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தமிழ் வசனம் 

இஃது 

ஸ்ரீ-௮. வீ. நரஹிம்ஹாசாரியரால் 

இயற்றப்பெத்று    
சென்னை 

ர். வெங்கடேஸ்வர் அண்டு கம்பெனியா ரவர்களால் 

தாந்த அச்சுக்கூடத்தில் அச்சிட்டு 

வெளியிடப்பட்ட த. 

1990 
All Ri hts Reserved,



ALL RIGHTS RESERVED 

கரபிரைட்:--1920ஷூ ஆர். வெங்கடேஸ்வர் அண்டு 

சம்பெனியர் ரவர்கள் 'கரபிரைட்டுக் குநியவர்கள், இப் 

புதீதகம் இக்தியன் கரபிரைட் ப்ரசாசமாகவும், அன்ய 

ே தூயது ‘Sr Oar ப்ரகாரமாகவும் காக்கப்பட் 

டிருக்கன்றது.. எவராயினும் இப்புத்தகத்தை : முழு 

வதுமசவது, அல்லது இதில் ஒரு பாகத்தையவது 

தாம் வேறாக அச்சிடவும், மற்றொரு பாஷையில் பொலி 

பெயர்த்து அச்சிடவும்: அதிகசரமில்லை. இதி 

பதங்களையசவது, பாரவங்களையரவது, படங்களையங்து 

காபி செய்வார்களாயின், ௮து காபிரைட்டை உலக் 

கனஞ் செய்ததே ஆகும்,



  

முகவுரை 

  

ஸ்ரீ பாகவதத்தில் தசமஸ்சக்தம் ஸ்ரீக்ருஷ்ணாவ 
srr சரித்சங்களை யெல்லாம் விரிவாக எடுத்துரைப்ப 
தும் அடிக்கடி, ௮வன் பெருமையை வெளியிடுவதும் 

தீதீவஹித புருஷார் சதங்களை ஆராய்ச் த.றிய விரும்பு 
வோரர்களுக்குப் பேருதவி செய்வதுமாகையரல் ஸாசமா 

னது, இதை வா௫ிப்பவர்கள் பகவரணிடத்தில் பக்தி 

உண்டாகப் பெற்றுத் தம்மையும் மறப்பார்களென்றால் 
ஸாம்ஸாரிக துக்கங்களை அவர்கள் அ றியம௩ட்டார்க 

ளென்பதைப்பற்றிச் சொல்லவேண்டுமோ 2 இதை எழு 
தின என்னுடைய புல்லறிவினால் ஏற்பட்ட பிழைகளை 
யெல்லாம் பொறுத்துப் பெரியோர்கள் பகவத்கதை 

யென்று விரும்பி அடி.யேனைச் கடாக்ஷிப்பார்களென்று 
நம்புகிஜேன், 

௮. வீ. நரஸீம்ஹாசாரியர்,





    

அதீயாயம், 

20. ஜராஸர்தாதகளோடு யுத்தமும், ஸமுதரச்சனிடை 

61. 

82, 

53. 

94, 

56, 

56, 

57, 

யில் தீவாரகாபுரியை கிர்மித் அச் தன் பர்துக்களை 
அவ்விடம் கொண்டுடோய்ச் சேர்த்தலும் ese 

ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் காலயவனனை மசகுக்சனுடைய தரு 
ஷ்டியால் தஹிப்பித்தலும், முசுகுர்சன் ஸ்ரீக்றாஷ் 
ணனைத் அதித்தலும், ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் முசுகுக்தனுக் 
கு வரங்கொடுத்தலும் eee eee eee 

ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் யுத்தத்திற்கு வர்த ஜராஸந்தனிடத்.இ 
னின்று பயர்தாற்போல் ஒடி ப்ரவர்ஷணபர்வதத் 
தில் ஒளிச் துகொண்டிருக்து மீண்டு பட்டணம் 
போதலும், ரச்மிணீஸர்ே Sty, ees 

ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் ருக்மிணியைப் பறித்துச் கொண்டு 
போதல் . 

ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் தன்மேல் எதிர்த்து வரத சத்ருக் 
களை வென்று ருச்மியை விரூபஞ் செய்த பட் 
டணஞ் சென்று ருக்மிணியை மணம் புரிதல் kay 

ப்ரத்பும்னன் பிறத்தலும், அவனைச் சம்பராஸ-ஈரன் 
கொண்டு போதலும், ௮வன் சம்பராஸுபரனைக் 
கொன்று தன் பார்யையாதிய ரதிதேவியுடன் 
தீவாரசைக்குச் திரும்பி வருதலும் ஷி 

ஸ்யமர் சகமணியின் உபாகீயானமும், ஜாம்பவதி 
ஸத்யயாமைகளின் விவாஹமும் 

சசதன்வன் ஸத்ராஜிதனைக் கொன்று மணியைச் 
கொண்டு போய் ௮க்ஞரனிடம் வைச்துப் பயர் 
தோட ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் அவின் த் தொடர்ந்து 

eee 

உட 
ப்ல்கம், 

2407 

2477 

2491 

2500 

2514 

2523 

2529



68, 

59, 
60, 

61. 

62, 

63. 

04. 

65. 

66. 

67, 

68. 

il 

பசக்ம், 

வதித்தும் அவணிடத்தில் மணியைத் காணாமல் 
௮க்ரூரணிடம் இருப்பதைக்கண்டு பிடித்து அவனை 
வரவழைத்து மணியைப் பந்துக்களுக்குக் காட்டி 
அதை அவனுக்கே கொடுத்தனுப்பு தல் 2848 

ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் காளிர்தி முதலிய ஐர்து பேர்களை 
மணம்புரிதல் ப, vee சிக 

ஈரகாஸ.பர வத வருத்தாந்தம் wes ww» §=2056. 

ருக்மிணிக்கும் ஸ்ரீக்ருஷ்ணனுக்கும் ப்ரணயகலஹம்,,. 2567 

ஸ்ரீக்ருஷ்ணனுடைய புத்ர பெளத்ர பரம்பரையும், 
அருத்த விவாஹமும், ருக்மியின் வதமூம் டை 2594. 

பாணனுடைய புதல்வியாகய உஷை ஸ்வப்பனத் 

நில் அ௫ீருத்தனைக் கண்டு ௮வணிடம் மோஹங் 

கொண்டு தன் ஸூயாகய இத ரலேகையால் ga 
னை வரவழைத்து அவனுடன் கலந்திருக்க பா 

ணன் அவனைக் கண்டு சிறையில் அடைத்தல் wo» 2891 

ஸ்ரீச்ருஷ்ணன் யாதவ ஸைன்யத்துடன் சென்று 

பாணனோடு யுத்தஞ்செய்கையில் ருத்ரன் ஸஹாய 

மாக வந்து தோல்வி யடைர்து ஜ்வரத்தை ப்ர 

யோடுக்க ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் அதைத் தடுக்க 265 Ba 
Iq ருத்ரனும் ஸ்ரீக்ருஷ்ணனை ஸ்தோத்ரஞ் 
செய்தல் ves wee w. 2098 

we 2609 ந்ருகோபாக்யானம் bes 

பலராமன் கோகுலம் போதலும், யமுனாகதியைக் 

கலப்டையினால் பிடிச்திமுத்தலும் ... 2017 

ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் பெஎண்ட்ரகாதிகளை ஸம்ஹரித்தல் .,, 2623 

ரைவத்சபர்வதத்தில் ஸ்திர்களோடு விளையாடிக் 
கொண்டிருந்தபலராமன் ௮ங்கு உபரோதஞ்செய்த 

த்விவிசனென்னும் வானரனைக் கொல்லுதல் ,,, 2680: 

குருக்கள் ஸாம்பனைச் கட்டிச் கொண்டு போசையில் 

பலராமன் ௮வனை' விடுவித்துக் கொண்டு வருதல், 2634



அத், 
69. 

70. 

71. 

72. 

73. 

74, 
75. 

76. 
17, 

iil | 
பக்கம், 

சாரத மூணிவர் வர்து ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் சன் பத்னிச 

ளின் க்ருஹக்சளில் ஒவ்வொன்றிலும் ௮மைர்து 

இல்லறவாழ்க்கையில் ஊன்றி யிருப்பதைக் கண்டு 
வியப்புறு தல் வ » 2648 

ஸ்ரீச்ரு்ணனணுடைய நஇினசர்மையும், ௮வன் ஸபை 

யிலிருச்கும்பொழுது ஐராஸந்தனால் சகையப்பட் 
ட ராஜர்களிடதீதினின்று தாதன் வருசலும், 

நாரதாசமனமும் » 2651 

உத்சவன் யுதிஷ்ரயாசத்திற்குப் ' போசவேண்டுமெ. 
ன்று கிரூபிச்சையில் ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் அப்படியே 

aah oc Curse wes ... 2062 

ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் பீமஸேனனைக் கொண்டு ஜராஸந் 
தனை வஇத்சல் உ 2071 

ராஜர்கள் ஸ்ரீகருஷணனை ச் ௪.இச்தலும், ஸ்ரீக்ருஷ் 
ணன் அவர்களை அனுகீரஹிச்து பீமார்ஜுனர்க 

ஞடன் இர்த்ரப்ரஸ்தம் சேர்ந்து சர்மபுத்ரனைக் 

காணுதலும் “ vs டை 2081 

சாஜஸ-டிய யாகமும், டால வசமும் ௨066 
ய.திஷ்டிரமன்னனுடைய இறப்பும், அதைக் சண்டு 

துர்யோதனன் பொறாமையால் பரிபவப்பட்ட அல் 2696 

ஸால்வ வத வ்ருத்தாந்தம் ௨..2709 
தீயுமானை ப்ரத்யும்னன் அடிக்கையில் யதக்கள் ன 

தஞ் செய்தசொண்டிருக்சையில் ஸ்ரீக்ருஷ்ண 

பகவான் வந்து ஸால்வனை வத்தல்... உ 2106 

78. ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் தந்தவக்த்ர விதாரதர்களை, வதித்தலும் 

79. 

தீர்த்தயாச்ரையாகச் சென்ற பலராமன் wv ® 

தரை வத்தலும் ய ve O715 

பலராமன் ப்ல்வலனை வதித்துத் தீர்த்த யாத்ரையை 

முடித்துச் கதாயுத்தஞ்செய்கிற பீமஸேன gi 

யோசனர்களிடம் வந்து அவர்களுக்குப் புத்தி 
சொல்லியும் சேளாமையால் புறப்பட்டு ood 

சாரண்யஞ் சென்று யாகஞ்செய்தல் wae 2279



80. 

81. 

82. 

83. 

84. 

85, 

86. 

87. 

88. 

89, 

90. 

குசேலோபாக்யானம் 

குசேல வ்ருத்தாந்தம் 

சூர்யகரஹணச்தின் பொழுது குரு கத தீர ified 

போன வ்ருத்தார்தம் ... vee 

ஸ்ரீச்ருஷ்ணன் தர்ம புத்சாதிகளை க கடமம்வீசாரிக்க 

அவர்கள் மறுமொழி கூறுதலும், தீரெளபதியால் 

வினவப்பெற்ற ருக்மிணி முதலிய ஸ்ரீக்ருஷ்ண 

பத்ணிகள் சங்களை ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் மணம் புரிர்த 
வ்ருத்தார்சத்சை விசதமாகக் கூறுதலும் 

ரிஷிகள் ஸ்ரீக்ருஷ்ண ரர்மர்களைப் பார்க்க வருசலும், 

வஸுதேவனுக்கும் ரிஷிகளுக்கும் ஸம்பாஷண 

மூம், ரிஷிகள் வஸுஈதேவனுக்கு யாகஞ் செய் 

வித்தலும், அவரவர் திரும்பிப் போதலும் 

ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் கம்ஸனால் கொல்லப்பட்ட தேவ 
யின் பிள்ளைகளைக் சொண்டு வருதல் 

ஸுபத்ராஹாரன வ்ருத்தாந்தமும், ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் 
ர்ருததேவனென்னும் பீராஹ்மணனையும் ஜனக 

மஹுராஜனையும் அனுக்ரஹித்தலும். 

uF G BE en 
பகவத் பக்தர்களின் ஏழ்மைக்குக் காரணம் கூறுத 

லும், பஸ்மாஸுா5ரவத வருத்தார்தமும் 

ப்ரஹ்ம விஷ்ணு ருத்ரர்களில் விஷ்ணுவே பரனெ 

ay so Guage 
ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் தீன்பத்னிகளோடு ifags விர 

மும், அவர்களுக்கு ௮வனிடத்திலுள்ள ட்ரேமாதி 

சயமும், அவனுடைய புத்ர பெளத்ராஇி ஸந்ததஇி 

யும், இர்த ஸ்கந்தத்தின் ம் ரவணாதி பலமும்,., 

பக்கம், 

9727 

2786 

2744 

2758 

27638 

2778 

2792 

2804 
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தசமஸ்கந்தத்தின் உத்தரார்த்தத்திலுள்ள 
படங்களின் விவரம்; 

ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் ருக்மிணிதேவியை ரதத்தி 
லேற்றிக்கொண்டு போதல் 

ஸ்ரீக்ருஷ்ணான் பாணாஸ்ு௩ரனுடைய கரவு 

களைச் சேதித்தல் 

ஐராஸக்தவதம் 

சாஜஸுயயரக மூலமாய் ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் 
சிசுபாலனை வதித்தல் 

குசேலர் கொண்டுவக்த அவலை ஸ்ரிக்ருவி 

ணன் சரப்பிடுதலும், ருக்மிணிதேவி 
போதுமென்று தடுத்தலும் ந்து 

அர்ஜ்ஜுனன் ஸுபத்ரையைக் கொண்டு 

போதல் aoe aoe coe 

இருூர் த் இகளில் ஸ்ரீ மஹாவிஷ்ணுவே 

பானென்று பிருகு சொல்லுதல்... eee 

பக்கம். 
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ஸ்ரீ கீருஷணாயா [08 

(ம் + 
படியாகவும், 

“he nse st 

தரமஸ்கந்தம் 

அந் ம 
* 

உத்தரார்த்தம்: 
ஜராஸர்் காகிகளோரடியுக்கமும், எமுதீரத 
இணிடையில் ச்வாரகாபுரியை நிர்மிக் நக es. 

சன் பர்துக்களை அவ்விடம் கொண்டு 

போய்ச் Crt & gy. | 

0-4 

ஸ்ரீசுகார் சொல்லுகிறார்: -பசசணரேஷடனே! கம்ஸ 

ணுக்கு அண்தஇுயென்றும Lara HOw sr sig இசணாடு 

பட்டமஹிஷிகார் இருந்தார்கள். அவர்கள் பர்த்தா 

வான கம்ஸன் மூடிகையில் துககத் தனால் வருக்தித் ௪௪ 

தையாகிய Ql MES Mow Shans Bw OHI Cus ent 

கன். அப்பால் வருத்தமுற்றிருகள்ற அக்கம்மைஹி 

ஷிகள் மகததேசங்களுக்கு ப்சபுவும் தங்கள் சசதையு 

மாகிய ஜராஸக்தனுக்குச் தங்கள் வைதவயத்தின் கரச 

ணத்தையெல்லாம் ளலிஸ்தாமாகதச் தெரிவித்தார்கள். 

Hts ஐராஸந்தன் ப்ரியமான அக்சச செய்தியைக் 

கேட்டுச் சோகம் கோபம் இவைகளுடன் கூடிப் பூமுமில் 

யாதவப்பூண்டே இல்லாதபடி. ” செயயப் பெருமுயற்சி 

கொண்டான். அவன் இருபத்து மூன்று அக்ஷூள ஹிணி 

ளைனயங்களைத் இரட்டிக்கொண்டு சென்று யாதவர் 

களின் முக்யபட்டணமாகிய மதுரையை எல்லாத் இசை
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களிலும் தகைக்தான். ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் கசைபுரண்ட ஸமு 

தசம்போன் நிருக்கிற அச்த ஜசாஸக்தனுடைய ஸைன் 

யத்தையும், அவனால் சன்பட்டணம் சகையப்பட்டிருப்ப 

தையும், தன்ப்/ஜைகளெல்லாம் பயக்து வ்யாகுல முற 

திருப்பதையும் கண்டு, பார ச்தை நீக்குகையாகிறகராணத். 

இற்காக மானிட கருவச்தை ஏற்றுக் கொண்டவனும 

தன்னைப்பற்் றினவர்களுடைய வருக்தஙகளைப் போக்குக் 

தன்மையனும ஷுாரட்குண்யபூர்ணனுமாகிய அக்த ஸ்ரீ 

க்ருஷ்ணன் அக்தக் தேசகாலங்களுக்குச் தகுக்திருக் 

கும்படி தன்னுடைய ௮வதாரதடின் ப்யோஜனத்தை 

ஆசாயக்து இங்ஙனம்செய்யவேண்டுமென் நு கிச்சயித் துக் 

கொண்டான். “இக்கு மாகதன் இிரட்டிக்கொண்டு வக் 

இருக்கிற இர்த ராஜாக்களின் ஸைனயம் பல அக்்ஷூள் 

ஹிணிக்கணக்குடையது, போர்விீரர்களும் GBs 

களும் தோகளும் அளஅற்றிருக்கின்உன. இக்த ஸைன் 

யம் முழுவதும் பூமிக்குப் பரரமாயிருக்கிறதாகையால் 

இதை வழஇித்துவிடுகியமேன். மாகதனைமாதீரம் இப்பொ 

து வதிக்கலாகாது. எனென்றால், அவனை வக்கா 

மல் விட்டுவிடருவோமரமின், அன் மீனவும் ஸைன்யங்க 

ஊத் இரட்டிக்கொண்டு வருவான். அவற்றையும் வதிக்க 

லாம். அவதரித்தது பூமியின்பாசத்தை நீக்குவதும் ஸத் 

புருஷர்களைக் கரப்பதும் துஷ்டர்களை வதிப்பதும் ஆகிய 

இவம்றிற்காகவன்றோ? இதுவன் நி,என் னுடைய அவதர 

சத்திற்கு வேறு சில ப்யோஜனங்களும் உண்டு. ஒருகால் 

மிகவம் தலையெடுத்து வளர்க்துவருகன்௦ அதர்மத்தை 

அழறிப்பதற்கரகவம் தர்மத்தைப் பாதுகரப்பத ற்காகவும் 

நான் தேஹத்தை ஏம்றுக்கொள்ளுகறேன”என்று இங்க 

னம் ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் சிம் இத துக்கொண்டிருக்கையில், ௮ப் 

நிபாழுதே ஸுூர்யனுடைய ஐனிபோன்ம துனியுடையவை 
    பஸ்ட்.
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களும் ஸூரஇியோடு கூடினவைகளும மற்றும் வேண்டி௰ 

பரிகரங்களெல்லாம் அமைச்தவைகளுமாகிய இரண்டு 
சதங்கள் ஆகாயத்தினின்று இறங்கிவக்தன. அமானு 

ஷங்களான பழைய ஆயுதங்களும் திடீரென்று வத்து 

தேரன் நின. அப்பால் ஸ்ரீகருஷ்ணன் அவம்றைக் கண்டு 

பலரசரமனைப் பார்தது மொழிக் தான். 

ஸ்ரீ க்ருஷ்ணன் சொல்லுகிறான் :- பெரியோனே 7 

அண்ணனே / யாதவர்களுக்கு வருத்தம் கேர்க்கிருக் 

கின்றது; காண்பீராக. இவர்கள் அனைவரும் உம்முடைய 

பக்தர்களும் ப்ருத்மர்களுமரமிருப்பவர். ஆகையால் 

இவர்களை உபேக்ஷிக்கலாகாமூ. இதோ உமக்கு இஷூட 

மான ரதமும் ப்ரியமான ஆயுதங்களும் வக் இருக்கின் றன, 

இஈத ரதத்டில் ஏறிக்கொண்டு இதோ வக்திருக்கின்ற 

சத்ருஸைன்யத்தை அழித்துப் பக்துக்களை ஆபத்தி 

னின்றுகசையேற்றுவீரசாச. சம்பிறவி சத்ருக்களை gi 

பதற்காகவும் எத்புருஷர்களுக்கு ஸுக ச்னீத விலைப்ப 

தற்காகவுமன்றோ : இருபத்துமூன்று அக்ஷ/)ள ஹிணிக் 

கணக்குடைய ணையமரகிற பூமிரின் பாரச்தை ஐழிப் 

Gros, 

ஸ்ரீசுகர் சொல்லுகிருர்:--அச்த ராமக்ருஷ்ணர்கள் 

ஆலோசித்துக்கொண்டு கவசச் தரித்துத் தங்களூக்கு 

அஸாதாசணமான ஆயுதங்களை ஏம் எடுத் துக்கொண்டு 

சதத் தன்மேல் ஏறி வைல்பஸணைனயத்தோடுகூட மது 

ரைப்புரியினின் து புறப்பட்டார்கள். அப்பால் ஸ்ரீக்ருஷ் 

ணன தாருகளைச்சா.ர தியாக வடையவனாகப்பாஞ்சஜன்ய 

மென்ற தன்சங்கச்தை ஊதினான். அச்தச் சங்கத இன் 

தீவனியைக் கேட்டமாத்சத்தில் சத்ருஸைனயங்களின் 

ஹ்ருதயத்தில் பயமும் கடுக்கமும் உண்டாயின. மகத
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Oger Bu Sur or QUT OME & sir அச்த ரரமக்ருஷ்ணர் 

களைப் பார்த்து இங்கனம் மொஜழிச்தான். 

ஐராளக்தன் செசல்லுகிறான்:---ஏ க்ருஷ்ணா / புரு 

ஷாதமா!/ பக்துவைக் கெரொன்றவனே! தீ கம்ளனிடத்துி 

ணின்று : பயக்து கோகுலத்தில் மழைக்இிருச் தனையல்ல 

வா 2 ஆகையால் கான் உன்னோடு யுத்தஞ் செய்யமாட் 
டேன். இளம் பிள்ளையோடு லஜ்ஜையினால் யுக்கஞ் 

செய்ய விருப்பம் உண்டாகாததுபோல, உன்னோடு 

யுத்தஞ் செய்ய எனக்கு இச்சையுங்கூட உண்டாகவில்லை. 

சாமனே!/ உனக்கு யுத்கஞ்செய்ய வேண்டுமென் னும 

ச் ரத்தை உளதாயின், யுத்தஞ்செய்வாயாக; கிலைகிற்பா 

யாக.யுத்தகஞ் செய்யத தொடங்க ஐடிப்போகவேண்டாம்; 

இப்படியாயின் என்பாணங்களால் பிளக்கப்பட்ட தே 

ஹத்தைத் Gib gi ஸ்வர்க்கம்போவாய். அல்லது நீயே 

ஸமர்தீதனாயிருப்பயாயின் என்னை வதிப்பாயாக, 

ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் சொல்லுகிறான்: சூரர்கள் பலவா து 
தங்களைத் தாமே புகழச் தகொள்ளமாட்டார்கள்.பின்னை 

என்ன செய்வார்களென்ரால், பெளருஒ.ச்சையே காண் 

பிப்பார்கள். ஆகையால் சூரத்தன்மையற்தவனும் மணம் 

அடைய விரும்புகின்றவனும் ஆதுரம்பிடி தீ தவணுமரகய 

உன்னுடைய வசன ததை தரங்கள் வெகுமதிக்கமாட 

டோம். 

ஸ்ரீசுகர் சொல்லுகரார்:--ஐசாஸக்தன் அக்த ராம 

கருஷ்ணர்களை எதிர்த்து வந்ததுடன் காற்று மேகங்க 

ளால் ஸுிர்யனையும், தூட்களால் அக்னியையும் மறைப் 

பதுபோலப் பெரியளைன்யஸமூஹத் இனால் மறைத்தான். 

௮ப்பொழுது பட்டணத்து மடக்தையர்கள் மேல்மெத் 

கைகளிலும் உப்பரிகைகளிலும் கோபுசங்களிலும் ஏறி 

யுத்தத்தில் கருடதைத்தினாலும் தாலத்வஜச்தினாலும்
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அடையாளஞ் செய்யப் பெற்ற க்ருஷ்ணசாமர்களின் 

சதங்களைக் கண்டு சேோகத்தினால் நிரம்பி மோஹித்தார் 

கள். ஸ்ரீக்ருவஷ்ணன் தன்ளனைன்யமெல்லாம் சத்ருக் 

கஸின் ஸையன்யங்களாகிற மேகங்களிணின்று வச்து 

விழுகின்ற பாணங்களாரகிற மழையினால் பீடிக்கப்பட்டு 

வருச gM bs சுண்டு தேவகைகளாலும் அஸு*ரர்க 

னாலும் வெகுமதித்கப்பட்டதும் சாரங்கமெனும் பெய 

குடையதுமாகிய மேலான தனுஸ்ஸை கரணே றி லிப் 

பித்கான், அவன் அம்பருத் தாணியினின்று பாணங் 

களை எடிக் துச் தனுஸ்ஸில் தொடுத் நக் கர துவசையில் 

இழுத்துக் கூரான பாணங்களை சிரைசிரையாக விடுத 

துதி தேர்களையும யானைகளையும் குரிரைகளையும் காலாட் 

களையும் ஓயாமல் அறித்துக்கொண்டிருக்கான் கொள் 

ளிக்கட்டையைச் ஈற்றினால் ௮த சக்ரம்போல் தோற்று 

வதுபோல, அனனுடைய தனுஸ்ஸு ஓயரமல் பாணப்ச 

யோகஞ் செய்துகொண்டிருக்கையால் வணைக்து சக்ரம் 

போல் கோன் றிக்கொண்டிருக்க.து. அப்பொழுது யாணை 

கன் கும்பஸ்சலஙகள் பிளவுண்டு விழுக்கன. குஇிசை 

கள் பலவும் பாணங்களால் கழுத்து முறியப் பெற்று 

விமுக்கன. தேர்கள் குதிரைகளும் தவஜங்களும் ஸாச தி 

களும் தோவீரர்களும் அடி.யுண்டு சூனயமாயின. கரலாட் 

கள் புஜங்களும் துடைகளும் கழுத்து ளும் அறுப் 

புண்டு விழுக்தார்கள், பாணங்களால் சே.க்கப்படு 

இன்ற காலாட்கள் யானைகள் குதிரைகள் ஆகிய இவற் 

றின் சரீரங்களினின்று சக்ககதிகள் பலவும் உண்டா 

Wer. அச்கதிகளில் அறுக்து விழுக்க புஜங்களாகிற 

ஸர்ப்பங்களும், தலைகளாகம ஆமைகளும், அடியுண்ட 
யரனைகளாகிற தஇிவகளும், குதிசைகளாகிற மூ தலைகளும், 
கைகளும் துடைகளுமாகிற மீன்களும், மனுஷ்யர்களின்
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தலைமமிர்களாற வேலம்பாசியும்: சனுஸ்ஸுக்களாகித 

அலைகளும், ஆயுகங்களாறெ புதர்களும், தேர்சக்ரங்க 

னரகற நீர்ச்சுழிகளும், சிறக்க பெரிய ரச்னங்களும் உய 

ர்க்க அபரணங்களுமரகிற பறல்களும் பாரைகளும் ௮மை 

ச்.திருக்கன, இங்கனம் ஸ்ரீக்ருவஷ்ணன் யுத்௪ பூமியில் பயஸ் 

தர்சளுக்குப் பயத்தை விளைப்பவைகளும, இீரர்களுக் கு 

ஒருவர்க்கொருவர் ஸக்தோவஷூத்கை விளைப்பவைகளுமச 

இய பற்பல ரக்தச திகளைப் பெருகச் செய்தான். மன்ன 

வனே! மற்றும் சத்ருக்களை அழிக்குக் திறரமையாகிற பரா 

க்ரமம் ௮ளவற்றிருப்பவனும் தன் ஆயுதமாகிய உலக்கை 

Wend சத்ருக்களை வதித்துக்கொண்டிரும்பவனுமாகிய 

பலராமன் அங்ஙனம் அடித்து மிகுக் இருப்பதும் மகத 

TT Qe பாதுகாக்கப்பட்டிருப்பதும் ஸமுதா மபோல் 

அழைய முடியாததும் பயங்கரமுமாகிய பலத்தை முழு 

வதும் அழித்து விட்டான். அுக்த ராமக்ருஷ்ணர்களிரு 

வருமே அத்தனை ஸைன்யங்களாயும் அழித்துவிட்டார் 

களேயென்று வியப்புறவேண்டாம். அவர்கள் கேவலம் 

வஸுேதவ குமாசர்களனறு; ஸர்வே வரனுடைய அவ 

தாரம். ஆகையால் அவர்களுக்கு ௮து விளையாட்டே 

யன்றி ஒரு பொருளேயன்று. அளவற்ற கல்யாணகுணங் 

Gam yoru crass Qos மூன்று லோகங்களையும் காப்ப 

தம் படைப்பதும் அழிப்பதும் ஆகிய இவைகளை 

விளயாட்டாகவே கடக்துகிறானோ, அப்படிப்பட்ட ஸர் 

வேஸ்வரனுக்குச் சதருபக்ஷக்கசை அழிப்பதென்பது 

ஆச்சர்யமன று. ஆயினும் மானிடஉருவத்தை ஏற்றுக் 

கரண்சி மாணிடவர்களைப் போல் கடனஞ் செய்கிறவன் 

௮மானுஷமான செயல் நடத்துவது ஆச்சர்யமாகை 

urd ௮தை வர்ணிக்கிமேனன்றி வேறில்லை. பிறகு 

பலசரமன் ணைனயங்களெல்லாம் முடிக்து சதமுமின்றி



௮-௫௦.] சசமஸ்சர் தம். 2473 

ப்சாணன்கள்மாதாமே மிகு இருக்கெற ஜுரஸக் தனைச் 
சிங்கம் அற்பம்ருகத்தைப் பிடிப்பதுபோலப் பிடித் 

அக்கொண்டான். அவன் சத்ருக்களை முடிச்ச மஹர 

வீரனுகிய ௮௧ ஜராஸக்தனைப் பிடித்து வாருனீ 

பாசங்களாலுப மானுஒஷுூபாசங்களாலும பந்தன 

செய்கையில், ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் அவன் மூலமரககச் கார்யம் 

கடத்த சினைச்திருக்கையால் வேண்டாமென்று தடுத் 
தான். வீரர்களால் புகழப்பட்/.. மஹாவீரனாகய அகத 

ஓரரஸரந்தன் லோகசகாதர்களான ராமக்ருஷ்ணர்க 

ளரல் விடப்பட்டு அப்பொழுதே தவஞ்செய்ய வனம் 

போக விரும்புகையில், சிருபாலன் முதலிய சரஜாக் 

கள் வழியில் WE BS Bi al FH Fa wr oor Ht FSW 

ஞூம பதங்களும் ௮மைக்த வாக்யங்களாலும் 'அநிபர்க 

WTO யாதனரகளரல் மஹாபராகரமசாலியான உனக 

குப் பரிபவம் சேர்ச்ததென்பது எனகர்மத் தினால் ப்.ராப்த 

மாயிற்2மயன் றி Ca Saar’ என்னும் இது முதலிய 

லெளகிக க்யாயங்களரலும் தடுத்தார்கள். 

ஸ்ரீசகர். சொல்லுகிறுர்:-- ப்ர௬ுஹத்சகனுடைய 

பிள்ளையாகிய ஐராஸக்சமன்னவன் தரன் திரட்டிக் 

கெொண்டுவக்த ணைனயங்களெல்லசம் முடிகையில் பகவச 

னால் உபேக்ஷிக்கப்பட்டு மனவருத்தத் துடன் மகததேசம் 

போனான். ஸ்ரீக்ருவ்ணனோவென்றால் தன்ணைனயத்தில் 

AD sb அறியாமலே சசகுணைன்யங்களாகிற swaps 

சத்தைக் கடக்து 'சல்லது கல்லது'என்ற௮ு சே வதைகளசல் 

௮ைமோ தனஞ்செய்து பூமழை பொழியப்பெற்றுச் ஈத் 

குக்ளின் பீடையாகிற ஜ்வசம் நீங்க மனக்களிப்புற்ற மது 

சைப்பட்டணத்து ஜனங்களுடன்கூடிப் பெளருவூத்தை 

எடுத் துசைப்பவர்களான ஸு்தர்களாலும் வம்சரவளி 

யைப் பாடுகின்ற மாகதர்களரலும் ஸ்.துதிபாடகர்க
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ளாரன வக் திகளாலும் விஜயம் பாடப்பெற்றுப் பட்டணத 

இற்குச் சென்றான். Ligier Bu பகவான் பட்டணத 

இற்குள் நழையும்பொழுது சங்கம் துற்து பேரி 

வீண வேணு ம்ருதங்கம் ஆரே இவ்வாதமங்களும் 

மற்றும் பல amr Fw eR முழங்கின. பட்டணத்து 

மரர்க்கங்கள் தண்ணீர் செளிக௯ விளக்கியிருக்சன, 

ஜனங்கள். அனைவரும். ஸக்தோவூ.மும்றிருக்கார்கள். 

பட்டணம் முழுவதும் பதாகைகள் கட்டி அலங்கரிக் 

இருர காரர்கள். அச்சகரம Cage rag ர இனால் எரு 

கும் பெரிய நாசமூண்டாகப் பெத்றிருக்கது. ஸ்ரீ க்ருஷ 

CONT aT ILL OT BH Oc ப்ர 2வக்கையாகிற மஷேோோத்ஸ 

வத்ிற்காகள் தோரணங்கள் கட்டப்பட்டிகுக்கன. பட்ட 

ணத்து மடக்தையர்கள் அச்சு ஸ்ரீக்ரூஷூணன் மேல் yay 

பங்கையும். சமிரையும் அக்ஷ்தைகளையும். இறைத்தார் 

கள். பட்டணரைத்து ஐ௱ங்கள் ப்ரீ இியினால் பேசாவலுற்ற 

கண்களஷடையவர்களாடி ஸ்னேஹச்துட ன். ஸ்ரீச்ருஷ்ண 

னைப் பாரத றநுக்கொண்டிருக்கார்கள். இங்ஙனம் அக்க 

மஹானுபாவன் மதுரைக்குன நூழைக்கரன். ஸமர்த்த 

கைய பக்த ஸ்ரீ காறஷ்ணான் யுத்கபூரியினின்று 

கொண்டுவக்சு அளவந்ற பணத்தையும் வீரர்களின் பூஷ 

ணத்தையும் யதுராஜனாகயய உக்சணேன னுக்குக் கொடுத் 

தான், மக தராஜனாகிய ஜார் தன் இங்கனம் பதினெட் 

டுத் கடவைகள் ys stor gay alah ளைன்யங்க 

ஞூடன் Os 3) Lh SHAR GH" UT HHTHBUM L ws 

வர்களுடன் யுத்தஞ் செய்தான். வருஷ்ணிகளென்னும் 

ப்ரஸித்இபெற்ற அக்க யாதவர்கள் ஸ்ரீக்ருஷணனுடைய 

தேஜஸ்ஸினால் அ௮சக்த ளைனயங்களையெல்லாம் பாழ் 

செய்தார்கள். இங்கனம் தன் ஸைனயமெல்லாம் முடிகை 

மில் ஐரரஸச்தமன்னவன் சதருக்களால் விடப்பட்டு
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மீண்டுபோனான். பிறகு பதினெட்டாவது வரப்போகிறதர 

யிருக்கையில் பதினேழாம் யுச்கத்திற்கும் பஇினெட்டாம் 

புத்தக்திற்கும் இடையில் காலயவனனென்னும் மஹர 

வீரன் சாசதமஹர்ஷி.யால் அுனுப்பப்பட்டி மதுசைஜன் 
களுக்குப் புலப்பட்டான். மனுஷ்யலோகத்தகில் தனக்கு 

ஏங்கும் இணை யெதிரில்லாத அ௮க்காலயவனன் யாதவர்கள் 

தன்னோடாத்க பலமுடையவர்களென்று காரதர் மூல 

மாயக் கேள்விப்பட்டு மூன்று கோடி மலேச்சர்களுடன் 

வச்து மறுரைப்புரியை எல்லாப்புறங்களிலும் தகைக் 

சான். பறிக்ருஷ்ணன் அுக்த யவனனைக் கண்டு பலராம 

ணிடத் இல் கலச்தாலோசித்தான். அண்ணா! யாதவர் 

களுக்கு இரண்டி விதத் இலும் பெரிய பயம் கேர்க்திருக் 

இன்ற து. ஆ! என்ன செய்யலாம் 7 இப்பொழுது மஹா 

பலிஷ்டஞா கய இரசக் கரலயவனன் கம்மைத் தகைக்து 

கொண்டி.முக்கின்றான். ஜராளச்தனும் இன்றைக்கோ 

அல்லது காளைக்கோ புல்லது சானையிகான்றைக்கோ 

வாப்பொகிழுன். இப்பொழுது சாம் இக்சு யவனனோடு 

யுக்கஞ் செய்துகொண்டிருக்கையில் QIN FT AH 

வானாயின், அவன் ஈம் பக்துக்களை வித்து விடுவான். 

அல்லது bart oy) Bu அன்னவள் அவர்களைத் தன் 

பட்டண த்தஇிற்காவது கெண்டுபோய்விடுவான். ஆகை 

யால் இப்பொழுது காம் மனுஷயர்களுக்கு வருக்தியும 

அழையமுடியாக ஓரு ஜலதுர்க்கக்தை ஏழ்படுத் கி அதில் 

பக் துக்களாக் கொண்டுபோய் வைத்து இக்த யவனனைக் 

கொல்லுவோம்? என்று மஹானுபாவனாகய whys (Hap 

ணன் ஆலோசித்து ரிச்சயித் துக்கொண்டு ஸழுதாத்தி 

னிடையில் பன்னிரண்டு யோஜனை யளவுள்ள ஒரு அர்க் 
சத்தையும், HRV MOMS ஆச்சர்யங்களும் ௮மைக்த 

ஒரு பட்டணத்தையும் ஏற்படுத்தினான். அ௮ர்தப்பட்டணத.
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இல் விண்வகர்மாவின் விஜ்ஞானத்சை வெளியிடுகிற சிற் 

பஸாமர்தயங்கள் பலவும் புலப்படும். அக்கர தீதில் 

வாஸ் துசாஸ்தரங்களில் நிரூபிக்கப்பட்ட விதியின்படி. 

சாஜவீ.இகளும் முற்றங்களும் சிறியவி இகளும் சிர்மிக்கப் 

பட்டிருந்தன. கல்பவ்ருக்ஷங்களும் கல்பலதைகளும 

கிறைச்க உத்பயானங்களும் அழ்புகமான உபவனங்களும் 

அமைக்கப்பட்டிருக்தன, ஸ்படிகரத்னமயமான உப் 

பரிகைகளும் கோபுரங்களும் ஸ்வரணமயமான இகரங் 

கள் அ௮மைக்து ஆகாயத்தை அளசவியிருக்கன. அஸ்வ 

Fra grrr முதலிய பலசாலைகள் வெள்ளி பித் 

sor முதலிய லோதறங்களசல் இயற்றிப் பொன்குடங் 

கள் வைத்து அுலங்கரிக்கப்பட்டிருக் தன. வீடுகள் 

ஸ்வர்ணங்களால் சிர்மித்துப் பதமராகம் முதலிய ரத்னவ் 
களால் இயற்றினசிகசங்களும் மரகதாத்னங்கள் படுத்த 

அகன்ற தரைகளும் அமைக் இருக்தன. அச்ககசச்தில் 

பொதுவாகவும் ஒவ்வொரு வீ௫ெகெளிலும் தேவரலயங்க 

ஞூம சக்தாரசாலைகளும் சிரமிக்கப்பட்டிருக் தன. ப்ரஹ் 

மணர் க்ஷத்ரியர் வைஸணாயர் சூத்ரம் ஆகிய கான்கு வர் 

ண ச்தவர்களும் சிழைக்திருக்தசர்கள. அ௮ச்ககரம யாத 

வர்கள் வஸிப்பதற்குரிய மாளிகைகளால் மிகவும் விளக்க 

po Pape gs gil wG ame #7 ஸுதர்மையென்னும் திண் 

ஸ பையையும் பாரிஜாதவ்ருக்ஷச்தையும் ஸ்ரீக்ருவஷ்ணனுக் 

குக் கொடுத்தனுப்பினான்.௮க்த ஸு தர்மையில் நுமைவச 

னாயின் பசி சாஹம் முதலிய மனுஷ்ய தர்மங்களரல் இண் 

டப்படமாட்டான். வருணனண  ஹம்றைக்காதுமாத்சம 

கறுத்து உடம்பெல்லால் வெளுத்திருப்பவைகளும் மனோ 

வேகமுடையவைகளுமான குதிரைகளை அனுப்பினான். 

குடேசன் தன்னிடத்திலுள்ள எட்டு கிதிகளையும் அனுப் 

பபினான். மற்ற லோகபாலர்களும் தங்கள் தங்களுக்கு
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Or srraroryar or guarwnsdr o sueyt sar, 

னித்தர் நுதலிய மற்றவர்களும் பகவானால் தங்களுக்குக் 

கொடுக்கப்பட்ட ஆதிபத்யம எதுவெது உண்டோ அதை 

யெல்லாம் ௮வன் பூலோகத்திற்கு வக் திருக்கையில் ௮வ 

க்குச் திருப்பிக் கொடித் துவிட்டார்கள். மஹரனுபரவ 

னாகிய ஸ்ரீ க்ருஷ்ணன் தன்யோகமஹிமையினால் பக்துக் 

களையெல்லாம் இருவர்க்கும் தெரியாதபடி அவ்விடம் 

கொண்டுபோய்ச்சோச்து மீண்டு மதுசைக்கு வக்துசாம 

னுடன் கலக்தாலோூத்துப்பக்மமாலையைச் தரித்து ஆயு 

தமொன்றுமில்லாமலே பட்டணத்தின் வாசலினின்று 

புறப்பட்டான். ஜமபதாவது அத்யாயம் முற்றிற்று. 

( ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் காலய வனனை முசுகுந்த 

| னுடைப தருஷ்டியால் சஹிப்பித் உலும், | 
-**-*ஒ4-  முசுமுற்சன் ஸ்ரீச்ருஷ்ணனைச் துஇிச்ச ௦டஓ-௪உ- 

| ம், ஸ்ரீர்ருஷ்ணன் முசகுர் னுக்கு. | 
L வரங்கொடுத ஈலும், ] 

நீசுகர் செல் லுகிறார்:-- அப்பொழுது உயர்கின் ற 

சச் தரன்போல் பார்க்கப் பதினாயிரங்கண்கள் வேண்டும 

படி. அழகயனும் கறுத்துப் பொன்னி௰மமூன்ன பட்டு 

வஸ்த்ரம் தரித்து மார்பில் ீவத்ஸமென்னும் அடையர 

ளம் அமைக்து கழுத்தில் இகழ்னெற கெளஸ்துப மணி 

யை அணிக்து இசண்டுருண்டு நீண்ட கான்கு பாஹு 

தண்டங்களும் அப்போ தலர்ச்ச செக்காமசை மலர்போல் 
சிவக் தழ௰ய இருக்கண்களும் என்றும் ஸக்தோஷமுழ்து 

அளவற்ற ளெளக்தர்யமும் அழகிய கபோலயங்களும் பரி 

சுத்தமான புன்னகையும் இகழ்கின்௦ மசாரகுண்டலஙக 

ளும் அமைக்க முகரசவிக்தமும் விளங்கப்பெற்று மிகவும் 

விளங்குகின்ற ௮க்த ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் பட்டணத்து வாசலி 

னின்று வெளிக்கிளம்பி ஒருவதைக் கண்டு காலயவனன்
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கா ரதரிடத்தில்ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் இத்தகைய அடையரள வங 

களஞுடையவன் என்று கேட்டி.ருப்பவனாகையால் “ஸ்நீவத்ஸ 

மென்னும்வுடையாளமுடையவனும் சான்கு புஜதண்டங் 

களஞுடையவனும் செக்தரமரைக்கண்ணனும் வனமாலை 

அணிச்சுவனும் பேசழகனுமசகசிய இப்புருஷன் வாஸு 

சகேவனே யாகவேண்டும். சாரசர் சொன்ன லக்ஷணங்க 

ளெல்லாம் இவனிட தீதில் அமைக் இருக்கின்றன. ஆகை 

யால் இவன் மத்றொருவனுமல்லன. இவன் ஆயுதமில்லா 

இருக்கின் றனன். DarG wd நான ETAT 664) Gar 

ண்டு ஆயு தமில்லாமலே யுக்சஞ் செய்யவேண்டும்' என்.று 

சிர்சயிச் துக்கொண்டு அம்மஹா னுபரமன் கண்னை ஏதிர்க் 

காமல் பாரங்முகனாய் ஓடக் கண்டு யோகிகளுக்கு 

கூட எட்டாக அப்பசம புருஷனைப் பிடிக்க முயன்று 

பின்றுடார்ச்தோடினான். ஸ்ரீகருஷ்ரன் அடிகள் தோ 

அம் தன்னைக் கையில் அசப்படுிவன்போல் காட்டிக் 

கொண்டே yos யவன வெகுதூரம் இழுத்துக் 

கொண்டுபோய்ப் பர்வதகுஹையில சேர்த்தான். 'கீ யது 

குலத்தில் பிறச்சவன,ரீ பலாயனஞ் செய்வது முக்கமன்று' 

என்று பறித்துக்கொண்டே அச்சக யவனன் வேசுமாகத் 

தொடர்ச்து சென்றும் பாபங்கள் தொலையப்பெரறு தவனா 

கையால் இவனைப் பெற வில்லை. மஹாரனுபாவனாகிய ஸ்ரீக் 

ருஷ்ணனோவென்ருல் இங்ஙனம் பறிக்சுப்பெய்றும் பேசா 

மல் பர்வதகுஹையில் நூழைர் சான், அச்காலயவனனும் 

அக்தப் பர்வத குஹையில் நூழைந்து அங்கு வேறொரு 

மனுஷ்யன் படுத் திருக்கக் கண்டான். அவன் *வரஸுதே 

வன் என்னை இவ்வளவுதூ.ரம் இழுத்துக்கொண்டுவக்து 

விட்டு இப்பொழுது ஸாதுவைப்போல் பேசசமல் படுத் 

இருக்கிறான். சிச்சயம். இவன் கருஷ்ணனே' என்று மூட 

னாகையால் அ௮ம்மனிசனை ஸ்ரீக்ருஷ்ணனாகவே சகினைத்து
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அவனைப் பாதசத்தினல் உதைத்தான். கெடுகாளா 
WS தரங்கிக்கொண்டிருக்கிற அப்புருவன் எழுந்து 

மெல்லமெல்லக் கண்களை விழித்துக் தஇசைகளையெல் 

லாம்பார்தீ. துக்கொண்டு வக்துபக்க ததிலிருக்கின்ற அகத 

யவனனைக் கண்டான். பரதவம்சரலங்காரனே/ அக்த 

யவனன் கோரபமுற்றிருக்கிற அப்புருவனுடைய கண் 

பட்ட மாத்ரத்தில் பற்றி ரெயசன்ம தன் தேஷத்தி 

னின்றுண்டான அக்னியால் சகஹிக்கப்பட்டு அச்சுக்ஷண 
மே பஸ்மமானான். 

பரீக்ஷித்து மன்னவன் சொல்லுகறான்.--ப்ரஹ்ம 

ரிஷீ/ யவனனைக் கொன்ற அப்புருஷன் யரவனரீ யாரு 

டைய வம்சத்தில் பிறக் தவன்? எக்தகைய வீர்யமூடைய 

வன்? அவன் எக்தக் காரணசத்தினால்குஹைக்குள் சென்று 
படுத்திருக்கான்? அவனுடைய தேஜஸ்ஸு எத்தகை 

யது சி 

ஸ்ரீ சுகர் சொல்லுகிறார் :-அப்புருஷன் இக்ஷ்வாகு 

வம்சத்தில் பிழசதவன்; மார்காகரவின் புதல்வன்; மஹா 

னுபாவன்; முசுகுச்கனென்னும் பெயர்பெற்றவன்; ப்.சாஹ் 

மணர்களுக்கு வேண்டியவற்றையெல்லாம் கிறைவேதற் 

மிக்கெரடுப்பவன்,; தர்மர் தவருமல் oss செய்யுக் தன் 

மையுடையவன்., அக்த முசுகுக்தன் ௮ஸுரரர்களிடத்தி 

wer oy மிகவும் பயக்த இர்தரன் மூதலிய தேவகணஙக 

ளால் தங்களைப் புதுசாக ஈம்பம வேண்டப் பெற்று 

வெகுகரலம் அவர்களைப் ht SB UG BTR. BU 

பால் அவர்கள் ஸுப்ரஹ்மண்யனை ஸ்வர்க்க த்தைப்பாது 

காக்கும் ஸேனுபதியாகப் பெய்றுமுகுகுச் தனைப் பார்த்து 

மொஜிகச்தார்கள். 

சேவதைகள் சொல்லுகிருர்கள்: --மன்னவனே / 

ரீ எங்களைப்பாதுகாக்கையாகிற AHS SS Mosher ௮ு மீள
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வாயாக வீமனே! சத்ருக்களற்ற ரசஜயதசதையும w spray. 

யலோகத்தையும் துறக்து எங்களாயே பாதுகாத்துக் 

கொண்டிருக்க ற மீ ஸமமைஸ்தபோகங்களையும் கைவிட் 

டனை. உன்னுடைய பிளனாகளும் பட்ட மஹிஷிகளும் பக் 

துக்களும் அமாத்பர்களும் மக்தரிகளும் உன்கரலத் 4 

லிருந்த மறறுமுன்ள ப்ரஜைகஞும் காலதர்மத்திற்குட் 

பட்டு இப்பொழுதில்லை. காலத்தினால் விரையுட் விகாசங்க 

எற்றவனும் ஸாவசியாமகனுமாகிய பகவான் கரலத் 

தைச் சரீரமாக வடையவனாக, இடையன் பருக்களை 

யெல்லாம் தன் வசத்தில் கடத்துவதுபோல விலாயாடிக் 

கொண்டே ப்ரஜைகளை யெல்லாம் தன்னசத்தில் கடத்து 

கறுன். ஆகையால் அவர்கள் அனைவரும் காலஸ்வரூப 

னை பகவானுக்கு உட்பட்டு மாணம அடைச்தார்கள். 

நீ பூமண்டலத்தையாளுங்காலத்தில் இருச் சுவர்களில் 
ஒருவரும் இப்பொழுஇல்லை, உனக்கு க்ஷேமம் உண்டா 

குக. இப்பொழுது கீ மோக்ஷஷச் தவிர மற்ற எந்த வரத் 

சையாயினும் எங்களிடத்தினின்று வேண்டுவாயாக, 

விகாசங்களற்றவனும் ஷாட்குண்யபூர்ணனுமாகிய ஸ்ரீ 

மஹாவிஷ்ணு வொருவனே ௮க்த மோக்ஷங்கொடுக்க 

வல்லவன். ஏங்களால் அதைக் கொடுக்க முடியாது. 

-ஆகையரல் எங்களிடத்தில் மோக்ஷத்தை விரும்பவேண் 

டாம். அதைத் தவிர மற்ற எதை விரும்பினும காங்கள் 

கொடுக்க ஸித்தமாயிருக்ன் ரோம். 

ஸ்ரீ சுகர் சொல்லுகிறார்: - (அதைக் கேட்ட ௮ம் 
மன்னவனும் *ஆனால் வெகுகாலமாக கித்சைமில்லாம 

லிமுக்கன் ற எனக்குப் படுத்துறங்கும்படி, ஜனஸஞ்சார 
மில்லாத ஓரிடம் காட்டுவீர்களாக”? என்று வேண்டுகை 

யில் தேவதைகள் அப்படியே ஆகட்டுமென்து Bt gar 

மான இடத்தைச் காட்டி “ரீ இவ்விடத்தில் ஸுகமாகப்
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படுத் துறங்குவாயாக. உறங்குகற உன்னை எவனேனும். 

தெரியாமல் எழுப்புவானாமின்,௮வன் அப்பொழுதே உன் 

கண் பட்டமாத்ரத்தில் பஸ்மமாலானாக' என்று இவ் 

வரத்தையும் கொடுத்தார்கள். இங்கனம் சேவதை 

களரல் மொழிந்து விடைகொடுக்கப்பெற்ற௮ுமமன்னவண் 

உறங்குவகற்காகத தேவதைகள் கரட்டின குஹைகச்குள் 

சென்று படுத்துக்சொணடான். இங்ஙனம பவனன் பஸ்ம 

மாகையில் யரதவண்சேஷ்டனாகிய ஸ்ரீக்ருஷ்ணபகவான் 

மிகுக்த மதியுடைய மூருகுக்தனுக்குக தன்னைக் காட்டி 

னை, இிறந்தமகியுடைய DL LPF (HE Bw aH Or ay aor 

அக்தப் பகவானுடைய தேஜஸ்ணினால் இரஸ்கரிக்கப். 

பட்டு *.து யாருடைய ேேகஜஸ்வனென் நு பலவரறு சங்கித் 

துக்கொண்டே தேஜஸ்ஸினால் எனர்க்கும் ௮ணுகமுடி, 

யாதவனும் மேகம்போல் கறுத்த நிறமுடையவனும் 

பொன்னிறமுள்ள பட்டுவஸ்தீரம் தரித்தவனும் மார்பில் 

ஸ்ரீவச்ஸமென்னும் சஇிருமறுவுடையவனும் ,ஜ்வலிக்கன் ற 

செளஸ்துப மணியால் தஇகழ்ூன் வனும் சான்குபுஜ தண் 

டங்களுடையவனும் வைஜயசக்இியென்னும் ௮னமாலையால் 

ப்ரகாசிக்கின் றவனும் தெளிச்சழூய முகமுடையவனும் 

இகழகின் ந மகசகுண்டலங்கள் அணிச்தவனும் மூன்று 

லோகக்களுக்கும்பார்க்கப் பதினாயிரங்கண்கள் வேண்டும் 

படி. ௮னுசாகமும் புனனகையும் அமைக்த கண்ணோக்க 

முடையவனும் அழகான யெளவன வயதுடையவனும் 
மதித்த மஹாகஜம்போல் கம்.ரமாக ஈகடப்பவனுமாகிய 

அக்தப் பகவானை மெல்லமெல்லப்பார்த து மேல்வருமாது. 

வினவினான். 
முசுகுந்தன் சொல்லுகிறான் : --நுழைய முடியாத 

இவ்வசண்யத்தில் பர்வத முஹைக்குள் வக்திருக்கன்ற நீ 

யரவன்சி முள்ளுகள் ௮ளவற்றிருக்கின்ற இவ்வரண்யத.
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இல் தாமரையிதம்போன்ற பாதங்களால் ஸஞ்சரிக் 

கின்றனையே. 8 யாவன்சி தேஜஸ்ஸுடையவர்களின் 

தேஜஸ்ஸெல்லாம் ஒன்று சேர்த்து மூர்த்தீகரித்து வச் 

தாற்பேல் இகழகின்றனை. அ௮ச்சகைய தேஜஸ்ஸேதர 

னே அல்லது மஹானுபாவனாகிய அக்னியாசீ அல்லது 

அத்தகைய ஸுிர்யனாரி அல்ல து FE BT ey! அல்லது 

மஹேகச்தரனா? அல்லது மற்ற லோகபரலர்களில் யாசே 
ணுமொருவனா£ இக்தரன் முதலிய தேவர்களுக்கும் தே 

வர்களாயெ ப்ரஹ்ம விஷூணு ருத்சர்களென்கிற மூவரில் 

கடுத்தேவனாகிய பசமபுருஷனே நீ யென்று யான் சினைக் 

கின்றேன். ஏனென்றால் கீ விளக்குபோலத் தன்னொளி 
யால் இக்சூஹையி லுள்ள இருட்டையெல்லாம் பறக்கடிக் 

கின்றனை. புருஷண்சேஷ்டனே ! உன்னுடைய பிறவியை 
யும் செயலையும் குலக்தையும் சான் கேட்சு விரும்புகிறேன். 
உனக்கு ர௬ுிக்குமாயின் அதையெல்லாம் ஐஸிக்காமல் 

எனக்கு மெரழிவரயாக. புருஷம் ஷ்டனே / கரனோ 

வென்றால் க்ஷத்ரியன்; இக்ஷமாகுவம்ச தீஇல் பிறக்த 

வன்; யெளவனானண்வனுடைய பிள்ளை; முசுகுச்சனென்று 

ப்ரஸித்தி பெற்றவன். நரன் கெடுநரன் கண்விழித்துக் 

கெரண்டிருக்கமையால் இக்தரியங்களெல்லாம் கித்சை 

யினால் இழுக்கப்பட்டு ஜனஸஞ்சரரமில்லாத இவ்விடத 

தில் ஸுகமாகப் படுத்துறங்சச்கொண்டிருக்தேன். இப் 
பொழுது எவனோ தருவன் வக்து என்னை எழுப்பினான், 

அவனும் தன்னுடைய பரபத்்தினாலேயே பஸ்மமாய் விட் 

டான். நரன் கண்ணைத் இறக்து பாரததது வயாஜமே 
யன்றி வேறொன்றுமில்லை, இது நிச்சயம். அப்பால் சத்ருக் 
களைத் தண்டிப்பவனும் பேோழகனும் பெறுஞ்சோபை 
புடையவனுமரகிய நீ புலப்பட்டனை. பொறுக்க முடியாத 

உன்தேஜஸ்ஸினால் கண்கள் தடைபடப்பெற்று உன்னை
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வெகுகேரம் உற்றுப் பார்க்க முடியாஇருக்கள்றோம். 

மஹானுபாவனே / கர்மத்தினால் அறிவு குறுகப்பேற்ற 

எங்களைப்போன்ற மூடஜச் துக்களுக்கு கீ மிகவும் பூஜ 

கத் தகுக்தவன், (பணியத்தகுச் தவன்.) 

ஸ்ரீசுகர் சொல் லுகிறார்:--- ப்சாணிகளைப் பாதுகாக் 

குக்கன்மையுடைய மஹானுபாவனாகிய அச்த ஸ்ரீக்ருஷ. 

ணன் முசுகுக்தமன்னவனால் இங்ஙனம் வெகுமதிக்கப் 

பட்டுச் சரித் துக்கெரண்டே மேககரஜனம்போல் கம்பீர 

மான உசையுடன் மறுமொழி கூறினான். 

ஸ்ரீபகவான் சொல்லுகருன்;-- ஓ முசுகுர் தமன்ன 

வனே / என்னுடைய பிறவிகளும் செயல்களும் பெயர் 

களும் ௮ளவற்றவைகளசயிருக்கின்றன. அவை அனக் 

தங்களாகையால் என்னாலுங்கூடக் கணக்கிடமுடியாத 

வை. (உங்கள் பிறவி முதலியவை கர்மத்தினால் அறிவு 

குறுகப்பெற்ற உங்களுக்கு மறச்துபேனமையரலும் 

பலவகையாலும் உங்களால் கணக்கிட்டுச் சொல்லமுடி. 

யாது. ஆயினும் ஸர்வஜ்ஞனாகிய என்னால் சொல்லக்கூடி 

யவைகளே. என் பிறவி முதலியவைகளேசவென்றால், 

அனக்தஙகளாகையால் சொல்லமுடியாது.ஆயினும் ௮௪ 

னால் என்னுடைய அறிவுக்குக் குழையில்லை.௮ளவற்றவை 

களை ௮ளவற்றவைகளென்று அறிகையே ஸர்வஜ்ஞதைக் 

குப் பொருக்துமன்றி, அவற்றை அளவுடையவைக 

ளென்றதறிகை ஸாரவஜ்ஞதைக்குப் பொருக்தாது. அது 

உண்மையல்லாமையால் அங்ஙனம் அறிகை ௮ மிவின 

மையையே தெரிவிக்கும்.) DRS rv ஸுிக்ஷமபுத்தி 

யுடையவன் பலஜன்மங்களால் பூமியிலுள்ள yap Salar 

யெல்லரம் எண்ணினாலும் எண்ணக்கூடுமேயன் நி என்னு 

டைய குணங்களையும் செயல்களையும் பெயர்களையும் ஒரு 
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காளும் எண்ணமுடியாது. மன்னவனே! ஸ்ரீபசாசசர் வை 

சம்பாயனர் செளனகர் முதலிய மஹர்ஷிகள் மூன்றுகர 

எங்களிலுமுன்ள என்பிறவி செயல் முதலியவைகளை 

மொழியத்தொடஙூ இன்னும் கரைகாணப் பெரு திருக் 

இன்றார்கள். ஓ மூசுகுக்கனே/ ஆயினும் இப்பொழு 

துள்ள என் பிறவிமுதலியவைகளைச் சொல்லுகேன், 

கேட்பாயாக. கான் தர்மத்தைப் பாதுகாப்பதற்காகவும் 

௮ஸு ரஸ்வபரவர்களரகிப் பூமிக்குப் பாசமாயிருக்கின்ற 

மன்னவர்களை முடிப்பதற்காகவும் ப்்சஹ்மதேவனால் வே 

ண்டப்பெற்று யதுகுலத்தில் வலஸ-ஈதேவனுடைய பார் 

யையிடத்தில் அவதரிச்தேன். வஸுதேவனுடைய 

பிள்ளசாயாகையால் என்னை வாஸுதேவனென்று சொல் 

அகிறார்கள். என்னால் காலகேமியும் கம்ஸனும் ப்சலம்பன் 

முதலிய மற்றும் பல சத்ருக்களும் கொல்லப்பட்டார்கள். 
சாஜனே / இக்ஷ்ணமாயிருக்கின்ற உன்கண்ணால் இத்த 
யவனனை கானே பஸ்மம் செய்தேன். அத்தகைய நரன் 

உன்னை அனுக்சஹிக்கும்பொருட்டு இச்தக்குஹைக்கு 

வர்தேன். பக் தவதஸலனான ஈர்ன உன்னால் முனஜனமத் 

இல் வெகுகரலம் வேண்டப்பெற்றேன். சாஜரிஷீ / உன 

க்கு இஷ்டமான வசங்கலா வேண்டுவாயாக, உனக்கு 

தான் எல்லாவிருப்பங்களாயும் கொடுக்கின்யோன்.என்னைச் 
சாணம் அடைக்தவன் எவனும் மீளவும்: சோ௫க்க உரிய 
வனல்லன், (ஆகையால் உனக்கு மீளவும் இக்த ஸம்ஸச 

மாகற வருத்தம் கேராதபடி, மோக்ஷங்கொடுக்கச் சித்த 

மாயிருக்கன் ஜேன். ஆயினும் மற்ற விருப்பங்கள் ஏவ்வெ 
வை, வேண்டுமோ, அவற்றையெல்லாம் வேண்டிப்பெறு 
வாயாக.) 

ஸ்ரீசுகர் சொல்லுகருர்:-- இங்கனம் பகவானால் 

மொழியப்பட்ட முசுகுக்தன் ௮க்த ஸ்ரீக்ருஷ்ணனை அவ
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னுடைய வரர்த்தைகளால் தேவதையென்றும், அதிலும் 

ஸ்ரீமக்சாசாயணனென்றும் தெரிக்துகொண்டு “இருபத் 

தெட்டாவது யுகத்தில் பகவான் வளைதேவனுடைய 

க்ருஹத்தில் அவதரிக்கப்போகிறான்'என்று வ்ருத்தகர்க் 

கர் சொன்ன வசனத்தை கினைத்து எக்தோஷமழூற்று 

வணங்கி மேல் ௮ருமாறு மொழிச்தான். 

முசுகுக்தன் சொல்லுர : -ஐக திசனே! ஆணும் 

பெண்ணுமாயிருகஇன்2 இவ்வலசதக்திலுள்ள ஜக்துக்க 

ளெல்லாம் உன்னுடைய மாயையினால் மோஹிக்கப்பட்டுத் 

தங்களுக்கு அனர்த்தக்தை விளைவித் துக்கொள்வஇ 

லேயே புத்தி செல்லப்பெற்று வாஸ்தவத்தில் அனர்த்த 

மாயிருப்பதை யே அர்த்தமாக. கினைத்து துச்கங்களு 

க்கு விளைசிலமாகய இல்லறவாழக்கையில் ஸுகத்தை 

அனுபவிக்க விரும்பிக் கால்தாழ்னெறனவே யன்றி 

உன்னை அடைகிற தில்லை. ஆகையால் ஜக் துக்களெல்லாம் 

உன்னால் வளஞுிக்கப் பட்டிருக்கின்றன. விஷயங்களை 

அ௮னுபவிக்கவேண்டுமென்னும் விருப்பமாற கரசணத்து 

லை சான் இசதகைய ஸமஸாரமாகிற அனர்த்தத்தை 

௮டைக்திருக்கின்்நேன். மீளவும் கீ விஷயங்களை வேண் 

டும்படி, தூண்டுவாயாயின், உன்னால் வஞ்சிக்கப்பட்டவனா 

வேன். ஆகையால் உன்பச்தர்களை இங்கனம் வஞ்ூப் 

பது உனக்குத் தகுதியன்று. சிர்த்ேதோஷனே! உன்னைப் 

பணிக்தவர்கள் வருக்தமாட்டார்கள். இவ்வுலகத்தி 

௮ள்ள ஜச்துக்கள் கர்மக்ஷேகீரமாகிய இப்பூமண்டலத் 

தில் உடைக்க அரிதான மனுஷ்யதேஹத்தைத் தங்கள் 

ப். சய தனமில்லாமல் கேவலம் உன்னுடைய அனுக்ரஹத் 

இனால் பெற்றும் தானே பசமபுருஷுார் ச்தஸ்வராபனும் 

அதைக் கைகூடுவிக்கும் உபாயஸ்வருூபனுமாயிருக்கன் ற 

உன்னைப் பணிகிற தில்லை. பென்னையேவென்றால், ப்சக்ரு
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இயின் பரிணாமமாகய தேஹத்தையே ஆத்மாவென்று 
ப். ரமித்து, பசு தெரியாமையரல் புல் முூதலியவற்றூல் 
மழைக்திருக்கின்ற இணற்றைக் கண்டு அங்குப் புல் மேய 

விரும்பிச் சென்று இல் விழுவதுபோல, இல்லறவாழக் 

கையாக பாழ்ங்ணெற்றில் விழுன்றன. ஒருவசாலும் 

வெல்லப்படாசவனே / சான் பூமண்டலத்திற்கெல்லாம் 

ப்சபுவரசிச் சப்தாஇவிஷயங்களை விரும்பும் மகியுடைய 

வனா? சாஜ்யஸம்பத்தினால் பெருமசகஙகொண்டு மாணம் 

அடையுக்கன்மையகான தேஹதச்தையே ஆத்மாவாக 

நினை தீதுப் பிள்ளை பெண்டிர் கருஷலம் பூமி இவைகளில் 

அளவற்ற சரகையுடன் மனப்பற்று கொண்டிருக்தேனா 

கையரல் இதுவசையில் கடக்த என்காலமெல்லாம் வீணா 

கவே கடச்துவிட்டதநு. (கரன் என் கரலத்ையெல்லாம் 

அஹங்காச மமகாரங்களோடு வீகைக் கழித்து விட் 

டேன்.) கூடடீ சவறு முசலியவைபோன்ற இக்தத் தே 

ஹத்தில் அத்மாவெள்னும் ப்சமம் வேமூன்றப்பெற்று 

என்னை கான் மனுஷியர்கணுக்கெல்லாம் ப்சபுவென்று 

அபிமானித்துதி தோகள் யானைகள் காலாட்கள் இவற் 

மின் னைனயங்களைப் பாதுகாக்கின் உ ணேனறுபதிகளால் 

சூழப்பட்டுப் பூமியெல்லரம் சம்.ரிக்கொண்டு உன்னை ஒரு 

பொருளாகவே கினையாமல் கொமெதங்கொண்டிருக் 

தேன். கான் * இங்கனம் செய்யவேண்டும். அங்ஙனம் 
செய்யவெண்டும்! எனறு மேன்மேலும் அலைகள் போல் 

களர்ச்தெழு்்ற௦ு மனே சதபரமபசைகளால் மிகவம் 

வளர்க்க லோபமுடையவனாசிச் சப்தா இதிவிஷயங்களில் 

பெருவிருப்பமுற்றுச் இரிச் துகொண்டிருக்கையில், கீ உல 

கங்களின் விசாசச்திற்கு ஹேதுவான கரலஸ்வரூபறாகப் 
பசியினால் சாக்கை கோணுசுகின்ற ஸர்ப்பம் எலியைப் 

பிடிப்பதுபோல் என்னைப் பிடித் இிழுக்கன்றனை. மிக
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qi Gm_és அரியதும் மங்களமுமாகய மன்னவசரீ 

சத்தைப் பெற்றும் ஏன் இப்படி.பழிக்கின் நனை 77என் ரூல், 

சொல்லுகிறேன். முன்பு ஸ்வர்ணமயமசன அலங்கார் 

கள் செய்யப் பெற்ற ரதங்களிலும் யானைகளிலும் 

ஏறித் திரிக்துகொண்டு மனுஷ்யர்களுக்கெல்லாம் ப்சயு 

வென்று பெயர்பெத்றிருக்ததுமாகய அ௮த்தேஹமே 

காலச்தினல் இண்டப்பட்டு காய் ஈரி முதலியவைக 

ளால் பகஷிக்கப்படுமாயின் விஷ்டையென்றும், அவை 

களரல் பக்ஷிக்கப்படாமல் மண்ணில் மக்கிப் புழுக்கு 

மாயின் புழு வென்றும், அதுவுமன் றித் தஹனஸமஸ்கா 

சம் செய்யப்பெறுமாயின் பஸ்மமென்றும் பெயர்களைப் 

பெறுகின்ற. இத்தகையதேஹத்தை எவன் அபிமானிப் 

பரன் ரி ஐக௫சனே !/ திசைகளையெல்லாம் ஜயித் ஆ எங் 

கும் தன்னை எதிர்த்துச் சண்டை செய்பவன் மேரப் 

பெருமல் ஸரர்வபெளம ஸிம்ஹாஸன த்தில் வீற்றிருக் து 

தனக்கு முன்னிருக்க தன்னோடொத்த சாஜாக்களா 

லும் பூஜிக்கப்பட்டு மேன்மையுடனிருக்கும் புருஷணும் 

ஆணும் பெண்ணுமாய்க் கலக்குங்கலவியகிற ஸாகத் 

இற்கிடமான இல்லறவாழ்க்கையில் அழுக்இி ஸ்த்ரீக 

ளுக்கு விளையாட்டுமருகம்போன்று (விளையாட்டிர்காக 

வளர்க்கப்பட்ட வான ம்முசலிய மருகம்போன்று) அவர் 

களால் இங்கும் அங்கும் க.ற்றப்படுகிரான, (ஸர்வஸ்வதச் 

தீரனாகிய உன்னைப் பணியாமல் தன்னைத் சானே ஸ்வதக் 

சரனாக சினைத்துக்கொள்வதின் பயனல்லவோ இசி) 

ஸரர்வபெளமனாயிருப்பவன் ஜன்மாக்தரத்திலும் சாண் 

ஸரர்வபெளமனாகப் பிறக்கவேண்டுமென்று பெருவிருப் 

பங்கொண்டு தசையில் படுப்பது ஸிதரீஸம்போகமில்லு 

இருப்பது முதலிய தவங்களில் சிஷ்டையுடைய வனாக 

ஐன்மாக்தாத்தில் வரப்போற போகங்களை அ௮பே௯தித்
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துப் போகங்களையெல்லாம் துறக்து தவங்கள் அ௮னுஷ்டி. 

தீதுக்கொண்டு தேஹசாசணதச்இற்கு வேண்டி௰ போஜ 

னாதிகர்மங்களை அனுஷ்டி தீ துக்கொண்டு வருவானாயின் 

அவன் ஸுகத்தை அனுபவித்தவனாகமாட்டான், ஜன 

மாக்சசத்தில் ஸார்வபெளமஞகப் பிந்க்தாலும் அடுத்த 

ஜஐன்மத்திலும் சான் ஸார்வபெளமனாகப் பிழக்கவேண்டு 

மென்னும் விருப்பம் உண்டாகுமல்லவரசி அப்பொழுதும் 

போகங்களைக் துறக்து தவஞ் செலுத்துவானாயின் எப் 

பொழுதுசான் ௮வன் ஸுகத்தை அனுபவிப்பான் சீ 

ஐன்மாக்தரத்சைப் பற்றின சினைவின்றிப் போகங்களை 

அனுபவிப்பானாயின், ஜன்மாக்கசத்தில் ௮வன் ஸர் வபெள 

மனாய்ப் பிறக்க நேருமோசீ கேறுதல்லவரசீ ஸாதாரண 

ஓக்துவாய்ப் பிறப்பானாயின் அவன் என்ன ஸுகத்தை 

அனுபவிக்கமுடியும் 2 ஆகையால் விஷயங்களை அனுப 

விக்கையால் வரும் ஸுகத்தை ஸுகமென்று கினைக்கலா 

காது, அப்படி. சினைக்வலும் அது நீடித்து கிற்கரதுரி 

ஸம்ஸாரச்தில் ப்மிக துக்கொண்் டிருக்கும் புருஷனுக்கு 

ஸம்ஸாசகிவ்ருத்தியாற மோக்ஷம் எப்பொழுது அணிச் 
தாகுமோ, அப்பெசழுதுதான் yaw wee gs Boer 

னரவான். ஆனால் எப்பொழுது ஸம்ஸாரகிவருசக்தி 

சேநிடுமென்ளுல், ௮ச்சுதனே / இக்த ஸம்ஸாரிசேதன 
னுக்கு எக்த ஜன்மத்தில் உன் பசுதர்களான ஸச்புருவூர் 

களேரடு ஈஹவரஸம் கேருமோ, அப்பொழுது மேன்மை 

முடைய இர்த்சாதி தேவதைகள் அனைவரும் தனக்குக் 

கழ்ப்படிக்து கடக்குமபடியான மேன்மையுடை ப்ரஹ்ம 

தேவனுக்கும் சியாமகனும் அ௮க்த ஸத்புருஷர்களுக் 

கு. கதியுமாகய உன்னிடத்தில் பக்தி உண்டாகும். 
பக்தி விளைந்து வளர்க்து வருமாயின் ௮.து ஸம்ஸா.ரரிவ் 

'இருத்யை விளைவிக்கும். ஜகதிசனே! இடீசென்று தேவ
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தைகளுக்கு ஸஹாயஞ் செய்யவேண்டுமென்னும் வ்யா 

ஐச்கினாுல் ராஜ்யமாகிற பாசத்தினின்று விடுவித்து 

எனக்குப் பெரிய ௮னுக்சஹஞ் செய்தனை யென்று யான் 

சினை க்கின்டேன். ஏனென்ருல், விவேகமுடையவர்களும் 

தவஞ்செய்வதற்காக வனம்போக விருப்பமுற்றவர்களுமா 

திய ஸார்வபெளமர்கள் வன தீதில் தணியே இரிவதற்காக 

இக்த சாஜ்யபந்தத்தினணின்று விடுபடவேண்டுமென்று 

உன்னை வேண்டுஇிருர்களல்லவா £ (அப்படிப்பட்ட சாஜ் 

யபக்தத்தை எனக்கு கீயே விடுவித்தனையாகையால் 

என்ன முன்னமே அனுக்ரஹித்தனை.) ப்பூ gen ar 

பப்சயோஜனர்களால் மிசுவும் விரும்பத்தக்க தாகிய உன் 

பாதணேவையைக்காட்டிலும் வேறான எந்த wi sos 

யும் கரன் விரும்பமாட்டேன். தன்னைப் பற்றினவர்களு 

டைய வருத்தங்களைப் போக்குக்தன்மையனே / விவேக 

முள்ள புருஷன் எவன்தாரன், தன்றான மோக்ஷங்கெர 

Oval gy) Bu wir coor ஆசாதித்தும் ஆத்மாவுக்கு ஸம் 

WT TUG FEO விளைக்குமபடியரன சப்தா இிசிடியங்களை 

விரும்புவான் P (மூர்க்கனாயின் விரும்புவானன் றி விவேக 

முடையவன வீரும்பமாட்டான). ஐஜக௫சனே.! ரஜஸ்ஸு 

தமஸ்ஸஹு ஸதீவம ஆய இவற்றின் கார்யமரகிய காம 

சோதா இகளால் தொடசப்பெற்ற விருப்பங்களை யெல் 

லாம் தூறக்து புண்யபாபங்களின் ஸம்பக்தமற்றவனும் 

ப்ரக்ருகிக்கு உட்பட்டிருக்கையாகிற அழுக்கமறவனும் 

எப்பொழுதும் ஸத்வாஇகுணங்களின் ஸம்பக்தமற்தவ 

னும் இணையெதிரில்லாதனனும் ஸர்வஸ்மாத்பசனும் எல் 

லோரும் பணிசது உஜ்ஜீவிக்கும்படி யமுகுலத் ௫ல் மாணி 

டனாய் வக்தவதரித் திருப்பவனும் கேவலஜ்ஞாுனஸ்வரூப 

அனும வரத்ஸல்யம் முதலிய பலகுணங்கள் அமைக்க 

ணு ரகய உன்னையே சரணம் அடைகின்றேன். சசண௱ங
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கொடுப்பவனே ! இக்த ஸம்ஸாசத்தில் ஆத்யாத்மிகம் 

முதலிய அளவற்ற தாபங்களால் தபிக்கப்பட்டு நெடுகா 
ளாம் அக்கத்தினால் பீடிக்கப்பட்டு மனம் முதலிய ஆது 

இக். தரியங்களாகிற ஆறுச தருச்களை வெல்லமுடியாமல் 

மனத்தெளிவற்றிருக்கன்ற கான் பலவருத்தங்களின் 

மேல் ஸம்சைரபயமற்றதும் சோகம் திண்டப்பேராூத.தம் 

கித்பமுமாகிய உன்பா தாசவிக்தங்களை அடைந்தேன். பர 

மாத்மனே /.இங்கனம் ஆபத்தில் அமுங்கியிருப்பவனும் 

இப்பொழுது உன்னைச் சரணம் அடைக்தவனுமாகய 

என்னைப் பாதுகாப்பாயாக, 

ஸ்ரீபகவான் சொல்லுறான் :--ஸமஸ் தபூமண்டலச் 

தையும் ஆண்டுவச்த மணாசாஜனே/ உன் மதி சாசமநுத 

லிய தோஷிூங்களரகற மலங்கள் எவையுமின் றி கிவ்ருச்தி 

தர்மத்தில் மிகவம் உறுதியாமிருக்க்றது. வரங் 

க பேண்டச்சொல்லி ஆசைமூட்டி, வஞ்௫க்கப்பார்க்கி 

ணும் உன் மதி சப்தாதிவிஷயங்களால்” சிறிதும் தடைப 

டாதிருக்கின்றதல்லனா 2 உன்னை கரன் வரங்களரல் 

ஆசைஞூட்டி வஞ்சிக்கப் பார்த்கது உன்புக்இ மயங்கா தி 

ருப்பகற்காகவேயென்று தெரிக்துகொள்வாயாக. என்னி 

டத்தில் மற்றொரு ப்ரயோஜன த்தையும் விரும்பாமல் 

மாருத பக்கியுடையவர்களினபுத்தி ஒருகாலும் சப்தாதி 

விஷயங்களை ப்பற்றின விருப்பங்களால் தடைபடா த. 
orn AL FBO பக் இயில்லாமல் ப்சாணாயாமம் மூ. கலிய 
உபாயங்களால் மனத்தை அடக்க முயன்றவர்களின் 

மனம் வாணனை. தழியப்பெருமையால் ஒருகால் சப்தரதி 

விஷயங்களில் தாழக் திருக்கக் சாண்டுரோம். (ஏன்னிடத் 

தில் பகடி செய்பவர்களின் மனம் அங்ஙனம் இருகாலும் 

தாழாது).ரீ என்னிட & Bw மனத்தை சில்கிறுத்திப் பூமி 

முழுவதும் இஷ்டப்படி. திரிவாயாக, உனச்கு ஏஎனனிடத்
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இல் மாருதபக்தி ஏற்கனவே உண்டாயிருக்கின்ற த, 

(உனக்கு கான் ௮னுக்சஹஞ் செய்கன்ெறேள. சீ அதைப் 

பற்றிச் சிர் இக்கவேண்டியதில்லை.) க்ஷ்தீரியவர்ணத்தஇற் 

குரிய தர்மங்களை அனுவு.டிக்கமுயன்று உலகங்களைப் 

பாதுகாக்கைக்கு உபயோகப்படாத வேட்டை முதலிய 

வீண்வ்யாபாசங்களால் ஐக்துக்களை வதித்தனை. ஆகை 

wre நீ ஏன்னையே அவலம்பமாகப் பற்றி என்னிடத்தில் 

மாருத பக்தியடையவனாூத் தவஞ்செய்து ௮ச்தப்பாபத் 

தைப் போக்குவாயாக. அடுத்த ஜன்மத்தில் கீ eran 

மணன்்ேஷ்டனஞகப் பிறக்து மமைஸ்தபூதங்களிடத்திலும் 

கட்புடையவனும் எல்லாவற்றையும் ஸமமாகப் பார்க்குக் 

சன்மையுடையவனும் (ஐஜகத்்)தையெல்லாம் பரப்சஹ்மஸ்வ 

ரூபமாகப் பார்க்குக்தன்மையனும்) ஆ? ப்சக்ருகி 

மண்டலத்திற்கு அப்புறத்திலிருக்கன்ற என்னை அடை 

யப்போடின் நனை. Qu so sr arpa gy அக்யாயம் 

முற்றிற்று, 

  

[ ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் யுத்சச்திற்கு வரச ஜரா) 
ஸர் தனிடச் தினின் ற பயர் தாத்போல் | 

etd 990. ப்வர்ஷண பர்வதச் இில்ஒளி ! து P00 
கொண்டிரு மீண்டு பட்டணம் | 

ட போசலும், ௬கீரிணீ ஸர்சோசமும். | 

ஸ்ரீசுகர் சொல்லுர :-- மன்னவனே / இக்ஷ்வாகு 

வம்சத்தில் பிறக்கவனாகிய அகத முருகுக்தன் ஸ்ரீக்ருஷ் 

ணஞனால் இங்ஙனம் அனுக்ரஹம் செய்யப்பெற்று மும் 

மஹானுபாவனை ப்ரதக்ஷிணஞ் செய்து கமஸ்கரிழ்றுக் 

குஹையினின்று வெளிப்பட்டான். Db ips Hb gor 

மனுஷ்யர்களும் பசுக்களும் செடி, கொடிமாங்களும் முன் 

னிருக்த ௮ளவைக்காட்டி லும் குழைக்து குள்ளமாயிருப் 

பதைக் கண்டு கலியுகம் வச் இருப்பதை அறிச்து தவஞ்
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செய்வதற்காக வடதஇிசையைக் குறித்துச் சென்றான். 

ஜிதேச்தரியனும் மனமலங்கள் கழியப்பெற்றவனும் 

கமக்குப் பு கைகூடுமோ கூடாதோ என்னும் ஸக் 

தேஹமற்றவனுமாகிய அக்த முசுகுக்தமன்னவன் ஸ்ரீக் 

ருஷ்ணனிடச்தில் மனச்தை கன்றாக சில்சிறுத்தித் 

தவஞ் செய்ய வேண்டு மென்னும் மசத்தையுடன் கூடிச் 

கக்தமாதனபர்வதத்திற்குப் போனை. அங்கு ஈரகாரர 

யணர்களின இருப்பிடமாகிய பதரிகாண்ரமதீ நிற்குச் 
சென்று குளிர் வெய்யில் முதலிய தவச்தவஙகளை 

யெல்லாம் பொறுத்து மனத்தை அடக்கிக்கொண்டு தன் 

னப் பற்றினவர்சவின பர்தத்தைப் போக்குக்கன்மை 

யனாகிய பகவானைத் தவத்டிஷ்ை ஆராதித்தான். பிறகு 

ஷாட்குண்மய பூர்ணனாகிய ஸ்ரீக்ருவஷ/்ணான் யவனர்களால் 

சூழப்பட்ட மதுரைப்புரிக்குத் திரும்பிவந்து அக்த 

ம்லேச்சலைனயங்களையெல்லாம் வதித்து அவர்களு 

டைய தனத்தையெல்லாம் ஸறழுத்ரமத்யத்துல் தான் 

ஏழற்படுத்கின ஜல லுர்க்கமாகிய தவாரகரபுரிக்குக் கெர 

ண்டுபோய்ச சோக்தான, ஸ்ரீக்ருஷ்னா னால் துரணடப் 

பட்ட மனிதர்கள் ௮க்தப் பணத்தை எருதுகணின மேல் 

ஏற்றிக் கரண்டு போகையில், ஜரரஸக் ரன் இருபத்து 

மூன்று ுக்ஷெஹிணி ளைனயத்தைக் கூட்டிக் (ர 

ண்டு வச்தான். ரரஜனே! சாமக்ருஷ/ணர்கள் ஐரரஸகைத 

றுடைய ஸைன்யத்தின வேகத்தையும் FMI ays oS 

யும் கண்டு மாணிடவர்களின் செயலை அனுஸரிக்க ழயன்று 
வேகமாக இடிப்போனார்கள். அவர்கள் பயமழ்றவர்க 

ளாயினும் மிக வம பயக்தவர்களபோன்று அனவ ம்.றிருக் 

கிற தனத்தையும் துறக்து தாமரையிதழ்போல் மிகவும் 

மெதுவான பாதங்களால் பல யோஜனைகள் கடத்து 

சென்ரூர்கள். பலிஷ்டனாயெே ஐசாஸக்தன் 265 சரம
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க்ருஷ்ணர்கள் அக்கணம் ஓடுவதைக் கண்டு ஸர்வே வ 
சர்சகளரன ௮5 சாமக்ருவஷ/ணர்களின் ஸ்வருபகுணங 

amar அளவய்றிருக்கையாகற ப்சமாணத்தை ௮. றியா 

தவனாகையால் பல ரதங்களுடன் கூடி அவர்கலாத் தொ 

டர்க்தோடினை. அசத ராமக்ர௬ுஷணர்கள் வெகுதூரம் 

ஓடி. இளைப்புற்றவர்கள் போன்று மிகவும் உயரச் இருக் 

கின்ற ப்ரவர்ஷணமென்னும் பர்வதக்தின்மேல் ஏறினார் 

கள. மேகம் என்றும் ஓயாமல் மமை பெய்துகொண் 

டி ருக்கையால் அப்பர்வதம் ப்சவர்ஷணா மென்று யதார்தி 

தமான பெயருடையது. மன்னவனே ! மக்த ஐரரஸக் 

தன் அ௮ச்த சாமக்ருவ.ணர்களின் அடிவைப்புக்கனால் 

ஆங்காங்கு அடையாளஞ் செய்யப்பெற்ற இடங்களைக் 

கண்டு ௮க்த அடையாள த்தினால் இவர்கள் ப்ரவர்ஷண 

இரியில் மறைச்துகொண்டிருக்கிறார்களென்று கதரிக்து 

கொண்டு அக்தப் பர்வதத்தைச் சுற்றி முழுவதும் 

பத்துயோஜனை தூரரம்வசையில் கட்டைகளை அடுக்கி 

௮௫ல் அக்னியை இட்டுக் கொளுத்தினான். ௮ப்பொழுது 

அச்தராமக்ருஷ்ணர்களிருவரும் ௮ங்ஙனம் தாழவசைக 

ளெல்லாம் எரியப் பெற்றதும் பதினொரு வயேரறனை கள் 

உயர்க்திருப்பதுமாகிய அரஈ்தப்ரவர்ஷ்ண ura gs 5B 

னின்று கிளம்பி ஐரரஸக்தன் தகைக்துகொண்டிருக் ற 

இடத்திற்கு அப்புறத்தில் கீழ்பூமியில் குஇத்தார்கள். 

யாதவற்சேஷ்டர்களாகிய முக்க ராமக்ருஷணர்கள் சத் 

ருவாகிய ஐசாஸக்தனுக்கும் ௮வனை ச் சொடர்ச்த மற்ற 

வர்களுக்கும் புலப்படாமல் ஸமுத்ர ச்தையே Ha Nurs 

வுடைய தங்கள் பட்டணமாகிய தவாரகைக்குச் திரும்பி 

வக்தார்கள், அர்த மாகதனும் சாமக்ருஷ/ணர்கள் 

கொளுத்தப்பட்டார்களென்று பொய்யாகவே கினைத்து 
மிகவும் பெரிதான தன் ஷைனயத்தை அழைத்துச்
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கொண்டு மகததேசம் போய்ச் சேர்க்தான். செல்வப் 

பெருக்குடைய ஆனர்த்ததேசத்தசசனாகிய சைவ தனென் 

பவன ப்ரஹ்மதேவனால் தரண்டப்பட்டுத் தன்புதல்வியா 
Gu ரேவதியைப் பலசாமனுக்குக் கெரடுத்தானென்று 

முன்னமே மொஜிகச்தேன். குருவம்சத்தை மேன்மைப் 

படுத்துக் கஇிறமையுடையவனே / மஹசனுபாவனாகிய ஸ்ரீக் 

குஷ்ணன் ஸ்வயம்வசத்தில் ஸமஸ்தபூசங்களும் பராத் 

அச்கொண்டிருக்கையில் சசுபாலனுடைய பக்ஷத்தி 

வள்ள ஸால்வன முதலிய ௮சசர்களையெல்லாம் வென்று 

கருடன் அமருதத்தைப் பறித்துக்கொண்டு வர்தாழ் 

போல் ஸ்ரீமஹாலக்ஷமிமின் அம்சமும் பிஷ்மகனுடைய 

புசல்வியுமாகிய ருக்மிணியைப் பறிச துக் கெண்டுவகது 

மணம புரிக்தரன். 

பரீக்ஷித்து மன்னவன் சொல்லுகிருன்.--ஸ்ரீக்ருஷ். 

ணன் அழிய முகமுடையவஞம் பீஷூமகராஜன்புதல் 

வியுமாகய ருக்மிணியை ராக்ஷஸ விவாஹத் இனால் மணம் 

புரிக்தானென்று நான் கேள்விப்பட்டி ருக்கிறேன. மஹா 

னுபாவசே!/ அளவற்ற தேஜஸ்ஷையுயடய ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் 

ஜராஸகச்தஸால்வாதிகளைத் தானொருகனே souls gy 

மிண்டுவக்த வ்ருத்தாக்தத்தைக் கேட்க விரும்புகிறேன், 

ப்ரஹ்மரிஷீ/ ஸ்ரீச்குவண னுடைய கதைகள் புண்யமான 

லை; செவிக்ின்பமாயிருப்பவை; பாபங்களை யெல்லாம் 

போக்கவல்லலவை; என்றும் புதஇிதுபுதிதாயிருப்பவை, 

செவி.ரினால் அனுபவிக்கப்படும் ௮ஸ்துக்களால் உண்டர 

கும் ஸுகத்தின் தாரதம்யத்தை அறிக்தவன் ஏவண் 

சான் இத்தகைய ஸ்ரீக்ருஷ்ணகதைகளைக் கேட்டு ' இது 

்பாதும்? என்று தருப்தி அடைவான் 7 ரஸமறிர் தவன் 

எவனும் தருப்தி அடையமாட்டான்.
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ஸ்ரீ சுகர் சொல்லுஇருர்:-- விதர்ப்பேே தேசங்களுக்கு 

அதிபதியான பிவூ.மகனென்னும் மன்னவன் இருச்தரன். 

அவன் பெருங்குணமுடையவன், அவனுக்கு ஜக்.து Gar 

ஊ களும் அழடூய முகமுடைய இருபுதல்வியும் பிறக்தார் 

கள். பிள்ளைகளில் ருக்மி யென்பவன் ஜயேஷ்டன். ருக்ம 

சதன் ருக்மபாஹு ருக்மகேசன் ருக்மமாலி என்னும் 

.இவர்சள் அவனுக்குப் பின் பிறக்தவர்கள், இவர்களின் 

உடன் பிறந்தவள் ருக்மிணி யென்பவள். அவள் கல்லெர 

முக்க முடையவள். அவள் SHALL OG AGW Hare 

களரல் பரடப்படுிற ஸ்ரீக்ருவண னுடைய ரூபளெளக்தர் 

யத்தையும் வீர்ய குணத்தையும் காம்பிர்யம் முதலிய மம் 

றும் பலகுணப்பெருக்குகளையும் செல்வப்பெருக்குகளை 

யும் கேட்டு அக்த ஸ்ரீக்ருஷ்ணனையே தனக்குத் தகுக்த 

கணவனாக நினைத்தாள். அங்கனமே ஸ்ரீக்ருஷ்ணனும் 

ருக்மிணிமின் புத்கி குணத்தையும் ஸாமுத்ரிகலக்ஷணங் 

கள் அமைச் திருப்பதையும் ஒள தார்யத்தையும், வடி. வழ 

கையும் சல் லைரழுக்கத்சையும் மற்றும் பலகுணங்கள் 

நிறை இருப்பதையும் கேட்டு இவள தனக்குச் தகுக்த 

Lit Te ud) ares நு நிச்சயித்து அவளை மணம்புரிய மனது 

கொண்டசன். அவளுடைய பக்துக்கள் அனைவரும் அவ 

ளை ஸ்ரீக்ருஷ்ணனுக்குக் கொடுக்க இஷ்டப்பட்டி முக்கை 

மில், ருக்மி ஸ்ரீக்ருஷ்ணணிட சில் தவேஷங்கொண்டு 

பக் துக்களை த் தடுத்துச் சுபாலனுக்கே அவளைக் கொ 

டுக்க சிச்சயிக்கான். கரிய கடைக்கண்களுடைய ருக் 

பிணி தன்ப்ரா தாவானருக்றியின் அபிப்சாயச்தை அ றிக் 

அ யிகவும் மனவருத்த முற்றுத் தனக்குள் சிச்சயித் து 

விண்வாஸபாத்ரமாகய ஒரு அ௮க்தகணணை லேகமாக ஸ்ரீக் 

ரகுஷ்ணணிடம் அனுப்பினாள். அவ்வச்சணன் gars 

கைக்குச் சென்று அங்கு தவாசபாலர்களால் உவ்ளே
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விடப்பெற்று ஸ்வர்ணமயமான ஹிம்ஹாளனைத்தில் விற் 
றிருக்கின் ஐ Bh BY HA. wy Bus (Qa BHT w or oo) Du ) ஸ்ரீ 
க்ருஷ்ணனைக் கண்டான். ப்ராஹ்மணகுலத் இற்கு வேண் 
டயவற்றையெல்லாக் சிமைவேற்றிக்கொடுத்து அவர் 
களையே தெய்வமாக ஆசாஇச் துக்கொண்டு வருபவர்க 
aha A pi sal ey Buy ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் ௮வ்வக் சணனை க்கண்டு 
உடனே தன்னுடய ஆனைத் இனின்றும் எழுக்து தன் 
னைத் தேவசைகள் பூஜிப்பதுபோலத் சாண் அவனை 
உட்காசவைத்துப் பூஜிக்தரண். வழிஈடக்து வந்த இளைப் 
பெல்லாம் திசப்பெற்ற அவ்வக் சணனைச் கட்டிச் தரன் 
ஸதபுருஷர்களுக் குச் கதியாகையால் ஸத்புருஷூர்கள் 
இஙஙகனம ப்சாஹ்மணர்கள் விஷயத்்இல் கடக்கவேண்டு 
மென்ற தெரிவிப்பவன்போன் று அவர்பாகத்தைக் தன் 
கையால் பிடித்துக்கொண்டு OM BERS Bo alas 
வினான். 

ஸ்ரீபகவான் ,சொல்லுகருன்:--ப் சாணமணஸ்ரேஷூட 
ச்களிலும் ஈீரேஷ்டசே! அனாயாஸமாய்க் கிடைத்சதைக் 
கெண்டு எப்பொழுதும் WES wT aR Ip Dw மனமுூடையவ 
சாகிய உம்முடைய தர்மம் பெரியோர்களால் புக ழ்பட்டு 
கடச் துவருகின்றதா 2 ப்சாஹ்மணன் "தேஹதாசணக் 
இற்கு வேண்டிய ஏசேனு மென்று அ௮னாயாஸமாகக் 
இடைக்கப்பெற்றுச் தன்னுடைய தீர்மத்தினின்று கமுவா 
இிருப்பானாயின், அக்கில்மையே அனனுடைய விருப்பங்க 
ஊ யெல்லாம் கறக்கும், தேவேகச் தானாமினும் WES Fr app 
அடையா திருப்பானாயின், அவன் இஹலோகஸ-தங்க 
ளையும் அடையமாட்டான். ஒன்றுமில்லாத நித்யகரித்சனா 
யினும் ஸச்தோஷமும் றிருப்பானாமின் ஒரு அங்கத்தி 
அம் தாபமின்றி ஸுாகமாகப் , படுத் துறங்குவரன்
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பசமாத்மாவுக்குத் தாஸனென்றும் பரமாத்மா தனக்கு 

ப்சபுவெனறும் சினைக்கையாகற ஆச்மலாபத இனால் ஸச் 

தோஷமும் றிருப்பவர்களும் பசோபகாரஞ் செய்பவர் 

களம் தேஹாச்மாபிமானமற்தவர்களும் ஜிதேச்த்சியர் 

கஞமாகிய அ௮க்தணர்களை கான் அடிக்கடி Aas Bend 

கமஸ்கரிக்கிறேன், அவர்கள் என்னிஷ்டத்தை நிரம்ப 

வும் கடத்துபவர்களாகையால் அவர்களுக்குப் பதிலுப 

காசஞ் செய்யமுடியாமல் கேவலம் கமஸ்காசஞ் செய்கன் 
வேன். ப்சாஹ்மணரே! உங்களுக்கு அ௮சசணிடத்தி 

னின்று க்ஷேமம் இடைக்கின்றதா 2 எவனுடைய தேசத் 

தில் ப்சஜைகள் ஈன்கு பா துகாக்கப்பெற்று ஸ-ஈகமாயி 

ருக்கெருர்களோ, அச்தமன்னவன் எனக்கு மிகவும் 

அன்பன்.கீர் எசக்தத்தேசத்தினின்று எந்தப்யோஜனத் 

தை உத்தேூத்து ஸமுத்சஜலமாகய தூர்க்கத்தைக் கட 

க்து இவ்விடம் வந்திசோ, அதெல்லரம் சஹஸ்யமல்லா 

இருக்குமாயின் எங்களுக்குச் சொல்வீசாக;" சாங்கள் 

உமக்கு எனன செய்யவேண்டும்? (எங்களால் ஆகவேண் 

டய ப்போஜனம் ஏதேனும் உளதாயின் அதை உமது 

கிங்கரர்களரகிய எங்களுக்கு சியமிப்பிசரக), 

ஸ்ரீசுகர் சொல்லுகிறார். -விலைச்காக மானிட உரு 
வத்தை ஏற்றுக்கொண்டிருப்பவனும் கிகரற்ற தன்மஹி 
யில் சில்கின் நிருப்பவனும் பாமபதமென்றெ வைகுண்ட 

லோகத்தில் வஸிப்பவனும் மஹானுபாவனுமாகய ஸ்ரீக் 
ரூஷ்ணனால் இங்கனம் வினவப்பெற்ற ௮வ்வக்தணன் அச் 
தப் பகவானுடைய கேள்விகளுக்கெல்லாம் மறுமொழி 

ப்சரஹ்மணன் சொல்லுறான் :--புருஷோத்தமா/சான் 
ருக்மிணியால் உன்னிடம் . அனுப்பப்பட்டேன். அவள்
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செல்லியனுப்பின ஸங்க தியைக் கேட்டு அ௮தம்குமேல் 

கடத்தவேண்டியதை கடத முவாயாக. 

ஸ்ரீசுகர் சொல்லுகிருர:-- அவவர தணன் இங்கனம் 

மொழிக்து ருக்மிணி எழுதின பத்ரிகையைப் பகவா 

னுடைய பாதங்களில் வைத்து அவனை ஈமஸ்கரித்தான. 

ஜகத்திற்கெல்லாம் காதனும் புன்னகையினால் அ௮ழூய 

கண்களுடையவனும் வேண்டினவற்றையெல்லாம் சிறை 

வேற்றிக்கொடுக்கையாகிற தர்மத்தில் கிலைகின்்ற மன 

மூடையவனுமாகிய ஸ்ரீக்ருவணன் தன்மனோதத்தை 

யெல்லாம் வெளியிடுபவன்் பேரண்று ஆவலுடன் அுச்தப் 

பத்ரிகையை எடுத்து வாசித்தான். 

ருக்மிணி சொல்லுகிருள:--உலகங்களுக்கெல்லரம் 

அழகனே! மகட்கிறவர்களின் காதுவழியரய் உள்ளே 

நுழைக்து ஆத்யாதமிகம் முதலிய தாபங்ககையெல்லாம் 

பேசக்குசன.ற உன் குணங்களையும் கண்ணுடையவர்க 

ஸின் கண்களுக்கு பாரயோஜனங்கலாயெல்லாம் கைகூடு 

விக்கிற உன வ.டி.வழகையும் கேள்விப்பட்டு, அச்சு சனே! 

( பக்தர்கலாக் கைவிடா தவனே? ) என்மனம் வெட்க 

மின்றி உன்னிடத்தில் ஆஸக தமாயிருக்கின் மழு.(உன்னு 

டைய மஹிமை எங்கே? ரூப சீலாதி குணங்கள் எவை 

ஐம் மில்லாத சான எங்கேரி ஆயினும் என்மனம் அதை 

யெல்லாம் பாசாமல் வெட்கமினறி உன்னையே விரும்பு 

இன்ற.து.) முகுச் தனே! (போகமோக்ஷங்களைக் கொடுக்க 

வல்லவனே !)மனுஷ்யர்களில் சிறச்சவனே! எக்தப் பெண் 

பிள்ளை தான் ஈற்குலத்தில் பிறக் து கற்குணங்கள் பலவும் 

அமைச்து கிலைசின்ற மனமுடையவளுமா யிருப்பாளா 

யின் விவாஹகாரலம் கேர்ச் இருக்கும்பொழுது குணங்கள் 

வடி.வழகு கல்லொழுக்கம் கல்வி வயது பணம் மேன்மை 

இவைகளால் தனக்குத் தகுச்தவனும் மனுவ்.யலோகத்
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வனாக வரிக்கமாட்டாள்? ஆகையால் *குலப்பெண் இப் 

படி. ஸ்வதக்தீரித்து மேல்விழலாமேர£ீ' என்று ஏன் மேல் 

கோலம் சங்ூக்கவேண்டாம்.) ப்பூ ! ஆகையால் கான் 

உன்னையே சணவனாக வரித்தேன். ஆத்மாவையும் உனக் 

கே அர்ப்பணஞ் செய்து விட்டேன், ஸ்ரீக்ருஷ்ணா/ கீ 

இவ்விடம் வக்து என்னை உன் பார்யையாரகச் செய்து 

கொள்வாயாக. தாமரைக்கண்ணனே! ஸிம்ஹத்இின் பலி 

யை ஈரி தொடுவது போல, வீரனாகிய உன்பரகமான 

என்னச் சசெபாலன் தோடாகிருக்கும்படி சகரம் ப்யத் 
ணிப்பாயாக. ஸ்மருதிசவில் விதித்த கர்மங்கள் குளம் 

Gor முதலியன வெட்டுவித்தல் வைதிகமான யரகாதி 

கர்மங்கள் தானம் புண்யதிர்த்தன்னைனைம் முதலிய 

கியமம் சாக்தமாயணம முதலிய வ்ரதம் தேவபூஜை ப்ரா 

ஹ்மணபூஜை குருபூஜை இவை முதலிய தர்மங்களால் 

மேன்மையுடையவர்களுக்கும் மேலான பகவானை கரன் 

நன்றுக ஆசா இத் இருப்பேனாயின்டினீக்ருஷ்ணன் கராய 

இனம் வக்து என்கைவயைப் பிடிப்பானாக. ஏன்ன மணம் 

புரிவானாக. சசுபரலன் முசலிய மற்ற எவரும் என்கை 

யைம் தொடா திருப்பார்களரக. ஒருவரரலும் ஜயிக்கப் 

படாத மஹாவீரனே! சாய மினம் விவாஹம் நடக்கப் 

போற தாயிருப்பினும் 2 மறைச்து லக்து ளோேறாபஇிக 

னால் சூழப்பட்டுச் இசுபாலன் ஐரரமச்சன் மூதலியவர் 

கஸின் பலத்தை வென்று வீர்யத்தையே பக்தயமாக 

வுடைய என்னை சாக்ஷஸ்விவாஹத் இன்படி பலரத்கரித் 

துக் கொண்டுபோய் மணம் புரிவாயாக. “yo eu yrs 
இற்குள் ஸஞ்சரிச் துக்சொண்டிருக்கன் உ உன்னை உண் 

பந்துக்கலா வதிக்காமல் எப்படி கொண்டு?போவேன் 2: 

என்று சங்கிப்பாயாயின், அவ்விஷயக்தில் உபாயஞ் 

சொல்லுகேன். விவாஹம் ஈடப்பதற்கு மு.தனாள் பெரியு
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ஆசலவாரத்தடன் கூலதேவயாத்சை (குலதெய்வத்தின் 

ஆலயத்திற்குச் சென்று பூஜை செய்வதற்குப் போய் 
வருவ) தன்றுண்டு. ௮க்த யாத்ரையில் புதிய மணப் 

பெண்ணாகய சான் அம்பிகையைத் தர்சனஞ் செய்ய 

அம்பிகாலயத் திற்குப் போவேன். அ௮க்த அம்பிகாலயத்தி 

ணின்றே என்னை அ௮னாயாளமாகக் கொண்டுபோகலாம். 

தாமரைக் கண்ணனே! உமாபதியாகிய ருத்ரனைப்போல் 

மற்றுமுள்ள மஹான் களும் தங்கள் அஜ்ஞானம் சங்கும் 

பொருட்டு எவனுடைய பாகரரவிச்தங்களின் பராகங்க 

ளால் ஸ்ஞுனஞ் செய்வதை விரும்புகிரார்களேஈ, அப்ப 

டி.ப்பட்ட மஹா னுபரவனாகிய உன்னுடைய அனுக்ரஹத் 

தை நான் பெரு துபோவேனாயின், உபவரஸம் முதலிய 

வ். ர தங்களால் இளைத்திருக்ன்ற ப்ரணன்களைக் துறப் 

பேன். நரறுஜனமங்கள் எடுக்கிலும் கான் உனக்கே 

பரர்யையாவேனா., 

ப்ரரஹ்மணன் சொல்லுகிறான்: -ய துகுலதேவனே ! 

மிகவும் சஹஸ்யமான இத்தகைய ஸமாசாரங்களை கரன் 

கொண்டுவர்தேன். இவ்விஷயத்தில் என்ன செய்யவேண் 

டுமோ, ௮கை ஆலோசித்து உடனே ஈடத்துவாயரக. 

ஜம்பதீ இரண்டாவது அத்யாயம் முற்றிற்று. 

ce 

ஸ்ரீச்ருஷ்ணன் ருச்மிணிபைப் பறித்துக் ] 
“74 { கொண்டுபோ தல். J ->oo— 

ஸ்ரீசுகர் சொல்லுகிறுர்:--யா தளகுமரசனாயெ ௮க்த 

ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் ருக்மிணி சொல்லியனுப்பின எமாசாசத் 

தைக் கேட்டுத் தன்கையினால் ௮க்த ப்சாஹ்மணானைக் 

msdn Fog ge 9ரிச்.து மொழிச்தான்.
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புடைய அசத ருக்மிணி எப்படி ஸர்வகாலமும் என்னிடத் 

இல் சிலைரின்உமனமுடையவளரயிருக்கிறாளேச, அங்க 

னமே காரனும் அவளிடத்தில் கசிலைசின்ற மனமுடைய 
வனாக இரவில் கிச்ரையுங்கூட கேரப் பெறுதிருக்கின் 

தேன். ருக்மி என்னிடத்தில் தீவேஷத்தினால் ருக்மிணி 

யை எனக்குக் கொடுத்து விவாஹஞ் செய்வதைத் தடுத 

து விட்டானென்பது எனக்குச் தெரியும். அதைப்பற்றி 

மும் சரன் உறக்கம் பிடிக்காதிருக்கன்றேன். இப்பொழு 
துகசான சசபாலன் முதலிய அழற்பரரஜர்களை யுத்தத்தில் 

ஐயித்துச் சிறி தம் தோஷூங்களுக்கிடமாகாமல் சமணீய 

மான அங்கங்களுடையவளும் என்னையே முக்யமாகக் 

கொண்டு எப்பொழுதும் என்னிடத்திலேயே சில்சினற 

மனமுடையவளுமாகிய அத்த ருக்மிணியை அரணிக்கட் 
டையினின்று அக்ணிஜ்வாலையைக் கொண்டு வருவது 

போலக் கொண்டுவருகிழேன். 

pret சொல்லுகிறார்: -ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் அச்த 

ப்சாஹ்மணனுக்கு இகஙனம் மெரழிக்து ருக்மிணிசின் 

விவாறறத்திர்கு ஏற்பட்டிருக்குக் கக்ஷக்சம் இன்னதென் 

பதைத் தெரிக்து கொண்டு ' தாருக ! சதத்தில் குநிசை 

களைப் பூட்டிக்கொண்டு வருவாயரக ? எண்று ஸாசதி 

யைப்பார்த்து மெரழிந்தான். அவனும் சைப்யம் ஸுக்ரீ 

வம் மேகபுஷ்பம் வலாஹகம் என்னும் பெயருடைய 

சரன்கு குதிரைகள் பூட்டின சதத்ைக் கொண்டு வச்து 

கிறுத்தி அஞ்சலித் துக்கொண்டு முன்னே வந்து கின் 

ரன். ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் ப்ராஹ்மணனை சதத்தில் ஏற்றித் 

தானும் ஏறிக்கொண்டு குதிரைகள் Weis Cawap 

டையவைகளாகையால் ஒரு சாத்ரியில் ஆனர்த்த தேசத்
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திணின்று விதாப்பதேசம் போய்ச்சேர்க்தாரன். குண் 
gar yr sos ஆள்கின்ற பீஷ்மகசமன்னவன் தன் பிள்ளை 

யாகிய ருக்மியிடத்தில் ஸ்னேஹத்தினால் அவனுக்கு. 

உட்பட்டுத் தனபுதல்வியான ருக்மிணியைச் இசுபால 

னுக்குக் கொடுக்கமுயன்று பட்டணச்தை அலக்கரிப் 

பது பிதீருக்களையும் தேவதைகளையும் பூஜிப்பது aps 

லிய கரர்யங்கல் CLF னான். அச்தக் குண்டினபுரச் 

தில் ராஜவீ திகளும்ஸா தாரண மார்க்கங்களும் ஈரற்சகதி 

வீதிகளும் நன்கு விளக்க ஜலக்தெளிச் து விசிகரமரன 

,தவஜங்களாலும் பசதாகைகளாலும் தோரணங்களர 

ம் அலங்காரம் செய்யப்பெற்றிருர தன, ௮க்ககரத்.இல் 

வீடுகள் அனைத்தும் அூல்புகை மிடப்பெற்று மிக 

வும் அழகாயிருக்கன. விமிகன்தொறும் ஆண்பெண் 

கன் அச்ச வரும் சிரமலமான ஆடைகளை உடுத்திப் பூ 

மாலைகள் சக்தனம் அலல் குங்குமம் முதலிய அங்க 

சகங்கள் புஷ்பளரங்களன் ஆபரணங்கள் இவைகளை 

அணிக்து மிகவும் உத்ஸாஹ முற்றிருசதரர்கள். இத் 

தகைய ஸ் தீ ரீ புருஷர்மளாலும் செல்வப்பெருக்குகள் 

அமைக்தழூய க்ருஹங்களாலும் அக்ககரம மிகவம் அழ 

BTS HO FS. பீஷி.மகமன்னவனண் பித்ருக்களை yn தேவ 

தைகள்ையும் கற்றுாகப் oF ge ப்ராஹ்மணர்களை விதிப் 

படி புஜிப்பித் து சன்ராக அமாஇத்து அவரச்சகளைக்கொண்டு 

ருக்மிணியைக் கூறித்து ஸ்வஸ்திவாசனம் நடத் இனான். 

அப்பெண்மணி கனகு ஸ்ஞைனஞு செய்து கங்கணபக்கன 

மரகிற மங்கள ஞ் செய்யப்பெற்றுப் புதியவைகளான 

இரண்டு வஸ்தரங்களை உடுத்து மேலான ஆபரணங்களை 
௮ணிக்து ௮ழூய பற்களுடன் விளக்கமுழற்றிருக் தான. 

ப்சாஹ்மணஸண்சேஷூடரகள் ஸாமவேதமக்தரஙகளாலும் 
ருக்வேத மக்தீரங்களாலும் யஜுர்வேத மர்தரங்களர
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௮ம் அச்கன்னிகைக்கு சக்ஷை செய்தார்கள். புரோஹி 

கர் காரஹசாக்இயின்பொருட்டி அதர்வவேத மக்தாரங்க 

சாரல் ஹோமஞ்செய்தார். காரர்யகாலங்களில் செய்ய 

வேண்டியவற்றை அ றிக் தவர்கஹில் மக் தனனாகிய அப் 

8ீஷ்மக மன்னவன் பொன் வெள்கி வஸ்காம் இவைகளை 

வும் வெல்லம்கலக்க என்லாயும் பசுக்களையும் ப்சாஹமணரச் 

களுக்குக் கொடுத்தான், இங்கனம் ருக்மிணிக்குச் செய் 

தரற்போலவே சேகிசேசங்களுக்கு பாரபுவாகிய தம 

கொஷமன்னவன் தன்பிள்ளயான இசுபாலனுக்கு மகத 

சங்கை அறிச்சு ப்ராணமணர்களக் கொண்டு மங்கள 

கரர்யங்கை மெல்லரம் கடத்இனான். அப்பால் அம்மன்ன 

வன் மதத்தைப் பெருக்குகின்ற யானைகளின் கூட்டங 

சளேோரடும் பொழ்சங்கிலி முதலிய பொ ௱்னலங்கசரங்கள் 

செய்யப்பெற்ற ரதங்களோடும் ௮ளவிறக்த காலாட்சு 

ளோடும் குதிரைகளோடுங் கூடின ளைன்யங்கள சல் 

சூழப்பட்டுக் குண்டினபு£ம் போய்ச் சேர்க் தாக். விதர்ப் 

பதேசசாஜனாகிய /8ஷ்மசன் அக்தச் சேதிராஜனை ௭.இர் 

கொண்டு ஈன்முசப் பூஜித்து மனக்கஸிப்புடன் அவனுக் 

கரக் தனியே எந்படுச்சப்பட்ட கருஹத்தில் ப்வேிப் 

பித்தான். கருஷ்ணாமர்களை சவேஷிப்பவர்சளும் 9௬ 

பாலனுடைய பக்ஷக்தை அனுஸரிப்பவர்களஞுமரகிய ஸால் 

வன் ஜமாலாச்தன் விதரரசன் இவர்களும் பெளண்ட்ச 

கன் முதலிய மற்றும் பலவாயி£ மன்னவர்களும் ' ஸ்ரீக் 

ருஷ்ணன், பலராமன் மூதலிய யாதவர்களால் சூழப்பட்டு 

a6 g ருக்மிணியைப் பறித்துக்கொண்டு போவானாயிண் 

கரமெல்லோரும் சேர்ச்து அவனுடன் யுத்தஞ்செய்ய 

வேண்டும் ். என்று மனத்தில் கிச்சயித் துக்கொண்டு 

வெகுமுயற்சியுடன் சசபாலனுக்கு ௮க்கன்ணிகையைக் 
கொடுப்பிக்கும்பொருட்டு அவ்விடம் வச்தார்கள். மற்றும்.
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பல ராஜர்களும் ௮ளவற்ற ஸைன்யங்களோடும் யானை 

குதிரை தேர் முதலிய பல வாஹனங்களோரடும் கூடி. அவ் 
விடம் வக்தரர்கள். மிகுக்த பலமுடைய பலராமன் உத்ர, 

பக்ஷத்தில் சேோக்த மன்னவர்கள் இங்கனம் பெரிய 

முயற்சியுடன் வருவதைக்கேட்டுக் கன்னிகையைப் பறித் 
துக்கொண்டு வருவதற்காக ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் தனியே 

போயிருட்பதையும் அறிக் து *அவ்விடத்தில் சிச்சயமாய்க் 

கலஹம் ஈடக்கும் ? என்று சங்கத்து ப்ராதாவிடத் இல் 

மிகு இழும் ஸ்னேஹமுடையவனாகையால் யானை குதிரை 

சேகர் சாலாட்கள் கிறைக்த பெரிய ணைனயத்துடன் கூடி. 

வேகமரகக் குண்டினபுரிக்குப் போனான். ஸ்ரீக்ருஷ்ண 

அடைய வரவை எதிர்ப்பார்த்துக் கொண்டிருக்ளெ ற. 

ருக்மிணி தான் அனுப்பின ப் ராஹ்மணன் திரும்பிவசக் 

கரணாமல் இங்கனம் சிஈ்தித்தாள். op! என் விவாஹத் 

இற்கு ஏற்படுத்தியிருச்சிற மூஹுிர்த்தம் இந்த ராத்சி' 
கடகதவுடனே வரப்போகின்றது. காரன் மிகவும் மக்த 

பாக்யமுடையவள். ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் இன்னும் வரவில்லை. 

இதற்குக் காரணம் என்னவே தெரியவில்லை, என்னு 

டைய ஸமாசார£ங் கொண்டுபோன அக்தணரும் இன்: 

ம் இரும்பிவரவில்லை, ஸ்ரீக்ருஷணன் என்னுடைய 

சைர்யம் முதலிய கெட்ட ஈடத்தையைக் கண்டு என் 

விலாஹத் திற்கு முயற்சியுடன் வருவதை நிறுத் இவிட் 

டான். இது சிச்சயம். அல்லது ஐகத்ஸ்ருவூடிகர்த்தா 

வரன ஸர்வேண்வரன் துர்ப்பாக்யமுடைய என்விஷயத் 

Bw அணனுகூலனஞயில்லையோ 8 அல்லது (HEI Boas 

பரர்யையும் ஹிமலத்பர்வதத் தின புதரியும் நல்லவியற்கை 

புடையவஞமா௫ே பார்வதி என்னிடத்தில் விமுகமா 
யிருக்கன்றாளோ2!'என்று இளம்பருவமுடைய ருக் மிணி் 

ஹ்ரீக்ருஷ்ணனால் பறியுண்ட மனமுடையவளாகி இங்கனம்
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இச்தித்துக்கொண்டு இன்னும் கோவிச்தன் வருங்காலம் 

ஆகவில்லையேயென்னு நினைத்துச் கண்ணீர்களால் தடுக் 
கப்பட்ட கண்களை மூடினாள். மன்னவனே! ஸ்ரீக்ருஷ்ண 

னுடைய வரை எதிர்பார்த்துக்கொண்டிருக்கின்ற 

௮௪ ருக்மிணியின் இடத்துடையும் இடச்கையும் இடக் 
கண்ணும் ஸ்ரீக்ருஷ்ணனுடைய வரவாகிற ப்ரியத்தை 

அறிவித் துக்கொண்டு அடித்தன. அனக்தாம் முன்பு 

சரன் அனுப்பியிருக்சது அல்வச் தணான் ஸ்ரீக்ருஷ்ணானால் 

அனுப்பப்பட்டு வச்து அச்தப்புசத்தில் உலாவிக்கொண்டி 

ருக்கன்ற ௬௩ மிணியைக் கண்டான். கல்லியற்கையுடைய 

அச்ச ராஜபுச்இரி ஸகசோவஷூத்.இனால் மலர்ச்தமூக முடை 
யவனும் உத்ஸாஹத்தினுல் தடைபடாமல் விரைந்து 

நடக் து வருகன்றவனுமாகிய ௮ள்வக்தணனைக் கண்டு 

தூதலக்ஷணங்களை அ.றிச் தவளரகையால் அவன கார்ய 
ஸித்தியடன் வருருனென்பதைத் தெரிச்துகொண்டு 

பரிசுத்தமான புன்னகையுடன் அவ்வக்தணனை வினவி 

ஞை. ௮வன் பலரரமனோடு ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் வசிஇிருப்பதை 

யும் அவளைத் தன்னிடம் கொண்டுபோய்ச் சேர்த்துக் 

கொள்ளுகிறேனென்று மொழிச்த உண்மையான வசனத் 

தையும் முக்மிணிக்கு மொழிச்தரன். பிறகு ருக்மிணி 

ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் வக்திறுக்கறானெனபதை அறிக்து மனக் 

களிப்புற்று ப்ராஹ்மண அுக்குப் பரிசு கொடுக்க ப்ரியமும் 

உரியதுமாகய ஓரு வஸ்துவையுங் காணாமல் வெறுமனே 

கமஸ்காரஞ் செய்தாள். தன் புதல்வி.சின் விவாஹ்மஹோத் 

ஸத்தைப்'பசர்க்க விரும்பி ராமக்ருஷணார்கள் வந்து 

நுக்கிறார்களென்று கேள்விப்பட்டு (8ஷூமகமன்னவன் 

பெரியவாத்யகோஷூக் துடன் பூஜைக்கு வேண்டிய வஸ் 

துக்களையெல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு அம்மஹானுபா 

வர்கமா எதிர்கொண்டான். அப்பால் ௮ச்த பிஷ்மகன்
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சாமக்ருஷ்ணர்களுக்கு மதுவர்க்கமும் அழகான வஸ்த் 

சங்களும் இஷ்டமான உபஹாரங்களும் கொடுத்து விதிப் 

படி. பூஜிச்தான். மிகுக்த மதியுடைய அப்பிஷ்மகமன்ன 

வன் போக்யஏஸ்துக்களும் பேரகத்இம்கு வேண்டிய 

கருவிகளும் மைருக்சமாயிருக்கப்பெற்று மிகவும் ௮ழகர 

யிருக்கின் ஐ ஒரு விடுதியை அச்ச சாமக்ருஷ்ணர்களுக்கு 

ஏற்படுக்திக் கொடுத்து அவர்களுடைய ணைனையங்களுக் 

கும் அலர்களுடன் வச்ச மற்றவர்களுக்கும் அவர்களுக் 

கும் உரிப/படி, அ௮இிஇிளக்காராம் செய்தான். இங்ஙனமே 

அங்கு வச்இருக்கின் மம்ம மன்னவர்களையும் ௮வரவர்சு 

ளுடைய வீர்யத்திற்கும் வயது பலம் ஈடத்தை இவை 

களுக்கும் கருந்தபடி. வேண்டி௰ விருப்பங்களை யெல்லாங் 

கொடுத்துப் பூஜிக்சான். விகர்ப்பபட்டணசத்கில் வாஸஞ் 

செய்கிற ஜனங்கள் ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் வர்இருப்பதைக் 
கேட்டு இங்குமங்கும் இருக் து௮க்க ஸ்ரீக்ருஷ்ண னுடைய 

தரமரைமுகத்திலுள்ள லரவண்யமாகிற அம்ருகத்தை 

கேத்ரங்களரகிற அஞ்சலிகளால் பானஞ் செய்தார்கள். 

மற்றும், அக்தப்பட்டணத்து ஜனங்கள் பீரீதியின் மிகுதி 

யரல் கட்டுண்டு எக்கோஷதக்தினாலுண்டான கண்ணீர் 

களால் வாக்கு சழதழக்கப்பெற்று $ருக்கிணி இச்த 

ஸ்ரீக்ருஷ்ணானுக்கே பார்யையாகச் தகுக்உவளன் றிமற்ற 

ஏவர்க்குர் தகுந்தவளன்று, இவனுக்கு இவள் தகுக் 

தவளேயன் றி மற்ற எவளும் தகுக்தவளன்று, இத்த 

ஸ்ரீக்ருஷ்ணனும் ௮ழகான தஇருமேணியுடையவன். இவ 

னுடைய திருமேணியில் ஒரு தோஷமும் தெரியவில்லை. 

ஆகையால் இவன் ஈமது ருக்மிணிக்குதி தகுக்த கணவ 

னே. இவனை தகுந்தவன். இவன் ருக்மிணிக்கே தஞுக் 

தவனன்றி மற்ற எவளுக்கும் தகுக்தவனன்று. காம் ஏதே 

னும் சிறிது புண்யம் செய்திருப்போமாமின் gt gu
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புண்யத்தினாுல் மூன்று லோகங்களையும் படைக்கின்ற 

ய்ரஹ்மதேவன் ஸக்தோஷூம் அடைக்து ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் 

ருக்மிணியைப் பாணிக்சஹணஞ் செய்யும்படி of we 

சஹிப்பானாக? ஏன்று மொழிச் துகொண்டி.ருக் தார்கள். 

அப்பொழுது ராஜகன்னிகையாயை அச்த ருக்மிணியும் 

படர்களால் பாதுகரக்கப்பெற்று அச்தப்புர சீ இணின்று 

அம்பிகரலயத்இற்குச் சென்றாள். அவள் பார்வதியின் 

பாதபல்லவங்களை ச் தர்சளஞ் செய்யவேண்டுமென்று பா 

தங்களாலேயே கடக்காள். அவள் (நீ க்ருஷ்ண னுடைய 

ப்ரதாரவிந்தஙகளை Br தீயானஞ்செய்துகொண்டு 

மெளனலாதத்துடன்கூடித் சாஇிமார்களாலும் தேோழிக 

ளாலும சூழப்பட்டு ஆயுதங்களை eS முயற்சியுடைய 

சூரர்களான சாஐபடர்களரல் பாதுகாக்கப்பட்டு அம்பி 

கரலயத்திற்குச் சென்றாள். அப்பொழு AGI FE 

கம் பணவம் உடுக்கை இவலைகசாரும் மற்றும் பலவாத்யங 

களையும் பேரிவாதியங்களையும் மூழக்கனொர்கள். ப்ராஹ் 

மணபச்ணிகளும் சறக்த வசாஸ்தரீகளும் பூமாலைகளர 

அம சக்தனம் குங்குமம் முதலிய கக்தங்களாலும் ஆடை 
பாபரணஙகளாலும் கண்முசு அங்கரித்துக்கொண்டு 

பலவகை கதைவேத்யங்களேரடும் பூஜைக்கு CB an anor igus 

வஸ்துக்களோடும் அச் சசாஜகன்னியைச் சுற்றிலும் சூழ் 

நீதுகொண்டு சென்முர்கள். பாட்டுப்பாடி றவர்களும் 

வரதயம் வாசிக்கிறவர்களும் ஸுதர்களும் மாச தர்களும் 

ஏர் இகளும் பாட்டுப் பரடுவதும் ஸ்தோத்ரஞ் செய்வது 
மாகி மணப்பெண்ணைச் GR ps gs கொண்டு செனருர் 

கள. அப்பெண்மணி தேவாலயத்தின் அருகே சென்று 

தாமசைமலரபேரன்ற பா தங்களையும் கரங்களையும் 

அலம்பிக்கொண்டு ஆசமனஞ்: செய்து பரிசகுத்தையாக 
மனஞக்சதீஅடன் அம்பிகாலயத்திற்குள் நுழைர்தாள்
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வயது சென்றவர்களும் ஈடத்தவேண்டும் க்ரமச்தை 

அறிச் தவர்களுமாகய ப்ராஹ்மணஸ்தரீகள், பாலையாகிய 

அச்தக் கன்ணிகையைக் கெரண்டு ருச்ரபச்ணியும் Hse 
னோடு கூடிச் இகழ்கின்றவளுமாகிய பார்வதிக்கு sow 

காரஞ் செய்வித்தார்கள். ௮க்த ருக்மிணி ப்ராஹ்மண 

பத்ணிகளால் பார்வதியின் முன்னே கிறுத்தப்பட்டு : ௮ம் 

பிகே/ கணேசன் மூதலிய ஸச்தரனங்களோடு கூடியவ 

ளும் மங்களஸ்வருபையுமாகிய உன்னை அடிக்கடி ஈமஸ்: 

காரஞ் செய்கேன். மஹானுபரவனாயே uh Sap 

ணன் எனக்குப் பறியாகவேண்டும். அவன் ௮தை அனு 

மோதனஞ் செய்வானாக. இங்கனம் கீ எனக்கு அருள் 

புரியவேண்டும்' என் னும் வேண்டுகோ.ரடன் தேவதேவ 

னுடைய பச்ணியாகிய பார்வதியையும் சேவதேவனும் 

ula oS oir Bus ருத்சனையும் ஜலம் சுக்தம் அக்ஷதை: 

தூபம் வஸ்த்ரம் மாலை விடுஇப்புஷ்பம் ஆபரணம் இவை 

களாலும் பலவகை கைவேத்யங்களாலும் பலிகளாலும் 

கொடிவிளக்குகளாரலும் சன்றாகப் பூஜித் சான். மற்றும், 

HUM ௮சக ஜலம் மூதவியவைகளாலும் உப்படை தாம 

பூலம் மஙகளஸுு தரம் பழங்கள் கரும்புத்கடி இவைக 

ளாலும் ஸுமங்கலிகளான ப்சாஹ்மணஸ்த்ரிகளையும கன் 

GE பூஜித்காள். அனந்தரம் ௮க்த ப்ரஹணமணபத்னி 

கள் ௮ம்பிகையின் கிர்மரல்யமா௫யெ ya.ur Hain அச்த 

ருச்மிணிக்குக் கொடுத்து .ந௫ர்வாதங்களைச் செய்தார் 

கள. மணப்பெண்ணாகிய அகத ருக்மினரி.பும் அர் தப்சாஹ் 

மணபத்ணிகளுக்கும் அம்பிகைக்கும் கமஸ்காரஞ் செய்து 

புஷ்பம் முதலிய சிர்மால்யத்தைப் பெற்றுக்கொண்டாள். 

அப்பால் அப்பெண்மணி மெளனவரதத்தை முடித்து 
சத்னங்கள் இலழத்த மோதிரங்களால் திகழ்னெற.



௮-௫௩. ] தசமஸ்சர் சம். 2209: 

ais கையைத் தன்கையினால் பிடித்துக்கொண்டு 

அம்பிகையின் ஆலயத்இினின்று புறப்பட்டாள், ges 

ருக்மிணி அனைவர்க்கும் BEF Ta FOB al Con & Foor fo 

தேவமரயையே ஒரு வடி.வங் கொண்டாற்போல் மிகவும் 

அழ்புகமான அழகுடையவளாயிருக்தாள். வீரர்களை 

மதகிமயஙகச் செய்கின் தவளும் சிறுத்தழமயே இடையுடை 

யவளும் குண்டலங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்ட முகமுடை 

யவளும் கன்னித்தனம் கழியப்பெறா தவளும் கிதம்பதீ 

இல் ரத்னங்கள் இழைத்த அரைகாண்மாலை ௮ணிச் தவ 

ஞூம் யெளவனவயதின் ஆசம்பமாகையால் எழுகின்ற 

கொங்கைமுடையவளும் முன்னெய்றிமயிர்கள் படுகை 
யரல் சனாசலமான கண்களுடையவளும் பரிசுத்தமான 

புன்னகை அமைச் தவளஞும் கெசவ்வைக்கணிவாயின் ஒளி 
களால் வெச்திருப்பவைகளும் குர்தமொட்டுபோன்ற 

வைகளுமான பற்கஞஷ்டையவளும் அவ்யக்தமதுரமாய 

ஒலிப்பவைகளும் மிக்க ஓனியுடன் தஇிகழகின் றவைகளு 

மாய சிலம்பு தண்டைகளின் சோபையால் அழகாயிருக் 

கின்ற பரதங்களால் ஸஞ்சரிக்கின்றவளும் கலஹமஸம் 

போல் ஈசஈடப்பவளுமாகிய அப்பெண்மணியைக் கண்டு 

ஸ்வயம்வரத்இற்காக வக்த பெரும்புகழுடைய மன்னவர் 

கள் அனைவரும் ௮வளைக் கண்டமாதாரத்தில் கரமவிகச 

சம் உண்டாகப்பெழ்று வருக்கு மோஹித்தார்கள். மோ 

ித்தமை மாதாமே அன்று, யானைகளிலும் ரதங்கணி' 

௮ம் குதிரைகளிலும் எறிக்கொண்டிருக்றெ அமமன்ன 

வர்கள் அ௮ம்பிகரலயத்திற்குப்போய் வருகையாகிற யாத் 

சையின் வயரஜத் இனால் ஸ்ரீக்ருஷ்ணனுக்குத் தன்னு 

டைய லரவண்யத்தை அர்ப்பணஞ் செய்கின ற அுப்பெண் 

மணியைக் கண்டு ௮வளுடைய கமபீரசமான புன்னகை 

யினாலும் வெட்கம் வழியப்பெற்ற கண்ணோக்க த் தினாலும்
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மனம் பறியுண்டு மோஹித்து ஆயுதங்களைத் துதக்து 

பூமியில் வீழுக்தரர்கள். அந்த ருக்மிணி ஸ்ரீக்ருஷ்ணனு 
டைய வரவை எதிர்பார்த்துக் தாமரைமொட்டுக்கள் 

"பேோரன்ற தன் பாதங்களை மெல்ல மெல்ல எடுத்து இடக் 

கைவிரல்களால் முன்னெற்றிமயிர்களை ஐ.துக்கிச் கடக் 
கண்ணால் வெட்கத்துடன் மனனவர்களை கண்டாள், ௮ப் 

பொழுதே அவ்விடத் இல் ஸ்ரீக்ருஷ்ணணையும் சண்டாள: 

அப்பொழுது ஸ்ரீக்ருஷ்ணன தன ரதத்தில் ஏற விரும்பு 

Bap H65 சாஜபுத்ரியைச் சசெபாலன் முதலியசத்ருக் 
கள் பார்க துக்கொண்டிருக்கையில் அவர்களைப் பொருள் 

செய்யாமல் கூட்டங்கூட்டமாய் வக்திறாக்கன்ற ராஜர் 

களையெல்லாம் அவமஇத்துக் கருடத்வஜமுடைய ரசுத் 

தில் ஏற்றிக்கொண்டு பலராமனை முன்னிட்டு, ஸிம்ஹம் 
கமிகஷிடையினின்று தன்பாகத்தை எடுத் துக்கொண்டு 

மெல்லமெல்லப் போவதுபோல் பயமின் றி மெல்லமெல்லப் 

போனான். துரஹங்காரமுடைய ஐசரஸக்தன் மூதலிய 

சத்ருக்கள் தங்கள்புகழை பாழ்செய்வதாகய அச்தப் 

பரிபவத்தைப் பொறுக்கமுடியரமல் * கங்சர்த்தியைச் 

சுடவேண்டும். ஏனென்றால். ஸிம்ஹங்களின் பாகத்தைச் 

செச்சரய்கள் பறித்துக்கொண்டுபேோவது போல் வில்லா 

ஸிகனாகய ஈகமது ஸொத்தைக் கோபர்கள் பறித்துக் 

கொண்டுபோனார்களே. (இதைவி. சமக்கு வேறு பரிப 

வம் ஏன்ன வேண்டும்)! என்று பரிதபித்தார்கள். ஜூம் 

பத்துமூன்றாவது அத்யாயம் முற்றித்து,
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(ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் தன்மேல் எதிர்த்து வந்த) 
ச தீருக்களை வென் று ரூகமியை விரூபஞ் 

--*ஒஓ- ௧-4. Lr — 
செய்து பட்டணஞ் சென் ந ரச் 

[ மிணியை மணம்புரிதல். j 

Up HET OETA gyR ay t > — g]binar ar art Bor of aor at 

ரும் இங்கனம் மொஜிக்து பரிசபித் துக் கோபாவேச 

முற்றுக் கவசச் தரித்து வில்லையும் ஏச்இுத் தங்களதப் 

கள் ளைனயங்களால் சூழப்பட்டு ஸ்ரீக்ருஷ்ணனைத் தொ 

டச்க்தார்கள். மன்னவனே! அப்பொழுது யாதவவேனா 

பதிகள் அங்ஙனம் சத்ருக்கள் எகிர்த்து வருவதைக் 

கண்டு தங்கள் சனுளைக்சளில் சாணை ஏற்றி ஒலிப்பிச் ஏ 

அவர்களை எதிர்த்துசின்றார்கள். குதிரையின்மேல் ஏறிச் 

சண்டைசெய்வதிலும் யானையின் கழுத்தில் இருச்து 

சண்டைசெய்வதிலும் தேர்மேல் இருக்து சண்டை செய் 

வதிலும் எமர்ச்சர்களான சத்ருக்கள், மேகங்கள் பர்வ 

தங்களின்மேல் ஜலற்களைப் பெய்வதுபோல யுரதவஸைன் 

பஙகனினமேல் பாணவர்ஷங்களைப் பெய்தார்கள். அப் 

பொழுது அழூய இடையுடைய ருக்மிணி தன்பர்த்தச 

வின் ளைனயம்முழுவ.தும் சத்ருக்களின் பாணங்களரஇற 

விடாமழைகளரல் மூடப்பட்டிருப்பதைக சுண்டு பயத்தி 

னால் கண்கள் சடுங்கப்பெத்று வெட்கக்துடன் அவனு 

டைய முகத்தை சோக்கிளை. அப்பொழுது மஹானுபா 

வனாகிய ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் அக்கு ருக்கிணியைப் பார்த்துச் 

இரிதீது *அழூய கண்களுடையவளே! நீ பயப்படவேண் 

டாம. இப்பொழுதே உன் ளேனையிலுள்ளவர்களால் இக் 

தீச் சத்ரு ளைனமம் முழுவதும ௮ ஜியப்போகின்றது.” 

என்று மொழிக்தான். வீரர்களாகய கதன்பலராமன் முத 

லிய யாதவர்கள் அச்தச் செபாலன் முதலிய சதருக்களு 

டைய அத்தகைய பராக்ரமச்தைப் பொறுக்கரமல் சாசச
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சபாணங்களால் குதிசைமேலும் யானைமேலும் ரதத்தின் 

Cogn ஏறிச் எண்டை செய்கின்ற அவர்களை அடிச் 
தார்கள். ௮ப்பொழு.து ரதிகர்களின் தலைகளும் குதிசை 

வீரர்களின் தலைகளும் யானை வீரர்களின் சுலைகளும் 
குண்டலம் கிரீடம் பாகை இவற்றுடன் கோடிகோடியாக 

அறுக Bl Lydall aps son. மற்றும் அப்பெ முது கத்தி 

EOS 5 oy wav இவற்றோடுகூடி.ய கைகளும் அடி.பருத் 

து நுணிசிறுத்.து அழகாயிருக்கன்ற துடைகளும் புஜக் 

களும் கால்களும் குதிரை கோ?வறுகழமுதை யானை 

ஓட்டகம் கழுதை மணிதர் இவம்றின் சலைகளும் கோடி 

கோடியாக அறுந்து விழுக்கன,. ஐரரஸக்தன் முதலிய 

௮ம்மன்ன வர்கள் இங்கனம் ஜயத்தை விரும்புகின்ற யாத 

வர்களரல் தங்கள் ணைனையக்கூட்டமெலலாம் வதிச்கப் 

பெற்று முத்தச்தினின்று திரும்பி ஓடிப்போனார்கள், 

அப்பால் ௮அமமன்னவர்கள் அனைவரும் பார்யையைப் பறி 

கொடுத்தவன்போல வருத்தமுற்று ஓளி மயங்க உச்ஸா 

ஹமதந்தறு முகம் வாடி. Aner» செபாலனைக் கட்டி இங் 
நனம் மொழிக்தார்கள், 

மன்னவர்கள் செரல்லுகிருர்கள்:--ஓ புருஷண் ரேஷ் 
டனே/மனவருத்தத்தைச் துறப்பாயாக coro sob x 

தில் ஸுகமரவது துக்கமாவது நில்கின் நிருக்கரது. 

சாஜனே! அவை பேரவதும் வருவதுமசயிருப்பவை. 

மரத்தினால் இயற்றப்பட்ட பிரதிமை ஆட்டக்கரசனு 
டைய இஷ்டப்படி. ஆவெதுபோல், இவ்வுலகத்திலுள்ள 

ப்சாணிகள் அனைவரும் எண்வசனுக்கு உட்பட்டு ஸுக 

அக்சங்ககா விலக்கவல்ல கார்யங்கலாச் செய்சின்றார் 

கள். ஸுகத்தையாவது துக்கத்தையாவது கரம் ஸ்வ 

தச்த்ரித்தப் பெற முடியாது, சரம் ஸுக த்தையே விரும் 
பீ முயற்சி செய்யினும் எண்வசனுடைய இச்சையின்படி.
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ஸுகதுக்கங்கள் இரண்டையும் பெறுகின்றோம். ஆகை 

வரல் அவ்விஷூயத்தில் ஈம்மால் என்ன செய்ய முடியும் 7 

ஐரரஸக்தன் சொல்லுகருன் :--(சே.திரசஜனே/ இவ் 

விஷயத்தில் நீ என்னையே கிதர்சனமாசப் பார்க்கலாம்) 

தரன் இருபத்து மூன்று 910 agar ஹிணிலஸைனயங்களு 

உன் பதினெட்டுத் தடவைகள் யுத்தஞ்செய்து அத்தனை 
தடவைகளிலும் தோல்வி அடைக்தேன். ஒருதடவை 

யுச்தத்தில் மாச்ரம் கான் ஐயித்தேன். ஆயினும் தரன 

* ஜகத்தெல்லாம் தெய்வத்தோடு கூடிய காலத்தினால் 

துரச்தப்பட்டிருக்கறது ? என்பதை அறிச்து ஒருகரலும் 

சேோஇப்பதுமில்லை? களிப்பது மில்லை. ஆகையால் இப் 

பொழுதும் காம் அனைவரும் வீரக்கூட்டங்களை CLF ge 

திறமையுள்ள மஹாவீசர்களின் கூட்டங்களை அடக்க 

ளுக் கிமமையுடையவர்களாயினும் ௮ற்ப பலமுடையவர்க 

ஞூம் கிருஷ்ணனால் பாதுகாக்கப்பட்டவர்களுமாகய யாத 

வர்களால் தோற்ிக்கப் பட்டோம். (இது காலள்வரூப 

னாகியு ஈற்வரனுடைய செயலே மன்றி வேறன்று), இப் 

பொழுது கம்முடைய சத்ருக்கள் தங்களுர்குக் கரலம் 

அனுகூலமாயிருக்கப்பெற்று கம்மை ஐயித்தார்கள். 

காரமும் கமக்குக் காலம் அனுகூலமாய் வரும்பொழுது சத் 

ருக்களை ஐயிப்போமன் றி ஐயிக்கா.து போகமாட்டோம், 

ஸ்ரீ சுகர் சொல்லுகிறார். -செபாலன் இங்கனம் சண் 
பர்களால் போதிக்கப்பட்டுத் தன்னைத் தொடர்க்துவக்த 
வர்களுடன் பட்டணம் போய்ச் சேர்க்தான். அடிபட்ட 
வர்போக மிகுச்திருக்கன்ற ஜசாஸக்தன் முதலிய மன்ன 

வர்களும தங்கள் தங்கள் பட்டணம் போய்ச் சேர்க்தாச் 
கள். கருஷ்ணலுக்கு தவேஷியாகய ருக்மியோவென் 
முல் தன்னுடன் பிறர்தவளரகய ருக்மிணியின் சாக்ஷஸ
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விவாஹ த்தைப் பொறுக்கமுடியாமல் Oar as’ afl 

ளைன்யத்துடன் ஸ்ரீக்ருஷணனை க் தொடர்ச்து சென் 

மூன். ருக்மி பெருங் கோபமுற்றுக் கவசம் அணிச்து 

Hi OT RY ஸமஸ்த சராஜர்களும் கேட்டுக்கொண் 

டி. ருச்கையில் இங்கனம் ப்ர இிஜ்ஜஞை செய்தான். சான் யுத் 

தத்தில் ஸ்ரீக்ருவஷணானைக் கொல்லாமலும் ருச்மிணியைத் 

திருப்பிக்கொண்டு வராமலும் குண்டினபுரத்திற்குள் 

அழைகிறதில்லை. உங்களிடையில் சரன் இதை உண்மை 

யாகச் சொல்லுகிறேன் "என்று மொழிர்து தவரையடன் 

ரதத்தில் ஏறிக்கொண்டு ஸாரஇியைப் பார்த்து * க்ருஷ் 

ணன் எவ்விடத்சில் இருக்கிருனே HAL SB DHE 

@ Bena 5 cor விரை வடன் ஓட்டுவாயரக, கானக்கு அன 

ஜோேடு புத்தகம் கடக்கவேண்டும், மிகவம் துர்ப்புத் தியாய 

அ௮க்த இடப்பையனுடைய வீரமதத்தை (மானே வீர 

னென்னும் கொழுப்பை)ப் போக்கிவிடுகிழேன். அவன் 

என்படினியைப் பலாத்கரரமாக எடுத்துக்கொண்டு போ: 

CYAN 14 ் என்று மொரழுிற்தான். அவண் ஸர்வேன் 

வசணான ஸ்ரீக்ருவஷ்ண னுடைய ஜ்ஞானசக் இபலா இகள் 

அள வற்றலையென்பளை அறியா ஈகெடும தீயனாகையால் 

இங்கனம் பிதற்றி ஸரீக்ருவணனை : நில் நில்" என்று 

மொழிக்துகொண்டே தழு ஈகம்றடன் அவனைப் பின் 

ரொடர்ர்தோடினான். அவன் ஸ்ரீக்ருஷ்ணணைக் இட்டித 

தனுள்ளைப் பலமுனளவளவும் நன்றாக இழுத்து ௮க்த 

ஸ்ரீக்ராஷ்ணனை மூன்று பாணங்களால் மார்பில் அடி தீது 

‘gy! Bows! யாதவர்களின் குலத்தைக் கெடுக்க வச்த: 

பாபிஷ்டனே/என்னெ இரில் தருக்ஷண£காலம் கிற்பாயாக.. 

கரகச்கை ஹவிஸ்ளைக் கொண்டுபோவதுபோல என்: 

அுடன்பிறக்தவளைத் திருடிக்கொண்டு ஏங்குப்போகிண். 

றனை, மக்தபுத்திருடையவனே] தனியே சின்று சண்டை,
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செய்யமுடியாமையால் கூட்டங் கூடிச் சண்டைசெய்பவ 

னாகிய உன்கொழுப்பைப் போக்கிவிடுகியேன். ஏன்பா 

ணங்களால் அடியுண்டு பூமியில் விழுவதற்கு முன்னமே 

சுன்னிகையை விவொயாக” என்றான். ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் 
புன்னகை செய்துகொண்டே ருக்மிமின் தனுஸ்ஸை 

அறுத்து ஆறு பாணங்களால் அவனையும் எட்டு 

பசணங்களால் சான்கு குதிசைகளையும் இரண்டு பாணம் 

களால் ஸாசதியையும் மூன்று பாணங்களால் Fag Kons 

யும் அடித்தான். அத்த ருக்மியும் வேறுதனுஸ்ஸை 

எடுத்துக்கொண்டு ஸ்ரீக்ருஷ்ணனை ஐக்துபாணங்களால் 

அடித்தான். ஸ்ரீக்ருவணன் அர்த பாணங்களின் நாணி 

களால் அடிக்கப்பட்டு௮க்கத தனுஸ்ஸைரயும் ௮றுத் தரன. 

மீளவும் அவன் வேறொரு தனுஸ்ஸை எடுக்க அழி 

விறக்ச ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் அதையும் அதத்தான். அவன 
இரும்புத்தடி பட்டயம் சூலம் கேடயம் தத்தி சக்தி 

ஈட்டி. இவை முதலிய எச்தெக்ச ஆயுதத்தை எடுத்தா 
னோ அதை யெல்லரம் அக்த ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் அறுத்துக் 

கொண்டிருக்தான். அப்பால் ருக்மி ரதத இனின்று 

கத்தி கேடயங்களை எடுத்துக்கொண்டு குதித்து, விட்டில் 
அக்ணியை எகிர்ப்பதுபோல ஸ்ரீக்ருஷ்ணனை எதிர்ச் 

தோடினான். ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் ௮ங்ஙனம் தன்னை எதிர்த்து 
வருகின்ற nbs Hau Mor கையிலிருக்கற கத்தி கேட 
யங்களை எள்ளளவு துண்டற்களரகத் துண்டித்து அவ 

னைக் கொல்லுவதற்காகக் கத்இியை எடுத்தான். ருக் 

மிணி ஸ்ரீச்ருஷ்ணன் தன்ப்சாதாவை வஇப்பதற்காக 

முயன் நிருப்பதைச் கண்டு பயத்தினால் தழதழத்துப் பர்த் 

தாராவின் பாதங்களில் விழுக் து சல்வியற்கையுடையவள ௪ 

கையால் மன இரக்கத்துடன் மொழிக்தாள 
160
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ருக்மிணி சொல்லுஇளொள் :--3யோேஸ்வரனே 

(உன் சக் இிகளுக்கு எல்லை இல்லை. நீ யோஃபரிசுச்சமான 

மனத்தினால் அறியச் தகுக்சுவன். ௨ஃ ௮ வரூபஸ்வபச 

வாதிகளைத் தேஹடிமாணனியாகய இவள எப்படி, அறி 

வான்) உன் ஸ்வரூபஸ்வபா வாதிகள் அன வற்றவை. நீ 

தேவர்களுக்கும் தேவன், நீ ஜகத்தைப் ப துகாப்பதற் 

காக அவதரித்திருக்கன்றனை. மங்களன் ௮பாவனே 7 

மஹாபுஜனே! கீ எ... ப்சாதாவை வஇக்கலாகாது. (ஆ 

சம்பித்த விவாஹரூபமரன கரர்யம மு.டியா திருக்கை 

மில் இடையில் என ப்ரரசாவை வதிப்பது யுக தமன்றல்ல 

வர£) கத்தியுங் கையுமாயிருக்கன்ற உன்னமகைக் கண்டு 

ஸந்தோஷம் அடைச தன். நீ இவன்விஷ.பத்தில் இரகு 
குவாயாக, 

ஸ்ரீசுகர் சொல்லுகிறார் ; மிகுதியும் பயத்தினால் 

உடம்பெல்லாம் கடுஙகப்பெற்றுச் சோகத்தினால் முகம் 

உலர்க்து லுக்கத்தினால் கண்டம் தடைபட்டுத் தழதழப் 

பினால் பெனமாலை கழுவப்பெத்றிருக்கற அகத ரக் 

மிணியால் பாதங்களைப் பிடித் துக்கொண்டு வேண்டப் 

பெற்ற பகவான் மனஇரக்கமுடையவளுகையால் ருக்மி 

யின் வதத்தினின்று மீண்டான். அப்பரல் ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் 
கெரி கடத்தையுடைய ௮ச்த ருக்மியை அவனுடைய 
வஸ்த.ரத் இனால் கட்டிக்கொண்டு வக்து அதே கத்தியி 
னால் அவனுடைய மீசை தாடிகளையும் தலை மயிர்களையும் 
விட்டு விட்டுச் சுரசைத்து அவனை விரூபமாக் னான். அவ் 
வளவில் வீசர்களான யாதவர்கள் யானைகள் தாமசை 
மோடையை அ௮ழிப்பதுபோலக் கொழுத்திருக்கின்ற சத் 
ருளைனயத்தை அழித்து விட்டார்கள். ௮ச்த யாதவர் 
கள் சத்ருஸைன்யத்தை வென்று ஸ்ரீக்ருஷ்ணனிடம 

வக்து ருக்மியைக் கண்டசர்கள். மஹாூனுபாவனும் மன
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இரக்கமுடையவனுமாகிய பலராமன் அங்ஙனம் விருபஞ் 
செய்யப் பெற்று முடிர்தாற்போலிருக்கிற ருக்மியைக் 

கண்டு அவனைக் கட்டினின்று விடுவித்து ஸ்ரீக்ருஷ்ண 
னைக் குறித்து மொழிச்தான். 

பலசாமன் சொல்லுகிறுன்:- க்ருஷ்ணா / நீ ஈமக் 

குத் தகாதகார்யம் செய்தனை. இது கிக்தைக்கெமரன 
கரர்யம். (பக்துவை வுிக்கலரகாதல்லவாசி we gional 

வதிக்கவில்லையேயென்கிறுயோ?) பர் துலை வதிச்கையச 

வது--தலைமமிர்களையும் மீசைதாடிகளையும் சுரைத்து 

விரூபஞ் செய்கையும் மற்றும் ஏவ்விசத்திலாயினும் 

விரூபஞ்செய்கையுமே. (ருக்மிணியைக் குறித்துச் சொல் 
அருன்) ஈல்லியக்கையுடையவளே/ப்சா காவை விருபஞ் 

செய்தோமென்னுஞ் சிச்தையால் 2 எங்கள்மேல் _துஹு் 

யைப் படவேண்டியதில்லை. ஸுகச்தையாவது துக்கத் 

தையாவது கமக்குப் பிறன் விளைக்றரொனென்ப இல்லை. 

புருஷன், தான் செய்த புண்யபாபகர்மகக க்குப் பல 

கை ஸுகதுக்கங்ககை அனுபவிக்கிருனன் றி Car Pais. 

(மீளவும் ஸ்ரீக்ருஷணனைக்குறித் துச்.சொல்் லுகிருன்/--) 

பச்துவே / பக்துவாயிருப்பவன் வதிப்பதற்குரிய தோ 

ஞ் செய்திருப்பினும் அவன் விக்கத்தகுச் தவனல் 
லன். அவனை வெறுமனே விட்டுவிடவேண்டும், அவன் 

வதஞ்செய்வதற்குரிய தன்தோஷ்த்தினால் கானே மூடிச் 

இருக்கையில் ௮வனை மீளவும் ஏதுக்காக வஇிக்கவேண் 
டும் 2 (மீளவும் ருக்மிணியைக் குறித்துச் சொல்லு 

கஇருன்.-)ப்சர தாவும் ப்சாதாவை வதிக்கவேண்டுமெள்று 

ப்சஹ்மதேதவன் க்ஷ த்ரியரகளுக்கு மிகவம் கொடிய 

தர்மத்தை ஏற்படுத்தினான். இதுவே அவர்களுக்கு மே 
ஸரன தர்மம், (ஆகையால் எங்கள்மேல் அபசாதம் இன்
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அம் இல்லை) (மீளவும் ஸ்ரீக்ருஷ்ணனைக் குறித்துச் 
சொல்லுகிறான்.) துசஹங்கரசமுடைய ஜனங்கள் செல் 

வப்பெருக்கினால் கொழுத்து விவேகமற்று சாஜ்யம் பூமி 

பணம் செல்லம் சாமே வீரர்களென்னும் அபிமானம் பரா 

க்ரமம் ஆகிய இவற்றிற்காகவும் மற்றுஞ் சிலகாரணச் 
இற்காகவும் பர்துக்ககசா அவமதிக்கிறார்கள். (கமக்கு 

இது யுத்தமன்று]. (மீளவும் ருக்மிணியைக் குறித்துச் 

சொல்லுகிறான்.) தம்மை ஸ்வதச்த்ரர்களாக கினைப்பவர் 

களும் தேஹத்தையே அத்மாவாக கினைப்பவர்களுமச 

இய மூடர்களைப்போல் கீ ஸர்வகாலமும் கண்பர்களுக்கு, 

கன்மையையும் சதருக்களுக்குத் இமையையும் சினைக்கனெ 

னையாகையால் HES COTS MOMS பூதங்கள் 

விஷயத்திலும் விஷ்மமாயிருக்கன் றது (ஒருவா ருயில்லை.) 

தேஹத்தையே ஆத்மாவாக ப்சமித்து கண்பனென்றும் 

சத்ரு வென்றும் உசாஸீனனென்றும் கினைக்கைக்க 

மரன இம்மதிமயக்கம் ப்சாணிகளுக்குப் பகவானுடைய 

மாயையினால் விளைக்கப்படுகின் றது. ஸமஸ்தப்ரரணிக 

ளுக்கும் அக்தராத்மாவாகிய பாமபுருஷூன் ஒருவனே. 

அவன் காஷ்டங்களில் ௮க்ணிபோல் ப்சரணிகளிடதச்தில் 

மறைக்திருக்கின்றான், ஆகரயம எங்கும் நிறைக் திருப் 

பினும் ௮வ்வவற்றின் தோஷங்கள் சன்மேல் Barrier 

பெரு திருப்பதுபோல அப்பசமபுருஷ£ணனும் ப்ரணிகளின் 

தோஷங்கள் இண்டப்பெரூமல் பரிசு ததமாமிருக்கின் 

மூன், இங்ஙனம் ஐக த்தெல்லாம் ஒருவனாகிய பரமபு௬ஷ 

னுக்குச் சரிரமாகையால் ஒரு சரீரத்திலுள்ள கை கால் 

முதலிய அவயவங்களுக்குள் ஐன் ஜில் ப்ரீதியும் ஒன் றில் 

த்வேஷமும் கூடாததுபோலப் பாமபுஷனுடைய சரீச 

மாயெ ஐகத்திற்குள் சத்ருவென்றும் மித்சனென்றும். 

பேதபுத்தி கூடாது, ஐகத்தெல்லாம் பமா த்மாவுக்குச்
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சரி ரமென்கற இவ்வுண்மையை அறியரத மூடர்கள் ஐகத் 

தைச் சத்ருவென்றும் மித்னென்றும் பலவரறு கினைக் 

கருர்கள். (தேஹத்தைக்காட்டிலும் வேறுபட்ட ஜீவ 

ளென்பவன் யரவன்? அவன் ஏத்தசையன்ர தேஹம் 

எத்தகையது” தேஹச்சைக்காட்டிலும் வேறுபட்ட 

ஆதிமாவுக்கு ஸுக துக்கானுபவம் எப்படி, உண்டாகின 

றது? என்றுல், சொல்லுகிறேன்). தேஹமாவது ப்ர 

திவி முதலிய பஞ்ச பூதங்கள் இக்த்ரியங்கன் கக்தம் 

முதலிய பஞ்சபூதங்ககளின் குணங்கள் ஆகிய இவை 

யெல்லாம் ஒன்றுசேர்ச்த ஒருவகைப்பொருளாம். அது 

ஆதியச் தங்களுடையது. (பிறவியும் சாவுமூடைய து). 

ஆ திமாவேரவென்ரால் ஜ்ஞானஸ்வரூபன் 7 என்றும் அழி 

வில்லாதவன். அ.ச்சதேஹம் அவித்யையினால் ஆத்மா 

விடத்தில் உண்டாக அவ்வா த்மரலை ஜன்மஜராமாணாஇி 

துக்கங்களை அனுபவிக்கும்படி. ew Beir pg. தேஹம் 

தன்னுதடய ஸம்பக்தமாதரத் இனால் ஜிவாத்மாவுக்கு 
ஜன்மஜசாமரணாதி ரூபமான ஸம்ஸாசத்தை விளக்கு 
மாயின் பரமாத்மாவுக்கும் ௮தை விலைக்குமல்லவரவெ 

ன்று சங்கிக்கவோண்டசம்), கல்லியற்கையுடையவளே / 

வனுக்கு சேஹஸம்பச் தமும் சேஹவியோகமும் உண் 
டாவதுபோலப் பசமாரதமாவுக்கு அவை உண்டாகிற 
தில்லை; ஏனென்றால் அத்தேஹத்தின் உத்பத்தியும் 
அதன் ஸம்பச்தவியோகங்களும் பாமாத்மாவின் ஸ் 
கல்பச்தைத் தொடர்க இருப்பவை. ஆகையால் அத்தே 

ஹம அவனுக்குப் பந்தத்தை விளைக்க வல்லதன்று. 
ஸுர்யன் தன் வெளிச்சத் இனால் சக்ஷுரிக்தீரியத் இற்கு 

உதவி செய்து கறுமை வெளுமை முதலிய கிறங்களை 
ப்சகாசஞ் செய்கின்றான். ஆயினும் வெகுதரத்திலி 
ருக்கின் ம அச். தஸநிர்யனுக்கு ௮வ்விர்தரியத்ேதோடாவது
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அக்கிறங்களேோடாவது என்ன எம்பக்தம் இருக்கின் ற.து£ீ 
பசமாதமா தேஹத்கிற்குள்ளிருப்பினும் ௮து ௮வனுக் 

கு உட்பட்டதாகையால் ஏவ்வித தோஷத்தையும் விளைக் 

san soo. ஜன்மம்முகலிய விகாரங்கள் தேஹத் 

இற்கேயன்றி ஆத்மாவுக்கு அவை எப்பொழுதும் கடை 

யாது. வளர்தல் தேய்தல் முதலிய விகாசங்கள் சக்தர 

னுடைய கலைகளுக்கேயன்றிச் சக்தரனுக்குக் கடையா 

தல்லவா? சக்தசகலைகளின் கரசச்தை அமரவரஸ்மை: 
யென்றும் சக்தாரக்ஷ்ப மென்றும் சொல்லு௮துபோல 

ஆத்மாவுக்கு தேஹவியோகச்தையே மரணமென்று 

சொல்லுஇூரறுர்கள். ஸ்வப்னங் காண் றவன் தன்னையும் 

ஸ்வப்னத்திற்கு முன்னம் இல்லாத வஸ்துக்களையும் 

அவற்றின் போசுங்களைமும் இனை ஸமாஸ்வதமென்னும் 

புத்தியுடன் அனுபவிப்பதுயோல ஜீவன் சப்தாதி' 

விஷயங்களைச் சாண்வதகமென்னும் புத்தியுடன் எதுவரை 

யில் அணுபவித் துக்கொண்டிருப்பானோ. அ.துவசையில் 

ஜன்மஜசாமரணாதிரூபமான ஸம்ஸாசத்தை அ௮னுபவிச் 

துக்கொண்டிருப்பான். இவை கற்வரங்களென்று தெரிச் 

துகொண்டவன் இதினின்று விடுபடுவான். பரிசுத்த 

மான புன்னகையுடையவளே! உண்மை இதுவாகையால் 

மனத்தை உலர்சதூவதும் மயக்குவதும் அ௮ல்ஞான த.இ 

னால் விலைவதுமாகிய சோகத்தைக் தச்வஜ்ஞானத்தி 

னால் போக்கி. ஸுூத்திருப்பாயாக. (சஈண்பனென்றும் 

சத்ருவென்றும் பேதபுச்தி அஜ்ஞானத்கினால் உண்டா 

கின்றது. ஐகத்தெல்லாம் பரமாத்மாவின் சரி ரமென்று 

பாவிக்கையாகற தத்வஜ்ஞானத்தினால் அதை அறுத்து 

ஜ்ஞானாகக்த ஸ்வரூபனனை ஆத்மாவின் உண்மையை 
ஆசாய்வதில் உற்றிருப்பாயாக).
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ஸ்ரீசுகர் சொல்லுகிருர்:-- லக்ஷணங்கள் அமை 

த்து அழகா .ரிருக்கின்ற அவயவங்களையுடைய அந்த 

ருக்மிணி இங்ஙளம் பலசாமனால் அறிவிச்கப்பெற்று மன 

வருத்தத்தைள் துறக்து தத்வஜ்ஞானச்.இனால் மனச்தை 

ஸமாதானப்படு -.திக்கொண்டாள். ருச்மியோவென்றால் 

சத்ருக்களாள் பலமும் சேஜஸ்ஸும பாழாகி ப்ராணன் 

கள்மாச்சமே மிகுக்இருக்கும்படி விடப்பட்டுத் கன்ம 

னோம் வீணாப்பெற்றுத் தன்னை விரூபஞ்செய்ததை 

நினை ஈறுக்மொண்டே ஊருக்குப் போகரமல் தான் 

வரஸஞ்செய்வசற்காகப் போஜகடமென்னும் பெயரு 

டைய பெரிய பட்டணத்தை நிர்மித்தான். தூர்ப்புத்தி 

புடைய ஸம். நக்மி 6கருஷ்ணனைச் கொன்று தங்கை 

யாகிய ருக் மிணியை மீட்டுக்கொண்டு போகாமல் குண்டி. 

னபுரிக்குள் நுழைகிறதில்லை! என்.று ப்ர திஜ்ஞை செய்து 

கோபத்துடல 2போஜகடமென்கிற அச் தப்பட்டணத் இல்: 

வஸித்திருக் கான். 

  

“4 ருக்மிணி விவாஹம். ௨ 

யாதவகுலச்தை மேன்மைப்படுத் துச் தன்மையனும் 

மஹானுபாவனுமாகய ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் இங்கனம் சாஜர் 

களையெல்லாம் வென்று பிஷ்மகனுடைய புதல்வியாகய 

ருச்ரிணியைள் தன்பட்டணத்திற்குக் சகொண்டுபோம் 

விிப்படி, விவா ஹஞ் செய்துகொண்டால். மன்னவனே 7 

HES ஈகரத லுள்ள ஜனங்கள் அனைவரும் யாத 

வர்களுக்கு ந சனாகிய ஸ்ரீகருஷ்ணணி। தீதில் என்றும் 

மாறாக Weis மனோபாவமுடையவர்களாகையால் 

அப்பொழுது is Maroy Gon ts ar முழுமையும் 

அவர்களுக்கு மஹோத்ஸவமாயிருக்கன. ஆண் பெண் 

கள் ௮னைவரும் மிகவும் ஸச்தோஷூம் அடைக்து அழுக்
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கெடுத்து கிர்மலமாயிருக்கன்ற ச தீனகுன்டலங்களை 

அ௮ணிக்து விசிதாமான வஸ்த்ரங்களைத் தரித்திருக் 
இன்ற மணப் மெண்பிள்ளைகளுக்கு உபஹாரங்களைக் 
கொண்டுவக்தரர்கள். அப்பொழுது அக்கரம் யாதவர் 
களால் உயரவெடுத் த சாட்டப்பட்ட இக்தாரத்வஜங்களா 

அம் விசித்ரமான பூமாலைகளாலும் அத்தகைய வஸ்த் 

சங்களாலும் ரக்னமயமான தோ ரணங்களாலும் வீட்டு 

வாசல்கள் தேறும் அமைக்கப்பட்ட பொரி மாக்த 
ளிர் புஷ்பம் முதலிய மங்கள வஸ்துக்களாலும் பூர்ண 

கும்பங்களரலும் அடற்புகைகளாலும் தஇிபங்களாலும் 

விளக்கமுற்றிருக்க.து. விவாஹக்திற்காக அழைக்கப் 

பெற்று வச்திருக்கன்.ற மிகவும் அன்பித்கிடமான மஹா 
சாஜர்களின் மத்தகஜங்களஞுடைய மதஜலங்களாரல் வீதி 
கள் முழுவதும் சணைக்திருக் தன. மற்றும் வீட்வொசற் 

சுஸில் வரழைமசங்களும் பாக்குமரங்களும் கட்டப்பட்டு 

௮கஈகசம் அழகாயிருக்கது. அப்பொழுது ஆவலின் 

மிகுதியால் வீதிகளில் காற்புறத்கிலும் விசைக்தோடு 

இன்ற பக். துக்களினிடையில் கெளரவர்களும் ஸ்ருஞ்சயர் 

களும் கேகயர்களும் விதர்ப்பர்களும் யாதவர்களும் குக்.இ 

களும் ஒருவசோடொருவர் கலக்து ஸச்தோஷும் அடை 

ந்தார்கள். ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் ருக்மிணியைப் பறித்துக் 

கொண்டுவக்த வருத்தாக்தக்தை ஆங்காங்கு ஜனங்கள் 

பாடுவதைக் கேட்டு சாஜர்களும் சாஜகன்ணிகைகளும் 

மிகவும் வியப்படைக்தார்கள். சரஜனே! சவாரகையில் 

உள்ளவர்கள் அனைவரும் ஸ்ரீமஹாலக்ஷமிக்கு வல்லப 
இய ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் ஸ்ரீமஹாலக்ஷமியின் Qa ST wir Bus 

ருக் மிணியுடன் சேர்க் திருப்பதைக் கண்டு மஹாகக்தம் 

அடைக்தார்கள். ஐம்பத்து சான்காவது அத்யாயம் 

முற்றிற்று,
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[ ப்ரதயும்னன் பிறச்சலும், அவனைச் சம் >) 
| பராஸுரன் சொண்டுபோதலும்,அவன் | 

00-4 சம்பரரஸுமானைக் கென்று தன்பார் Pr e-eeo~ 
|  யையாஇிய சதி2தவியுடன் ச்வார 

lL கைக்குச் திரும்பி வருசலும்.. ] 
ஸ்ரீஈுகர் சொல்லுகிறார். -வரஸுதேவனுடைய ௮ம் 

சமாகிய மன்மதன் முன்பு ருத்சனுடைய கோபத்தினால் 

கொளுத்தப் பட்டானல்லவா. அவன் மீளவும் தேஹம் 

பெறுதற்காக அக்த வாஸுதேவனுடைய சரீரத்தை 

அடைக்திருக்தான். ௮ச்த மன்மதனே ஸ்ரீக்ருஷ்ண 

னுடைய வீர்யத்தினால் ருக்மிணியிடத்தில் பிறர்தான். 

அவன் ப்ரத்மும்னனென்று ப்ரஸித்திபெற்றிருச் தான். 

எல்லாவிதத்திலும் தந்தையைக்காட்டிலும் சிறிதும் 

குறையா கிருக்கான. மன்மதனுக்குச் சத்ருவம் காமரூ 

Quywr Ba சம்பரரஸுரன் காரதாமூலமாய் ௮க்த ப்ரத 

பும்னன் தனக்குச் சத்ருவென்பதை அறிக்து பிறக்து 

பத்து காள் கழி௫தற்கு முன்னமே அக்குழ்க்தையைக் 

கொண்டுபோய் ஸமுத்ரத்கில் பொகட்டுக் தன்க்ருஹத் 
இற்குப் போனான். பலமுள்ள ஒருமதஸ்யம் அக்குழச்தை 

யை விழுங்கிற்து. அப்பால் ஒருகரலத் 9ல் சம்படவர்கள் 

வச்து பெரியவலையை விரிதது DGB LD FOU Fo Hupp மற 

றும் பலமத்ஸ்யங்களையும் பிடித்தார்கள், சம்படவர்கள் 

அகத மத்ஸ்யக்தைக்கொண்டுபேரய்ச் சம்பாஸுரனுக் 

கு உபஹாசமாகக் கொடுத்தார்கள். சமையற்காரர்கள் 

அக்த மத்ஸயத்தைப் பாகசாலைக்குள் கொண்டுபோய்க் 

கத்தியினால் சே.இக்க, அம்மத்ஸ்யத் இன் உதரத்தில் ௮ற் 

யூ. தமான ஓர் பாலனைக் கண்டு மரயாவதிக்குத் தெரிவித் 

தார்கள். ௮வள் அக்தப் பாலகனைக் கண்டு *இப்பால 
கன் யாவனோரீ தெரியவில்லையே, இவன் என்பர்த்தா 

வைப்போன்றிருக் கருன், ௮ல்லது அவன் தானோ இவன்?”
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ஏன்று மனத்தில் சங்கத் துக்கொண்டிருக்கையில் சாரத 

மஹர்ஷி அவ்விடம் வக்து அப்பாலகனுடைய உண்மை 

யையும் அவனுடைய பிறவியையும் அலன் மதஸ்யத் 

இன் வயிற்றில் புகுக்க வித .ந்தையும் ஆகிய இவையெல் 

லரவற்றையும் அவளுக்குச் சொன்னார். ௮வன் மனமத 

னுடைய பதீணி; சதிதேவியென்னும் பெயருடையவன். 

வள் ருத்சனால் சறறிக்கப்பட்ட சன்சணவனுடைய 

தேஹோகத்பத்தியை எூர்பார்த்துக்கொண்டிருர் தான். 

சம்பாரஸாரன் அவளைப் பலாத்காசமாகக் கொண்டு 

MEF சமையற்கரரர்கருக்குச் சமையலில் உதவியா 

யிருககும்படி. பாகசரலையில் சியமித்திருச்சான். அவள் 

அச் தப்பாலகனை ௩7.7 தர்மலமாயக் காமதேவனெ 

ன்று தெரிக்துகொண்டு துவணிடத்தில் ஸ்ீனஹம் 

செய்து வக்தாள். க்ருஷ்ணனுடைய' குமாரனாயெ 

அசத ப்சத்றும்னன் ஸ்வல்பசாலச்திலேமயே யெளவன 

வயது கேரப்பெற்றுத் தன்னைப்பார்க்கும் மடந்தையர் 

களனைவர்க்கும் காமமோஹத்தை விமாததான். மன்ன 

வனே! அ௮ச்த ரதிசேவி சாமரையிதழ்போல் மிளிரச் து 

சென்வரியோடி நீண்ட கண்களுடையவனும தஇசண்டு: 

ருண்டு நீண்ட புஜசண் டங்களுடையவனும் மனுஷிய: 

லோகத்தில் இணையெ திரில்லாத அமகனும்தன்கணவனு 

மாடிய HE Cr Suppor tor Gaaw அ௮மைக்த புன்ன 

கையுடன் புருவங்களை நெரித்து ப்ரீ தியினால் காமக்கருத் 

தை வெளியிடுகின் ஐ வீலா விலாஸங்களுடன் பார்த்துக் 

கொண்டு பணிந்து வக்மான். ஸ்ரீக்ருஷ்ணனுடைய 

குமாஈ- னும் மஹானுபாவணு.மாகிய பா£த்மும்னன் வந்த 

சதிதேவியைக்குறித்துச் “சாய ! உன்மஇி விபரீ தமாயி' 

ருக்கன்றது. ஏனென்றால் புதல்வனிடத்கில் : தாயிருக்க 

வேண்டுவ் கரமச்தைக் கடந்து நீ கரமக்கலவியில் மன
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விருப்பமூடைய மடக்தை காதலணீட த்தில் கடக்குமாறு 
கடக்கின்றனையேசி” என்றுன். அதைக் கேட்டு ரதிதேவி 

மொழிக்தாள. 

58 சொல்லுகிறான்?--நீ கரராயணாவதாசமாகிய 

UGH (HALO OL. LY SWAT. சம்பரனால் ஸ்ரீக்ருஷ்ண 

க்ருஹத்தினணின்று கெரண்டுெவெரப்பட்டனை. கான் உன் 
றுடைய பத்ணி; ரதிதேவி. ப்ரபூ./ 8 காமதேவன், 

இர்தச் சம்பசாஸுரன் உனக்குச் சத்ரு. இவன் வெல்ல 

முடியாதவன். இவனை எவரும் எகிர்க்கவல்லரல்லர். 

இவன் பலமாயைகளை அூறிக்தவன். நீ மேரஹனம் மூத 

லிய மாயைகமாக் கொண்டு இவனை வதிப்பாயாக. உன் 

தாயாகிய ருக்மிணி கன் புதல்வனைக் காணாமல் குட்டி. 

யைக் காணாத மான்பேடுபோலவும் தன்கனறைக் கா 

ஞை பசுபோலவும் பிள்ளாயினிடத்தில் ஸ்னேஹத் இனால் 
வ்யாகுலமுற்று மனக்களிப்பின்றி வருக துகின ருள். 

ஆகையால் சீக்ரம் சத்ருவைச் கொன்று தாயிடம் 
போய்ச். சேருவாயாக, 

ஸ்ரீ சுகர் சொல்லுகிறார் -மரயரவதியென்னும் ரதி 

சேவி இஈ௱ஙனம் மொழிக்து மஹானுபாவனாிய அக்த 

ப் ரதபுமனனுக்குச் சத்ருவின் மாயையை அழிக்க வல்ல 

மோஹனம் முதலிய மஹாமாயா இரூபமான வித்யையைச் 

கொடுத்தாள். அக்தப்ரத்யும்னனும் சம்பரனிடம்சென்று 
பொறுக்கமுடியாத வெசவகளால் அவனைத் தஇசஸ்கரித் 

துச் சண்டையை மூட்டி. அவனை யுத்தத்திற்கு வரும்படி. 

அமைத்தான். அச்சம்பரன் துர்ப்பாஷணங்களால் இச 

ஸ்கரிக்கப்பட்டுக் கரலால் உதைக்கப்பட்ட ஸர்ப்பம் பால்: 

மிகவும் கோபமுற்றுக் கண்கள் சவக்கப்பெற்றுக் கையில்: 
கதையை ஏக்திக்கொண்டு புறப்பட்டான். ௮வ்வஸ-உரண்:
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பலமுளளவசையில் கதையைச் சுழற்றிப்ரதடும்னன் மேல் 
or tg இடி இடித்சாற்போல் கடேராமான பெரியகேோச 

ஷம் உண்டாகும்படி ஸிம்ஹகா தஞ் செய்தான், ப்சத்ரும் 

னன் ஆகாயத்தில் வருகின்ற அக்தச் சம்பனுடைய 

கையைத் தன் கதையால் தடுத்துக் கோபத்துடன் 

தானும் ஸிம்ஹகாதஞ் செய்து தன் கதையை அவன் 

மேல் ப்யோகித்தான். அ௮ச்சம்பரரஸு. ரன் மயனால் உப 

'தேிக்கப்பட்ட அ௮ஸுரமரவையைக் கெரண்டு ஆகாச 

யத்தில் இருச்து ப்ரதயுமனன்மேல் கற்களை மழைபெய் 

அதுபோல் பெய்தான். மஹாபலனாகய-ப்ரதமும்னன் கல் 

மழையில் பீடிக்கப்பட்டு ஸத்வகுணத்தகின் பரிணாமமா 

பருப்பதம் ௮ஸுரமரயைகளை யெல்லாம் அழிப்பதுமா 

இய மஹாவித்யையென்னும் மாயையை ப்சயோடஇத்தான். 

அப்பால் மீளவும் ௮வ்வஸ-ரன் குஹ்யகர், கச்தர்வர், 

பிசாசர், உசகர், சாக்ஷஸர் ஆய இவர்களைச் Cries 

பற்பல மாயைகளை ப்ரயோடத்தான். ப்ரதழும்னன் அக்த 

மாயைகளையெல்லாம் அழித்து விட்டான். அப்பால் ப்ரதி 

மும்னண் கூரான கத்தியை ஏக்தி மாயைகளெல்லாம் 

முடிக தமையால் மேல் ஒன்றுஞ்செய்ய முடியா திருப்ப 

வனும் சிவந்த மீசை தாடிகளுடையவனுமரகிய அந்தச் 

சம்பரரஸுரனுடைய சரீரத்தினணின்று கிரிடத்சோடும் 

குண்டலங்களோடுங் கூடிய சிரச்தை அறுத்துத் தள்ளி 
னான். அப்பால் அ௮க்த ப்ரத்புமனன் தேவதைகளால் 

அதி செய்து பூமழை பொழியப்பெற்று ஆகாயத்தில் 

ஸஞ்சரிக்குக்கன்மையுடைய தன்பார்யையாகய 7H 

தேவியால் ஆகாயவறியாகப் பட்டணங் கொண்டுபோ 

ய்ச் சேர்க்கப்பட்டான். ராஜனே / ௮க்த ப் ரதயும்னன் 
மின்னலோடு கூடின மேகம்போல் பாச்யையுடன் ஆகா 

யத்ினின்னு இறங்கி மடச்தையர்மணிகளால் சூழப்
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பட்ட மேலான அ்தப் புரத்திற்குள் நுழைக்தான். 

கார்கொண்டமேகம்போல் கறுத்த கிறமுடையவனும் 

பொன்ணிறமுள்ள பட்டுவஸ்த்ரக்தரித்தவனும் முழுக் 
தாள் வரையில் நீண்டு இரண்டுருண்ட பாஹுதண்டங். 

களும் சிவக்க கண்களும் அழூயெ புன்னகையும் அத்த 
கைய மூகமும் அமைக்து கறுத்துச் சுருண்ட முன் 
னெத்றி மயிர்களரல் அலங்கரிக்கப்பட்ட தாமரைமலர் 

போனற முகமுடையவனுமாகிய அ௮க்த ப்ரத்பும்னனைக் 

கண்டு .அக்தப்புசத்துமடக்தையர்கள் அனைவரும் ஸ்ரீக் 
ருஷ்ணானென்று நினைத்து வெட்கமுற்று ஆங்காங்கு. 
மறைச்து கொண்டார்கள். ௮னக்தரம் அம்மடச்தையர் 
கன் ஸ்ரீவத்ஸம் முதலியன இல்லரமையரகற சிறிது. 
வேறுபாட்டைக் கண்டு “இவன் ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் அன்று? 
என்று மெல்ல மெல்ல நிச்சயித்துக் சொண்டு மனக்க 
ளிப்பூற்றுப் பரிசுத்தமான புன்னகையுடையவர்களாூப் 
பெண்மணியோடு கூடின அந்த ப்சத்மும்ளனைக் கிட்டி, 
னார்கள். அப்பால் இணிதாகப் பேசுச்தன்மையுடையவ 

ளும் கரியகடைக்கண்களணுடையவளுமாகய ருக்மிணி 
அவனைக்கண்டு ஸ்னேஹத்தினால் ஸ்தனங்களில் பால் 
பெருகப்பெற்றுக் காணா துபோன தன்புதல்வனை சினை 
தீதுக்கொண்டாள். மற்றும், அவள தனக்குள் “புருஷன் 
சேஷ்டனாகய இவன் யாவனோரி தாரமமைமலாபோன ௮. 
கண்களையுடைய இவன் யாருடையவனோரி எவன் இவனை: 
வயிற்றில தரித்திருக்தாளோ?ி இவனுக்கு இப்பெண்ம 
ணி எவ்விடத்தில் இடைச்சாளோரி என்பு தல்வன் ப்ரஸவ. 
Shans Basler wy பறியுண்டு 57 6d) §) Cur ey Cas; gy air 
தானோ இவன்£ ௮வன் எங்கேனும் பிழை த் இருப்பா 
னாமின் இவனோடொத்த வயதும் உருவமும் உடையவனு, 
மிருப்பான், இவன் ஆகாசம் அவயவங்கள் கடை குசல்
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கரிப்பு கோக்கம் இவைகளால் ஸ்ரீக்ருவ்ணனோடொத் 
இருக்கின்றான். இத்தன்மை இவனுக்கு எப்படி. Cores 

தோச எச்ச மஹானுபாவன் ஸ்ரீச்ருஷ்ண னுடைய அம்ச 

மாட என்கர்ப்பத்தில் செசுவாயிருக்கானோ, அவனே 

இவள். இது சிச்சயம். இவனிடத்தில் எனக்கு ப்ரீதி 

அதிகமா யிருக்கின்றது. என்னுடைய இடப்புஜமும் 

துடிச்கின்றது' என்று சிர்இத்தாள். இங்கனம் ருக்மிணி 

சிக்சிச்துக்கொண்டிருக்கையில் உச்தமண்லோகனாகிய 

ஸ்ரீக்ருஷணன் தேவவேஸுதேவர்களோடு அவ்விடம் 

வச்தான். மஹரனுபாவனாகிய ஸ்ரீக்ருவணன் ப்சத்யுமன 

ஊனைச்சேர்க்த வ்ருத்தாச்தங்களையெல்லாம் அறிக்தவஞயி 
ணும் தான் பேசாதிருச்சான். அப்பொழுது காரதர் 

அவ்விடம் வரது சமபசண கெொண்டுபோனது முதலிய 

வ்ருத்சாக் தங்களையெல்லாம் சொன்னார். ஸ்ரீக்ருஷ்ணனு 

டைய .அச்தப்புரதி௫ுலுள்ள மாகர்கள் அனைவரும் அந்த 

அற்புதமான வ்ருத்தாச்தத்தை நாரதர் மொறழியக் 

கேட்டுப் .பல ஆண்டுகளாய்க் காணாது போய் மீண்டு 

வந் இருக்கின்ற அக்த ப் ரதமும்னனைக் கண்டு மிகவும் 
ஸந்சோஷம் அடைக்தரர்கள். தேவச£வஸுதேவர்களும் 

ஸ்ரீக்ருஷ்ணாராமர்களும் மற்றுமுள்ள மடக்தையர்களும 

ருக்மிணியும் அச்சத் தம்பதிகலை ௮ணைத்துக் களிப்புற 
ரூர்கள், தவாசகையிலுள்ள ஜனங்கள் அனைவரும் #7 

ணாஅ போன ப்சத்யுமனன் ARG as so FS கேட்டு 
“மரணம் yobs பாலகன் மிளவும் இவ்விடம் வச் 
தான், இது பெரிய ஆகக்தம். இது கம்முடைய பாச் 

மே' ஏன்று மொழிக்தார்கள். ப்ரதயுமனன் தன்தச்தை 

யாயெ ஸ்ரீக்ருஷ்ணனை நிகர்த்த உருவமும் ளெளச்தர்ய 
.மூம சோமையும் கடை முதலிய மற்றவையுமுடையவனா 
அிருக்தானாகையால் அவனுடைய தாய்மார்களரகிய
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ஸ்ரீக்ருஷ்ணபத்ணிகள் ஏகாந்தத்தில் அவனைக் கண்டு 
ஜ்ரீச்ருஷ்ணனென்னும் ப்ரமச்தினால் மனவிருப்பதி துடன் 

பணிஈ தார்களென்பது அற்புதமன்று, கினைத்தமாத்சத் 

தில் மனத்தைக் கலக்குர்தன்மையுடைய மன்மதன் 

ஸ்ரீக்ருவிீண னுடைய இருமேனியின் ப்.ரதிபிம்பமபேரல 

அவனை நிகர்த்த புதல்வனாகப் பிறக் இருக்கையில் அவ 

னைச் சுண்டு மதி மயங்குவது ௮ற்புதமோ? தாய்மார் 

களின் சுதை இதுவாயின், மற்ற மடக்தையர்களைப் பத 

றிச் சொல்லவேண்டுமோ£சி ஜம்பத்தைச்தாவது Sur 

யம் முற்றித்று, 

  

ஸ்யமர் சசமணியின் உபாச்யானமும், 
—vo-4 ஜாம்பவதீ ஸ தீயபாமைகளின் ee. 

( விவாஹமும். } 

ஸ்ரீசுகர் செல்லுகிறார். ஸத் ராஜிகன் ஸ்ரீக்ருஷ்ண 

னிடத்தில் அப.சா தப்பட்டானாகையால் அதைச் Sis 

அக்கொள்ளும்பொருட்டுத் தன்பு தல்வியாயெ ஸத்ய: 
பாரமையையும் ஸ்யமக்தகமென்னும் மணியையும் ௮க்த 
ஸ்ரீக்ருஷ்ணனுக்குக் தானே முயன்று கொடுத்தான். 

பரி௯தித்து மன்னவன் சொல்லுகிருன்:--ப்்ரஹ்ம 
ரிஷீ! ஸத்சாஜிதன் ஸ்ரீக்ருஷணனுக்கு என்ன gues 
தஞ் செய்தான்? அவனுக்கு ஸயமச் தகமணி எங்கிருக்து 

Gorges! அவன் எக்தக்காரணத்தினால் தன்புதல் 
வியை ஸ்ரீச்ருஷ்ணனுச்குச் கொடுத் சான்? 

ஸ்ரீசுகா சொல்லுடருர்:--ஸ தீ சாஜிசனென்று ஒரு 

மன்னவன் இருக்தான். அவன் ஸுர்யனிடத்இில் மிகுக் 

ச பக்தியுடைவனாயிருக்தான்., ஸூர்யன் அவனுடைய 
பக்திக்கு ஸர்தோஷும் அடைந்து ப்ரிதிருடன் ௮வனு
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க்கு ஸமயைமக்தகமென்னும் மணியைக் கொடுத்தரன். சாஐ 

னே / அந்த ஸத். ராஜிதன் அம்மணியைக் கழுத்தில் தரி' 

த்து ஸுூிர்யன்போல் விளக்கமுற்று மணிமின் தேஜஸ்ஸி' 

னால் சரீரம் தெரியாமல் மறைச்து த்வாசகைக்குள் நுழை 

கீதான், பட்டணத்து ஜனங்கள் அவனைக் கண்டு தாசத் 
இலேயே அவனுடைய தேஜஸ்ஸினால் கண்கள் பறி 

யுண்டு இவன் ஸுர்யனே யென்று நினைத்துப் பாசகை 

களால் விளயாடிக்கொண்டிருக்கன்ற ஸ்ரீக்ருஷ்ணனிடம் 
வக்து மொழிக்தார்கள். 

ஜனங்கள் சொல்லுகருர்கள்:--காராயணா! சங்க 

சக்ரகதாதர/ தாமோதர! தாமரைக்கண்ணா! யதுகுல 

Gurr! கீ மைஸ்தலோகங்களுக்கும் ஆதாரன்; ஸர் 

லாரந்தசாத்மா? ஸர்வரக்ஷகன், ஸமஸ்தலோகங்களின் 

ஸ்ருஷ்டி ஸ்திதி ஸம்ஹாரங்களை கடத். துபவன். நீ உல 
கங்களைப் படைக்கும்பொழுது முதலில் ஜலச்சைப் 

படைத்து அதன்மேல் சயனித்துக்கொண்டிருக்் தனை 

யரகையரல் காராயனனென்று பெயர் பெற்றனை. கீ உன் 

பக்தர்களின் விசோதிகளை ௮ழிப்பதற்காகச் சங்கு சக்க 

சம் கதை ஆகிய இவ்வாயுதங்களை ச் தரித்துக்கொண்டி 
ருக்கின்றனை. கீ தாமரையிதழ்போன்ற கண்களையுடைய 

ப.சமபுருஷன். அத்தகைய நீ யரதவகுலத்தில் வச் தவத 
ரிதீது சந்தகோபக்ர௬ுஹத்தில் வளர்ச்து பசோதையால்: 
கட்டுண்டு தாமோதசனென்று பெயர்வெற்றனை. பசக் 
களை மேய்த்தனையாகையால் கோவிக்தனென்று பெயர் 
பெற்றனை. உலகங்களுக்கெல்லாம் கரதனே! உஷ்ணமான 
கசணக்களையுடைய ஸூர்யன் தன் பொணஸமூஹ த் இனால் 
மனுஷ்யர்களின் கண்களைப் பறித் துக்கொண்டு உன்னைப் 
பார்க்கவிரும்பி இதோவருளெருன். தேவஸ்சேஷ்டர்கள் 
மூன்௮ லோகக்களிலும் உன்னுடைய மார்க்கத்தைக்:
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தேடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். ப்பூ! ஆகையால் இப் 

பொழுது சீ யதுகுலத்தில் யா தவனாய் மறைக் திருப்ப s 

அறிக்து ஸர்யன் உன்னைப் பார்க்க வருஇன்றான். 

ஸ்ரீசுகர் சொல்லுகிறார்: வருகிறவன் இன்னவனென்று 

தெரிச்து கொள்ளாமல் ப்சமிக்கின்ற ௮௫2 ஜனங்களின் 

வசனத்தைக் கேட்டுத் தாமசைக்கண்ணனாகிய ஸ்ரீக்ருஷ் 
ணன் சிரித்த அவர்களைக் குறித்து மொழிச்தான். 

ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் , சொல்லுகிறான்:--இவன் தேவு 

இய ஸுர்யனல்லன். இவன் ஸத்ராஜிதன். இவனுக்ளூ 

இப்படிப்பட்ட ஓ.ரி ஏசி தன்றால்,சொல்லுகிறேன். கேளு” 

கள், ஸ்யமக்தகமென்னும் மணியின் தேஜஸ்ஸினான் 

இவன் இங்கனம் ஜவலித்துக்கொண்டு வருகின்றான். 
இதுவேயன் றி வேறில்லை, 

ஸ்ரீசுகர் சொல் ஓரார்: -ஸுூர்யனிடத்தினின்று 

மணியைப் பெற்ற ஸத்ராஜிதன் பாக்யமுடையவனாஇ 

உத்ஸவைத்திற்குரிய மங்களங்கள் செய்யப் பெற்ற தன் 

க்ருஹத்திற்குளன் நுழைச்து தேவாலயத்தில் ப்சாஹ் 

மணர்களைக் கொண்டு ௮ச்த"மணியை ஸ்தாபிதஞ் செய் 

தரன், மன்னவனே / ௮க்த மணி இனச்தோறும் எட்டு 
ஸ்வர்ணபா.ங்களை விளை ச்துக்கெண்டிருக்தது. அச்ச 

மணி எக்த ராஜ்யத்தில் பூஜிக்கப்பட்டிருக்கின்றதோ, 

அச்த ராஜ்யத்தில் துர்ப்பிக்ஷமும் ௮கரலமசணமும் ௮ம 

ங்களஙகளும'ஸர்வவிதமான மனவருத்தங்களும் வயாதி 
களும் மற்றும் பல தக்கஹேதுக்களும் இருடர்களும் 

ஒருகாலும் உண்டாகமாட்டா, இருகால் ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் 

உக்ரளேனனுக்காக ௮ச்த மணியை வேண்டுகையில், 
ஸத்சாஜிதகன் பணச்தாசையால் ஸ்ரீக்ருவனானுடைய 
வேண்டுகோளை த் தடுக்கவேண்டி ,வருகததே யென்பதை 
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ஆலோசிக்காமல் கொடுக்காமலே யிருந்துவிட்டான், 

இப்படி.யிருக்கையில் ஒருகால் பேசொளியுடைய 265 
மணியை அவனுடைய ப்ராதரவாகிய ப்ளஸேனனென்ப 
வன் கழுத்தில் தரித்துக் குதிரையின்மேல் ஏறி வனத்தில் 
வேட்டைக்காகத் தஇரிச்தான். அப்பொழுது ஒரு ஸிம் 
ஹம் குதிரையையும் ப்ரஸேனனையும் கொன்று மணியை 

எடுத். துக்கொண்டு பர்வதத்தில் ப்வேிச்கச் கரடிகளு 
க்கு ரரஜனாகிய ஜாம்பவான் மணியை விரும்பி அசத 

௮ிம்ஹத்தைக் கொனளருன். ௮க்த ஜாம்பவானும் தன் 
வாஸஸ்சானமாகய குஹைக்குள் சென்று ௮க்த மணி 
யைத் தன்குமாசனுக்கு விளையாட்டுக் கருவியாகக் கொ 
டுத்துவைத்தான். ஸத்சாஜிதன் 'ப்ராதா வரக்காணாமை 

யால் பரிதபிதீது ஏன் ப்சாதா கழுத்தில் மணியைச் தரி 

தீது வனத்தஇிற்குச் செனறான். அங்குப் பெரும்பாலும் 
அவன் ஸ்ரீக்ருஷ்ணனால் மணிக்காகக் கொல்லப்பட்டி ரப் 
பான். இது கிச்சயம்' என்றான். அதைச் கேட்டு ஜன் 

கள் ஒருவர்க்கொருவர் காதோடு ஏகரக்தமாக இப்படி. 
யரமேயென்று பேசிக்கொண்டார்கள். ஸ்ரீக்ருஷ்ணபக 

வானும் க.ரமமாக ௮சர்த வசனத்தைக் கேட்டுத் தன்னி 
டத்தில் பூசப்பட்ட பழியைப் போக்கிக்கொள்ள விரும் 
பிப் பட்டணத்து ஜனங்களுடன் ப்ளஸேனன் போனவழி 
யைத் தொடர்ந்து சென்றான். அவர்கள் ௮ங்கு வனத்தில் 

ஸிம்ஹத்தினால் அடியுண்ட ப்சஸேனனையும் குதிரையை 
யல் கண்டு அப்புறம் மலையின்மேல் ஏறி அங்கு ஜாம்பவச 
னால் அடிக்கப்பட்ட ளிம்ஹ த்சையுங் கண்டார்கள். பிறகு 

கரடி.களுக்கு ரரஜனாசிய ஜாரம்பவானுடைய குஹைக்குச் 

சென்று அங்கு தவாரத்தில் பட்டணத்து ஜனங்களை 

நிறுத்திப்- பேரிருள் மூடப்பெற்றுப் பயக்கரமாயிருக் 

1, கடன் பிறர் தவன், 
 



௮-௫௪.] தசமஸ்கர் தம், ௮௦௦ 

இன்ற BESTE குஹைக்குள் ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் தரஷனொருவன் 
மாத்சமே நுழைந்தான். அ௮க்தக் குஹைக்குள் ஸ்ரீக் 

Gamer குழகச்தைக்கு விளையரட்டுக்கருவியாக ஏற் 
படுத்தி வைக்கப் பட்டி ருக்கி மேலான மணியைக் கண்டு 
அதைப் பறித்துக்கொண்டுபோக மனத்தில் சிச்சயித் துக் 
கொண்டு அக்தக் குழந்தையின் ௮ருகா மையில் சின றிருக் 
தரன. என்றும் காணாத புதிய புருஷனாகிய அசத ஸ்ரீக் 

ருஷ்ணன் வச்திருப்பதைக் கண்டு குழக்தையின் மாழ்ருச் 
தரய் பயக்து முறையிட்டாள். பலிஷடர்களில் சறகத 

ஜாம்பவான் அதைக் கேட்டுக் கோபமூத்று விரைச் 

தோடி வகதான். அவன் பசபாரனணுடைய மஹிமையை 

அறியாமல் அவனைக் கேவலம ப்சாக்ருதபுருஷனாக 
கினை த்துக் கோபித்துக் சன்ஸ்வாமியரகிய அச்தப் பக 

வானோடு யுத்தஞ் செய்தான். மாம்ஸத்திற்காக இரண்டு 

பருச்துகள் சண்டை செய்வதுபோல, தருவசை யொரு 

வர் ஜயிக்க விரும்புகிற அவ்விருவரும் ஆயுதங்களாலும் 

கற்களாலும் மரங்களாலும் கைகளாலும் ஒருவரை 

'யொருவர் அடி.தீ்து மிசவுங் கேசமாக 'த் வக்த்வயுச் தஞ் 

செய்தார்கள். வஜ்ராயுதத்தின் ௮டிபோல் கடோரமா 

பிருக்கின்ற முஷ்டிகளால் ஒருவரோடொருவர் சண்டை 
செய்கின்ற அவ்விருவர்க்கும் ௮ச்த சவக்தீவயுத்தம் பக 

அமிரவும் ஓயசமல் இருபத்தெட்டு காட்கள் ஈடக்தது. 
அப்பால் ஸ்ரீக்ருஷ்ணணனுடைய இடி.போன்ற முட்டியடி 

களால் அங்கங்களும் மிகவம் உறுதியுள்ள avs Suc se 
களும் மூறிச் து சளர்க்து பலம் க்ஷீணித்து உடம்பெல் 
லாம் புழுங்கவும் பெற்று “ஒருகாலும் என் பலம் க்ஷீ£ணித 
த.தில்லை, ஆ! இப்பொழுது செத்தாற்போலாய்வீட்டேன் 

இதென்ன! என்அ மிகவும் வியப்புற்று அப்பால் தனக். 
sey einen eet wel   
1, இருவர் சலர்து செய்பும் சண்டை.
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குள் விசாரித்து கிச்சயித்துக்கொண்டு அச்.த ஸ்ரீக்ருஷ். 
ணனப் பார்த்து மொழிச் தான். 

ஜாம்பவான் சொல்லுகிருன்:--8ீ ஸமஸ்தபூதங் 

களின் ப்ராணன் ஓஜஸ் ஸஹஸ்ஸ- பலம் இவற்றிற்சூ. 
கிர்வாஹகன், ஜகத்கரரணனை புராண புருஷன். நீ சே 
தளாசேசனரூபமான இவ்வுலகமாய் விரியக் சன்மையன்.. 

உன், இமை அளவற்றது. நீ ஸர்வஜ்ஞன், ஸர்வசக் 5. 
ஸ்ர்வாக்தராத்மா, நீ மஹாவிஷ்ணு, இத்சசைய உன்னு 

டைய உண்மையை சரன் அறிச்துகொண்டேன். உல 
கங்களைப் படைக்கின்ற மஹத்து முதல் ப்ருஇிவி வளை 

யிலுமுள்ள ததவல்களையெல்லாம் கீயே படைக்கன் தனை, 

ஸ்ருஷ்டிக்கு விஷயமான sobs மஹத்து முதலி; தத் 

வங்களுக்கு உபாசானகாரணமும் நீயே. (கீயே மஹத்து 

மூ. சலிய தத்வங்களாய் விரிச் சனை.)எல்லாவற்றையும் தங் 
கஞக்கு வ௪௫ப்படுததிக்கொண்டு கடக்குச் திறமையுள்ள. 

வர்களையும் தன்வசப்படுத் திக்கொள்கின்ற காலமும் நீயே. 
ஜீவாச்மாக்களுக்கு அச்சராக்மாவாகிக் தரித்துக். 

கொண்டிருப்பவனும் நீயே, நீ சேதனாசே தனங்களில் 

உட்புகுந்து கியமிதீதுக்கொண்டிருப்பினும் அவற்றின் 
தோஷங்கள் எவையும் தன்மேல் இீண்டப்பெருமல் பரி' 
சு ச்சனாயிருப்பவன். எவன் சிறிது கோபித்துக் கடைக் 
சண்ணோக்கஞ் செய்கையில் எழமுதீசம் முதலைகளும் 
இமிங்கிலங்களும் கலக்கப.. பம்௮ு வழி கொடுச்சதோ, 
எவன் தன்புகழ் சிரம்புவகற்காக ஸமுச்ரத்தில் ௮ணை 

கட்டினானோ, எவன் லங்கையை கீறுசெய்தானோ, எவ 
னுடைய பாணங்களால் அடியுண்டு சாவணனுடைய 

  

1. ஒஜஸ்ஸு - - ப்ரவ்ருத்தொமர்த்மம், அதாவது - மூயற்சியின் 

Hoge. ஸஹஸ்ஸுஈ - வேகம், பலம் - தாரணஸாமர்த்மம் - தரிக் 
குர்திறமை, 
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தலைகள் பூமியில் விழுச்கனவோ, அப்பட்டிப்பட். பாம 
புருஷன் சீயேயென்று தெரிக் கொண்டேன். 

ஸ்ரீசுகர் சொல்லுகருர்:--ஜ்ஞானசக்த்பாதி குணங்கள் 
சிழைக்த மஹானுபரவனும் தன்னைப் பற்றினவர்களைக் 

கைவிடாது காக்குச்தன்மையனும் தேவூயின்புதல் 

வனும் தரமரைக்கண்ணனுமரகிய ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் இங்கு 

னம் ௮றிய வேண்டியவைகளில் முக்யனாகய அசன்னை 

உள்ளபடி, அறிச்த முக்ஷரா£ஐனாயெ ஜாம்பவானை மங்கள 
கான தன்ஹஸ்தத்தினால் தடவிக்கொடுத்து மிகுக்த மன 
இரக்கத்துடன் கன்பக்தனாயே அவனைக் குறித்து மேக 

கர்ஜனம்போல் கம்பீரமான குரலுடன் மொழஜிச்தான். 

ஸ்ரீக்ருஷணன் சொல்லுலிருன்:-- குக்ஷ£ரஜனே 
கரன் மணிக்காக இக்தக்குஹைக்கு வக்தேன். எனக்கு 
Digs ம.ணிசிமித்தமாக வீணபவாதம் கேர்ச் இருக்கன் 

றிது. காரன் இச்த மணியைக் கெரண்டு அதைப் போக்க 
af RL BC parr. 

i 

ஞ் 

ஸ்ரீசுகர் சொல்லுகிறார்:--பக வரனால் இங்கனம் 

மொழியப்பெற்ம ௮க்த ஜாம்பவரன் ஜூமபவதியென்னும் 

தன்புதல்வியை அ௮க்த மணியுடன் ஸ்ரீக்ருஷ்ணானுக்கு உப 
ஹாரமாகக் கொடுத்தான். பக்தவத்லைனாூய AF a Hap 
ணன் கன்வரரத்னத்தினலும் ரதனற்ரேஷ்டமசன ஸ்ய 
4 தகமணியாலும் மற்றும் பல மேலான சத்னங்களா 

அம் பூஜிக்கப்பட்டு அந்த ஜாம்பவானுக்கு மீளவும் 

இக்த ஸம்ஸாரத்திற்குத் இரும்பிவருசலின்றி மஹச 

ந ததி அனுபவிச்கையரகஏற மேலான மோக்ஷத்தைக் 

கொடுத்தாள். பட்டணத்து ஜனங்கள் குஹையின் தவச 
சத்தில் பன்னிரண்டுதினங்கள் எதிர்பார்த்தும் ஸ்ரீக்ருஷ் 
ணன் இரும்பிவரச் காணாமல் வருச்திப் பட்டணம் போர 
வச் சேர்ந்தார்கள். தேவரும் ருக்மிணியும் வலாதேவ
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னும் ஈண் பார்களும் பக்துக்களும் குஹைக்குள் நுழைச் த. 

ஸ்ரீச்ருஷ்ணன் வெளிப்படவில்லை யென்பதைக் கேட்டுச் 
சோத்தார்கள், அங்ஙனம் துக்கித்திருக்கன்ற sare 
கையிலுள்ளவர்கள் அனைவரும் ஸத்ராஜிதனைச் சபித் 

அக்கொண்டு ஸ்ரீக்ருஷ்ணனைப் பெறுதற்காக மஹரம 
மயையென்னும் துர்க்சையைப் பணிச் தார்கள். அவர்கள் 

அர்க்காதேவியைப் பணித்து * நீங்கள் சீக் ரத்தில் ஸ்ரீக் 

ருஷ்ணனைக காண்பிர்கள்” ஏன்று ஆசீர்வாதங்கள் செம் 

யப் பெற்றிருக்கையில், ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் மணியைக்கொண்டு 
வருகையாகிற தன்ப்ரயோஜனம் கைகூடப்பெற்று ஜாம்: 

பவதியென்னும் பார்யையுடன் அவர்களை மனக்களிப் 

பூறச்செய்துகொண்டு வரது தோன் றினான். உலகத்தில் 

பந். துக்கள் மரணம் அடைந்தவன் மீண்டு பிழைத்து 

வரப்பெறுவதுபோல, ஸ்ரீக்ருஷ்ண£ூன் பரர்யையுடன் 

கூடிக் கழுத்தில் மணியை அணிக்து ௮வக்து சேசக்கண்ட 

திவாரகையிலுள்ள வர்கள் அணைவரும் மஹோத்ஸவம். 

உண்டாகப் பெற்முர்கள், மஹானுபரவனா௫ய ஸ்ரீக்ஞுஷ 
ணன் ஸதசாலிகனை ௮சவழைக்துச் சபையில் ராஜனாகிய 
உக்சனணேனனுடைய ஸர்கிதானத்தில் மணி உடைத்த 

விதத்தை மொழிக்து அவனிடம் அர்த மணியைக் கெர 
டுத்துவிட்டான். அ௮க்த ஸத்ராஜிதனும் மணியை வாரம் 

இக்கொண்டு மிகவும் வெட்கமுற்றுத் தலையை வணக்இ 
ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் மணியை வேண்டின தற்குக் கொடாமை 

யும் அவன்மேல் வீண்பழி சுமற்றினதூமாகய தாரன் 

செய்க பாபத்தினால் பரிதபித்துக்கொண்டே தன்க்ருஹச் 

இற்குப் போனான். அவன் மந்தத் தன்பாபத்தையே 

இச் தி.த.துப் பலிவடனாகய பகவானோடு விரோதம் நேர்ச்ச 
தைப்பற்றி வியாகுலநுற்று 'என்னுடைய அபராதத்தை 
எப்படி. போக்கிக்கொள்வேன் ? ஸ்ரீக்ருவ்ணன் எண்
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னிட தீதில் எப்படி அருள்புரிவான்? என்ன கார்யஞ் சேய் 

தால் எனக்கு க்ஷேமம் உண்டாகும் £ எப்படி. செய்தால் 

ஜனங்கள் என்னைப் பழியா இருப்பரர்கள் 2 மேல் வரும் 
சன்மைதிமைகளைப்பற்றி ஆலோசனையற்றவனும் மச்ச 

புச்தியனும் சேவலம் பணத்தில் பேராசை யுற்றவனு 

மாகிய என்னைச் சுடவேண்டும். ஸ்த்ரிகளில் சிறந்த என் 

புதல்வியையும் இந்த ஸ்யமச்தகரத்சத்தையும் ஸ்ரீக் 

ருஷ்ணனுக்குக் கொடுத்து வி௫ிழேன். இல தான் 

கல்ல உபாயம். இல்லாத பக்ஷத்தில் அ௮ச்த ஸ்ரீக்ருஷ்ணா 

னுடைய மனத்தில் ஸமாதானம் உண்டாகாது! ஏன்று 

புத்தியில் ஆலோசித்து சிச்சயித் து மங்களஸ்வபரவ 

முடையவளும் (பே. ரழகியுமாகிய தன்பூதல்வியையும் ரதி 

னத்தையும் தானே கொண்டுபோய் ஸ்ரீக்ருஷண னுக்கு 

ஸமர்ப்பித்தான். பலமன்னவர்களால் வேண்டப்பெற்ற 

வளும் ஒழுக்கம் அழகு மேன்மை முதலிய குணங்கள் 

நிறை தவளுமாகிய அர்த ஸத்யபாமைபை ஸ்ரீக்ருஷ் 

ணன் வி.இிப்படி விவாஹஞ் செய்துகொண்டான். அவள் 

மணியைக் கொடுக்க வசத எத்ராஜிதனைப் பார்த்து 

மன்னவனே / ஸதரரஜித / மணியை வாங்கக்கெரள்ள 

மாட்டேன், ௮து தேவபக் தனாயே உனக்கே இருக்கட் 
டும். அதனால் விலக துர்ப்பிக்ஷசாச்கி முசலிய பயன் 

களெல்லாம் எங்களைச் சேர்ச்தவைகளே (மற்றும், பிள் 

ஊையில்லாத உனக்கு வரும் பணமெல்லாம் எங்களுடைய 

தே) என்று மொழிக்து விட்டான், ஐம்பத்தாருவது அதீ 

யாயம் முற்றிற்று.
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[ சசதன்வன் ஸராஜிகனைச் கொன்று | 

மணியைக் கொண்டுபோய் geen reat 

வைத்துப் பயர்தோட ஸ்ரீச்ரூஷ்ணன் 

_ ஆப அவனைச் தொடர்க்து Bist sot eo 
| டத்தில் மணியைச் சாணாமல் ௮க்ரூரனிடம் 

இருப்பசைக் கண்டுபிடிச்து ௮வனை வர 

வழைச்து மணியைப் பர் துச்களுக்குச் சாட் 

(டி ௮சை அ௮வனுக்சே கொடுத் தனுப்பு தல், 

  

  
ஸ்ரீசுகர் சொல்லுஇருர்;--மஹா னுபாவனாூய ஸ்ரீக் 

ருஷ்ணன் பரண்டவர்களும் குத்தியும் அரக்குமாளிகை 
யில் தஹிச்சப்பட்டார்களென்று கேள்விப்பட்டு அவர் 

கள் ஸுரங்கவறியால் தப்பித்துக்கொண்டார்களென் 
இற உண்மையை அறிச் தவனாயினும் ஒன்றுமறியா தவன் 
போல் தங்கள் குலத்தில் ஏற்பட்ட வழக்கத்தின்படி 

சடத்தமுயன்று பலராமனுடன் குருதேசத்திற்குச் சென் 

மூன். ௮க்த சாமக்ருஷ்ணர்கள் தங்களோடொத்த மன 
வருச்தமுடையவர்களாகிய பீஷ்மர் கருபர் விதுரர் காக் 
orf த்சோணாசார்யர் இவர்களைச் B19 op loraror «ap 
டம் சகோகந்தது! ! என்று உபசார ரவரர்ச்தைகளரல் ஸமா: 

தானப்படுத்திஞர்கள்,. சாஜனே! அப்பொழுது ௮க்ரூர 
அம் க்ருசவர்மனும் [இதுவே ஸமயம்' என்று தெரிக்து 

கொண்டு சததன்வனைப் பார்த்து மொழிச்தார்கள். 

அ௮க்கரூர கருதவர்மர்கள் சொல்லுகரறார்கள்;--கீ 

இப்பொழு. ஸத்சாஜிசனிடத் இினின்று ஏன் மணியைப் 

பிடுங்கக்கொள்ளலாகா௮, இச்சு ஸத்ரரஜிதன் CHS GS 

தன்புதல்வியைக் கொடுக்கறேனென்று சொல்லி ஈம்மை 

அனாதரித்து ஸ்ரீக்ருஷ்ணனுக்குச் கொடுச்தானல்லவர£ 

ஆனால் பிழைத்திருக்கும்வரையில் மணியை எப்படி
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'கொடுப்பானென்கிரூயோ 2 அவன் தன்ப். ராதாவை ஏன் 

ன் செல்லமாட்டான். (ஸிம்ஹம் அவன்ப்ரரதாவைக் 

கொன்ருற்போல் சீ ௮வனைக் கொன்று ஏன் மணியைப் 

Qupwrss gi?) 

ஸ்ரீசுகர் சொல்லுகிறார். - இங்கனம் சததன்வன் 
அ௮ச்ரோரக்ருதவர்மர்களரல் மதி கலங்கும்படி. போதிக் 
கப்பெற்று மிகவும் பாபிஷ்டனும் ஆயுள் க்ஷீணிக்கப் 

பெற்றவனுமாகையால் மணிமிடத்தில் போசைகொண் 
9, படுத் துறங்குகின்ற ஸத்சாஜிதனை வஇத்தான். ஸ்த்ரீ 

கள் அகாதைகள் போலக் கூக்குரலிட்டுப் புலம்பிக் 

கொண்டிருக்கையில் பசுக்களை ஹிம்ஹிப்பவன் பசுவைக் 

கொல்லுவது போல ௮வன் ஸத்ராஜிதனைக் கொன்று 

மணியை எடுத்துக் கொண்டு போனான். அப்பொழுது 

ஸத்யபாமையும் தர்தை மாண்டதைக் கண்டு சோகமுற் 

௮ இடையிடையில் மூர்ச்சை அடைக்து $௮ப்ப/ அப்ப/ 

ஐயோ காரன் பாழானேன்"' என்று புலம்பிஞள், அப்பால் 

HES ஸத்யபாமை மரணம் அடைந்த தன்தக்தையை 

அஏண்ணெய்க்கடாஹத்தில் வைத்து ஹஸ்இனாபுச த்திற 

குச் சென்று அங்கு முன்னமே இச்சச்செய்தியை அறிக் 

தும் அறியா தவன்போன் றிருக்கெ ஸ்ரீக்ருஷ்ண க்குத் 

தன் தகதையைச் சகதன் வன்சொன்ற கதையைச் சொன் 

ளை. சாஜனே ஸர்வேள்வரர்களாகய சரமக்ருஷ்ணச் 

கள் அக்க வருத்தாக்தத்தைக் கேட்டு மானிடர்களின் 

நிலமையை அனுஸரித்துச் சோகத்தின் கண்ணுங் 

கண்ணீருமாகி * ஆ!,ஈமக்குப் பெரிய ஆபத்து நேர்ச் 
ததே!' என்று புலம்பினார்கள். அப்பால் ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் 

ஸத்யயபாமையோடும் தமையனோடும் ஹஸ்தினாபுரத்தி 
ணின்று புறப்பட்டு த்வாரகைக்கு வர்து சததன்வனைக்
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Caray மணியைப் பறிக்கத் தொடங்கினான். அக் 

தச் சததன்வனும் ஸ்ரீ க்ருஷ்ணனுடைய முயற்சியைக் 

கேள்விப்பட்டுப் பயக்து ப்ரணன்களைப் பாதுகாதீறுச் 
கொள்ள விரும்பி க்ருதவர்மனைத் தனக்கு ஹா 

பமாயிருக்கும்படி. வேண்டினான். அவன் சததன் வனைக 

குறித்து மொழிக்தான். 

க்ருதவர்மன் சொல்லுகருன்:--ஐக திற்வரர்களா 

இய சாமக்ருவஷ/ணாகளுக்கு கான் ப்ரஇகூலஞ் செய்ய 

மாட்டேன், எவன் தான் அவர்களுக்கு ௮பசாதஞ் செ 
ய்து க்ஷேமம் பெறுவரன்£ீ கம்ஸன் இக்த ஸ்ரீக்ருஷ்ண 

னணிடத்கில் தவேஷச்திலைல்லவோ தானும் தன்னைச் 

சேர்ச்தவர்களுமாகச் சேர்த்து சரஜ்யஸம்பத்தையும் 

ப்சாணன்களையும் இழக்தான் ॥ ஜராஸக்தன் இவனை 

எதிர்த்துப் பதினேழுதடவைகள் யுத்தத்தில் தோல்வி 
அடைக்து சரீரமாத்ரமே மிகப்பெற்றுப் போனானல்ல 

வர? ( ஆகையால் ௮க்த ஸ்ரீக்ருஷ்ணனுக்கு விரோதமாக. 

உனக்கு ஸஹாயஞ் செய்யமாட்டேன்), 

ஸ்ரீசுகர்' சொல்லுகிற: இங்கனம் கருதவர்மளஞல் 

இரஸ்கரிக்கப்பட்ட சததன்வன் அ௮ச்ரூரனைத் தனக்கு 

ஹாயமாயிருக்கும்படி வேண்டினன். DA apd FB Sar 
வனைப் பார்த்து இங்கனம் மொழிச்தான். 

௮க்ரூசன் சொல்லுகிறுன்:--ஐக அம வரர்களான 

சாமக்ருஷ்ணர்களின் பலத்தை அறிக் தவன் எவன் தரன் 

அிவ்ர்களொடு விசோதித்துக் கொள்வான் ரி௮வன் பிறவி 
முதலிய விகாரங்கள் ற்றவன், அவண் விளையாட்டிந்காக 
இந்த ப்/பஞ்சத்தையெல்லாம் படைப்பதும் காப்பதும் 

அழிப்ப துமாமிருக்கன்றுன். ஜனங்கள் அவனுடைய 

4ரயையினால் மோஹறித்து அவனுடைய ஜகத்ஸ்ருஷ்டி.
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முதலிய லீலையை அறிகிறதில்லை. இவன் ஏழுவயதுள்ள 

பரலனாயிருக்கும் பெரழுது சிறுவன சாய்க்குடையைப் 

பிடுங்கிக் கையில் ஏர் தஇிக்கொண்டிருப்பதுபோலக் கோ 

வர்ச்தனபர்வதச்ை தற்றைக்கையினால் பிடுங்கி ௮௮ 
லீலையாக ஏச்இிங்கொண்டிருச்தான். ஷாட்குண்ய பூர்ண 

னும் ௮மானுவூ.மான செயல்களை புடையவனும் gar 

விடமுடியாக ஸ்வரூப ஸ்வபாவங்களுடையவனும் ஜகத் 

காரணனும் ஸ்வரூபத்தினாலும் ஸ்வபாவத் இனாலும் விசா 

சமற்றனனும் எர்வாக்தரரச்மாவுமகிய gb gs ஸ்ரீக்ருஷ் 

அக்கு காம் ஈமஸ்காசஞ் செய்யவேண்டுமேயன் றி மம் 
ரென்றும் செய்யமுடியசது, 

ஸ்ரீசுகர் சொல்லுகிருர்:--ுக்ரூரனாலும் இங்கனம் 

தஇிரஸ்கரிக்கப்பட்ட அ௮ச்தச் சக தன்வன ஸ்யமரச்தகமஹர 
மணியை ௮க்ரூரனிடம் வைத்து இருஇன த் தில் ராறு 

யோஜனை தூரம் ஈடக்க வல்ல குதிரையினமேல் ஏறிக் 

கொண்டு நாறுயோஜனை தூரத்திற்கு * அப்புறத்தி 

அள்ள தேசம் போய்ச் சேர்ச்தான. ராஜனே! அப்பொ 

மூது ஸ்ரீக்ருஷ்ணா சாமர்கள் கருடக்கொடியுடைய ரதத் 

தி௱மேல் ஏறிக்கொண்டு மிகுக்த வேகமுடைய குதிரை 
களால் வழியைக் கடக்து தங்கள் குருவா ப ஸதீராஜி 

தனுக்கு த்சோஹஞ் செய்த சததன் வனை த் தொடர்ச் 
அ சென்றுர்கள். சததன்வன் நாறுயோஜனைக்குமேல் 

போக முடியாமையால் மிதில்ப்புரியின உப௫வனத் 
தில் ஓய்க,து விழுச் த தன் குரிரையைச் துறச்து பயக்து! 

பாதங்களாலேடே கடச்தோடினான. இங்ஙனம் ஓடுன்ற 
௮அக்தச் சசதன் வனை ஸ்ரீக்ருஷ்ணனும் கோபத்தினால் 

தொடர்ச்தோடினன். கேவலம் பாதங்களால் கடக்தேசடி 

இன்ற அவனைத் தானும் பாதங்களால் உடச்து தொடர் 

கின்ற ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் கூரிய நூனியுடைய சக்ரத் தினால்



"2542 ஸ்ரீ பாகவதம் [௮-௫௭- 

அவன் தலையை அறுத்து அவனுடைய ௮சைத்துணி 

மேல் துணிகளில் மணியைக் தேடினான். அக்ரூரனிடத் 
தில் மணி இருக்கிறதென்று தெரியுமாயினும் பலரரம 

ஆஅடைய வசனத்தை ஏற்றுக்கொண்டு அ௮க்கனம் அறி 
யரதவன்போல் தேடினான். ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் தேடியும் மணி 
அகப்படாமல் தமையனணிடம் வக்து 'சதகனவனை வீணுக் 
கு வகிச்தோமன் றி அவனிடத்தில் மணிஅ௮கப்பட வில்லை? 

என்றுன். பலராமனும் அதைக் கேட்டுச் “சததன்வன் 

சயமரய் மணியை வேறொரு புருஷணிடத்தில் வைத் 

இருக்கிறுன். ஆகையால் பட்டணதசதிற்குச் சென்று 

அதைத் தேடுவாயாக, கான் எனக்கு மிகவும் ஈண்பனா 

இய வைதேஹரசாஜனைப் பார்க்க விரும்புகிறேன்” என்று 
மொரழிக்து, சாஜனே/ மிதிலைக்குச் சென்ரான, மிதிலக் 

கு காதனாகிய வை தஹன அுக்தப் பலசாமனைக் கண்டு 
விசைவுடன் எழுக்து மனக்களிப்புற்றுப் பூஜிக்கத் 
தருக தவனாகிய அப்பலராமனைப் பூஜைக்குரிய வஸ்.துக் 

களால் விதிப்படி பூஜித்தான. ப் ரபுவாகிய பலராமன் 

மிதிலையில் சில வர்ஷங்கள் வஸித்திருச்தான். அப் 

பொழுது தருதரராஷ்ட்சனுடைய பிள்ளையாகிய துர் 

யோதனன் மிதிலக்கு வர்து மஹானுபா னாகிய ஜனக 

மன்னவனால் வெகுமழிக்கப்பெற்றுப் பலரரமனிட க் தில் 
ககாயுத்தத்தை அப்யஸித்தான், ஸமர்த்தனாகிய ஸ்ரீக் 

ருஷ்ணன் தவாரகைக்குச௪ சென்று அ௮ன்பிற்கிடமான 

பசர்யையாகயே ஸத்யபாமைக்கு ப்ரியஞ் செய்ய விரும்பிச் 

சததனவனைக் கொன்மதையும் தேடிப்பரர்சக்தும் அவ 

ஸனிடத்தில் மணி ௮கப்படா ததையும் அவளுக்குச் சொன் 
னான். அ௮ப்பரல் அ௮ச்தப் பகவான் ஈண்பாகளோடு கூடிச் 

சத,கன்வனால் வதிக்கப்பட்ட பச். துவாகிய (மாமனாராகய) 
ச்தரரஜிதனுக்குப் பாலோகத்து ஈன்மைக்கு தேறதுவர
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கச் செய்யவேண்டிய கார்யங்களை யெல்லாம் செய்வித்: 
தான். அக்ரூசனும் கருதவர்மனும் சசதன் வனுடைய: 

வதத்தைக் கேள்விப்பட்டுச் சததன்வனை மணியைப் 

பறிக்கும்படி. தரண்டினவர்களாகையால் ஈமக்கு என்ன 

வருமோவென்று பயச்து தவரரகையிணின்று புறப்பட். 

டுப்போனார்கள், *௮க்ரூரன் வெளிப்பட்டுப் போகையில்: 
தவாரகையிலுள்ள ஜனங்களுக்குச் சரிரவியா இகளும் 

மனோவியா இகளுமாயெ ஆத்யாத்மிகதாபற்களும் ஆதி' 

தைவிக ஆதிபெளதிகதாபங்களும் அடிக்கடி உண் 

டாயக் கொண்டிருந்தன. ஆகையால் ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் ௮க் 

ரூரனை வாரவழைத்தான்' என்று சல ரிஷிகள் சொல் லு 
கிறார்கள். அவர்கள் முன்பு சொல்லப்பட்ட ஸ்ரீக்ருஷ் 

ணனுடைய மஹிமையை மறக்தார்கள்போலும். அ௮க்த 

ஸ்ரீக்ருஷ்ணனை மனத்தில் தயானஞ் செய்கிற முணிவர் 

கள் எங்கு வஸிக்கின்றார்களேோ, அவ்விடத்தில் எவ்வ 

கைக் கெடுதிகளும் உண்டாகிற தில்லையாயின்ச அம்முனிவர் 

களுக்கும் ஆதாரனாகயே ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் சேசே வளித்திருக் 
GUL FA ஜனங்களுக்கு ஆத்யாத்மிகம் முதலிய தா 
பங்கள் உண்டாயினவென்பது எங்கனம் Dur gir 

“முன்பு கரசிதேச த்.தில் பர்ஜன்யன் மழை பெய்யா இருக் 

கையில் ௮ச்தத் தேசாதிபதியான மன்னவன் அவ்விடம் 
வச ம்வபல்களுக்குக் கரக்தினணியென்னும் தன்புதல் 
வியைக் கொடுத்தான். அப்பால் அ௮த்தேசத்தில் பர்ஜன் 

யன் மழை பெய்தான். அவனுடைய பிள்கா£யாகய ௮க் 
ரூரன் ௮வனோடொத்த மஹிமையுடையவன். அவன் ஏய் 

கெங்கு வாஸஞ் செய்கிறானோ அவ்வவ்விடங்களில் மழை 
பெய்கன்றது. 8G வியாககளாவது ௮காலமாணக். 
களாவது உண்டாகிற இல்லை. என்,று பெரியோர்கள் 

மொழிவதைக் கேட்டு ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் அக்ரூசனை an
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வழைத்தானென்று சிலர் சொல்லுூருர்கள். இதுவாஸ் 
தவமே. ஆயினும் ௮க்சூரன் இருப்பது மாத்சமே மழை 

பெய்வதற்கும் கெடுதிகள் உண்டாகாமைக்கும் காரண 
மன்று. மணி இருப்பதும் அதற்குக் காரணமாகவேண் 
டும். இங்கனம் அக்ரூரன் தேசாக்தரம் போயிருக் 

கையில், ஸ்ரீக்ருஷ்ணான் தூதர்களை அனுப்பி ௮வனை 

வ சவழைத்துப் பூஜித்து யோகக்க்ஷமங்கள் விசாரித்து 

மன த்திற்கினிய கதைகளைச் சொல்லி அறிஞர்களின் 

மனக்கருத்தையும் ௮றிச்தவனாகையால் புன்னகை செய் 

துகொண்டு இங்கனம் மொழிக்தான். 

ஸ்ரீச்ருஷ்ணன் சொல்லுகிறான்: -தரனபதீ! சதகன் 

வன் செல்வப்பெருக்குடைய ஸ்யமச்தச மணியை உன் 

ணிடத்தில் வைத்தான். னு இப்பொழுது உன்னி 
டத்தில் இருக்கின்றது. இது எனக்கு முன்னமே 

தெரியும். கதைசாஜிதனுக்குப் பினா இல்லையாகையால் 
அவனுடைய பெண்வயிற்றில் பிறச்சத பேரன்மார்கள் 

அவலுக்கு எள்ளுஞ் ஜலமும் ண்டமும் கொடுத்துச் 

கடனைத் தீர்த்து மிகுந்த பணத்தை யெல்லாம் எடுத் 
அச் கொள்ளவேண்டி௰யவர்கள். ஆயினும் ௮ச்த மணி 

உன்னிடத்திலேயே இருக்கட்டும். அது மற்றவர்களரல் 
தரிக்கமுடியரது. நீ ஈல்லொழுக்கமுடையவனாகையால் 

உன்னிடத்தில் தான் இருக்கவேண்டும். ஆனால் சமைய 

னாகிய பலரரசமன் மணியை கான் தளித்துவிட்டே 

னென்று கினைக்கிறான். கான் எவ்வளவு சொல்லினும் 

மணிவிஷய த்தில் என்னை கன்றாக ஈம்பமாட்டேனென் 

கருன். மஹாபரகனே.! ஆகையால் உன்னிடத்திலிருக் 

இன்ற மணியைக் காட்டிப் பச்.அக்களுக்கு என்னிடத்தி 
அள்ள எச்தேஹம் தெளியும்படி. செய்வாயாக, இப்



-டு௮.] தசமஸ்கந்தம், 2545 

பொழுது உனக்கு ஸ்வர்ணமயமரன வே இகளுடன் கூடின 
ரகங்கள் பலவும் ஓயரமல் கடக்ன்றன வல்லவர P 
(அது மணிமின் மஹிமையே. ஆசையால் என்னிடத் 
இல் மணி இல்லயென்று சொல்லாமல் அதை எடுத்துக் 
காண்பிப்பாயாக, ) 

ஸ்ரீசுகர் சொல்லுகருர்:- இங்ஙனம் நல்வரர்த்தை 

களால் மனத்தில் உறுத்தும்படி உரைக்கப்பட்ட ௮க்ரூ 

சன் வஸ்த்ரத்கில் மறைக்கப்பட்டி௬ப்பதும் ஸஎுிர்யனோ 
'டொத்த ஒளியுடையதுமாகய ஸ்யமக்தகமணியை எடுத் 

அஸ்ரீக்ருஷ்ணணிடம் கொடுத்தான், ப்ரபுவாகய ஸ்ரீக் 

ஷ்ணன் அந்த ஸ்யமக்தகமணியை வாகப் us ge 

களுக்குக் காட்டித்தன்மேல் வச்ச பழியைப் போக்கித் 
தன் சையால் மீளவும் ௮சக்த மணியை அ௮கச்ரூரனுக்கே 
இருப்பிக்கொடுச் துவிட்டான். இக்சத ஸ்யமக்தகமணிின் 
உபரக்யானம் ஷுரட்குண்யபூர்ணனும் ஸர்வேற்வரனு 

மாகிய ஸ்ரீமஹாவிஷ்ணுவீன் வீரச்செயலை உட்.கொண்டி 
ருக்கின்றது. (௮வனுடைய மஹிமை இதிலீகன்கு வெளி 
பபான்ற), இது, சொல்லுகறெவர்கள் கேட்டிறவர்கள் 

கினைக்கமவர்கள் ஆய இம்மூவர்களுடைய பாபத்தையும் 

QuréGn; ஸமஸ்தசமங்களள்களையும் விளைக்கும். இத்த 

கைய இச்சு உபாக்யானத்தைக் கேட்டுறவன் சொல்லு 
கிறவன் சினைக்வன் ஆகிய மூவரும் அபூ£ர்த்தியை 
பும் பரபத்தையும் போக்கி மோக்ஷத்திற்கு ஹேஹே.துவசன 
அசரசக்தியைப் பெறுவார்கள். ஐம்பத்தேழாவது ௮ச்யாயக் 

ep pm. 

ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் சாளிர்தி முதலிய ஐந்து ) 
ooo பேர்களை மணம் புரிதல். 

ஸ்ரீசகர் சொல்லுகிறார்.--ஒருகால் ஸ்ரீக்ருஷ்ணன்டி 

(பாண்டவர்கள் ௮சச்கு மாளிகையில் தஹிக்கப்பட்டார்
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களென்று கேள்விப்பட்டிருக்தும் தருபகனுடைய கர 

ஹத்தில் எல்லோர்க்கும் கென்பட்டார்களாகையரல் 

அது பொய்யென்றும் அவர்கள் க்ஷேமமாயிருக்கிறார்க 

ளென்றும் தெரிச்து கொண்டு) அப்பாண்டவர்கள்£ப் 
பார்ப்பதற்காக ஸாத்யகி முதலிய யாதவர்களால் சூழப் 

உய்ட்டு இக்சாப்சஸ்தத்திற்குப் போனான. ப்ருதையென் 

கிற குக்இிமின் ெளைகளும் வீரர்களுமாகிய ௮ப்பாண்ட 

வர்கள் ஸர்வேண்வசனும் போகமோக்ஷங்களைக் கொடும் 

பவனுமாகிய ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் வாரக்கண்டு இந்த்ரியங்கள் 

போய் வக்க. முக்யப்சாணனை எதிர்கொள்வதுபோல: 

எல்லோரும் Or Ope gi அவனை எதிர்கொண்டார்கள், 

அச்சப் பாண்டவர்கள் ப்ரீதியடன் ௮ச்த ஸ்ரீக்ருஷ். 

ணனை ஆலிங்கனஞ் செய்து அவனுடைய அங்கத்தின் 
பர்சத்தினல் பாபங்களெல்லாம் தெசலையப்பெத்றூ 

அனுரசகம சிறைக்த புன்னகையோடு கூடின அவண் 

முகத்தைக் கண்டு ஸந்தோஷம் ௮டைச் தார்கள், ஸ்ரீக்ரு. 

QB. om ar டுதில்டானுக்கும் பீமனுக்கும் பாதவக்தனஞ். 

செய்து அர்தரனளை ஆலிங்கனஞ் செய்து ஈகுலஸஹ. 

தேவர்களால் als gon 65 செய்யப்பெற்றுச் சிறக்த ஆஸ 
ar gio உய்காரீச் இருக்கையில் புதிதாக மணம்புரிக்த 
வளணாம் சிச்தைக்கிடமாகரதவளுமசகய தெளபதி சிறிது 
வெட்க த்துடன் மெல்லமெல்ல வக்து ஸ்ரீக்ருஷ்ணனுக்கு, 

வக்தனஞ் செய்தாள். ௮ங்கனமேஸாத்ய௫யும் பார்த்தர் 
களால் வெருமதித்து வச் தனஞ்செய்யப்பெற்று ஆனை ச். 
தில் உட்கரர்ச்சான். கூட வக்க மற்ற யாதவர்களும் 

அல்கனமே பார்த்தர்களால் பூஜிக்கப்பட்டு ஸ்ரீக்ருஷ். 

ணனைச் சுற்றி உட்கார்ச்தார்கள், ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் ப்ர. 

தைமிடஞ் சென்று வச்தனஞ் செய்து ஸ்னேஹத்தின் 
மிகுதியால் கண் ணும் கண்ணீருமாமிருக்கெ.ற அவளால்:
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ஆலீங்கனஞ் செய்து பச்துக்களணின் க்ஷேமமும் கன்கு 

விசாரிக்கப் பெற்றுக் த௫தையின் உடன்பிறச் தவளும் 

காட்டுப்பெண்ணோடு கூடியவளுமாயே அவளைச் தரனும் 

க்ஷேமம் விசாரித்தான். அர்த ப்ருதை ப்சேமத்தின் 

மிகுதியால் தழதழக்துக் கண்டம் தடைபடப்பெத்று 

கீர் நிறைந்த சண்களுடன் தனக்கு கேர்ச்த பலவகை வரு 

த்தங்களையும் கினைத்துக்கெண்டு தன்காட்டு மரத் 
ரத்தினால் வருத்தங்களையெல்லரக் இர்க்கவல்லனாகிய, 

அசத ஸ்ரீச்ருஷ்ணனைப் பார்த்து மொழிச் தாள், 

ப்ருதை சொல்லுகிறாள்: --ஸ்ரீக்ருஷ்ணா/ சீஙச் துக்க 
ளாகிய எங்களை நினைத்து எப்பொழுது என்ப்சாதசவர 

கிய அ௮க்ரூரனை எங்களிடம் அனுப்பினையோ, அப் 

பொழுதே எங்களுக்கு க்ஷேமம் உண்டாயிற்று, அப் 
பொழுதே கரங்கள் உனனால் காதனுடையவச்சுளாகச் 

செய்யப்பட்டோம். ஜகத்திற்கெல்லாம் சண்ங்னும் அக்க 

சாரத்மாவுமாகய உனக்குத் தன்னுடையவனென்றும் 

பிமனென்றும் பேதபுத்தி கடையா.து. ஆயினும் உன் ௭ 
நினைக்கன் உ உன்பா தர்கஞுடைய ஹருதயத்இல் இருக் 

துகொண்டு ஸர்வகாலமும் அவர்களுடைய வருத்தம் 
களைப் போக்குடன் றனை, 

யுதிஷ்டிரன் சொல்லுஒறான்:--ஐஜக இச! கரங்கள் 

என்ன புண்யஞ் செய்தோமோசி எனக்குச் தெரியவில்லை. 
ஏனென்றுல், யோகேறாவரர்களுக்குங் டக் காணமுடி 

யாத நி சப்தா திவிஷயங்களில் ஆழ்ச்ச கெடுமனமுடைய 
எங்களுக்குப் புலப்பட்டனையல்லவா£ி 

ஸ்ரீசுகர் சொல்லுறார்: -ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் இங்கனம் 

Gur Jaro யுதிஷடிசமன்னவனால் வேண்டப்பெ gy 

(மிகவும் அழலேதா ன தன்னுருவத்திஞல்) இக்தசப்ரஸ்
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தத்திலுள்ளவர்களின் கேத் ரங்களுக்கு மஹாகர்தச்தை 

விளை த் .துக்கொண்டு மழைக்காலம் கான்கு மாதங்களும் 

ஸுசுமாக அவ்விடத்தில் வஸித்திருக்தான். அப்பொ 

முது ஒருகால் சத்ருவீரர்கள் அழிக்குக் தன்மையுள்ள 

அர்ஜுனன் வானரத்வஜமூடைய ரதத்தில் ஏறிக் 

கொண்டு காண்டீவமென்னும் தனுஸ்ஸையும் அக்ஷய 

மான பரணங்கள் அமைந்த அம்புருதிதூணிசளையும் 

எடுத்துக்கொண்டு கவசம் பூண்டு ஸ்ரீக்ருஷ்ண னுடன் 

கூடி. விணயாட விரும்பி எர்ப்பங்களும் யானை களும் 

துஷ்டஜக் துக்களும மிருகங்களும் கிறைக்து ஜனஸஷ் 

சாரமற்ற துமாகய வனத்திற்குள் நுழைக்தரன். அங்வர் 
ஜுனன் அங்குக் கூருள்ள பாணங்களால் புலிகளையும் 

பன் நிகளையும் கடாக்களையும் சரபம் கவயம் கட்சம் என் 

னும் மிருகங்களையும் ஸுதாரணமான மான்களையும் முயல் 

களையும் முள்ளம்பன் றிகளையும் அடிச்தரன், அப்பெ 

மூ.து பர்வம் கேர்ந் திருக்தமையால் அக்காலத்தில் செய்ய 

வேண்டிய வைதிகச்செயலை நிறைவேற்றும்பொருட்டு 

அவற்றில் பரிசுத்தமான ம்ருகங்களை ராஜனாகய யுதிஷ் 

டி.ரனிடம் பணியாளர்கள் கொண்டுபோய்ச் சேர்த்தார் 

கள். அப்பால் பசிசாஹங்களால் இளைப்புற்ற அர்ஜுனன் 

யமுனாக இக்குச் சென்றான். மஹாரஇகர்களான க்ருஷ் 

ணார்ஜுனர்களிருவரும் அங்கு ஸ்னைஞ் செய்து கிர். ல 
மான ௮க்த யமுனையின் ஜலச்தைப் பரு9 அவ்விடத்தில் 

உலாவிக்கொண்டிருப்பவளும் ௮ழூய கண்களுடைய 

வளுமரகய தரு கன்னிகையைக் கண்டார்கள். அர்ஜ 

னன் தன் ஸ்னேஹிதனாகய ஸ்ரீக்ருஷ்ணனால் அனுப்பப் 

uGs Apis நிதமபமுடையவளும் ௮ழயெ பற்களும் 

அ.ழயெ முகமும் ௮மைச்து மடச்தையர்களில் Apes 

பளுமாயே அச்தக் கன்னிகையிடம் சென்று oll car a ager
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அர்ஜுனன் சொல்லுகிறான் -பெண்ணே/8ீ யாவள் 2 
wr Gouda? அழூய இடையின் பின்புற மூடைய 
aGar! & எங்கிறாச்து இவ்விடம் வக்தனை ர நீ இவ்விடத் 
தில் என்ன செய்ய விரும்புனெ.றனை2? பெண்ணே கல்லி 
யற்கையுடையவளே/ கணவனை விரும்புங் கன்னிகை 
போல எனக்குத் தோற்றுகன் பனை, இதை எனக்குச் 
இசெரல்வாயாக, 

கரனிக்தி சொல்லுகிறாள்:--நரன் தேவதைகளில் 
சேர்க்த ஸுூிர்யனுடைய புதல்வி. சரன் வரிக்கத்தகுகத 
வனும் வசங்களைக்கொடுப்பவனுமாகிய ஸ்ரீமஹாவிஷ்ணு 
வைக் கணவனாகப் பெற விருமபிப் பெரிய தவம புரிக 
இருககனமேன. வீரனே! ஸ்ரீமஹால-்ஷ்மிக்கு வரஸஸ் 
தரனமாகிய அம்மஹாவில்ஹுவைச் தவிர மற்றவனைப் 
பதியாக வரிக்கமாட்டேன. அகாரதர்களுக்கு ஆதாச 
னும் போக மேரக்ஷங்களைக் கொடுபபவனும், ஷூாட்குண் 
பபூர்ணனுமாகிய அம்மஹரவிஷ்ணு என்விஷயத்கில் 
௮ சோஷம் அடைவானாக (எனக்கு அருள்புசிவானாக.) 
சான் காளிஈஇயென்று பெயர் பெற்றவள். என்தகதை 
THs Dé su poy ns Hv வாஸஞ்செய்ய க்ஹருதிதை 
கிர்மித்துக் கெ ரடுததிருக்கிறான். நாண தன்பக்தர்கரைக் 
கைவிடாத மஹானுபாவனாகிய ௮ ம்மஹாவிவ், ஹுயின 
காட்சி கடைக்கும் வரையில இங்கு வஸிச் திருப்பேன், 

ஸ்ரீசுகர் சொல்லுகிறார் -அசைக் கேட்ட DU ar 
ஜுனனும் ஸரீக்ருஷ்ணனிடம் வக்து அசை அப்படி, 
யே மொழிய அதை முதலிலேயே அ.றிச்த அம்மஹ்சனு 
பாவனும் ௮ப்பெண்மணியை சதத்தில் ஏற்றிக்கொண்டு 
கிர்மபுத்ரணிடம் வச்தான். ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் பாண்டவர் 
களால் வேண்டப்பெற்று விற்வகர்மாவைக் கொண்டு 
மிகவும் அற்புதமாமிருப்பதும்'அழயெ.துமான சிருககாத்
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ைத௪ செய்வித்தான். பக்துக்களுக்கு ப்ரியஞ் செய்ய 

விரும்பி அவ்விடத்தில் வஸித்துக்கொண்டிருக்கிற ௮. 

கதஷ்ணன் காண்டவமென்னும் ௮ரண்யத்தை றுக் 

னிகளுச் கொடுக்கவிரும்பி of pram meq ors Sur 

சிருக்தான். மன்னவனே ! அ௮வ்வக்னி காண்டவவனத் 
இனால் தருப்தி ௮டைச்து அர்ஜுனனுக்குத் தனுஸ்ஸை 
யும் வெளுத்த குதிரைகலாயும் ர தத்தையும் அக்ஷயமான 

அம்புறாச் தாணிகளையும் ஆயுதம் பிடித்தவர்கள் ௮னைவ 

சாலும் பிளக்கமூடியாத ௮பேத்யகவச த்தையும் கொடுத் 

தான், ௮ப்பொழுது அக்ணியிடத் திணின்௮ு விடுவிக்கப்பட் 

ட மயனென்னும் ௮ஸ௭-ரன் தன்ஸ்னேஹிதனாகிய அவ்வரச் 

ஜாுனனுக்கு அற்புதமான ஒரு வபையை உடஹரசமாகக் 

கொடுத்தான். துர்யோதனன் அ௮ச்சபையில்தரன் ஜலத் 

தைத் தரையென்றும் தரையை ஜலமென்றும் ப்£மித் 
தான். அப்பால் ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் ௮ர்ஜுனனுல் அனுமதி 

கொடுக்கப்பெற்று கண்பாகளாலும் அ௮னுமோதனஞ், 
செய்ல்பிபெற்று ஸா.த்யகி முதலிய யாதவர்களால் சூழப் 

பட்டு மீண்டு த்வாரகைக்கு வக்தான். அப்பால் பாமமக் 
சளஞ்பெ ௮க்த !ரீக்ருவ்.ணன் ஞாயர் திங்கள் முதலிய: 
க்ரஹங்களின் பலமுடைய அம் மிகவும் புண்யமான ருது 

வம் wang burp அமைக்து மேன்மையுடையதுமரகிய 

நல்ல் முஹ்றர்த்தத்.இல் த்வா ரகையிலுள்ள தன் ப்ரஜை: 

களுக்கு மஹாகர் தத்தை விளை தீ. துக்கொண்டு காளிச்தி 

யை மணம்புரிக்தான். விர்தனெனறும அனுவிம தனென் 
௮ம் பெயருடைய அவக்துி மன்னவர்கள் துர்யோதன 

அக்கு உட்பட்டு ஸ்வயம்வரத்தில் ஸ்ரீக்ருஷ்ணணிடத்.இல் 

மனவிருப்பழுடைய தன்பகினியைச் தடுத்தார்கள். ராஜ 
Gor! ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் தனது தந்ைதயின் உடன்பிறச்த 
வளாயெ சாஜாதிதேவியின புதல்வியும் மித்சவிக்தை.
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யென்னும் பெயருடையவளுமாகிய அப்பெண்மணியைப் 

யல ராஜாக்களும் பார்தி துக்கொண்டிருக்கையில் பலாதி 

காரரமாகப் பறித்துக்கொண்டு போனான். கோஸலதே 
சத்தில் கக்னஜித்தென்னும் பெயருடைய மிகவம் at 

.மிஷடனாகிய ஒரு மன்னவன் இருக்தான். அவனுக்கு 

௮த்மையென்னும் பெயருடைய ஒருபுதல்வி இருந்தாள். 

அவள் மிகுக்த ஒளியுடையவள். மன்னவனே / அவள் 

காரக்னஜிரியென்றும் வழங்கி வக்தாள். (அம்மன்னவன் 

அப்பெண்மணியை மணம் புரிவதம்குப் பக்தயமாக எழு 

வ்ருஷ்ப எருதுகளை வெல்லவேண்டுமென்று ஏற்படுத்தியி 

ருச்தரன். அவை மிகவம் துஷி.டத்தனமுடையவை, 

அலை வீரர்களின் சாற்றத்தையுங்கூடப் பொறுக்கமாட் 

௨77 ஒருவராலும் வெல்ல முடியா தவை7 கூரரனகொர் 

பூடையவை. மன்னவர்கள் அனைவரும் DEB apap. 
பங்கை வெல்லாமல் அவளை மணம் புரிய முடியா இருக் 

தார்கள், பாரதவர்களுக்கு ப்ரபுவாகிய ஸ்ரீக்ருஷ்ணபக 

ONT ST a 1 DPE கன வென்றவனுக்குத்தான் அப்பெண் 

மணி கிடைப்பராளென்பகைக் கேள்விப்பட்டுப் பெரிய 

ஸைன்யத்தினால் சூழப்பட்டுக் கோலலதேசத்இின். முக் 

பபட்டணமாகிய அயோச்யைக்குச் சென்ருன். Cairne 

தேசாஇபஇயாகிய a6 5 கக் ன ஜி.த்.துமன்னவன் Lab 
ருஷ்ணச எதிர்கொண்டு ஆளம் அளிக்க Bip 
BT GOT பூஜையினால் பூஜித்து அ. வனால் தா னும் அபிகச் 

,தனஞ் செய்யப்பெற்று இங்கனம் மொழிக்தான். ௮ம் 

மன்னவனுடைய கன்ணிகையாகயெ ஸத்யையும் தன்மனத் 

இழ்சிய வரனும் ஸ்ரீமஹாலக்ஷ்மிக்கு சாதனுமாகிய 

ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் வச்திருப்பதைக் கண்டு இவனே எனக் 
குக் கணவனுவானாக. சான் உண்மையில் வ்ரதல்களை ௮ 

ஆடி.த்இருப்பேனாயின், என் விருப்பம் விக்னமின் மிநிதை
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வேறும் படிக்குக் கடவுள் அருள்புரிவானாக” என்று விரு 

ப்பமூற்றிருச் தான். ௮ம்மன்ன வன் ஈன்கு பூஜிக்கப்பட்ட 

அச்தப் பகவானைக் குறித்து இங்கனம் மொழிக் 

தான். 

மன்னவன் சொல்லுகிறான்:--ஓ கரராயணனே/ 

ஐக ச்கிற்கெல்லாம் காதனே! ஆத்மாசச் சச்தீனால் சிறை. 

வாளனாயிருக்கின்ற உனக்கு மிகவும் அற்பனாயெ கான் 

என்ன செய்யப்பேசகி்றல? சரன் உனக்கு எவ்வித ப்ரி 

ததையுளஞ் செய்ய வல்லனல்லேன். கான் உனக்கும் பெ 

கரன், ஆகையால் என்னை ஏவிக் கார்யங்கெரள் வாயாக, 

ப்சஹ்மதேவணும் ர௬கானும் மற்றுமுள்ள லோசகபாலச் 

களும் ஸ்ரீமஹாலக்ஷமியும் எவனுடைய பாதரரவிகதம் 

Soar பராகததைச் சிரததினால் தரிக்னெறார்களே, 
எவன் தான் ஏற்படுத்தின தாமமர்யாதைகலா அவை 

அழியுங்காலத்தில் கரக்கும் போருட்டு வீலயினால் திரு 

வருவங்களை ஏழ்அக்கெரளகிறானோே, அப்படிபட்ட ஸர் 

வேப்வரனாகிய தீ எனனளுல் என்ன பணிவிடை கெரண்டு 

ஸந்தோஷம் ௮டைவாயரி சிழறைவாளனாகய உனக்கு ஒரு, 

வராலும் இனறும் ஆகவேண்டிய௰து இல்லையாகையால் 

எதைச் செய்து கான் உனக்கு ஸஎந்சோஷத்தை விளைப் 

பேன் 2 

ஸ்ரீசுகார்' சொல்லுகிருர்:--குருகுலத்தைக் களிக்கச் 

செய்யுக்குமானே! கோளல மன்னவன அளித்த ஸ் 

னத்தில் வீற்றிருக்கின்ற ஸ்ரீச்ருவணபசவான் மேசுகர் 
ஜனம்போக் கம்பீரமான குரலுடன் அும்மன்னவனைக் 
குறித்தப் புன்னகையுடன் இங்கனம் மொழிசதரன் 

ஸ்ரீபகவான் சொல்லுகிறான்: ராஜனே தனக்கு. 

ஏற்பட்ட தர்மத்தில் மனஷுக்கமுற்றிருக்களன்ற க்ஷத்ரி 

wer யாசிப்பது கிக்தைக்கடமாயிருக்கும், ஆயிதுும்



௮-௫] த௪மஸ்கர் சம், 2553 

உன்னுடைய ஸ்னேஹத்தை விரும்பி உன்சன்னிகை 
யை சரன் வேண்டுகிடேன், கரங்கள் பணம் மு,சலிய பச்ச 
யங்கொடுப்பவர்களல்லோம். 

மன்னவன் சொல்லுகிருன்:-- சாதனே! என்கன்னி 

கைக்கு இணிய வரன் உன்னைச் காட்டிலும் மேற்பட்ட 

வன் எவன் இருக்கின்றான்? நீ மமைஸ்தகுணங்களுக்கும் 
முக்யமான ஆதாரமாயிருப்பவன், உன்னுடைய மார்பில் 

ஸ்ரீமஹாலக்ஷமி ஸர்வகாலமும் விடாமல் வஸித்துக் 
கொண்டிருக்கிறாள், ஆகையால் உன்னைக்காட்டிலும் 

மேற்பட்ட வரன் எவனுமே இல்லை. ளாத்வதஸ்ரேவ்.ட 
னே! கான் என்கனனணிகைக்குச் தகுர்த வரன் ஈடைக்க 
வேண்டுமென்று விரும்பி வரர்களாக வரும்மன்னவார்க 

ஷின் வீர்யக்தைப் பரீ௯நிக்கும்பொருட்டு (இச்சு வ்ர௬ுஷ 

பங்களா எவன் வெல்லுகிறு னா ௮வனே என்புதல்வியை 

மணம் புரியவேண்டுமென்று) ஒரு ஏற்பாடு வைத்துக் 

கொண்டேன. வீரனே! இக்க ஏழு ௮ருஷபஎருதுகளும் 

அதக்கப்படாசவை ; எவர்க்கும் அ.ணுகீழுடி யா தவை. 

பலசாஜகுமாரர்கள் வக்து இச்த வ்ருஷபங்களரல் அவ் 

கங்களெல்லாம் முறிக்கப் பெற்றுத் தோல்வியடைகது 
போனாரகள், எவன் இக்தவ்ர௬ுஷூ.பங்களை அடச்குகிறுனோ, 

அவனுக்கே இக்கன்னிகை, ஆகையால் இத வரறுஷூபங் 

களை நீ அடக்குவாயாயின், நீயே என் புதல்விக்கு இஷ்ட 

மான வசன, 

ஸ்ரீசகர் சொல்லுர: -ஸமர்த்தனாகிய ஸ்ரீக்ருஷ் 

னான் இங்கனம் அம்மன்னவனுடைய ஏம்பாட்டைக் 

கேட்டு ௮சையில் உத்தரீயத்தை இழுக். துச் கட்டிக் 
கொண்டு தன்னை ஏழுபேர்களாகச் செய்து ௮ந்த ஏழு 
எரு .துகளையும் ௮வலிலையாகவே அடக்கினான், ஸ்ரீக்ருஷ் 
களன் அவற்றின் தக்தங்களை முறித்துப் பலம் ஒடுக்கப்
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பெற்ற ௮ச்த ஏழு வ்ருஷபங்களையும் சயி.முகளரல் கட் 
டிச் சிறுவன் மரத்தில் செய்த வ்ருஷ்பங்களைக் கட்டியி 
முப்பதுபோல இழுத்தான். அப்பரல் ௮ச்த கஈச்னஜிதது 

மன்னவன் மிகவம் ஸக்தோஷம் அடைந்து வியப்புற்றுச் 

தன்புதல்வியை ஸ்ரீக்ருஷ்ணனுக்குக் கொடுத்தான். 

இறமையுள்ள ௮க்த ஸ்ரீக்ருஷ்ணனும் தனக்குச் தகுதி 
யாகிய ௮ப்பெண்மணியை விதஇப்படி sg ASAE Sor: rr 

ஐபத்ணீகள் தங்கள் புதல்விக்கு ஸ்ரீக்ருஷ்ணனைப் பதி 

யாகப் பெற்று மிகவும் ஆகர் தம் அடைக்தார்கள். அப் 

பொழுது பெரிய உத்ஸவைமை உண்டாயிற்று. சந் 

கம் பேரி ஆனகம முதலிய வரத்யங்கள் முழங்கின. 

இதெங்களோடு மற்றும் பல வரத்யங்களம் முூழங்னெ. 

ப்ராஹ்மணர்கள் ஓயாமல் ஆசீர்வா தகேரஷங்களைச் 
செய்தார்கள். ஆண்களும் பெண்களும் மி.குஇியும் ஸக் 
தோஷம் அடைக்து சறக்த ஆடைகளையும் பூமாலைகளை 

யும் ௮ணிச் திருக்கார்கள். நக்னஜித்து மன்னவன் தண் 

புதல்விக்குப் பரிசிலாகப் பதினாயிரம் பசுக்களையும் கழுத 

தில் பெரனனலங்காரம் அணிக்து சிறந்த ஆடைகளை 

உடுத்தித் திகழ்கின் றவர்களும் யெளவனப்பரு சழுடைய 

வர்களுமாகிய மூலாயிரந் தாஸிகளையும் ஒன்பகினாயிரம் 

யரனைகளையும் யானையைச்காட்டிலும் நரறுமடங்கு 
அதிகமான ரதங்களையும் ரதத்தைகச்காட்டிலும் நாறு 

மடங்கு ௮திகமான குதிரைகளைமும் குதிரையைக்காட் 

டி.அம் ர் றுமடங்கு அதிகமான கரலாட்களையும் கொ 

டுத்தான், ௮ச்தக் கோலலைதேசத்தரசன் ஸனேஹத்தி 

னால் மனம் உருகப்பெற்றுப் பெரிய ளைையத்தினால் சூழ 

ப்பட்ட தன்புதல்வியும் ஸ்ரீச்ருஷ்ணனுமாயெ தம்பதி 

களை ரதத்தில் ஏற்றி அனுப்பினான். யாதவர்களாலும் 
வ்ருஷ்ப எரு.துகளாலும் முன்பு பலதடவைகளில் வீர்
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யம் அழியப்பெற்ற பல மன்னவர்களும் ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் 
இங்கனம் சாக்னஜிதியை மணம்புரிச்து ஊருக்குப் பே 

Rp dara கேள்விப்பட்டுக் கன்னிகையைக் கொண்டு 

போகின்ற அக்த ஸ்ரீக்ருவ்.ணானை வழியில் தடுத்தார்கள். 

கரண் டீவமென்னுக் தனுஸ்ஸையுடைய அர்ஜுனன் 

அப்பொழுது தன்பச்துவரகய ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் முதலியவர் 

கஞக்கு ப்ரியஞ் செய்ய முயன்று பாணங்களை சிரைசிரை 

யாகத் தொடுத்து விரின்ற அம்மன்னவர்ககா, ஸிம்ஹம் 

அத்பம்ருகங்களாத் துரத்துவதுபோலத் ஐரத்தினான், 

மஹானுபாவனும் யாதவஸ்சேலடனுமாயெ ஸ்ரீக்ருஷ 

ணன் கோஸலன் பரிசிலாகக் கொடுச்த ணைன்யம் முத 

லியவற்றையெல்லாம் பெற்றுக்கெரண்டு த்வாரகையில் 

சேர்ச் தசாக்னஜிதியுடன் கரீடித் துக்கொண்டு ஸுகமா 

யிருச் தான். கோஸைசேசத்தரசனுக்குத் தன் தக்தையின் 
உடன்பிறக்தவளாகய von ss: £ர்க்திமிடத்தில் பத்னை 
ன்று ஒருபுதல்வி பிறக் இருச் தரல். அவக “ அவளுடைடு, 

உடன் பிறச்தவர்களாகிய ஸக்தர்த்தனன் முதலியவர்கள் 
ஸ்ரீக்ருஷ்ணனுக்குக் கொடுக்க, வனும் அவளை மணம் 

புரிந்தான். மதரதேசத்தரசனுக்கு லக்ஷமணையென்று 
'இருபுதல்வி இருச்தாள். அவள் ஸாழுத்ரிகலக்ஷ£ணங்க 

ளெல்லாம் ௮மைச்தவள். முன்பு கருடன் மும்ருதத் 

தைப் பறிச்துச்கொண்டு வச்தாற்போல் ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் 

அவலை ஸ்வயம்வரத்தில் பறித் HEC wr ain Bare gr ar 
ஸ்ரீக்ருஷ்ணனுக்கு இத்தகைய மற்றும் பலவாயிசம்பசர் 

யைகளும் இருக்தார்கள். அவர்கள் கரகரஸுரனைக் 

கொன்று அவனுடைய அச்தப்புசத்தினின்று ஸ்ரீக்ருஷ் 

.ணனால் கொண்டுவரப்பட்டவர்கள். ஜம்பத்தெட்டாவது 

அத்யாயம் முத்றித்று. 
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--௪$-*4 நரசாஸு1ரவ தவ்ரு ததாற் சும், Oe 

பரீக்ஷித்து மன்னவன் சொல்லுறான் :-- எவன் உல 

கத்திலுள்ள ராஜாகளை யெல்லாம் வென்று அத்தக்த: 
சரஜகன்னிசைகள்ைப் பறித்துக் கொண்டு வச் தானோ, 

அப்படிப்பட்ட சரகாஸு பனை ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் எப்படி. 
வதித்தான்7சாரங்கமென்னும் வில்லைத் தரித்த ஸ்ரீக்ருஷ். 

ணனுடைய பராக்ரமத்தை வெளியிடுவதாகிய Qos 

கரகாஸுரவதத்தை எனக்கு விவரிச்அச் சொல்வீராக. 

ஸ்ரீசுகர் சொல்லுகிறார் :--ஈரகாஸுரன் வருணனு: 

டைய சதீரத்தையும் (௮ஸளாதாசணமான குடையையும்] 

இச்ச்சனுஉ டய மாதாவாகம அத்தியின் Gora 

களையும் மேருப/வதத்திலுள்ள மணிபர்வதமென்கிற 

இச்தாலுடைய எ்சானவீசேஷத்சையும் பறித்துக் 

கொண்டு போனான். (இக்தரன் லோகபாலர்களில் 

முக்யஞ கையால் வருணுக்கு கேர்க்த பரிபவத்தையும் 

"தன்னுடையதாகவே கினைத்தான்), இ௫்கனம் பெளம 
னெைும கரசனால் பரிபவிக்கப்பட்ட தேவேக்தரன் 
தீவாசகைச்கு வந்து அங்கு ளத்யபாமையின் கருஹத் 

தில் இருஃகீன் ற ஸ்ரீக்ருஷ்ண லுக்குப் மபபளமன் செய்த 

சேஷ்டையை விண்ணப்பஞ் செய்தனன். ஸ்ரீச்ருஷ்ண 

ஆம் பரரயையரயே ஸச்யபரமையுடன் கருடன்மேல் 

ஏறிக்கொண்டு கிரி துர்க்கங்களாலும் Fg) gies oD 

SUT QL ON TEE அக்ணிதுர்க்கம் வாயுதுர்க்கம் 

ஆசய மற்றும் பல துர்க்கங்களரலும் நுமையமுடியா 

திருப்பதும் பயங்காமாயிருப்பவைகளும் உறுதியுள்ள 
வைகளுமாகிய ௮னைகமாயிரம் முரபாசங்களால் காற் 

புறத்திலும் சூழப்பட்டிருப்பதுமர கிய ப்சராக்ஜ்யோ இஷ. 

புசத் திற்குப் போனான். அகத ஸ்ரீக்ருவஷணன் கிரிூர்க்
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கங்களைக் கதையினாலும் FET துர்ச்கஙகளைப் பாணங் 

களாலும் பிளக்தான், அக்னிதுரக்கம் ஜலதுர்க்கம்: 
வாயுதுர்க்கம் இவைகளைச் சக்ரத்தினால் அழித்தான். 
மூரபாசங்களைக் கத்தியினால் சேதித்தான். மனஉறுஇ 

புடைய முரன் முதலிய வீரர்களின் ஹ்முதயங்களையும் 

யக்தீரங்களாமும் சங்ககாதத்தினாுல் பிளஈதான். கதை 

யைத் தரித்திருக்கின்ற ௮ச்தப் பகவான் பெரிய கதை 

யை விடுக து அப்பட்டணத்தின்கேரட்டையைப் பிளக் 

தான்.ஜல.த்தில்படுத்து உறங்கெகொண்டிருக் த ஐச் தலைய 

டைய முசனென்லும் ௮ஸ-ஈரன் ப் ரளயகாலத்திலுண்டா 
கும் இடி போல் பயங்கரமாயிருக்ற பாஞ்சஜன்யத்தின் 

திவணனியைக் கேட்டு ஜலத்இினின்று எழுக்்இருச் தரன். 

ப்சளயகர லத்துஸர்யனறோடொத்த ஓளியுடையவனும் 

பெரறுக்க முடியா தவனும் கண்ணெடுத்துப் பார்க்க 

முடியாதவனுமாயே ௮ச்த முராஸுரன் தரிசூலச்தை 

ஏச்.திக்சொண்டு ஐந்து முகங்களால் மூன்று லோகஙப் 

களையும் வ்ழுங்முபவன்போன்று ஸர்ப்பம் கருடனை 

எதிர்ப்பதுபோலம் கருடவசஹனனாூய ஸ்ரீக்ருஷ்ணனை 

எதிர்த்து வந்தான். TUAW OI தரிஞூலத்தைப் 

பலமுன்னவள வும் சுழற்றிக் கருடன்மேல் a Sb gi 

Ria முகங்களானும் ஸிம்ஹராதஞ் செய்தான், பெரி 

தாரயிறுக்கன்ற அச்த ஸிம்ஹசாதம் பூலோக்தையும் 

அச்தரிகஷ்லோகத்தையும் அச்ச லோகத்திர்குமே 
அள்ள ஆகாச த்தையும் ஷம்ஸ் ௪ திசைகளையும் பரணி 
களின் கரஆசக்தரங்களையும் கிறைச்து பாஹ்மாண்டம் 
முழுவதும் சிரம்பி விட்டது. ஸ்ரீக்ருஷ்ரான் சுருடன் 

மேல் வருகின்ற அர்த தரிசூலத்தைப் பலத்தினால் 

இரண்டு பாணங்களை விடுத்து மூன்று துண்டங்களா 

கச் சேதித்தான் ௮ந்த முசனையும் முகங்களில் பாணங்
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.களரல் அடித்தான். ௮ச்த முரனும் (கேரபமுற்று ஸ்ரீ 

க்ருஷ்ணன் மேல் கதையை ப்ரயோகித்தான். ஸ்ரீக்ருஷ் 
ணன் தன்மேல் வருகின்ற அந்தச் கதையைச் தன்கதை 

மரல் ஆயிரர்துண்டங்களாகும்படி, துண்டித்து விடு 
கையில், அவ்வள ரன் புஜங்கலா உயரத் தூக்கிக் 

கொண்டு ஸ்ரீக்ருஷ்ணன்மேல் எதிர்த்துவக்தான். ஸ்ரீக் 

, ரூஷ்ணனும் அ௮ங்கனம் தன்னை எதிர்த்து வருகின்ற 

அம்முரராஸாரனுடைய தல்களைச் சக்ராயுதத் தினால் 

அறுத்து விட்டான், தலையறுப்புண்ட அுவ்வஸுரண் 

ப்சாணன்கமை இழக்து இக்தாரன் ப்ரயோகிச்த வஜ்சா 

யுதத்தினால் சிகரங்கள் அதுப்புண்ட பர்வதம்பேரல 

லத்தில் விழுற தான். அக்த சேரனுக்கு ஏழு பென்னை 

கன். அவர்கள் தரம். ரன், அக்தரிக்ஷன், ண்சவணன், 

விபாவஸு, வஸு, கபஸ்வான், அருணன் என்னும 

பெயருடையவர்கள், அவர்கள் Sten gitar வதத்திற்கு 
வருக்கி அதற்கு ப்[தீகாரஞ் செய்ய விரும்பிக் கோபா 
வேச.மு.ற்றுப் பெளமனால் அனுப்பப்பட்டு ஆயுதங்களை 

ஏக்திப் பீடனென்றும் லேனறபைதியை முன்னிட்டுக் 

கொண்டு யுத்தத் இற்குப் புறப்பட்டார்கள். வீரச்சு 

னாகிய yess தாமரன் முதலியவர்கள் வத்து 
கோபத்தினால் ஸ்ரீக்ருவ்.ணன்மேல் பாணங்களையும் கத்தி 

களையும் கதைகளையும் சக இகளையும் இரும்புத்தடி.களை 

யும் சூலங்களையும் ப்யோகித்தார்கள். Lew ors Pras 
முடைய ஸ்ரீக்ருஷ/ணான் அச்தழ் பாணம் முதலிய ஆயுதல் 
களின் ஸமுஹத்கைத் தன்பாணங்களால் எள்ளளவு 
துண்டங்களாகத் துண்டித்து விட்டான். பிடனை 
முன்னிட்டுக் கொண்டுவக்த தாமான் முதலிய wigs 

மூரபுத்சர்களையும் தலை துடை புஜம் கால் தேஹம் 

இவை அறுப்புண்டவர்களாகச் செய்து யமன்வீட்டித்கு



௮-௫௯,] சசமஸ்சர் சம். 2559: 

அனுப்பினான். ௮ங்கனம் தன்னுடைய Corenu As or wh 
க்ருஷ்ணனுடைய சக்ராயுதத்தினு லும் பாணங்களரலும் 

முடிக்கப்பட்டுக் கள்ளுண்டி ருக்கக் கண்டு கரகரஸுரன் 
மதம் பெருகப்பெற்றவைகளும் ஸமுதகாரத்தினிடைத் 

இவகளில் உண்டானவைகளுமாகிய யானைகளுடன் கூடி 

ஒருவராலும் எதிர்க்க முடியாதவனாகிப் புறப்பட்டான். 

அவன் ஸுரிர்யன்மேல் மின்னலோடு கூடிய மேசம் இருப் 

பதுபோலப் பார்யையுடன் கருடன்மேல் வீற்றிருக்கின்ற 
ஸ்ரீக்ருஷ்ணனைக் சுண்டு அவன்மேல் சதக்ணியென்னும் 
சக் தியாயுதத்சை ப்ரயோகித்தான். அவனுடன் வக்த 

மற்ற வீரர்களும் தச்.தம் ஆயுதங்கமா ஒசேகடவையில் 

அக்த ஸ்ரீக்ருஷ்ணனமேல் ப்ரயோகித்தசர்கள். மஹா 

னுபரவனாஅய ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் அக்க க்ஷணமே விசித்ர 

மான இறகுகள் கட்டப்பெற்ற கூருள்ள பாணங்களால் 

அச்த வீரர்களின் புஜங்களாயும் துடைகளையும் தலைகளை 
யும் கால்களையும் சா ரங்களையும் அறுத்துக் குதிரைகளை 

யும் யரனைகளையும் முடித்து அச்சரகனுடைய ஸைன் 

் யபத்தையெல்லாம் பாழ் செய்தரன். குருகுலாலங்கார 
னே/ சிறகுகளால் யானைகளை வதிக்கின்உ௦ கருடன் 

மேல் வீழற்றிருக்கன்ற பகவான் அச்த வீரர்கள் ப்யோ 

கத்த ஆயுதங்கள் தன்மேல் வருவதற்கு முன்னமே அக்த 

ளைன்யச்தையெல்லாம் வஇத்து அப்பால் ௮ச்த ஆமு: 
தங்கல் ஓவ்வொன்றையழும் மும்மூன்று பாணங்களால் 

அறுத்துத்தள்வினாுன். மானைகள் அனைத்தும் கருட 
னால் மூக்காலும் இறகுகளாலும் ஈகங்களசலும் ஹிம் 

ஸிக்கப்பட்டு வருச்திப் பட்டணத்திற்கே திரும்பிப்போ 
யின. பிறகு சரகனொருவன்மாதாசமே யுத்தபூமியில் இரு 

க்து யுத்தஞ்செய்தான். அக்க ஈஉரகன் தன்பலமெல்லாம்: 
கருடனால் பீடிக்கப்பட்டு வருக தி ஓஒுவதைக்கண்டு வஜ்ரா
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புதச்தையும் தடுத்த மிகுக்ச உருஇியுள்ள சக் தியாயுதத் 

இனால் அச்தக் கருடனை அடி.ச்தான். கருடன் அந்தச் 

சக்.இிமினால் அடி.க்கப்பட்டுப் பூமாலையால் ௮டி. ச்சப்பட்ட 

பானைபோலச் சிறிதும் சலிக்கா இருந்தரன். நரகன் தன் 
முயற்சி வீணாுனதைச் கண்டு ஸ்ரீக்ருஷ்ணனை 'அடிக்கச் 
சூலாயுதத்தை எடுத்தான். HCH SIEM அச்சூலத்தை 

பப்சயோடிப்பதற்கு முன்னமே கத்தியின் நுனிபோன்ற 

அணியுடைய சக்ராயுதத்தினாுல் யானையின்மேலிருக் 
இன்ற அவ்வஸுசனுடைய தலையை அறுத்தான். குண் 

டலங்களேோரடு கூடியதும் அழகிய கிரீடதச்தினால் அலங் 

கரிக்கப்பட்ட துமாகிய அச்சரகனுடைய இரஸ்ஸ-உ ஓவ 
லித் துக்கொண்டு பூமியில் விழுச்சது. அதைக் கண்டு 

ஈசகனைச் சேர்க்தவர்கள் ஆ / ஆ /' என்று மூறையிட் 

டார்கள். ரிஷிகள் ஈல்லது கல்லதென்றார்கள். தேவதை 

கள் ஸ்ரீக்ருஷ்ணன்மேல் புஷ்பங்களை இறைத்து அவ 

னைத் துதித்தார்கள். அப்பரல் கரகனுடைய மாதாவா 

இய பூமிதேவி உருக்கியமழுக்கெடுத்த பொன்னில் இழைக் 

கப்பட்ட ரத்னங்களால் ஜ்வலிச் துக்கொண்டிருக்கிற 

குண்டலங்களையும் வைஜயக் தியென்னும் வனமாலையை 

யும் வருணனுடைய குடையையும் மஹறாமணியையும் 

கொண்டு வர்.து ஸ்ரீக்ருஷ்ணனிடம் கொடுத்தாள். ராஜ 
னே] அப்பூமிதேவி தேவர்க்குச் தேவசாயிருக்க த்தகுக்த 

மேன்மையுடைய ப்ரஹ்மா இகளால் பூஜிக்கப்பட்டவனும் 

ஐகஇற்வரனுமாகிய அந்த ஸ்ரீக்ருஷ்ணானை வணங்கிக் 

கைகளைக் குவித்துக்கொண்டு பக் இியினால் வணக்கருழ்.ற 

மதியுடன் ஸ்தோத்சஞ்செய்தாள். 
பூமிதேவி சொல்லுகருள:-- தேவதேவர்களான 

ப் சஹ்மருத்சா இகளுக்கும் சியமகனே! சங்கசக்்.ரகதச 

கரனே! (சல்கம் சக் ரம் ௧௯த என்னும் ஆயுதங்களை
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அணிச் திருப்பவனே?) உனக்கு கமஸ்காரம், பரமாத்ம 
னே! பக்தர்களின் விருப்பங்களுக்குத் தகுச்தபடி. திரு 

௮ருவங்களை ஏற்றுக்கொள்கன்ற உனக்கு சமஸ்கரரம். 

தாமரையுக் தியனாகய உனக்கு கமஸ்காரம். தரமரை 

மலர்மாலை ௮ணிச்த உனக்கு ஈகமஸ்காரம், சாமசைக் 

கண்ணனாகிய உனக்கு சமஸ்காரம், தாமசைப்பா தங்கள 

முடைய உனக்கு சமஸ்காரம். ஷாட்குண்யபூர்ணனும 

ஆதிகாரணனும் வஸுஈதேவனுக்குப் பிளகாயாகப் 

பிறர் தும் மனுமுதலிய புருஷர்களிடத் இல் ஆவேித்தும் 

௮மஸ்தஜகத்திம்கும் அர்தர்யாமிபாபிருச்தும்' ஜகத் 

தைப் பாதுகாப்பவனும் ப்ரனயதசையில் சணியனாக 

அஞானாகச்சமயனான தன்னைத் தாளே அனுபவித்துக் 

கெரண்டு மஹாாக் சபூர்ணனுமாகிய உனக்கு நமஸ்கார 

ரம். இக்த ப்_பஞ்சத்தையெல்லாம் கீயே படைத்தனை. 
ஸ்ருஷ்டிக்கு முன்பு ஸுிக்ஷமசே தனாசே சனங்களைச் 
சரிரமாசக் கொண்டிருக்க நீ ஸ்தூலசேதனா?சதன 

ரூபமான இக்த ப்ரபஞ்சமரக விரிச்கனை. (இக்க ப்பஞ் 

சத்திற்கு உபாதான காரணம் நீயே, சிமித்தகரரணமும் 

BC us), ஆரினும் சக்த ப்ரபஞ்சத்தின் பிறவி முதலிய 

விகாரங்கள் எலையும் இண்டப்பெரறுமல் ரீ பரிசுத்தனா 
பிருப்பவன். பிழவி மு.சலிய விகரசங்களெல்லாம் உண் 

அரிரங்களாகிய சேதனாசேதனங்களைச் Crit gmus 
ளேயன்றி உனக்குக் கடையா. 3 அளவற்ற சக்தி 

களுடையவன, அந்தச் சக்திகள் உனக்கே mw gry 
ணங்களன்றி வை மற்றெவர்க்கும் கடையா. நீ ஸ்வ 
ரூபத்தினாுலும் குணங்களாலும் ௮ளவற்றவன், அத்தன் 

மை எப்படி. உன்னொருவனுக்கே ௮ஸலாதரரணமோ, அப் 
படியே உன்சச்தி முதவி.பவைகளும் உனக்கே ௮ஸாதா 
சணமாயிருப்பவை, மேன்மையும் தா ழ்மையுமான பல
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வகைச் சரீரங்களாயுடைய ஸமஸ்த ஜீவாத்மாக்களுக் 
கும் ௮க்தராதமாவாயிருப்பவனே! அசே தனத்திற்குள் 

புகுந்து அதைத் தரிச்துக்கொண்டிருப்பவனே/ பசமாத் 

மனே! உனக்கு சமஸ்காரம், ப்சபூ! நீ ஸ்ரூஷ்டிக்க விரு. 

ம்பிரஜோகுூணச்தசை அதிகமாக ஏற்றுக்கொள்கின் 

நனை (ரஜோகுணம் தலையெடுக்கப்பெற்ற சான்முக 
னென்னும் தேஹுச்தில்' ப்வேடுத்து பாபஞ்சத்தின் 

ஸ்ருஷ்டியை கடத துன நனை.) ப்பஞ்சத்தை ஸம்ஹரிக் 
கும்பொருட்டுத தமோகுணத்தை முக்யமாக ஏற்றுக் 

கொள்கின்றனை (தமோகுணம் தளையெடுக்கப்பெற்ற ருத்: 

சன் அசனி முதலியவர்களைர் சரீரமாகக்கொண்டு ப்ர 

பஞ்சத்தின்்ஸம்ஹா. ரகத்தை கடத் துன் றனை.) ஐக தபதி. 
ப்ரபஞ்சத்தைப் பா.துகாக்கும்பொருட்டு ஸத்வகுணத் 

தை முக்யமாக ஏற்றுக்கொள்இன் மனை. (ஸத்வகுணம். 

தலையெடுக்கப்பெத்ற மனு முதலியவர்களைச் சரீரமாகக் 

சொண்டு UIUGF FOF ur gists Par peor.) gargs 
மாத்ச்ளைச் சரீரமாகக் கொண்டு அவர் மூலமாய் ஸ்ர, 

ஷ்டி. ஸம்ஹாசங்களை ஈடத்துவதுபோலவே ஸ்திதிுயை 

ஹ்ம் ஈடத்துகிறாயென்பதில்லை, ஜீவாத்மாக்களைச் சரீர 

மாகக் கொண்டு மறைக்திருச்கையின்றித் தானே சுத்த: 

ஸ.த்வமயமான தஇருவுருவங்ககளைக் கொண்டு ஸ்திதியை 

கேரிலும் ஈடத்துகன்றனை. காலம் ப்ரக்ருகி புருஷன் இ 

வையெல்லாம் கீயே. (8 இவற்றைச் சரீசமாசுக்கெரண்டு' 

இவையெல்லாம் நியே யென்னும்படி sews EHS Bor 
னை.) கீ இவற்றைக்காட்டிலும் வேறுபட்டு விலக்ஷண 

மாயிருக்னெ.றனை, பூமியாகிய கான், ஜலம்,௮க்னி முத 
லிய தேஜஸ், வரம, ஆகாசம், தன்மாதரங்கள், இகத 

ரியல்சகளின் ௮திஷ்டான தேவதைகள், மனம், ஜ்ஞாுனே 
க்த்ரிய கர்மேகத்ரியல்கள், மஹத் து, ௮ஹல்காசம், ஜிவண்
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ஆகிய ஐங்கம ஸ் தாவர ரூபமான ஐகத்து முழுவதும்ப்ச 

க்ருதிபுருஷகாலங்களைச் சரிரமாகவுடையவனும் இணை 

யெதிசில்லாதவனுமாகிய உன்னிடத்திலேயே இருக்கின் 

றது. (மண்ணில் குடம் இருப்பதுபோல இக்த ஜகத் 

தெல்லாம் உன்னிடத்தில் இருக்கின்றது. ஆகையால் 

மண்ணே குடமாயிருப்பதுபோல இச்த gag sir 

நீயே.) பகவனே! இக்தப் பூமி முதலியவற்றை a Ke sr 

வஸ்துக்களென்று சினைப்பது ப்ரமமே. மற்றுமடி இவை 

சேஹங்களாகப் பரிணமித்து ஜீவனென்னும் அபிமர 

னத்தை விளக்கின்றனவாகையால் ப்மமென்று கூ.றப் 

படுகின்றன. காதனே/ இிவன் பகதத்தனென்னும் பெயரு 

டையவன்; அகத கரசகாஸுரனுடைய புதல்வன். தன் 

னையே சரணம் அடைக்தவர்களின் வருத்தங்களைப் 

மேோரக்குச்கன்மையனே! இவன் பயசக்து உன்பாதாரவிக் 

தங்களச் சரணம் அடைக்தான். இவனைப் பாதுகாப்பா 

யாக, மமைஸ்த அசுபங்களையும் போக்கவல்ல உன்தாம் 

ரைக்கையை இவன் தலைமேல் வைப்பாயாக, 

ஸ்ரீசுகர் சொல்லுகிறுர்:--பக்தியுடன் வணக்கமுத் 

றிருக்கின்ற பூமிதேவியால் இனிய உரைகளை மொழிக் ஆ 

இங்கனம் பூஜிக்கப்பட்ட ஸ்ரீக்ருவஷ/ண பக வரன் அவனுக் 

கு அபயங்கொடுச்து ஸமஸ்த எம்ருத்திகளும் அமைக் 

இருக்கப்பெற்ற பெளமனுடைய க்ருஹக்திற்குள் ப்ரவே 

இதத்தான். அங்கு கரகாஸுரன் அசர்கவிடச்தி 

னின்று பராக்ரமித்துக் கொண்டுவச்த பதினாறாயிரம் 

பெண் மணிகளைக் கண்டான். அ௮ப்பெண்மணிகள் விரும்பி 

வரிக்கத்தகுக்க குணமுடையவர்களில் சிற் தவனாகய 
அச்ச ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் அவ்விடம் வக்இிருக்கக் கண்டு மேச 

ஹித்து *சம்முடைய பாக்யம் இவனை கமக்கு ப்ரியமுள்ள 
கணவனாகக் கொண்டு வக்து விட்டது”? என்து கினைத்து 

168 MAHAMAKIOPADHY AYA 
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மனத்தினால் அவனையே தங்களுக்குக் கனாவனாக வரித் 
தார்கள். ௮ம்மடச்தையர்கள் அனை வரும் *இக்த ஸ்ரீக் 
ருஷ்ணன் எனக்குப் பதிய/வானாக, கடவுள் ௮தை ௮னு 
மோதனஞ் செய்வாராக! என்னும் பெரிய விருப்பத்து 

டன் சனித்தணியே ஸ்ரீச்ரூஷ்ணனிடத்தில் ம௱ங்கொண் 
டார்கள், ஸ்ரீக்ருஷ்ணன அவர்களுக்கு ஸ்னனஞ் செய் 

வித்து அழுக்கின் றி சிர்மலமாயிருக்இன் ற ஆடை ஆபச 

ணம் முதலியவைகளால் அலங்காரமும் செய்வித்துச் 
இவிகைகளில் எற்றி ச்வாரகைக்கு அனுப்பினான். விலை 

யுயர்ச்ச ரதங்களையும், அளவற்ற பொக்கசத்தையும் 

கான்கு தக்தங்கள் அமைக்து மிகுக்த பலமுடையவை 

களும் ஐஜராவதமென்னும் இக்கஜத்இன் வம்சத்தில் பிறச் 

தவைகளும் வெண்மை சிறழுடைய வைகளுமாகய அறு 

பத்து சான்கு யானைகளையும் தீவாரகைக்கு அனுப்பி 

னை. அந்த ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் பார்யையுடன் ஸ்வர்க்கத் 

தித்குச் சென்று குண்டலங்களை அதிதிமிடம் கொடுத் 
துதி தேவேர்த்ரனாலும் பெருமையுள்ள இச்சாரணியா 

அம் பூஜிக்கப்பட்டான். அப்பால் தன்பார்யையினால் 

அரண்டப்பட்டுப் பாரிஜாத வ்ருக்ஷத்சைப் பிங்க் ௧௬ 
டன்மேல் வைத்துக்கொண்டு புறப்பகிகையில் அதைக் 
கொண்டுபோகலாகா தென்று தடுத்து யுத்தத்திற்கு 

வக்த இர்தரன் முகலிய தேவதைகளை வென்று பாரிஜாத 
வ்ருக்ஷச்தைப் பட்டணங் கொண்டு சேர்த்தான். அக்தப் 
பாரிஜாத வருக்ஷம் ஸச்யபாமைமின் கருஹத்தினு 

டைய உதியரனவனத்தில் வைக்கப்பட்டு அவ்வத் 
இற்கு மிகவம் சோபையை விளைத்துக்கொண்டிருச் 
தீத. அதன் பரிமள சத்தையும் மகரக் சத்தையும் விரும்பி 
ஸ்வர்க்சத்திணின்று வண்டுகள் அதைச் தொடர்ச்து 
வக்தன., இச்த ரன் சசகரஸாுாரனைத் தரன் வெல்ல
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முடியாமையால் அதத்கு ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் வல்லனென்று 
அவணிடம் வக்து அவனுடைய பாதாரசவிக்தங்களைச் 
தன் கிரீடங்களால் ஸ்பர்சிச்துக்கொண்டு ஈமஸ்காரஞ் 

செய்து ஈரகாஸுரனைக் கொன்று அவன் பறித்துக் 
செண்டு போன குண்டலம் முதலியவைகளைத் திருப் 

பிச் கொடுக்கும்படி, வேண்டினான். ஸ்ரீக்ருவஷ்ணனும் 
அ வன் வேண்டினபடி கரர்யங்களா கிழைவேற்றிக்கொடு 

தீது ஸ்வர்க்கத்தில் முளைத்திருக்கும் பூண்டுகளாரகிய 
கல்பகச் செடிகளில் ஒன்றைப் பிரிங்கிக்கெரண்டு வரு 

கை.ரில், தேவேச்சாரன் சள்கார்யத்தை கிறைவேற்றிக் 
கொடுத்ததையும் பாராமல் அதைக் கொண்டு போகலர 

சாதென்று அவனோடு யுத்சஞ் செய்மலச் தான். ஆ/ தே 
வதைகளின் அஹங்காச த்தையும் அவர்களுடைய பணக் 

கொழுப்பையும் என்னென்று சொல்லுவேன்சி gap 

மழைச் சுடவேண்டும். விகாரங்கள ற்றவனும் மஹானுபச 
அனுமாகிய ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் அப்பரல் ஒரே papi gs 

தத்தில் ௮ச்தப் பெண்மணிகள் எத்தனைபேர்களேச 

அத்தனை க்ருஹங்களில் அத்தனை உருவங்கள் ஏற்றுக் 

கெண்டு அந்தப் பதினாருயிரம் பெண்மணிகளையும் 

விதிப்படி. விவாஹரூ செய்து கொண்டான். பிறர்க்கு 

கெஞ்சிலும் சினைக்கமுடியாத 2சயல்ககாயும் நிறைவேற் 
லுக் இறமையுடைய அப்பகவான் தரன் மானிட உருவம் 

ண்டும் தனக்கு ௮ஸாதாசணமான மஹிமையைக் 

கைவிடாமல் சிமைவாளனாகவேயிருக் தானாமினும் ஸமஸ்த 

ஸம்ருத்இகளும் நிறைச் திருக்கையால் இணளையெதிரில் 
லரதவைகளான அ௮ம்மடக்தையர்கஸின் மாளிகைகளில்: 

தரு கொடியும் பிரியாதிருக்.து, பராக்ருதஜனம்போல் 
க்ருஹஸ் தர்மங்களை ௮னுவி.டி ச்.துக்கொண்டு ௮ழூயர் 
களான அப்பெண்மணிகளுடன் விளையாடலுற்றிருக்
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தரன், பக்தர்களின் மனத்தைச் தொடர்க்து கடக்கும் 
தன்மையனும் அளவத்தமஹிமைகளுடையவனும் இணை 
யெதிரில்லாதவனுமாகய ௮க்த ஜரீக்ருஷணன் தன் பார் 

மயைகளிடத்தில் அவரவர் விரும்பினபடி. உருவங்களை 
ஏற்றுச்கொண்டிருக்தமை என்ன அற்புதம் 2. அவனு 
டைய பெருமைக்கு இது ஒரு அற்புகமன்று, யோகேஸ் 
வரர்களுக்கும் ஈம்வரனாகய ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் இப்பொழு. 
தும தன் பக்தர்களுக்கு உள்ளேயும் வெளியிலும் காந் 
புறத்திலும் நாருகவும் ஆயிரமாகவும் தோற்றுகருன். 
அப்பெண்மணிகள் ப்ரஹ்மாதஇிகளாலும் ௮ நியமுடியாத 
மஹிமையுடைய ஸ்ரீக்ருஷ்ணனைக் கணவனாகப் பெற்று 
இடைவீடின்றி வளர்ச்துவருன்ற ஆகச்த முடைய வர் 
களா அலுராகம் அமைச்ச புன்னகை?யாடு கூடின 
கண்ணோக்கத்தை முன்னிட்டுக் கொண்டிருக்கன் 2 புதி' 
யகலிகளில் பரிஹாஸ வச௪.ஏங்களைப் பேசிக்கொண்டு 
இடையிடையில் வெட்கச்தை அடைந்தார்கள். அம்மா 
தர௫ிகள் தாங்கள் நினைத்தபடி கடக்க ஸித்தமாயிருக் 
கின்ற அசேகமாயிரச் தரஸிகளையுடையவர்களாயினும். 
அச்த ஸ்ரீக்ருஷ்ணனை எதிர்கொள்வது, றந்த ஆளனம; 
அளிப்பது, பா தங்களை விளக்குவது, தாம்பூலங்கொடுப் 
பது, பாதங்களைப் பிடிப்பது முதலி. உபசரரங்களால்: 
மரசமக்திர்ப்பது, சாமரம் வீசுவது, கச்தம்பூசுவது, பூ, 
மாலை சூட்டுவது, தலைவாரி முடிப்பது, படுக்கை ௮மைப்: 
பது, உபஹாசங்களைக் கொடுப்பது இவை முதலியவை 
களால் அகத ஸ்ரீக்ருஷ்ணனுக்குத் சாக்களே நேரில் 
பணிவிடை செய்தார்கள். ஐம்பத்தொன்பதாவது as 
வரயம் முற்றிற்று,
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௮6 ருகீமிணிக்கும் ஸீச்ருஷ்ணனுக்கும் ப்ரணயகலஹம். See 

ஸ்ரீசகர் சொல்லுஇறார்:--ஒருகால் ருக்மிணி ஐகத் 

குருவும் தன்படுக்கையில் ஸுகமாக வீழ்றிருப்பவனும் 
தன்பதியுமாகிய ஸ்ரீச்ருஷ்ணனைத் சன்ஸககளுடன் ௪௪ 
மரம் வீட உபசாரஞ் செய்து கொண்டிருக்தாள். எவன் 

ஜீவாத்மாக்கள் தன்னை ஆசாதித்து உஜ்ஜீவிக்கூம் பெ 
ரூட்டு அதம்குரிய கரணகளேபசாதிகளாம் கொடுக்கை 
யரகிற ஸ்ருஷ்டியை ஈடத்துகிறுன்; எவன் ஜன்மஜசச 

மரணா ரூபமான ஸம்ஸாரத்இல் விழுக்தலைகிற Sars 

மரக்களுக்கு ப்ரனயமென்னும் வ்யாஜத்தினால் இளப்பர 

ஹுதலை விளக்கிறான; எவன் ஸம்ஸாசதசையிலும் ௮.௪ 

தீவாத்மாக்களுக்கு ௮னிஷடங்களைப் போக்கி இஷ்ட்க் 

களைக் கொடுத்துக் காக்கிறான்; எவனுக்கு இக்த ஸ்ருஷ் 

ஒ. ஸ்இிதி ஸம்ஹாரங்கள் கேவலம் வியாடலாயிருக் 

கின்றன; அப்படிப்பட்ட ஸர்வேண்வசன் பிறவியற் றவனா 

யினும் தான் ஏற்படுத்தின தர்மமர்பாதைகளை கிலைகிறுத் 
தும் பொருட்டுத் தன்ஸங்கல்பத்தினால் யதுகுலத்தில் 

யிறக்தான். இங்ஙனம் ஜகத்திற்கு வேண்டிய ஹிதல்களை 
கடதீதுகிருணுகையால் அவனே ஐகக்குரு, அ௮க்தகைய 

னை ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் சிறக்க சயனத்தில் ஸுகமரக வீற்றி 
ருக்கையில் பீஷ்மகனுடைய புதல்வியான ருக்மிணி ௮வ 
னுக்குச் சாமாம் வீசிக்கொண்டிருச்தாள், அச்தப்படுச் 
கையமை இகழ்கின்ற முத்துச்சரங்கள் தொக்கவிடப் 
பெற்ற மேல்கட்டினாலும் ரத்னமயமன இபங்களரலும் 
விளக்கமுத்றிருக்கது. மற்றும் வண்டினங்கள் ஒலித்துக் 
கொண்டிருக்கிற திவ்யமான மல்லிப்பூமாலைகள் தொக்க 
விட்டிருக் தன, உதயராகத்தினால் சிவச் திருக்கன்ற சச் 
தரசரணங்கள் சாளரத்தின் சக்தரல்களால் நுழைக்து 
கிறைந்திருச்தன.. உத்பானவனத்தில் வைத்து வளர்க்கப்
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பட்ட பாரிஜாதவ்ருக்ஷங்களின் வன த்.இிணின்று புஷ்பக 

சின் வாஸனையை ஏச்திக்கொண்டு வருகின்ற மக்த 
மசருதத்கினாலும் சாளரத்தின் ரக்தாரச் இனால் வெளிவ 

ருகின்ற அட௫ற்புகைகளாலும் அத்தப் படுக்கையறை மிச 
வம் அழகாமிருக்கது. இத்தசைய படுக்கையழையில் 
பால் நுரையை கிகர்ச்து வெளுத்திருக்கன்ற மஞ்சத் 
தன்மேல் அமைக்கப்பட்ட மேலான மெச்சென்ன பஞ்ச 

சயனத்தின்மேல் ஸுசமாக உட்கார்ச்திருக்னெ ற ஜக 

,தற்வானுன தன்கணவவனை ருக்மிணி உபாஸித்துக் 

கொண்டிருக்தாள். மிகுச்ச ஒளியுடைய அம்மடச்சையர் 

மணியான ருக்மிணி மணிக்காம்புடைய சாமாத்தைத் 

ன் ஸகியின் கைபிீனின்று வாங்கி ௮ தனால் ஸர்வேற்் வச 

ஞான ஸ்ரீக்ருவ்ணனை விசிச்கொண்டு அவனைப் பணிக்கு 
GES tor. அ௮ச்த ருக்மிணி ஸ்ரீக்ருவ் ண னுடைய அருக 

மையில் ரதனமயமான HOLY Sato Kara + SEH 
செய்துகொண்டு மோ திரங்களாயும் வளை களையும் ௮னரி' 
சத ஹஸ் த்தின் நுணியில் சாமரத்தை ஏசக்தி வஸ்தரத்: 

Ba நுனியால் மழைக்கப்பட்ட கொங்கைகளின் மேலு 

ள்ள குங்குமக் குூழம்பினால் இவர் இருக்கின்ற மூத்து 

மாலையின் ஐனியினாலும் கிதம்பங்களில் தரிக்கப்பட்ட 
மேலான அமைகாண் மாலையாலும் வீளக்கமுற்றிருக் 

தாள். மானிட உருவம் பூண்ட மஹாலக்ஷமியும் ௮வதா 

சங்கள் தோறும் தன்னை பொழிய Cag son var op 

வளும் வேறு கதியற்றவளும் லீலையினால் மானிட உருவம். 
பூண்ட தனக்கு “-அ௮னுரூபையும் முன்னெழ்றிமயிர்களா 
அம் குண்டலங்களாலும் பதகங்களை ௮ணிச்த கண்டத் 

தினாலும் விளச்கமுற்று முகத்தில் திகழகின்ற அம்ரு. 
தம் போன்ற புன்னகையுடையவளுமாகிய மந்த ரக் 
கிணியைப் பார்த்து ஸ்ரீக்ருவணன் ஸச்தோஷூமுற்றுப் 
புன்னகை செய்துகொண்டு இங்கனம் மொழிச்தரன்
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ஸ்ரீபகவான் சொல்லுகிறான்:--ராஜபுதரி.! லோக 

பாலர்கனின் ஐஸ்வர்யம்போன்ம ஐஸ்வர்யமுடையவர் 

களும் மிகுக்த ப்ரபாவமுடையவர்களும் (பேரக்ய வஸ் 

துக்கள் போகத்திற்கு வேண்டிய கருவிகள் முதலிய 
எம்ருத்திகள் அமைச் தவர்களும்) செல்வப்பெருக்குடை 
ய வர்களும் ரூபம் ஒள தார்யம் (தானூலம்) பலம் இவை 

களால் மேண்மையுந்றவர்களுமாகய பல மன்னவர் 

கள் உன்னை விரும்பினார்கள். உன் ப்ராதாவும் உன். 

தந்தையும் உன்னை அவர்களுக்கே கொடுத்தார்கள். 

அவர்கள் உன்னை மேல்வீழுக்து விரும்பி Params Sp 

காக உங்கள் பட்டணத்திம்கு வக்து சாத்துக்கொண் 

ஒ.ருக்தார்கள். அவர்கள் கரமாவேசத்் இனால் கொடிய 

மதழமுடையவர்கள் / உனக்குச் தகுச்தவர்கள. அத்த 

கைய சிசுபாலன் முதலிய மன்னவர்களை நீ ஏன் வரிக்கு: 

வில்ல. அம்மன்னவர்களைத் துறக்து உனக்குத் £65 

யல்லா௪ என்னை ஏன் வரித்தனை? அழகிய புருவங் 
களஞுடையவளே/ கானே வென்முல் ஜசரஸக்தன் முதலிய 
சாரஜாக்களிடத்கினின்று பயக்தவன்; அகசைப் பற்றியே 

WP SI SOSF FF OTD ஒஅுடைக்திருக்கின்றேன். 

(ஸமுகாரத்ணிடையிலுள்ள இவை இருப்பிடமாகக் 

கொண்டிருக்கின்றேன்.) மிகுக்த பலமுடைய ஐசாஸக் 

தா.ககளோடு தவேஷத்சை ஏழ்றுக்கொண்டிருச்கிழேன், 

நான் பெரும்பாலும் ராஜஸிமஹாஸன சைக் நுறக்தி 

ருப்பவன். (இத்தகையனான என்னை நீ ஏன் வமித்தனைசி 

மற்றும் என் வமி இன்னதென்று தருவர்சிகு.ம் ஸ்பஷ்ட 

மாகத் தெரியாது, (இவன் வஸுதேவனுடைய பிள்ளை 

யாகையால் க்ஷத்ரியனா." அல்லது ஈச்தனுடைய பிள்ளை 

யாகையால் மூன்றாவது வர்ணத்தில் பிறக் தவனாுவென்று 
என்னைப்பற்றி எல்லோரும் ஸக்தேஹிக்கவேண்டி। த௪
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விருக்குமே யன்றி, இவன் இன்ன ஜாதியில் பிறச்தவ 

னென்று ஸ்பஷடமாக தருவருக்கும் நிச்சயிக்கமுடி 
யாது.) கரன் லோகத்திற்ணெங்காத வழியைப்பற்றி 
கடப்பவன். (லோகமர்யாதையைக் சுடக்தவன்), அழகே 
புருவங்சளசூுடையவளே! இத்தகைய என்னைப்போன்ற 
புருஷர்களின் பதவியைத் தொடர்ச்த உன்னைப்போன்ற 

மடச்தையர்கள் பெரும்பாலும் வருந்துவார்கள். (கற் 
குலத்தில் பிறக்க உன்னைப் போன்ற பெண்மணிகள் குல 

கோத்ரம் தெரியாதவனும் துர்மார்க்கனும் வஞ்சகணனு 

மாகிய என்னைப் போன்றவனைச் தொடர்வது வருத்ததி 
தஇிற்ிடெமாகும்), மற்றும், சரன் தன்றுமில்லாதவன்7 

(ஏலழ). என்னைப் போன்ற ஒன்றுமில்லாத ஏழையர்க 
ளூக்கே கரன் .ுன்பனாயிருப்பவன. அ௮மயெ இடை 
முடையவளே! அதைப்பற்றியே பணக்காரர்கள் பெரும் 
பாலும் என்னைப் பணி௫ழறதில்லை. (குரூபனாயினும் 
பணக்காரனே பெண்டிர்களுக்கு இஷ்டனாவான், ஈரனோ 

வென்றால், ஏறையன்; உன்னைப் போன்றவளரல் வரிக் 

கத்தகுச்தவனல்லேன்], பணம் பிறவி ஜ்வர்யம் 

அழகு ஆ௫ய இவையெல்லாம் எவர்களுக்கு anu Gar 

டொருவர்க்கு ஒத்திருக்கின்றன வோ, அவர்களுக்கே 

விவரஹமும் 'மைத்ரியும் பொருகச் துமன் றி, உத்தமர்க 
ளுக்கும் ௮ தமர்களுக்கும் அவை பொருக்தமாட்டா. 

விகர்ப்ப தேசத்தரசன் மகளே! நீ ஈன்றாக ஆலோசிக் 

குச் திறமை யற்றவளாகையால் இசை ஆராய்ச் த.றியர 

மல் வரிக்கத்தகுக்த கற்குணங்களற்றவனும் பிச்சைக் 

காசர்களரல் வீணாகப் புகழப்பட்டவனுமாகய என்னை 

வரி.த்தனை, ஆகையால் கீ இப்பொழுதரமினும் உனக் 
குச் தகுதியான ஒரு க்ஷ£தீரியற்ேஷ்டனைப் பணிவாயர 

1 மைச்ரி-ஸ்னேஹம்
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Wor, இறலோகத்திலும் பாலோகத்திலும் கல்ல விருப் 

பங்களை அனுபவிப்பாய் அழகிய இடையுடையவளே? 

இசபாலன் ஸரல்வன் ஐராஸந்தன் தந்தவக்தசன் முத 

விய மண்னவர்களும் உன்தமையனாகிய ருக்மியும் என் 

மேல் சவஷிக்கிறார்சள். துஷ்டர்களின் தேஜஸ்ஸைப் 
போக்குக் சன்மையுடைய சான் வீர்யமதத்இினால் கண் 

தெரியா இருப்பவர்களும் கர்வழுற்றவர்களுமாகய 296 

தச் செபாலன் முதலிய மன்னவர்களின் கர்வத்தை 

அடக்கும் பொருட்டு உன்னைக் கொண்டு வர்சேனன றி 
வேறில்லை. ஆகையால் நீ இப்பொழுது உன்னிஷ்டப்படி. 
உனக்குச் தகுக்த மேலான மன்னவனைப் பணிச். து இஹ 

யசலோகஸுகங்களை அனுபவிப்பாயாக, மற்றும், சான் 
மனையிலும் மனைவியிடத்திலும் விருப்பமின்றி உதச 

ஷீனமாயிருப்பவன். ஸ்த்ரீ ஸம்போகஸாகம் புத்ச 
ஸுகம் பணம் இவைகளில் விருப்ப முடைய வனல்லேன்; 

ஆத்மானுபவம் கைகூடப்பெத்றிருக்கையால் எதிலும் 

விருப்பமற்றவன். ஸ்வயம் ப்ரகாசமான ஆத்மஸ்வரூபத் 

தின் சோழற்றத்இனால் ப்ராக்ருச சேஷ்டைகள் எவையும் 

,திண்டப்பெறு தவன். (புருஷன் இல்லறவாழ்க்கையில் 

உதரஸீனமாயரவது காமமற்றவனாயாவது இருப்பானா 

வின் ஸ்ச்ரிகளுக்கு ௮து பொறுக்க முடியாது. ஆகை 

யால் நீ இத்தகையனான என்னைத் தெரியாமல் வரித் 

தனை? இப்பொழுதாயினும் வேறொரு மன்னவனைப் 
பணிச்து வாழ்வாயாக), 

ஸ்ரீகர் சொல்லுகிருச்:-- மஹானுபாவனாகய ஸ்ரீக் 

(ap. nr or தன்னை எப்பொழுதும் பிரியா திருக்கையால் 

அவனுக்குத் தான் மிகவும் ௮ன்பளென்று கினைக் 
அக் கர்வமுற்றிருக்கிள் உருக்மிணியைக் குறித்து ௮வ 

டைய கர்வத்தைப் பேக்கும்பொருட்டு இக்கனம்
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மொழிச்து பேசாதிருச்தரன், மூன்று லோகங்களுக் 

கும் ப்ரபுவம் தனக்கு ௮ன்பனுமாகய ஸ்ரீக்ருஷணன் 

இங்கனம் மொழிகையில், ருக்மிணி தான் என்றும் 

கேளாத த அப்ரியமான வார். சதையைக் கேட்டுப் 

பயர்து மன ச்சில் ஈசெகம் உண்டாகப் பெற்றுக் கண் 

அங் கண்ணீருமாகி அபாரமான இந்தையில் ஆழ்ந்த 

னன். அந்த ருக்மிணி, ஈகங்களரல் இவக்த தனியுடை 

யதும் அழகயதுமான பாதத்தினால் பூமியைக் & gai gw 

மெய்கசைக்து வறாகையால் கலங்கியிரறுக்ன்ற சுண் 
ணீர்களால் சந்தனம் பூசப்பெற்ற கொங்கைகளை 

கனைப்பது மாகத் துக்கத்தின் மிகுதியால் வாயைத் 

இி.றர்து பேசமூடியாமல் தலையைக் கவழ்க்து சின்றிருச் 

தரன். அப்ரியமான வார்த்தையைக் கேட்ட மஹாதுக் 

கத்தினா லும் சம்மைக் கைவிடுவனோ என்னவேரவென்கி௫ 

பயத்தினுலும் சோகத்தினாலும் ம மழுங்கப்பெற்த 

அச்ச ருகமிணியின் ஹஸ்தத்தினின்று வளைகள் கழு 

வின. அவன் சையில் தரித்திருக்த சாமரமும் அதி 

னின்று கழுவிப் பூமியில் வீழுர்தது. கழசழத்த மதி 

யுடைய அவளுடைய தேஹ மம் மோஹத்தை அனடந்று 

தலைமயிர்கள் அளிழ்ர்.து விரியப் பெற்று சிம்ஈ ழடி.யாமல் 

கரற்றில் அடிபட்ட வரமைமரம்போல் igi san விழுக் 

தது. மஹானுபாவனாகய ஸ்ரீக்ருஷவணன் பரிஹரஸத் 

இன் திறமையை அறியாத அன்ப கரயகிரின் ப்ரேம 

பாசத்தைக் கண்டு மனஇரச்கமுற்றுப் பயச்தவன் 
போல உடனே ஈடுங்களுன், ச .துர்ப்புஜனாிய அக்த ஸ்ரீக் 

Capen ar woe gs Bal wy Casas Dowd wis Hs 
மிணியை எடுத்தக் தலைமயிர்களை apy og தரமசை 

மலர்பேரன் ற ஹஸ்ததக்தினல் அவளுடைய முகத்தைத் 
துடைத்தான். ௮ப்பாமன் சீர்ச் துளிகள் பெருகப் பெற்று
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கண்களையும் சோககீர்களால் கனைக்கத கெரங்கைகளையும் 

துடைத்துப் புஜங்களால் அணைத்து ஈல்வார்ச்தைகள் 

பேசத் தெரிச்தவனும் ஸத்புருஷர்களுக்் குக் சதியுமாசய 

அபுபகவான் பரிஹாஸத்தின் ப்ரெளடியை (மிடுக்கை) ௮ 

ியாமையால் ப்ரமித்ச மனழூடையவளும் அங்கனம் பரி 
ஹாஸஞ் செய்யத்தகர தவளும் தன்னை யொ ழியவேறொரு 
விஷயம் அறியாதவளும் மன இரக்கத்திற் இடமாயிருப் 

பவளும் ஈல்லியற்கையுடையவளுமாகிய அக்த ருக்மிணி” 

யை மன இரக்கத்துடன கல்வார்க்தைகளால் ஸமாதா 

னப் படுச்.தினான். 

ஸ்ரீபகவான் சொல்லுகிறான் : -- விதர்ப்பாஜன் 

புதல்வி/ என்மேல் ௮ஸுியைப் படவேண்டாம். நீ என் 

னையே பரமகதியாகப் பற்றி யிருப்பவளென்பது எனக் 

குச் தெரியும். அழயெ அங்கமுடையவளே ! ஆயினும் 

உன வார்த்தையைக் கேட்க விரும்பியும் ப்சணய கோபத் 

தினால் உதடு அடிக்கப்பெந்றுக் கோபத் சனல் சண்ட 
ஸ்தலத்தில் பாவுன்ற சோக்கத்தினால் Fats கடைக் 

கண்களுடையதும் அழகிய புருவ கெரிப்புக்கள் அமைக் 

இருப்பதுமாகிய உனமுகத்தைப் பார்க்க விரும்பியும் 

கரன் இங்கனம் பரிஹாளனாீ செய்தேனன் Car wren. 

பயப்படும்தன்மையுடையவளே / . கோபழமுடையவளே / 
காதலியுடன் ப்ரணயகலஹகங்களால் பொழுது போச் 

குகையே ச்ருஹஸ்தர்களஞுக்கு இல்லறவாழ்க்கையில் 

விளையும் மேலான லாபமல்லவாசி (கையால் * கலஹத் 
தில் என்ன குதுூஹலம்ரி என்ன ஸுகம் 7 ' ஏன்னு சங் 

இக்க வேண்டாம்.) 

ஸ்ரீசுகர் சொல்லுகிறார்: -ராஜூன 1! அச்ச ருக் 
மிணி இங்கனம் பகவானால் கனகு ஸமாதானஞ் சொல்
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லப் பெற்றது ௮வன் சொன்னதெல்லாம் பரிஹாஸமென் று 

'தெரிச் தகொண்டு ஈம்மை இவன் கைவிடுவானோ என்ன 

வோ வெள்கி பயத்தைக் துறச்சாள். பரத வம்சாலங் 

காரனே / அவள் வெட்கமும் சிரிப்பும் ௮மைக்து ஸ்னே 

ஹழூம் கிறைக்து அழூயதுமான கடைக்கண்ணோக் 

குத்தினால் புருஷண் சேஷ டனாகிய ஸ்ரீக்ருஷ்ண னுடைய 

முகத்தைப் பார்த்துக்கொண்டே அவனைக் குதித்த 

இங்கனம் மொழிதாள். 

ருக்மிணி சொல்லுகராள:-- சாரமசைக் கண்ணனே 

கரன் உனக்குச் தகுச்தன என்றென்று கீ மொழிக்தனை,. 

இது இப்படி தான். (8 மொழிக்தது வாஸ்தவமே.) கீ 

ஸ்வரூபத்தினலும் ஸ்வபாவத்தினுலும் அனளவற்றவன் 

மத்றும், ஷாட்குண்ய பூர்ணனும் மூன்று லோசங்களுக் 

கும் ப்சபுவம் தனக்கு ௮ஸளரதாரணமான சிதயவிபூகி 

மில் களிப்புற றிருப்பவனுமாகிய நீ எங்கே 2 உன் மனே 
பரவச்தைத் தொடர்க்து உனக்குப் பரதக் த்சையாயிருப் 

பவளும் எனக்குள்ள இத்தன்மையை அறியா தவர்களால் 

.உபாஸிக்கப்பட்ட பாதங்களணுடையவளுமாகிய நரன் எவ 

கே 2 (தெரிக்தவர்கள் என்னை ஸ்வதச்த்ரை யென்று 
உபாஸிக்க மாட்டார்கள்? உனக்குப் பாதர்த்ரையாக 

சினை த்து என்னை உனக்குப் புருஷகாரமாகக் கொண்டு 

என்னோடு கூடிய உன்னையே உபாளிப்பார்கள். ஆகை 
பரல் சரன் உனக்குத் தகாதவளென்பது வாஸ்சவமே) 

ஞூன்று மேோகலங்களையும் உட்படுச்திக்கொள்ள வல்ல 

பெரிய அடிலைப்புக்களை யுடையவனே ! சாஜர்களிடத்தி 
னின்று பயச் துதான் ஸமூதரத் இிணிடையில் சயணித்துக் 

கொண்டிருக்கின்றனை. இது உண்மையே, (மூன்று அடி. 
களரல் உலகங்களை யெல்லாம் ௮ளக்து கொண்ட மஹா 
அுபாவனாயே சீ ராஜர்களிடத்இிணின்று பயச்து maps
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சத்ழைச் சரணம் அடைக் தனை யென்றால் இதை எவன் 
சம்புவான்2) ஆனால் Mapss s Fev வாஸஞ் செய்வ து 

ஏலுக்காக வென்றால், என் தக்தையாகிய க்ஷீ£ரஸமுத்' 

சத்தினிடத்தில் ப்ரிதிறயுடையவனாகையால் ௮தை வெளி 
யிடும் பொருட்டு அதைப் போன்ற ஸழமுதரமாகிய லவண 
ஸமுதீரத்தில் வாஸஞு செய்கின்றனையன் நி வேருன்று 

மில்லை. சீ எனக்கு மிகவும் அன்பிற்படெமானவன், ஆகை 
யால் என்னிடத்திலும் உனக்கு ப்ரிதி அளவற்றிருக்: 

இன்றது. அக்த ப்ரீதியின் மிகுதியால் என்னைச் சேர்க் 

தவர்சளிடச்திலும் நீ ப்ரீ திருடையவனாயிருக்கன் மனை, 

பலிஷ்டர்களோடு வி£ராதம் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கறே 

னென்றனை. அது விபரீதமே. இக்தரியங்கலா வெல்ல 
முடியாமல் சப்தாதி விஷயங்களில் சால் தாழ்க்த மூடர் 

கள் உன்னை ஓயாமல் தவேஷிக்கிருர்களென்பதை இப்: 

படி மாழ்றிச் சொல்லுகின் நனை, கான் ராஜாளனைத்தைச் 

துறக்திருப்பவனென்று மொழிச்தனை. அது உண்மையே. 
ஏனென்றால், உன்னுடைய ப்ருதயர்களே ஸிம்ஹாஸ 
னத்தில் ஏறுவது பெரிய சரகத் இிற்கிடமென்று அதைத் 

துச்சமாக சினைத்துச் துறக்கின்றார்கள். உபய விபூதி. 
சாதனாமயே நீ ஸீம்ஹானைத்தைத் துறந்திருக்கர யென் 

பதைப் பற்றிச் சொல்லவேண்டுமோ£? என்னுடைய ஜாதி 
முதலியவை இன்னவை யென்றுஸ்பஷ்டமாகத் தெரியா 
வென்று மெரழிக்தனை. அதுவும் உண்மையே. உன்பா 
தாரவிக்தஙகளின் மகரச்தத்தைப் பருகி மனக்களிப் 

புற்றிருக்கன்ற முணிவர்களுக்குங்-ட உன்னுடைய 
உண்மை ஸ்பஷ்டமாகத் தெரியாது. பசுக்களைப்போல: 
ஆஹாசம் சித்சை பயம் மைதுனம் இவற்றைத் தவிர 
மற்றொன்றையும் அறியாத மூடர்களுக்கு உன்னுடைய 
உண்மை வருச்இிழும் ௮றிய முடியாதென்பதைப் பத்றிச்
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சொல்லவேண்டுமோ 7 சரன் லோகமர்யாதையைக் கடக் 
,தவனென்தனை. அதுவும் உண்மையே. எனென்றால், 

உன்னை எவர் பணி௫எருர்களேோ அவர்கஞஷ்டைய ஈ௩டத் 

தையுங்கூட அலெளகிகமா யிருக்கின்றது. ஸர்வே 

வரனும் மஹானுபரவனுமாகிய உன் ஈடக்தை அ௮லெள 

இகமென்பதைப் பற்றிச் சொல்லவேண்டுமோரி சான் 
துண்றுமில்லாதவ னென்றனை; ௮து வாஸ்தவமே. உனக் 
குக் கிடைக்கக் கூடாதலு எதுவுமே இல்லை யல்ல 

ar? ப்ராணிகளிடத்தில் பூஜையைப் பெற்றுப் பு௫ச் 
கின்ற ( பூஜிக்கத் தஞக்தவர்களான ) ப்ரஹ்மாதி தேவ 

சைகளுங்கூட உனச்குப் பூஜையை ௮ளிக்கின்றார்களென் 

முல், ஸர் வேண்வரனா$ய உனக்கு ஒன்றுமில்லாமையாகிற 

ஏழ்மை எப்படி அ௮மைரும்£ீ ஐன்றுமில்லாச ஏழையர் 
களுக்கே 5 கரன் அன்பனாமிருப்பவனென் தனை; அதுவும் 

ஸ.தீயமே. உன்னையொழிய மற்றொன்றையும் உடையவசல் 

args காரதர்முதலிய மஹரிஷிகளுக்கு 6 அன்பனாமிருக் 

இன நனை. அவர்களும் உனக்கு மிகவும் ௮ பர்களாயிருக் 

கிறுர்கள். தனம் குலம் முதலியவைகளால் சிறைச் தவச்க 

ளென்று தம்மைச் தாமே அபிமாணித்து விவேசமம்றி 
ருக்கும் மூடர்கள் இக்தரியங்களின் தருப்நியை விரும்பி 
அதற்காக முயன்று காலஸ்வமூபளனூக ஆருளைப்பறிக் 

இன்ற ஸர்வேஸ்வரனாகிய உன்னை அ.றிகிறதஇக்லை. ஆகை 

யரல் பணம் முதலியவைகளால் சிறைக்தவர்கள் என் 

னைப் பெரும்பாலும் பணி2றதகில்லை யென்று 8 மொழிச் 

ததும் உண்மையே. ஆசைப்பட த்தகுச்த ஸமஸ்த புரு 

aris sso நீயே. அவரவர் விரும்பும் பலன களும் 

நீயே. (தவங்களால் ஸாதிக்கப்பரிிய௦ இவ்டமான பல 
னும் சீயே, அனைவர்க்கும் மிகவும் இஷ்டமான பலன் 

அகமே, சீயோவென்றால் எல்லையில்லாக மஹாகக்த 

ர் 
ந
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அ௮வரூபன். தர்ம அர்த்த காம மோக்ஷங்களென்௫ற கரன் 

குவகைப்புருஷார் ச்தங்களையும் நிறைவேற்றிச்கொடுப்ப 

வனும் மஹாசகக்தஸ்௮ரூபனுமாகய உனக்கு அற்ப 

ஸுகங்கரக் கொடுப்பவைகளரன பணம் முதலியவற் 
ரூல் தம்மை கிமைவரளசென்று அபிமாணித்துக்கொண் 

டருக்கிற மற்றவர்கள் எங்கனம் இணையாவார்கள்சி 

சல்லமஇயுடையவர்கள் உனக்குப் பணிவிடை செய்ய 
விரும்பி மற்றவைகளையெல்லரம் துறக்கிறார்கள். அவர் 
கள் உனக்குச் தாழ்க்தவர்களாயினும் அவர்களுக்கும் 

உனக்கும் சேர்த்தி உரியகேயாம், ப்ரபுவுக்கும் ப்ருத்.ப 

னுக்கும் தாரதம்யம் இருக்கிலும் அவர்களுக்குச் சேர் 

தீதி உரியதன்றெனறு எவன் செரல்லுலான” ஆகை 

பரல் உனக்குப் பணிவிடை செய்ய விரும்புகின்ற எனக் 

கும் உனக்கும் கேர்க்த இக்க ஸம்பக்தம் மிகஷம் உரிய 

தேயாம். ஆணும் பெண்ணுமாய்க் கலக்குங் கலவியில் 

விருப்பழுற்று அதனால் விளையும் ஸுகதுக்கங்களை அனு 

பவிக்கன்ற ஆண்பெண்களுச்கு தருவசேோசடொருவர் 

க்கு நேரும் ஸம்பக்தம் உரியதன்மேபனறி ப்ரபுஏம் பணி 
க்கரரியுமாகய சம்மிருவர்க்கும் கேர்ச்இருக்கற ஸம்பக் 

தம் புகழத்தகுச்ததேயாம். நீ ஸமஸ்தபூதங்களிடத்தி 
௮ம் ஈட்புடையவர்களாகி எதற்கும் த்சோஹஞ் செய 

பர திருக்கன்ற முஷிவர்களால் புகழப்பட்ட மஹிமை 

முடையவன். நீ ஸமஸ்தலோகங்களுக்கும ௮ச்தரரத் 

மாவாயிருப்பவன்) வேண்டினவர்களுக்குக் தன்னையுங் 
கொடுப்பவன். ௮ச்த முனிவர்கள் இத்தகையனான உன் 
ப் புகழ்வது தாங்சள் ஸத்தை பெறுதம்ேயன் றி 
வேறொரு பாயோஜனத்திற்காக வன்று. ஆகையசல் 
*பிச்சைக்கா.ரர்களால் விணாக சான் புகழப்பட்டவன் 7 

சன்௮ ரீ மொழுக்தது உண்மையே. ஸமஸ்த பூதங்களுக்
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இம தீரோஹஞ் செய்யாமல் கட்புடையர்களாமிருக்கை 

uz@p பிச்சையை வேண்டுகிறவர்களே மீ சொன்னபிச் 
சைக்கரரர்கள். இத்தகையனான உன்னை அறிக்து உன் 
அடைய புருவகெரிப்பினுல் த£ண்டப்பட்ட காலச்இன் 
வேகத்தினால் தங்கள் மனோ தங்களெல்லாம் தவம்மைர 

கப்பெற்ற பீரம்ஹன் இர்தரன் முகலிய தேவதைகளையும் 

அுறக்து உன்னை கான் வரித்தேன். ப்ரஹ்மாஇகளைத் 

Bt gs சான் அற்பர்களான செசுபாலாதிகளைத் துறந்த. 

மையைப் பற்றிச் சொல்லவேண்டுமோ? இது சான் கன் 

மூக விசரரித்துச் செய்த கார்யமேயன்றி விசரரிக்கர 

மல் செய்த கரர்யமன்று. காதா! கீ சார்க்கமென்னும் ௬ 

னுஸ்ஸின சப்த.த தினால் ஜராஸக்தன் சிசுபாலன் முதலிய 
சாஜர்களை ஐடத்துரத்தி ஸிம்ஹம் மற்ற ம்ருகங்களைத் 

அசத்தித் தன்பாகத்தைப் பறிப்பதுபோல நீ என்னைப் 

பறித் துக்கொண்டு வக்தனை. இப்படியிருக்க, சான் அகத: 

சாஜர்களிடத்தணின்று பயக்து ஸமுதாரத்தைச் சாணம்: 

அடைகச்தேனென்று நீ சொன்ன வார்த்தை அறியாத 

மூடர்களை வஞ்சிப்பகற்கேயன்றி உண்மையன்று. உன் 

பதவியைக் தொடர்க்த அங்கன் ப்ருது பாதன் யயாஇ' 

கயன் முதலிய சாஜஸ்பேஷ்டர்கள் உனக்குப் பணி 

விடை செய்ய விரும்பித் தங்களையொழிய வேறொரு. 
௮சசு சகடையாடாமல் தாங்களே சனியாசாக அனுப 

வித்து வக்த ராஜ்யத்தைச் துறர் து வனத்திற்குச் சென் 

மூர்கள். அவர்கள் என்ன வருச்தம் ௮டைச்தார்கள்2 
இங்கேயே உன்னை அனுபவிக்கையாகிம ஸுகத்தை 

அடைக து கடைசியில் உன்னுடைய ஸாரூப்யத்தையும் 
பெற்றார்கள். ஆகையால் என்பதவியைத் தொடர்க்த 

வர்கள் பெரும்பாலும் வருச். துவார்களென்று ரீ மொழிச் 
தீது உண்மையன்று, தன்னுடைய சன்மை ”மைகளை
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ஆசாய்க் தறியுக்திறமையுடைய பெண்பிள்ளை or alt 

தான கல்யாணகுணங்களுக்கு இருப்பிடமாமிருக் 

இன்ற உன்னுடைய பாதாசவிச்தங்களின் ' சந்தத்தை 

அ௮ஞுதைரித்து மசணம் அடையுக் தன்மையனும் எப் 

பொழுதும பெரும்பயமுடையவனுமாகிய மற்றொரு புரு 

ஷனை அடைவாள் சீ உன்பாதரரவிச்தங்களின் கத்தத் 

தை மேசருவதே ஸமஸத ப்ராணிகளுக்கும் சக்த புரு 

ஷார்த்தம், அது ஸமஸ்தவிதமான செல்வப் பெருக் 

குகளுக்கும் விளை சிலமாயிருக்கும். பெரியோர்கள் 

அதையே எப்பொழுதும் மோர்து கொண்டிருப்பார் 

கள். இத்தகைய உன்பாதாசவிச் தங்களின் பரிமளத் 

தைச் துறக்து சான் மற்றொருவனை எப்படி. atu ues? 

ஆகையால் ௮த்தகையனும எனக்கு அனுருபனும் உல 

கங்களுக்கெல்லாம் கரதனும் அவற்றிற்கு ௮க்தசாத்மா 

வாயிருப்பவனும் இஹத்திலும் பாத்திலும் BD RU ae 

ளெல்லாம் சிறைவேறப்பெத்றவனுமாகிய உனனையே 

காரன் பணிக்தேன, நீ அவ தரிக்கும்பொழுதெல்லாம் உன 

னுடன் பிறது உன்னப் பிறியாமல் உனனோடு கூடவே 

ஸஞ்சரித். துச்கொண்டிருச்ற எனக்குப் பாபத்தித்கெ 

மான எம்ஸாரத்தினின்று கசையேற்றுபவறும் தன 

ளைப் பணிசிறவர்களை ௮னுஸரிக்குக் தனவமையனுமாகய 

உன்னுடைய பாதாரவிச்தங்களே சசணமாயிருக்கும் 

படி. ௮ரு்புசிவாயாக, தன்னைப் பற்றினவர்களைக் கை 

விடா தவனே சத்ருக்களை அழிப்பவனே! நீயும் ௬ தரன 
ப்சஷஹ்மன முதலிய தேவதேவர்களின ஸபைகளில் பா 

டப்பட்ட உன்கதைகளும் எவளுடைய செவியில் பட 

வில்லையோ அ த்தகையபரக்யமற்றவளுக்மு, ஸ்த்ரீகளின் 

பெருதனம் தலையெடுத்த வீடுகளில் கழுதைகளைப்பேர 
  

1, கந்தம: வாஸனை, 
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லப் பாசம் வஹிப்பவர்களும் எரு துகளைப்போல ஓ.பாமல் 

உழைப்பவர்களும் கரய்கள்போல அவமதிக்கப்பட்டு வீட் 
டைக்காக்கும் பொருட்டு தவரரங்களில் இருப்பவர்களும் 

பூனைகள் போல மன இரக்கத்திற்கடமாகிப் பாதத்தி 
னால்' உதைக்கப்பெற்றும் அடிக்கடி, விடாமல் தொடர்ச் 
இருப்பவர்களும் பணிச்காரர்களுமாகிய நீ சொன்ன 

மன்னவர்கள் கணவர்கள் அ.வரர்களாச். எவள் உன்னு 

டைய பரதாரவிச் தங்களின் மகரம் தத்தை என்றும் மோ 

க்ததியாளோ, ௮வள் மதிமயங்கத் தோல் மிசை தாடி 

சோமம் ஈசங்கள் கேசங்கள் இவைகளால் மறைக்கப் 

பட்டு உள்ளே மாம்ஸம் எலும்பு ரக்தம் புழு ௮மேத்யம் 
சுபம் வாதம் பித்தம் இவையுடையத:மான சரீரமுடைய 

வனும் ' ஜீவச்சவத்போன்றவனுமாகிய புருவாதமனை 
“இவன் எனக்கு அன்புள்ள காதலன்” ஏன்று மதித்துப் 

பணிகன்றாள். தாமரைக்கண்ணனே!/ தன்னைத்தானே 

அனுபவிக்கையால் சிறழைவானனாகி எல்லாவற்றிலும் 

உதரஸீனனும் என்னிடத்தில் சாகலனுக்குக் காதலி 
மிடத்திலுள்ள கண்ணோக்கம்போன்ற விலக்ஷணீமான 

கண்ணோக்கமற்தவனுமாகிய உன்னுடைய பாதாரவிகச் 

தங்களில் எனக்கு அனுசாகம் என்றும் உண்டா 

ரிருக்குமாக. 8 இக்க ப்ரபஞ்சத்தின் mings 

[SETS ர2ஜாகுணசத்தை அதிகமாக ஏற்றுக்கெர 

அடு என்னைப் பார்க்கின்றளையே; அதுவே எனக்கு 

ரி செய்யும் போருள், (நீ இல்லறவாழ்க்கையில் உசா 

னீனனென்பதும் ப்ரா க்ரு.கர்களைப்போல் காமுகனன் 

றென்பதும் உண்மையே. ஆயினும் சான் பாதாசவிர்தன் 

களில் ப்ரீதியைமாத்ரமே வேண்டுகழேனன் நி ௮தந்கு 

மேல் மத்றொன்றையும் சான் விரும்பவில்லை. கேட் 
போர் இது நிச்சயமென்று சினைக்கும்படி கீ இப்படி.
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ஏன்னைக் கடோசமாகப் பேசினும், உனக்கு என்னி 

த்தில் கருணை மாரு. விரித்ரமான ப்ரபஞ்சத்தைப் 
படைத்து அசை சான் கண்டு அ௮னறுமோ தனன செய்யும் 
பொருட்டு நீ என்னைப்பார்க்கின் றனையே,; அதுவே” எனக் 
கு கீ செய்யும் பெரிய கருணையரம்.) மதுஸ.ுதனா! Sars 
குத்தகுக்த காகலனைக்கண்டு வரிப்பாயாக” என்றது முத 

ஸாக நீ மொழிச்ததெல்லாம் உண்மையே. ஏனென்ளுல், 
உலகத்தில் மணப்பெண்கஷக்குக் தன்னை மேல்விழுக்து 

வரிப்பவணிடத்தில் ப்ரீ தி.ரில்லாமல் வேரொருவனிடத் 

இல் ப்ரீதி உண்டாமிருப்பது உண்டு, காசிராஜன் புதல்வி 

யரசிய அ௮ம்பையென்பவன் ஸால்வணிட த்தில் பரீதியூத் 

அிருக்தாரளல்லவா 2 விவ ஹமான( பும் பாபுருஷனைப் 

பூணச விரும்பும் ' வனிதையினுடைய மனம், புஇய புதிய 

புருஷனையே தேடிக்கொண்சி செல்லும். புத் திருடைய 
வன் அத்தகைய மடக்தையைத் தன்னிடம் "வைத்துக் 
கொண்டு போஷிக்கலரகாது, அப்படி போஷித்துச் 
கொண்டுவருவானாயின் இறபாலோகஸாகங்கள் இரண் 

ஒணின்றும் கழுவுவாண். 

ஸ்ரீபசவாண் சொல்லுறான்: --கல்லிபம்கையுடைய 

அளே! ராஜபுத்ரீ! இச்த உன்வார்த்தையைக் கேட்க 

விரும்பியே சான் உன்னை இ௱்ஙனம் பரிஹாஸஞ் செய் 

'தேனன்றி வேறில்லை, கான் சொன்னசை ௮னுஸரித்து 

சீ ஏதெது மொழிச்தனையோ, அதெல்லாம் உண்மையே. 

ன கருத்தையெல்லரம் கீ மன்றாகத் தொகுத்து Gur 

ps gion. வெகும DEES 5 RGB LOT ay nT a Bay aus 

வளே/ என்னைப் பிரியாதிருப்பதற்காக வேறு விருப் 
பற்களெல்லாம் இல்லா திருக்கும்படி. எக்தெக்த oC ayer 

  * encanta, 

  

1, வனிசை-ஸ்த்ரீ
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தங்களை விரும்புகின் நனை யோ, அவையெல்லாம என்னி 

டத்தில் மாருத பக் திருடைய உனக்கு என்றும் ஸித்த 

மாகவே யிருக் இன்றன. மங்களஸ்வபரவமுடையவளே? 

(உனக்கு அவ்விஷய த்தில் ஒரு குறையும் இல்லை. அவற். 

றை மீ விரும்ப வேண்டியதுமில்லை; சான் கொடுக்கவே 

ஸண்டிய அமில்ளை) தோஷமற்தவனளே ஸ்த்ரீகளுக்குக் கன 

அணிடத்தில் எவ்வளவு ப்மேமம இருக்கவேண்டுமோ 

அவ்வளவு ப்சேமமும் உனக்குப் பூர்ரைமாயிருக்கிற 

தென்பதையும், உன் னுடைய பதன் ரச த்தையும் கண 

டேன். உன்னை சான் இத்தகைய வாக்யங்களால் சலிக் 

கும்படி. செய்யப் பார்ச்சினும் உள்புத்தி என்னிடத்தி 

ஸின்று BS gun சலிக்கவில்லை. எவர்கள் க்ஷ தரமனோ 

சதங்களால் மன ங்கலங்கப்பெற்று மோக்ஷங்கொடுக்கும் 

ப்சபுவாயெ ஏன்னை ஆணும் பெண்ணுமாய்க் கலக் தனுப 

விக்கும் மைபோகஸுாகத்தை விரும்பித் தவத்தின 

லும் வ்ரதானுஷ்டான த்தினாலும் உபாஸிக்கிறார்களே ச, 

அவர்கள் என்னுடைய மாயையினால் மோஹிக்கப்பட்ட 

வர்கள், எவர்கள் மோக்ஷமா௫ற பெருஞ்செல்வத்தை. 

யும் பற்ற செல்வங்களையும் கொடுக்கவல்ல ஏன்னைத் 

தவம் முதலியவ்ருல் அருள்புரிவித்து என்னிடத்தி 

னின்று மோக்ஷம் தவிர மற்ற செல்வங்களைப்பெற விரும் 

புகரார்களோ, அவர்கள் மக்தபாக்யர்களே. ஏனென் 

ரல், அவர்கள் விரும்பும் விஷயங்கள் ௮ற்பஸுகங்கள ச 

கையால் சரகத்திலும் கடைக்கக்கூடியவைகளே. ஆகை 

wre cord par Dp Car pp& p தம்பதிகளின் எங்கமம் 

(ஆண் பெண்களின் கலவி) சசகமே. ஆகையால் அதை 

ஏன்னிடத்தினின்று பெற விரும்புகிறவர்கள் பாக்யஹீ 

னர்களே, மனையாளே / மீ என்னிடத்தில் எம்ஸலாசத்தி 

ஸனீன்று விடுவிக்குழ்படியான் 2) By வ்ருச்த (பணிவிடை)
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செய்தனை. இத்தகைய அனுவ்ருத்தி pagans 

ளால் வருக்தியும் செய்யமுடியாது. அரபிப்சாயமுடைக 

வளும் இக்த்ரியங்களின் தீருப்தியில் ஊக்கமுடைய 
வளும் வஞ்சனத்தில் கண்வைத்தவளுமரகிய மமீச்தைச் ' 

'கோவென்றாுல் எவ்வளவு வருக்தயும் செய்யமுடியா௮, 

Gpis மனவுயர்த்திருடையவளே.! உன்னைப்போன்த 

அன்புள்ள மனைவியை ஈசன் எந்த க்ருஹத்திலும் கரண 
வில்லை. நீ உன்விவாஹ எமயத்தில் உன்னை மணம் புசி 

வதற்காக வக்திருக்கள்ற பெருப்பெரிய மன்னவர்களை 
யெல்லாம் பொருள் செய்யாமல் உன்னுடைய. ஈற்கதை 

களைக் கேட்டிருக்க்ற எனக்கு ரஹஸ்ய ஸமாசாசத் 

தக் கொண்டு பேய்ச் சேர்ப்பதற்குரிய ௮ச்தணணை 
அனுப்பினையல்லவா 2 மற்றும், சான் முத்தத்தில் உன் 

ப்ராதாவை ஜயித்து அவனை விரூபஞ்செய்ததைகும் 
அகிருத்த னுடைய விவாஹமஹோத்ஸவத்தின்பொழுது 
அக்ஷகோஷ்டி கடச்துகொண்டிருக்கும் " ஸமயத்தில் 
yes ருக்மியைக் கொன்றதையும் கண்டு நி என் 
அடைய விரஹத்திற்குப் பயந்து ௮ச்த வருத்தங்களை 

யெல்லாம் பெரறுத்துக்கொண்டிருச் தனையன் றி ஒன்றும் 
பேசவில்லை. இத்தகைய உன்குண ஸமூஹத்தினுல் சான் 

உனக்குச்தோற்றேன். கீ என்னைப் பெஅதத்காகத்* தம 
சைக்கண்ணனே!/ உன்னுடைய அருள் பெழேனாயின் 

ப்சசணன்களை இழப்பேன், நா௮ ஜனமங்கள் பெறினும் 

உனக்கே கான் வரழ்க்கைப்படவேண்டும்” என்று ஸமா 

சாசத்தை விவரித்துச் சொல்லிச் தாதனை அ௮னுப்பினை 

யே, அப்பொழு கான் வருதற்குச் சிறிது விலம்பஞ் 
செய்கையில் மீ இச்த ஜகத்தையெல்லாம் சூன்யமாக 

பும் 

1. பாசகையாட்டம் ஈடக்குங் சோஷ்டி,
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சினை த்து மத்றொருவனுக்கு த் தகாத இந்தச் சரீரத்தை 
கான் துறக்க வீரும்புகேனென்று கிச்சமித் திருக் தனை 

Cuy FG கான் உன்னிடத்தில் வெறுமனே ஸச்தேச 
ஷூப்படெறேனன் றி என்னால் அதற்கு எவ்விதத்திலும் 

ப். சதி செய்ய முடியாது, 

ஸ்ரீசுகர் சொல்லுறோர்:--ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் மனுஷ் 
லோகத்தை ௮னுஸரித்_து கடக்க முயன் நிருக்கையால் 

இல்ஷனம் ஜு ரதபரிஹாளகோஷுூடிகளை கடத்திக்கெொ 

ண்டு ஆத்மா பைவ த் தினால் சிறைவாளனாயினும் ஸ்ரீமஹச 

லக்ஷமியின் ௮வதாரமாகிய ருக்மிணியுடன் ஸர்வகால 
மும் க்ரீடித்துக் கொண்டிருக்கான், அறுபதாவது அத் 

வயம் முற்றிற்று, 

[ ஸ்ரீக்ருஷ்ணலுடைய புத்ர Quer és 
—9e-4< பரம்பரையும், அகீருத்த விவாஹ ணை 

L மும், ருக்மய்ன் வதமும், 

ஸ்ரீசுகர் சொல்லுகிமூர:--அக்த ஸ்ரீக்ருஷ்ணனு 
டைய பரர்யைகளில் ஒவ்வொருத்தியும் பவ்னத்து பிள் 

ஊகளைப் பெற்றுள் அப்பு தல்வர் கள் BIT Gh ool us 

உருவம் குணம முதலியவற்றின் ஸம்ரு.தீ.ரியால் தங்கள் 
தந்தையாகிய ஸ்ரீக்ருஷ்ணனைக்காட்டிலும் சிறிதும் 
குறையா திரும், தார்கள். அர்த ராஜபுதரிகள் ஸ்ரீக்றாவ். 
ணன் தங்கள் க்ருஹத்தை எப்பொழுதும் விடாமல் 

அவ்விட தீதிலேயே கிலையாமிருப்பல தக் கண்டு அரதப் 

பகவானுடைய . ௨ ண்மையை அறியாமல் ஓவ்வொ 
ரு sy தன்னை அவனுக்கு மிகவம் அன்பிற்கெ 
மாக கினை தீ.துக்கொண்ட ror, அம்மாதரசிகள் ஸ்ரீக் 
குஷ்ணனுடைய அழக , தூாமரைமலர்போன்ற முக 
மும் நீண்ட புஜதண்டங்களும் மீண்டு மலர்ந்த
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களும் ப்ரீ.தியோடும் சிரிப்போடுங்கூ டிய கண்ணோக்கஙச 

ளும் அழகிய உரைகளும் ஆகிய இவைகளால் மதிமயக் 

இனார்களேயன்றிக் தங்கள்விலாஸங்களால் Bam ற்வாள 

னாகிய அவனுடைய மனத்தைப் பறித்து வசப்படுத்திக் 
கொள்ள வல்லசசகவில்லை. அச்தப் பதினாயிரம் பத்ணி 
களும் புன்னகையேரடு கூடின கடைக்கண்ணோக்கத 
இனால் கருத்தை வெளியிடுவதும் மனத்தைப் பறிக்குக் 

தன்மையதுமாகிய வளைத்த புருவகெரிப்பினால் அனுப்பப் 

பட்ட ஸுரதவ்ருத்தரந்தங்களாகிற மர்தீரங்களில் 

ஸ்மாததஙககரன மனமத பாணஙகளாரலும ,காமசாஸ் 

தரங்களில் ப்ரஸித்தங்களாரன மற்றும் பலவகைக்கருவி 

களாலும் ஸ்ரீக்ருதண்னுடைச மனத்தைக் கலக்க வல்ல 
ரரகவில்லை. ப்ரஹ்மாதிகளுங்கூட எவனுடைய உண் 
மையை ௮ றிய உல்லால்ல?ரா, அத்தகையலும் ஸ்ரீமஹா 

லக்ஷ்மிக்கு வல்லபனுமாகிய அர்த ஸ்ரீக்ருஷ்ணனை அம் 
மடந்தையர்கள் கணவனாகப் பெற்று “ஸர்வகரலமும் 

வளர்ந்து வருகின்ற ஸச்தோஷமுடையவச்களரகி அனு 
சரகமும் புன்னகையும் அமைக்த கண்ணோக்கங்களா 

அம் புதுப்புதிய ஸம்போக ஸுகங்களாலும் மேன் 

மேலும் பேரரவனுற்று அவனைப் பணிந்து வக்தார்க 

ளன்றி அவனுடைய மனத்தை அசப்படுத்தச் சிறிதும் 

வல்ல ரரகவில்லை, அம்மாதரசிகள் தரங்கள் சினை த்தபடி. 
செய்யவல்ல அளவற்ற தாரஸிகளுடை பவர்களாயினும் 
எதிர்கொள்வது சிறக்க ஆஸனம் அளிப்பது பா தங்க 
அலம்புவது தாம்பூலங் கொடுப்பது பாதங்களைப் பி.டி. 

தீது இலைப்பாறச் செய்வது சாமரம் வீசுவது கந்தம் 

பூசுவது பூமாலை சூட்டுவது தலைவாரி மூடிப்பது 
படுக்கை அமைப்பது ஸ்னானஞ் செய்விப்பது உபஹா 

சங்கொடுப்பது முதலியவைகளால். தாங்களே சேரில்
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அவனுககுப் பணிவிடை செய்தார்கள், பவ்வத்தூ 
பிள்ளாகளாயுடைய அக்த ஸ்ரீக்ருஷ்ணனுடைய பார்யை 
களில் ருக்மிணி முதலியவர் எண்மர் ப்ரதான மஹிஷிக 

ளென்அ முன்பு மொழிர்தேனல்லவா? அவர்களுடைய 
பிள்ரைகளான ப்ரதயும்னன் முகலியவர்கலாச் சொல்லு 

கிறேன்; கேட்பரயாக, ஸ்ரீக்ருஷ்ணனுக்கு ருக்மிணி 

யிடத்தகில் சாருதேஷ்ணன், ஸுதேஷ்ணன், சாருதே 
ஹன், ஸுசரரு, சாருகுப்தன், பதரசாரு, சாருசக்த 

ரன், ௮திசாரு, சாருமான் ஆகிய இவ்வொன்பகின் 

மரும் ப்ரத்யுமனனை முன்னிட்டுக்கொண்டு பிறக்தார் 
கள். இப்பதின்மரும் ஸ்ரீக்ருஷணனோடொத்து விளங் 
இனூர்கள். பானு, ஸுபரனு, ஸ்வர்ப்பானு, ப்ரபாலு, 

பானுகான், சக்தரபானு, ப்ருணதபானு, அதிபானுடி 
ஸ்ரீபா.ஸடி' ப்ரதிபானு ஆகிய இப்பதினமரும் ஸத்ய 

பரமையின் பிள்ளைகள். ஸாமபன், ஸுமித்ரன், புரு 

ஜித்து, சதஜித்து; ஹைஸ்ரஜித்து, விஜயன், சிதீர 
கேது, வஸுமான், தரவிணன், க.ரது ஆய இப் 
பதின்மரும் ஜாம்பவஇியின் பிள்னாகள். இந்த ஸாம்பன் 
மேதலியவர்கள் பதின்மரும் தர்ைகயோடொ த தவர்கள். 
பானுசந்தரன், அ௮ற்வஷளேனன், சிதரகு, வேசவரன், 
வ்ருஷன், ஆமன், சங்கு, வஸு, தருதி ஆகிய இப்பதின் 

மரும் காக்னஜிதியின் பிள்ளைகள். ஸ்ருதி, கவி, வ்௬ 

ஷன், வீரன், ஸுபாஹ-, பத்ரன், சாரதி, தர்சன், 

பூர்ணமாஸன், ஸோமகன் ஆகிய இப்பதின்மரும் காளிக் 

"தியின் பிள்ளைகள்... இவர்களில் பத. ரனென்பவனை ஏகல 

னென்றும் வழங்குவதுண்டு. ப் ரஜங்கன், கரத்ரவான், 
ஸிமஹன், பலன், பீ ரபலன், OMT FUGA, மஹாசக்க; 

ஹைன், இஜன், அபராஜிதன் ஆகிய இப்பதின்மரும் 

லக்ஷ்மணையின் பிள்ளைகள் வருகன், அர்க்கன், ௮ணி
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லன, த்ருதீரன், பஹ்வன்னன், அன்னாதன், மஹாசன, 

aera, sano, mes ஆகிய இப்பதின்மரும் 

மிதீரவிர்தையின் பிள்ளைகள், ஸங்கரரமஜித்து, ப்ர 

ஹத்ஸணேனன், சூரன், ப்ரஷரணன், அரிஜித்து, ஜயன், 

ஸுபத.ரன், வாமன், ஆய, ஸதீயகன் ஆகிய இப்பதின் 

மரும் பத்ரையின் பிள்ளைகள். பலராமனுக்கு ரோஹி 

ணியிடத்தில் இப்திமான், தரம்ரஜித்து முதலியவர்கள் 
பிறக் தார்கள். ஸ்ரீக்குஷ்ணனுடைய புதல்வனும் மஹா 

பலிஷ்டனுமாகய ப்ரதயும்னன் ருக்மியின் புதல்வியாகிய 

ருக்மவகியென்பவளை மணம் புசிர்து போஜகடமென் 

னும்பட்டண த்தில் வஸித்துக்கெரண் ஒருக்கையில் அவ 

ணுக்கு அ௮ச்த முக்மவதியிடத்தில் அகிருத்கனென்னும 
புதல்வன் பிறச்தான். ப்ரதயும்னன் தவிர ஸ்ரீக்ருஷ்ண 

னுடைய பின்னசகளரகய மம்றவச்களுக்குப் பிள்ளைகளும் 

பேன்களும் கோடி. கேரடியாகப் பிறக்திருக்தார்கள். 
ஸ்ரீக்ருஷணானுடைய பிள்ளைகளின் தாய்மரர்கள் பதினா 
மூயிரம் பெயர்கள். 

பரீக்திதீது மன்னவன் சொல்லுகிறான்: ருக்மி 

தன்சக்ருவாகிய ஸ்ரீக்ருஷ்ணனுடைய பிள்லாக்குச் 
தன்பூதல்வியை எப்படி, கொடுத்தான்? அவன் ஸ்ரீ 

க்ருஷ்ணனால் யுத்தத்தில் பரிபவிக்கப்பட்டு அந்த ஸ்ரீக் 
ருஷ்ணானை வதிப்பதம்கு 1 ரச்தீ.ரம் பார்த்துக்கொண்டி 
Gisraioar? அ.றிஞசே! தவேஷிகளாகய ஸ்ரீக்ருஷ 
ணன் ருக்மி இவ்விருவர்க்கும் ஒருவசோடொருவர்க்கு 

விவாஹஸம்பந்தம் எப்படி. நேர்ந்தது? இதை எனக 

குச் சொல்விராக, எனக்குள் தெரியாதென்னவேண் 

டாம். எஏனெனமுல். உம்மைப்போன்ற யோகிகள் 

வரப்போகிறதையும் ஈட் ததையும் ஈடந்து கொண் டி.ருப் 

1, சந்தா வத-தவகாசம், 
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தையும் இந்தரியங்களுக்கு எட்டா ததையும் தாரத்தி' 
லிருப்பதையும் மறைக் இருப்பதையும் நன்றாக அறிவார் 

கனளல்லவாரி ஆகையால் இதை விசதமாக எனக்குச் 
சொல்வீராக. 

ஸ்ரீசுகர் சொல்லுகிறார். ருக்மி ஸ்ரீக்ருஷ்ணனால் 

அவமதிக்கப்பட்டு அக்க வைரத்தை நினைத்துக் 

கொண்டே இருர்தானென்பது வரஸ்தவமே, அயி 
கு கு ll c Dh 

னும் தன்னுடன் பிறக்தவளாகிய ருக்மிணிக்கு ப்ரிய 

ae செய்வதற்காகக் தன்புதல்விபைப் 1 பாகனேய 

னாகிய ப்ரத்யும்னனுக்குக் கொடுத்தா, ஆனால் ௬ நக்மி 

ப்சதீயும்னனை YOpPpH AS தன்புதல்வியை அவனுக் 

குச் கொடுக்கவில்லை. பின்னை எப்படி. ஈடக்ததென் 

ax, CoCr மன்மதனுடைய ,அவதாரமாகிய அந்த 
ப்ரதயும்னன் ரகம இபின் ஸ்வயம்வர தீதிற்குதி g தா 
ஜஞொருவகைவே சென்று அங்கு அவளால் ஸ்வயமவரத் 

இல் வரிக்கப்பட்டுத் தானும் .ஒவளிடததில் அனு ரரக 

முடையவனாகையால் தன்னை எதிர்கீதுவசத மன்னவர் 
களை யெல்லரம் முத்தத்தில் கான் ஏகரதனாகவே ஜயி' 
த்து அவளைப் பறித்துக்கொண்டு போனான். ருக்மி 

sr sym Doi gam uri sg நுவணைச் தடுத்து 
யுத்தஞ் செய்யாமல் அகரற்குர் சம்மஇித்திரு்தானாகை 
பரல் அவன் தன்புதல்விபை ப்ரத்யும்னனுக்குக் கொடுக் 
தானென்று செரன்னேனன் றி வேறில்லை. ராஜனே 
ருக்மிணியின் புதல்வியாசிய ராருமமயென்னும் கன்னி 

கையை கருதவர்மாவின்பிளளையும் பலிஷடனுமாகய 
விசாலரக்ஷனென்பவன் மணம் புரிச்தரன்.மற்றும் முக்மி 
ஸ்ரீக்ருவிணனிட தீரில் சவேவ.ம் மரறப்பெரு திருப்பி” 

னும், *சத்ருவேரடு ஸம்பக்தம் செய்தால் போஜன 

1, பனியின் மிள்ளை - பணி - உடன் பிறர். தவள் 
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ப்ரதியோஜனங்கள் ஈடத்தவேண்டி வரும். சத்ருவின் 

அன்னத்தைப் பு௫ிப்பதும் சத்ருவுக்கு அன்னமிடுவறதும் 

தர்மமன்று, அதை உலகத்தார்களும் பழிப்பார்கள். 

ஆகையால் சத்ருவோடு ஸம்பக்தஞ் செய்வது தர்ம 
மன்று” என்று அர்த ஸம்பக் கத்தின் கெடுதியை அறிந் 
தவனாயினும் தன்பகினி௰மிட.த்தி லுள்ள ஸ்னேஹமாகற: 

பாசத்தினால் கட்டுண்டு அவளுக்கு ப்ரியஞ் செய்ய, விரும் 

பித் தன்தெளஹிதரனாகா அகிருத்தனுக்குத் தன் 
பேக்றியாகய ரோசனையென்னும் கன்னிகையைக் 

கொடுத்தான். ராஜனே! அக்கு அசிருத்தனுடைய: 

விவஹமஹோற்சவத்தித்காக ருக்மிணி பலராமன் 
ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் இவர்களும் ப்ரத.யும்னன் முதலிய மற்று 
வர்களும் போஜகடகமென்கிற ருக்மியின் பட்டண த.கிழ்- 
குச் சென்முர்கள், அச்சு விவாஹம் apy osu” Oar 

முத்தவர்களாகிய களிங்கன் முதலிய மன்னவர்கள் ரக் 
மியைக் குறித்துப் பலராமனைச் சூதாட்ட த.இினால் ஐயிப்' 
பாயாக, ராஜனே! பலரரமனுச்குச் சூதாட்டம் தெரி 
யாது, ஆயினும் அவனுக்கு அதில் அளவற்ற மனவிருப்' 
பம், ஆகையரல் அவனை. அனாயாஸமாக ஐயி.த.துவிட 

லாம்'என்ருர்கள், ரூக்மியும் அம்மன்னவர்களரல் இங்க 

னம் சொல்லப்பட்டுப் பலராமனை அழைத்து அவனோடு 

சூதாட்டம் ஆடினான். அதில் பலசாமன் நூறு ஆயிரம் 

பதினாயிரம் விதம் பக்தபங்கமா ஜயித்து எடுத்துக் 

கொண்டான். பிறகு அந்த. ராமனை ருக்மி ஐயித்தான். 

அப்பொழுது களிங்கன் பற்கலாக் காட் பூக்கொண்டு 

உரக்கச் இரித்தான். பலரரமன் அதைப் பொறுக்க. 
வில்லை. அப்பால் ருக்மி லக்ஷம்பெரன் பந்தயம வைத் 

தீரன். பலராமன் அதையும் ஐயித்தான். அப்பொழுது: 
ருக்மி வஞ்சனை ெ CEUTA முயன்று த்க் ஜயித்பே தனென்
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மூன், சயரயக்தவருூமல் கடக்கும் தன்மையாகிற பெருஞ் 
'செல்வமுடைய பலராமன் பர்வத்தில் ஸமுக்ரம்போல் 

கோபத்தினால் கலக்கமுற்றுக் கோபத்தின் மிகுதி யால் 

கண்கள் மிகவும் சிவக்கப்பெற்று முன்போலவே லக்ஷம் 

பொன் வைத்து ஆடினான். ராமன் தர்மச்தவருமலே 
அச்ச ஆட்டத்திலும் ர௬ுஈமியை ஜயிக்கான். ருக்மியே 
வென்றால் கபடத்தை ஏற்றுக்கெரண்டு நான் ஐயித் 
தேன். இவ்விஷயத்தில் கேள்விக்கு ஸமாதரனஞ் சொல் 
கிறவர்களரகிய களிங்கரஇகளும் கான் ஜயித்தகாகளே 

சொல்லுிறுர்கள். ஆகையால் அவர்கவரக் கேட்கலாம்” 

எனறான். அப்பால் Fins Dau. பலராமன்தான் பக் 

தயத்தை ஜயித்தரன். ருகமியோவென்றால் கபட ச்.இில் 
இஜிர்து இங்கனம் செரல்லுகிமுன். ஆகையால் அவன் 

சொல்லுவது பொய்யே' என்று ஆகாசவாணி சொல் 

விற்று. விதர்ப்பாரஜகுமாரனாகுய ருக்மி தர்ப்புத்கக 

ளான கலிங்கன் முகலிய மன்னவர்களால் தூண்டப் 

பட்டு ௮௫்க ஆகரசவரணியை நுனாதசித் துக் காலத்தி 
னால் தூண்டப்பட்டுப் பலரரமனைப் பரிஹாஸஞ் செய்து 

கொண்டு இங்கனம் மொழிதான், 

ருக்மி சொல்லுகிறான் :--நீங்கள் வனத்தில் இரிச் 
து பசுக்களை மேய்த்துக்கொண்டிருக்கீரகள். ஆசை 

யால் நீங்கள் சூது சதுரங்கம் முதலியவைகளில் திற 

மையத்றவர்கள், ராஜர்களன்றோ பாசகைகளாலும் 
பாணங்கள௱லும் விரையரடுிவார்கள். உங்களைப்போன் 
ஐவர்கள் அர்த வழிக்கு வம்சவர்களல்லர், இப்படி 
இருக்க நீ ஏன் வீ.ணுக்குச் சூதாட்டத்திற்கு வச் தனை? 
ஆகையால் நீ தோல்வி அடைக் தனை, 

ஸ்ரீசுகர் சொல்லுகிறார். - மன்னவனே! ஸ்பை ஈடு 
வில் இங்கனம் ருக்மியால் சிர்திக்கப்பட்டவனும் கலிங்
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கன் முதலிய ராஜர்களால் பரி2நாஸம் செய்யப்பெற்று 
வனுமாகய பலராம்ன் மிகவும 'கேோபமுற் நிறு இரும்புத்: 

தடியை எடுத்துக்கொண்டு அதனால் அவனைக் கொன் 
முன். கலிங்கராஜன் பற்களைக் காட்டிக்கொண்டு சிறித 

தானாகையால் பலராமன் அவனை வேகமாகத் தொடர்க் 

து சென்று பத்தாவது அடியில் பிடி ச்துக்கொண்டு' 

அவனுடைய பற்கலா உதிர்த்து விட்டான். மற்ற: 

ரரஜர்களும் பலராமனால் இரும்புத்தடியால் பிடிக்கப்: 

பட்டுப் புஜங்களும் துடைகளும் தல்களும் முறிக்து: 

LG Ft QUI TEM. UGH னுடைய மைத் 

துனனாகிய ருக்மி இங்ஙனம் பலராமனால் வதிக்கப்படு, 

கையில் ருக்மிணி ராமக்ருஷ்ணர்கவின் ஸ்னேஹக்திற்கு.. 

என்ன கெடுதி வருமோவென்று பயக்து கன்றென்றாவ.து. 

இதென்றுவது தன்றும் பேசாதிருக்தாள். ஸ்ரீக்ருஷ் 

ணனை அவலம்பமாகவுடைய பலராமன் முதலிய யாத: 

வர்கள் புதிய மணப்பெண்ணுடன் அகிமுத்தனை தத் 
தில் ஏற்றிக்கொண்டு ப்ரயோஜனங்களொல்லரம் கை. 

கூடப் பெற்று தவாரகைக்குப் பேரய்ச் சேர்க்தார்கள்.. 

அதுபத்தொன்ழுவது-அதியாயம் முற்றிற்று, 

பாணனுடைய புதல்வீயாகய உஷை svat) 
னத்இல் ௮கிருத்தனைக் கண்டு அவனிடம் | 

அக ஆவ மோஹக்கொண்டு சன்ஸ$ூயாகிய Ago ந 

லேகையால் ௮வனை வரஉழைத்து ௮வனு 

டன் கலந்திருக்க, பாணன் ௮௨௦ ச் ஈண்டு 

மி சிறையில் அடைசத்சல். J 

uP aap 65 wararaar O61 X gy Bap Bt i—wu7 Bau 

Crap. Gu அறிருத்தன் பாணனுடைய புதல்வியச 
கிய உவை,யென்பவளை மணம்புசிக்தா னென்றும், அப்.



2592 ஸ்ரீபாக a ew [௮-௬௨ . 

Our ap gi ருதீசனுக்கும் ஸீக்ருஷ்ணனுக்கும் கேோரசமரன 

மஹாயுத்கம் கடர்தகென்றும் கேள்விப்பட் iy (HEH 

மேன். அதையெல்லாம் ஏனக்கு ஈன்ருகச் சொல்வீராக, 

ஸ்ரீசுகர் சொல்லுகிருர்;--மஹரனுபரவனாகிய பலி 

சக் ரவர்க்இிக்கு நாறுபிள்வாகள். அவர்களில் த்யேஷ 
டன் பரணனென்று lun Stadio gra. ule kr 
areS arnsreGura பஅதிமஹாவிஷணுவுக்குப் பூ 

மண்டலத்தை யெல்லாம் தானு செய்தரனென்பது 
ப்சளித்தமே யல்லலா. அத்தகைய பலிசக் ரவர் த இியின் 
ஓளரஸ குமாரன் பரணனென்பவன். அவண் ஸர்வகரல 

மும் சிவனைப் பணிவு _அருப்பமுடையவனமிருக் 

தரன், அவன் BNO D1 aps bs Baye அனைவர் க்கும் பூக 

மத் தகுச்தவனும் தரன?றனும் மிகுந்த மஇியுடை பவ 

னும் ஸத்யந்தவருது உடபபவனும் ருத்ரனைப் பணிகை 
பாரகிற வரகக்கைத் PLU bh ஈடத்துச்கன்மையனுமா 

யிருந்கான். முன்பு றுவன நுழகயதான சேரணித புரதி 

இல் சரஜ்யம் செய்துசொண்டு முச்சரன். முக்ச வுடைய 

அனுகரஹத்மினாுல் தேவைசள் அவனுக்குப் பணி 

யாளரைப் போன றிருசசர்கள், ஐரிரம் புறங்களையு 

டைய அப்பராணாலுரன் தீரன்! தரண்டலவம் செய் 

யும் பொழுது நயிரம் புஜறங்களாரறும் வரதம் வாடித் 

bh BUCK BMP OF OK ரரன், மஹானுபானனும் 

ஸமஸ்த பூதங்களுக்கும் ப்ரபுவம் ஏரணம் அடைக் தவர் 
சளக் கரக்க வல்லனனும் பச்ச/ஈனிடத்தில் வா தீஹல்பா 

முூடையவனுமாயெ நுத்பன் MAG Br ap நுடைந்நு 
இடமான வரம் வேண்டும்படி. நகப் பாணனைத் 

தூண்டினான். அவனும் “2 என்பட்டணத்திழ்குக் ச் 

  
  ரஸ me ஆகக 

1, தர்வகை ஈர்த்தனம்,
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கரவலனாயிருக்கவேண்டும்' என்று வரம் வேண் டினான். 
வீர்யத்தனால் கொடிய மதமுடைய அப்பாணாஸ-உரன் 
இருகால் பார்மா வத்தில் இருக்கின்ற ருதீரனுடைய 

பாதாரவிர்தங்களை இரவியின் ௨ளிபோன்ற ஒளியுடைய 

கிரிடத்தினால் ஸ்பா்சித் துச்கொண்டு அவனைக் குறித்து 

இங்கனம் மொழிக் தரன். 

பாணன் சொல்லுகிறான்: -மதாதேவனே! சீ உல 

கங்களுக் கெல்லாம் குருவும் ஈஎன்வரனுமாயிருப்பவன், 

உன்னை யெரழிய மற்ற புருஷர்சள் அனைவரும் விருப் 
பங்கள் நிறைவேறப் பெமுதவர்களே, உன்பாதாரவிம் 

தங்கள். அவர்களுடைய விருப்பங்களையெல்லாம் கல் 

பவ்ருக்ஷம்போல் நிறைவேற்றுகின்றன. அத்தகைய 

மஹானுபாவனாக.ய உன்னை சமஸகநிக்கன்றேன். தேவ 

னே! கீ எனக்கு ஆயிசம் புஜங்களாக் கொடுத்தன. 

அவை எனக்குக் கேவலம் பாரத்இின்பொருட்டே இரு 

க்கின்றன. மூன்று லோகங்களிலும் உன்னக் தவிர 

என்னோடெ.இர்தீது முத்கஞ் செய்யத் தகுக்த இணை 

யானவன். மாவுனும் ழு கப்படவில்ல், கரண் திரம். 

பவம் இனவெடுக்கப்பெட்த புலங்களால் யுத்தஞ் செய்ய 
விரும்பிப் பர்வ தங்கா யெல்ல ர் சூீர்ணஞ் செய்து கொ 

ண்டு இக்கஜங்கல் எழிர்குறுர் சென்றேன், அமையும் 
பயர்து ஓடி.ப்போயின. 

ஸ்ரீசகர் சொல்லுகிழு/.-மஹானுபாவனை ருத் 

ரன் அதைக்கேட்டுக் கே பழு மறுப் பாணனப்பார் க்து 

“உண் தவம் எப்பொழுது முறிச்து Raps oe sr, 

அப்பொழுது, மூடனே உனக்கு என்னைக்காட்டிலும் 

மேழ்பட்டவனாகய புருஷோ த்தமனோடு உன்கொழுப்பை 
அழிக்கவல்ல யுத்தம் கேரிடும்' என்றுன் மன்னவனே
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அற்பபுத்தியொாகிய ௮கதப் பாணன் இங்கனம் மொழி 
யப்பெற்று ஸக்தோஷழுர்று அவன் மொழிக்தபடியே 

தன் வீர்யதைை அழிக்கவல்ல தவஜபங்கம் எப்பொழுது 
கேருமோ வென்று அதையே எதிர்பார் த்துக்கொண்டு 

தன்க்ருஹம் போய்ச் சேர்சதான். அவனுடைய புதல்வி 

யரகிய உவை. யென்னும் கன்னிகை தான் என்றும் கர 

ஞுதவனும் கேளரதவனு மாகிய ப்ரதமும்னகுமாரனான 

அசிருத்தனை ஸ்வப்ன தீதில் கண்டு அவனிடத்தில் மன 

விருப்ப முற்று அவனை அவ்விட த.ரில் கரணாமல் “என 
அன்பு காயகனே! ஏங்கிருகின் ரனை2? எனறு மெர 

திதுகொண்டே ஸ்வப்னசதெனிகது ஸகிகசளினிடை 

யில் தழதழத்து மிகவும் வெட்கமுற்றுப் படுக்கையினி 

ன்று TYPE STM, UTR sys FS கும்பாண்டனென்னும் 

பெயருடைய தரு மகதசி இருகதான. அவனுக்குச் சிதா 

லேகையென்னும் புதல்வீ இருகதாள். அவள் உஷை 

க்கு மிகவும் அண்பிர்கிடமான ஸகி. அவள் அத்தகைய 

உஷையைக் கண்டு குதாஹலத் துடன் இஙஙனம வின 

விளை 

ஸூ சொல்லுகிமுன:--அழகிய புருவங்கரஷடைய 

aGar! உனமஜனோதம் எததகை.ப. நு; (மீ விரும்புகிற 
வன யரவனர் எத்தகையன்?) உனகமு இன்னம் விவர 

ஹம் ஈடக்£வில. உன்னை மணம் புரிகிறான் இன்னன 

னென்றும் தெரியவில்லை. ( இப்படி. இருக்க நீ இங்ஙனம் 

எவனை த் தேடுகன்மனையோ, தெரியவில்லை. அதைச் 

சொல்வரயரக], 

உ வை. செரல்லுகிமு:-ஸகி/ நான் ஸ்வப்னத் 
இல் தரு மனுவஷூயனைக் கண்டேன, அவன் கறுத்த 

கிறறுடையவனும் தாமரையிசழ்போன் உ கண்களுடை
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ண்டுருண்டு கீண்ட புஜதண்டங்கள் அமைக்தவனும் 

மடந்தையர்களின் மனத்திற்கினியனுமாயிருச் தான். 

அவன் தன்னுடைய செவ்வாயின் மதுளை. எனக்குப் 

பானம் செய்வித்து விருப்பமுற்றிருக்கின்ற என்னத் 

ஆஅபசமாகிற ஸமுத்ரத்தில் விழககளளி எங்கோ பேச 

மினன். என்மன ததஇிற்ணெியனாகி।! .அம்மஹா வுபாவனை 

61 OF தேடுகின்றேன். 

சித்ரலேகை சொல்லுகிமுள :-- உன்மனவருத்தத் 

தை கான் போக்கஇவிடுகிறேன். ரீ எவனை ஸ்வப்ன த்தில் 

கண்டனையோ அவனை இம்மூன்று லோகங்களுக்குள் 

இன்னவனென்று நிச்சமித்துச் செொரல்லுவரயாயின், 

கரன் கொண்டு வந்து விடுகி?மன, ஆகையால் உன் 

மனத்தைப் ப றி ததவன் னேனை அவச நிச்சயித்துச் 

சொல்லுவரயாக, ் 

பநிசுகர் சொல்லுகிறு/:;-- £ீகரலேகை இங்களம் 

ori Pig தேவர் கந்தர்வர் ஸிக்கர் சாரணர் பன்ன 

கர் தைகயர் விதயாதரர் பக்ஷ/ மனுஷ்யர் ஆகிய 

இவர்களெல்லோரையும் சிதரதீ.ில் எழுதிக்காட் டினாள். 

அள் மனுஷ்யர்களில் வருவ. ணிகளையும் வருஷ்ணி 

களில் சூ.ரனையும் வஸ--தேவனையும் சாமக்ருஷ்ணர்களை 
யும் ப்ரதயும்னனையும் எழுதினை. உலை. அவர்களில் 

ப் சதயும்னனைக் கண்டு வெட்க முறருள். பிழகு சித்சலே 
கை அகிருத்தனை எழுதுகையில் உஷை அவனைக் 

சுண்டு தலைவணக்கமுற்து சின்முள. மன்னவனே] அவள 

புன்னகை செய்துகொண்டு இவனை இவனே”? என் 

முள். சித்சலேகை இவள் ஸீக்ருவ்ணனுடைய பேச 

னிய அசிருத்தனை விரும்பினுளொன்று சிச்சலித்துத் 
165
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தெரிக்துகெரண்டு யோகப்சபரவமுடையவளாகையசல் 

ஆகாசம ர்க்க த்இனால் தவாரகைக்குச் சென்றாள். 

HAG அழகிய படுக்கையில் படுத், து.றங்குகின்ற அகிருதீ 

தனை யோகமஹிமையினால் எடுத். துக்கொண்டு மீண்டு 

சோணிதபுரத்திற்கு வக்து தன்ஸகியின் அனபனாகிய 

அப்புருஷனை அவளுக்குக் காட்டினாள். ௮க்த உஷை 

மும் மிகவும் ௮ழகியனான அவ்வகிரு த்தனைக் சுண்டு 

ஸச்தோஷத்தினால் முகம் மலரப்பெற்று வேறுபுர௬ுஒ./௬ 

னால் கரணவுமுடியாத தன்க்ருஹதீதில் அவனுடன் 
ஸுகமாக விளையாடிக்கொண்டிருஈதரள். அவ்வகிருத் 

தன் அவளரல் தன் அம்தப்புரத்தில் மறைதீது வைத் 

gt Apis am srw பூமாலை கந்தம் தூபம் தீபம் ஆஸ 

னம் முதலியவைகளாலும் பானம் போஜனம் பக்ஷ்யம் 

இவைகளாலும் இனிய உரைகளாலும் சுற்ரூவையா 

ம் மூஜிக்கப்பட்டு சாள்தோறும் ஸ்னேஹம் வளரம் 

பெற்ற அவ்வுஷையால் இந்த்ரியங்கள் பறியுண்டு பல 

சரட்கள் கடக்தும் ௮தை அறியாதிருகதான். அகதப் 

புரத்துக் கரவலர்கள் யதுகுலத து வீரனாகிய அசிருக.௪ 

னால் அங்ஙனம் ௮ னுபவிக்கப்பட்டுக் கன்னித்தன்மை 
யரகிற விரதம் அழியப்பெழ் றிருக்கன்ற 265 உலை. 

யைக் கண்டு மறைக்கமுடியாத சிற்சில கரரணங்களரல் 
இவள் புரூஷ்னால் தூஷிக்கப்பட்டவளென்று Oo hé gr 

சொண்டார்கள். அந்தப் படர்கள் மன்னவனிடம் செ 

ன்து “ராஜனே! கன்னித்தன்மையிலிருச்கின்ற உன் 

புதல்வி குலத்தைக் கெடுக்கவல்ல கடத்தையிலிருப்ப 

தாக எங்களுக்குத் தெரியவருகன் pg ப்சபூ/ ரங்கள் 

அர்தப்பு ரத்தில் எங்கும் அசையாதிருக்து அவளைப் 

பாதுகா த்.துககொண் டி ருக்கிறோம். புருஷர்கள் எவ 

கும் அவளைக் கண்ணெடுத்துப் பார்க்கவுற்கூட..
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இடமில்லை. ஆயினும் அவளுக்குக் CHD or Soe 
எப்படி கேர்க்கதோ தெரியவில்லை?” என்று விண்ணப் 
பஞ் செய்தார்கள், அப்பால் பாணன் தனபு கல்வியின் 
கெடுகடத்சையைக் கேட்டு மனவருத்தமுற்று விளை 
quia கன்ணனிகையின் அக்தப்புசத்திற்குச் சென்து 
யதுற்பேஷ்டனும் மன்மகனுடைய அவதாரமாயெ 
ப்ரதியுமனனுடைய புதல்வனும் ஐதச்இர்கெல்லாம் 
இணையில்லாக தணியழகளும் Sy ss சிறமுடைய 
வனும் பி.தரம்பரம் உடு தீதிருப்பவனும் தாமரையிதழ 
போன்ற அழகிய கண்களும் திரண்டுருண்டு நீண்ட 
புஜ தண்டங்களும் விளங்கப்பெழ்றுக் குண்டலங்களின் 
கரக்தியாலும் முன்னெழ்றி மயிர்களின் ஒளியா லும் 
புன்னகை அமைக்த கண்ணோச்கத்தினாலும் அலங்கரிக் 
கப்பட்ட முகமுடையவனுமாகிய அகிருக்தனைக் கண் 

டான். அவன் அப்பொழுது அகத உஷையிக- 
ஆலிங்கன த.தினால் அவளுடைய கொங்கைகளின குங்கு 
மக்குழம்பு படியப்பெழ்றதும் வஸாசகரலத்து மல்லிப் 

புஷ்பங்களால் தொடுக்கப்பட்ட துமாகிய மாலையை மார் 
பில் ௮ணிக்து மிக்க மங்கள ஸ்வரூபையும் அனபிந்டே 
முமரகிய அச்காதலியுடன் அவளுச்கெதிசில் உட்தர ரீ 
ந்நு பாசகைகளை ஆடிக்கொண்டிருக்கரன். பாணன் 
அத்தகையனான அவ்வகிருக் சனைச் கண்டு மிகவும் வியப் 
புற்முன். மதுவம்ச த்தில் பிறக் தவனாகிய அவ்வகிரகு* தண் 
ஆயுதம் ஏர்திச்கொண் டிருக்கிற படர்களால் சூழப்பட் 
.ருக்கின்ம ௮ச்தப் பாணனைக் கண்டு யமன்போன்து 
அவர்களை வ.திக்கவிரும்பி ௮ங்கு அருகரமையிலிருக்க 
இரும்புத் தடியை எடுத் ௮அக்கொண்டு தன்னைப் பிடிக்க 
முயன்று சுற்றிலும் சுழன்று வருகின்றதவர்களும் ஆயுத 
மேச்தினவர்களுமாகய அவர்களைக் கொழுப்பூடையு,
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யன் தி காய்களைக் கொல்வதுபேரலக் கொன்முன். அவர் 

கள அவனால் அடிக்கப்பட்டுக் தலைகளும் துடைகளும். 

புஜங்கம் மு.றியப்பெற்று அக்தப்புரச்தினணின்று வெ 
னிப்பட்டு ஒடிப்போனார்கள். பலிஷ்டனாகிய பரணன் 
தன்னைன்யத்தை வதிக்கின்ற அவ்வகிருச்தனைக் கோப 

முற்று காகபாசங்களாரல் பக்தனஞ் செய்தான். உஷை 

HORS SW கட்டுண்ட தைக் கேட்டுச் சோக த்தினாலும் 

அுக்கத்தினுலும் தழதழத்துக் கண்ணுங் கண்ணீரு 
காயக் கதறினான். ௮றுபத்திரண்டாவது அத்பரயம் 

மூத்தி.ம௮. 

f ஸ்ரீக்ருவ் ணன் யாசஉளைன்யச் ஏ ] 

| டன் சென்ற பாணலேடுயு -சஞ்செய்ல க 

| ருத்ரன் எஹாயமாக OV g தோல் 

௮-4! வியடைந்து ஜ்வாக்ளை ப்ரயோடுக்ச ஸ்ரீக ,,)ஆ-ஓஉ- 

ருஷ்ணன் ௮தைத்சடுச்க ௮44 ஜ்வரமும் 

௬.தரனும் ஸ்ரீச்ருஷ்ணனை ne gree 

| செய் தல, 

  

  
ஸ்ரீசுகர் சொல்லுகிறுர்.--பாரகனே/ அகிருத்த 

அடைய பக்துக்கள் அவனைக் காணாமல் வருக்திக்கெ௱ 

ண் டிருக்கையில் வர்ஷாசர௰மாகிய நான்கு மாதங்கள் 

௯டச்தன, அவனுடைய பந்துக்களாரகிய அர்த வருஷ. 

கனிகள் சாரதர்மூலமாங் அவன் காணாது போன வருத 
தாந்தத்தின் விவசச்தையும் ௮வன் சதருக்களை வதித்த 

அ முதலிய வருத்தாச் த. தையும் பாணனால் கட்டுண் டி. 

குப்பதையும் கேளவிப்பட்டு ஸ்ரீக்ருஷணனால் பாதுகாக் 
கப்பட்டுச் சோணிதபுரத்திம்குப் போனார்கள். ப்.ரதயும் 
அன் யுயுதானன் ககன் ஸாம்பன் ஸா.ரணன் GSO 

பந்தன் பத்ரன்: ஆ௫ய "இவர்கள் ராமக்ருஷ்ணச்
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கைச் தொடர்க்து பன்னிரண்டு ௮க்ஷ/ளஹிணி ஸைண் 

யத்துடன் சென்று பாணனுடைய நகரமாகிய சேச 

ணிதபுரத்தைச் சுற்றிலும் சூழ்க்து எல்லாததிசைகளி 

னம் தகைகந்தாரகள். அவர்கள் பட்டணத்து உத்யானக 

கலமாயும் கோட்டைகளையும் கேரட்டைமேக்கட்டடங் 

களையும் கோபுரங்களையும் முறிக்துப் பாழ் செய்வதைக் 

கண்டு பாணன் கோபமுழ்றுச் தானும் அவர்களைப் 

போலவே பன்னிரண்டு அக்க்ஷ/ெ)ஹிணிலைனயத்து 

உன்கூடிப் புமப்பட்டான். அப்பொழுது ருகாரன் பாண 

னுக்கு உசவிசெய்யும்பொருட்டுத் கன்பு தல்வனாகிய 

ஸுப்.ரஹ்மண்யனோடுகூடி ப்்ரமதகணங்களால் சூழப் 

பட்டு ஈக்தியென்னும் வ்ர௬ுவஷூ.பத்தின்மேல் ஏறிக்கொண்டு 

வந்து ரரமக்குஷணர்களோடு ய ச்சஞ்செய்தரன். 

ரீக்ருவணன் ருதாரன் இவர்களுக்கும் ப்்ரதயும்னன் 

ஸாப்ரஹ்மண்யன் இவர்களுக்கும் மிகவும் துமுலமான 

யுத்தம் கடச்தது, கும்பாண்டன் கூபகர்ணன் இவ்விரு 

வர் பலரரமனோடும், ஸாம்பன் பரணபுதரனோடும் ஸாத் 

யக பாணனோடும் யுத்தஞ்செய்தார்கள். அ௮க்த யுத்தம் 
மிகவம் அழ்புதமாகிக் காண்போர்களுக்கும் கேட்போச் 

களுக்கும் மயிர்க்கூச்சலை விளைக்கக்கூடியதரமிருக த.து. 

ப்சஹ்மதேவன் முதவிய தேவற்பரேஷடர்களும் முணிவச் 

களும் ஸித்தர் சாரணர் கந்தர்வர் ௮ப்ஸரமடக்தையம் 

ump? ஆய இவர்களும் விமானங்களில் எறிக்கெச 

ண்டுயுத்தம் பார்க்க வந்தரர்கள். ஸ்ரீக்ருஷணன் ருத் 

சனைச் தொடர்க்து abs yest UCT st குஹ்யகர் டச 

கனிகள் யாதுதானர் யக்ஷர் ராக்ஷஸர் விகரயகர் பூதன் 

கள் மாத்ருதேவதைகள் பிசரசர் கூச்மண்டகண& 

கள் ப்ரஹ்மாரக்ஷஸர் ஆகிய இக்கூட்டங்களை யெல்லாம் 
தன்னுடைய சார்ங்கமென்னும் தலுல்ஸிணின் gy Ly ote
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படுகின்ற கூரியநுணியுள்ள் பாணங்களர்ல் பறர்தோடக். 
அ.ரத்தினான். பினாகமென்னுர் சனுஸ்ஸை எஏக்தின ருத் 
சன் ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் மேல் கானாவிதமான அஸ்த ரங்களை 
ாயோகித்தான், சார்ஙகவிம்கையனாகய அப்பாமன் 
வியப்பின் றி அவற்றை யெல்லாம் உரிய பதிலஸ் தரங்க. 

ளால் தடுச்துவிட்டான். அும்மஹானுபாவன் ப்ரஹ்மா 

ஸ்தாத்திற்குப்ரஹ்மாஸ்தரத்தையும் வாயவ்யாஸ்த்திற். 
கூப் பர்வதாஸ்தரத்தையும் ஆக்னேயாஸ ச் த.இிற்குப். 

யர்ஜன்யாஸ் தீ.சத்தையும் பாசுபதாஸ் தரத்திற்கு காரா 
பணாஸ் கரத்தையும் ப்யோகித்தான். மற்றும், அத்த. 
ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் ௬த்ரனை ஐரும்பணாஸ் த.ரத்கினால் கொட் 

டாவி விட்டு உறக்கம் தலையெடுதீது மதிமயங்கும்படி. 

செய்து பாணனுடைய னைன்யத்தைக் கச்திகதைபா 
ணம் இவைகளால் அடி சக்கான். ஸுப்ரஹ்மண்யன் ப்ரத. 

பும்னனுடைய பரணஸமூஹங்களால் காற்புறத்திலும் 

பீடிக்கப்பட்டு அவயவங்களினின்று ரக் தத்தைப் பெருக். 
கிக்கொண்டு மயில்வாஹன ச்.துடன் யு.ததபூமியிணின் நூ 
புறப்பட்டுப் போனான். குமபாண்டன் கூபகர்ணன் இவ் 

விருவரும் பலராமனுடைய உலக்கையினால் அடியுண்டு. 

நூமியில் விழுக் தர்ர்கள். ௮னனுடைய ஸைன்யங்களெல்: 

லாம் சாதன் மாண்டமையால் பயக்து சாற்புறத்தகிலும். 
பதந்தோடின, பாணன் கன்ஸணைன்யமெல்லாம் நாத் 
புறத்திலும் சசறியோடுவதைக்கண்டு மிகவும் கோபா 
வேசமுற்று ஸாத்யகியைக் துறந்து ரதத்துடன் ஸ்ரீக். 

குஷ்ணனை எதிர்த்துச் சென்முன், யுத்தத்தில் கொடிய 
க தமுடைய பாணன் ஓரேதடவையில் ஐக்நூறு தனுஸ் 

க்களையும இழுத்து வளைத்து சாணேறிட்டு ஒன் 

வொன்திலும் இரண்டு பாணங்களைத் தொடுத்து விடுக 
தான். மஹானுபாவனாயே ஸ்ரீக்ருவணன் தசேதடவை
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ஸில் ௮க்தச் தனுஸ்ஸாக்களை யெல்லாம் அறுத்து ஸா 

சதியையும் சதத்தையும் குதிரைகளையும் அடித்துச் சங் 
கநாதஞ் செய்தான். அந்தப் பாணனுடைய தரயாகய 

கோடரையென்பவள் தன்பிள்ளையின் ப்ராணன்களைப் 
பாதுகாக்கவிரும்பி]அரையில் ஆடையின் றிச் தலைமயிர் 

களை விரிதீதுக்கொண்டு ஸ்ரீக்ருஷ்ணனுக்கு எதிரில் 

வந்து நின்றாள். அப்பரல் ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் அசையில் 

ஆடையின் றி அம்மணமாயிருக்கன்ற அக்தக் கோட 

மையைப் பார்க்கப் பொறாமல் முகத்தைக் குறுக்கே 
இருப்பிக்கொண்டான். ரதம் முறிந்து தனுஸ்ஸாக் 

களும் அதுக்து வருத்தமுந்றிருக்கன்ற பாணன் அக்த 
ஸமயம் பார்தீதுப் பட்டணத்திற்குள் நுழைக்தான். 
பூதகணங்களெல்லாம் ஓடிப்போகையில், ர.த.ரன் பயங் 

கரமான உருவமும் மூன்று தலைகளும் மூன்று பாதக் 

களும் உடைய பயங்கரமான ஜ்வரத்தை ப்ரயோகித் 

தான். அர்த ஓவரம் பத்துத்கிசைகளையம தஹித்துக் 
கொண்டு ஸ்ரீக்ருஷ்ணன்மேல் எதிர்த்து வந்து சார்ங்க 
விற்கையனாகிய அர்த ஸ்ரீக்ருஷ்ணனுடைய முன்னே 

கின்றது. அப்பால் தேேவதேவனாகய ஸ்ரீக்ருவணன் அக்த 

ஜவரத்தைக் கண்டு வைஷனாவமான சீதஜ்வரத்தை 

பாயோடுத்தான். மாஹேஸ்வரஜ்வரம் வைஷ்ணவஜ்வ 
சம் ஆகிய அவ்விரண்டு ஜவரங்களும் ஒன்றோடொன்று 
யூ,ததஞ் செய்தன. அப்பால் மாஹேஸ்வசஜ்வரம் வைஷூ. 

ணவஜ்வரத்இனால் மிகவும் பிடிக்கப்பட்டு ரோதனனு. 

செய்தது. ௮ச்த மாஹேஸ்வரஜ்வரம் பயக்து மற்ற என் 
விடத்திலும் அபயம் கேரப்பெறாமல் சரணம் பெத 

விரும்பிக் கைகளைக் குவித். துக்கொண்டு ஸ்ரீக்ருஷ்ணனை 

ஸ்தோதாஞ் செய்தது.
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ஜ்வரம் சொல்லுகிறது:--ப்ரபஞ்சத்கின் ஸ்ருவூடி 

ஸ்திகிஸம்ஹாரங்களுக்குக் காரணனும் வேதமாகிற 

பட. ரமாணத்தினால் அறியப்படுகிறவனுமாகய உன்னை 
கரன் சரணம் அடைகின்றேன். வேதாக்தங்களில் எது 
பாப் ரஹ்மமென்று கூறப்படுகிதோ, அத்தகைய பச 
வஸ்து நீயே. உனக்குப் பசி தாஹம் முதலிய ஊர்மிகள் 

எவையும் கடையா. நீ மேன்மையடைய ப்ரஹ்மாதி 
களுக்கும் நியாமகன்; அனைவர்க்கும் அ௮க்தராத்மாவா 

யிருப்பவன். நீ அவயவங்களின் றிக் கேவலஜ்ஞானாகக் 

தங்களே வடிவமாயிருக்கப் பெற்றவன்; அளவற்ற 
சக்திகளுடையவன். கரலம் தைவம் கர்மம் ஜீவன் க் 

தச்த வஸ்துக்களின் ஸ்வபாவம் ப்ருஇவி முதலிய பஞ்ச 
பூதங்கள் ப்ரக்ருதி ப்ராணன் புத்தி ௮வஸ்தை தேவ 

மனுஷயாதி சரீரம் கார்யகாரணங்களின் பரம்பரை 
ஆகிய இவையெல்லாம் உன்னுடைய எஸங்கல்பரூபஜ்ஞா 

னத்திற்கு அ௮தீனமாமிருப்பவை. நீ இவற்றின் ப்ரகா 

ங்களின் றி விலக்ஷ்ணமாயிருப்பவன். அத்தகைய 
உன்னை கான் சரணம் அடைகின்தேன். லீலையாகிற கா 
சணத்தினால் உன்னிட த்தில் பொருக்துகின்ற பற்பல பிற 

விகளரல் தேவதைகளையும் ஸதபுருஷர்களையும் தர்மமச் 
பாதைகளையும் கரக்கின்றனை. மற்றும், தப்புவழியில் 

இழிர்து ஸத்புருஷர்களுக்கு ஹிம்ஸை செய்கின்ற அஷ. 
டர்களை அழிக்கின் றனை, உன்பிறவிகளெல்லாம் பூமியின் 
பா.ரமாகிய துஷ்டர்களை: அழிப்பதற்காகவே. நீ இப் 

பொழுது அவதரித்திருப்பதும் பூமியின் பராரத்தை நீக் 
கும் பொருட்டே. முதலில் சாக் தமாயிருப்பினும் கடை 
மில் உக்.ரமாகிப் பொறுக்கமுடியாததும் உன்தேஜஸ். 
ei உதவிசெய்யப்பெற்றதுமாகிய gers Beyw 
கரன் தஹிக்கப்பட்டு வருச்துகிறேன் ஆகையால் சச
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ணம் அடைக்கிருக்கின்ற என்னைப் பாதுகாப்பரயரக. 
ப்சாணிகள் வருத்துமுற்று வேரொுருரக்ஷ£ன் சடைப் 
பனோ என்னும் ஆசை தொடரப்பெற்று எதுவசையில் 
உன்பாதங்களைப் பணியா திருப்பார்களோ, அதுவசை 

யிலுமே அவர்களுக்கு அவ்வருத்தம் தொடர்ந்து வசூ 

மன்றி உனனைப் பணிய முயன்றவர்களுக்கு அது கேரச 

து. (ஆகையால் உன்னைச்சரணம் அடைக்த நான் இண் 

ATi ahs gos Ys Sor?) என்னைக் காப்பாயாக. 

ஸ்ரீபகவான் செொல்லுகிருன்:--தரிசிரனே/ (மூன்று 

தலைகளையுடைய சைவஜ்வரமே!) உனக்கு கான் அருன் 
யுரிக்தேன். உனக்கு என்ஜ்வரத்தினிட gs Bosh ar sy 

பயம் நீங்குமாக. எவன் ஈம்முடைய இரச்த ஸம்வாதத் 
தை கினைக்கிமுனோ அவனுக்கு உனணனிடத்தினின் * 

பயம் உண்டரகாரதிருக்குமாக. (அவனை கீ வருத்திப் 
பயப்படுத்தலாகா.௮), 

ஸ்ரீசுகர் சொல்லுகிருர்:-- மாஹேஸ்வாஜ்வரம் இல் 

கனம் பகவானால் மொழியப் பெற்றுத் தன்னைப் பந்தி 
MUTE CTL கைவிடாமல் பரதுகாக்குக்தன்்மையனான 

அக்த ஸ்ரீக்ருஷ்ணனுக்கு கமஸ்காரஞ் செய்து மீண்டு 
போயிற்று: பாணனோவென்றால் மீளவும் யு.த்தஞ் செய்ய 
முயன்று ரதத்தில் எ.றிக்கொண்டு ஸ்ரீக்ருஷ்ணனை or 

ச்த்து வர்தன். மன்னவனே! அப்பால் ஆயிரம் புஜவ் 

களால் பல ஆயுதங்கக£த் தரித்திருக்கன் ற பாணாஸு 
சன் கோபமுற்றுச் சக்ராயுதச் தரித்த ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் 

(மேல் இரும்பு ச்தடியை எறிச்தான். மஹானுபசவனு 
இய ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் வருக்ஷத்தின் சொகளைச் Ca Bed 

யதுபேரல, அஸ்க £ங்களை ஓயாமல் ப்ரயோ௫ிக்கன் ௪ 
அந்தப் பாணனுடைய புஜங்களைச் சக்ராயுதத்தினால்
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சே.தித்சான், இங்கனம் பாணனுடைய புஜங்கள் 
சே.திக்கப்படுகையில், மஹானுபாவனும் பக்தர்சளி 
டத்தில் மன இரக்கமுடையவனுமாகிய ருத்ரன் ஸ்ரீ 

க்ருஷ்ணானிடம் வச்து மேல்வருமாறு கூறினான். 

ரு.தான் சொல்லுகிறுன்:--வேதாக் தங்களில் மறைக் 
கப்பட் ட ருக்ன்ற பாப் ரஹ்மம் நீயே. நீ ஜஞானஸ்வழூ. 
பன் ஸவையம்பரகரசன். யோகரப்யாஸத்தினால் பரிசுத் 

மான மனமுடைய பெரியோர்கள் உன்னை அறிவார்க 
ளன்றி மற்றவர் அறியமாட்டார்கள். கீ ஆகாயம்போல் 
எவ்வகை விகா.ரங்களும் திண்டப்பெறருதவன். ஆகாசம் 

உன்னுடைய தரபி. ௮க்ணி உன்முகம்,ஜலம உன்னுடைய 

சேதஸ்ஸ-, தயுலோகம் உன்சிரஸ்ஸு-, திசைகள் உன் 

காது. பூயி உன்பாதம், சக்தரன் உன்மனம்! ஸுஉிர்யன் 

உன்னுடைய நேத்ரம். சான் உன்னுடைய அஹங்காரம். 
ஸமுத் ரம் உன்வயிறு. இக்தரரஇகள் உன்புஜங்கள். 

ஒஷுஇகள் உன்ரேரமங்கள். மேகங்கள் உன் கேசங்கள். 

ப்ரஹ்மதேவன் உன்புத்தி.ப்ரஜாபதி உன்னுடையஆண் 
குறி. தர்மம் உன்ஹ்ருதயம். இங்கனம் ரீ உலகங்களால் 

ஏற்பட்ட அவயவங்களையுடையவன். நீயே புருஷன், 
THD Sours ஒளியுடையவனே! தர்மத்தைப்: 
பாரதுகாப்பத.ற்கரகவும் உலகத்தின் க்க்ஷ்மத்திற்காக. 
ஒம் நீ இங்கனம் அவதரித்திருக்கன்றனை. Core. 

பாலர்கனரகிய காங்கள் அனைவரும் உன்னால் படைத்: 
துப் பாதுகாக்கப்பட்டு ஏழு உலகங்களையும் பாது 

கரத்துவருனெறோம். Dis உலகங்களுக்கு கீமோ 

காரணன், நீ இரந்த உலகங்களைப் படைப்பதற்கு, 
முன்பு சாமரூபவிபாகங்களுக்கடமல்லாத ஸுிக்ஷ்மசே 
தனாசேதனங்களைச் சரிரமாகக் கொண்டு இருவனேயா 

அிருக்தனை. ஐகத்இற்கு உபா தானகா. ரணனான ப.ரமபுரு,
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ஷன் நீயே. உன்னை உபரகரனகாரணமாகக்: கொண்டு 
வேறொருவன் உலகங்களைப் படைக்கிறானென்பது 

இல்லை. நீயே உபாதானகாரணமும் கிமித்தகாரணா 

முமாயிருஈ நு உலகங்கலாப் படைக்கின்றனை யன்றி 

உன்னையொழிய வேரொகு நிமித்தகாரணன் இல்லை, 

(ஜ்ஞானசக்யரதி குணங்களையுடைய நீ கிமித்தகாரண 
மாயிருச்து ஸுிக்ஷ்மசே சனாசேதனங்களைச் சரீரமாக 

வடைய உன்னையே உபரதானகாரணமாகக் கொண்டு 

ஸ்தூல சேதனா சேகனரூபமான Qos உலகங்களைப். 

படைக்கின்மனை. 8 ஜஞானஸ்வரூபன், ஸ்வயம்ப் ரகா 

சன; ஜாகரஸ்வப்னஸ-ஒ.ஈப்இிகளென்கிஉ ன்று 

அவஸ்கதைகளின் ஸம்பக்த மற்றவன். ஆகையால் பரக் 

ரூ.தி ஜீவன் இவ்விரண்டைக் காட்டி லும் விலக்ஷண்மா 

மிருப்பவன். ஆகையால் நீயே அனை த.இிற்கும் காரணன். 

உனக்கு வேஜரொரு காரணம் கிடையாது. நீயே றார் வேள் 

வரன். ஓேவஸ்துவுக்கு உபாதானகா ரசணமாயிருக்கை 

சிமித்தகாரணமாமிருக்கை ஆகிய இவ்விரண்டுதன் 
மைகளும் சேரமாட்டா. ஆயினும் உன்குணங்கள் போல் 

உன்னை விட்டுப்பிரியாதிருக்கின்ற ப்ரக்ருதி புருஷாதி 
களுக்குத் தேதவத்வம் மனுஷ்யத்வம் முதலிய ஆகாரங் 
கள் ஸித்திக்கும்பொருட்டுத் தன்ஸங்கல்பத் இனால் 
௮ச்த ப்ரக்ருஇிபுருஷூர்களின் ஸ்வரூபம் மாறுதல் ஸ்வ 

UTA DT SU Gu Karras Hs FS BGC SUL 

அவற்றிற்கு ௮ர்தராக்மாவாகவம் காம ரூபங்களுக்கு 

சிர்வாஹகனாகவும் இருக்கின்றனையென்று வேதாக்த 
௮ாக்யங்களாகிற ப்ரமாணங்களால் ௮ நியப்படுன் நனை 

(உன்னிடத்தில் பொருக்தாத்தன்மைகளும் பொருக்கு 

இன்றனவென்று வேதாக்தங்கள் கூறுன்றனவாகை, 
ரல் இவை எப்படி. ஒரிடத்தில் சேருமென்று: ஸ்.
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தேஹிக்ச இடம் இல்ல, இக்த்ரியங்களுக்கு எட்டாத 

விஷயத்தில் சப்தப்பபாணம் எப்படி சொல்லுகிற 

கோ அப்படியே ப்புச்கெரள்ள ளேண்டுமல்லவாரி) 

அளவற்த மஹிமையுடையவனே / ஸூர்யன் மேகாதிக 

ளால் சன்ஸ்வரூபஸ் பாவங்கள் மறைக்கப்படா தவனாகி 

அச்ச மேகாஇகலாயும் வற்றால் மறைக்கப்பட்ட மத்ற 

உருவங்களையும் சன்று விளங்கச் செய்வது போல நீடிம் 

ஸதவரதிகுணமயமானண ப்ரக்ருஇயினால். தன்ஸ்வகூப 

-சிவபாவங்கள் மறைக்£ப்படா தவனாக ப்ரக்ர௬ு தியையும 

அதன் கார்யங்களையும் அவற்றின் குணங்களையும் விளங் 

கச்செய்கன்றனை. நீ ஸவயம்ப்ரகாசன், ப்ராணிகள் 

அனைவரும் உன்மாயையினால் மதிமயங்கி மகன் மனைவி 

மனை முதலியவம் றில் மனவிருப்பமுற்றுத் துயரமாகிற 

yp sr saw Valu snd முழுகுவதுமாயிருக்கினமுர 

BM. YMA IY MAH aol u உன்னால் கொடுக்கப்பட்ட 

தும் உன்னுடைய ஆச தனத்திறர்கே உரியதும் உண் 

மரயையைக் கடப்பசம்கு ஸாதனமுமாயிழுக்கினற 

Bes மனுஷயதேஹத்தைப் பெற்றும் எவன் உன்பர 

தங்களைப் பணியா திருக்கிரானே, ௮வன் ஆத்மவஞ்சக 
னல்லவாசி (அவன் தன்னுடைய தோஷத்தினால் தான் 

 இக்கிக்கிறுனாகையால் அதில் உன்னுடைய தோஷம் 

இன்றும் இல்லை. எவன் தாரன் மாரணம் அுடையுக்தன் 

மையனாகித் தனக்கு அச்கு.ராதீமரவும் ௮ன்பனும் ஈர 

வரனுமாகிய உன்னைப் பணியாமல் துறச்து உனக்கு 

கேர்விபரீ தங்களான ப்தரஇவிஓுூயங்களில் விருப்ப 
முற்று அறை கேோப்பெருமல் வருக்துகிருனோ, ௮வன் 

'விஒமென்னும்புத்தியால் அம்ருதத்தைத் அுறக்து 
அ௮ம்ருதமென்று விஷத்தைக் கைப்பற்றுகிறான் 
1௮வன் பெரியோர்களால் மிகவும் சோ௫ிக்கத் தகுக்
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தவன்), ருக்£ரனென்று Ouari பெற்ற நானும் ப்ரஷ் . 
மதேவனும் தேவகைகளும் தரயமனத்தரான முனிவர் 
களும் அக்தராத்மாவும் மிகுக்த ஈண்பனும் ஈஎண்வானு 
மரகிய உன்னையே ஸர்வப்ரகராக்தரலும் சரணம் 

அடைகதிருக்கின்றோம். தேவனை! அத்தகைய குணக் 
கள் அமைகதவனும் ஜகக்கின் ஸ்ருஷ்டி. ஸ்தி௫ ஸம் 

AMT TASH SS STI sy) வைஷம்பமற்றவனும் பசி 
சாஹம் முதலிய ஊர்மிகள் இீன்ட ப்பெரு தவனும் சன் 

னப் பணிசதவர்களுக்கும் * ஹக்கன்மையை விளைப்பவ 
னும் ஸமஸ்த பூதஙகளுக்கும உண்பனும் ஸ்வத சக்ர 

னும தன்னைப2பான்ற வேெெழுரு வஸ்துவும் தனக்கு 

அமற்பட்டவஸ்துவம் இல்லாகவனும் NS SM are 

னும் எங்களுக்கு அஅவலம்பமா ரிநப்பவனும் தன க்குத் 

தானே ஆதா ரனுமாடிய உன்னை உரங்கள் இஹபரலேச 

நணாுகங்களுக்காகவம் மே க்ஷ சிற்காகவும் பணி 

தன்மோம். இதப் பாணன .: ஈபக்கனாக.? எனக் குப் 
KET; அ௮ன்பிற்கிடமானவன். என்னையே தொடர்க 

இருப்பவன். தேவனே! இகக(ப UT OT sys நரன் 

அபயம் கொடுத்திருக்கிறேன். அதை நீ சிறைவேழ்ற 

பேண்டும். இதுவே நீ செய்யவேண்டி௰ அனுக 

ஹம, நீ ப்ரஹ்லாதனுக்கு உனவம்சத்தில் பிறக் தவனை 

நரன் வதிக்கிற தில்லையென்று ௫௮௫ ௭ புரி, சனையல்லவா 7 

அதைச் தொடர்ச்து இவனை 2 கரப்பரயாக. 

ஸ்ரீபகவான் சொல்லுக ரன: -மஹரனுபாவனே / 

நீ என்ன மொழிர்தனையோ ௮தை அப்படியே செய்க 

மேன். உனக்கு எது ப்ரியமேோ அது சானக்கும் ப்ரியமே, 

நீ எதைச் செய்யவேண்டுமென்று கிச்சயித் இருக்கன் 

1, அந்தப் ட தாஹம் முசலிய ஊர்மிகள் இண்டப் பெருதிருஃ 

குர் தன்மையை, 
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நனையோ, அதை சான் கல்லதென்று அனுமோதன ஞ் 

செய்தேன். உன்வம்சத்தில் பிறக தவனை நான் வதிக்கிற 

, இல்லையென்று கான் ப்ரஹ்லாத னுக்கு வரங்கொடுத் 

இருக்கிமேனாகையால் பலியின் புதரனாகய இந்தப் பச 
ணுளுரன் எனக்கும் வதிக்கக்ககுக்தவனல்லன். இவ 

அடைய கொழுப்பை அடக்கும்பொருட்டுப் புஜங் 

களைச் சேதித்தேன். பூமியின் பாரத்தை நீக்கும்பெர 
ருட்டு அளவற்றதரகிய இவனுடைய ளனைனயத்தையும் 

பாழ்செய்தேன். இவனுக்கு சகான்கு புஜங்களை மிகுத்து 
விட்டேன். இவன் இந்தப் புஜங்களோடு ஐரரமரணகு 

களத்றிருப்பரன். மற்றும், உன் ப்ருதயர்களில் முக்ய 

னாகிய இவன் எவ்விதத்திலும் பயமற்றிருப்பான. 

ஸ்ரீசுகர் சொல்லுகிறார்: - அச் தப்பாணாஸ-உரன் இங் 

கனம் அபயம் பெற்று ஸ்ரீக்ருஷணனைச் சிரத் இனால் 
வணங்கப் பட்டணஞ் சென்று அுசிரு த்தனையும் அவன் 

பரர்யையாகிய தன்புதல்வியையும் ரதத்தில் ஏத்றிக் 

கெ.சண்டுவக்தரன், அழகிய ஆடைகளை உடுத்துச் சற 

ச்ச ஆபரணங்களை அணிக்து ௮அக்ஷ/)ள ஹிணிஸைன் 

யத்தினால் சூழப்பட்டுக் காதலியுடன் இகழ்கின்ற அகி 

ரு.த்தனை முன்னிட்டுக்கொண்டு கு.த்சனால் .து.யிகர் கனஞ் 

செய்யப்பெத்றுப் பாணாஸு.ரன் பின்டொடர்ச்து ane 

தரன். இங்கனம் பாணாஸுரன் கெரண்டுவக்து சேர்த்த 
அகிருத்தனுடன் கூடி ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் சங்கம் கனகத் 
தம்பட்டை அக்துபி முதலிய வரத்பகோஷூங்களுடன் 
பம்டணத்து ஜனங்களும் சண்பர்களும் ப்ரசஹ்மணார் 
களும் எ இர்கொண்டுவரப்பெற்றுக் தேதோாரணங்களோடு 

கூடிய. தீவஜங்களால் அலக்காரஞ் செய்து சாஜமார்க் 
கங்கஞம் காற்சக்திவீ.இகளும் ஜலம் தெளித்து விளக் 
கப்பெத் நிருப்பதுமாகய தவரரகாபுரிக்குச், சென்றுன்
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எவன் ஸ்ரீக்ருஷ்ணனுக்கு ருதரனோடு 665 Dis 
வருத தாக்கத்தையும் ஸ்ரீக்ருஷ்ணனுடைய விஜயத்தை 
YD STON எழுக்து கினைக்கிறானோ அவனுக்கு என 

கும் எப்பொழுதும் பராஜயம் உண்டரகர து. அறுபத்து 

மூன்முவது அத்யாயம் முற்றிற்று. 
-- 

  

— | ருகோபாக்யானம், -}-0-0— 

ஸ்ரீசுகர் சொல்லுகிருர்:-- ராஜனே ஒருகால் ஹரம் 
பன் ப்ரதயும்னன் சாருபானு கதன் CELT யதுகுமாரச் 
கள் விளசையரடுவதற்கரக உபவன FD IGF சென்ருர் 
கள். அவர்கள் அவ்விட தீதில் வெகுகேரம் fl Cor asa 
டத. தண்ணீர்தாஹம் உண்டாகப்பெற்று RV FO oF a 
தேடிக்கொண்டு திரியும்பொழுது ஓரிடத்தில் gan 
லரத கிணற்றில் இருப்பதும் பெரியதும் அறதபுதமுமாகிய 

இணுனென்னும் ஒரு ஐர்துவைக் கண்டார்கள். அச்சு 

பாதனகுமாரர்கள் பர்வகம்போன்ற ஓணானைக் கண்டு 
மனத்தில் வியப்புற்று மன இரக்கத்துடன் அதை 
எடுக்கப்ரயதனஞ் செய்தார்கள். கிணற்றில் விழுச் இிருக் 
கின்ற அவ்வேரணானை அப்பாலகர்கள் தோல்கயிறுக 
ளாம நரல்கயிறுகளாலும் கட்டி. மேலெடுக்க முயண் 
ஆம வல்லமையற்று ஆவலுடன் அச்த UG FTES Goo we 
ஸ்ரீக்ருஷ்ணனுக்குச் சொன்னார்கள். தாமரைக் கண்ண 
அம ஷாட்குண்யபூர்ணனலும் உலகங்களைப் பாதுகாப் 
பவனுமரகிய ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் அவ்விடம் போய்ப் பார்த்து 
அதை௮வலிலையாகவே இடக்கைமினால் எடுத்தசன். ௮ள் 
னம எடுக்கப்பட்டஅவ்வோணான் ௨ தீ தமண்லோகனாமெ 
திக்ருத்ணனுடைய கரம் பட்டமாதீரத்இல் த.த்க்தனா 
4ம அர்த ஒணுலுருவச்தைச் அுறச்து உருக்பெழுக



2610 ஸ்ரீ பாகவசம் [ ௮-௬; 

கெடுத்த பொன்போன்ற அழகிய சியம் நுடன் அற்புத 

மரன ஆபரணங்களும் ஆடைகளும் பூமராலையும் 

அணிக்து விளங்குகின்ற ஒரு சேதகைதக் Carp 

ினான். ஸ்ரீக்ருஷ்ணான் அவனுக்கு ஜைன ஜன்மம் வக் 

ததற்குச் காரணம் இன்னதென்பகை .அுரிககவனாமினும் 

அதை ஜனங்களுக்கு வெளியிட விரு ரி வினவினான். 

ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் சொல்லுகிறுன்;--மிகுந்தபாக்ய 
முடையவனே? சிறந்த உருவமுடை 7 பா௮ன்ஃ நாங்கள் 
உன்னைக் சேவண்ரேஷடனென்று கிர/பமாய் நினைக் 

கின்றோம். நீ இத்தகைய கிஹினஜன்்ம.ம் பெருதற்கு உரி 
யவனல்லை. மிகுச் தமங்களஸ்வரூப2வ ! 2 வஎக்தக்கர்மத் 
இனால் இத்தசையை அடைக்கனை எங்களும்கும் செரல் 

லக்கூடுமென்று நீ சினைப்பாபாரயின் ம ன்னப்பறி றி அறி 

விரும்புகிற எங்களுக்கு இதையொஃ லார் விசதமரகச் 

செொல்வாயர்க " 

ஸ்ரீசுகர் செரல்லுகிரு [தரண்மீபா மனம் Bans 

கும்படி. மிசவும்ழமகான உருவமுடைய ஸ்ரீ க்ருஷ்ணனால், 
இக்ஙனம் வினவப்பெம்ம மானிடஜாமிய/கிய அம்மன 
ன வன் ஸுிர்யனோடொத்த ஒளியுடை ॥ ?7ீடததஅடன் 
வணக்கி இங்ஙனம் மொழிக்தான். 

த்ருகன் சொல்லுகிறான்:-- கரன க்முகனென்னும் 

பெயருடைய சாஜஸ்சேஷ்டன்; இக்ஷவ £குவின்பு தல்வன்., 

ப்சபூ/ தானகுணத்தைப் புகழும்பொழுது பெரும் 

யாலும் சான் உனகாதை ஸ்பர்சித இருப்பேன். காத 
Gar! நீ லமஸ்தப்ராணிகளுடைய புக்தியையும் ஸா 

க்ஷ£த்கரிப்பவன். உன்னறிவு srg he ௮ழிழெ 

இல்லை. ஆசையால் உனக்கு எழுதான் தெரியாது? 
ஆமினும் உன்னுடைய அஜ்ையினுல் சொல்லுகேன்
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ததமியில் எவ்வளவு மணல்களோ, ஆகாயத்தில் எவ்வ 

ளவு கக்ஷ தீரங்களோ, மழைத்தாரைகள் எவ்வளவோ, 

அவ்வளவு பசுக்களைத் தானஞ் செய்தேன், அபரரமா 

கப் பரல் கறப்பவைகளும் யெனவனவ! துடைய/வைகளும் 

அழகிய உருவமும் நல்லியற்கையும் மற்றும் பல குணது 

களும் அமைக்து பொன்னிதமுடையவைகளும் கொம்பு 

கஹில் பொன்னலங்காரமும் குளம்புகளில் வெள்ளியலங 

காரமும் செய்யப்பெற்று suru ds Soy ஸம்பா திக்கப் 

பட்ட வைகளும் கன்றோடு கூடியவைகளூம ே வெண்பட்டும் 

பூமாலையும் பல ஆபரணங்களும் இடப்ெபெம்லுச் திகழ் 

சன் தவைகளுமாக இய பசுக்களைக் கெ? கேன், கத் 

குணங்களும் சல்லொழுக்கமும் அமைக் அ வரும் துன் ற 

குடும்பமுடையவர்களூம் வ தங்கமலை உண்மையாக அனு 

வு.டி. ப்பவாகளும் தலம் சாஸ்த்ரஜ்ஞாவர் இவை அமை 

க்நூ வேதமோ முணர்க் வர்களும் Das OF aM ST IL BL 
4 

மை யவர்களுமரகிய Line anunamt ua y ay it களுக்குக் 

கொடுத்தேன். பகு பூமி ஸ்வாணம் வீடு ஆரை யானை 

சாளிகளோடுகூடின கன்னிகைகள் எள்ளு வெள்ஸி 

படு. ந்கை வஸ்தீரம் ரதீனம் வீட் டிற்கு வேண் டிய கருவி 

கள் தேர் இவைகளையும் கொடுத்தேன். யாகங்களையும் 

செய்தேன், குளம் கிணஅுவெட்டுவித், ல் (ip Bolus 

ஸ்மார்த்தகர்மங்களையும் கடத்தினேன். இப்படியிருக் 

கையில், ஒரு ப்ராஹ்மணஸ்ேஷ்டனுடை / பசு தவறி 

என் பசுமந்தையில் கலந்து போய்விட்ட து. உண் இசை 

முன்னமே ஒருவருக்குக் கொடுத்தோமென்பதை அறி 

மாசமல் அதை மற்றொரு ப்சா ஹ்மணனுங்குக் கொடுத் 

தேன். ௮தை அவன் கெொண்டுபோகையில் அரதப் பசு 
YF (HOLD தணன் இது என்னுடையது” என் 

ஸீன். என்னிடத்தினின்று வாங்கிக்கொண்டு போன 

106
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மற்றொருவன் இது என்னுடையது. எனக்கு க்ருகன் 

கொடுத்தான்! எனறுன். அக்க ப்ராஹ்மணர்கள் இரு 

வரும் ஒருவரேரடொருவர் விவாதப்பட்டுக்கெரண்டு 

தத்தம் கார்பசதை கிறைவேக்றிக்கொள்ள முயன்று 
என்னிடம் வது 'நீயே கொடுத்தனை. நீயே அதை 
மீளவும் அபஹரித் துக்கொள்கின்றனை' என்று சொன் 

னார்கள். அதைக் கேட்டு எனக்கும் ப்ரமம் உண்டா 
யிற்று, அப்பொழுது தர்மஸங்கடத்தை அடைந்த 
காரன் *அகதணர்களே! மிகவும் சிறப்புடைய லக்ஷம் 

பசுக்களைக் கொடுக்கின்றேன், இதப் பசுவை எனக்குக் 

கொடுப்பீர்கனரக. சரன் உங்களுக்குக் கங்க. ரன். அறி 

யரமல் இங்ஙனம் செய்து விட்டேன். ஆகையால் எண் 

ஸிடத்தில் ௮.துக்.ரஹம் செய்வீர்களாக, பாபதோஷூத் 
தினால் ௮சுசியரன ரகத்தில் விழுசன்ற என்னை இக்த 

7 வருத்தத்தினின்று கரையேற்றுவீர்களாக ? என்று 
கல்வார்த்தைகளேச் சொல்லி வேண்டினேன், அவர் 

சுனில் பசுவுக்குடையவராகிய ஒருவர் ராஜனே! நீ 

கொடுத்த இ*$ கப் பசுவையே கொண்டு போவேனன ழி 

வேறு லக்ஷம் பசுக்களைக் கொடுக்கிலும் பெற்றுச் 

கொள்ளமாட்டேன்! என்று சொல்லிப் போய்விட்டா 1. 

பிழ்பாடு என்னிடத்தில் அக்தப் பசுவை வாங்கக்கொ 

ண்ட மற்றொருவரும் “நீ சொன்ன லக்ஷம் பசுக்களுக்கு 

மேல் பதினாயிரம் பசுக்களைக் கொடுக்கிலும் இக்தப் பச 

வை விட்டு அவற்றைப் பெற்றுக்கொள்ளமாட்டேன்” 

என்று சொல்லி அதைச் துறச்துவிட்டுப் போனார். பா 
மனே அப்பால் உன்னுடைய ஸங்கல்பத்தின்படி, கல 
கரலம் செல்ல ஈரன் மரணம் அடைக்து, தேவனே/தெய் 

வச் செயலால் எவ்விடம் கொண்டு போகப்பெற்றேறனே 
அதை உன்னெதிரில் செரல்லுகிறேன் தேவர்களுக்
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கும் தேவனே / உலகங்களுக்கெல்லரம் சஈரதனே / கான் 
மரணம் அடைகையில் இதற்குமுன் என்னிடத்தில் பாப 

மில்லடரமைபால் என்னைக் கொண்டுபோக இடமில்லாதி 

குத யமபடர்கள இச்சமயம்பரர்ச து என்னை யமணிடம் 

கெரண்டுபோனார்கள். அங்கு யமன் ஏன்னைப் பார்த்து 

“மன்னவனே? கீ முன்பு பாபத்தின் பலனை அனுபவிக்க 
ரூ.பர/அல்லது புண்யத்தின் பலனை அனுபவிக்கிறா பா/நீ 

செப்த தான தர்மத்கின்பலன் ஸநீபிச் தூவர்து விளங்கு 

கன்றது. எனக்கு அதன் எல்லையே தெரி பவில்லை. (உன் 

அடைய புண்யபலன் அபா ரமரமிருக்கின்௦து)'என்ருன். 

கரன் அதைக்கேட்டுப் பாபத்கதின் பமண முன்னம் அனு 

பவிக்கிமேன்” என்றேன். யமனும் HENS “ஆயின் ௧௪ 

கத்தில் விழுவரம்' என்றுன். ப்பூ! அபபொழுத கரன் 

விழத்சதொடங்க என்னை ஐணுபிருக்கக் கண்டேன். 

கேசவனை! ப்ராஹ்மணாகுலத்திற்து 2ண்டிய௰ கன்மை 

கன செப்பவனும் தானத்தில் புகழ்பைதறீவனும் உன் 

னுடைய சாஸனும் உன் காட்சியை மிரும்புகின்றவனு 

rau ஏனக்கு இப்பொழுதுங்கூட முன்ஜன்மத்தின் 

கினைவ மழைபவில்லை.ப்சபூ/சான் எவனக் காணவேணு 

மெனறு நமெடுகாளாய் விரும்பிக்சொண்டிருப்பினும் 
கரணப்பெழுதிருக்ேதேனோ, அப்படிப்பட்ட கீ எப்படி 

என்கண்ணுக்குப் புலப்பட்டனை. நீ பாமாத்மன், (கட் 

கண்ணுக்குதி கோற்றுபவனல்லை,, மற்றும், நீ போ 
இவர்களால் உபகிஷூத்துக்களாகிந எண்ணால் கிர்மல 

மானஹ்ருதயத்தில் சிக்திக்கத்தகுச கஊனேயன் நி அவர் 
களுடைய கண்களுக்குங்கூடத் கதோம் மாட்டாய். இக் 
தீரியங்களால் விளையும் அ திஏகளுககு எட்டா தவனே? 
ஏவனுக்கு ஸம்ஸாரபக்தம் அழியுங்காலம் அமைக்இ 

(நுக்குமோ, ௮வன் அளவம்ம ஸம்ஸார துக்கங்களால்
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மதிமயங்கியிருப்பினும் அவனுடைய amy Gu sD ORF 

சாந்தியை விளைக்து அதில் கீ தோற்றுக்கன்மையன்- 

தேவர்களுக்குச்சேவனே! ஐகர்கரதனே! பூமியைப் 
பரதுகரப்பதற்காக அவதரிக்சவனே! பசுக்களை மேயத் 

துக் கோவிர்கனென்று பட்டாபிலே.கஞ் செய்யப்பெற்ற 

௮னே/ புருஷோசுதம/ கா ராயணா! இக்தரிபஙகளுக்கு, 

கியாமகனே! புண்யண்லோகனே! பக்தர்களை என்றும் 

கைவிடாகவனே? என்விக விகாரங்களும் இண்டப்பெரு 
தவனே] ஸ்ரீக்ருவ.ணா/ ப்ரபூ/ ஸ்வர்க்கலோக இற்குப் 

போக முயன் திருக் சின்ற எனக்கு அனும கெடுப்பா 

பரக. .கரன் எங்கே இருப்பினும் என்மனம் உன்பா தார 

விரதங்களில் cub pO Omi Hw. அனுக் ரஹஞ் 

செய்வாயாக, ஏல்லரப் பொருள்களையும் சரீரமாகசவுடை 

யவனுகையால் எல்லரம் தரனேயாமிருப்பவனே! ள் வரூப 

Sie gw HOW I BAT BID HMM DOO) sy) or dab 
யில்லாத சக்திகறாடையவனும் ஐகததிம்ரு க்ஷேமம் 

விளைப்பவனும் வளாஈதேவ குமாரனாய்தி கோன்றி வர 

ஸுதேதேவனென்று பெயர் பெற்றவனும் யோகங்களுக்கு, 

BUT AOS OT HA உனக்கு உமஸ்கர.ர1ம், 

ஸ்ரீசுகர் சொல்லுகிறார்? அம்மன்னன் இங்கன 

மொரஜிக்து அந்த ஸ்ரீக்ருல.ணனை ப்ரக௯திணஞ் செய்து 

Saar தீதினால் அவனுடைய பசதங்களை ஸ்பர்சிதது 

அவனால் விடை. கொரடுக்சப்பெற்று ஜனங்கள் பார்த்துக், 

கொண் டிருக்கையில் சிறக்தவிமான தீதில் ஏறிக்கொண் 
டான். பட ராஹமணகுலத்தையே தெய்வமாகவடையன 
னும் தர்மத்தில் சிஸலகின்ற மதியுடையவனும் ஆட் 

குண்யபூர்ணனும் தேவகியின் குமா ரனுமாகிய ஸ்ரீக்முஷ் 

ணன் க்ஷத்ரியர்களுக்குக் தெரிவிக்கும்பொருட்டுத் 
தன்பரிஜனங்களைக் குறித்து இங்ஙனம் கொழிர் கான
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ஸ்ரீ க்ருஷ்ணன் Gerd gyaupsari— அக்ணியைம். 

போன்ற மஹாதேஜிஷடனும் ப்ராண்மணானுடைய ஸெர 

த்தைச் சிறிதாயினும் புசிப்பானாமின் ௮து அவனுக்கு 

வருகச்தியும் ஐரிப்பிச்.துக்கெொள்ன முடியாது, தங்க 

ய்ரபுக்களென்று அபிமானித்துக்கொண்டி.ருக்கிற மன் 

னவர்களுக்கு அது ஜரிக்கரதென்பதைப்பம்றிச் செரல்ல 

வேண்டுமோ? நரன். ஹாலாஹலவிஷ.நிையுங்கூட 

விஷமென்று நினைக்கவில்லை, அது மனஷதம் முதலிய 
வைகளால் தடைசெய்ய முடியும். ப்ராஹ்மணர்களின 

ளொத்தே விஷமென்று கூறப்பட்டது. இக்த விஷச் 
அநக இப்புவியில் எவ்விதத்திலும் கடை செய்ய, முடி 

தூ. விஷம், சாப்பிடுகிறவனைமா கரமே ஹிம்ஸிக்கும். 

அக்னி ஜலத்தி னால் அணைற்று போய்விடும். ப்ராஹ் 

மனார் ஸொத்தாகம .௮ரணிக்கட்டை.பினின்றுண்டான 

அக்னியோ வென்றால் ருலத்தை அரி.யோடு சஹித்து 

விடுகின்றது. ப்ராஹ்மணாஸொத்தை ஒருவன் தெரி 
யாமல் புசிப்பானாயின் அது புசிக்கியவண் அவன் பிள் 

அவன் பேரன் ஆகிய ஜூன்று புருஷர்களையும் அழிக 

கும். தெரிச் தூம் பலம் இருக்கறகென்று ஹடத்தினால் 

பறித்துப் புசிப்பானாயின், ௮து அவனுக்கு முன்புள்ள 

யதீது புருஷர்களையும் மேல்வரப்போகிற பத்து புருஷா 

களையும் அழித்துவிடும், எவர்கள் ப்ராஹ்மணர் லொத் 

தைக் தெரிச்தும் மேல்விழுக்து விரும்புகிறுர்களேச் 

அத்தகைய மன்னவர்கள் ராஜ்ய லக்ஷமியால் விவேசு 

மற்றுத் தாங்கள் ஈரகத்கில் விழுவதை ஆலோச௫ிக்கித 
,தில்லை. ஆகையால் அவர்கள் கேவலம் ஒன்றுமறியாத 

மூடர்கள். தானசிலர்களும் குடும்பிகளுமரகிய ப்ராஷ் 

மண்ர்கள் பணம் பறிருண்டு வருக் துவார்களாயிண், 

அவர்களுடைய கண்ணீர்கள் பூமியில் விழுச்.து எத்தணை.
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தாட்களை ஈனைக்கன்றனவோ, அத்தனை வர்ஷங்கள் 

வரையில் , ௮ந்த [பராஹ்மணாஸொத்தைப் பறித்த 

மான்னவர்களும் அவர்களுடைய வம்சத்தில் பிறந்தவர் 

களும் எவ்விதத்திலும் தடையின்றிக் கும்பீபாகமென் 

ணும் கரகத்தில் al aps gi வருந்துவார்கள். தனனால், 

கொடுக்கப்பட்ட தாயினும் பிறரால் கொடுக்கப்பட்டதா 

யினும் ப்ராஜ். மண ஓடைய ஜீவனத்தை எவன் பறிக்க: 

ரூனே, அவன் அறுபதினாயிரம் வர்ஷூங்கள் விஷ்டை 

சல் புழுவாய்ப் பிறப்பான், ப். ராஹ்மணர்களின்ஸொ 

தீது எனக்கு எவ்விதத்திலும் கேரா கிருக்குமாக, ஏனெ 
ன்றால், ௮தை ஆசைப்படுவார்களாயின் அ௮ம்மன்னவர் 

கள் ஆயுள் க்ஷ்ணித்து தி தோல்வி அடைக்து ராஜ்யத: 
தினின்று கழுவி வருஈ்துவார்கள், ஆகையால் கரம் ௮ 

விஷயத்தில் பயக திருக்கவேண்டும். “நீங்கள் என்னுடைய 
வர்களாயிருப்பீரகளாயின், ப்ராஹ்மனான் அபசாதம் 
செய்யினும் | அவன்விஓ.ய த.தில் நீங்கள் தரோம் செம். 

யவேண்டாம். அவண் அடிக்கனும் பலவாறு வை 
அினும் ௮வனைத் தினக்தோதும் ஈமஸ்கரிச்துக்கொண் 
டி ருப்பீர்கனாக, கான் எப்படி. காலக்தோறும் மனக். 

கத் துடன் ப்.ராஹ்மணர்களை ஈமஸ்கரிக்கறேனோ, அன். 

கனமே கீக்களும் சமஸ்கரிதீது வருவீர்களாக. எவண் 

இதற்கு விபரீதமாக ஈகடக்கிருனோ, ௮வன் என்னிட த.இ. 

னின்று தண்டனையைப் பெறுவான். இக்த நருகமன்ன 

வன் தெரியாமல் ப்ராஹ்மணனுடைய பசுவைக் கைப் 
பற்றினும் ௮து இவனை சரகத்தில் தள்ளிவிட்டதல்ல 

ar? ஆகையால் ப்ராஹ்மணர் ஸொத்தை ஒருவன் 

தெரியாமல் கைக்கொள்ளினும் ௮து அவனை ஈரகத்தில். 
தள்ளிவிடும், (தெரிர்து பறிப்பானாயின் ௮வன் 65% & 
இல் விழுவதைப்பற்றிச் சொல்லவேண்டுமோ 7)
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ஸ்ரீசுகர் சொல்லுகிறார்: -ஸமஸ்த பூதங்களுக்கும் 
சுத்தியை விளைப்பவனும் மஹானுபரவனும் போக 

மோக்ஷங்களாக் கொடுப்பவனுமாகிய BB ஸ்ரீக்ருஷ் 

ணன் தன்பரிஜனங்களாகிய தவாரகாஜனங்களுக்கு இவ் 

aman மொழிர்து தன்க்ருஹத்திற்குப் போனான். 

அறுபத்து கரன்காவது அத்யாயம் முற்றிற்று. 

  

பலராமன் கோகுலம் போ சலும்,ய னாக தி 

oo யைக் சலப்பையிஞக் Set Beg bo end 

ஸ்ரீசுகர் சொல்லுகரார்.--குருவம்சத்தரசர்களில் 
சிறந்தவனே! மஹானுபாவனாகிய பலராமன் பந்துக் 

களைப் பரர்க்க விரும்பி மிகுக்த ஆவலுடன் ரதத்தில் 

ஏ.றிக்கொண்டு கோகுலம் போனான். அவன் அவ்விடம் 

சென்று நெடுகாளாய்ப் பார்க்கவேண்டுமென்னும் பேச 

வலுற்த கோபர்களாலும் 'கோபிகைகளாலும் அணைக் 

கப்பட்டுத் தாய்தீதக்தைகளை ஈமஸ்கரித்து அவர்களால் 

ஆசீர்வர தங்கள் செய்து அபிரக்தனம் செய்யப்பெற்றான், 

தாய் தந்தைகளரகிய அர்த யசோதை கந்தகேரபன் 

இவர்கள் *தாசார்ஹனே! உலகங்களை ஆள்பவனே/! உன் 

தம்பியும் கீயுமாப் எங்களை நெடுங்காலம் பாதுகாத்து 
வருவாயரக'என்று மொழிக்து அவனை மடியில் ஏறிட்டு 

ப்சேமத்தினாுல் அணைத்து ஸக்தோஷூககினாலுண்டான 
கண்ணீர்களால் அவனை கனை தீதார்கள். அப்பால் ௮கத 

சாமன் ' கேரபவ்ருத்தர்களையும் விஇிப்படி. ஈமஸ்கரித் 
துச் சிறியவர்களால் ஈமஸ்காரம் செய்யப் பெற்றுக் தன் 

னுடைய வயது ஸ்னேஹம் ஸம்பர்தம இவைகளுக்குத் 

தந்தபடி. பரிஹாஸம் செய்வது கையைப் பிடிப்பது 
  

1, இடையர்களில் வயது சென்றவர்களை.
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ஆலிங்கனம் செய்வது முதலியவைகளால் ' கேரபர்சு 

ளோடு கலந்து உட்காரர்க்தான். அக்தக் கோபர்கள் 

இள்ப்பாறி எாகமாக உட்கார்க்திருக்கன்ற ராமனைச் 
சுற்றிலும் சூழ்க்துகொண்டு ப்ரீதியினல் தமதழத்க 

உரையுடன் பந்துக்களின் க்ஷேமம் விசாரித்துத் தரம 

ரைக்கண்ணனாகிய ஸ்ரீக்ருவஷ்ணனிடத்தில் படிச்ச மதி 

யுடையவர்களாகி *ராமா/ ஈம்பச்துக்களன் அனைவரும் 

பெண் டிர்களோடும் பிள்ளைகளோடும் க்ஷேமமாயிருக் 

கினுர்களா£ மங்கள் எங்களை கினைக்கிறீர்களாரி பாபிஷ் 

டனாகிய கம்ளன் தெய்வாதனமாய் மாண்டான், இது 

ஈமக்குப் பெரிய ஆரக்தம். கம்பக்றுக்கள் அனைவரும் 

பெரியவருத்தத னின்று விடுபட்டார்கள். இதுவும் 

கமக்குப் பெரிய இகக்தம். சில சதீருக்களைக் கொன்று 

சில சத்ருக்களை வென்று நம் பக்துக்கள் ஜலதுர்க்கமான 

தவாரகையை அடைந்து ஸுகமாயிருக்கிறார்களல்லவரசி 

இது ஈம் பாக்யமே' என்முர்கள், கோபிகைகள் பலரச 

மனைக் கண்டு களித்து ஆதரவுடன் புன்னகை செய்து 

கொண்டு *ஸ்ரீச்ருஷணன் பட்டணத்து மடர்தையர்களு 

க்கு அன்பனாகி ஸுகமாயிருக்கிறுனா.” அவன் பந்துக் 

களையாவது தாப்தர்தைகளைாயாவது நினைக்கிறுனா? 

இரண்டுருண்டு கீண்ட புஜதண்டங்களையுடைய ஸ்ரீக் 

குஷ்ணன் எங்கள் பணிவிடையை நினைக்கிருனாசிதாசார் 

anSar!l orig! தாப்தந்தைகளையும் ப்சாதாக்கள் கணஎச் 

கள் பிள்ளைகள் பிணிகள் முதலிய துறக்கமுடியாத பக் 

துக்களையெல்லாம் எவனுக்காக கரங்கள் துறக்தேோரமேச, 

அக்த ஸ்ரீக்ருஷ்ணன அப்படிப்பட்ட. எங்களை அசத க்ஷ 

ணமே துறச்.து புறப்பட்டுப்போனான் * ஆகையால் அவண் 

ஸ்னேஹத்தை வேசோடு அறுத்துவிட்டவன். “ஆனால் 

தீங்கள் அவனை என் தடுச்திருக்கலாகாது”என்கிருயோ?
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அப்படிப்பட்ட வார் தையை ஐன்றுமறியாத மடக்தை 
யர்கள் எங்கனம் ஈம்பர இருக்க முடியம்” (ஈம்பும்படி 

நல்வார்த்சை சொல்லி வஞ்சிக துப் போனான். ) ஸ்ரீக்ருஷ் 

ணன் கிலையற்ற மனமுடையன்; கருதக்னன். (பிறர் 

செய்த உபகாரத்தை சினையாமல் மறப்பவன்.) பட்ட 
ணத்து மடர்தைய/சளோ வென்றுல் மிகவம் இறமை 

முடையவர்கள். அவர்கள் முக்த UI 0) 301 Lith % (Th 

ணனுடைய வார்த்தைகள் ஏங்குனம் ஈம்புகிறார்கள்சி 

ஸ்ரீக்ருஷ்ணான். விரிதாமான பேச ஃசக்களையுடையவன். 

(அவன் தன பேர்ன் ஒழுங்கனாலேயே ம.திமயங்கும் 

படி. ரெய்து விடுவான்), எத்தகைய இறமையுடைக 

4மரதராரகஷம் அழிய புனைகை அுமைநத அவனு 

டைய கண்ணோேக்கக இனால் மனமகவிகரரம் தலைக் 

கொண்டு ருசி அவனுடைய அரர்த்தைகளை சம்பு 

வார்களே யன்றி ஈம்பாது போக மாட்டார்கள். இது 

கிச்சயம், இ கேரகைகளே!/ அவனுடைய கதையால் 

கமக்கு எனன ப்ரயோஜனம்ரி ௮௬. ப்ரயோஜனமும் 

இல்ல. ஆகையால் வேறுகதைகவ ச் சொல்லுங்கள். 

அரத ஸ்ரீக்ருஷ்ண னு ந்கு நமமை யொழியக் காலம் செல் 

அமாயின், சமக்மும் அப்படியே அவனை Our Qua 

காலம் செல்லும். ॥/ ஐனால் அவனுக்கு ஸுகமாரசுக் 

காலம் செல்லும் ஈமக்குத் நுக்சமாகச் செல்லும். 

இவ்வ வே விசேவும்.) 

ஸ்ரீசகர் சொல்லுகிறார:-கேோரபிகைகள் இங்ஙகன௯ 

UPB HRM oy Olu புன்னகையையும் பேச்சையுக் 
அழகிய கண்ணோக்கத்தையும் கடையையும் ப்ரீ தியடன் 

செய்யும் ஆலிங்கனத்தையும் கினைத்துக் கண்ணீச் 

பெருக்கினா/கள். பலவகையான  நல்வார்த்தைகள் 

சொல்லி ஸமாதாஈப் படுக்துவதில் கைர்த்தனுக
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முஹானுபாவனுமாகிய பலராமன் ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் சொல் 
வியனுப்பின மன த்திர்கனிய ஸமாசாரங்களைச் 

சொல்லி ௮ர்தக் கோபிகைகளை ஸமாதானப்படுத்தி 
QT, மஹானுபாவனாகிய அக்தப் பலராமன் இரவு 

களில் கோபிகைகளுக்கு ஸக்தோஷூத்தையும் ப்ரேமத் 
தையும் வளர் த்திக் கொண்டு சித்திரையும் வைகாசியு 
மரகய இரண்டு மாதங்கள் அவ்விடத்தில் வஸித்இருக் 

தான், பூர்ணசச்தகாரனுடைய கிரணங்களால் விளக்க 

மு.ற்றிருப்பதும் ஆம்பலோடைகளின் வரஸனையை 

ஏந்திக் கொண்டு வருகின்ற காற்று வீசப்பெற்றதுமா 

இய யமுனைக்கரையிலுள்ள உபவனத்தில் அப்பலரஈ 

மன் கோபஸ்தரீகளின் கூட்டங்களால் சூழப்பட்டு விச 

யாடிக்கொண்டிருக்தான். அம்ருதத்துடன் உண் 

உன தேவார்ஹமாகிய வாருணியென்னும் மத்படி 

வருணனால் அனுப்பப்பட்டு ஒரு வருக்ஷத்தின் பொக்தி 

னின்று பெருகானின்றுகொண்டு SOT AIT OVER UIT OV 

அவ்வனம் முழுவதையும் மணங்கமழச் செய்தது, பல 

சாமன் காற்றினால் கொண்டுவரப்பட்ட அ௮ச்த மத்ய 

தாரையின் மணத்தை மோந்து அவ்விடம் வந்து: 

கோபஸ் தரீகளோடு கூட அ௮மமத்யத்தைப் பானஞு, 

செய்தான். அவன் கோபஸ்தீரீகளின் அழகிய கூட் 

டத இிணிடையில் அவர்களால் பாடப்பட்டுக் தானும். 
உரக்கப் பாடிக்கொண்டு இக்தீரனுடைய யானையாகிய: 
ஐசாவதம் பெண்யானைக்கூட்டத்தினிடையில் விளை 
வாடுவதுபோல விளையாடினான். ஆகாயத்தில் அுக்துபி 
வாத்யங்கள் முழங்கி. தேவதைசள் ஸந்தோஷ 
முற்று சாமன்மேல் பூமழை பொஜழிக்் தார்கள், கந்தர் 

வர்களும் முனிவர்களும் ௮க்த ராமனுடைய வீர்யம்: 

களை வெளியிடு உரைகளால் அவனை oe or FT Cy.
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செய்தார்கள். பலராமன் இங்கனம் பாடப்பட்ட வீரச் 

செயல்களுடையவனாகி மதீயபானதரனல் மதித்து 

மதத்தினால் கண்கள் தழதழக்கப்பெற்றுக் கோபஸ் தீரீ 

களுடன் வனதீஇல் உலாவினான். அும்மஹானுபரவன் 

பூமாலையைச் சூடி. ஓற்றைக்குண்டஃ௨ம் அணிக்கு மதத் 

தூ வைஜயச்இயென்னும் மரஃூயைத் தரித்துப் புழுக்க 

நீர் தீதுளிகளால் அலஙகரிக்கப்பட் டமப் புன்னகை அமைக 

கந் தாமரைமலர் போன்றதுமாயே இருமுகத்துடன் 

விளக்கமும் நிருச்கான். sys ye srr war gy 

க்ரிடை செய்ய விரும்பி யமுனைபை அழைத்தான். 

“இவன் மதித்திருக்கிறான் ? என்று தனவார்த்தையை 

அனாதரித்து வரரரதிருக்கின்ற அக யின்மேல் பலரா 
மன் கோபமுற்றுக கலப்பையின் அணியால் பிடித்தி 

முத்தான். “பாவககருக் துடையல 2॥/ நான் அழைக் 

கையில் என்னை அவமதித்து வரச 2 ரகன்றனை. ஆ, 

கையால் மனம்போனபடி. இரியு௩சன்மையாகய உன் 
ஊனை என் கலப்பையின் நுனியரல் பலதூண்டங்களாகச் 

செய்கிறேன் ' என்று விரட்டினான் இங்கனம் பலராம. 

னால் விரட்டப்பட்ட யமுனை பயங்து * இவன் அப்படி. 

யே செய்யவல்லவன் ' என்று சங்கிக ந அவன் பாதங்க. 

ஸில் வந்துவிமுர்து யா தவகுமாரனாக ப ந்த ராமனைக் 

குறித்து *ராம/ srw! நீண்ட புஜ கண்டங்களுடைய 

ar ar! » ar மஹிமையை கரன ௮ Gus air அதற்கு எல் 

லையே கிடையாது. உலகங்களுக்கு 5ா நனே! இவ்வுலகம் 

முழுவதும் உன்னுடைய ஆயிரக்கலைஃளில் ஒரு தலை 
யினால் தரிக்கப்பட்டி ருக்கின்றது. மஹானுபாவனாகிய 

உன்னுடைய எல்லையில்லாத மஹிமையை அறியாமை 

யால் அபசாரப்பட்டேன். இப்பொழுது கான் உன் 

னைச் சாணம் அடைந்தேன். அனைத்திற்கும் 26S



2622 ஸ்ரீபாசவசம். [௮-௬௫. 

சாத்மரவரயிருப்பவனே! என்னப் பொறுத்து விடுவா 

யாக, கீ பச் ரவ கஸலனல்லவா! (பச சர்களின் தோஷூங் 

சளையே அணமரகக் = Oa Taras sar மையனல்லவர 2 

ஆகை பால் எனபிழையை சினையரமல் ஏன்னை அரு 

வாயாக)' எனறு மொழிகது Caraway. மதநசனு 

பானா? பலர பன் இங்ஙனம் புசனயரல் ௮வண்டப 

பெற்றுப் பொறுத்து புனபேோலவே பாயும்படி விட்டுக் 
தலமையுள் உ மத்தகஜம் பெண்னை களுடன் MNF 

ரில் இங dy aM ந்போலக் கே பணி BPS MHI oT MG B® Ut tp 

ORL ERY PnwD wor. அகத பழறசைதி இங்கனம் 

இஷடப்படி இரங்கி Méorary.s sorCu Par பல 

சாமனுக்கு இரண்டு கிலவஸ் தீரங்,ிகாயும வில்யுய/ த 

(நஷணங்கவ பம IO Rowe ஓனியுடைய மரலையையும் 

கொடுத்த எ. நுவன் அத நிலவஸ்தரங்கலா உடு 

BH Mali Wie பாரன மரலையையும் ஈறம்றும் பல ops 

ணங்களையும் துணிஈது சடதனம் பி சன்கு அலங்கரிக் 

துக்கொண்டு ஹேசசரனுடைய மாய ஜரூரவதம 

Gur aan Dayar. ரரஜனே? பமுனை அளவற்ற 
வீர்பங்களை புடைய பலராமனுடைய வீர்பத்தை வெளி 

யிடுவகாக நுவன் கலப்பையினால் இழத்த ITER SH 

னால் பெருகலு று DaQurup gu புலப்படுகின்றது. 

இங்கனம் பலாரமன் கோகுலந்தில கேரபஸ்த்ரீகளின 

இனிய விலாளங்களால் இழுக்கப்... மனமுடையவ 

னாகி விளையாடிக் கெரண்டிருக்கையில் எல்லா இரவு 

களும் ஒரிரவுபோலக் ககன,  அஙுபக்தைக்காவது 

அதியாயம் முற்றியது.
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அவஸ்ரீக்ருவ்ணன் பெளண்ட்ரகா இகளை எம்ஹரித் சல். 

ஸ்ரீசுகர் சொல்லுகிறார்: பலராமன் கர்தகேர 
லம் போகையில் கரூஒ.தேசாதிபநியாகிய பெளண்ட் 

மக மன்னவன் அறிவு கேடனாகி கானே வாஸுதேவ 

னென்றுகினைத்து HARM KH Bir GEO அனுப் 
பினான், அவன் * B ஷாட்குண்யபூர்ணானாகிய arraw-v 

தேவனே உலகங்களைப் பாதுகாக்கும் பொருட்டு இங்க 

oT ID அவதரித்திருக்கின் நனை” என்று அறியாத மூடர் 

மாரல் 1B Bg O KWT am மேட் டப்பெற்றுதி கன்னை 

பே பக்தர்களைக் கைவிடாத மஹானுபாவனை வரஸ-௪ 

2 தனனாக நின தீதுக்கொண்டான். சிறுவர்களால் “நீ 

மன்னவன்” ஏன்று மன்னவ எற்படு£் கப்பட்ட ஓரு 

ச றுவன்போல அறியாத மூடர்களால் நீ வராதே 

அனைன்று மொழதுியப்பெறறுதி ன்னை வாஸுதேவ 

Ome oy LISS மழுிகெட்டு ஒறாவர்ம் பம் அறிய 

முடியாத உண்மையுடைய ஸ்ரீக்ருஷ்ணனுக்கு. “நீ வா 

ா௩தேவனல்லை. கானே வாஸுதேவன்'என் ௮ு uD are? ap 

த்தை அறிவிக்கும்பொருட்டு தவாரரைக்முச் நா தனை 

அனுப்பினான். அதச்தூதனும் தவாரகைக்றாச் சென்று 

தூ மரைக்கண்ணனும் ப்ரபுவுமாகிய ஸ்ரீக்குஷ்ணன் 
பையில் வீற்றிருக்கக் கண்டு தங்கள் அரசன் செ 

ள்லியனுப்பின செய்தியை மொழிக்தான். *ப்ராணிகளு 

க்கு அருள்புரியும்பொருட்டு இப்பூமிரிம் அவதரித்த 

வாஸுதேவன் கரனொருவனே. மற்றுருவனுமல்லன். 

ரீ. பொய்யாகவே வரஸுதேவனென்று பெயரிட்டுக் 

கொண் டிருக்கின்மனை. ஆகையால் அச்சுப்பெயசைத் 
துறச்து விடுவாயாக, ஸாத்வகனே! நீ என்னுடைய 

அடையாளங்கவ மூடத்தனத்தினால் கரித்துக்கெொ 
ண்டிருக்கின்றனை. அ௮வம்றைக் fi vba என்னைச்
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சரணம் அ௮டைவ/யாக, இல்லையாமின், எனக்கு யுத் 

தங் கொடுப்பாயா என்று அவன சொல்லிமனுப் 
பின வசனங்களை ,வத்தூதன் மொழிக்தான். அப் 

பொழுது எஸபைசிலிருந்க உக்ரவோனன் முதலிய 

வர்கள் மர்தபுச்ிியனாகிய பெளண்ட் 7கனுடைய அப் 
பிதற்றலைக் கேட்டு உரக்கச் இரித்துப் பரிஹாஸஞ் 
செய்தார்கள். அவர்களுடைய பரிஹஸகதையின் 

முடிவில் மஹானுபாவனாகிய ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் (மூடனே? 

நீ எந்தெர்த அடையாளங்களை ஏற்றுக்கொண்ட 

Gur, எவற்றைக் கெண்டு és இங்கனம் பிதற்றுகின் 

மனையோ, அவ கழையெல்லாம் விடும்படி செய்கி 

மேன், அறிவகெட்டமுடனே! எக்தவாயினால் நீ இக் 

அனம் பிதற்றுகின் ரயோ, அத்தகைய வசயை மூடிக் 

கொண்டு மரமளத்தை விரும்பு சுங்கம் க்ருத்சம 
வளம் முதலிய ப.ஈஷிகளால் சூழப்பட்டுப் படுக்கப்போ 

இன்றனை. அன்விடத்தில் நீ நரய் ஈரி முதலிய ஐக்துக் 

களுக்குச் ச. ரணமரவரம், (என்னால் அடியுண்டு Ly 

மில் Mapr ans so cardaré FIERO காய் கரி 

கழுதை முதலிய ஐச்துக்கள் பிடுங்கிக் தின்னப்போ 

இன்றன)? என்று அத்தாதனைக் குறித்து மொழிக் 

தான். தூதனும் இங்கனம் ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் மொழிக்த 
வெசவுகளையெல்லரம் அப்படியே தன்ப்ரபுவிடம 

கொண்டு போய்ச் சேர்த்தான். ஸ்ரீக்குஷ்ணனும் ரதத் 
தில் ஏறிக்கொண்டு காசிக்கு அருகாமையில் வந்து 

சேர்க்தான். மஹாசகனான பெளண்ட்ரகளும் ஸ்ரீக்ருஷ் 

ணனுடைய முயற்சியை அறிக்து பல அ௮க்ஷ/ளஹி 
ணிலைன்யங்களோடுகூடிப் பட்டணத்தினின்று புகப் 

பட்டான். அதப் பெளண்ட்ரகனுடையு ஈண்பனாகிய 

கா ராஜன் அ௮னைப் பின்புறத்தில் பாதுகாத்.தூக்
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கொண்டு மூன்று அக்ஷெ- ஹிணிஸையனயங்களுடண் 
பின்ரொடர்க் தரன். அப்பொழுது சங்கம் கத்து கதை 

சரர்ங்கம் ஸ்ரீவதமை இவை முதலியவற்றோடு கூடிக் 

கெளஸ்துபமணியைத் தரிக்து வனமாலையை அணிக் 

Sil பொன்னிறமுள்ள பட்டுவஸ் சரங்களை உடுத்துக் 

கருளக்கொடியேற்றி விலையில்லாக மேலான கிரீ 

டத்தையும் திகழ்கன உ மகரகுண்டலங்களையும் பூண்டு 
ரதத்தினிடையில் உட்கார்து வருகின்ற பெளண்ட்ச 

கனை ஸரீக்ருஷூணன் கண்டரன். தனக்கு இயற்கை 

யில் இல்லாததும் ஸ்ரீக்ருஷணஷனோடொத்தது மாகிய 

வேஷம் பூண்டு, ராமா peat வேஷம் பூண்டு அரங் 

கில் புகுக்த கூத்தாட.யைப்போன் றிருக்கிற அந்தப் 
மபளண்ட்ரகனைக் கண்டு ஸ்ரீக்ருவு.ணன் மிகவும ஈகைத் 

தான். அப்பொழுது ஈதருக்கள் சூலம் கதை பரிகக 

சகி ப்ராஸம் தோமரம் கட்கம் பட்டஸம் பாணம் 

முதலிய பற்பல ஆயுதங்களால் ஸ்ரீக்ருந்ணஷுனை அடித் 

கார்கள். ப்ாரளயகாலாக்னி ப்ராணிகளையெல்லாம் 

வருத்தி முடிப்பதுபோல ஸ்ரீகருஷணான் யானைகளும் 
தேர்களும் குதிரைகளும் காலட்களும் Hopes 

பெளண்ட்ரகன் காசிராஜன் ஆகிய இருவருடைய ஸை 

யன்யத்தையும் அதை கட்கம் சக்ரம் பரணம் இவை 

களால் வருத்திப் பாழுரெய்தரன். சக்ராயுதத்தின 

அம் கதை கட்கம் முதலிய மம்ம ஆயுதங்களாலும் 

கண டிக்கப்பட்ட தேர் முதிரை யாணை காலாள் கதே 

தை ஓட்டகம் இவை முதலியவைகள் கிறைக்த அகத 

யுத்தபூமி சூரர்களுக்கு மிகவும் ஸக்தோஷூத்தை 
விளைப்பதாகி ப்ரளய காலக்கில் ருத் ரனுடைய கரீடச 

ஸ்தரனம் போல் பயங்கரமாய் விரங்கிற்று. அப்பான் 

தீக்ருவ்ணன் பெளண்ட்சகனைக் குறித்து ஓ பெளண்
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ட்ரகனே / நீ தூதன்மூலமாய்ச் சொன்னபடி. அந்த 

அஸ்தரங்களை உன்மேல் AOL um. அுறிவுகெட்டவ 
னை! எனக்கு ,அுளாசாரணமான sip soos & Ourus 

பாக ஏற்றுக்கொண்டு முக்கின் நனை பல்லனா ரீ. அதை 

இப்பொழுது விடும்படி செய்கிறேன. கான் முத்தத்தை 

விரும்பாமல் பய நு போவேனாகில் உன்னைச் சரணம் 

ஏடைகின்றேன் * என்று கேரபந்நூரடன் வைத க ரரன 

TTT HSA TD வச்சா விரததை ச, இக்தீரன் வஜல்ராயு 

தத்தினால் பர்வதத்தின் சிகரச்ைக நறுப்பறுபோலச் 

சக்ராயு ௧௧ நல் து வன் தலயை YB BTN» அங்கன 

மே காசிராஜன் கன்பைதக் தாமரை மெொரட்டைப்“பால் 

பரணங்களாரம் துறுததுக் நரடிரிம் ஏிழும்படி. கெண்டு 

போய்த் தள்ளினான். ஸ்ரீக்முவணன் இங்கனம் தவே 

atu Bur பெரண்।' ரசனையும் உனனுபை ப. மித்ர 
; i, 

ணை காசிராஜவயும கொன்று ஸித்தர்களால் பர 
௨.) 9 ப்பட்ட ஸபஅம்முகமபோன் று PoPi 839 5 ay aL 

க ny (ON ; ‘ பவனுகி தவரரகைபி௰ ICU SST, Oo Bu 

உபனண்ட்ரகள் பமல் Wy BO ap DY Sy LW Caan & 

MEE HOA WUC HANTS HOFUOHUTH கர்ம 

பக்தங்களெல்லாம தெ £லையப்பெ று yas eB ஸர 

தர்ம்பத்தை YO STW (முஃமியமைப் பெத்முன்), 

காசியில் ராஜக்ருஹத்தின்வாரலில் குண்டலங்களு 

டன் விழுந்திருக்கன்ற தலையைக் கண்டு ‘Qs 

aor? யாருடைய முகம்ரி” என்று ஜனங்கள் owe 

தேஹப்பட்டார்கள். அப்பால் மாசிரபஜனான தங்கள் 

அசசனுடைய பட்டமஹிஷிகஷம் பிவ்வ.. முதலிய 
யக்துக்களும் பட்டணத்து ஐஜனங்கஷம் தங்கள் ௮௪ 

அன் முடிர்தானாகையால் சாத! பாத]! ஏன்று கதறிக் 
  

1. சதமில்லாதவனாட்டு,
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கண்ணீர் பெருக்கினார்கள். 5 5% காசிராஜனுடைய 
பெனளையாகிய ஸுதக்ஷிணனென்பவன் தந்தையின் உச் 
தரக்ரியையை முடித்து “என் தந்தையைக் கொன்ற 
வனைக் கொன்று தந்தையின் கடனைப் போக்குகையச 
கிற கிஷக்ருஇியைப் பெறுகிரேன்'என்று தனக்குள் OFF 
பிதீதுச்கொண்டு உபர த்பாயருடன்கூடி. மிகுக் ச த்யான 
யோகத்தினால் ருதாரனை ஆராஇத்தான். அவன் ப்ர 
ஸனனனாகிய ருதரனைச் கண்டு தன் த்தையைக் கொள் 
றவனைக் கொல்லுவதற்குரிய உபரயத்தையே வரமாக 
வேண்டினான். அவனுடைய தயரண யேரகத்தினால் 
wee er ஷூம் அடைத்த (HBT ayy ThE தத்தில் ‘own a 

௯ஷிணனே! நீ ப.ராஹ்மணர்களுடன் கூடி. ஈல்ல இிறமை 
முள்ள ருதவிக்குக்களை முன்னிட்டு அபிசாரஹோமத்இ 
னால் த௯திணாக்ணியை ஆரசரஇப்பாயாக, அ௮க்த அச் 
னியை ப்ராஹ்மணர்களுக்கு வேண்டியவற்றை நிறை 
வேற்றிச் கொடுத்து அவர்களிட த.இில் பக்தி செய்டுக் 
தன்மையுள்னவர் தவிர மற்ற எவரிடத்திலேனும் ப்ர 
யோகிப்பாயாயின், அது பரமககணங்களால் சூழப் 
பட்டு உன் மனவிருப்பத்தை சிறைவேற்றும் ? என்று 
அளனுக்கு வரங் கொடுத்தான். Gls Quo Bui eo) Buus WEB 
ஸு த௯திணன் இங்கனம் ருத்ரனால் மொஜழியப்பெழ்று 
ஸ்ரீக்ருஷ்ண னுக்கு திரோஹஞ்செய்ய முயன்று அங்கு 
னம் தக்ஷிணாகீனணியை ஆராஇித்தான். அப்பால் அவ் 
வக்ணிகுண்டத் தினின்று அக்ணிபுருஷன் உருவத்துடன் 
தேசன்றினான். அவன் காய்ச்சின தாம ரம்போன்ற தலை 
மயிரகளும் தாடி மீசைகளும் நெருப்புச் து ணுக்கை 
கைக் கக்குகின்ற கண்களும் அமைக து கோரைப்பற்க 
னானும் பயங்கரமான புருவகெரிப்பினாலும் பற்களர லும் 
கடோ ரமான முகமுடையவனாகி கரககினால் கடைவாய் 

167
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களா ஈக்கிக்கொண்டு அரையில் ஆடையின் றி ஜ்வலிக் 

இன்த தரிசூலத்தை அசைத்துக்கொண்டு மிகவும் பயம் 

க.ரனாயிருக் தாரன், அவன் பனைமரங்கள்போன்ற பாதங் 

களால் பூமியை நடுங்கச் செய்பவனாூத் இசைகளை யெல் 

லாம் தஹித்.துக் கெரண்டு ப்ரமதகணங்களரல் சூழப் 

பட்டு த்வாரகாபுரியை சிர்தீதுச் சென்றான். தீவார 

கையிலுள்ளவர்கள் அனைவரும் அங்களம் வருன்ற 

வுவ்வபிசாராக்னியைக கண்டு கரடு பற்றியெரியும் பெர 

pi மிருகங்கள் பயப்படுவதுபோலப் wud Sr war: 

அவர்கள் பயத்தினால் வருகி பையில் பாசகைகளக் 
கொண்டு விளையாடுகின்ற மறரனுபரவனாகய ஸ்ரீக்ருவ. 

ண்னிடம் சென்று * மூன்று லோகங்களுக்கும் ஈர கனே/ 

பட்டணத்தைத் தஹிக்கன்ற அச்ணியிணின்று எங்க 

காப் பாதுகாப்பாயாக! என்று முறையிட்டார்கள். ரக்ஷ 

ணத்தில் ஸமர்த்தனாகிய அர்த ஸ்ரீக்ருஷணன் அங்க 

னம் ஜனங்கள் பா.தீதினால் தழதமத்து மெசழிவதைக் 

கேட்டும் தன்னுடையவர்கள் பயப்படுவதைப் பார்த 

தும் சரித்து “தீற்கள் பயப்படவேண்டாம். நான் பர.து 

காக்கன்றேன் ' என்.நு மொழிச் தரன், ஐமஸ்தலோகத் 

இன் உள்ளும் புறமும் உளளதை யெல்லாம் ஸாக்ஷாத் 

கரிப்பவனும் ப்ரபுவுமாகிய அம்மஹானுபாவன் ருத்ரனு 

டைய வாப்ரஸலாதத்தினால் ஏற்பட்ட அபிசார தேவதை 

யென்று தெரிக்துகொண்டு அதைத தடுக்குமபொருட் 

டுத் தன்பக்கத்தில் இருக்கிற ஸாுதர்சனசக்ரத்தை 

ஆஜ்ஞாபித்தான். ஸ்ரீக்ருவஷண னுடைய Daur sr 

மாகிய அந்த ஸுதர்சனசக்ரம், கோடி ஸமாரயர்களோச 

டொத்ததும் ப்ரளயாக்னியொடொக்க ஒளியுடையதும் 

யாமல் அமிதமாக ஜ்வலிப்பதும் தன் தேஜஸ்ஸினால் 

ஆகாச.த்தையும் திசைகளையும் தீயாவா முமிகளையும்
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விழுங்குளஅஅபோல் நஇகெழவதுமாகி நுவ்வக்னியைப் 

பீடித்தது. அர்த அபிசாராக்னி ஸ்ரீக்ருஷ்ணனுடைய 

தேஜோமயமரன ஸுதர்சனசக்்ரச்தினால் முகம் cp Ms 

து தடுக்கப்பட்டுத் இரும்பில் SIPEG, as gi ருத்விக்குக் 

களோடும் மற்ற ஜனங்களோரமிம் கூடின அகத ஸு்ஷி 

ணனையே தஹித்து விட்டது. அவன் தன் சத்ருவை 

அழிக்கும்படி. செய்த அபிசாரம் அவனுக்கே பலித்து 

விட்டது. ஸ்ரீக்ருஷ்ண்னுடைய இயயாயு தமான அக்கு 

ஸஈதர்சனசகரமும் அவவக்னணியோடுகூடவே காடியில் 

நுறைச்து உப்பரிகைகளும் பைகஷம் சகருஹங்ஈளும். 

கடைகளும் கோபுரங்களும் மேர்கட்டடங்களும் பரக் 

கொட்டாரம் குதிரைச்கொட்டாரம் முதலியவைகளும் 

கருஷலங்களும் யானைசஷம் மு.ரஇிரைகளும் தேர்களும் 

அன்னசாலைகளும் அமைந்த ose காரிநிபட்டணம் 

முழுவதையும் தஹித்து மீளவும் எ தீககைய செயல்களை - 

யம் ௮றைபரஸமாக முடி.ற்குக் இறமையடைய ஸ்ரீக்ருஷ் 

ணனுடைய பசர்றவத்தில்வர்தூ கின்றது. உ.ச்கமஸ்லேச 
கனை ஸ்ரீக்ருஷ்ணனுடைய பராக்ரமத்தை உட்கொண்' 
ருக்கி இச்த உபக்யானததை எவன் பிறர்க்குச் 

சொல்லுகறானோ, எவன் மனகளக்கத்துடன் கேட்கிரு 

னோ, அன்விருளரும் ஸமஸ்த பாபங்களாலும் விடப்பட்டு 

வாழ்வார்கள். (பெரிய வாழ்வான மோக்ஷத்தைப் பெ 

வார்கள்.) அறுபத்தாரூவது அத்யாயம் முற்றிற்று? 
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ரைவத்கபர்வதத்தீல் ஸ்சரீகளோடு விளை 
‘ 3 யாழிச்சொண்டிருர் உ பலராமன் அங்கு | poe 

உபரசோசஞ் செய்க சவிவிசனென்னும் | 
வானரனைச் கொல்லுதல், 2 

பரீக்ஷித்து மன்னவன் சொல் லுகிறான்:--அற்புத௪ச் 

செயல்களுடையவனும் ஆதிசேவனுடைய அலதார 
மும் ௮பாச மஹறிமைகளுடையவனும் ஸமர்த்தனுமாகிய 

பலராமன் இன்னம் ஏதேது செய்தானோ அதை கரன் 

மீளவும் கேட்க விரும்புகிறேன். 

LK சொல்லுகிமுர:--கரகரஸு னுக்கு கண்ப 

னாய திவிவிகனென்னும் ஓழுவானரன் இருக்தான்.. 

அவன் ஸுக்ரீவனுடைய மக்தரி; மைக்கனுடைய ப்ரர 

தார மிருத வீர் பமுடையவன். அச்ச தவிவிகன் தன் 

னுடைய ஈண்பனாயே கரகாஸுரனுக்கு பரியஞ்செய்ய 

விருமா0 & தேசங்களெல்லாம் பாழாகும்படி. பட்டணப் 

களையும் கரரமங்களையும் நுகரங்களாயும் இடைச்சேரி 
களையும் கெருப்பை யிட்டுக் கொளுத்திக்கொண் ட.ருக் 

தான். மற்றும், அவன் ஒருகால் பர்வதங்களைப் பிடுங்கி 

அவற்றால் தேசங்களைச் CHT OT செய்து Gar oor டிரக் 

தான். சதுக்கம் அழிக்கும் தன்மையனான ‘HH ap. 

ணனுடைய வாஸஸ்தானமாகிய ஆகர்தத தேசங்களை 

இங்கனம் பர்வதங்களையிட்டு மிகவும் சூர்ணாஞ் செய்து 

கொண் டும் தரன், பதினாயிரம் யானை பலமுடைய அவ் 

வானரன் ழமுகரல் ஸமுதர தீ திணிடையில் இருக் நுகெர 

ண்டு இரண்டு கைகளாலும் ௮£த ஸமுத்ர ஜலத்தை: 

௮ாரியிறைத்து ஸமுத்ரக்கரையிலுள்ள தேசங்களையெல் 

லாம் வெள்ளத்தில் முழுகும்படி. செய்தான், துஷ்ட 

ஸ்வபாவமுடைய அவ்வான ரன் ரிஷிகளில் தலைமையுள்ள 
மஷாஷிகளின் ஆஸ். ரமங்களிலுள்ள வ்ருக்ஷங்கசை
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முறித்து அவற்றைப் பாழ்செய்து மலமூதீரங்களை விட்டு 
பாகரக்ணிகளை அத்தம் செய்தான். குளவி புமுக்கல் 

ரச் தரங்களில் வைத்து மூரவதுபோலத் அுர்ப்புத்தி 

யாகிய sé es தவிவிதன் கொழுத்துப் புருவர்களையும் 
ஸ்க்ரீகளையும்பர்வ தங்களின் செ றிவுகளி லும் குஹைகஸி 

அம் அடை தீதுப் பர்வதூகரங்களரல் மூடினான். இங்க 

னம் தேசங்களைப் பீடிப்பதும் குலஸ் த்ரிகளைக்கெடிப்பது 

மாயிருக்கின்ற yrs SAM Sar மிகவும் அழகியதான 

பரட்டைக் கேட்டு IER NE BE IEF சென்ருன். 

அங்கு உபவன த்தில் தாமரைமலர்மாலை அணிக்து 
பரக்கப் பதினாயிரங் கண்கள் வேண்டும்படி மிகவும் 

அழகான மள த அங்கங்களுடையவனும் ஸ்த்ரீகளின் 

கூட்டததிணிடையி லிருப்பவனும் பாதவஸ்ரேஷ்டனு 

மாகிய பலரசமன் மதயபானசூ செய்து மதத்தினால் 

கண்கள் தழதழத்துப் பாடிக்கெரண்டு மதத்த யானை 

போல் கம்பீரமான உருவத்துடன் Ba pay i றிருக்க 

அனவரன ரன் கண்டரன், Gap Bu அவ்வரன 

ரன் நஇலாமேலேறி மரங்களை அசைத்துக்கொண்டு 

அரன் வர்திருப்பசை அறிவிக்க முயன்று கிலகலச 

சப்தம் செய்தான். இயற்கையில் சாபலமுடையவர்களும 

பரிஹாஸம் ப்ரியமாயிருக்கப் பெற்றவர்களும் பலராம 

னுடைய பரிக்ரஹங்களும் யெளவனவயதுடையவர்களு 

மாகிய மடந்தையர்கள் HE BS கு. ரங்கினுடைய துவ 

டத்தனத்தைக் கண்டு சிரித்தார்கள். அவ்வான ரன் 

ராமன் பார்த்துக் கொண்டிருக்கையில் அவனைப் பெச 

ருள் செய்யாமல் புருவத்தை நெரிப்பது எதிமே 
வருவது பற்களைக் காட்டுவது அபரனத்தைக் காட்டு: 

வது முதலியவைகளால் அம்மடச்தையர்கை ௮வமதித்
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தான். சத்ருக்களை அடிப்பவர்களில் ஸமர் தீதனாகிய 
பலராமன் கேரபமுற்று அவ்வான னைக் கல்லால் அடித் 

கான். அவன் அச்தக் கல்லடி. தன்மேல் படாதபடி தப் 

ிச.நுக் சொண்டு மத்பகலசத்தை எடுத்துக் கொண்டு 

அவி டனாகையால் பலரரமனுக்குக் கோபம் வரும்படி. 

yew uri gs pF சிரித்துக்கொண்டே. ௮ணனை அவ 

மதித்து மத்பகலசத்தை உடைத்து ஸ்த்ரீகளின் வஸ்தி 

ங்களை இழுத்து மிஞுச்ச பலமுடையவனுகையசல் 

கொழு த்து ராமனைப் பொருள் ரெய்யாமல் பலவாறு: 

அபகாரஞ் செய்தான். பலாரரமன் அுவ்வான ரனையும் 

அவனுடைய துஷ்டத் தனத்தையும் அவன் தேசங் 

களுக்கு உபத்ரவஞ் செய்ததையும் கண்டு கோபமுழ் 

வச் சதருவாகிய அவ்வரன னை வதக்க விரும்பி உலக் 

கையையும் கலப்பையையும் எடுத்துக்கொண்டான். 

மஹாவ. / முடைய baal தனும் கையரல் இரு ஷரல 

மரத் தப் பிடுங்கெகொண்டு எதிரே வந்து நும்மரதி 

இனால்" பலராமனை த் தலையில் அடி த. தான, மஹானுூ 

Lumar Bus பல. ராமன் பர்வதம்போல் தலைமேல் விழு 

இன்ற அர்த வருக்ஷக்தகை அப்படியே ஏக்நிக்கெரண்டு 

ஸுநச்தமென்னும் பெயருடைய தன் ஆயுதமான உலக் 

கை.பினால் வானரணை அடித்தான். அுன்வானரன் 

'உலக்கையின் அடியால் மூலை சிதறி ரகசம் தரரை 

தாரையரய்ப் பெருகப்பெற்றுக் கைரிகதாது பெருகப் 

பெத்ம பர்வதம்பேோன்று அர்த அடியைச் சிறிதும் 

கினையாமல் மீனவும் வேறொரு வருக்ஷத்ஜதைப் பிங்க் 

கொண்டு வந்து தன்பலத்தினால் ௮தை உதறி இல்க 

ளெல்லாம் உதிரும்படி. Orig மிகுந்த கோபாவேசத் 

இடன் அதனால் பலரரமனை அடிச்சான். பலராமன் 

அர்த வ்ருக்ஷச்சைப் பல அண்டங்களாகும்படி, அறுத்
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தரன்: அப்பால் அவ்வானரன் வேறொரு வருக்ஷ£த் 

தைப் பிடங்கிக்கொண்டு அதனால் அடித்தான். பல 
சாமன் அதையும் பல துண்டங்களாக நுறுத்தான், 

இங்கனம் மஹானுபரவனாகிய பலரரமனோடு Ly BB Gh 

செய்கி அவ்வானரன் தான் கொண்டு வரும் வருக்ஷங் 

கள் முறிய முறிய மீளவும் மீனவும் காற்புறங்களினின் 

அம் வருக்ஷங்களைப் பிிங்கிக்கொண்டு பொகட்டு sar 

னத்தில் ஒரு வருக்ஷங்கூட இல்லாதபடி மொட்டை 

யரக்கி விட்டான். அப்பரல் அவ்வானாரன் கோபாவேச 

முற்று௮பாசரமாகக கற்கமாக் கொண்டுவக். து பலராமன் 

மேல் மழைபெய்வதுபோல் பெய்தான். உலக்கையை 

ஆய தமாகவுடைய பலரரமன் அதையெல்லாம் அவலீ 

லயாகச் ரூர்ணனுசெய்து விட்டான். அ௮வ்வானரஸற்ரே 

ஷூடன். பனைமரங்கள் பேரன்ற தன்புஜங்களை முஷ்டி 

யாகமடித்து எ இர்த்துவர் று இரண்டுகைகளாரலும் பல 

சாமனை மார்பில் அடி. தீதான். யாதவ ம்சேஷ்டனாகய் 
பலரரமனும் உலக்கையையும் சகலப்பையைதும் எழிச்.து 

கோபமுற்று அவ்வான ரனைக் கழுத்தில் அடித் கரன், 

அ௮வ்வரன ரன் ரக்கக்கைக் கக்கிக்கொண்டு மே விழுக் 

தான்.  குருமண்சேஷடனே! வெள்ளத்தில் பெருங் 

காற்று வீசுகையில் ஓடம் சடுங்குவதுபோல், அவ்வான 

ரன் விழும்பொழுது செடி. அரக மசவ்களேசச கூடு பப 

பர்வதம் முழுவதும் நடங்கி நறு, ஆகரயத்தில் தேவ 

தைகளும் ஸித்தர்களும்- சிறப்புடைய முனிவர்களும் 

பல. ராமனமேல் புஷ்பங்களைப் பெய்து “ஐய விஜ.மீபவ” 

என்றும் மோகம;” என்னும் GAN கல்லது” என்றும் 

பலவாறு சப்தங்களாச் செய்தார்கள், மஹானுபாவ 

னாகிய பலராமன் இங்ஙனம் உலகங்களுக்கெல்லாம் உப 

தரவஞ் செய்துகொண்் டிருச்த சவிவிகனைக் கொன்று
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ஜனங்களால் /புகழப்பட்டுக் தன் பட்டணமாகிய தீவா 
I ODED (HF சென்றான். அறுபத்தேழாவது அத்பரயம் 

முத்திற்து. 

| சுறாக்கள் ஸாம்பனைச் கட்டிச் சொண்டு | 
00-4!) போகையில் பலராமன் அவனை விடுவித் (1-௨ 

துக்கொண்டு வருதல். 

ஸ்ரீசுகர் சொல்லுகிறார்; சத்ருக்களை வெல்லுக் 
திமமையுடையவனும் ஜரம்பவதியின் புகல்வனுமாகிய 
ஸாம்பன் துர்யோகன னுடைய பெண்ணாகிய லக்டமணை 

யென்பவளை ஸ்வயம்வரத்தில் ஒருவனாகவே பறித்துக் 

கொண்டு போனான், Qa ar Fant & ar Ca rudp pm இப் 

பயல் துஷ்டன். கன்னிகை விருப்ப மற்றிருக்கையில் 

கம்மைப் பொருள் செய்யாமல் பலாதச்காரமாக அவளைப் 

பறித்துக்கொண்டு போனைல்லவா 2 துஷ்டஸ்வபாவ 

மூடைய இந்தப்பயலைத் பிடித்துக் கட்டுக்கள், ௮௬ 

ஷணிகள் என்ன செய்யப்போகிழுர்கள் ? அவர்கள் ஈம் 

ப் ரதாபத்தினால் வளர்க்கப்பட்டது.ம் ஈம்மால் தொடுக் 

கப்பட்ட துமாகிய பூமியைப் பெற்று ஜீவித்துக்கெொண் 

டருப்பவர்களல்லவா 2 (ஆகையால் அவர்கள் கம்மை 

என்ன செய்யமுடியும் 2) ஒருகால் வ்ருஷ்ணிகள் தங்கள் 

குமாரன் கட்டுண்டிருப்பதைக் கேட்டு ஈம்மேல் எதிர்த் 
து வருவார்்.களாயின், ப்.ராணாயாமம் முதலியவைகளால் 

அடக்கப்பட்ட இந்தீரியங்கள்போல கம்மால் கொழுப் 

படங்கப் பெற்றுச் சார்தியை அடைவார்கள். மற்றொன் 

அம் செய்ய வல்லவரல்லர்' என்று தங்களுக்குள் தாங் 

களே,ரிச்சயித்துக்கொண்டார்கள், அப்பால் கர்ணன் 

சலன் பூரி யஜ்ஞகேது துர்யோ தனன் ஆகிய இவர்கள்
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குருவ்ருத்தர்களான தருதராஷூட்ரன் மூதலியவர்க 
ளால் அனுமேதனஞ செய்யப்பெற்று ஸாம்பனைப் 
கடித்துக் கட்டத் தொடங்கினார்கள். ஸாம்பன் மஹா 

சதர்களரன தீருதரரடட்ரகுமாராகள் தன்னைத் 

தொடர்க்து வரக்கண்டு அழகை தனுஸ்ஸை ஏந்திக் 

கொண்டு கானொருவனே ஸிம்ஹம்போல் யுத்தத்திற்கு 

ஸித்தமாய் கின்றான். அக்கெளரவர்கள் அக்கு ஸாம் 

புனைப் பிடிக்க விரும்பிக் கர்ணனை முன்னிட்டு நில் கில் 

லென்று மொழிச் துகொண்டு தனுஸ்ஸுக்களை கரணேறி 

றிப் பாணங்களை விடுத்து அவனை மறைக்தரர்கள். 

கெளரவளற்சேஷ்டனே !/ அுக்த யா தவகுமாரன் குருக்க 

ளால் அடியுண்டு அள வம மஜறிமைகள் அமைத்து 

AIT DL (HOR CBU ஸ்ரீக்ருஷ்ண னுடைய குமாரனாகையால் 

கடியாலடியுண்ட ஸர்ப்பம்போல் அந்த அடியைப் 

பொருமல் கோபங் கொண்டான், வீரனாகிய அந்த 

ஸாம்பன் மிகவும் பெரிதான தனுஸ்ஸை* நாணேற்றி 

ஒலிப்பித்து அறுவர்களான கர்ணன் முதலிய அந்த 

சஇகர்களனை வரையும் அத்தனை பாணங்களால் தனித் 

தனியே அடித்தான். அவன் நான்கு குதிரைகளை 

கான்கு பாணங்களாலும் ஸாரதஇிகளையும் ர்திகர்களை 
யும் ஓவ்வொரு பாணங்களாலும் அடித்தான். வில் 

லாளிகளில் கிறக்த HU Kar அவன் செய்த அச் 

செயல்ப் புகழ்ச்தார்கள். அவ்வறுவர்களில் கரல்வர் 
கானகு கூ.கிரைகளையும் ஒருவன் ஸா. ரதியையும் அடித் 
தார்கள். மற்றொருவன் தனுஸ்ஸை அறுத்தான். இங் 

ஊனம் அவ்வறுவர்களும் சேர்ந்து அர்த ஸாம்பனை விர 
தனாக்கினார்கள்: குருக்கள் அங்கனம் யுத்தத்தில் 

வருதி அவனை விரதனாகச் செய்து ஜயம்பெற்று அக். 

குமாரனையும் தங்கள் சுன்னிகையையும் இருப்பிக்.
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கொண்டு ஹஸ்இினாபு௬.ம் போய்ச் சோசந்தார்கள். 

சாஜனே/ வ்ருஷ்ணிகள் கரரதர் மூலமாய் அதைக் 

கேள்விப்பட்டுக் கோபமுற்று உக்ரணேனனால் தூண் 

டவும் பெற்றுக் குருக்களின்மேல் முயற்சி கெண்டார் 

கள். பலரரமன் கலஹமாகிற அழுக்கைப் போக்குக் 

தன்மையனாகையால் குருக்களுக்கும் வ்ருஷ்ணிகளுக் 

கும் கலஐநம் நேருவதை விரும்பாமல் கோப்முற்றிருக் 

இன்ற வருஷ்ணிகளில் முக்யமானவர்களை அழைத்து: 

கல்வார்த்தைகளகலற் ஸமரதரனப்படுத்தி அடக்கி ப்ரா 

ஹ்மணர்களரலும் யாதவகுல வ்ருத்தர்களாலும் சூழப் 

பட்டு ஈக்ஷதரஙகளால் சூழப்பட்ட சர்தரன்பேரன்று 

ஸ௦/யனோடொசத்க ஒளியுடைய ரதத்தினமேல் ot OS 

கொண்டு ஹஸ்கினபுரஞூ சென்று பட்டணத்திற்கு. 

வெளியிலுள்ள உபனனத்தில் இங்கி அவர்களுடைய 

அபிப்சாயத்தை அறியவிரும்பி உத்தவனை அனுப்பி” 

னான். அவன் பட்டண ததிுகுள் சென்று தருஷி.ரா ஷூட் 

ரசனையும் /ஷூமனையும் தீரோணாசரர்யரையும் பர ஹ்லி 
கனையும் துர்யோ தனனையும் விடுப்படி. வணங்கிப் பல 

சரமன் வஃ இருப்பதைச் சொன்னான். அ௮அச்கள் மிகவும் 

கண்பனாகய பலராமன் வச்திருபபதைக் கேட்டு மஹா 

கந்தம் அடைந்து அவ்வத்தவனைப் பூஜித்து எல்லோ 

ரும் மங்கனவஸ்துக்களாக் கைகளில் ஏர்இிக்கொண்டு 

பலராமனை எதிர்கொண்டு சென்ரூர்கள். அவர்கள் 

அர்தப் பலரா. மனை விதிப்படி. மிட்டி ச்சென்று பசுவையும் 
அர்க்யததையும் அவனுக்கு கிவேதனஞ் செய்தார்கள். 
அவர்களில் அர்த ராமனுடைய மஹிமையை அறிந்த 
வர்கள் எவரெவரோ அவர்கள் பூமியில் தலையைச் 

சாய்த்து அவனை ஈமஸ்கரித்தார்கள். ஒருவாக்கெசரு, 

வர்... பர்னுச்கள் க்ஷேமமாயிருப்பதை - விசர்ரித்து
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ஆரோச்யத்தையும் சுபசதையும் வினவினபின்பு பலரா 
மன குருக்களை கோக்கித் தழதழப்பின்றிக் கம்பீரமான 
மொழியை மொழிச்தரன். 

பலராமன் சதுரன்! ரா தாச்களுக்கும் ராஜ 
னும் ப்ரபுவமாகய ௨உக்ரஸேனன் உங்களக்கு எதை 
ஆஜ்ரை செய்கிறானோ, நீங்கள் அசை மனஞஷஞுக்கத்து 
டன் கேட்டுக் கரலதாமதரஞ் செய்யாமல் ஈகடத்தவேண் 
டும். நீங்கள் பலராக வச் மேல்விழுந்து தனியனும் 
தர்மகதவரறுது முத்கஞ் செய்பவனுமாகிய ஸரம்பனை 
அதர்மத கினால் ஜயித்துக் கட்டிக்கொண்டு போனீர் 
களே: அதை கரன் பச்துக்கரில் தஇருவரோடெ ர்ரு 
வர்க்கு ஸமனை ஹம் மாறுஇரு£க வேண்டுமென்று விரும் 

பிப் பொறுக்கின்ே றன், 

ஸ்ரீகர் சொல்லுகிமுர்:- குருக்கள் 1 வீர்யம் ஸெளர் 
யம் பலம் இவைகளரல் த தடையின் றிச் செருக்குற் திருப்ப 
BD BM FERRE BHI gow Bus UNIT ID 3 னுடைய 
வசனத்தைக் கேட்டு மிகவும் கோபமுற்று மொஜிக்தார் 
கள், 

குருக்கள் செரல்லுஇிருர்கள்!--காலகஇி எவர்க் 

கும் கடக்க முடியா தாரகையால் இங்கனம் பெரிய ஆச் 

சர்யம் உண்டாமிம்று. பாதரகை்ஷை கரீடத்தினால் அலங் 

கரிக்கத்தந்க சிரஸ்னின்மேல் ஏற விரும்புகன் றது, 

(பாதரக்ஷை போன்ற யதுக்கள் கிரீடம் பூண்ட Drow 

ஸ௩போன்ற. ஏங்களை ஆஜ்ஞரபிக்கிறார்களென்பது 
மிகவும் ஆச்சா்மமாயிருக்கின்றது), இகத வருஷ்ணி 

கள் ப்ருதா விவாஹமாகி தற ஸ்த்ரீமூலமான onus a 

  

  

1, வீர்பசாவது- யுத்சத்தில் சோர்வில்லாமை, ஜெளர்யமாவ- 

தன்வீட்டில் அுழைவதுடோல் யு்.தத்தில் ுழைகை, ;பலமாவது . 

தரிக்கும் திறமை,
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னால் பர்.தூக்களானார்கள். அதனால் சேரப்படுப்பது சே.ர 

உட்காருவது சேரப்புசிப்பது மு. சுலியனவம் நேர்க் தன. 

நம்மரல் கொடுக்கப்பட்ட ரரஜாஸன ததையுடைய இத 

வ்ருஷ்ணிகள் அதனால் ஈம்மோடெொத்திருக்கையாகிற 
பதவியில் ஏற்றுவிக்கப் பட்டசா்கள்.சாம் உபே-ஷித்திரு 

கீகையாரல் சரமரம் விசிறி சங்கம் வெண்கொழ்றக் குடை 

கிரீடம் ஆஸனம் படுக்கை ஆய இவம்றையெல்லரம் 

இவர்கள் அனுபவிக்கின்றமுர்கள், யதுக்களுக்குச் சாம 

சம முதலிய ராஜசஹ்னங்களாக் கொடுத்தது போதும், 

பரம்புக்குப் பரல் வராத்தாற்போல, அவை யெல்லாம் 

கொடுக்க ஈமக்கே விபரீதங்களரயின, கம்மூடைய 

அனுக் ரஹத்கினால் வளரச்தவர்களாகிய இகத யாதவர் 

கன் இப்பொழுது வெட்கமின்றி ஈம்மையே ஆஜ்ஞா 

பிக்கிருர்கள். ஐ. இதென்ன ஆர்சர்யம்! இந்த்ரன் 

தானேயாமினும் பீஷ்மன் தீரோணன் அர்ஜுனன் 

்தலிய குருக்கள் ஸம்மழித்துக் கொடாததை எங்ஙு 

னம் உபயோகப்படுத்த ௮ல்லனாவரன் ” ஸிமஹம பிடித் 

அச் கொண்டதை ஆடு மீட்டனுபவிக்க வல்லதோ 4 

ஸ்ரீசுகர் சொல்லுகிறார்: பிறவியரலும் பந்துக் 

களின் மிகுகியாலும் செல்வக் சளர்தீதியாலும் மிகுக்க 

மதமுடையவர்களும் அஸப்யர்களும் (ஸபைக்குஜ் தகர 

 தவர்களும்) ஆகிய குருக்கள் இங்கனம் பலராமனைக் 

குறித்துச் சொல்லத் தகாத பருஷ.வசனங்களைப் பேப் 
பட்டணம் போய்ச் சேர்ம்தார்கள். பற்றினவர்களைக் 

கைவிடாத பெருக் தன்மையுடைய பலராமன் குறுக்களு 

டைய துஷடஸ்வபாவத்கைக்கண்டு அவர்கள் சொன்ன 

சொல்லத்தகாகச பருஷவசனங்களையும் கேட்டுக் கேர 
பத்தினால் சவர்து பார்க்க முடியாமல் பயங்கரனாக 

அடிக்கடி. சிரித்துக்கொண்டு இங்கனம் மொழிச் தான்.
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பலராமன் சொல்றுகிறமுன்:--இக்தக் குருக்கள் பலவ 

கை மதங்களால் கொழுத்து கெடுகடத்தைய/டையவர் 

களாரயிருக்கிறுர்சள். ஆகையால் இவர்கள் சரஈ்இியை வி 

ரும்பமாட்டார்கள். இது சிச்சயம், தப்புவழியில் போகின் 

ற பசுக்களுக்கு தடியடிபோலக் துஷ்டஸ்வயாவர்களா 

இய இவர்களுக்குக் தண்டனை தான் சாந்தியை விளைக்க 

வல்லது. ஆ! மிகவம் கோபானளேசமுற்ற யதுக்களையும். 

கோபித்துக்கொண்ட ஸ்ரீக்ருஷ்ணனையும் மெல்லமெல்ல 
நல்வாரத்தைகளால் ஸமா கானப்படுதக்தியடக்கி இகதக் 

குருக்களின்சாக் டியை விரும்பி சான் இவ்விடம்வக்தேன், 

அங்ஙனம் கினைக்கப்ப்பட்டவர்களேர பென்றுல் LG 5 i 

களும் கலஹத்தில் மிகவிருப்பமுற்றவர்களும ஞூர்க்கர்க 

ஞூமரயிருக்கிருர்கள். ஆகையால் அத்தகைய எண்ணங் 

கொண்டு வரத என்னை அவமதித்துதி நாரஹங்கார 

முடையவர்களாகித் துர்ப்பாலஷைகளைப் பேரினார்கள். 

போஜர்களுக்கும் BIH ag. oval] & or & GH LD அக் சிகர்க்களுக் 

கும் ஈண்னானாகிய உகரணேனன் ப்்ரபுவன்றாமேரி இந்த் 

ரன் முதலிய லோகபரலர்களும எவனுடைய ஆல்ஞை 

யை அனுஸ்ரித்து நடக்கிறார்களே, அத்தகைய உகர 

னளேனன் ப்ரபுவன்முமே? எலன் ஸு தர்மையென்னும் 

தேவேர் தீரஸலபையைக் கொண்டுவந்து அதில் வீற்றிருக் 

கிருனோ, எவன் ஸ்வர்க்கலோகத்தினின்று BVI 

Jap. BO 5h OKT wT DMG LO 5 அனுபவிக்கிமுனோ, 

அத்தகைய ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் ஸிம்ஹானை த்திற்கு உரிய 

வனல்லனாமே 2? ப்ரஹ்மதேவன் முதலிய ஸர்வர்க்கும் 

ஈண்வரியாகிய ஸ்ரீமஹாலக்ஷ்மி எவனுடைய பாதாரவிக் 

தங்களை உபாஸிக்கிராளோ, ஸ்ரீமஹாலக்ஷமிக்கு காத 

னாதியு அத்தகைய ஸ்ரீகிருஷ்ணன் சாமரம் முதலிய 

ராஜூஹ்னங்களுக்கு உரியவனல்லனாமே.” எவனுடைய
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பரதாவிு கங்களின் பராகத்தை ஸமஸ்த லேசகபரலர 
கணும் 4 ரி மிப்புடை ய தங்கள் BP wee தரிக்கின்முர் 

களோ, கங்காடி புண்யதீர் கீதங்கள் உபாஸித்துப் பரி 

உத்தர்களான யோகிகளக்கும் குருபாஸலனஞ்செய்த 

பெரிய பரர்களுக்கும அனைவராலும் உ பரணிக்கப்படுகிற 

கங்கா புண்ய த்தங்கரககும் எவனுடையய பாதார 

விம தங்களின் பரரகம் பரவனமாமிருக்கின்றதோ, எவ 

QOL DFE Bo அம்சங்கனரகிய கான் ப்ரண்ம 

தேவன் ருத்ரன் பரிமஹாலக்ஷ£மி ஆகிய BT GE AT Cost a 

ரும் அ கப்பர தரரவிர தங்களின் பராகத்தைக் தல்யால் 

தரிககின்ருமே, அத்தகையனாகிய ஸ்ரீக்ருவி ண அக்கு 

ரரஜாஸனம் எங்கேரி (அவனுக்கு சாஜாஸன த்தில் ஏற 

அதிகம் ஏறுசி) குருக்கள் கொடுக்க பூரியின்கண் 

டத்தை a1 a7 ணிகள் ௮௮ அபவிதீது GDI Cpt OM 
மே? காம் பாகரகைஷியாம்,. கருக்கள் தாங்கள் தலை 

பாம், ஐஇற்வ/யமதத்தினால் மதித்தவர்களும் துரஹங் 

காரிகளும் மதயபானாகெளால் பதித்தவர்கள்பேரல 

விவேகமத்றவர்களுமாகிப இ தீதக்குருக்கள் அஸம்பத்த 

மாகவும் (சேரார்சேர்த்தியாகவம்) கரூரமாகவம் மொ 

திந்த மொழிகளைக் தண்டனை செய்யுக் இிறமையுடை 

யவன் எவன்தரன் பொறுத்திருப்பான்? மிகலம் கோப 

முற்றிருக்கன்ற சான் இப்பொழுது பூமியில் கெளரவர் 

களே இல்லாதபடி. செய்து விடுகிறேன். 

ஸ்ரீசுகர் சொல்லுகிறார்:-பலரசமன் இங்கனம் மொழிக் 

து கலப்பையை எடுத்துக் கொண்டு மூன்று லோகங்கலா 
யும் தஹிப்பவன்போன்று எழுர்இருர்தான். அவன் 

ஹஸ் தினாபுரியைக் கலப்பையின் நுனியால் குத்திக்கிளப் 

பிக் கோபவேகத்தினால் கங்கையில் போட்டு முழுக்கமு 
யன்று பிடிச்திழுத்தான். அச்சகரம் அ௮ங்கனம் பலரச
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மனால் இழுக்கப்பட்டு ஓடம்போல் சுழன்றுகொண்டு 

சங்காஜலத்தில் விழுவதைக் கண்டு கெளரவர்கள் 

பயந்து பிழைக்க வி.ம்பிலக்ஷுமணையோடு ஸாரம்பணனை 

முன்னிட்டுக்கொண்டு ans Bl குடும்பப்களோடுகூட YH 

சலி செய்து அவனையே சரணம் அடைச்தசர்கள். 

குருக்கள் சொல்லுகிறுர்கள:--இ.ரரமராம! ஸமஸ்த 

லோகங்களுக்கும் நூசாரனே!/உன்மதறிமையை சங்கள் 

அ தியோம். என்வரர்களுக்கும் ஈண்வரனே! மூடர்களும் 

கசெடுமதியர்களுமாகிய எங்களுடைய அபராதத்தைப் 

பொறுத்தருள்வாயாக,. இந்த பாரபஞ்சத்கின் ஸ்ருஷ்டி. 
ஸ்இிதிஸம்ஹா ரங்களுக்கு சீயொருவனே.. கராணன், 
உனச்கு நீயே காரணனன்றி வேழொரு காரணம் 

இடையாறு. ஐகதிசனே! விலள்யாட விருப்பாறற்ற உன 

க்கு உலக௫களை விரையஈட்டுக் BORA BO) aT oT ay (பொம் 

மைகளெொன்று) உன்னுடைய உண்மையை 2.ணர்ந் தவர் 

கள் சொல்லுகிறருர்கள். அனச் தே! ஆயிரர் தலைகளு 

டையவனே! நீ யொருவனே இந்தப் பூமண்டலம் முழூ 

வதையும் உணன்தலையில் அவலிலயாகத் தரிக்கன்றனை. 

ப்ரனயகரலத்தில் இந்த ப்சபஞ்சசக்தை யெல்லரம் உண் 
னிடத்தில் அடக்கிக்கொண்டு நீ யொருவனே மிகுந்து 

இணை யெதிரின் றிச் சயனிக்கப்போகின் றன. பூமியைப் 
பாதுகாப்பதில் ஊக்கமுடையவனே/ஷாட்குண்ம பூர்ண 

னே / பலராமா/ சுச்தஸத்வமயமான உருவத்தைத் 

தரித்துக் கொண்டிருக்கிற உன்னுடைய கோபம் கேவ 
லம் சிக்ஷைக்காகவே! தீவேஷூ.த்தினாலாவது கெளடில் 
மபத்தினாலாவது கெடுதியை விலாப்பதற்கன்று, ஸமஸ்த 

பூதங்களுக்கும் ௮ச் தரா தீமாவாயிருப்பவனே! (ஸமஸ்த 

சக்திகளும் ௮மைக்தவனே! ராகம் தவேஷம் முதலிய 

விகரரங்களற்றவனே/ (ஸமஸ்தபூதங்களுக்கும் ஈண்
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uGer!) ப்ரபஞ்சத்தை பயெல்லரம் படைத்தவனே! 
உனக்கு ஈமஸ்காரம், கரங்கள் உன்னைச் சரணம்: 

அடைந்தோர். 

ஸ்ரீசுகர் சொல்_லுகிறுர்:--இங்கனம் பயத்து நடுக்க 

முற்றுச் சரணம் அடைந் இருக்கன்.௦ குருக்களால் 

அருள்புரிவிக்கப்பெற்ற பலரரமன் அவர்களா நேரக்கி 

“நீங்கள் பயப்படவேண்டாம்” என்று அபயங் கொடுத் 

தான், பெண்ணிடத்தில் வாதீஸவ்யமுடைய துர்யேச 

தனன் அறுபது வர்ஷூங்கள் சென்ற பன்னீராயிரம் 

யானைகளையும் பன்னிரண்டு பதினாயிரம் குதிரைகளை 

யும் பொன்னலங்கரரஞு செய்யப்பெற்று ஸமீர்யன்போல் 

இகழ்சின்ற ஆறாயிரம் “தேர்களையும் கழுத்தில் பென் 

பதகங்கள் அணிர்ச ஆயிரம் தரஸிகளையும் கொடுத் 

தான். மஹானுபாவனும் ஸாத்வதற்ரேஷ்டனுமாகிய 

பலராமன் அதையெல்லாம் பெழ்றுக்கொண்டு புதல்வனா. 

இய ஸாம்பனோடும் காட்டுப்பெண்ணாகிய லக்ஷ்மணையோ 

டும் கூடி. ஈண்பர்களால் அபிஈ௰ தன செய்யப்பெற்றுத 

தன் பட்டணத்திற்குச் சென்முன், அப்பால் அப்பலரர 

மன் தன்பட்டணமாகிய தீவாரகைக்குச் சென்று ௮னு 

ரரகம் நிறைந்த மனமுடைய பச்றுக்களாகிய யாதவா 

கலக் கிட்டி, அவர்களுக்கு ஸ்பைசகடுவில் குருக்கள் 

விஷயத்தில் தான் என்ன ஈடத்தினானோ, அக்த வருதி 

தாந்தத்தை யெல்லாம் சொன்னான். அறுபத்தெட்டா 

வது அத்யாயம் முற்றிற்று,



௮-௪௯.] தீசமஸ்கந்தம், 2643 

சாரச முணிவர் வந்து ஸ்ரீச்ருஷ்ணன் சன் 
பச்ணிகளின் சருஹாசளில் ஒவ்வொள் —oo-“< a ப ° . Gar ச ப 3 ட. றி ஓம் அமைக்து இல்லற வாழ்ச்சையில் 
ஊன்றிபிருப்பதைக் உண்டு வியப்பு ற சல், 

| 
ஸ்ரீசுகர் சொல்லுகிருர்:--நரகரஸ-மரண் ஸ்ரீக்ருஷ 

ணனால் அ.யண்டு மரண்டதையும் ஸ்ரீக்ருவ்ணனொரு 
வன் பல மடச்தையர்களை மணம் புரிச்துதையும் கேட்ட 
கரரதர் அவனைப் பார்க்க விரும்பினர். “ஸ்ரீக்ருஷ்ணான் 
ஒருவனை பதினாரூமிரம் ஸ்ச்ரீகளை ஓசேசரீரத்துடன் 
இரேகாலத்தில் தனித்சணியே அதக் த கருஹங்களில் 
மணம் புரிர்கானென்பது மிகவம் அற்புதம்” என்று அக் 
த்தி தேவ ர்ஷியாகிய நர. ரதர வியப்புடறு அவனைப் பார 
க்௪ விரும்பி தீவாரகாபுரிக்கு வர் தார், அப்புரிசிலுள்ள 
PLD SOT IT NLD ௨ தியான வனங்களும் பலவகைப் பறவை 
களும் வண்டுகளும் இனமினமரய் ஒலிக்கப்பெம் மிருக 
தன. மற்றும், அப்புரியிலுள்ள தடாகங்கள் கர கெய் 
SNF eH wD தாமரைகளும் செங்கமுகிர்களும் ஆம்பல் 
க்ஷம் கெய்தல்களும் மலாச்து சிறை து ஹம்ஸங்களும் 
ஸா ரஸங்களும் உரக்கக்கூ௮ப் பெழ் மிருக தினா, அங்கு 
ஸ்படிகங்களாரலும் வெள்ளியா ௮ம் இய இறப்பட்டவை 
களம சிழச்ச மரகதரழ்னங்களா லும் ஸ்வர்ணத் இனு 
அம மற்றும் பலரத்னங்களாலும் இய இ,மின கருவிகள் 
அமைக தவைகளுமாகிய ஒன்பது லக்ஷம். மரஷிகை 
கள் அமைக் இரு ௪.௪. தெருக்களும் ஸாதகாரணமார்க் 
HEAD OT HFG BoP களும் கடைகளும் ஸத் சங்களும் 
சாலைகளும் ஸ்பைகளஞம் CG திவாலயங்ஞும் தணித் தனி 
யே அமைக்கப்பெற்று அக்கரம் மிகவும் அழகரமிருக் 
அது. மற்றும் சாஜவீ.தஇிகளும் முூதிறங்களும் ஸாதாரண 
வீதிகளும் வீட்டுவாசம்களும் ஜலம் தெளித்து விளக் 
திப்ப கரசைசளூம் தீவஜங்களும் கட்டி அவம்முல் வெயில்
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தடுக்கப்பெற்று மிகவும் ஸாகமாயிருக்கன, அச்தப் 
பட்டணத்தில் ஸ்ரீக்ருஷ்ண னுடைய அர்தப்புரம் ஸமஸ்த 

ஸம்பத்துக்களும் அமைக்து ஸமஸ்க லோகபரலர்களா 

லும் புகழப்பெற்று மிகவு அமகாயிருச் ஐது. அன்வக் 

தப்புரம் தவஷிடாவென்னும் வின்வகர்மாவினால் தன் 

இறமைக யெல்லாம் ம காட்டி நிர்மிக்கப்பட்டதாரகை 

யால் மிகவம் அம்புதமாயிருக்தது.  ஸ்ரீக்ருஷ்ணனு 

டைய பத்னிசனின் பதினாறாயிரம் மாளிகைகளரல் 

அலங்கார மும்று மிகவம் பெரிதாமிருச்சுது. சாரதர் 

அவற்றில் ஓரு ந மாளிகைக்குள் அழை தரர. அம்மாஸி 

கை “பவழங்களாரல் இயற்றின ஸ்தம்பங்களும் வை 

டூர்ய ரச்னமயமான ஸ்தம்பத்தின் மேல்பலகைகளும் 

இக்தரகிலாத்னமயமரன சரரரங்களம் மரகதரத்ன 

மயமான சிறந்த ஸ்தம்பங்களும் விண்வகர்மரவினால் 

கிர்மிக்கப்பட்டவைகளும் முத்துர்சாங்கள். தொங்க 

விடப்பெர்மலவைகளுமரகிய மேல்கட்டுக்களும் BOBS 

இனால் இயற்றிர் சிறக்க ரக்கனங்கள் இழைத்த 

ஆளனங்களும் ௮க்தசைய மஞ்சங்கஷம் அமைக்து 

கழுத்தில் பொன்பததநுகள் பூண்டு ஏிறம்.த வஸ்த ரப 

களை உடுத்மின தாரணஸிகளாலும் சொக்காயும் தலைப் 

பாகையும் ிமந்த வஸ்த்ரங்களும் ரத்னமயமான குண் 

டலங்களும் அணிக்தச புருஷர்களாலும் அலங்கரிக்கப் 

பட்டு ரமணீயமாயிருந்தது, அவ்விடத்தில் ரதன 
இபேங்களின் கரண. ஸமூஹச்்அினால் இருள் முழுவதும் 

துரத்தப்பட்டி ருந்தது. மற்றும, அங்குக் கொடுங்கை 

களில் உட்கார்ச் இருக்கின்ற மயில்கள் சாளசங்களின் 

ரந்தீரமார்க்கங்களால் வெளிவருகின்ற அகற்புகையைக் 

கண்டு நீர்கொண்ட மேகமென்று நினைத்துக் கேகர 
வென்று சப்திச்துச்கொண்டு கர்த்தனஞ் செய்கன்
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தன. கரரதமுணிவர் .வத்தகைய மாளிகையில் தன் 
னோடொத்த குணமும் உருவமும் வயதும் அழகிய 
வேஷூழும் உடைய அனேகமாரயிரம் தாஸிகளோடு 
கூடிப் பொர்பிடிபிடப்பெ.0ம சாமாத்டினால். ர்வ 
கரலமூம் விசிறிக்கொண் (உறாக் கின்ற பரர்யையாகிய ருக் 

மிணியோடு, கூடிய ஸ்ரீக்ருவணணைக் கண்டரர், கர் 
iD ததை அனுவ.டி ப்பவர்கள் அணை வரி லும் ௫ 2 Ba 

@iNID WayT syur al syiot Gu ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் அது 
கரரகரைக் கண்டவுடனே ருக்மிணியின் படுக்கையி 
னின்று விளைவடன் oF (Up Bl DPL தீ.இனால் அலது 
கரிக்கப்பட்ட சோரஸ்ஹினால் அவருடைய இணைப் பாதங் 

ன் 
னுடயை ஆணனைதில் உட்காரவைத்தான், YI 
வசன் MDW E லோகங்களுக்கும் பரமகுரு 

கல வணங்கிக் சைகூப்பிசக்கெரண்டு அவரைத் த 

வாயினும் 

ஸதபுருஷர்களுக்குதி தன்னுடைய ஆசார க்தினால் தர்ம 

மார்க்கத்தை அமிவித்து அவர்களைப் LT BIBT KRG 
தன்மையனாகையால் அக்கர கமஹர்ஷியின் ஸ்ரீ பாதங் 

கலை அலம்பி ௮௧ ஜலம்களை ர் தன்ிரஸில் கரித்தான் 

(ப்சேோக்ஷிததுக்மொண்டான்/, அவன் ப்சாஹ்மணகு 

லதீறிற்கு வேண்டியவைகளை சிமைவேம்றிச்சொடுக்து 

ஆதரிசக்குச்தன்மையுடையவர் ஈஹில் றம் தவனாசையால் 

Ya sms ப் ரஹ்மண்யசேேவனென் ஆம் தருமம் 
அன்வர் 2 தமரயிருக்கும் (பொருளைப் பிரியா திருக்கும், 
வாஸதகவமாயிருக்கும்), மறறும், அக்காமம் Ho oye Oar 
௮ஸா தாசணமாயிருக்கும். ஆகையால் அவன் செய்தது 

அவனுக்குத் தகும்சதே. கங்கைமுகலிய புண்யதர்த்த 
மெல்லாம் எவனுடைய பாதாசவிச்க.ச்ினுடைய ஸம்பச் 
கத்தினால் பாவனமாயிருக்கன்றனவோ, DF EME usr 
மற்றொருவருடைய MoUs ss Bey ‘rare வேண்
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டய இல்லை: ஆயினும், அவன் ப்ரஹ்மண்யதேவனானது 

பற்றியே ௮ங்கனம் செய்தான். கரனுக்கு கண்பனாகிய 

அத நரரரயணன் தான் புசாணரிஷியாயினும் தேவரி 
ஷியான நாரதரைச் சாஸ்தீரங்களில் சொன்ன விதியின் 
பாடி. பூஜித்து QD FBO Fes பெப்வதும் மிதமுமாகிய 

மொழியுடன் அவரைக் குமித்து ப்ரபூ./ மஹானுபரவ 

ரரகிய உமக்கு சாரங்கள் என்ன செய்யவேண்டும்? உமது 

இங்கரர்களான எங்களா இஷூடப்படி. நியமித்துக் கார் 

யங் கொள்வீராக' என்று மொழிஈதான். (அதைக் 

கேட்டு காரதர் இங்கனம் மொழிர்தார்), 

நர.ரதர் சொல்லுகிறார்: ப்ரபூ / ஸமஸ்தலோ 
SK (GIT AHH FLD or gsr! MONS y Susan FB gw 

உனக்கு கட்பு உண்டாரயிருப்பறு ஆச்சாயமன் று. நீ 
. “ ௪ க ௪ ௪ . wa. ௪ . . 

கம்ஸ இிதுஷடர்சளா த் கண்டிப்பதும் அச்சர்பமன்று. 

பெரும்புக par ! Bo PNG WK CT குரிப்பத ம்கர கவும் 

அதைக் காப்பதழ்கரகவம மோக்ஷங் கெ] டுப்பகர்காக 

௮ம் இஷடப்படி. அவதாரங்களைக் கொள்கிறாயென்று 

தாங்கள் ஈன்ருக அறி  இிருக்கின்மோம். (ஆகையால் 
துஷ்டர்களை தீ தண்டிப்பதும சிஷடடர்களை வெரும் இப்ப 

தும் உனக்குமுக்தமே). தன்னையே கதியாகப் பற்றின 

ஜனங்களுக்கு மோக்ஷ்க்தைக் கொடுப்பதும் ப்ரஹ்ம 

தேவன் விய யோடீல்வார்களாரலும் ஷ்ராதகயத்தில் ச் முக ௮ம் இருத்தல் 
கிறுத்திக்கொண்டு தயாணிக்கள் தக்கதும் ஆழ்ச்த 
அறிவை விளைப்பதும் எம்ஸாரமாகிற பாழங்ணெ ற்றில் 

விமுக்து வருச்தும்ப்ரா ணிகளைக் கரையேம்றுமவலம்பமு 

மரிய உனது இணப் பாதங்களைக் கண்டு BST FB 

ஞனேன். இனி அவற்றையே த்யரணித்துச் கொண்டு 

இரியும்படி எனக்கு அருள்புரிவாயாக,
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ஸ்ரீசுகா் சொல்லுகிறார்: அக்த நர ரதமஹாஷி 

இங்ஙனம் மொஜழிர்து விடைபெற்றுக் கெரண்டு யோ 

கேள்வரர்களுக்கும் ஈஎண்வானான பகவசனுடைய யோக 
மாயையை அறிய விரும்பி மற்றொரு க்ருஹத் இற்குள் 
துழைஈதார். அச்ச கருஹத்திலும் sar 9 HB we os 
பார்யையேரடும் உத்தவனோடுங்கூடி.ப் பாசகைகளால் 

விளையாடுகின்ற ஸ்ரீக்ருஷ்ணனைக் கண்டு அவனால் பிகு 

நத பக்தியுடன் எதிர்கொண்டு ஆளனையளிப்பது முத 

லிய உபசரரங்களைச் செய்து பூஜிக்கப் பட்டார், மற்றும் 
அக்க ஸ்ரீக்ருஷணன் அறியரதவன்போல் [நீர் எப் 

பொழுது வச்திர்” கிழைவாளர்களல்லாக என்னைப் 

போன்றவர்களால் கிழைவாளர்களரன உங்களுக்குச். 

செய்யக் கூடியது என்ன இருக்கின் றது நீங்கள் ௭.௫ 

௮ம் அபேக்ஷையங்றவர்களரகையால் உஙுகளுக்கு 

எங்களால் ஆகக்கூடியது எதுவுமே இல்லை, அச் தனா 

Cr! ஆயினும் நீர் எதைப்பற்றி வக்கீ சே அதைச் 

சொல்வீராக, Dis எங்கள் ஜன்மக்தைப் பயன் பெ 

அம்படி. செய்வீராக” என்று வினவவம் வின வினான். 

அம்முனிவர் அதைக் கேட்டு வியப்புற்று ஓன்றும். 

பேசாமல் எழுர்து மத்றொரு க்ருஹத்திற்குச் சென் 

ரூர். அங்கும் சிசுக்களான புதல்வர்களைச் சீராட்டில் 

கொண்டிருக்கின்ற ஸ்ரீக்ருஷணனைக் கண்டார். மற் 

ஜெரு க்ருஹத்தில் ஸ்னானஞ் செய்ய முயன்றிருக்கக் 
கண்டார். மற்றோரிடத்தில் ஆஹவனீயம் முதலிய 

யாகாக்ணிகளில் ஹோமஞ் செய்வதும், மற்றோரிடத் 

இல் பஞ்சமஹாயஜ்ஞங்கமை அனுவஷூடிப்பதும், மற்ரோ 

ரிடத்தில் ப்ரஹ்மணர்களைப் பு௫ப்பிப்பதும், மற்றோ 

ரிடத்தில் ப்சாஹ்மணர்கள் புரத்து மிகுந்த அன்னத் 

தைப் புசிப்பதும், மற்றோரிட த்தில் ஸக்த்யாவம்சனஞ்
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செய்வதும், மற்றழோேரிடத்தில் ப்ரணவத்தை ஜபிப்ப 
தும, மற்றோரிடத்தில் மெளனமாயிருப்பதும், மழ்ரோ 

சிடத்தில் கச்தியையும் கேடயகத்தையும் கொண்டு கத் 

Hous சுழற்றும் வழிகளில் இரிவதும், மற்ரோரிடத்தில் 
குிரைகளின்மேல் ஏறித்திரிவதும், இற்டததில் ரதங் 
களின் மேல் ஏறித்திரிவதும், ஓரிடத்தில் யானைகளின் 

மேல் ஏ றிததிரிவதும், ஒரிடத்தில் படுக்கையில் படுத்து 

ஸ்துதிபாடகர்களால் துதிக்கப்பெறுவதும், gins 

தில் உச்தவன் முதலிய மச்திரிகளோடு BG va Fess 

அம, ஓரிடத்தில் சிற்த வில்மா தூகளுடன் கூடி ஜலக் 

சீடை செய்வறும், ஓரிடத்தில் ப்ராஹ்மணஸ்ரேஷ் 

உர்கணுக்கு கன்கு. அலங்கரரம் செயமப் பெம்ற பசுக் 

கலக் கொடுப்பறும், ஓரிடச்ில் இதிஹாஸ புசாணங் 

களையும் மங்களமான மற்மவைகளையும் கேட்பதும், 

ஓரிடத்தில் அனபிற்டடமான பார்மயையைடன் இரிப்பு 

மூட்டுகிற கதைகளைச் சொல்லிச் இிரிப்பதுமடி இரிடதீ் 

தில் தர்மத்தை அனணுஷ்டிப்பதும், ஓரிடத்தில் அம்த்த 
காமங்களைப் பணிவதும், ஓரிடத்தில் ப்க்ருதி புரு 

ஷூர்களாக் காட்டிலும் விலஷணானும் இணையம்றவ 
னும் பரமபுருவனுமாகிய தன்னை சயானிப்பறும்; 

ஓரிடத்தில் வேண்டி௰ விருப்பங்களையும் மற்றுமுள்ள 

போகங்களையும் கொடுத்துக் குறுக்களைப் பூஜித்துச் 
சுஸ்ரூவை. செய்வதும், ஓரிடத்தில் சிலரோடு கலஹஞ் 

செய்வதும், ஓரிடத்தில் Mb செய்வதும், ஒரிடத்தில் 

பல ராமனோடுகூடி. தைபுறுஷூர்களின் Cayuga gs 
இந்இப்பதும்) ஓரிடத்தில் தகுக்த காலத்தில் பிள்லா 
களுக்கு அவர்கட்குரிய பார்யைகளோடும் பெண்களு 

க்கு ௮வர்கட்குரிய கணவர்ளசளோடும் பெரிய விபவத் 

துடன் சாஸ்தா ரவிதிப்படி, விவாஹஞ் செய்விப்பதும,
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ஓரிடத்தில் புதல்விகள் காட்டுப் பெண்கள் மணவர 

ளர்கள் முதவியவர்கலா அவரவர் கருஹங்களுக்கு 

அனுப்புவது அவரவர் க்ருஹஙகளினின்று வரவமைப் 

பது இவைகளால் பெண்களுக்கும் பிள்லாகளுக்கும் 

உலகங்களெல்லாம் வியப்புறும்படி மஹோ தஸவங்களை 

கடத்துவறும், ஐரிட தீ.றில் தகஷிணா முதலியவை அமித 

மரமிருக்கப் பெட்ம யரகங்களால் தன்னுடைய ௮ம் 

சங்களான தேவதைகளை ஆராஇப்பதும், ஓரிடத்தில் 

கிணறு தோட்டம் தேவாலயம் முதலியன ஏற்படுத்து 

கையாரகிற ஸ்மார்த்ததாமத்கை அனுவி.டிப்பதும், 

ஓரிடத்தில் ஸிக்துதேசத்துக் குமிரையின்மேல் ஏறிக் 

கொண்டு வேட்டையாடச் சென்று யாதவ ற்பேஷடர் 

களால் சூழப்பட்டுப் பரிசுத்தமான மருகங்களை வதுப்ப 

தும், ஐரிடதீதில் wish முதலியவர்களிட ச்திலும் 

அந்தப் புரத்தில் இரிபவர் மு.தலியவர்களிட சஇிலும் 

அவரவர்களின் பாவசத்தியை அுறியும்பொருட்டுத் 

தன்னுருவம் தெரியாமல் மறைத்து மாறுவேஷம் 

மூண்டு இிரிவதுமாயிருக்கின்ற யோகேஸ்வானான ஸ்ரீ 

க்ருஷ்ணானை காரதமுணிவர் கண்டார். அப்பால் ௮ம் 

முணிவர் மாணிட உருவம் பூண்ட சக்த ஸ்ரீக்ருஷ்ண 

பகவானுடைய யோக மாயையின் பெருமையைக் கண்டு 

சிரித்துக்கொண்டு ஹ்ரிஷீகேசனாயே அம்மஹானுபச 

வனைக் குறித்து இங்கனம் Cor ifs grr. 

நாரதர் சொல்லுகிறார்: -யோகேள்வானே / உண் 

அடைய யோகமாயை யோ௫களுக்கமுங் கூட அறிய 

முடியாததாயினும் உன்பா தாரவிச் தங்களைப் பணிகை 

யின் ப்ரபாவததினால்' என்மனத்தில் ஸ்பஷ்டமரகத் 
தோற்றின be யோகமாயையை a DEC Rawr, தேவ 

னே! உலகங்களை யெல்லாம் பாவனஞ் செய்யவல்ல உன்



2650 ஸ்ரீபாகவதம் [ ௮-௪௬௯. 

புகழகளைப் பாடிக்கெரண்டு உன் புகழ் கிறைக த உலக; 

களில் சசற்புறக்திலும் இரியும்படி, எனக்கு அனுமதி 

கொடுப்பாயாக. 

ஸ்ரீபகவான் சொல்லுகிறான்:;--அர்சணனே! தர் 

மத்தை இவ்வுலகக்திலுள்ள ஜனஈு்களுக்கு அறிவிக்கும் 

பொருட்டு ௮தை உபதேசஞ் செய்பவனும் அனுஷ்டிப்ப 

வனும் ௮அனுமோ தனஞ் செய்பவனுமாகி இம்மானிட உர 

வத்தை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கன்றேன். பிள்ளாய் / ஸர் 

வேஸ்வ.ரனுஙகூட ப்ராக்ருகனைப்போல இப்படி, ஸாம் 

ஸாரிக வ்யாபாரங்களில் இழிக்தகானே யென்று வருந்த 

மேண்டாம். 

(நீசுக7 சொல் லுகிறார்: -க்ருஹஸ் தர்களுக்கு விது 

க்கப்பட்ட கல்லறங்களா இங்கனம் அனுவ்டித்தூக் 

கொண்டு ஓரேகாலத்தில் அனேக தேஹங்களில் தருவச 
ரூகவே ஆத்மாவாய் அமைக் இருக்கின்ற ஸ்ரீக்ருஷ்்ணனை 

கரரதமுணிவர் கண்டார். அக் நாரதமூனிவர் ௮ள 

வற்ற கல்யரணகுணங்களையுடைய ஸ்ரீ க்ருஷ்ணனுடைய 

ஆச்சர்ய சக்தியின் வைபவத்தை அவலுடன் அடிக்கடி. 

கண்டு வியப்பூற்மார். அச்சாரதர் இங்கனம் அர்த்தம் 

கரமம் தர்மம் இனைகளில் மிகவும் ஸம் ரத்தையோடு 
கூடின மனமுடைய ஸ்ரீக்ருஷ்ணனால் பூஜிக்கப்பட்டு 
ஸந்தோஷம் அடைந்து அவனை நினை தீதுக்கொண்டு 

சென்ருர். தான் ஸர்வேள்வரணான கா. ரரயணனுாமிருக் 

தும் மைஸ்த லோகங்களின் க்ஷேமத்திற்கரகச் இவ்ப 

மங்களவிக்ரஹத்தை ஏற்றுக்கொண்டு மனுஷியபகவி 
யை அனுலரித்துக் குணம் முதலியவைகளால் சிறந்த 

பதினாருயிரம் பெண்மணிகளின் வெட்கமும் ஈட்பூம் 
அமைக்த கண்ணோக்கங்களால் பணியப்பெற்று கீரீடித் 
துக்கொண்டிருச்சான், இந்த ப்ரபஞ்சதச்கின் ஸம்
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றா. ஸ்ருவூடி. ஸ்.9ி.ரிகளக்குக் காரணனாயே பசமபுரு 
ஷன் இவ்வுலகத்தில் அவதரித்து மற்றொருவர்க்கும் 

செய்யமுடியாது எக்தெந்த செயல்களைச் செய்தானோ 
அவற்றைப் பரடுகிறவனுக்கும் கேட்கிரவனுக்கும் அதை 

அதுமோதனஞ் செப்பவனுக்கும் மோக்ஷங்கொடுப்பவ 

னாகிய அர்தப் பகவானிடத்தில் பக்தி உண்டாகும். 

அறுபத்தொன்பதாவது அத்பாயம் முற்றிம்று. 

[ ஸ்ரீ கருஷ்ணனுடைய இனசர்யையும், | 

அவன் ஸபையிலிருச்கும்பொழு து 

ஆட ஆ4! ஜராஸந்தனால். தசையப்பட்ட ராஜர் ூ-உ 

சளிடத்தினின்று தூதன் வருதலும், 
நாரதாகமனமும், J   

ஸ்ரீசுகர் சொல்லுகிறர்:--ப7.கூஷித்து மன்னவனே? 

போல் பகவா னுடைய இன சர்யையைச் சொல்லுகியேன்7 

கேட்பாயாக, விடியற்ஈரலம் ஸமீபித்திரக்கையில் பறி 

பல ' உருவங்கொண்ட ் ஸ்ரீ கருஷணனாக௦ கணவர் 

களால் கழுச்தில் ௮ணக்கப் பட்ட அச்த ஸ்ரீக்ருஷண 

னுடைய பத்ணிகள் மேல் வருகிற விரஹத்தை சினைத் 
வருக்கிக் கூவுகின்ற கோழிகலாச் சபித்தார்கள். மச் 

தரர வனக்இினின்று விசுகன்ற காற்றுக்களால் உறக் 

கம் தொலையப்பெ்ற வண்டுகள் பரடிக்கொண்டிருக்கை 

யில் மற்றும் பல பரவைகள் ஸ்துதிபாடகர்கள் போல் 
ஸ்ரீக்ருஷ்ணனை எழுப்பின. அன்பிம்கிடமான ஸ்ரீக்ருஷ்ண 

னுடைய மரர்பை அடைச்திருக்கின்ற ருக்மிணி முத 

விய மடச்தையர்கள் அக்க விடி பற்காரல மூஹமர்த்தம் 

மிக்க மங்களமாயினும் ௮ன்பனுடைய ஆலிங்கன தீ.இ
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ற்கு விகடனதக்மை விலரக்கையால் அதைப் பொறுக்கு 

முடியாதிருக் தார்கள். ஸ்ரீக்முவஷ்ணன் ப்ராஹ்மமுஹ௰ 
ர்த்தத்தில் எழுக்து ௪த்ச ஜலத்தை ஆசமனஞு் செய்து 

தெளிக்க இஃ தரியங்களுடையவனாூ ப்ரக்ருகியைக் காட் 
லும் விலக்ஷண£னும் இணையெதிரில்லாதவனும ஸ்வ 

யமப்ரகாரனும் தனக்குச் சரீரமாகாத வஸ்து எதுவ 

மே இல்லாதவனும் ஜாகி முதலிய ஏழ்பாடுகளாழ்ற 

னும் தன்னிடத்தில் தான் விகரர மழ்மிருக்கையாகிம 

கிலைமையினால். புண்ப பாபங்களரகிற HOw apes 

என்றும் தீண்டப்பெழமுதவனும் பாப் சஹ்மமென்னும் 

பெயருடையவனும் இச்சு ப்பஞ்சத்தின் ஸ்ருஷடி ஸ்திதி 

ஸம்ஹாரங்களுக்குக் காரணமாயிருக்கையாகிற சக்தி 

யினால் வெளியிடப்பட்ட. ஆனம் தமயமான ஸ்வரூப முடை 

யவனுமாயெ தன்னை தீயானித்தான். அனந்தரம் ஸத் 

புருஷர்கவில் மீசேஷ்டனாகிய பகவரன் ஜலத்தில் ove 

னர செய்து வஸ்த்ரங்களை உடுத்து ஸர்த்யாவக்தனம் 

மதலிய கரியாகலாபத்தைச் செய்து அுக்னியில் ஹோ 

மம் செய்து மெளனவாரதத்துடன காயதரீஜபம் செய் 

தரன. அப்பால் உயர்கின்ற av Ot ws Gar LI பூஜிதநுக 

தன்னுடைய அம்சங்கவரன தேவதைகளுக்கும் சிஷி 

களுக்கும் பித்ருக்களுக்கும் தர்ப்பணாஞ் செய்து குல 

வருத தர்களான அச்தணர்களை மாரசதையுடன் ஆச 

தத்துப் பொன்கொப்பியிடப் பெற்றவைகளும் ஸாதுக்க 

ளும் முத்துமாலைகள் இடப்பெற்றவைகளும் மிகுந்த 

பானுடையவைகளும் முதலீற்ருயிருப்பவைகளும் கல்ல 

கன்றுடையவைகளும் மல்ல வஸ்தரத தினால் அலங்கரிக் 

கப்பட்டவைகளும் குளம்புகளில் வெள்ளி யலங்காரம் 

செய்யப்பெற்றவைகளுமாகய பசுக்களை வெண்பட்டு மான் 
௯௯. 

1, கடனம்--சேர்த்தி, ௮தில்லாமை---விகடனம்,
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தோல் எள்ளு இவற்றுடன் ஈன்கு அலங்காரம் செய்யப் 

பெற்ற அச்சணர்களுக்குப்! பச்மம் பத்மமாகக் கொடுத் 
தான். அப்பகவரன் இங்ஙனம் இனக்தோறும் கடத்இவக் 

தான். மற்றும் அப்பரமன், புக்கலாயும் ப்ரஹ்மணர்க 

யும் தேவதைகளையும் குலவ்முத்தர்களையும் குருக்களை 

யும் தன விபூதெளான ஸமஸ்தபூதங்களையும் சமஸ்க 

நித்து மங்கள தரல்யங்களை ஸ்பர்சித்தான்.. அனக்தரம் 

மனுஷயலோகத்திற்கெல்லாம் அலங்காரமான தன்னை த் 

தனக்கு அஸா தாரணமான பீதாம்பரம் கெளஎஸ்துபம 

முதலிய ஆடையாபரணங்களாலும் இவ்யமான பூமாலை 

களாலும் அத்தகைய ௮ங்கராகங்களாலும் அலங்க 

ரிதீதுக்கொண்டான். ப்ராஹ்மண க்ஷத்ரிய வைய சூதீ 

ரர்சளென்றிற ஸமஸ்த வர்ணத்தவர்களுக்கும் அச்தப் 

புரத்து ஜனங்களுக்கும் அவரவர்க்கு வேண்டிய விருப் 

பங்களாக் கொடுப்பிதது wish முதலியவர்களையும் 
அவர்க்கு வேண்டிய விருப்பங்கமாக் கொடுகது ஸந்தேர 

வூப்படுத்தித் தானும் ஸந்தோஷூம் அடைந்தரன். 

அவன் எ.இரில் உட்கரர்ச்இிருக்கின்ற அ தணர்களுக்குப் 

பூமால் தாம்பூலம் அங்கராகம் இவை கெபடுப்பித்து 

நெய் கண்ணாடி. பச எருது ப்ரரஹ்மணர் தேவதை இவை ' 

களத் தர்சனளு செய்து அப்பால் தான் ஈண்பர்களை 

யும் மற்தரி முதலியவர்களையும் பார்யைகளையும் ௮வர 
வர்க்கு உரியபடி. அனுஸரிச்தரன். அவ்வளவில் ஸு 

ரதி, ஸுக்ரீவம் முதலிய குதிரைகள் பூட்டப் பெற்று 

மிகவும் அற்புதமாயிமுக்கன்ற ரசத்தைக் கொண்டு 

வந்து கிறுத்தி கமஸ்கரித்து முன்னே நினமுன், அப் 

பால் அந்த ஸ்ரீக்ருஷ்ணபசகவான் ஸாத்யகி உத்தவன் 
  

  

1, பத்மமென்பது ஒரு பெய கணக்கு,
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இவர்களுடன்கூடி.ச் தன்கையினால் ஸூ.ரதியின் கையைப் 

19g. & Gib) K x oot G) wear உதய பர்வதத்தின்மேல் 

எறுவதுபோல ரதத்தில் ஏறிக்கொண்டான். அவன் 

அம்தப்புரத்கதிலுன்ன மடக்தையர்களின் பெட்கமும் 

ப்ரீமியம் ௮அமைஈத கண்ணோேக்கங்களால் பார்க்கப்பட்டு 

மர்தஹாஸஞ் செய்து அவர்கள் மனத்தைப் பறிப்பவ 

னாகி ௮வர்களரல் வருர்இவிடப் பெற்று வெளிக்களெம்பி 

னான. அவன் ஸமமஸ்தவ்ருஷ்ணிகளா லும் சூழப்பட்டு, 

எங்கு நுழைக்தவர்களுக்கு ஊர்மிசளெனப்படுகிற பசி 

தாஹம் முதலிய ஆறு விகாரங்கள் உண்டாகிறதில்லை 

யோ, அத்தகைய ஸ--தர்மையென்னும் ஸபையில் ப்.ர 

வேசித்தான். யாதவஸ்ரேஷ்டனாய அந்த ஸ்ரீக்ருஷ் 

ணன் அங்குச் சிறிய ஸிம்ஹாஸனத்தில் உட்கரர்க து 
மனுவஷியர்களில் சிறக்தயாதவர்களால் சூழப்பட்டு ஆகர 

யத்தில் ஈக்ஷக்ரங்களோடு கூடிய சந்தமன்போல் தன் 

னொளியால் இசைகளையெல்லாம் விளங்கச் செய்து 

கொண்டு ப்ரகாரசித்தான், மன்னவனே! அக்த ஸபை 

யில் ஹூஸ்யஞ் செய்பவர்கள் ரஸமூள்ள பலவகையான 

ஹாஸ்யங்களால் ஸ்ரீகருவணனை ஆசரதஇத்தார்கள். 

நரட்யாசார்யர்களும் CF SEBS OD FHS கூட்டஙக 

ளோடு கூடிக் தாரண்டவங்களால் ஸ்ரீக்முஷ்ணனைப் 

பணிக்தார்கள். மற்றும் மத்தளம் வீணை தவல் வேணு 

தரளம் சங்கம் இவற்றின் சப்தங்களோடு op wv 

பாடல்களை கடத்தினார்கள், புசாணாதிகள் படிக்கிற 

ஸுிதர்களும் வம்சாவளி படிக்கிற மாகதர்களும் ஸ்.துஇ 

பாடகர்களான வந்திகளும் அவனைத் துதித்தார்கள். 

வேதங்களை oF யூணர்ர்து உபதேசிக்கும் திறமை 

யுடைய அங்குள்ள சில அச்சணர்கள் உட்கார்க்து பரி 

சுத்தமான புகழுடைய பூர்வசாஜர்களின் கதைகளை
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மொழிந்தார்கள். நுஙனமே Bars gr pub நடடு த் து Bi 
கொண்டுவந்தது. இப்படியிருக்கையில் ஒரு கரன் ஸ்ரீக் 

பப் யப் க்ப் ட சக! \ ் ருஷணன் ஸபைபயில் வீற்.றிருக்கும்பொழுது ஒருகாளும் 

புலப்படாத ஒரு புருஷன் அவ்விடம் வச மு தீவாரபரலர் 

களால் பகவானுக்கு விண்ணப்பஞ் செய்யப்பெற்று ௮வ 

னுடைய அனுமஇயால் உள்ளே பாவேிக்கப்பட்டான். 

அவன் பரமபுருவூனாகிய ஸ்ரீகருஷீணா வுக்கு கமஸ்காசஞ் 

செய்து அஞ்சலி செய்துகொண்டு x9 a களுக்கு 

ஜராராஸுகனுடைய தகைவினாலுண்டான துக்கத்தை 

அதிவித்சான். அக்க ஐராஸச்தன் இக்விஜயம் செய் 

யும்பெொ gu அசனணனுக்கு எனசெவர் வணங்கி வரவில்லை 

யேச பதியைிரங் கணக சடைய அூமமன்னவச்களை 7 அறுபன்னா / 

யெல்லாம். அவன் இரிவ்ரலமென்னும் துர்க்கத்தில் று] Bb , 

பலாத்காரமாகத தகைந்து MMS DHE HT ot 

மன்னவர்கள் சொல்லுகிறார்கள்: ஸ்ரீ 7 க்ருஷ்ண / f 

ஸ்ரீக்ருஷ்ணா / அனவிடக் கூட ரத. ஸ்௮ரூபநூடையவனே / / 

உன்னைச் சசணமடைக்தவர்களின் பயத்தை அழிப்ப 

வனே / ஸம்சரத்இணின்று பயக்து அதிணின் து மீளூவ 

FOG மற்மொரு உபாயததையும் ௮ மியாத தரங்கள் 

உன்னைச் சாணம் அடைகின்மோேம். இவ்வுலக தீதிலுள்ள 

ஐனங்கள் சப்தாதிவிஷய ஸுகங்களை விரும்பி அவற் 

றைப் பெறுதழற்காகப் பம்பல கர்மங்களீல் இழிந்த பாஞ் 

சசாதரம் முதலியவற்றின் மூலமாய் உன்னால் உபதேசிக 

கப்பட்டதும் ஈகண்மையை கிறைவேழ்றிக் கொடுப்பதும் 

தஙகளுக்கு ௮ னுரூபமுமாகிய உன்னுடைய ஆசாதன 

ரூபமான கர்மத்தில் எதுவரையில் ஊக்கம௰்மிருக்கிறார் 

களோ, அதுவரையில் அவர்களுக்கு வயா இழு தலிய வரு. 

த்தங்களை விலாவித்து ஜீவிக்கவேண் டுமென்லும் விருப் 

பத்தை உடனே வலிவுடன் ௮றுத்து விடுகின் தனை. ப்ரா
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ணிகனின் க்ஷேமத்தில் எமாற்றமின்றி இமை கொட்டர 
இருக்கிர அச்சகைய உனக்கு கமஸ்காரம், ஐகசே 
னே / .நிகரரணனான நீ OW BL] (HORT BM F கரக்கும் 
பொருட்டும் துஷ்டர்களை சிக் ரஹிக்கும்பொருட்டும் 
உன்னுடைய அம்சமான பலரரமனுடண் இன்வலகில் 
அவதரித்த, ுவிூடர்களை நிக்ரஹிக்கரமல் Pap. 
Lint dh காக்கமுடியாமையரல் அருவும் Parr ul 
பாலன தீஇிம்காகவே யாகையால் நீ a) & soo SBu Deus 

, பவனென்பஇல் ஸக்தேஹரில்லை. அுஷ்டர்களை நிகர 
ஹிப்பதும் அவர்களுக்குக் கடைஇழில் றிதமாகவே 
முடிகிறகாரகையரல் அதுவம் ஹிதமே, ஆனால் ஒருவன் 
துக்கிப்பானேனென்முல்7 ஒருவன் உன் னுடைய Dp BOO GF 
OUG BGG பிறரை வருக.நுூகையரால் அவர்கள் வருக் 
துரெர்களேச சீ அல்லது அவன வண் தன்னுடைய பாப 
கர்மத்தின் பலனான நுக்கத்தை அணுபவிக் அிருனோ 2 
இன்னதென்று கரங்கள் தி ர்சயிக்சறியோம். (. அவ ர 

வர் கர்மங்கறாகமு.தி. தருக்தபடி ஸுகறுக்கங்கஇரச் 
கொரடுக்கின்றனையாகைய ரஸ் உண BU பஷ்பா தமரவ து 
மனடுரக்கமில்லரமையரனது.. இடைய cbt’), ப்ர uy! 
IT Qi G OHH சாஜ்யபோச தீதினாலுண்டாளும் ஸுகம் 
ஸ்வப்ன FBO அனுபவிக்கும் ஸுகச்தோடெ த்தது, 
அது கர்மா தனமா! விசையும் ஸுதமல்லவா P ஆகை 
யால் ஐசரி தலுல் கட்டுண்பதற்கு முன்பு சாஜ்யத்டு 

லிருக்கும் பொழுதுங்கூட ஸாுகமென்பது கிடையர நு), 
மங்களமான சராஜசரீரம பெற்றமை ௭ ஈகமல்லவா 2 என் 
முல், அதில் ஸுகமில்லை, ஸர்வகரலமும் சதீருக்களி 
டதீதினின்று பயம் நேசக்கூடியதும் சவம்போன்றது 

மாய இச்சரீரமாகிற பாரச்தைச் சுமக்து கொண்டிருக் 
கிரோம், பிணத்தைச் சுமக்குிறவர்களுக்கு அ.
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ஸுகமரயிருக்குமோ 2 அங்ஙனமே இதுவும் ஸுக 

மன்று. ஜகதீசனே / உன்னுடைய அனுக்ரஹ தீகினால் 

எதிலும் விருப்பமில்லாக யோூகளுக்கு கேரக்கூடிய 

உன்னை அணுபவிக்கையாகிற மஹாகச்சுச்தைச் நுறக் 

து உன்மாயையால் மதிமயங்கி மனஇரர்கத்திற்டெ 

மரஇ இவ்வுலகில் வருச துகிறோம். வணங்கினவர்களின் 

சோகத்தைப் போக்கவல்ல பரதங்களாயுடையவனே / 

இப்பொழுது கட்டுண்டிருக்கிற எங்களை மக கராஜனென் 

னும் பெயருடைமய கர்மபாசத்கினின்று விடுவிப்பாயாக. 

பதினாயிரம் யானைகளின் பலமுடைய இவனொருவனே 

சரஜர்களாரகிய எங்களணைவரையும் ஸிம்ஹம் ஆடுகளைத் 

'தகைவறுபோல் தன் கருஹ்தில் சகைக்இருக்கிறான். 

ஆகையால் அனிட சஇினின்று கரக்கே எங்களை விடு 

வித துக்கொள்ள வல்லமையற்றிருக்கிறோம், சக்ராயு தர் 

தரித்தவனே / இவன் உன்னோடு பதினெட்டு கடவைகள் 

மு. த்தஞ்செய்து பதினேழுதடவைகள் உன்னால் தோற் 

ப9ிக்கப்பட்டானல்லவா, அவண் பிறகு அளவற்ற வீ ர்ய 

முடையனாரினும் மனுஷியசேவிடையை அனுஸரித் 

இருக்கிற உன்னை ஒருதடவை ஜயிதறுல் கொழுப்புற்று 

உன் பாரஜைகளாகிய எங்களைப் பிடிக்கிறான். (தாதன் 

சொல்லுகிறான்); மகதாரஜனால் தகையப்பட்ட மன்ன 
வர்கள் உன் கசட்சியை விரும்பி இங்கனம் உன்பர தீ 

மூலக்தைச் சாணம் அடைச்தரர்கள். மன இசக்கத்திற் 

கடமான அமமன்னவர்களுக்கு ஸுகத்தை விளைப்பர 

யாக, 

ஸ்ரீ சுகர் சொல்லுகிருர்:--ரரஜதா தன் இங்ஙனம் 

சொல்லிக்கொண்டிருக்கையில் பொன்னிறமுள்ள ஐடச 
யபாசந்தரித்தவரும் Wess ஒனியுடையவரும் தேவ 

சிஷியூமாகெ சரரதர் ௮ன்பனாகய ஸ்ரீக்ருஷ்ண னுடைய
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அற்புத சரிதீரங்களையும் பிழவியையும் பாடிக்கொண்டு 

அம் தப் பாட்டிணினணிமையால் அக்த ஸ்ரீ க்ருவஷணனையும் 

ஸபையிலுள்ள ஜனங்களையும் உருகின மனமுடையவர் 

களரகச் செய்துகொண்டும் மற்றவர்களை மனக்களிப்பு 

றச் செய்துகொண்டும் ஸ/யன்போல அவ்விடம் வக். 

தோன்றினார். ஸமஸ்தலேோரகங்களுக்கும் ப்ரபுக்களான 

ப்ரஹ்மாதிகவயும் அடக்கியரவபவனும் ஆூரட்குண்ப 

மூர்ணனுமாகிய ஸ்ரீக்முத்ணன் அம்மஹர்ஷியைச் கண்டு 

ஸ.பிகரகளோடும் சன்னத் தொடர்ச்சவர்களோடும் 

ஸந்தோவூமும்று ஆனை த்தினின்று எழுந்து. தலையை 

வணக்க வ தனஞ்செய்தரன், ஸ்ரீக்ருவிணன் அம்முணி 

வரை விதிப்படி. பூஜித்து ஆஸணைத்தில் உட்கார்ந்ிருக் 

இன்ற ௮ன்னவரைத் தன் ம்ரத்தையினால் ஸச்தோஷப் 

படுத்திக்கொண்டு இனிய உரைகடடன் இங்கனம் 

மொழிக் தான். 

ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் சொல்லுகிறான்; -மஹர்ஷீ / இப் 

பொழுது மூனறுலோகங்களும் விதத்திலும் பயமில் 

லாதிருக்கின்றனவர சீ உலகங்களை யெல்லாம் ஈ.ந்றுஇன் ற 

உம்மால் ஏங்களுக்குப் பெரியலாபம் உண்டாகின்றது. 

மைஸ்கலோக ருதக்தாரக் தங்களும் ஏங்களஞுக்கு உம் 

மால் தெரிகின்றனவல்லவரசி ஈண்வரனால் படைக்கப்பட்ட 

உலகங்களில் உமக்குக் தெரியாதது ஓணன்றுமம இல்லை, 

ஆகையால் பாண்டவர்கள் ஏன்ன செய்ய கித் 

இருக்கிறார்களென்பதைப்பற் றி உம்மை வினவுகிதேன்/ 

அதைச் சொல்வீரரக, 

ஸ்ரீ சுகர் சொல்லுகிறார்:--ப்ரபூ/ அளவற்ற மஹி 

மைகளுடைவனே / ஜ்ஞானசக்தயாதி குணங்களோடு 

கூடவே கீஸமஸ்த பூதங்கவிலும் அக்தராதமாவாயி 
ுக்கன்றனை. அச்தராத்மாவாயிருப்பினும் பஸ்மத்தி
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னால் மறைக்கப்பட்ட ஓளியுடைய அக்ணிபோல ஒருவர்க் 

கும புலப்படுகிற இல்லை. ஆகையால் உனக்குத் தெரி 

யரதது ஐஓன்றுமே இல்லை, பாண்டவர்களின் கினைவு 

உனக்குச் தெரியா தசன்று, நீ ப்பஞ்சங்களையெல்லாம் 
படைத்த விற்வகர்தீதாவான ப்ாரஹ்மதேவனையும் மதி 

மயங்கும்படி, செய்பவன். உன்மாயை பெரும்பாலும் கடக் 

கமுடியாதது. அத்தகைய உன்மரயையை கான் பலகா 

னும் கண்டிருக்கிறேன். *பரண்டவர்கள் என்னசெய்ய 

கிணைக்கிறார்கள்?என்று என்னை வினவினதும் மாயை 

யே. என்னை ஏமாற்றுவதற்காக இங்ஙனம் வினவுகின் 

றனையன் றி உண்மையில் உனக்குக் தெரியாதது இன் 

அமே இல்லை,.க அம்தப்புர தீதில் பலகருஹங்களிலும் ஒரு 

வாறான உருவத்துடன் பல செபல்கள ச செய்துகொண்டு 

ஓரே ஸமயத்தில் புலப்பட்டு உன் யோகமாயையைக் 

கரட்டினாம்2போல் இதுவும் ஒரு மாயையே, ஆகையால் 

கீ இங்கனம் வினவு எனக்கு அற்புதமனறு. தன் 

ஸங்கல்பதீதினால் இவ்வலகங்களையெல்லாம் படைத்து 

yaoi 1 அகதராத்மாவாகி நியமித்துக்கொண்டி 

ருக்கிற உன்னுடைய அடிப்சாயதிகை உன்னால் படைக் 

a.ui @ நியமிக்கப்படுகிற இவஏலகத்தி லுள்ளவன் 

எவன்தரன் ஈன்ருக அறிய வல்லனாவான்? ஆகையால் 

உன்னுடைய அடபிப்சரயததை என்னால் நிச்சயிக்க றிய 

மூடியாது. உன்னுடைய ௮ஸாதரசண ஸ்வபரவத்த 

னால் எல்லாவற்றிலும் விலக்ஷணீமான ஸ்வரூபமடைய 

உனக்கு ஈமஸ்காரம். (உனக்கு வெறுமனே ஈமஸ்கரரம் 

செய்ய வேண்டுமேயன்றி உனனபிப்ராயக்தை நிச்ச 

யிக்க வல்ல னல்லேன்.) ஜன்ம மரணாகிரூபமான ஸம் 

avr rs Bw Wipe B அனர்த்தங்களை விளக்கின்ற சரீ 

சத்இணனின்று விடுபடு புபரயத்தை அறியா இருக்கற 
109



2660 ஸ்ரீபாகவதம் [௮-ஏ௦. 

ஜீவனுக்கு உன்புகழாகிற பெரிய தீபத்தை லிலாவதா 
ரங்களால் ஏற்றிக்கொடுத்தனை. ௮த்தகையனான உன்னை 
கரன் சராணமடைகின்றேன், நீ எல்லாமறிக்தவன், உனக் 

குச தெரியாதது ஓன்றும் இல்லை, ஆயினும் மனுவிய 

உருவத்தை ஏற்றுக்கொண்டு மனுஷ்ய ரீதியை ௮னு 

ஸரிதீதிருக்கின் ற நீ வினவுகன்றனையாகையால் உன்னு 

டைய அ.திதையின் பிள்ளையும் உன்பக்கனுமாகய டி. நிவ. 

உர மன்னவன் செய்ய கினைத்திருப்பதைச் சொல்லுக 
ஜேன், கேட்பாயரக, பாண்டவனான யு.திஷூடிரமன்னவன் 

உன்னோடு ஸாரூப்யம் பெறுகையாகிற மேன்மையை விரு 

ம்பி ராஜஸுயமென்னும் சிறக்க யாகத்தினால் உன்னை 
ஆரசாதிச்கப்போகிறுன். அதை நீ அனுமோதனஞ் 
செய்யவேண்டும் (அருகே இருக்து நீ ௮தை ௩ஈடத்தவே 

ண்டும்.) பெரும்புகழுடைய சசுபாலாகி ராஜர்களும் 
௮்த யாகத்தைப் பார்க்கவிரும்பி அவ்விடம் வருவார் 
கள். சண்டாளா இிகஞங்கூட உன்னுடைய காமத்தைக் 

கேட்பது கீர்த்தனஞ் செய்வது கினைப்பது இவைகளில் 

ஏதேனலுமொன்று செய்யினும் பாபங்களெல்லாம் இர்ச்து 

பரிசு தீதரரவார்கள், உன்னைக் கண்ணால் காண்பாச்ச 
ளசரயின், அவர்கள் பரிசுத்தரரவார்களென்பதைப்பற் 

றிச் சொல்லவேண்டுமோ£ உன்புகழ் தஇிசைகளுக்கெல் 
லாம் மேற்கட்டுபோல் அலங்காரமாக ஆகாயத்திலும் 

பாதாளத்திலும் பூமியிலும் கிறைக்து ஜகத்தை யெல் 

arn yo se செய்கின்றது. மற்றும் உன்ஸ்ரீபாததர்ச் 
தம் ஆகாயத்தில் மந்தாகினி யென்றும் பாதாளத்தில் 

போகவதியென்றும் இவ்வலகத்தில் கங்கையென்றும் 

ப்ரஸித்திபெற்று உலகங்களையெல்லாம் புனிதஞ் செய் 

கின்றது. 

ஸ்ரீசுகர் சொல்லுகிறார். -தன் பக்ஷத்தைச் சேர்ச்
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அசர்தச் சபையிலுள்ள யாதவர்கள் இங்கனம் சாஜவ்ருத் 

தாச்தத்தையும் யுதிஷ்டிர வ்ருகதார் தக்தையுங் கேட்டு 

‘ors gor ஜயிக்கவேண்டுமென்னும் விருப்பத்இனால் 
தூண்டப்பட்டு “முகலில் மாகதனை எதிர்த்துப்போவது 

தான் முக்யம்” என்று சொல்லிக்கொண்டிருக்கையில் 

ஸ்ரீக்ருஷணான் புன்னகை செய்துகொண்டு ம்ருதுவான 

உரைகளுடன் உத்தவனைக் குறித்து மொழிந்தான். 

ஸ்ரீக்ரூஷ்ணன் சொல்லுகிறுன்:--நீர் எமக்குச் இற 

கத கண்ணாயிருக்னெ றீர், (கண்போல எல்லா விஷயங் 

களையும் தெரி.பப்படுச்ச வல்லசாயிருக்கின் ர்), கண் 
மறைவிலிருப்பதை த் தெரிவிக்கவல்லதன்று, நீர் எல்லா 
வற்றையும் தெரிவிக்க வல்லரரசையால் சிறக்த கண்ணா 

யிருக்கின் மீர். மற்றும், எமக்கு கணபர்? மற்றும், மந்த 

ரரலோசனையால் ஸா .இக்கக்கூடிய கார்யங்களின் உண் 
மையை அறிக்தனர். ஆசையரல் இப்பொழுது எதைச் 

செய்யவேண்டுமோ, அதை கிரூபித்துச் சொல்வீராக. 
நீர் செரல்லுவதை காரங்கள் கம்புகிறோம். அப்படியே 
செய்யவும் செய்கிறோம். 

ஸ்ரீசுகர் பொல்லுகிறுர்:--ப்சபுவாசய ஸ்ரீக்ருஷ்னா 
யகவான் தான் எர்ஏஜ்ஞனாபினும் ஒன்றுமறியா தவன் 

போல் ஆலேசசனை சொல்லும்படி. தூண்டுகையில், உத் 
SUM அப்பகவானுடைய ஆஜ்ஞையைத் தலையரல் 
வஹித்து மறுமொழி கூறினான். எழுபதாவது அத் 

யரயம் முற்றிற்று. 

  

1, ஜராஸந்தளை,
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[ உத்தவன் யுதிஷ்டிரயாகத்திர்குப் போச | 
oo 4 வேண்டுமென று! எீருபிக்சையில் ஸ்ரீக்ருஷ் ~>-00— 

(ணன ழுப்படியே gagels gu Cur se, 

ஸ்ரீசுகர் சொல்லுகிறுர்:--மிகுக் த மதியுடைய உத் 

தவன் தேவர்ஷியாகிய நரரதர் மொழிக்ததைக் கேட்டு 

ஐராஸ௩தனை எதுிர்க்கையே முக்யமென்கிற WIDE TK 

னின் அபிப்ராயத்தையும் ராஜஸுியத்திற்குப் போக 

வேண்டுமென்கிற ஸ்ரீக்ருவ்.ண வுடைய அபிப்ராயத்தை 

யும் ௮றிகது மேல்வருமாறு கூறினான், 

உத்தவன் சொல்லுகிருன்:--தேவனே / அத்தை 

மின் பிள்ளையாகிய மு.ரிஷூடிரன் யாகம் செய்யப்போடு 

ரன். அவனுக்கு நீ ஸஹாயஞ் செய்யவேண்டும்” என் நூ 

நாரதமஹர்ஷி மொழிந்தாரல்லவாசி அதை அவஸ்யம் 
செய்யவேண்டும். சாணம் விரும்புகிற ராஜர்கலைக் 

கரக்கவேண்டியதும் அவண்யமே. இரண்டும் முக்ய 

மான காரயங்களே. ப்ரமூ! திக்விஜயம் செய்தபினபு 

தான் சாஜஸு௰யயாகம் நட ச்கவேண்டும். ஆகையால் 

முன்பு திக்விஜயம் செய்யவேண்டும். அதற்கு கீ உதவி 

செய்யவேண்டியது அவம்யமாகையால் காம் இங்கிருக் து 

முதலில் இஈத்சப்ரஸ் 2௰.இிம்குப் போகவேண்டும். அங்கு 

மூ.இஷ்டிரனால் அனுமதி கொடுக்கப்பெற்று அவனுடைய 

ப்சயோஜன த்திய்காகவே ஜராளைகனை வதிப்பாயாக, 

அங்ஙனம் இிகவிஜயத்மிற்காக ஐஸக் தனைக் கொல் 

alg, ITRWVOU SOS உட கதுவ. ராஜர்களை விடுவிப் 

பது ஆகிய இரண்டு பர யோஜனங்களையும் கிைவேறிறு 

மென்று எனக்குத் தேரம்றுகிறமு.  கோவிக்தனே 7 

முதலில் சாஜஸுயக். கி முப் போவோமாயின் இதனா 

லேயே கரம் வீரும்புற பெரிய ப்ரயேரஜனமும் கைகூடு 

கினறது, ஜராஸ_தனைக் கொன்று ராஜாகளைச் சிறையி 

னின்று விடுவிக்க உனக்குப் புகழும் உண்டாகும். ௮௩2
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ஐ.சரலச் தன் Bey rus ரணனைபலமூ டையவன், பியர்க்குப் 

பொறுக்கமுடியாத கொடிய பலமுடைய பிமலவோனனைத் 
தீவிர மற்ற பலிஷ்டர்கவ் அனைவர்க்கும் அவன் வருக்.தி 

யும் பொறுக்க முடியாதவன், பிமஸேனன் அவனோடெச 

தீத பலமுடை யவனாகையரல் அவனை பெல்ல வல்லனே. 

ஆனால் அவனை தவர்தவ யுத்தத்தினால் வெல்ல வேண்டு 

மன்றி நரறு A dang or an) asf sow x wie a Our i opie 

வெல்லமுடியாது, அளவற்ற ளைன்யங்களையடைய ௮ 

மக தராஜனோடு பீமஸேனனவுக்கு தவகத்அயுத்தம் எப் 

படி. கேருமெனமுல், அவன் ப்ராஹ்மண வின்னாஸமுடை 

யவன். அவர்கட்கு வேண்டினவற்தையெல்லரம் கிறை 

வேந்றிக்கொடுக்கு உ தண்மையன். அவன் பரரஹ்மரைச் 

கன் வேண்டினால் இருகாலும் மறுக்கமாட்டான். ஆகை 

யரல் பீமஸேனன் ப்ராஷ்மணாவேவஷம் பூண்டு அவனிடம் 

சென்று தவகதவயுக்தச்தை யாக் ஈவேண்டும். கீ 

ஸமீபத் 9ல் இருப்பா பாரின் sar Sou க்தஞ் செய்கின்ற 

அமமநதராட ப் (மேனன் வடுத்துவிடுவரன். ப்ர 

UGTA. Mm japy எம்ஹர.ங்களக்கு நீயே Bar 

TMM, கரலக்தைச் ரீரமாகவுடையவலும் ப்ராக்ருத 

உருவங்க ஊர 9) மவனுமாகிய உனக்கு ப்ரஹ்ம REIT BON 

வரும் அம்சங்களே. அவ்விருவர்மூலமாய் நீயே ஸ்ரு 

ஷிடி மஊம்ஹரரங்களா உடத்துின்றனை. இந்நனம் நீ 

ஜ.சரஸக் தனை வ.இப்பாயாமின், அனால் சகையுண்ட ரச 

ஜர்களின் பத்ணிகள் தங்கள் சத்ருவாகிய ஐரரஸக்த 

னைக் கொன்றதும் தங்களைச் சிறையினின்று விடுவித் 

ததுமாகிய நிர்மலமான உன் சரித்சத்தைத் தத்தம் கரு 

ஹங்களில் குழந்தைகளைச் €ராட்டுவது முதலிய மை 

யங்களில் பாடுவார்கள். கோபிகைகளஞம் உன்னைச் 

ச௪.ரணம் அடைக்க முனிவர்களும் ஈரங்கஞும் முதகே
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மிடத்தினின்று பானையை விடுவிச்சது ராவணணிடகத்தி 
னின்று" ஜனகராஜன் இருமகளான ஸீதையை விடுவித் 

தத சமஸனிட சதினின்று தாய் தக்தைகளான தேவ 
வஸு தேவர்களை விடுவித்தது முதலிய உன் வருத்தாச் 

தங்களைப் பாடுவதுபோல அவர்களும் இகத OHS BIG 

FSO5U uTGariteor. ஸ்ரீகருஷணனே / ஜராரஸந்த 

னைக் கொல்லுவது அனேக ப்ரயோஜனங்களையும் சிறை 

வேற்றிக் கொடுக்கின்றது. (அவனை வழித்துவிட்டால் 

சிசுபரலா களை ௮னாயாஸமாக வதிக்கலரம்);ஜராஸஈத 

னால் தகையப்பட்ட ராஜர்களின் புண்யகர்மம் பலிக்கும் 
படியான தசையை அுடைகதிருக்கின்றமையால் அவர் 

கை விடுவிக்கவேண் டியது அவம்யமாரயிருக்கின் றது, 

சரஜஸுிய யாகம் உனக்கு இஷடமானதே, (uy Hap 
சன் அதைச் செய்ய விரும்புகிறானாகையால் ௮௮லுக்கு 

இஷூடமென்பதில் ஸச்தேஹமில்லை. ஆகையால் கரம் 
சாஜஸுய யாகத்தை உத்தேரித்துப் போவதுதான் 

கலம்.) 

ஸ்ரீசுகச் சொல்லுூறுர்:-- ராஜனே ! தன்பக்தர் 

களைக் கைவிடாமல் பாதுகாக்கு தன்மையனான ஸ்ரீக்ரு 

ஷ்ணனும் தேவர்ஷியாகய நாரதரும் மற்றும் அங்குள்ள 
பதுவ்றாத்தரகளும் பலராமனும் இங்ஙனம் உ த்தவன் 

எல்லாவிதத்திலும் மங்களத்தை விளைவிக்குமாறு மொ 

திந்த உரையைக் கேட்டு ஸந்தோஷமடைகது புகழ்க் 

தார்கள்.  அப்பரல் தேவகியின் குமாரனும் ஷாட் 

குண்ய பூர்ணனும் ப்ரபுவுமாகிய ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் வஸ-௪ 
தேவன் முதலிய பெரியோர்களிடத்தில் அனுமதி பெற் 

அ௮ச்கொண்டு ஜயசீலனான தாருகன் முதலிய ப்ருதயர் 

களை ப்ரயாணப்படும்படி. ஆஜ்ஞாபித்தான். சுருக் 

அளை அிப்பவனே/ புதல்வர்களோடும் மற்றுமுள்ள
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கருவிகளோடும் தன் பத்னிகளைப் புறப்படச்செய்து பல 
சாமனிடத்திஓம் யதுராஜனை உகாரளோனனிடத்தி 

௮ம் அனுமதி பெற்றுக்கொண்டு ஸுூதன் கொண்டு 

வர்த சகருடக்கொடியுடைய தன் ரதத்தின்மேல் ஏறிக் 
கொண்டான். அப்பால் தேர் யானை கரலாள் குதி 

ரைக்காரர் முய இவற்றின் தலைவர்களால் பயங்கர 

மரன தன ஸைனயத்தினால சூழப்பட்டு மருதங்கம் துச் 

SYD ஆனகம் சங்கம் கோமுகம் மூதலிய வாச்யங்களின் 

கோஷூங்களால் தஇிசைகளெொல்லாம் தலிக்கும்படி. செய்து 
கொண்டு பட்டணகத்கினினறு புறப்பட்டான். பது 

வரதைகளான His முதலிய ஸ்ரீக்ருஷ்ணபதீனி 

கள ரிபக்து ஆடை ஆபரணம் அங்கராகம் பூமால் 

இவைகள் .நணிசது தத்தம் புதல்வர்களோடுகூடிக் 

கதய கேடயம் இவைகளைக் கையிலேக்கின ப்ருத்யர் 

களரல் பரதுகரக்கப்பட்டு5 தங்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்கிற 

குதிரை பொழ்டிவிகை முதலிய வாஹனங்களினமேல் 

ஏறிக்கொண்டு ரதததின்மேலேறிப் போகின்ற தங்கள் 

சணவனான ஸ்ரீக்ருவணனை ச் கொடர்கது சென்றார்கள். 

ப்ருதியர்களின் ஸ்த்ரிகளும் வில்மாதுகளும் GIT ES, 

அலங்கரித் துக்கொண்டு பாய் குடிசை கம்பளி துணி 

முதலிய கருவிகளையெல்லரம் எடுத்துக் கட்டிக்கொண்டு 

பல்லக்கு ஓட்டகம எருது கிடா கழுதை கோவேறு 

கழுதை வண்டி. பெண்யானை முதலிய வரஹனங்கஹில் 

ஏறிக்கொண்டு செனமுர்கள்,. பெரிய தவஜபடங்களும் 

சத ரசாமரங்களும் சிறுக ஆயுதங்களும் ஆப ரணல் 

களும் கிரீடங்களும் தவஜங்களும் அ௮மைக்து பெருங் 

கோஷுூமுடைய osu பெரிய ளைன்யம் ஸுிர்யனு 

டைய கிரணங்களால் கலக்கமுற்ற இமிங்கலம் முதலிய 

ஜலஜச்.துக்களால்மேலெழுகன்ற அலைகளையுடைய ஸமுத்
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சம்போல் பகலில் விளங்கிற்று” அப்பால் நாரத முணி 

வர் ஸ்ரீக்ருஷ்ணனால் வெகுமதிக்சுப்பெற்று அவன் செய்த 

பூஜையை ப்ரீ தியுடன் பெற்றுக்கொண்டு அவனை மனத் 

GO கமஸ்கரிதீது அவனுடைய அபிப்ராயத்தையும் 

அறிக் து அவனுடைய காட்சியினால் இக் தரியங்களெல் 

arn ஸலக்கேோரவூம் அடையப்பெற்று அகாசமார்க்கத் 

இனால் புறப்பட்டுப்போனார். தேவகியின் 'புதல்வனும் 

மஹானுபாவனுமாகிய ஸ்ரீக்ருவி. ணன் ரரஜதா தனைக் 
குறித்து “நீங்கள் பயப்படவேண்டாம். கான் மகதராஜ 

னைக் கொன்றுவிடுகிறேன். உற்களுக்கு க்ஷேமம் உண்: 

டாகும் என்று மொழிர்தான். இங்கனம் சொல்லியனுப் 

பப்பட்ட அுத்தாகசன் அம்மன்னவர்களிடம் சென்று 

ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் சொன்னபடி, எல்லாவற்றையும் மொழிக் 

தான். அவர்களும் மாசகனுடைய ஸர்தனத்தினின்று 

விடுபடவிரும்பி ஸ்ரீக்ருவ்ண வுடைய காட்சியை or Dr 

பார் தீதுசக்கொண்டிருக் தாரர்கள். ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் ஆனர் 

தீதம் ளெளவீரம் குரு குராக்ஷேத்ரம் இத்தேசங்கவ க் 

6.5 இடையிலுள்ள பர்வதங்களையர் ஈஇகளையும் 

பட்டணங்கள் கராமங்கள் இடைச்சேரிகள் பொன் 

வெள்ளி விலாயுமிடங்கள் இவற்றையும் கடச் தான். அப் 
பால் ஸ்ரீக்ருவ.ணன் வ்ருவூதவதி ஸரஸ்வதி என்னும் 

இக்கதிகளையும் பஞ்சாலதேசங்களையும் மத்ஸ்யதேசங் 

களையும் கடந்து இக்கரப்ரஸ்கம் போய்ச்சேர்க்தான். 

யு.இஷ்டிரன் மனுஷ்யர்களுக்குக் கிடைக்க அரிதான 

காட்சியையடைய அக்க ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் வருவதைக் 
கேட்டு ஸக்தேரஷுூம் அடைந்து புரோஹிதர்களோடும் 
பந்துக்களோடும் ஈண்பர்களோடும் கூடிப் பட்டணத்தி 

னின்று புறப்பட்டான், அர்த யு.இஷடிரன் பெரிய வாத்ய 

கோவூக்தோடும் ௮ச்சசைய வேசகோவூத்தோடும்
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இர தரியஙகள் ப்ரண எதிர்கெரள் வ தூபோல ஸ்ரீக்ரு 

வூ. ணனை எழடிர்கொண்டான். அப்பரண்டவன் ஸ்ரீக்ருஷ் 

ணசைக் சுண்டு மனம் ௨ ருகப்பெற்றுக் கண்டு நெடுகசள் 

ஆனமையரலும் மிகவம் அன்பிற்கிடமாகையாலும 

அ வனை அ.டி.ஈ்கடி ஆலியகன ஞூ செய்துகொண்டான், 

அக்த யு இஷடிரன் பநிீமஹால-ஷ.மிக்கு சிர்மலமான வச 

ஸஸ்கானமீரகிய ஸ்ரீக்ருவ ணா னுடைய YUE Ho Be இரு 

புஜஙகளா லும் ஆலிங்கனஞ்செய்து அசுபங்களெல்லாம் 

தீர்க்து கண்களில் ஆகக் தகீர் பெருகவும் உடம்பெல்லாம் 

மயிர்ச்ூச்ரம் உண்டரகவும் லோசகவ்பாபரரம் ம௰க்கவம 

பெற்று மஹாகநந்தம் அடைந் கான், பீமளேனன் புன 

னகை செய்துகெரண்டே ப்ரீ.இயின் Wyo Sur gy sort ror 

கண்ணீர்களால் கண்கள் மரறையப்பெற்று அம்மரன் 

பிள்ளையாகிய அர்த LI} (AP. GOT CSOT YIM b GIB 

கொண்டு ஸந்தோஷம் அடைச்தான். நகுல ஹைதே 

வர்களும் அர்ஜுனனும் கண்களில் மேன்மேலென 

ஆகக்தகீர் பெருகப்பெற்று Waray அன்பிசடைமான 

அவ்வச்சுதனை அணை த்துக் கொண்டார்கள். ஸ்ரீக்ருஷ 

ணன அர்ஜுனனால் அணைக்கப்பெற்று கருலஸலஹதே வர் 

களால் அணைத்து அபிவா தனமும் செய்யப்பெற்று யு.இி 
ஆடிரன் பிமன் ப்ராஹ்மணர்கள் மற்றுமுள்ள குலவ்ருத் 

தர்கள் ஆகிய இவர்களுக்குப் பாதவர்தனஞ் செய்து 

வெகுமதிக்கப்பெம்றுக் குருக்களையும் ஸ்ருஞ்சயர்களையும் 

கேகயர்களையும் வெகுமதித்து விசாரித்தான். ஸுதர் 

களும் மாகதர்களும் கந்தர்வர்களும் வககளும் ஹாஸ் 

பக்கா.ரர்கஞம் ப்ரரஹ்மணர்களும் மிருதங்கம். சங்கம் 

படஹம் வீணை பணவம் வேணு என்னும் இவ்வா, suger 
ஷங்களுடன் BT DM SHH AM GOT @ Bits uf isp. Bal 

துதித்தல் ஆடல்பாடல் இவைகளைச்செய்தார்க.ர். புண்ட
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மான புகழுடையவர்களுக்குச் சிகாமணியான அக்கு 

ஸ்ரீக்ருஷ்ண பகவான் இங்ஙனம் ஈண்பர்களால் சூழ்க்து 

து.இஃகப்பெற்று அ௮லங்காரஞ் செய்யப்பெழ்ற பட்டணத் 

இற்குள் நுழைச் தான். அ௮ப்பட்டணத்தின் வீதிகளெல் 

லாம் யானைகளின் மதஜலங்களாகிற பரிமளமுளன நீர் 

களால் ஈணைக்கப்பட்டிருக்தன. மற்றும், ௮ச்ரகரம் விசி 

தரமான தவஜங்களாலும் ஸ்வர்ணமயமான தோரணம் 

களாலும் பூர்ணகும்பங்களாலும் கன்கு ஸ்னானஞ்செய 

து புதிய வெண்பட்டுவஸ்தீரங்களை உடுத்து ஆபரணங 

களை அணிகச்து சக்தனம் முதலிய அங்கரரகங்களைப் 

பூசிக்கொண்டிருக்கிற புருஷர்களாலும் அத்தகைய 

மடந்தையர்மண்களரலும் விளக்க முற்றிருக்தது. மற் 
னும், ௮கசகரம் வீடுகள்தோறும் ஈன்கு எரியுமாறு இிபம் 

களை ஏற்றிப் புஷ்பம்மு தலிய பலிகளை இட்டுச் சான ரஙக 

ஸின் வழியாய் வெளிவருகின்ற தூபங்களால் ௮ழகாகித் 

இகழ்கின்ற பதாகைகளுடையதும் வெள்ளியால் இயழ் 

றின பெரிய சிகரங்களின் நூனியில் பொழ்கலசங்கள் 

இடப்பெற்ற மாளிகைகளால் சிரம்பியதுமாயிருச த.து. 

இத்தகையதான இக தரப்சஸ்தககர தீதிற்குள் ஸ்ரீக்ருஷ 

ணன ப்ரவேசித்தான். மனுஷியர்கள் கண் கொட்டாத 

படி. பேராவதலுடன் பார்ப்பதற்குரிய பேழகனாகிய 

௮ம்த ஸ்ரீக்ருவஷணன் வருவதைக் கேட்டுப் பட்டண த்தா 

மடக்தையாகள் அக்தக்ஷண£மே வீட்டுவேலைகளையம் 

படுக்கையில் கணவர்களையும் துறந்து பார்க்கவேண்டு 

மென்னும் பேராவலால் தலைச்சொருக்குகளும் அரை 

யிலுடுச்க வெண்பட்டுவஸ்தரத்தின் முடியும் ௮விழப் 

பெற்௮ ஸ்ரீக்ருஷ்ணனைப் பார்க்க ராஜமார்க்கத்திற்கு 
வக்தார்கள். வீடுகளில் உப்பரிக்கைகளின்மேல் ஏறிக் 

கொண்டிருக்கிற யெளவனவயதுடைய பெண்மணிகள்
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யானை குதிரை தேர் காலாட்கள் இவைகளால் மிகவும் 

கிறைக்திருக்கிம அச்சு ராஜமராகல்கத்றில் பார்யைக 

சோடு வருகின்ற ஸ்ரீக்ருஷ்ணனைக் கண்டு அவன்மேல் 

புஷ்பங்களை இழைத்து அவனை மன தினால் ஆலிங்க 

னஞூ செய்து புன்னசையோடுகூடின கண்ணோேக்கச் 

இனால் *கல்வசலா” ஏன்று வினவினார்கள். ும்மடக் 

தையர்கள் சக்த ரணோடு கூடிய CHOY TOE a OUT ae 

றிருக்கிம ஸ்ரீக்ருஷ்ணபச்ணிகளைக் sor ‘Qari sar 

எனன புண்யஞ் செய்தார்களோ ரீ ஏனென்முல், புரு 

ஷோ ததமனாகய ஸ்ரீக்ருவிணன கம்பீரமான புன்னகை 

யோடு கூடின கடைக்கண்ணேக்கத்தினால் இவர்கள் 

கண்களுக்கு மஹோ தீஸவத்தை விலாக்கிரானல்லவரச” 

என்று மொழிகதரர்கள். பாபங்களெல்லாம் தீரப்பெய்ற 

பட்டணத்து ஜனங்களும் தொழிலாளர்களில் முக்யர் 

களும் மங்கவவஸ்நுக்களைக் கைகளில் ஏக்திக்கொண்டு 

வநது ஆங்காங்கு ஸ்ரீகீருஷுணானைப் பூஜிக்தரீர்கள். (அத 

னால்அவர்கள் பாபங்களெல்லாம் தீரப்பெத்ருர்கள்). ௮ம் 
மூகுக் தன் ப்ரீஇயினால் பரபாப்புற்து மலர்ஈ்சு கண்களை 

புடைய ஸுச்தப்பாரத்து ஜனங்களால் ப.ஜாகொள்ளப் 

பெற்று ராஜக்ருஹத்திற்குள் நுழைக்கான். குந்தி தன் 

னுடன்பிறதவனுடைய பிள்ளையும் மூன்று Cua wes 

களுக்கும் ஈர வரனுமாகிய ஸ்ரீக்ருஷ்ணனைக்கண்டு மனக் 

களிப்பும்று மஞ்சச்சிணின்று எழுக து தனமஷட்டுப் 

பெண்ணாகிய தீரெளபதியடன் அவனை அணைத்துக் 
கொண்டாள். முதிஷ்டர மன்னவன் தேவர்களுக்குத் 

தேவனான பாஹ்மதேவனுக்கும் கியாமகனாயெ ஸ்ரீக்ரு 
ஷணனைத் தன்க்ருஹத்திற்கு ஆதரவுடன் அழைத்துக் 

கொண்டுவந்து ஸந்தோவூத்தினால் மெய்ம்மறக்து அவ 

னைப் பூஜிக்கவேண்டி௰ விஷயத்தில் .செய்யவேண்் டிய.
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கார்யம் இன்னதென்று தெரியப்பெரு.திருக்தான். சாஜ 

னே/ ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் தன் த௫்தையின் உடன் பிறந்தவ 

ரன குர்இக்கும் பெரியோர்களின் பத்ணிகளான மற்று 
முள்ள மடந்தையர்களுக்கும் வக தனஞ் செய்து தீரெள 
பதியாலும் தன்னுடன்பிறர்தவளான ஸுபத்ரையா 

அம் வர்தனஞ் செய்யப் பெற்றான். தீரெளபஇி தன்மா 

பயொரரன குக்இியால் தூண்டப்பட்டு ருக்மிணி ow sou 

பதிரை ஜாம்பவஇ காளிந்தி Mags Ano 5 லக்டஷ்மணை 
சரக்னஜிரி முதலிய ஸ்ரீக்ருவ்ணபத்னிகளனைவரையும் 
மற்றும் எவரெவர் வக் தரர்களோ அம்மடர்தையர்களைா 

யும் வஸ்தரங்கள் பூமாலைகள் அலங்காரங்கள் இவை 

முதலியவைகளைக் கொடுத்துப் பூஜித்தாள். தர்ம 

ராஜன் ஸ்ரீக்ருஷ்ணனையும் அவனுடைய ஸணைன்யங்களை 
யூம் அ வனோடுகூட OMG BOT BOM ty அவனுடைய பார் 

யைகனையும் புதிறுபுதிதாமிருக்கும்படி.. ஸுகமாக 

வஸிக்கச் செய்கான். எவன் முன்பு. அர்ஜுனனோடு 

கூடிக் காண்டவவன தினால் அக்னிக்கு. தருப்தியை 

விளைவித்து அல்வக்ணியினின்.று மபனை விடுவித்து அவ 

னைக் கொண்டு யுகிஷ்டிரமஹர. ராஜனுக்கு இவ்யமான 

ஸ்பையை ஏற்படுத்திக்கொடுச் தானோ, அ.த்தகையனான 

ஜனார்த்தனனை Hb se யுதிஷடிரமஹாராஜன் ஆவலு 

டன் வணஸிக்கும்படி. செய்துகொண்டு வச்தரன், அம்மஹாச 

னுபாவன் யு. கிஷ்டிரனுக்கு ப்ரியஞ் செய்ய விரும்பி அர் 
ஜுனனுடன் ரதத்தில் ஏறிப் படர்களரல் சூழப்பட்டு 

விளயாடிக் கொண்டு அங்குச் சில மாதங்கள் வஸிச் 
இருந்தான். எழுபத்தொன்றாவது அத்யாயம் முற் 

ஜித்து.
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உட ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் பீமஸேனனைக் கோண்டு eo 
ஐ.ராஸந்தனை aS) s se, 

ஸ்ரீசகர் ரொல்லுகிருர்:--ஒருகால் ஸபையினிலட 

யில் முணிவர்கள் ப்சாண்மணக்ஷத்நியவைஸ்யர்கள் ப்ரா 

தாக்கள் ஆசாரயர்கள் குலவ்ருத்தர்கள் ஐஞாதிகள் 

mous Hear பரதுக்கள் இவர்களால் சூழப்பட்ட uy 

ஒூடிரன் இஙயர்கள் அனைவரும் கேட்டுக்கொண்டிருக் 

கையில் ஸ்ரீக்ருஷூணானைக் குறித்து இங்கனம் மொழிக் 

தாரன், 

uy Bazi ror சொல் லுகிமுன்:--கோவிசதனே!ப்சபூ 

யாகங்களில்கிறக்த ராஜஸுூயயர ௩ த. கினால்பரிசு தீ தமான 

உன் விபூசதகளான தேவதைகளை ஆசர.இக்க விரும்புகி 

வேன்.அ௮தை நீ சிறை வேற்றவேண்டும. அசுபங்களைப் 

பேச க்கவல்ல உன்பாதுகைகலா எவர்கள் சலலமன மடை 
ச ௬ > 

பவாகவாகித் ம தஹ தினால் ஸர்வகாலமும் பரிசரிப்ப 

தும் மனத்தினால் தயரணிப்பநும் வரயால் துதிப்பதும் 

செய்கின் முர்களோ,  நுவர்கன் மோக்ஷத்தை அடை 

இன்முார்கள்... உரனே 7 பம்பசாபனே / அவர்கள் எக் 

தெர்க மமனோதவகவை விரும்புகிறுர்களோ அவற்றை 

யும் பெறுகின்றார்கள். பரிசர்யை முதலியன செய்யர 

தவர்கள் சக்ரவர் தீதிகளாயினும் அவற்றைப் பெற முடி 

யாது. (8 பக்தர்களிடத்தில் பக்ஷபாகத மூடையவனா 

கையால் உன்பாதாரவிசதங்களைப் பற்றின எங்கள் 

மனோரதம் ஏல்லரம் ஸுகமரக கிழைவேழக்கூடுமல்ல 

வரச) தேவர்களுக்கும் தேவனே! ஆகையரல் இவ்வுலகம் 

உன்பாதாரவிக தடகளப் பணிதலின் UTUTA SO GS 

காணுமாக. குருக்கள் ஸ்ருஞ்சயர்கள் இவர்களுக்குள் 

எவர்கள் உன்னைப் பணிகன்ரமுர்களோ, எவர்கள் பணி 

இறதில்லையோ, அவ்விருவர்களின்கில்மையையும் காட்டு
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வாயாக, (உன்னைப் பணிகிறவர்கள் சக்க்ஷேமம் பெறுவ 

தையும் பணியாதவர்கள் அதைப் பெருதொழிவதையும் 
உலச த்தவர்களுக்கு ப்ரதீயக்ஷமாம்படி காட்டுவாயாக). 
கெட்ட குணங்கள் எவையுமின் றிக் கல்யாண குணங்கள் 

நிறைந் இருக்கிற பரப்ரஹ்மரூபனை உனக்குத் தன்னு 

டையவனென்றும் பிறனென்றும் பேதபுத்தி கிடையாது. 

கீ ஸமஸ்த பூதங்களுக்கும் அ௮க்தரா தீமாவாமிருப்பவன். 
(பல சரிரங்களையுடைய ஒருவனுக்குத் தன்சரீரங்களுக் 

குள் சிலவற்றில் தன்னுடையவையென்னும் கினைவும் 

இலவற் றில் பிறனுடையவையென்னும் கினைவும் உண் 
டாகா தல்லவா 7 ஐகத்தெல்லாம் உனக்குச் சர் ரமாகை 
மரல் அதில் சிலவற்றில் பீரீதியும் சிலவற்றில் அப்ரிதி 
பும் உண்டாகாது]. நீ எல்லாவற்மையும் ஸமமாகப் 

பார்க்கும் தன்மையன் ; கனக்கு அஸா தாசணமாயிருப் 

பதும் அளவதற்றதுமாகிய ஆகர்தத்தை அனுபவித்துக் 

கொண்டிருப்பவன், உனக்கு சரகம் தீவேஷூம்மு கலிய 

வை எவையும் கிடையா. ஆயினும் உன்னைப் பணிக 
வர்களிடததில்கரன உனக்கு அனுக்ரஹம். அதிலும் 

பணிகைக்கு உரியபடி. தரன் பலன் கொடுப்பாய். கல்ப 

வ்ருக்ஷம் தன்னைப் பணிகறவர்களுக்குப் பலன் கொடுக் 

குமமேயன்றித் தன்னைப் பனியா தவர்களுக்குப் பலன் 
கொடுக்காது. இதைப்பற்றி அக்தக் கல்பவ்ருக்ஷ£த் இ, 

குப் பக்ஷபா தமெனறு சொல்லக்கூடுமோ 2 அங்கனமே 

நீயும் உன்னைப் பணிகிறவர்களின் மனோ தங்களை நிறை 

வேற்றுவது பக்ஷ்பா தமாகாது, 

ஸ்ரீபகவரன் சொல்லுஒருன்: ராஜனே! சதருக் 
களை அழிப்பவனே! கீ ஈன்ராக கிச்சமித்தனை. மங்கள 

மான உன்புகழ் இதனால் உலகங்களமுழுஙதும் சிரம் 

பும். ரிஷிகளுக்கும் பித்ருதேவதைகளுக்கும் உனது
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சண்பர்களரன எங்களுக்கும், ஆயிரம் செல்லி என் 7 

ஸமள்த பூதங்களுக்கும் யாகங்களில் சிறந்த இந்த 

சாஜஸுூயயாகம் இஷு.டயானது. ஸமஸ்த ராஜர்களை 

யம் ஐயித்து ஐகச்தையெல்லாம் வசப்படுக்தஇிக்கொண்டு 
ஸம்பாரங்களை யெல்லாம் ஸித்தப்படுக்தஇிப் பெருமை 

புடைய இர்த யாகத்தை ஈடத்துவாயாக, ராஜர்களை 

எப்படி. ஜயிப்பேனென்று சங்கிக்கவேண்டாம். இதோ 

இருக்கின்ற 'உன்ப்ரா தாக்சகளாயெ பீமஸேனாதிகள் லோ 

கபரலர்களான தேவசைகளின் அம்சங்களால் பிறழக்த 

வர்கள், இவர்களால் ஸமஸ்த ராஜர்களையும் ௮அனாயா 

ஸமாகவே ஐயிக்கக்கூடும். மற்றும், இக்தரியங்களை 

வெல்ல முடியாதவர்களால் வருச்இியும் வெல்லமுடியாத 

கான் இக்த்ரியங்களை வென்று என்னிட தீதில்பக் இயினால் 

தாழ்ச்த மனமுடைய உன்னால் வெல்லப்பட்டேன். இணி 
உனக்கு எதுதான் ஸாதிக்கமுடியாதது 7 என்னையே 

முக்யமாகப்பறழ்.நி என்னிடத்தில் சிலை கின்ற, மனமுடை 

யவனை எத்தகைய தேவனாயினும் தேஜஸ்ஸினலாவ.தூ 

யசஸ்ஸினாலாவது செல்வத்தினாலாவது ஸைன்பம் முத 
லிய ஸம்ருகத்திகளாலாவது இவ்வுலகத்தில் பரிபவிக்க 

முடியாது. இணி மன்னவர்கள் பரிபவிக்கவல்லரல்ல 

சென்பதைப்பற்றிச் சொல்ல வேண்டுமேரரி 

ஸ்ரீசுகர் சொல்லுகிறார்: யு இிஷடிரன் ஸ்ரீக்ருஷ்ணா 
பகவான் மொழிச் ததைக் கேட்டுஸந்தோஷம் அடைக்து 

மூகம் மலரப்பெறறு ஸ்ரீமஹாவிஷ ணுவின் தேஜஸ்ஸினால் 

வளர்க்கப்பட்ட மீமணேனன் முதலிய ப்ராதரச்களைத் 

இக்விஜயஞ் செய்ய நியமித்தான். அச்சு wy Gary cor 

ஸ்ருஞ்சயர்களோடுக-ூட ஸஹதேவனைக் தெற்குதிக்கி 
அம், ககுலனை மேற்குதிக்கிலும், அர்ஜுனனை வடக்கு 
_இக்கலும், மத்ஸ்பர் கேகயர் மதீரகர் இவர்களஷடன்
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பீமஸேனனைக் சழக்குஇக்கிலும் ஜயித்து வரும்படி. நிய 

மிதீதான். மன்னவனே / வீரர்களான அர்தப் பீமஸே 

னாதிகள் தங்கள் தேஜஸ்ஸினால் ராஜர்களையெல்லாம் 

ஜயித்துச் இசைகளிணின்று அபாரமாகப் பணத்தைக் 

கொண்டுவகது யாகஞ் செய்யப் போகிற தர்மபுத்ரணி 

டம் சேர்த்தார்கள், தர்மபுதான் ஐஓரரஸக் சனை ஐயில்க 

வில்லயென்று சொல்லக் கட்டு அதைப்பற்றிச் நெஇத் 
துந் கொண்டிருக்கையில் ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் அப்பொழுது 

உத்தவன் சொன்ன உபரயத்தையே அவனுக்கு மொ 

ிச்தரன். அப்பால் மீமஸேனன் அர்ஜுனன் ஸ்ரீக்ருஷ 

ணன் ஆகிய இம வரும ப்சஹ்மணவேஷம் பூண்டு 

இக தீரப் ரஸ்க தீனின் று புமப்பட்டு ஜரரஸா தன இருக் 

குமிடமாகிய கிரிவாஜத் திற்குப் போனார்கள். க்ஷத்ரியர் 

களும் ப்ராஹ்மணவேஷம் பூண்டவார்களுமாகிய அக்தப் 

பீமஸேனாகிகள் க்ருஹஸ்தான். ரமி லிருக் துகொண்டு 

அவ்வரண்ரமதர்மங்கலாக் குறைவற அனுவஷிடிப்பவனும் 

ப்ராஹ்மணர்களிடத்தில் விற்வாஸமுற்று அவர்கள 

விரும்பின ற்மையெல்லாம் கெரடுப்பவனுமாகிய ஜரா 

ஸா கிடம் அவன் அதிிஸெக்காரஞ்செய்யும் வேளை 

யில் சென்று இங்கனம் யாகசிதக்தார்கள். 

பீமாஇகள் செரல்லுகரர்கள்:-ரரஜனே!. நரக: 

கள் வெகு துர ரங்கடக் து வந்த அ ிதிகளென்று அறி 

வரயரக, கரங்கள் உன்னிடத்தில் ஒன்று யாிததுப் 

பெறவேண்டுமென்று வச்திருக்கிடோம். உனக்கு க்ஷ 

மம் உண்டாகுக, கரங்கள் எதை விரும்புகிறோமோ 

அதை ஏரங்களுக்குக் கொடுப்பாயாக, “நீங்கள் விரும் 
பினது கொடுக்கக்கூடா கதா யிருக்குமாயின் என் செய் 

வேன்' என்று சொல்ல வேண்டாம். ஏனெனருல், 

பொறுக்குக்கன்மையர்களுச்கு எதுதான் பொறுக்க
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முடியாதது? எதுவும் இல்லை. துஷ்ட ஸ்வபாவமுடை 

யவர்களுக்கு எதுதான் செய்யகச்தகாதது?ி எல்லாவற் 

றையம ஸமமரகப் பார்க்கும் தன்மையர்களுக்கு எவன் 

தான் பிறன்” தான சீலர்களுக்கு எதுதான் கொடுக்கத் 

தசாததுசி (பொறுமையுள்ளவர்களுக்குப் பொறுக்க 

முடியாதது எதுவும் இல்லா தாப் போலவும், தூஷூடர் 

களுக்குச் செய்யத்தகாதக கார்யம் எதுவும் இல்லாதாப் 

போலவும், ஐகத்தையெல்லாம் பரப். ரஹ்மஸ்வரூபமா 

கப் பார்க்கும் ஞானிகளுக்கு ப்ரஹ்மஸ்வரூபமல்லா ௪ 

வஸ்து எதுவும் தோற்றாதாப் போலவும், மிகவும் உதர 

சகுணமுடையவர் களுக்குக் கொடுக்கக் கூடா தது எது 

வுமே இல்லை. தானசீலர்கள் தேஹத்தையுங்கூட 

யாசகர்களுக்குக் கொடுத்து விடுவார்கள்), எவன், தாரன் 

wn seam gn Baber றிருப்பதல்லாக சரீரத் 

தைக் செரண்டு ஸதபுருஷர்களால் பாடத்தகுச் ததும் 

நிலைகின் நிருப்பதுமாகய புகழை விளைத்துக்கொள் 

ளாதிருப்பானோ, அவன் கிக்இக்கத்தகுச் கவன், மற்றும், 

“இவன் என்ன தகெளர்ப்பரக்பமுடையவனோ£” என்று 

மன இ.ரக்கமுடையவர்களால் சோகிக்கத் தகுக்தவன், 

நில்யற்ற சரி ரத்தினால் நிலைகின்ற புகழைச் சம்பாதித்த 

வர்கள் உண்டோ என்றால் சொல்லுகிறோம், கேள், 

ஹரிச்சச்தரன் விய்வாமிகரருடைய கடனைச் இரக்கும் 

பொருட்டுப் Gar Gar பெண்டிர் முதலியவற்றையும் alt a 

அத் தான் சண்டாளத் தன்மையை அடைந்தும் மன 

வெறுப்பற் றிருக் து கடைசியில் அ௮யோத்யையிலுள்ள 

ஐனங்களுடன் ஸ்வர்க்கலோகம் போய்ச் சேர்ச்தான். 

சந் திதேவன் தன் குடும்பத்துடன் காற்பச்செட்டு காள் 

கள் சோறு தண்ணீர் இவை கிடைச்கப்பெறு திருகு 

கடைசியில் கடைத்ததையும் ௮திதிகளுக்குக் கொடுக் 
170



2676 ஸ்ரீபாகவதம் [௮-௪௨. 

து ப்ரஹ்மலோகம் அடைச்தரன். உஞ்சவ்ருச்திபண் 

ணிக்கொண் டிருக்த முத்கலன் ஆறுமா தங்கள் குடும் 

பத்துடன் வருத்தமுற்றிருக்தும் கடைசியில் அதிதி 

ஸத்காரஞ் செய்து ப்ரஹ்மலோகம் அடைச்தான். FY 

FIM SG தன்னைச் சரணம் அடைச்ச புமுவைக் 

கக்கும்பொருட்டுத் தன்மாம்ஸததைப் பருக துக்குக் 
கொடுத்து ஸ்வாக்கலோகம் அடைந்தான். பலிசக்ர 

வர்த்தி ப்ரஹ்மணவேவஷம் பூண்டுவச்த விவு.ணுவுக் 
குச் தன்ஸொத்தையெல்லாம் கொடுத்து அவனையே 

தன் வசஞ்செய்து கொண்டான். புறா அதிதியாக வரத 

வேடனுக்குத் தன்பேடையடன் மாம்ஸததைக் கொ 

டுத்து விமானத் தின்மேல் ஏறிஸ்வர்க்கலேகஞ் சென் 
றது. வேடன் அந்தப் புமுச்களின் கதியைக் கண்டு 

தான் மிகவம் மனவெறுப்புற்று மஹாப்ரஸ் தானஞ் 

செய்து காட்டுத Bud அகப்பட்டுத் தேஹம் எரியுண்டு 

பாபங்கள் தீர்ந்து ஸ்வர்க்கம் அடைந்தான். இங்கு 

னம் மற்றும் பல மஹானுபரவர்களும் நிலையற்ற சரீரத் 

இனால் நிலைகின்ற புகழைச் சம்பாதித தார்கள். 

ஸ்ரீசகர் சொல்லுகிறார்: -ஐரராஸர்தன் கூரல்களச 

லும் ஆகாரங்களாதும் காணுறைக்த புஜங்களாலும் 

அக்த யரசகர்களை க்ஷத்ரியர்களென்றும் தபெளபதீ 

ஸ்வயம்வராஇகளில் முன்பு காம் இவர்களைப் பார்த்தி 

ருக்கிறோமென்றும் தெரிஈ்துகொண்டு *இவர்கள் க்ஷ்த் 

furan; ப்ராஹ்மணவேஷங்கலமாச் தரிததிருக்கிறார் 
கள். இவர்கள் துறக்கமுடியாக தேஹத்தை யாப் 

பார்களாயினும் கொடுத்து விடுகிறேன். ஸ்ரீமஹா 

விஷ்ணு கபடத்தினால் ப்ீராஹ்மணவேஷம் பூண்டு பலி 

சக்ரவர்த்தியிடம் வந்து மூன்றடிகள் வேண்டி. வளர்ச் 
து உலகங்களையெல்லாம் அளகச்து பெற்றுக்கெரண்டு
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அவனை மஹத்தான ஐஸ்வாயத்தினின் நு ஈமுவச் செய் காரன். ஆயினும் அவனுடைய புகழ் சிர்மலமாகித் தஇிசைகளெல்லாம் கிரம்பிச் செவிப்படவில்லையர என்ன. ஸ்ரீமறணாவிஷ்ணு இந தீரனுக்கு தீரிலோகரரல்யமாஇ 2 QUT USO வாவ்ிக் கொடுக்க விரும்மி ப்ரரஷ்மணா 
வேஷம் பூண்டு வரது யாடிக்கையிம் தைத்ய. ராஜனா கிய பலி அக்கபடத்தை YY OG gb FEITET FU oye தடுக்கப்பட்டும் அவனுக்குப் பூமியைக் கொடுத்தான். அிழுக் தன்மையுடைய க்ஷ கரிய தம் பராண்மனா 
ணுக்கரக கிர்மலமாண பெரும்புகழை விளக்காது 
போமாயின், அக்தேஹம் வி.ச இிருப்பகனால் ஏன்ன 
பாரயோலுனம்ரி? என்று கம்பீரமான Lp Buy oot அர்த 
RIT WG For தனக்குள் Dé BD) & ay சிச்சமித் துக் 
கொண்டு க்ருஷ்ணன் அர்ஜுனன் PnCwarayr இவர் 
களைப்பார்த்து “ஓ அர்சணர்சளே/! உங்களுக்கு இஷ்ட 
மான மனோதத்தை வரிப்ிர்சளாக, உங்களுக்கு என் 
தலையையாயினும் கொடுக்கின்றேன்" OT GOT (ap Gar 

ஸ்ரீபகவரன் சொல்றுகிறான்:--சாஜஸ்சேஷ்ட Car I 
உனக்கு இஷடமாயிருக்குமாயின் எங்களுக்கு இரட்டை 
பிரட்டையாக யுச்தங் கொடுப்பாயாக, (Sara sar யச் தம் கொடுப்பாயாக), கரங்கள் யுத்தக்தை விரும்பிவக் ச 
க்ஷத்ரியர்கள் / அன்ன தை த விரும்பிவர் 5 LT amen ணர்களல்லோம். இவன் பருதையின் பு தல்வனாகய டிடி னேனன். இவன் அவனுடைய ப்.ராசாவான அர்ஐ-ம 
னன். நான் இவர்களுக்கு அமமான்பின் ளையும் உள் 
சதருவுமரகிய ஸ்ரீக்ருஷ்ணனென்று தெரிச்துகொள்வ* 
யாக. 

ஸ்ரீசுகர் சொல்லுகிரர்:--இற்நனம் ஸ்ரீக்ருஷ்ண 
னால் அறிவிக்கப்பட்ட 965 மாகதமன்னவன் உரக்கக்
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சிரித்துக் கோபாவேசமூற்று “அறிவில்லாத மூடனே 
யூத். த.ம் விரும்புகி றீர்களா.! ஆனால் உங்களுக்கு அப்படி. 
யே முத்தங் கொடுக்கிறேன். நீ முத்தத்தில் தைர்பா 
மதற மனமுடையவன். ஆகையால் பமப்படுக் தன்மை. 

யனான உன்னோடு கரன் யுத்தஞ் செய்யமாட்டேன். நீ 
உன் ஸொக்த பட்டணமாகிய மதுரையை விட்டு ஸமுத் 

சத்தைச். சரணம் அடைச் தனையல்லவா ச இவ்வர்ஜ௪ 

னனோ வென்ருல் வயதில் எனக்கு ஒத்தவனல்லன். 
அதிகபலமுடையவனுமல்லன்,. ஆகையால் இவன் என் 

"னோடு புத்தஞ் செய்யத்தகுச் தவனல்லன், பீமஸே 

னனோ வென்றால் என்னோடொத்த பலமுடையவன். 

ஆகையால் அவனோடுமாதரமே முத்தஞ் செய்வேன் £ 
என்று மொழிந்து பீமஷஸேனன்கையில் பெரிய தரு, 

கதையைக் கொடுத்துச் தானும் மற்றொரு கதையை 

எடுத்துக்கொண்டு பட்டணக் னின்று வெளிப்புறப் 

பட்டான். வீரர்களும் யுத்தத்தில் கொடிய மகமுடை 

யவர்களுமரகிய பீமஸேனன் ஐராஸாதன் இவ்விருவர் 
களும் மேடுபன்ளமில்லாகத இடத்தில் ஒன்று சேர்ந்து 

யுத்தஸந்சாஹஞ் செய்து கொண்டு வஜ் ராயு. சம்போன்ற. 
கதைகளால் ஒருவரை யொருவர் அடித்துக் கொண் 

உரர்கள். வலமாகவும் இடமாகவும் விசித்ரமான மண்ட 

லகதிகளைச் செய்கின்ற அவ்வீரர்களின் யுச்தம் ரங்கத் 
தை அடைந்த யானைகளின் பூத்தம்போன் றிருக் 2௮, 
அப்பால் சதைகள் ஒன்றோடொன்று உறைவதனாலுண் 
டான சடசடவென்னும் சப்தம் வல்ரகோவூம்பேரன்று 

யானைகளின் தர்தங்கள் ஒன்றோடொன்று உறைவதனா 
அண்டாகும் சப்தத்தை கிகர்த்இருக்கத, கேரபமா 
கற அக்ணி ஜவலிக்கப்பெர்று யானைகள் போல் சண் 
டை செய்கின்ற அவ்வீரர்கள் புஜபல த்.இினால் ஒருவர்
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மேலோருவர் வீசியறழைகின்ற அக்கதைகள் ஒருவர்ச் 

கொருவருடைய தோள் இடை பாதம் கை துடை 

கழுத்தடி, இவ்விடங்கள்ன அடைந்து எருக்கன்்ளை 

கள்போல முறிச்து சூர்ணமாயின, இங்கனம் கோப 

முற்று ஒருவரை யொருவர் அடிக்கற மனுஷ்ய வீரர் 
களான அந்தப் பீமேஷஸேன ஐரரஸக்தர்கள் இரும்பு 

போல் உறுதியரயிருக்கின்ற முட்டிகளில் சுதைகளைச் 

சூர்ணஞ் செய்தார்கள். கைகளால் ஒருவரையொருவர் 
அடித்துக்கொண்டு யுகச்கஞ் செய்கின்ற அவ்வீரர் 
கஸின் உள்ளங் சையடியினுலுண்டான சப்தம் வஜ்ர 

கோஷூம்போல் கடோரமாயிருக் தது. மன்னவனே 7 

அப்யாஸமம பலம் ப்ரபாவம் இவையெல்லரம் ஸமமா 

யிருக்கப்பெற்ற அவ்வீரர்களிருவரும் பலம் குறையாமல் 

ஒருவரை யொருவர் அடி க்துக் கொண்டிருக்கையில் 

அக்த யுத்தம் “இன்னவன் ஐயிப்பான். இன்னவன் தோற் 

பான்”? ஏன்று ஒரு விசேஷமும் நிச்சயிக்க முடியா 

இருக்கது. சத்ருவாகிய ஜராஸந்தசன் இரண்டு நுண் 

உங்களாரகப் பிறந்ததையும் ஜரை யென்னும் பிசாசத் 

இனால் ஓன்று சோக்கப்பட்டு ஜீவித் சதையும் மீளவும் 

இரண்டு துண்டங்களரகக் இழித்துப் பொகட்டால் 

தான் அவன் மாணம் அடைவானென்பதைதயும் அறிச்த 

ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் பீமஸேனனை த் தன் சேஜஸ்ஸினால் உத் 
மாஹமுற்று வளரும்படி. செய்துகொண்டு இவனை 

வதிச்கவேண்டும் உபாயத்தைப் பீமனுக்கு எப்படி. 

தெரிவிக்கலாமென்று சிக்தித்தான். அப்பால் வீணாகாத 
அறிவுடைய அப்பகவான் இங்ஙனம் தெரிவிக்கலா 

மென்று சிந்தித்து சிச்சயித் துக்கொண்டு ஒருகலாயை 

ஓடித்து அதைத் சான் வெறுமனே பிளக்கிறவன்போல் 
இருபிளவாகப் பிளந்து “கான் இந்தத்சிலையைப் பிளப்
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பதுபோல நீயும் இவனை இரண்டு அுண்டங்களாகக் 

கிழித்துப் பொகடுவாயாக' என்று பீமனுக்கு ஸங்கே 

தஞ்செய்து காட்டிச் சத்ருவை வதிக்கும உபாயத்தை 

அவனுக்குக் தெரிவித்தான். மிகுச்த பலமுடையவலும் 

யு.த்தஞ் செய்பவர்களில் சிறச்தவனுமாகிய gman? wow 
னன் அர்த ஸங்கேதத்தை அறிக்துகெர்ண்டு சத் 

ருவைப் பா தங்களில் பிடித்துக்கொண்டு பூமியில் விழத் 
தள்ளி அவனுடைய மற்றைக்காலைத் தன்காலால் 

மிதித்துககொண்டு மற்றொரு காலைத் தன்கைகளால் 
பிடி .தீதுக்கொண்டு பெருயாணை களையை முறிப்பது 

போல் மலதீவாரம் துடங்கி ௮வனை இரண்டு துண்டங் 

களாகக் கிறிதீதுப் பொகட்டான். அப்பொழுது ஜனங் 

EMT ஓற்றைக்கரலும் இற்றை வருஷவணமும் ஓற்றை 

இடையும் ஒற்றை முதுகும் இற்றை ஸ்தனமும் ஓழ் 
றைத்தோளும் ஓற்றைக்கையும் ஐற்றைக் கண்ணும் 

இற்றைப்புருவமும் ஒற்றைக்காதுமுடைய இரண்டு 

துண்டங்களைக் கண்டார்கள். இங்கனம் மகதராஜன் 

மாளுகையில் பெரிய ஹாஹாகாரம் உண்டாயிற்று, அர் 
ஜுனனும் ஸ்ரீக்ருஷ்ணனும் பீமஸேனனை அணைத்துக் 

கொண்டு அவனைப் பூஜித்தார்கள. பிமஸேனன் ஸ்ரீக் 
ருஷ்ணனால் அணைக்கப் பெற்று உடம்புமோயெல்லாம் 
திர்ர்து ஸுகமுற்ருன். ப் ராணிகளுக்கு ஈன்மை செய்யுக் 
தன்மையனும் அளவிடமுடியாச ஸ்வரூபஸ்வபாவங் 

களையுடையவனும் மஹானுபாவனும் பிரபுவுமரகய 
ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் அச்ச ஐஜராஸச்தனுடைய பிள்ளையாகிய 

ஸஐஹதேவனை மகததேசங்களுக்குப் பசியாக ஏற்படுத்தி 
ஞன். ஐ.ராஸந்தனால் சிறையில் அடைக்கப்பட்ட மன்ன 

வர்களையும் அதினின்று விடுவித்தான். எழுபத்தி 
சண்டாவது அத்யாயம் முற்றிற்று,
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oes ஸீக்ருஷ்ணனைத் அதித்தலும், 
க ன 5 tes] tasers aie மல்ல ஆடை 
சேர்ந்து தர்மபுசூனைக்காணுசலும், 7 

ஸ்ரீசுகர் சொல்லுகிமுர்:--இருபனொயிரதக்து எண் 

அதாது சாஜர்கள் ஜரரஸச்தனால் யுத்ததில் அவலிலை 

யாக ஐயிக்கப்பட்டு மலைச்சாரலில் அடைப்புண்டிருர் 

தார்கள். அவர்கள் ஸ்னானம் முசலிய ஸம்ஸ்காரங்களில் 

லாமையால் உடம்பெல்லரம் அழுக்கடைக்து அழுக்குத் 

அணியை உடுத்துப் பரியினால் இளைத்து முகம் உலர்ந்து 

அடைப்புண்டிருக் தமையால் வருத்தமுற் றிருக் தார்கள். 
அமமன்னவர்கள் அச்சமல்ச்சா ரலினின்று வெளிவச் ௮, 

மேகம்போல் கறுத்துப் பொன்னிறமான பட்டுவஸ்ச் 

ரம் தரித்து Dhar SOW மென்னும் அடையரளமும் நரன்சூ 

புஜங்களும் தாமரையிதழ்போன்ற கண்களும் தெளித்த 

முய முகமும் இகழ்சின்ற மகரகுண்டலங்களும் கையில் 
தாமரைமலரும் கதை சங்கம் சக்ரம் “இவைகளும் 
அமைக்து கிரீடம் ஹாரம் கைவளை அ௮ரைகரண்மால் 

சோன் வளை இவைகளை அணிக்து கழுத்தில் ரதனங்க 

வில் சிற்த கெளஸ்துபமணி விளங்கப்பெற்று வன 

மாலையைச் தரித்துத் இகழ்சன்ற ஸ்ரீ க்ருஷ்ணனக் 

கண்டார்கள். அவர்கள், அவனைக் கண்களால் பானஞ் 

செய்பவர்கள்போலவும் காக்கால் நக்குபவர்கள்போல 

வம் மூக்கினால் மோருகிறவர்கள்போலவும் புஜங்களால் 

அணைப்பவர்கள் போலவும் சண்டு பாபங்கள் தொலையப் 
பெற்றுத் தலைகளால் அவனுடைய பா தங்களில் விழுச்து 

வணங்கினார்கள். அம்மன்னவர்கள் ஸ்ரீக்ருவஷ்ணானைக் 

கண்ட ஆசச்.த.த்தினால் சிறையிலிருச் ச வருத்தங்களெல் 

லரம் இர்ர்து கைகளாக் குவித்துக் கொண்டு அழகிய 
உரைகளால் அவ்விருடீகேசனைச் துதித்தார்கள்
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சரஜர்கள் சொல்லுகிறார்கள்: தவர்களுக்கெல் 
லாம் தேவனாகிய ப். ரஹ்மதேவனுக்கும் கியாமகனே / 
உன்னையே சரணம் அடைக்தவர்களின் வருத்தங்களைப் 
'பேரக்கும் தன்மையனே / விகரரங்கள ற்றவனே! பக்தர் 

களுக்கு ஸுகத்தை விலாக்கும்பொருட்டு அவதரித்து 

ஸ்ரீக்ருஷ்ணனென்னும் பெயர் பூண்டிருப்பவனே / பயன் 

கரமான ஸம்ஸாரத்திணின்று வெறுப்புற்று உன்னையே 

சரணம் அடைக்திருக்கின்ற எங்களைக் கரப்பரயாக, ௧௪ 

தனே! மதுஸுூகனா! இக்த மாகதன் நம்மைச் சிறை 

யில் அடைத்தானே யென்று காங்கள் அவன்மேல் 

தோஷத்தை நினைக்கவில்லை, குணங்களை யே கினைக்கின் 

ரோம். ஏனென்றால், ப்ரபூ/ நீ ராஜர்களான எங்களை 

சரஜ்யத்தினின்று ஈழுவச் செய்து அனுக்ரஹிக் தனை, 
(ஜசாஸர் தன்மூலம ரய் நீ எங்களை அனுக்்ரஹித்தனை 
யென்றே நாங்கள் நினை த்திருக்கன்றோம்], ராரஜ்யங்் கை 

சோ ரப்பெறுதல் எங்கனம் அனுக் ரஹமாகு மெனமுல், 

மன்னவன் சாஜ்யத்கினாலும் ஐன்வர்யக்தினாலும் மதித் 

துத் தடையின்றி நினைத்த வழியெல்லாம் கடக்கத் 

தொடங்கி ஈசன்மையைப் பெறுகிறகில்லை; உண்மரயையி 

னால் மதிமயங்கி சிலையற்ற செல்வங்களை கில்கின்றவை 
யென்று கினைக்கின்றான். தெரியாத மூடர்கள் கரனலைக் 
கண்டு ஐலரதா.ரமென்று ப்ரமிப்பது போல இர்தீரியம் 

களை அடக்கமுடியாத மர்தர்கள் சப்தாதிவிஷயங்களர 

கிற உன்மாயையைச் சாண்வதமென்று ப்ரமிக்கின்றார் 
கள், கரங்கள் முன்பு ஐமண்வர்யமக.க்தினால் விவேகமற்று 
இச்தப் பூமியையெல்லாம் ஐயித்அப் பெறவேண்டு மென் 

அ ஒருவர்மேலொருவர் பொருமையுற்றுச் இறிதும் மன 
இரக்கமின் றிதீ தம்ப்சஜைகளை ஹிம்ஸித்துக் கொண்டு 
எதிரேயிருக்கிற மருத்புவை கினையாமல் கொடிய மதமு
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டையவர்களாயமிருந்தோம். ஸ்ரீக்ருஷ்ணா/ அத்தகைய 
கரங்கள் இப்பொழுது மிகுக்த[வேகமுடையதும் அள 

வற்றவீர்யமுடையதும் உனக்குச் சரீரமுமாகிய கரலத்தி 

னால் ஐன்வர்யமெல்லாம் ஈழுவும்படி. செய்யப்பெற்று உன் 
கருணையினால் கொழுப்படங்கி உன்பா தாரவிர்தங்களை 

வணங்கி உன்னையே சரணம் அடைந்தோம். இங்கு 

னம் ராஜ்யம் இருந்தால் கெடுதியும் அது இல்லாது 

நீங்கினால் சன்மையும் விளைகின்றனவாகையால் ஸர்வ 

காலமும் ரோகங்களுக்டெமாயிருப்பதும் அழியப்போ 
இிறதூமாகிய தேஹத்தினாுல் கானலோடெரத்த ராஜ் 

USO உபாஸிக்கலாகாது. ப்ரபூ/ கர துகளுக்கு மாத் 

ரமே ப்ரீ தியை விளைப்பதும் (இதினின்று எப்பொழுது 

விழுக்து விடுவோமோ வென்னும் பயத்திற்கமா 

யிருக்கு மாகையால் துக்கம் தொடர்ர்திருப்பதும்) சரீ 

சதகைச் துறந்து லோகாரந்தரம் சென்று அனுபவிக் 

கத்தக்கதும் பஜ்ஞா இிகர்மங்களின் பலனுமரகய ஸ்வர் 

க்காதி ஸுகத்தையும் சரங்கள் விரும்பவில்ல, ஆகை 
யால் சரங்கள் இச்சு ப்ரக்ருமெண்டலத்தில் ஸம்ஸரித் 

துக் கொண்டிருப்பி னும் எங்களுக்கு எந்த உபாயத்தி 

னால் உனபா தாரவிக் தங்களில் நினைவு மாருதிருக்குமோ 

அத்தகைய உபாயத்தை எங்களுக்கு அனுக ஏஹிப்பா 
பரக. பக்தர்களுக்கு ஸுசத்தை விலைப்பவனாகையால் 

ஸ்ரீ கருஷ்ணனென்றும், வஸு தேவகுமா ரனாமிருக்கை 

மஸ தஜகத்திலும் தான் அமைந்து ஸமஸ்த 

ஐகத்திற்கும் தரன் ஆதாரமுமாகி அதன தோஷங்கள் 

எவையும் தன்மேல் சீண்டப்பெருமல் திகழ்கை: ஆகிய 

இக்காரணங்களால் வாஸ தேவனென்றும் பெயராக 

அப் பெற்றவனும் தன் பக்தர்களின் ஸம்ஸார பந்தத் 

கதைப் பேரக்குக்கன்மையனும் பாரமாத்மனும் வணங்
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கினவாகளின் வருத்தங்களை ச் இர்ப்பவனும் கேர்விர்தா 
பிஷே.கம் செய்யப் பெற்றவனுமாகிய உனக்கு அடிக்கடி. 

நமஸ்கரரம். 

ஸ்ரீசுகர் செல் லு ர். மஹானுபசவனும் மன 

இரக்கமுடையவனும் கரக்கவல்லவனுமாகய Bes 

ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் ஐரரஸக்தனுடைய இிறையிணின்று விடு 

பட்ட மன்னவர்களால் இங்கனம் அூதிசெய்யப்பெற்று. 

மருதுவான மொழியுடன் மொஜிக் தரன், 

ஸ்ரீபகவான் செரல்லுஒறுன்:--ஐ மன்னவர்களே/ 

நீங்கள் ஆசைப்பட்டபடியே உங்களுக்கு ஸர்வாச்தராத் 
மரவும் ஸர்வேள்வானுமாகிய என்னிடக்தில் இன்று 

முதல் இடமான பக்இ உண்டாமும், மன்னவர்களே நீங் 
கள ஈன்ருக சிச்சயித்தீர்கள். இது எனக்கு ஆகச்தமா 

யிருக்கின்ற து. நீங்கள் சொல் லுவதெல்லாம் உண்மையே, 

செல்வத்தினாலும் ஐண்வர்யத்தினாலும் உண்டாகும் மதம் 

தலையெடுத்திருக்குமாயின் அது மதிமயக்கசத்தை விலா 
தீதும் கெடுத்து விடுமென்மே கரனும் சினை க்கின் ஜேன். 

கரச்த்தவிர்யார்ஜுனன் உஹுஷன் வேணன் ராவணன் 

உரகன் மற்றும் பல தேவர்களும் ௮ஸுஈரர்களும் சகர 

வர் தீ திகளும் செல்வச்கொழுப்பினால் தத்தம் பதவியி 

ணின்று கழுவும்படி செய்யப்பட்டார்கள். ஆகையால் 

நீங்கள் பிறவியுள்ள தேஹம் முதலியவை மெல்லாம். 

கண்வரங்களென்று தெரிக்து மைக்கத்துடன். யஜ்ஞ 

களரல் என்னை 'ஆரா.இித்துச்கொண்டு தர்மச் தவரு 
மல் ப்ரஜைகளைப் பாதுகாத்து வருவீர்களாக. பிள்ளை 

பேரன் முதலிய ஸக்கஇகலா வளரச் செய்துகொண்டு 
ஸுகதுக்கங்களையும் ஜன்மமரணங்களையும் அவ்வவை 
கேரும்பொழுது ஸமமாகவே அனுபவித்துக்கொண்டு. 

என்னிடத்தில் . கிலைசின்்ற மனமுடையவர்களாரகிக்.
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காலத்தைக் கழிப்பீர்களாக. தேஹம்திலும் கேஷத் 

தைத்தொடர்ச்த வீடு முதலியவம்றிலும் ௮ஹங்கரரமம 

காரங்களினறி ஆத்மபரமாத்மாக்களின் உண்மையை 

ஆராய்வ இல் ஊக்கமு£ற்று என்னிட தில் ஈன்முக 

மனத்தை நிஸ்கிறுத்தி பராரப்சகர்மாவஸரன தீதில் 

பரப் ரஹ்மமாகிய என்னைப் பெறுவீர்கள். 

ஸ்ரீசுகர் சொல்லுகிமுர்:--ஓு.ரட்குண்யபூர்ணனும் 

Qe Svar yor Bu ஸ்ரீக்ருஷவ்ணன் அமமன்னவர்க 

ளுக்கு இங்கனம் கட்டமா அளித்து அவர்களுக்கு ஸ்னா 

னஞ் செய்விக்கும்படி. புருஷர்களையும் ஸ்தீரீகளையும் 

நியமித்தரன், அப்பரமன் மன் ன வர்களுக்குரிய ஆடை 

பாப. ரணங்களாலும் புஷ்ப சக்கனாகுகளாலும் ஹைதே 

வனைக் கொண்டு அம்மன்னவர்களுக்குப் பூஜை செய் 

வித்தான். ஈன்றாக ஸ்னானரூ செய்து ஈன்கு. அலங் 

கரிததுக்கொண் டி ருக்கன்ற அம்மன்னவர்களுக்குச் 

சிறர்த அன்னம் அளித்துப் புசிப்பிதீது மன்னவர்கட் 

குரிய தாம்பூலம் முதலிய பலவகைப் போகங்கங்களை 

யும் சடப்பித்தான், அம்மனனவர்கள் ஸ்ரீக்ருஷ்னா 

ளால் வருத்தத்தினின்று விடுவித்அப் பூஜிக்கப்பட்டுத் 
இகழ்கின்ற குண்டலங்களுடையவர்களாகிச் சரத்ருது 

வில் சந்தீராதிகரஹங்கள் விளங்குவது போல விளங்கி 

னார்கள். அப்பகவான் அம்மன்னவர்களை ரதனங்க. 

ளாலும் ஸ்வர்ண சீ.இினா லும் அலங்கரிக்கப்பட்டுச் 

திறந்த குதிரைகள் கட்டப்பெழ்றவைகளுமான ரதங்க 

ஸில் ஏற்றி உண்மையும் ப்ரியமுமான உரைகளால் ஸ் 

தோஷப்படுத்திச் தத்தம் தேசங்களுக்கு அனுப்பி 
னான். அம்மன்னவர்கள் இங்கனம் மஹானுபரவனு . 

இய ஸ்ரீக்ருஷ்ணனால் வருத்தத்தினின்று விடுவிக்கப்: 

பட்டு அவனையும் ஐகதிற்வரனான அவனுடைய சரித.
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களையுமே தயாணித்துக்கொண்டு சென்ருர்கள். அவர் 
சள் தத்தம் தேசங்களுக்குச் சென்று Fuso ws sh 

மு.தலியவர்களஞுக்கு மஹாபுருஷனுயெ ஸ்ரீக்ருஷ்ணனு 
டைய செயலைச் சொனனார்கள்;' மற்றும், ௮வன் எப் 

படி*கியமித்தானோ அப்படியே சோம்பலின்றி அனுஷ 

டி.த்துக்கொண்டு வக்தார்சள்; ஸ்ரீக்ருஷ்ணனோே வென் 
ரூல், பீமஸேனனைக் கொண்டு ஐராஸச்தனைக் கொல் 

வித்து ஸஹதேவனால் பூஜிக்கப்பட்டு பீமார்ஜுனர்க 

ளுடன் புறப்பட்டுப் போனான். சத்ருவை வென்ற அம் 

மூவரும் இக்தரப்ரஸ்தம் சேர்ந்து தங்கள் ஈண்பர் 

களுக்கு ஸந்தோஷ த்தையும் சத்ருக்களுக்கு மனவருச் 

த்தையும் விலைத். துக்கொண்டு சங்கமா தங்களைச் செய் 
தாரர்கள். இச்தீரப்ரஸ்கத்திலுள்ளவர்கள் அனைவரும் 
அச்சங்கரா கத்தைக் கேட்டு மனக்களிப்புற்று மாகதன் 

முடிர்தானென்று கினைத்துக்கொண்டசர்கள். wy Rap 

மூட ரமன்னவனும் தன்மனோதம் கைகூடப்பெறமுன், 

அப்பால் பிமஸேனன் அர்ஜுனன் ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் ஆகிய 

Depa ரரஜனாகிய மூதிஷ.டிரனுக்கு ஈமஸ்கரரஞ் 

செய்து தரங்கள் செய்ததையெல்லரம் அவனுக்குச் 

சொன்னார்கள். தர்மபுதானோே வென்றால் அதையெல் 

லாம் கேட்டு ஸ்ரீக்ருஷ்ணனால் அருள் புரியப்பெற்று ஆகக் 
தத்தினால் சண்ணீர் த்துளிகளைப் பெருக்கிக்கொண்டு 

ப்ரீ தியின் மிகுதியால் ஒன்றும் பேசமுடியா திருக் தான், 

எழுபத்து மூன்றாவது அத்யாயம் முத்றித்து, 

  

ஓ. ராஜஸ டய யாகழும், சசுபாலவதமும். ,*-௨- 

ஸ்ரீசுகர் சொல்லுஇருர்.-- மன்னவனே மு.இஷ்டி.ர 
மன்னவன் இங்கனம் ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் பிமஸேனனைக் 

கொண்டு சடத்தின ஐ.ராஸர்சவதத்தையும் அவனு
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டைய அத்தகைய வைபவத்தையும் கேட்டு ஸஎந்தோ 

APD அடைந்து அவனைக் குறித்து இங்ஙனம் மொஜிக்: 

தரன. 

யுதிஷ்டிரன் சொல்லுகிறுன்:--மூன்று லோகங்். 

களுக்கும் குருக்களரன ஸனகாரஇகளும் உலகத்திலுள்ள 

ஸமஸ்த ஜனங்களும் அ௮ச்த ஜனங்களுக்கு ப்ரபுக்களான 

மற் றவர்களும் கிடைக்க அரிதான உன்கட்டலாமைப் 

பெற்று “நமக்கு இது பாக்யத்தினால் கிடைத்தது” என்: 

ஷம் பஹுமான த்துடன் ௮தைச்சிரஸ்ஸினால் தரிக்க 
முர்கள். தாமரைக் கண்ணனே! அளவற்ற மஹிமை. 

புடையவனே? அப்படிப்பட்ட நீ தங்களை ஸ்வதம்தரப்ர 
புக்களாக நினைத்துக்கொண் டிமுக்கிற ஜனங்களின் 

கட்டளையைத் தலையால் தாங்கி நடத்துகன் ரனையென் 

பது மனுஷி.யசேஷடையை அபிஈயஞ் செய்வது மாதர 

மேயன் றி வேறன்று, இல்லாத பக்ஷ தீஇில் ஸாவகியர 

மகனும் ஜகத்தின் ஸ்ருஷூடி ஸம்ஹாசங்களை ச் கேவல 

ஸங்கல்பத்தினால் கடத துகிவவனுமாகிய உனக்கு ப்ராக் 

ருதமான விஜயம்முதலிய செயல்களை கேசே கடத்துவது: 

எங்கனம் பொருக்தும், 2 கரமரூபங்களுக் கடமல்லாத 

சேதனாசேதனங்களச் சரிரமாகவுடையவனாவ ஐகத்இந் 

கு உபர் தானகாரணமாயிருப்பவனும் இணை யெதிரின் 

தித் தானே சிமித்த கா ரணமாயிருப்பவனும் அதற்கு. 
வேண்டிய ஜ்ஞானம் சங்கிமு தலிய கல்யாணகுணங்க 

ளால் மேன்மையுடையவனும் நகித்யவிபூகியென்கிற பரம. 
பதத்தில் வஸிப்பவனும் பரமாதமனுமாகிய உனக்கு, 

ப்ராக்ருகமான சதீருலயம் முதலிய கர்மங்களால் 
ப் பாவம் வளர்வதுமில்லை; அவற்றைச் செய்யாமை 

பால் உன்ப்ரபாவம் குறைவதுமில்லை. ஸுிர்யனுடைய: 

தேஜஸ்ஸுஉ உதயத்தினால் வளர்வதும் ௮ஸ்தமயத்து!
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னால் குறைவதும் உண்டோ 7 அங்கனமே உனக்கும் 

இச்செயல்களால் ஒரு மேன்மையாவது இவை இல்ல 

மையரல் ஒரு தாழவாவது கிடையாது. ஆயினும் மா 

னிடர்களை அனுஸரித்து நீ இங்கனம் ora Bor peor, 
மரதவனே !/ ஐருவரசலும் வெல்லமு டியா தவனே / ஆ 

ஹாரம் சித்சை பயம் மைதுனம் இவற்றை யெரழிய மற் 

ஜெென்றையும் அறியாத பசுகச்களப்போன்ற தேஹாத் 

மாபிமாணிகளுக்கு கானென்றும் என்னுடையதென்றும் 

நீ யென்றும் உன்னுடையகென்றும் விபரீதபுத்திகள் 

உண்டராவதுபோல உனபயக்தர்களுக்கு உண்டரகிற 

இல்லை. அவர்களுக்கு அன்விபரி தபுத்தியால் வரும் 

குறைவு கிறைவுகள் ஏங்கிருக்து வரப்போகின் றன 4 

இணி உனக்கு அவ்விபரீதபுத்சியும் அதனால் வரும் 

குறைவு கிறைவகளஞும் கடையரவென்பதைப் பற்றிச் 

சொல்லவேண்டுமேர ர 

ஸ்ரீசுகர் சொல்லுஇிமுர்:-அக்த யுஇிஷ்டிர மன்ன 
வன் இங்ஙனம் மொழிக்து யாகத்இற்குரியகாலம் கேரப் 

பெற்று ஸ்ரீக்ரு ஷ்ணனால் அபபிநச் இக்கப்பட்டுப் பிறவி 

முதலியவற்றால் மேன்மையும் உவர்களும் வேதங்களை ஓ.இ 
புணர்ச்தவர்களுமாகிய தவைபாயனர் பரத்வாஜர் ov-w 

மக்து கெளதமர் அஸிதர் வஸிஷ்டர் ச்யவனர் கண்வர் 
மைதீசேயர் கவஷூர் தீரிதர் விர்வாமிதரர் வாமதேவர் 

ஸுமதி ஜைமினி கரது பைலர் பராசரர் அகஸ்தீயர் 
வைசம்பாயனர் ௮தரவர் கண்யபர் தெளம்யர் பரகு.ராமர் 

ஆஸுஈரி வீதிஹோத்ரரர் மதுச்சச்தர் வீரஸேனர் அக் 

ருதவ். ணர் இவவர்தணர்களை ருத்விக்குக்களாக வரித் 
தான், மற்றும், பீஷ்மர் தீசோணர் கருபரச் மு. தலியவர்க 
காயும் த்ரதரரஷ்டரனையும் அவன் பிள்ளைகளையும் மிகு 
ச்த மதியடைய விது ரனையும் அழைத்தான். மன்னவ
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'னே/ ப்ராஹ்மணர்களும் க்ஷத்ரியர்களும் வைஸன்யர்களும் 

சூத். ரர்களும் ஸமஸ்க ராஜர்களும் மக்தரி முதலிய சாஜர் 

களின் பரிக.ரங்களும் அம்மன்னவனால் அழைக்கப்பெற்று 

யாகத்தைப் பரர்க்க வசதார்கள். அனந்தரம் ருத்விக் 

குக்களாக் வரிக்கப்பட்ட தவைபாயனர் முதலிய அவ்வக் 

தணர்கள் யாகபூமின பஸவர்ணமயமான கலப்பையினால் 

உழுது சு.த்திசெய்று யபுதிஷ்டானை சீதீக்ஷிப்பிக்தார்கள், 

முன்பு வருணனுடைய யஜ்ஞத்தில்ஸ்ருக்குஸ்ருவம் முத 

லிய உபகரணங்களொல்லாம் ஸ்வர்ணமயமாயிருச் சாற் 

போல் அம்மன்னவனுடைய யஜ்ஞத்திலும் உபகரணங்க 

ளெல்லாம் ஸவர்ணமயமாயிருசதன, ப் ரஹ்மருத்ரர்க 

ளோடுகூடின லோகபாலர்கள் சத்தம் கூட்டங்களோடு 

கூடின ஸித்தர்கள் கந்தர்வர்கள் வித்யா தரர்கள் பெரு 

மையுடைய உரகர்கள் முனிவர்கள் யக்ஷர்கள் ராக்ஷஸர் 

கள் பதகர்கள் கின்னார்கள் சாரணர்கள் அழைக்கப் 

பெற்ற ரரஜர்கள் ராஜபத்ணிகள் ஆகிய அனைவரும் 

அந்த யரகத்திம்கு வந்தார்கள். எல்லாரும் ஸ்ரீக்ருஷ 

ணபக்தனும் பாண்டுவின் புதல்வனுமாகிய அர்த யூிஷ 

டர மன்னவனுடைய ரரஜஸு௰௰ய யாகத்தைக் கண்டு 

சிறிதும் வியப்பின் றி * இவனுக்கு இது மிகவும் தகுக்த 

து என்று நினைத்தார்கள். தேவதைகள் வருணனைக் 
கொண்டுயாகளு செய்விததாற்போலக் தேவதைகளே 

டொத்த ஒளியுடைய அந்த ருத்விக்குக்கள் wy Haro 

மஹரரரஜனைக் கொண்டு ரரஜஸுூய யாகம செப்வித் 

தாரர்கள். ஸோமலதகையை அ௮பிஷ.வஞ் செய்யுச் தினச் 

இனன்று யுகிஷூடிரமன்னவன் மஹானுபரவர்களரன 

ருத்விக்குக்கசாயும் அத்தகைய ஸபிகர்களையும் மிகவும் 
சிறந்த பூஜைகளால் பூஜிக்கத் தொடங்கினான், ௮ம் 

மன்னவன் ஸபையில் முதலில் பூஜிச்சத் தகுர்தவன்
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எவனென்று ஆராய்க்து பலரும் உரியவர்களாயிருக த 

மையால் இன்னவனை த்தான் முதலில் பூஜிக்கவேண்டு 
மென்கிற கிச்சயம் தோற்றப்பெருதிருக்கான். அப் 

பொழுது ஹைதேவன் எழுந்து மொழிந்தான். 

ஸஹதேவன் சொல்லுகிறான்:--தன்னைப் பற்றின 
வர்களைக் கைவிடாமல் பாதுகாக்குக்தள்மையனான 

இவ்வச்சுதன்தான் முதலில் பூஜிப்பகற்குரிய மேன்மை 
முடையவன், இவன் வூரட்குண்ய பூர்ணன், ப். ரஹ்ம 

விச்துக்களென்று ப்ரஸித்தர்களான ச்வைபாயனாதி 

மஹர்ஷிகளுக்கும் இவனே ப்ரபு, ஸமஸ்த தேவதை 

களும் இவனே. யாகத்திற்குரிய தேசம் காலம் தனம் 

முதலியவைகளும் இவனே. இந்த ப்ரபஞ்ச மெல்லாம் 

இவனே. யாகங்களும் இவனே. அ௮க்ணி ஆஹுதிகள் 

மக்த்ரஙகள் ஆத்மாவின் உண்மையை ஆரரய்கையர 

இற ஸாங்கயம் பரமாக்மோபாஸலனமாகிழ யேரகம் 

இவை யெல்லாவற்றிற்கும் இவனே கிர்வாஹகன், இக்த 

ப். ரபஞ்ச மெல்லாம் இவனையே அசதராத்மாவாகவுடை 
யது. ஸ்ருஷ்டிக்கு முன்பு சாம ரூபங்களுக்கிடமல் 

லாத சேதனா சேதனங்களைச் சரீ. ரமாகக் கொண்டு இவ 
னொருவனே இருக்தான், இவ னுக்கு இணையாவது 

எதி.ராவது கிடையரது, இத்தகையனான இவன் தன் 

னையே ஆதரரமாகவும் மற்ற உபகரணங்களரகவும் 
கொண்டு ப் பஞ்சத்தைப் படைப்பதும் காப்பதும் 
அழிப்பதும் செய்கின்றான். இவன் பிறவி முதலிய விகர 

ரங்கள் எவையும் இீண்டப் பெருதவன். இவன் இந்த 
ப்சபஞ்சத்திற்கு கர்மம் முதலிய கன்மைகளை Oud 
லாம் விளைக்கும்பொருட்டுப் பல செயல்களைச் செய்கின் 

மூன், இவனுக்குத் தன்ப்[யோஜன த்தஇிற்காகச் செய் 
வேண்டியது தன்றுமே இல்லை. ஆகையால் எல்லாரி
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௮ம் மேன்மை புடையவனாகிய ஸ்ரீக்ருவ.ண வுக்குப் 
பூஜை செய்வாயாக, இப்படி. செய்வாயாயின் ஸமஸ்த 
பூதங்களுக்கும் பூஜை செய்தாம்போலாகும், DOT 
யும் மேன்மைப் படுதகிக்கொண்ட தாகும். ஏனென் 
மூல், இவன் ஸமஸ்த பூதங்களுக்கும் YO BIT Sips ar 
மிருப்பவன்; தன்னைக்காட் டிலும் வேறுபட்ட வஸ்து 
GT Fl ay th இல்லா தவன்; சாகம் தீிவேஷம் மூதலிய தேர 
ஷங்கள் எவையும் இண்டப் பெருதவன்; இயம்கையில் 
! அவாப்சஸமஸ் தகாமன், ஆகையால், தான் செய்ரும் 
தானம் அளவற்ற பயனை விஜரக் நமேண்டு மென்னும் 
விருப்பம் உள தாயின் இரத ஸ்ரீ க்ருஷ்ணனுக்குத்தான் 
முதலில் பூஜா தானம் செய்யவேண்டும். 

ஸ்ரீசகர் சொல்லுகிஞுர்:-- ஸ்ரீக்ருஷ்ண னுடைய 
மஹிமையை A DG ுஹைதேவன் இங்ஙனம் Our ha 
பேசர திருக்தான். பரஹ்மஜ் ஞாணிகளில் சிற்த தவை 
பாயனாஇகள் அகைக் கேட்டு நல்ல து கல்லதென்று 
புகழர்கார்கள். இங்கனம் ஸயபையி ayer on ௮ ௪ணர் 
கள் மனவிருப்பத் துடன் கல்ல நு GUNG Sar oy மெ rine 
ததஜைக் கேட்டு புதிஷூடிரன் ஸக்தோஷம் அடைக்து 
ஸ்னேஹதீதினால் தழதழத்து ஸ்ரீக்ருஷ்ணானைப் பூஜித் 
தான், அம்மன்னவன் ந்த ஸ்ரீக்குவண னுடைய 
பாதங்களை அலம்பி உலகங்களையெற்லாம் புணிசஞ் 
செய்யவல்ல ஆச்த ஸ்ரீபாத BIE SED SS தன பார்யை 
களோும் தீம்பிகளோரடும் Dé Sia Cur r@w மற்று 
மூளள குடும்பச்தோடும் சிரஸ்.ஸினால் மனக்களிப்புடன் 
தரிததான், மற்றும், அவன் வஸ் தரங்களாரலும் பொன் 
நிறமுள்ள பட்டு வஸ்த்ரங்களா லும் விலையுயர்ச் த ஆப.௪ 
  

1, விருப்பச்களெல்லவாம் சைகூடப் பெற்றவன், 
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ணங்களாலும் ஸ்ரீ க்ருஷணனை ஆராதித்து ஆசக்தகீர் 

கள் கிறைந்தகண்களுடையவனாகி அச்தப் பகவானைப் 

பார்க்க முடியாகஇரக்கான், ஸமஸ்த ஜனங்களும் இங் 

நனம் பூஜிக்கப்பட்ட ஸ்ரீக்ருஷ்ணனைக் கண்டு கைக 
அக் குவித்து “உனக்கு ஈமஸ்கரரம், நீ மேன்மையுடன் 

விளக்க முற்றிருப்பாயாக? என்று மொழிஈது அவளை 

வணங்கினார்கள். அப்பொழுது பூமழைகள , Quin hs 

தன. சிசுபாலன் இங்கனம் கடந்த ஸ்ரீக்ருஷ்ணனு 

டைய குணவர்ணனத்தைக் கேட்டுக் கோபமுற்றுச் 

தன் ஆனை Dash sor gyi எழுர்து கையைத் தூக்கிக் 

கொண்டு பெரமுமையுற்றுப் பயமின்றிப் பருஷமான 

வசனங்களைப் பகவானுடைய செவியில் படுத்த முயன்று 

மேல் வருமாறு மெரழிச தரன், 

பாலன் சொல்றுகிழமுன்:--பரஹ்மாதிகளுக்கும் 

ப்ரபுவான கரலம் ஒருவராலும் கடக்கமுடியா தென் 

னும் பழமொழி உணமைமே, ஏனென்றுல், எல்லாம் 

தெரிசத வருதத/கனின் புத்தியங்கூட இன்றுச் தெரி 
யாத பரலாகளின் வாரக்யங்களால் மாறிப்போகின் 

நதே. ஸபையிலுள்ள பெரியோர்களே! க்ருஷ்ணன் 

முன் அக்ரபூஜைக்கும் தமுச்தவனென்று செல்லு 

இற இர்தப் பாலகன்வாரக்யததை நீங்கள் ஒப்புச்கெரள் 

TOT HT Gl ar Got OT (ity Vy நீங்கள் srr gS) ypu ஸத் 

பாத்ரம் இன்ன தென்பதை அறிக் தவர்களில் இறக்தவர் 

களல்லவரரி உபவாஸம் மூதலிய தவம் சரஸ்த்ராப்யா 

av & Bei விளையும் ஜ்ஞானமாகிய வித்யை சர்ச். ராய 

ணம் முதலிய வ்ரதம் இவற்றைத் தவரமுமல் விஇப்படி 

அனுஷ்டிப்பவர்களும் பாரமாத்மோபானைரூப ஜ்ஞா 

ன த்தினால் பாபங்களெல்லாம் திரப்பெற்றவர்களும் பர 
ப்ரஹ்மத்தை ஸாக்ஷாத்கரித்து அதில் கிலைசின்றவச்
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களும் லோகபாலர்களால் பூஜிக்கப்பட்டவர்களுமாகய 

பரமரிஷிகளை அனாதரித்துக் குலாசமனான இந்தக் 
கேரபரலன், கரச்கை புசோடாசத்திற்கு உரியதல்ல 

தாப்போல் பூஜைக்கு எங்ஙனம் உரியவனாவாண்£ LITT aM 

மண க்ஷத்ரியாஇிவர்ணங்கள் ப்ர ஹ்மசர்யம் முதலிய 

ஆம். ரமங்கள் கூலம் இவற் றினின்று நமூவினனனும் வர் 

ணாண்ரம தர்மஙகளுக்கு வெளிப்பட்டவனும் தோன்ற 

படி. ஈடப்ப்வனும் குணங்கள் வனுமாகிய இவ்விடைப் 

பெய்யன் எங்கனம் பூஜைக்கு உரியவனாவான்2 இக்த 

யாதவர்களின்காலம் யயரஇயரல் சபிக்கப்பட்டு புரு 

ABT HAT TV Lan) OLB TT GF செய்மப்பட் டி.முக்கின்ற து, 

அத்ககைய குலத்தில் பிறக்கு இவன் ீஷைப் பாபத் 

இல் மனவிருப்பங்கெரண்டு மதித இருக்கின்றான். இவன் 

ஏப்ப. பூஜைக்கு உரியவனணாவரனசி ப்ரஹ்மர்ஷிகள் கடை 

யரடுகித ஆர்யாவா ச்ததேசத்தையும் ப்ரஹ்மவர்ச்௪ 

ஸத்தையும் துறர்து முத ரதகினணிடையிதுள்ள தூர்க் 

கத்தை (நுழையத்தசாக தேசத்தை] அடைத்து 

துஷ்ட ஜந்துபோல் ஜனங்களைப் பீடி தீதுக் கொண்டிருக் 

இருன். 

ஸ்ரீசுகர் சொல்லுகர7:/--தன்மை அழியப் பெற்ற 

அக்தச் சிசுபாலன் இளை முதலிய அமங்கலமான பரு 

ஆவா க்யங்களை மொழிதான். ஸிமஹம் நரிமின் 

சப்தத்தைக் கேடடுப் பேசாகிருப்பதுபேரல ஸ்ரீக் 

ருஷ்ணன் அதைக் கேட்டும் ஒன்றும் பேசர திருக் 

தண், ஸ்பையிலிருக் தவர்கள் பொறுக்க முடியாத பக 

வானுடைய கிந்தையைக் கேட்டுக் கரதுகலா மூடிக் 

கொண்டு கோபத்தினால் சிசுபாலனைப் பழித்துக் 

கொண்டே அப்புறம் சென்றார்கள். பகவானுடைய 

கிர்தையையாவது அவனிடத்திதக்கமும்ற ஜனத்
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தின் கிர்தையையாவது கேட்டு அவனிடத்.கினின்று. 
எவன் அப்புறம் போகாதிருக்கிரானோ, அவனும் ஸுக் 

ருதத்தினின்று ஈமுவி கரகத்தில் விழுவான். அப்பால் 
பாண்டவர்களும் மத்ஸ்யர்களும் கேகயர்களும் ஸ்ருனு. 
சயர்களும் கோபித்துச் செபாலனைக் கொல்ல விரும்பி 

ஆயுதங்களை ஏர்திக்கொண்டு எழுர்இிருக்தார்கள். 

பாரதனே! அனக்தரம் சிசுபாலன் சிறிதும், பயமின் றிப் 

பாரபரப்பற்று ஸ்ரீ க்ருஷ்ணா வுடைய பக்ஷத்தில்ள்ள ௮ 

௪ர்களை யெல்லாம் ஸபையில் விரட்டிக் கொண்டு கத்தி 

யையும் கேடயத்தையும் எடுத்துக் கொண்டான். அன் 

வளவில் ஸ்ரீ கருஷணன் கேரபித்முத் தன் Liang Foo SF 
சேோர்த அம்மன்னவர்களைக் தடுத்து எதிர்தீது வரு, 

கின்ற சத்குவின் தலையைக் கத்தியின் நுனிபோன்ற 

அுனிருடைய சக ரரயுதத்தினல் தானே அறுத்தான், 

சுகசுபாலன் மாண்டு போகையில் பெரிய கேரலா ஹல சப் 

தம உண்டாயிற்று, அக்தச் செபாலனை க் தொடர்கது 

வந்த மன்னவர்கள் அனைவரும் ப்ராணன்களோடு தப் 

பிப் பிழைக்க விரும். ஓடிப் போனார்கள். சிசுபாலனு 

டைய தேஹத்ினின்று கிளம்பின ஜீவனறாகம தேஜஸ். 

ஸு. ஆகாயத்தினின்று நழுவின கொள்ளி பூமியில் 

விமுச்து மறைவது போல, ஸமஸ்த பூதங்களும் பார்தி 

அுக்கொண்டி முக்கையில் வரஸுதேவனிடத்தில் நுழை 

கீது DOH SH. அச்சிசபாலன் மூன்று ஜன்மங்களச 

கத் தொடர்ம்து வருகின்ற வைத .ினொால் கிஸகின் மபுச் 

தியடன் ஸ்ரீக்ருஷ்ணானை தயானித்துக்கொண் டிருச் 

தானாகையரல் அலனோடு ஸாதர்ம்யத்தை டைம் தான. 

பாவமல்லவே, (மனக்கருத்தல்லவோ] சுபாசுப ஜன் 

மஙகளுக்குக கரரணம,. ஆகையால் சுபரஸ்ரயமான 

ஸ்ரீ க்ருவணானுடைய இவ்யமங்களவிக்ரஹத்தில் ௮வ
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gow ura சிலைசின்றிருக்கமையால் அவன் சுப 

ADOT நிலைமையைப் பெற்முன், இணையெதிரில்லாத 

தணியரசனாகய யு.திஷடிரமன்னவன் ருச்விச்குக்களுக் 

கும் ஸபிகர்களுக்கும் ௮மிசுமான தக்ஷிணையைக் கொடு 

sar எல்லோரையும் விதிப்படி. பூஜித்து அவப்ருத 

mana a செய்தான். யோகேள்வார்களுக்கும் ஈன் 

வாரனான ரீக்ருஷணான் இங்கனம் மபூ.திஷூடிரமன்ன 
Va ou ராஜஸுிய யாகத்தை நிறைவேறி ஈண்பர் 

களால் வேண்டப்பெழ்றுச் சில மாதங்கள் அவ்விடத் 

தில் வஸித்திருர்கான். அப்பால் ஸர் வேள்வானாகிய 
ஸ்ரீ. க்ருஷ்ணன் தான் Cura sig ஸம்மதியாதிருக் 

கிறயுதிஷ்டிரமன்னவனிட ச்தினின்று நிர்ப்பக்தமாகவே 

அனுமதி பெற்றுக்கெரண்டு பார்யைகளோரடும் மக்தரிக 

ளோடும்கூடப் புறப்பட்டுத் தன்பட்டணம் போய்ச் 

சேர்ந்தான், வைகுண்டவாஸிகளான ஐய விஜயர் 

களுக்கு ஸனகாதி அர்தணர்களின் சாபத்தினால் அடிக் 

கடி ஜன்மம் உண்டான விஓூயத்தைப் பற்றின அவ்வு 

பாக்பானத்தை உனக்கு கரன் முன்னமே மிகவும் 

ஸவிஸ்த.ரமாக மொழிர்தேன். (ஆகையால் ஸ்ரீ க்ருஷ் 
ணணிட த்தில் மிகுக்ச தவேஷமுடைய சிசுபாலன் ௮வ 

துடைய ஸாதர்ம்யத்தை எப்படி. அடைக்தானென்று 

சங்கக்க வேண்டாம்), யூ.திஷூடிர மன்னவன் ராஜஸ 
MUTE SOK முடித்து அவப்ருதஸ்னானம் செய்து 

ப்.ராஹ்மணர்களும் க்ஷ£தீரியர்களும் கிறைர்த ஸபையின் 

இடையில் தேவேச்சான்போல விளங்கினான். தேவ 
தைகள் மனுஷ்யர்கள் ஆகாசத்தில் திரிபவர்களரன 

மற்ற ஸித்த சாரணாதிகள் ஆகிய அனைவரும் யு.இிஷ்டி... 

மன்னவனால் பூஜிக்கப்பட்டு ஸ்ரீக்ருஷ்ணனையும் ராஜ 
ஸுயயரகத்தையும் புகழ்ரக்துகொண்டு மனக்களிப்பு
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டன் தங்கள் இருப்பிடம் போய்ச் சேர்ச் தார்கள். பாபி 

ஷ்டனும் தர்மத்தில் த்வேவமுடையவனும் குருகுலத் 

இற்கு ரோகம்பேரல் காசத்திர்கு ஹேதுவுமாகிய துர் 

யோதனனொருவனைக் தவிர மற்றவர் அனைவரும் ஸச் 

தோவு.தீதுடன் திரும்பிப் போனார்கள். அவன் மாத் 

ரம் அரதப் பாண்டுபுதீரனான யு.இிஷ்டி மன்னனுடைய 

அத்தகைய ஸம்ருக்தியைக் கண்டு பொறுக்க முடியர 

மல் வயிற்றெரிச்சலுடன் இரும்பிப் போனான். எவன் 

இசுபாலவதம் ராஜர்களை ஐராஸக்த பச்தனத்தினின்று 

விடுவித்தது ராஜஸுயயாக த்தின் சிறப்பு ஆகிய இவை 

முதலிய இக்க ஸ்ரீச்ருஷணசரித்ரத்தைக் கீர்த்தனஞ் 

செய்கிறானோ, அவன் ஸமஸ்தபாபங்களரலும் விடுபடு 

வான். எழுபத்து சான்காவது அக்யரயம் மும்றிழ்று. 

  

யு.திஷ்டிர மன்னவனுடைய இழப்பும், 

+04} ௮ரைக் சண்டு தர்மோதனன் பொருமை | >-<>—0-0— 

யால் பரிபவப் பட்டதும், 

பரீக்ஷித்து மன்னவன் செொல்லுகிறான்:--- ப்ரஹ் 

மரிஷீ! முதிஷூடிரமன்னவனுடைய அத்தகைய ராஜ 

ஸுய யாகத்தின் பெருஞ்சிறப்பைக் கண்டு ரரஜனாகய 

துயோதனனைத் தவிர யாகத்திற்கு வந்துருக்க மனு 
ஷ்யர்கள் தேவதைகள் ரிஷிகள் ஸித்தசாரணாதி உப 
தேவர்கள் ஆூய, அனைவரும் களித்தார்களென்று 
நரங்கள் கேட்டிருக்கிறோம். அதம்குக் காரணம் என்ன 

வோ அதைச் சொல்வீரரக, 

ஸ்ரீசுகார் சொல்றுகிறார்.--மஹானுபரவனும் உண் 

பாட்டனுமாகய யுதிவ.டிர மன்னவனுடைய ராஜஸம் 

யயாகத்தில் பந்துக்கள் ௮னைவரறும் அவனிடத்தில் ப்ரீ 

இியினால் கட்டுண்டு பரிசாரகர்களைப்போல வேண்டி௰
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கரர்யங்களைச் செய்தார்கள். பீமஸேனன் யாகசாலை 

யில் கார்யங்கமா கிர்வஹித்தான். ஸஹதேவன் வர்.தவர் 
க விசாரித்து வெகுமதஇக்குங் கார்யபதீதை நடத்தி 

ஞான். நகுலன் வேண் டி.ய பலவகை வஸ்துக்களைச் சேக 

ரிப்பதில் ஊன்றியிருக்தான். அர்ஜுனன் பெரியோர் 

களுக்குச் சுங்ரூஷை செய்யுங் கார்யத்தை ஏழ்றுக் 

கொண்டான், ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் பாதங்களை அலம்புவதில் 

முயன்றிருக்கான். தீருஷ்டத்டிம்னன் அவரவர்களுக் 
குப் பக்ஷ்ய போஜ்யாதிகளைப் பறிமாறும் கார்யத்தை 

பூம, தாராளமான மனமூடைய கர்ணன் தானாதிகா 

சத்தையும் கடத்தினார்கள். ஸாதயகி விகர்ணன் anr 

ர்த்திக்ண் விதுரன் பாஹ்லீசபுதீரர்கள் இவர்களும் 

பூரி THUMM ES முசவியவர்களும் WW. Git Bb Ke, a களம் 

அம்மஹாயாகத்தில் பற்பலகாயகாகளில் தரண்டப்பட்டு 

ராஜனுக்கு ப்ரியஞ் செய்ப விரும்பி அச்தந்தக் கார்யங் 

க நடததனினாகள். ருதிவிக்குக்களன் ஸபிகர்களன் பண 

டிகர்கள் நண்பர்கள் ஆகிய இவர்கள் அனைவரும் சல் 

வார்த்தைகள் சிற்த பூஜைகள் த. ஷிணகன் இவை 

களால் ஈன்கு பூஜிக்கப்பட்டி ருக்கையில் சிசுபாலனும் 

LP EKA QOL UT SLAG Fes Cor அடைகையில் 

கங்காகதியில் அவப்ருகஸ்னானத்தை கடத்தினார்கள். 

HES HUNG FOC amt GWA FHM” wh SHH சங்கம் 

பணம் துக்துபி ஆனகம் கோமுகம் முதலிய விசிதர 

மான பலவாரத்மங்களும் முழங்கின. கர்தீதகர்கள் ஸர் 

தோஷூத்துடன் ஆடினார்கள். காயகர்கள் ஸந்தோஷ 

மூற்றுக் கூட்டங்கூட்டமாய்ப் பாடினார்கள். வீணை 

வா௫ிப்பதும் புல்லாங்குழல் ஊதுவதும் OSS Srar 

மிடுவதுமா யிருக்கின்ற அங்குள்ள ஜனங்களின் சப்தம் 

ஆகாயம் முழுவதும் அளாவிற்று, அப்பொழுது பொற்
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சங்கிலி முதலிய அலங்காரங்களை அணிக் இருக்கிற மன் 

னவர் விசித்ரமான தவஜங்களும் சிறந்த பதாகைகளு 

முடைய "கஜன் சேஷூடங்களோடும் தேர்களோடும் குதி 

ரைகளோரடும் ஈன்கு அலங்கரித்துக் கொண்டிருக்கிற 

"யோதர்களோடுங்கூடிப் புறப்பட்டார்கள், யதுக்க 
ஞூம் ஸ்ருஞ்சயர்களும் கம்போஜர்களும் குருக்களும் 
கேஸலர்களும் கேகயர்களும் யஜமானனான யு திஷடிர 

மன்னனை முன்னிட்டுக் ; தங்கள் ணைனயங்களால் பூமி 

யை நடுங்கச் செய்து கொண்டு புறப்பட்டுப்போனா/ கன. 

ஸபிகர்களும் ருதீவிக்குக்களும் ப்ரரஹ்மணன்பேஷடர் 

களம் பெரிய வேதகோஷூத்துடன் சென்முர்கள, தே 

வதைகளும் ரிஷிகளும் பி தீருக்களும் கந்தர் வர்களும் 

புஷ்பங்களைப் பெய்துகொண்டு துதி தீதார்கள். புரு 

ALi Fon ஸ்த்ரீகளும் ஆடையாபரணம் புஷ்பம் 

சந்தனம் மூதலியவைகளால் கன்றாக அலங்கரித 

துக்கொண்டு பனைகை ரஹஙகளால் பூசு தும 

இறைப்பதுமாகி விலாயாடினார்கள். AD COUT GIB AT 

எண்ணெய் பால் தயிர் நெய் கர்தஜலம் மஞ்சன குங்கு 

மம் இவைகளைக் கொண்டு புருஷர்களால் பூசப்பட்டுத் 

தாங்களும் அவற்றைக் கொண்டு அவர்கள்மேல் பூசிக் 

கொண்டு விளையா டனார்கள். தெய்.மடக்தையர்கள் 

விமசனங்களின்மேல் ஏறி ஆகாயத்தில் புறப்படுவது 

போல ராஜபசக்ணிகள் படர்களால் பா.துகரக்கப் பெற்று 

ரதம் முதலிய வாஹனங்களில் ஏறிக்கொண்டு இந்த 

அவப்ருதஸ்னான சதைப் பார்க்க விரும்பிக் கிளம்பினார் 

கள். அம்மாதரசிகள் மாமன்பிள்ளைாகளாலும் ஸி 

களாலும் சர்தனஜலம் முதலியவைகளால் ஈனைக்கப் 
பெற்று வெட்கத்தோடு கூடின மச்தஹாஸத் தினால் 

1, கஜம் ரேஷ்டம்--இறர்த யானை, 2, யோதன்--யுத்தவீரன், 
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மலர்ச்த முகமுடையவர்களாகி விளங்கஇஞார்கள்: கரந்த 

ஜலம் மூதலியவைகளால் ஆடைகள் னைந்து அங்கறு 

களும் கொங்கை துடை இடை இவைகளும் துலக்கப் 

பெற்ற அம்மடக்தையர்மணிகள் ஜலம் இறைக்கும் யக் 

தீரங்களால் மைத்துனன்மார்களையும் ஸகெளையும் நனை 

தீதார்கள். அவர்கள் பம்தரங்களரல் கக்தஜலா இகளை 

யெடுத்து இரைக்கும் குதூஹலத்இன் மிகுதியால் தலைச் 

சொருக்குகள் அவிழ்ச்,து பூமாலைகள் கழுவப் பெற்று 

2) pu wr avis or ri காமுகரகளுக்கு மனக்கலக்கத் 

தை (மன்மக விகாரச்தை) விளைத்தார்கள். அ௮ச்த யதி 

ஆடி ரமஹரரரஜன் கல்ல குதிரைகள் கட்டிப்பொற் சங் 

கிலிகளால் அலங்காரம் செய்யப் பெத்றிருப்பநுமாகிய 

சதத்தில் ஏறிக்கொண்டு சன்பத்னிசளோடுகூடி. ப்ரயா 

ஐம முதலிய கரியாகலாபங்களோடு கூடிய ராஜஸ%யயா 

கம்போல் விளங்கினான். ருதீவிக்குக்களன் பசனீஸம்யாஜ 

மென்ற சில பாகனிசேஷங்களையும் அவப்ரு த.த்.தித்கு 

அங்கமரன கரம் த்தையும் அனணுவி. 19. B Zi ஆசமனம் 

செய்த அமமன்னவனுக்கும் தீரெளபத் திக்கும் கங்கையில் 

Mom Ge செய்வித்தார்கள், அப்பொழுது ஓரே மை 

யதகில் சேவதுக் தூபிகளும் மனுஷ்யதுக் துபிகளும் 

முழங்கின. தேவதைகளும் ரிஷிகளும் பித்ருக்களும் 
மனுஷியர்களும் பூமழைகளைப் பொழிச்தார்கள். மஹா 

பாதகம் செய்தவனும் அவப்ருத ஸமயத்தில் ஸ்னனஞ் 

செய்வானாயின் அப்பொழுதே அக்தப்பாபததினின்று 

விடுபடுவானாகையால் ப்.ராஹ்மணா.இவ/ ணங்களும் பர்ஹ் 

மசர்யம் முதலிய அம் ரமங்களஞுமாகய வயவஸ்தைகளை 

புடைய ஸகல ஜனங்களும் ஸ்ஞைஞ் செய்தார்கள். 

அப்பால் பூதிஷடி.ர மன்னவன் புதிய வெண்பட்டு வஸ்த் 

சரங்களை உடுத்துச்கொண்டு நன்கு அலங்கரரங்களையும்
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அணிக்து ருத்விக்குக்களன் ஸதஸ்யரா்சள் ப்ராஹ்மணர் 

கள் முதலியவர்களை ஆபரணம் அம்பரம் முதலிய ஸம் 
மரனங்களால் பூஜித்தான். ஸ்ரீமர்சாராயணனையே 

முக்யமாகப்பழ்றின அம்மன்னவன் எல்லாம் அவனு 

டைய சரீ.ரங்களே யென்னும் புத்தியுடையவனாகையால் 

பக்துச்களையும் ஜ்ஞா.இிகளையும் ஈன்மனமுடைய ராஜர் 

கலாயும் ஈண்பர்களையும் மற்றுமுள்ள அனைவரையும் 

அடிக்கடி பூஜித்தான். அங்குள்ள ஸமஸ்த புருஷர்க 
ஞூம் தேவதைகளேரடொத்த ஒனியுடையவர்களும் ரத் 

னம௰யமான குண்டலங்கள் பூமால்கள் தலைப்பாகை கஞ் 

சுகம் வெண்பட்டு வஸ்.தீரங்கள் விலையர்ச்த ஹாரங்கள 

ஆகிய இவற்றையுடையவர்களுமாகி விளங்கினார்கள். 

ஸ்த்ரீசளும் இரண்டு குண்டலக்களோரடும் முன்னெழ்றி 

மயிர்களோடும் கூடின முகங்களால் சோபையுடையவர் 
Sarr B® Gar ol LWT sr அசைகாண்மாலமுடன் விள 

ஙகினார்கள்? மன்னவனே! அுனக்தரம் சிற்த கல்லொ 

முக்கழுடைய ருத்விக்குக்களும் ப்ரஹ்மலாதிசளான 

ஸபிகர்களும் ப்ீராஹ்மரை க்ஷத்ரிய வைஸ்ய சூதீரர்க 

ளும் மற்றும் யாகததஇழ்கரக வம்திருக்த ராஜர்களும் 

தேவதைகள் சிஷிகள் பித்ருக்கள் மற்ற பூதங்கள் லோ 
கபரலர்கள் அவரவர்களுடைய பரிஜனங்கள் ஆகிய 

அனைவரும் அம்மன்னவனால் பூஜிக்கப்பட்டு அவனிடம் 

அனுமதி பெழ்றுக்கொண்டு தத்தம் இருப்பிடம் 

போய்ச் சேர்ந்தார்கள். மனுவு.யன் அம்ருதத்தைப் பரு 

இ தருப்தி அடையா திருப்பதுபோல அனைவரும் ஸ்ரீக் 

ருஷ்ணனுடைய தாஸனும் சரஜர்ஷியுமாகிய யு.திஷ்டிர 
னுடைய ரரஜஸுூயமஹோதலவைச்தைப் புகழர்து 

சிறிதும் த்ருப் தி அடையசதிறுர்தார்கள். அப்பால் யூ... 

ஷ்டிரமன்னவன் தத்தம் இருப்பிடங்களுக்குப் போக
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முயன்ற ஈண்பர்களையும் ஸம்பக்இகளையும் பக்துக்களை 

யும் ஸ்ரீக்ருஷ்ணனையும் விட்டுப் பிமியப் பொருமையா 

அம் ஸ்னேஹக்தினாுலும் போகவொட்டாமல் தடுத் 

தான். ஸரீக்ருஷ்ணன் அக்த முதிஷூடானுக்கு ப்ரியஞ், 

செய்ய விரும்பி ஸாம்பன் முதலிய யதுவிரர்களை தவா 

கைக்கு அனுப்பித் தான் அங்குச் சிலசாள் வஸித்திருக் 

தரன், இங்ஙனம் தர்மபுதீரன் மிகவும் கடக்க முடி. 

டத மனோதமாகிம மஹாஸமுகாரத்தை ஸ்ரீச்ரூுஷளா 

ஹுடைய அனுக்ரஹத்தினால் கடம். மனக்கவலை இரப் 

அயற்றுன். தன்பக்தர்களைக் கைவிடாமல் பாதுகாக்குக் 

தன்மையனான பகவானிட தீதில் சிலைகின் உ மனமூடைய 

யு.திஷடிரதுடைய அக்தப்புரக்திலுனன ஸம்பத்தை 

யம் ராஜஸுியம் கடக் தபெருமையையூய கண்டு துர் 

யோ தனன் ஒருகால் பரிதபித்சான், அம்மன்னவனு 

டைய அந்தப்பூரததில் பூலோகத்திலுள்ள மன்னவர்கள் 

அஸாுரஸற்பேஷ்டர்கள் தேவேக்த்ரன் முதலிய லோக 

பசலர்களாகிய இவர்களுக்குளன்ளஸம்ரு த் இகளெல்லாம். 

அமைக்கப்பட்டு விளக்கமுற்றிருகதன. தீசெளபதி அத் 

தகைய ஸமருத்தகளஞடன்தன் கணவனைப் பரிசரித்து 

வக்தாள். ுூர்யோதனன் அர்த தீரெளபறதியிட த்தில் 

மிகவும் மனவிருப்பருற்றுப் பரிதபித்தரன். மற்றும், அப் 

பொழுது அளவ்வந்தப்புரத்தில் கிதம்பத்தின் பார த.இினால் 

மெல்லமெல்ல ஓலிக்கின் றகிலம்பு தண்டைகளோடுகூ டிய 

பாதங்களால் சோபையுடன் இகழ்பவரும் இடையில் 

மிக்க ௮ழகியர்களும் கொங்கைமேல் அணிந்த குங்குமக். 

களாரல்சிவஈத ஹாரங்களுடையவர்களும் மிகவம் அழகி 

ய முகமுடையவர்களும் அசைகின்ற குண்டலஙகளும் 

முன்னெழ்றி மயிர்களும் அமைச்து விளங்குபவர்களு. 

மரகிய ஸ்ரீக்ருஷ்ண மஹிஷிகள் அனேகமா யிரக்கணக்.
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கில் உலாவிக் கொண்டிருக்கரர்கள், அதுவும் அச்தத் 

அர்யோ தன க்குப் பரிகாப ஹேதுவாயிற்று, மயனால் 

தன்திறமைகளெல்லாம் தோன்றும்படி நிர்மிக்கப் 

பட்ட ஸபையில் மஹா ரரஜனாகிய தர்மபுதீரன் தம்பிக 

சோமடும் பர்துக்களோடும் தனக்குக் கண்ணப்போல் 

ிதாஹிதங்கமலா அறிவிக்கின்ற ஸ்ரீக்ருஷ்ணனோடும் 

கூடி ஐரிடதீதில் ஸ்வர்ணமயமரன ஸிம்ஹாூஸனைத்தில் 

ப்ரஷ்மதேவனறுடைய செல்வத்கோடொகத்த செல்வத்து 

டன் ஸ்துஇிபாடகர்களால் துதிக்கப்பெற்றுச் தேவேர் 

தரன்போல உட்கார்ச்திருக்த£ன், அப்பொழுது து. 

ஹரஙகாரமுடையவனும் கையில் கத்தியைத் தரித்தவ 

னும் கிரீடம் பூமாலை இவை அணிச்தவனுமாகிய துர் 

யோதனன் ப்ராதாரக்களால் சூழப்பட்டு தவா ரபாலர் 

சக கோபத்துடன் பழித்துக்கொண்டு அவ்விடம் வச் 

தான். (சத்ருக்கள் ஜலத்தைகத் தரையரகவும் தரை 

யை ஜலமாசவும் ப்ரமிக்கச் செய்யு தன்மையுடைய ௮ச் 

சபையுள் நுழைகின்ற) ௮த்துரயோதனன் மயனுடைய 

மாயையினால் மதிமயங்கித் கரையைக் கண்டு ஐலமென்று 

ப்ரமித்து ௮ரையாடையைத் தூக்கக்கொண்டு நடக் 

தரன்); மற்றும் ஐரிடதீதில் தரையை ஜலமென்று ப் 

மிதீதுூ ஜலத்தில் உடப்பதுபோல ஈடந்து இடரி விழுக் 

தான்) மற்றும், ஓரிடத்தில் ஜரலததைச் தரையாக ப்ர 

மித்துதி தரையில் கடப்பதுபோல ஈடந்து இடரி விழுச் 

தான். பீமணேனனும் ஸ்தரீகளும் மற்றுமுள்ள ராஜர் 

களும் அதத் துயோதனனைக் கண்டு முதிஷடிரமன் 

னவனால் வேண்டாமென்று தடுக்கப்பட்டும் ஸ்ரீக்ருஷ்ண 

னால் அனுமோதனஞ் செய்யப்பெற்றுச் சிரித்தார்கள். 

அத்துர்யோதனன் வெட்கமுற்றுத் தலையைக் கவிழத் 

துக் கோபத்தினால் ஜ்வலித்துசக்கொண்டே ன்றும்
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பேசாமல் புறப்பட்டு ஹஸ் இனாபுரச்இிம்குப் போனான். 

அப்பொழுது “ஆ! ஆ! துர்யேரசனன் அவமதிக்கப்பட் 

டான்' என்று பெரிய கோஷூம் உண்டாயிற்று, அதற்கு, 

யுதிஷ்டிரன் மனவருத்த முற்றுன். ராஜனே] நீ என்னை 
எதைப்பற்றி வினவினையோ அதம்கு இங்கனம் மறு: 

Gury கூறினேன். துர்மோதனன் யு.இஷ்டிரனு 

டைய செல்வப் பெருக்கைக் கண்டு பொறுக்க முடியா 

மல் பரிதபித்தமையாகிற துர்ப்டுத்திக்கன தீ.தினால் 

அவமதி அடைரஈ்த விஷூயக்தை விசதமாக மொழிக் 

தேன். எழுபத்தைச்தரவது அத்யாயம் முற்றிற்று. 

  

4 ஸால்வவச வருத்தார்தம். )ஆ-.உஉ௨ 

ஸ்ரீசுகர் சொல்லுகிறார். மன்னவனே! விணையரட 

டி.ற்காக மானிட உருவம் பூண்டிருக்கிம பாம புருஷ 

னான ஸ்ரீக்ருஷ்ணான் ஸெளபமென்னும் விமான ததையு 

டைய ஸால்வனைக்கொன்ற அமழ்புதமான மற்றொரு வருத 

தாக்கத்தையும் சொல்லுகிறேன், கேட்பாயாக. முன்பு 

சிசுபாலனுக்கு சண்பனாகிய ஸால்வனும் ஐரரஸம்தண் 

முதலிய மன்னவர்களும் ருக்மிணியின் விவாஹத்இன் 

பொழுது விரு தார்கள். அப்பொழு Wi B ஸரல் 

வனும் ஜராஸக்தாஇகளும் யாதவர்களால் gsc 

டார்கள். அவர்களில் ஸால்வன் ஸமஸ்த ராஜர்களம் 

கேட்டுக்கொண்டிருச்கையில், ‘pu adv யாதவர்களே 

இல்லாதபடி. அழித்து விடுகிறேன். என் பெளருஷத் 

தைப் பாருங்கள்! என்று ப்ரதிஜ்ஞை செய்தரன், மட 

னாய அ௮ச்த ஸால்வன் இங்ஙனம் ப்ரதிஜ்னை செய்து 

இனந்தோறும் ஒருவேலை இரு பிடி மண் புழுதியைப் 

YAS gs கொண்டு பீரபுவான பசுபதியை ஆசாதித் 

தான். மஹானுபாவனாய அவ்வுமாபதி இங்கனம்
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mia sor கடந்த பின்பு கடையில் சிறிது wee sr 

லிம் அடைக்து அவணிடம் வந்து தன்னைச் சரணம் 

அடைத்த அன்னவனை வரம் வேண்டும்படி தரண் ஜூ. 

ளுணன், அச்த ஸால்வனும் தேவர் ௮ஸுரர் மனுஷ்யர் 

கக்தர்வர் உரகர் ரரக்ஷஸர் இவர்களால் பேதிக்க முடி 

ures gb ergs sun செல்லுச்திரமையுடையதும் 
௮ருஷ்ணிகளுக்குப் பயங்கரமுமாகிய ஒரு விமானத் 

தைக் கொடுக்கும்படி. பேண்டினான். அந்தக், கிரிசனும் 

அப்படியே ஆகட்டுமென்று மயனுக்குக் சகட்டனமிடச் 

சத்ருபட்டணங்களை வெல்லுக் திரமையுடைய அம்மய 

னும் இரும்புமயமாயிருப்பதும் பட்டணம்போன்றது 

மாகிய லெளபமென்னலும் பெயருடைய ஒரு விமானத் 

தை கிர்மித்து ஸால்வனுக்குக் கொடுத்தான். அந்த 

ஸால்வன் இருட்டி ர்கிருப்பிடமாயிருப்பதும் சினத்த 

படி. செல்லுச் இறமையுடையதும் ஒருவராலும் கிட்ட 

முடியாததுமாகிய விமானத்தைப் பெய்று வ்ருஷ்ணி 

கள் செய்த வைரத்தை கினைத்து தவாரகைக்குச் சென் 

மூன், us gu0G rapt Car! ஸால்வன் அளவிறக்௪ தன் 

லைன்யத்தினால் தவாரகரபுரியைக் சகைக்து உபவனநு 

களையும் உத்யரனவனங்களையும் முறித்துப் பாழ்செய் 
தாண். அவன் கேரபுரங்களையும் தீவரரங்களையும் உப் 

பரிக்கைகளையும் கோட்டையின் மேலுள்ள க்ருஹங 

கையும் வெளிவாசற்படிகளையும் வீதிகளையும் விளை 
யாடு மிடங்களைாயும் இடித்துப் பாழ் செய்தான். மற் 

றும் விமானங்களில் சிறக்க அவனுடைய ஸெளப 

விமானத்தினின்று ஆம தங்களாகிற மமைகளும் கற்க 

ளும் மரங்களும் இடிகளும் ஸா்ப்பங்களும் விடாமழை 

யும் பறற்கற்களும் வரது விழுச்தன. மற்றும் கொடிய 
சுழற்காற்று வீசிற்று, தூட்களால் இசைகளெல்லாம்
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மூடப்பட்டன. ஸ்ரீக்ருஷ்ண்னுடைய பட்டணமாகிய 

த்வாரகை இங்கனம் ளெளபவிமான தீ தினால் மிகவும் 

48 டி.க்கப்பட்டு தரிபுரத்தினால் பீடிக்கப்பட்ட பூமண்ட 

லமபோலச் சிறிதும் ஸுகத்தை அடையரதிருந்த து. 

மஹானுபாவனாகிய ப். ரதமுமனன் தன்ப்[ஜைகள் விக் 

கப்படுவதைக் கண்டு மஹாரகனும் வீரனுமாகையால் 

பயப்படவேண்டாமென்று ப்ரஜைகளுக்கு ஸமாதானஞ் 

சொல்லி ,ரதச்கின்மேல் ஏறிக்கொண்டு ஸரல்வனை 
சாதிர்த்துச் சென்றான். அங்ஙனமே ஸாத்யக௰ சர்ரு 

தே௲ணன் ஸாரம்பன் அக்ரூரன் அவன் தம்பிகள் 

ஹாரர்தீதிக்யன் பானுவிச்சன் FSW ASIA ovr sow wr 

இவர்களும் ரதிகர்களின் கூட்டங்களை அ௮டக்கியாளுக் 

இறமையுள்ள வீரர்களின கூட்டங்களாமும் அடக்கியாள 

வல்லவர்களாரன மற்றும் பல மஹாவீரர்களும் கவசங் 

கை அணிச்து தேர் யான குதிரை கரலரள் இவை 

களால் பாது காக்கப்பட்டுப் புறப்பட்டார்கள். அப் 

பரல் ஸால்வர்களுக்கு யாதவர்களோடு யுத்தம் நடக் 

தீத. அந்த யுத்தம் முன்பு ௮அஸுரர்களுக்குத் தேவ 
தைகளோரடு கடச்ச௪ யுத்தம்போல் கேட்போர்களுக்கு 

மயிர்க் கூச்சத்சை விலாப்பதாகித் துமுலமாமிருர் த.து. 

ப்ர தயும்னன் ஸெளபவிமானமுடைய ஸால்வன் ப்ரயேர 

கிச்சு அம்மாயைகளை யெல்லரம் ஸூர்யன் so situ 

அ௮ண்டான இருட்டைப் போக்குவதுபோல் இிவ்யாஸத் 

ரங்களால் ஒரு க்ஷணத்திற்குள் சாசஞ் செய்தான்; மற் 

அம், பொழ்பிடியும் இருப்பு நுனியம் வள்ச்த கணுக்களு 

முடைய இருபத்தைந்து பாணங்களால் ஸால்வனுடைய 

ஸேழபைபைதியை அடித்தான்; மற்றும், ஸால்வனை நாறு 

பாணங்களாலும், ஸேனையிலுள்ள பேர்வீரர்களை ஒவ் 
வொரு பாணத்தினாலும் உதவி லேனுபைகிகள்யும் ரர
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இகளையும் பவ்வத்து பாணங்களாரலும் யானை முதலிய 

வாஹனங்களை மும்ஜுன்று பாணங்களரனும் அடித் 

தரன். மஹானுபாவனாூய ப்ரத்மும்னன் செய்த அவ்வற் 
புகமான செயலைக் கண்டு அவன் ளேனையிலுள்ள வீரர் 

களும சத்ரு ளேனையிலுள்ள வீரர்களும் ஆகிய அனை 

வரும் அவனைப் புகழ்க் தார்கள்: மயனால் கிர்மிக்கப்பட் 

டதும் பற்பல மாயைகள் சேர்க்மு ஒரு வடிவங்கொண் 

டி ருப்பதுமாகய அர்த ணெளபவிமானம் ஒருகால் பல 

உருவங்களுடையதும் ஒருகரல் ருருவழமுடையதும 

ஒருகால் பூலப்படுவறும் ஒருகரம் பூலப்படாமல் மறைவது 

மர௫ச் சதருக்களால் குண்டு பிடிக்க முடியா மிருக்த.து. 

மற்றும், அர்த ளெளபவிமானம் ஒருகரல் பூமியிலும் 

ஒருகால் ஆகாயத்திலும் ஒருகால் பர்வத சிகரத்திலும் 

ஒருகரல் ஜலத்திலும் புலப்பட்டு நின்ற இடத்தில் கில 

சொள்ளாமல் "அலாத சக்ரம்போல் சுழன்று கெரண் 

டிருக்தது. ஸால்வன் ளெளபவிமான க்தோடும் ஸைன் 

யங்களோடும் எங்கெங்குப் புலப்படுகிருனோ அன்வன் 

விடங்களில் ஸாதவதவீரர்கள் பாணங்கள் ப்ரயோகித் 

தார்கள்... அக்ணி ஸசிர்யன் இவர்சளோடொத்த 
ஸ்பர்சமுடையவைகளும் ஸர்ப்பங்கள்பேல் அணுக 

முடியா தவைகளுமான ஸாரத்வதவீரர்களின் பாணங்க 

ளால் ஸரல்வன் தன் விமானமும் ஸைன்யங்களும் பிளக் 

கப்பெற்று மஇமயங்கினறான். பதுவீரர்கள் ஸால்வளூ 

டைய ணேனாபதிகளின் ஆயத ஸமூஹங்களால் மிகவும் 
பீடிக்கப்பட்டும் மன்று லோகங்களையும் ஜயிக்கவேண் 

டுமென்லும் விருப்பமுடையவர்களாகையால் தத்தம் 

யுத்தத்தை விட் டுப்போகாமல் கிலை சின் றிருக் தார்கள்: 
  

1, அலாதம்--கொள்ளி. ௮தைச சுழற்றினால் ஈக்ரம்போல் 

தோன்றும், அதையே ௮லாத சக்ரமென்பர்கள்,
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தீயுமானென்று ப்ரஸித்திபெட்ற ஸால்வனுடைய மக்த்ரி 
ப் ரத்புமனனுடைய அஸ்த்ர த்இினால் மிகவம் பிடிக்கப் பட்டு அவனருகே வந்து மிகுக்த பலமுடையவனாகை 
பரல் பெரும்பஞுவடையதும் GT a0 Bao) WD இயற்றப்பட்டது 
மரிய கதையினால் அவனை அடித்து ஸிமஹகாதம் செய் 
தரன், சத்ருக்களை அடக்குச் திமமையுடைய பரதமும். 
னன் சதையின் அடியினால் மார்பு விரிக் து வருத தழுழ் 
றிருப்பதைக் EIQ ors Gurr Bus தாருகபுதான் ஸர 
baw ஈடத்த வேண்டும் தர்மங்களை அறிக் சவனாகை 
யால் அவனை யுச்த பூமியினணின்று அப்புறம் கொண்டு, 
போனான். ஸ்ரீக்ருஷ்ணனுடைய குமாரனாயெ அர்த 
ப்்ரத்பும்னன் ஒரு Yar Oi $5 5B oHar ப ரஜ்ஞையை 
அடைந்து ஊரரதியைக் குறித்து இங்கனம் மொ ழிக் 
தரன், 

LIT Buy Low sor சொல்லுமுன்: ௭77! நீ என்னை 
முத சபூமியினின்று அப்பும் கொண்டு பே, மினையே; 
இது முக்தமன்று, ஆ? இப்படியும் செய்யலாகுமரசி 
யரதவர்களின் வம்சத்தில் பிறக் தவன் தைர்யமற்ற மண 
முடைய ஸரரஇயரல் திரையைப் பெற்ற என்னைத் 
தவிர மற்ற எவனும் யு த்ககிதினின்று கழுவின தரகக் 
கேட்டதில்லை. தச்தைகளாரன சாமக்குவணார்களிடம் சென்று அவர்களால் வினவப்பெய்றுத் தர்ம தவமுத 
யு தீததிணின்று ஓடிப்போன நரன் எனக்குத் தகுக் 
திருக்குமாறு ஏன்ன மறுமொழி கூறுவேள்ரி என் ப்ரா 
தாக்களின் பச்ணிகள் யுததததில் கேர்ச்ச என்னுடைய 
அதைர்யதசதைச் சிரித்துக்கொண்டு அருவர்க்கொருவர் 
சொல்லப் பேோசகிருர்கள். இது நிச்சயம், வீரனே 
மற்றுமுள்ளவர்களும் என்னைப்பற் றி எப்படியெப்படி. 
யோ சொல்லுவார்கள். 
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ஸா ரதி சொல்லுகிறான்:--ப்ரபூ! ஆயுஷ்மன்/ (வள 

ர்ச்த வாழ்காளுடையவனே]) “ஸாரி ஆபத்தை 

அடைந்த 1 இிகனை ரகூதிக்கவேண்டும். ரதிகனும் ஆபத் 
தை அடைக்க ஸாரதியை சக்திக்கவேண்டும்” என்கிற 
தர்மத்தை அறிச்த கான் இங்ஙனம் செய்தேன். ஆகை 

யால் நரன் உன்னை அப்புறம் கொண்டிபோனது தர் 

மமே. கீ சத்ருவினால் கதையால் அடியுண்டு வருந்தி 
மூர்ச்சை அடைக்கிருப்பதை அறிந்து உன்னை கரன் 

யு ச்தபூமியினணின்று அப்புறம் கொண்டு போனேன் 

எழுபத்தாறாவது அத்யாயம முற்றிற்று, 

  

[ தயுமானை ப்ர த்யுமனன் அடிக்ள கயில் யதுக்)) 

ப “திலும் சென்டர்கள் படை 
வித்தல், ! 

ஸ்ரீசகர் சொல்லுகிருர்:--அர்த ப்ரத்புமனன் ஜல 

ததை ஆசமனளனு செய்து கவசம் பூண்டு தனுஸ்லைகத் 

தரித்து (ஸாரதி/ என்னை வீரனாகிய தயுமானிடம் கொ 

ண்டுபோய்ச் சோப்பாயாக' என்றுன், அக்த ருக்மிணி 

புத்ரன் சன்னைனயங்கலா அழிக்கின்ற தமுமானைக் 

கட்டி எதிர்த்துத் தகைந்து புன்னகை செய்து கொண் 

டே எட்டு நா.ராசபாணங்களால் அடி.க்தான்; மந்றும், 

நான்கு குதிரைகளை நரன்கு பாணங்களாலும் ஸாரரதி 

யை ஒரு பசணத்தினாலும் அடித்து இரண்டு பாணங் 

களால் தனுஸ்ஸையும் சவஜக்தையும் மற்றொரு பாணத் 

இனால் தீயுமானுடையசிரஸ்லஸையும அறுத்தான். கதன் 

ஸாதயகி ஸாமபன் முதலிய யாதவர்கள் ஜெளபபதுி 

யரன ஸால்வனுடைய னளைனயத்தை அடித்தார்கள். 

ளெளபவிமான த்திலிருச் தவர்கள் ௮னைவரும் கழுத்
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தறுப்புண்டு ஸமுதாரத்கில் விழுச்தார்கள். இங்கனம் 

பாதவர்களும் ஸால்வர்களும் ஒருவரை யொருவர் அடிச் 

அச்கொண்டிருக்கையில் அசத யுத்தம் பயங்கரமாக 

௮ம் துமுலமாகவும் ஒன்பது ராத்ரிகள் ஈடக்தது. தர்ம 

புத்ரனாம் அழைக்கப் பெற்று இர தரப்ரஸ்ததகிற்குச் 

சென்ற ஸ்ரீக்ருஷ்ணான் ராஜஸுகியம் கடச்து சபால 

னும் முடிகையில் குருவ்ருத்தர்களிடத்திலும் முனிவர் 

களிடத்திலும் குக்சியிடக்திலும் அவன் பிள்ளைகளான 

தர்மபுதீராதிகளிட தீதிலும் சென்று “சான் தமையனா 
Gu பலராமனுடன் இவ்விடம் வசதேன். சிசுபாலனு 

டைய பக்ஷத்தில் Ceres மன்னவர்கள் என் பட்ட 

ணத்தை நிச்சயமாய் கரசஞ் செய்வார்கள். ஆகையரல், 

கரன் புறப்பட்டுப் போக வேண்டும்! என்று மொழிசது 

விடை பெம்றுக்கொண்டு மிகவும் பயங்கரமான அவ 

சகுனங்களைப பார்த்துக்கொண்டே த்வாரகைக்குத் 

இரும்பி வசதான், அத ஸ்ரீ கருஷ்ணன்;, தன்னுடை 

யவர்கள் மயுத்தஞ் செய்வதையும் ளெளபவிமானத்தை 

யும் ஸல்வளையும் கண்டு பட்டணத்தைப் பாதுகாத் 

துக் கொண்டிருக்கும்படி. பலரரமனை ஏற்படுத்தித் தாரு 
கனைப் பார்தீது “ஸா ரதி / என்ரதத்தைச் சிகரத்தில் 
ஸரல்வனிடம் கொண்டுபோவாயாக, அவனோடு சரன் 

யூத்தஞ் செய்ய வேண்டும். இகந்து ஸால்வன் பெரிய 

மாயாவி) இருவராலும் பேதிக்க முடியாத ஸெளப 

மென்னும் விமானமுடையவன்” என்று மொழிந்தான். 

இங்கனம் சொல்லப்பட்ட தாருகன் ரதத்தின்மேல் படிய 

உட்கார்சக்து குதிரைகளை ஓட்டினான். கருடக் கொடி. 

முடைய அர்த ஸ்ரீக்ருஷணாதகம் யுத்தபூமியில் நரழை 

கையில் அவன் பக்ஷத்தைச் சேர்க்த யாதவர்களும் 
சத்ருபக்ஷச்சிலுள்ளவர்களும் அதைக் கண்டார்கள்.
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ஸைன்யமெல்லாரம் பெரும்பாலும் அ மியப்பெற்ற ஸால் 
வன் முத்தபூமியில் ஸ்ரீக்ருஷ்ணனைக் கண்டு பயங்கர 

மான ஓலியுடைய கதையை அவனுடைய ஸாரஇமின் 

மேல் ப்[யோடத்தான். ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் குறைக் கொள் 
போல் வேகத்துடன் ஆகரயத்தில் வருவதும் இசை 

களையெல்லாம் விளங்கர் செய்வதுமாக அச்தக் கதை 

யைப் பாணங்களால் தாறு அண்டங்களாகச் சேதித் 
தரன். மற்றும், அவன் அக்த ஸால்வனைப் ய தினாறு 
பாணங்களரல் அடி. தீது, ஸ-5/யன் தன் செணங்களால் 
ஆகாயத்தைச் அளைப்பதுபேல ஆகாயத்தில் F pw 

மிடுகின்ற ஸெளபவிமான த்தைபும் பரணமமைஹங்க 
ளால் அடித்தான். ஸால்வன் சரச்ங்கமென்னும் தனுஸ் 
ஸோடு கூடிய ஸ்ரீக்ருஷ்ண னுடைய புலசதை அடித் 
தான. அவனுடைய புலத்நினின்று சார்ங்கம் விழுக் 
தீது. அப்படி ஒருகாலும் நடக்தடுல்லையாகையால் 
அது மிகவம் ஆச்சர்யக்திற கிடமரமிருக் தது, அங்கு 
யுத்தம் பார்க்கிற ப்ராணிகள் அனைவரும் பெரிய ஹச 
ஹாகாரஞ் செய்தனர். னெனபவிம/ ன ததையடைப 
ஸால்வன் (சார்ங்கம் ஈழுவி Mp FED MEAD ave 
கோஷம் அடைஈ து) உரக்க ஸிம்ஹசாதஞ் செய்து 
BOT EK or Car B குறித்து இந்கன ம் மொழிசதரன், 

ஸுரல்வன் செ ல்லுகிமுன்:--மூடனே / நீ எங்கள் 
ஸ்னேஹிதனான சசுபாரலனுக்குப் பாரயையாக oS DUG & 
soul ருக்மிணியை காங்கள் பார்திதுக்கொண் 
ட.ருக்கையில் பறித்துக் கொண்டு போயிளை. மற்றும், 
எங்கள் ஸ்னேஹிதன் ஸபையினிடையில் மனக்கு மத் 
இிருக்கையில், அவனை வதித்தனை. நரம் எங்கும் 
தோற்பதில்லை யென்று அபிமானி தீதுச் கொண்டிருக் 
கிற அத்தகையனான உன்னை இப்பொழுது கூராக
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பாணங்களால் மிண்டுவச முடியாத மருத்புவினிடம் 

அனுப்பி விடுகிறேன். என்னெ திரில் சிம்பாயாயின் இங் 

கனம் சிச்சயமாய் நடத்தி விடுகிறேன். கிற்பாயரக. 

ஸ்ரீ பகவான் சொல்லுகிறான்:--மச்தனே7 (மதியற் 

றவனே!) வீணாகப் பிதற்றுனெறனை. அருகாமையில் 
வக் திருக்கின்ற மருதயுவையும் நீ காணப் பெருதிருக் 

கின்மனை. சூரர்கள் பெளருவ.த்தைக் காட்வொர்கள 
ன்றி வீணாகப் பலவும் பேசமாட்டார்கள். 

ஸ்ரீ சுகர் சொல்லுகிறார்: -மஹாரனுபாவனாகய ஸ்ரீ 

கருஷணன் இக்கனம் மொஜிக்து மிகவும் கோபித்துப் 

பயங்கரமான வேகமூடைய கதையால் ஸால்வனைக் 

கழுத்துக்கும் தோளுக்கும் ஸர்இியில் அுடிக்தான்; 

அக்த ஸால்வன் குருதியைக் குக்கிக்கெொண்டு ஈடுங்கி 

னான். கதை திரும்பி வருகையில் ஸால்வன் மறைக் 

தான்: அப்பால் இரு முஹுிர்ததகாலம் கழித்த 

௮டனே ஒரு புருஷன் வக்து ஸ்ரீ கிருஷ்ணனை த் தலையால் 
வணங்கி அழுதுகொண்டே *தேவகியால் அனுப்பப்பட் 

டேன்” என்று மொழிந்து மீளவும் அவனைக் குறித் 

துத் *தந்தையிடத்தில் Wars அன்புடையவனே / 

பசுஹிம்ஸை செய்பவன் பசுவைக் கட்டிக்கொண்டு போ 

வதுபோல, ஸால்வன் உன தந்தையாகிய வஸுதேவ 

னைக் கட்டிக்கொண்டு போனான்! என்முன், ஸ்ரீ க்ருஷ் 

ணன் இங்கனம் அணிஷ்டமான வார்த்தையைக் கேட்டு 
மனுஷ்யர்களின் ஸ்வபாவத்தைப் பின்சென்று மன 

இரக்கமும் மனவருத்தமு முற்று அற்ப புருஷன் போல 

இங்ஙனம் மொழிக் தான், 

ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் . சொல்லுகிறுன்.--மிகவும் அற்ப 
பலனான ஸால்வன் எப்படிப்பட்ட ஸங்கடத்திலும் பர
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பரப்பின் றிப் பின் வாங்கா இருக்கும் ”ரனும் தேவதை 
களரலாவது அஸுரர்களாரலாவது ஜயிக்க முடியாத 

வனுமாகிய பலராமனை ஜயித்து என் தந்தையைக் 

கொண்டுவக்தரன். ஆ! தெய்வம் மிக்க வலிவுடையது. 

ஸ்ரீ சுகர் சொல்லுகிறார்:--ஸ்ரீ க்ருஷ்ணன் இங 

னம் சொல்லிக்கொண்டிருக்கையில் ஸால்வன் தன் 

மாயையினால் வஸு தேவனைப் போல ஒருவனைக் கெசண் 

Cat g ஸ்ரீ கிருஷ்ணனைக் குறித் து இங்கனம் மொழிக் 

தான். ் 

ஸால்வன் சொல்லுகிருன்:--நீ எவனுக்காக இங்குப் 

பிழைத்திருக்கன்றனையோ, அத்தகைய உன்னைப் பிறப் 

பித்த தந்தையை இகோ கரன் கொண்டு வர்திருக்கன் 
தேன். இவனை சான் இப்பொழுது நீ பார்த்துக் கெரண் 

டி ருக்கையில் வதிக்கப் போகிறேன். மூடனே நீ வல்லை 

யாயின் இவனை என்னிட ச்தினின்று கரப்பரயாக. 

ஸ்ரீ சுகர் சொல்லுகிளுா.--மாயாவியாகிய ஹால் 

வன் இங்கனம் விரட்டி அவ்வஸாதேவனுடைய 

தலையை அறுத்தெடுக துச் கொண்டு ஆகரயத்திலிருக் 
கற ளெளபவிமான தீதில் ஏறிக்கொண்டான். தனக்கு 
௮ஸா தாரணமரன அ.றிவையுடைய அந்த ஸ்ரீக்ருஷ்ண 

பகவான் ஒருமுஹுிர் த்தகாலம் இங்கனம் மனுஷ் 

மர்சளின் ஸ்வபாவத்தில் அழ்ந்து பர்துக்களிட த்தில் 

மனவிருப்பம் தலைச் கெண்டு வருத்த முற்.றிருர் தான்: 
அப்பால் மஹரனுபாவனாகிய அக்த ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் 

அவை யெல்லாம் மயனால் போதிக்கப்பட்ட ஸால்வன் ப்.7 

யோகித்த ௮ஸுரமரயை யென்று தெரிக்து கொண் 
டான். ஸ்வப்னங் கண்டு விழித்துக் கொண்டவன் 
ஸ்வப்ன த்தில் சண்ட வஸ்துச்களைச் சாணாததுபோல
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மரயையென்று தெளிக்தறிர்த அவ்வச்சுதன் அப்பொழு 

தேயுத்தபூமியில் தாதனையாவது தன் shen soar 

சரீரத்தையாவது கரணவில்லை. பின்னையோ வென் 

ரூல், ளெளபவிமான த்தில் ஏறிக்கொண்டு ஆகாயத்தில் 

ஸஞ்சரிக்னெற சத்ருவைக் கண்டு அவனை விக்க 

முயன்றான். ராஜர்ஷீ! சில ரிஷிகள் முன்பின் ஸந்தர்ப் 

பற்களை ஆராயாமல் இங்கனம் சொல்லுகிறார்கள். இது 

தங்கள் வார்த்தையோடு விரோதிக்கு மென்பதையுங் 
கூட அவ்ர்கள் நினைக்கவில்லை. ஸமஸ்த வஸ்துக்களைப் 

பத்தின அறிவும் அவற்றின் உண்மையைப்பத்றின அறி 

வும் ஐன்வர்யமும் ஆகிய இவை அளவற்றிருப்பவனும் 

லர்வாக்தரா ச்மாவுமாகய ஸர்வேற்வானுக்கு ஜ்ஞான 
மில்லாத மூடர்களுக்கு உண்டாகக்கூடிய மோகமே 

ஹங்கனரவது ஸ்யாஷஹம் பயம் இவைகளாவது எப்படி 

ஸம்பவிக்கும்சி பண்டிதர்கள் எவனுடைய பா தரரவிக்தங் 
களின் பரிசர்யையால் கிலைகின்ற ஆத்ம ஜ்ஞான த்தைப் 

பெற்று ௮அனாதியாக ஏற்பட்டிருக்கிற C sane fw ப்ரமம் 
  

1. ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் ராஜஸ-மூயத்திற்குப் போனடோ தி பலரா 
மனுடன் டோ கவில்லை.பலராமனைப் பட்டண த் திலிருச்கும்படி. நிறுத்தி 

விட்டுப் போனதாகவே முன்பு கூறப்பட்டது, ஸ்ரீச்ருஷ்ணன் இந்த்ர 
ப்ரஸ்தத்திவிருச்கும்பொழுது ஸால்வன் வர் தானென்பதும் சரியன்று. 

'ஸால்வனோடு யுத். தஞ்செய்துகொண்டிுக்சேனாகையால் உங்கள் த்யூ 
த.த்தைப் பற்றி எனக்குத் தெரியாமற் போய்விட்டது” என்று காம்யக 
வனத்்திலிருந் த பாண்டவர்சளுக்கு நல் வார்த்தை சொல்லும்டொழுது 

ஸ்ரீச்ருஷ்ணன் மொழிர்தானாகையால் ஸால்வயுத்தம் அதற்குப் பின்பு 

நடந்த, சாகவே தெரியவருகற ந, ஆகையால் ரான் என் தமையனாயெ 
பலராமனுடன் இவ்விடம் வர்துவிட்டேனா ஐகயால் சதீருக்கள் என் 

பட்டண த்தைப் பாழ்செய்வார்கள். ,ஒகையால் புறப்பட்டுப் போக 
வேண்டும்' என்று சொல்லி விடைப்பெற்றுச்சொண்டு டோனானென் 

பது சரியன்று.
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ஸ்வதச்த் ரர தமப்ரமம்மு தலிய விபரீ தஜ்ஞுனமாகிறபிசர 

சத்தைப் போக்கிக் கொள்கிறார்களோ தங்களுக்கு ஸ்வ 

யாவஸித்தமரன அபஹதபாப்மதவம் முதலிய குணங் 

கள் தோன்றப் பெறுகையாகிம ஐற்வாயத்தையும் பெறு 

இருர்களோ: அத்தகையனும் ஸத்புருஷர்களுக்குக் கத 

முமாகிய பரமபுருஷனுக்கு மேரஹமென்பது எப்படி, ஸம் 

பவிக்கும்சி (அவன் பாதங்களில் பரிசர்யை செய்பவர்களு 
க்குங்கூட மோஹம் உண்டாகாதென்றால் அவனுக்கு 

மோஷம் உண்டாகாதென்பதைப் பற்றிச் சொல்லவேண் 

டுமோ£) எங்கும்தடைபடா த பசாக்ரமரறு டைய ஸ்ரீக்ருஷ் 

ணன் பலத்தினால் பாணஸமூஹங்களை ப் ரயோகித்து 

யுத்கஞ் செய்கின்ற ஸால்வைப் பாணங்களால் அடித்து 

அவனுடைய கவசத்தையும் தனுஸ்ஸையும் சிரேமணி 

யையும் அறுத்தரன்; ஸெளபவிமு ல் த்தையும் கதை 

யினால் முறித்தான். அவ்விமானம் ஸ்ரீக்ருதண னுடைய 
ஹஸ்தக்்தினால் ப்ரயேரகிக்கப்பட்ட கையினால் ஆமிரக் 

துணுக்கைகளாகர் சூர்ணமாடி ஸமுதார ஜலத்தில் 

விமுக்தது. அப்பால் ஸாரல்வள் ௮ர்த ணெளபவிமரனத் 

OBS BOSS பூமியில் இறங்கி சின்று கதையை எடுத் 

அக்கொண்டு வேகமாக ஸ்ரீ கருஷ்ணனை எதிர்த்து வக் 

தரன். அங்ஙனம் அவன் எதிர்த்தேரடி வருகையில் 
ஸ்ரீக்ருவணான் தோள்வளைகளோடு கூடின அவன் 

கையைப் பல்லபாணத்தினால் அறுத்து உடனே வு 

வனை விக்குமபொருட்டு ப்ளயகாலத்து ஸுிர்யனோ 

டொத்திருப்பதும் அற்புதமுமாகிய சக்சாயுதத்தை ஏக் 

திக்கொண்டு ஸுர்யனோடு கூடிய உதய பர்வதம்போல் 

ப்ரகாசிதீதான். இக்தரன் வஜ்ராயுதத்தினால் வருதரா 
ஸரனுடைய சிரஸ்ஸை அறுக்தாற்போல, ஸ்ரீக்ருஷ் 

ணன் பலமாயைகளையுடைய ஸால்வனுடைய சிரஸ்ஸை
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YOSEF FhITY SSD OCVu oF ys sror. அப்பொழு 
அ ஜனங்கள் ஹாஹாவென்று சப்தஞ் செய்தார்கள். 

னெளபவிமானம் கதையால் முறிச்து பாபிஷ்டனாகய 

அ௮ச்தஸால்வனும் HoH விழுகையில் தேவகணங்க 

ளால் அடிக்கப்பட்ட தேவதுச்துபிவா த்பங்கள் முழங் 

கின, அப்பொழுது sigs sro gor al ers 

சான ஸால்வாதிகளுக்கு உபகாரஞ் செய்யவிருமபிக் 

"கோபத்துடன் ஸ்ரீக்ருஷ்ணனை எதிர்த்து வந்தான். 

oT முபத்தேழாவது அதியாயம் முற்றிற்று, 

் ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் சந்தவக்தர விதுரதர்களை ) 
௪ஏ-ஆஒ4! வதித்தலு 0, இரத்சயாசரையாசச சென்ற (-$;:-ஓஒ- 

பல.ராமன ஸுுதரை வத்தலும். j 

usest OFT WV giBapi:—wants1 Gal Fos 

வக்தீன் தன் ஈண்பர்களும் பாலோகம் அடைக்தவர் 

களுமான சிசுபாலன் ஸால்வன் அர்ப்புத்தியான பெளண் 

ட்ரகன் இவர்களுக்குப் பரோக்ஷத்தில் ஸ்னேஹத்தி 

னால் செய்யவேண் டிய கார்யத்தைச் செய்யமுயன்றது மிக 

வும் கோபமுற்றுக் கையில் கதையை ஏச்இித் தணியனா 

கவே பதாதியாப விரைந்து மிகு த பலமுடையவனாகை 

யால் பூமியைப் பாதங்களால் ஈடுங்கச் செய்துகொண்டு 

ஸ்ரீக்ருஷ்ணனை எதிர்த்து வந்தான். ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் 

அவன் அ௮ங்கனம் வருவதைக் கண்டு தானும் விரை 

வுடன் கதையை எடுத்துக்கொண்டு சதத்தினின்றும 

இறங்கி ஸமுதாத்தை அதன்களை தடுப்பதுபோல 

அவனை எதிர்த்துத் தடுத்தான், கொடிய மதமுடைய 

தந்தவக்த்ரன் கதையை மேல் தூக்கிக்கொண்டு முகுக்த 

னைப் பார்த்து மொழிச் தான்.
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தந் தவக்தீரன் சொல்லுகிறான்: எனக்கு மிகவும் 

ஸந்தோஷம் ஆயிற்று. ஏனென்றுல், 8 தெய்வாதின 

மாய் இப்பொழுது என் கண்ணில் பட்டனையல்லவர£ி 

ஏக்கருஷ்ணா! நீ எங்களுக்கு அம்மான் பிள்ளை (ஹஜ 

மிதுன்), ஆயினும் மித்ரர்களுக்கே ச்சோஹஞ் செய் 
பவனாகி என்னையும் கொல்ல விரும்புகின்றன. ஆகை 

யால் வஜ்ரம்போன்ற இக்கதையினால் உன்னை விச் 

கப் போகிமேன். ஈண்பர்களிட தீதில் மிகுக்த அன்பு 

டைய நரன் இப்பொழுது தேஹத்தில் தொடர்க்து 

வருகின் வ்யா தியைப்போல் மருதியுவை விலாப்பவனும்: 

பக்துநபணை சதீருவமாகய உன்னைக் கொன்று 

எனது ஈண்பர்களின் கடனைத் இர்தீதுக் கொள்கிறேன். 

ஸ்ரீ சுகர் சொல்லுகிறார்: -மாவெட்டிகளால் பரனை 

யை வருதீதுவதுபோல் தம்தவக்தீாரன் பருஷ வசனம் 

களால் ஸ்ரீ க்ருஷ்ணனை வருத்திக்கொண்டு கதையினால் 

அவனைத் தலையில் அடித்து உடனே ஸிம்ஹம்போல் 
க்ருஷ்ணன் யுத்தத்தில் கதை 

யினால் அடிக்கப்பட்டும் சிறிதும் சலிக்கவில்லை, பின் 

& 
7 கர்ஜனை செய்தான். ஸ்ரீ 

னையோ வென்ருல், பெரும் ப ஷூரடைய கெளமோதக 

யென்னும் தன் கதையால் காடமாக அவனை மார்பில் 
அடித்தான். அங்கனம் நுடியுண்ட அர்த தந்த 

வக்தரன் அவ்வடி யினால் நன்ராக ஹ்ருதயம் பிளவுண்டு 

முகத்தினின்று குருதியைக் கக்கிக்கெொண்டு தலைமயிர் 

களையும் புஜங்களையும் பாதகங்களையும் பாப்பி ப்ராணன் 
களை இழந்து பூமியில் விழுந்தான்: மன்னவனே 7 

சிசுபால வதத்தில்போல ஸமஸ்த பூதங்களும் பார்த் 
துக் கொண்டிருக்கையில் மிகவம் ஸுிக்ஷமமா யமிருப்ப 

தும் அற்புதமுமாகெ ஒரு தேஜஸ்ஸு ஸ்ரீ க்ருஷ்ண 
னிடத்தில் ப்ரவேசித்தது, ௮ர்த தச்தவச்த்ர னுடைய
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ur stare Mgrs gr se ப்ரதரவரன தந்தவக்த் 

சன் மாண மடைச்தசோகத்தினால் மிகவும் வருக்இப் 
பெருமூச் செறிர்துகொண்டு கத்தி கேடயங்களை ஏந்தி 
அந்த ஸ்ரீக்ருஷ்ணனை வதிக்கவிரும்பி அவனை எதிர்த்து 

வந்தான். ராஜஸ்சேஷடனே / ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் கத்தியின் 
அணிபோன்ற நுனியுடைய சக்ராயுதத்தினல் அவ் 
விதாரதனுடைய சிரஸ்ஸையும் கிரீட குண்டலங்களுடன் 

அறுத்துச் தள்ளினான். ஸ்ரீக்ருஷிணன் இங்கனம் 

ஸெளப விமானத்தையும் ஸால்வனையும் தர் தவக்த்ரனை 

யும் அவன் தம்பியாகிய விதா.ர தனையும் பொறுக்கமுடி 

யாத மற்றுமுள்ள சதருக்களாயும் வதித்து, தேவதை 

கள் மனுஷயர் முணிவர் ஸிச்கர் கக்தகாவர் of Sur 
தரர் பெருமை பொருந்திய உரகர் அப்ஸரமடங்தையர் 

பித்ருக்கள் மக்ஷர் கின்னரர் சாரணர் இவர்கள் 

தன் விஜயத்தைப் பாடிப் பூமழைகள் பொழியவும் 

வ்ருஷ்ணிஸங்சேஷூடர்கள் சூழ்க்து வரவும் பெற்று அலங் 
காரஞ் செய்யப்பெற்ற பட்டணத்திய்குள் ப்ரவேூித் 

தான். யோகேள்வரர்களுக்கும் ஈன்வரனும் ஷாட் 
Gar பூர்ணனும் ஜகத்தை யெல்லாம் அடக்கியாள் 

பவனுமாகிய ஸ்ரீ க்ருஷ்ணன் இங்கனம் பிறரரல் ஒரு 
கால் ஜயிக்கப்பட்டு ஒருகால் தானும் அவர்களை ஜயிக் 

கரானென்று பசுக்களோடொத்த அறிவுடைய மூடர் 

கள் கினைக்கிறார்கள். (அவன் ஒருவ-ரலும் ஐஜயிர்கப் 

படாதவனாகவே யிருந்து பிறரை ஐயிக்கிறுனென் 

பதை அறிகிறதில்லை. இப்படிமிருக்க, பலரா 

மன், கெளரவர்கள் பாண்டவர்களோடு யுத்தஞ்செய்ய 
மூயன்றார்களென்று கேள்விப்பட்டு இருதாரத்தவர்களும் 

பச் துக்களாகையால் தரன் ஒருவரிடத்திலும் பக்ஷபா த: 
Wer! osm see yoru இர். த்தஸ்ணனான மென்னும்.
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வ்யாஜத் தினால் ஊரை விட்டுப் புறப்பட்டுப் போனான்; 

அவன் ப். ரபாஸ தீர்த்தத் தில் ஸ்னானஞ் செய்து பித்ருக் 

கள் தேவதைகள் சிஷிகள் மனுவியர் இவர்களுக்குத் 

தர்ப்பணஞு செய்து ப்ராஹ்மணர்களால் சூழப்பட்டு 

மேற்கு முகமரகப் பெருகுச் தன்மையுடைய ஸரஸ்வஇ 

ஈ.திக்குப் போனான். ப்ருதூ தகம் பிக்துஸரஸஸை-ு தீரி 

கூடம் ஸுதர்சனம் விசாலம் ப்ரஹ்மதீர்த்தம் சக்ரதீர்த் 
பதம் தரிவேணி யமுனை அதைச் சேர்க்க புண்ய தீர்த்தப் 
கள் கங்கை அதைச் சேர்க்த' புண்ய தீர்த்தங்கள் 

ஆகிய இப்புண்ய தீர்ததங்களுக்குச் சென்று ரிஷிகள் 

பரஹ்மஸதரம் நடத்துற ரசைமிசாரண்யக் திற்குச் 

சென்றான். தர்க்க ஸதீரமென்னும் ப்ரஹ்ம ஸதரத்தை 

ஈடத்திக்கொண்டிருக்கிற செளனகரதிகளான ம் 

முணிவர்கள், HEHE பலரரமன் வருவகைக் கண்டு அபி 

BEDS எழுந்து ஈமஸ்கரித்து விதிப்படி. பூஜித்தார் 

கள், அப்பலரரமன் தன்பரிவரரங்களுடன் பூஜிக்கப் 

பட்டு ஆலனை தீதில் உட்கரர்ச்து மஹர்ஷியாகிய பர தரர 

யணருடைய சஷ்யராரன சோமஹர்ஷணர் craps srr 

மலே உட்கார்ச் இருக்கக் கண்டான். WOST ஏழும் 

ராமை மாதீரமேயன்றி ஈமஸ்கரரமாவது அஞ்சலி 

பபாவது செய்யாமல் அக்த ப்ராஹ்மணர்களுக் கெல்லாம் 
மேலாக உயர்த்த ஆஸனத்தில் உட்கார்கதிருப்ப 

தைக் கண்டு பலராமன் கேரபமுற்றுதி *தரழ்கந்த 

ஜாதியில் பிறந்த இர்த ஸறுதன் இநத ப். ரரஹ்மணர் 

.கள்யும் தாமத்தைப் பாதுகாப்பவர்களான ஈம்மையும் 

அலக்ஷமஞு செய்து எந்தக் காரணத்தினால் உயர்ந்த 
ஆஸனத்தில் உட்கார்க்திருக்கிறான். ஒரு காரணத் 

தையும் காணோம். ஆகையால் துர்ப்புத்தி புடைய 

இவன் வகிக்கத் த௫ுக்தவன், ஜ்ஞானாதி குணங்கள்
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நிறைக்க மஹானுபாவ ரான பாதரரயண மஹர்ஷிக்குச்' 
சிஷ்யனாக இதிஹாஸ புராணங்களையும் பல சர்மசாஸ்த் 

சங்கையும் முழுவதும் அத்யயன செய்து இந்தரிய: 

சிக் ரஹமும் வணக்கமு மின்றி வீகைவே தன்னைத் 

தானே பண்டிதனாக அபிமானித்துக்கொண்டிருக் 

கற Bis ஸைதனுக்கு அர்த இதிஹாஸாத்ம 

பனம் முதலியவை அனைத்தும் மன அடக்கமில்லாத 
கடனுக்குப்போல் குணத்தை விளைவிக்க வல்லவையாக 

வில்லை. இதற்காகவன்றோ கான் இவவலகத்தில் அவ 

தாரஞ் செய்தது. சுபடத்தினால் பெரியோர்களின் 

வேஷூத்தைப் பூண்டு அதற்குரியபடி. தர்மத்தை அனு: 
ஷ்டியாஇருப்பவர்கள் வதிக்கக் தகுக்கவ/களே. 

அவர்கள் பாதககள்க் காட்டிலும் மேற்பட்டவர்களல் 

லவா £ அவர்கள் பெரும்பாபிஷடர்கள்.. (ஆகையால்: 

துஷ்டர்களை அழிப்பதம்காக அவதரிக்க மான் இத் 

தகையர்களை வஇப்பது ௮அவமயமே)” என்று இவ்வளவும் 

தன் மனத்திற்குள் சொல்லிக் கொண்டு மஹானுபாவ 

னாகிய அப்பலரரமன் YAMS MEK of Bis Dosh sor spr 

மீண்டிருப்பவனாயபினும் ௮ங்களம் கடக்க வேண் டி.யிருக் 

கையால் கையிலிருச்த தர்ப்பத்தின் நுனியால் நுந்த 

சோமஹர்ஷஹணரை வதித்தான். அப்பொழுது முணி 

வர்கள். அனைவரும் ஹாஹாபென்று மொரழிக்து 

கொண்டு மனவருத்த முற்று பலரரமனணப் பார்த்து 
Quon ho grit war, 

fafaar OerA gma@m@iaari—iury! & அதர்மம். 
செய்தனை. யாதவகுமாரனே / நாங்கள் Dis wos 
ருக்கு ப்ரஹ்மாஸனம் கொடுத்தோம். இரத ப்ரஹ்ம 
ஸ.தீரம் முடிெவரையில் சேஹஸ்ரம மில்லாக ஆயு 
யும் கொடுத்சோம். ஆகையால் Dogs ஸுதவதம்
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ப்ராஹ்மணவதம்போன்றது. இதை நீ தெரியாதவன் 

போல் செய்துவிட்டனை. கீ யோகேள்வரன். உனக் 

கு. என்வித பாபமும் கிடையாது, நீகர்மத்திற்கு 
உட்படாதவன். ஆகையால் *பரரஹ்மணனை வதிக்க 
லாகாது? என்னும் சாஸ்கீரமும் உன்னை கியமிக்கவல்ல 

தன்று. உலகங்களை யெல்லாம் புணிதமாக்குக் தன்மை 

யனே !/ ஆயினும் இச்சு ப்ரஹ்மஹத்யையைப் போக்க 

ann WTF SE GOS பிறரால் தாண்டப்படாமல் 
ஸ்வயமாகவே அனுஷ்டிப்பாயாயின், அப்பொழுது 

லோகஸங்கரஹம் ரெய்சதாம். (கீ வெறுமனே யிருப் 

பாயாயின், உலகத்திலுள்ள மற்றவரும் * ராமனே 

ப்ராயச்சித்தம் அனுஷ்டிக்க வில்லையே தரம் ஏதுக் 

கரக அுனுவுூடிக்க வேண்டும் 7? என்று பாபத்தைச் 
செய்தும் ப்ராயச்சித்தத்தை அனுவஷ்டிக்காமல் அழி 

த்து போய்விடுவார்கள். நீ அனுஷ்டிப்பாயாயின், உன் 

னை ப்ரமாணமாகக் கொண்டு மம்றவரும் ௮அனுவஷூடி த்து 

ச.ஜ்ஜிவிப்பார்கள். ஆகையால் மீ லேகஸங்கரஹதி 
திம்காக இஈத ப்ரஹ்மஹத்யைக்கு ப்ராயச்சிக்தம் 

அனுஷ்டிக்க வேண்டும்), 

பலசாமன் சொல்லுகிருன்:--மஹர்ஷிகளே / உல 

க த்தவர்களை அனுக ரஹிக்குமபொருட்டு இரச ஸுத 

வத ரூபமான பாபத்திற்கு ப்சாயச்சித்தம் பண்ணிக் 

கொள்கிறேன். முக்யபக்ஷ்த்தில் என்ன கியமம் ஏற் 
பட்டிருக்கிறதகோ, அதை எனக்கு விதிப்பீர்களாக, 

(முக்யமான ப்ராயச்சித்தத்ை உபதேூப்பீர்களாக), 
மற்.றும், இச்ச ரோமஹர்ஷணருக்குக தீர்க்கமான 
ஆயுளும் இச்தரியங்கள் தளரா திருக்கையாகம பலமும் 
மற்றும் ஏதேது நீங்கள் விரும்புகி மீர்கசோச, ௮வற் 
ஹையு.ம் சொல்வீர்களாயின், கரன் என்னுடைய யோக
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மாயையினால் ௮வழ்றை யெல்லாம் ஸாதஇத்துக் கொடுக் 
AC mar. 

ரிஷிகள் சொல்லுகிருர்கள்:--கீ ப்ரயோகித்த தரப் 
பத்தின் நூனியாகிற ஆயுதம் உன வீர்யம் இக்த சோம 

ஹர் ஷணருடைய மரணம எங்கள் வார்த்தை ஆகிய 

இவை யெல்லாம் எப்படி உண்மையாகுமோ, அங்கு 

னமே செய்வாயரக, 

பலசாமன் செரல்லுகிறருன்; -தகப்பன்றானே பிள் 

ஊயாகப் பிறக்கிறருனென்று வேதங்கள் கூறுகின் நன, 

அகையால் Qos போமஹர் ஷூணருடைய பிள்ளையாகிய 

உக்ரஸ்ரவர் உங்களுக்குப் புராணம் சொல்லுவாராக. 

ஆயுள் இர த்ரியம் பலம் இவற்றையும் பெற்றிருப்பாராக, 

(கேயே சோமஹாஷணர் பிழைக்காமையால் என்னு 

டைய அஸ்த்ரமும இவருடைய மரணமும் உண்மை 

யாயின. புதரன மூலமாய் ஆயுள் முதலியன ஸித.கிக்கப் 

பெற்றப் புராணஞ் சொல்லுகிறுாகையால் உங்கள் வ௪ 

னமும் உண்மையாயிழ்து), முனிற்ரேவு.டர்களே / 

மழ்றும் உங்களுக்கு என்ன விருப்பமோ அதைச் சொல் 

வீர்களாக. BOF ot Go oa i mB par. பண்டி 

தர்களே! மற்றும், ப்ீஹ்மஹதயையைச் செய்து அதற் 

கு ப். ராயச்சிசதம் இன்னது செய்யவேண்டு மென்று 

தெரியாதிருக்கின்ற எனக்குத் தகுந்த ப்சாயச்சித் 

தத்தை உள்ளபடி லோகத்து விஇிப்பீர்களாக, 

ரிஷிகள் சொல்லுகிருர்கள்:--ரரமா / இல்வலலு 

டைய பிள்ளை பல்வலனென்னும் ஓரு அஸுரன் இருக் 

கிறான். அவன் பச்வச்தோறும் இவ்விடம் வந்து எக் 

கள் ஸதரயாகத்தைப் பாழ் செய்கிறான், தாசரா 

ஹனே/ ச ரக்தம் மலம் மூதீரம் மத்யம் மாம்ஸம் 
இவைகளை வர்ஷிதனு எங்கள் யாகத்தைச் செடுக்கும்
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பரபிஷ்டனாகய அ௮வ்வஸுஈரனை வதிப்பாயாக, அது 

எங்களுக்கு மேலான சுண்ரூஷையாம். அனக்தரம் 
மிகுந்த மனஇக்கத்துடன் பாரதவர்ஷூத்தை ப் ரதக்ஷி 
ணஞ் செய்து அப்பால் புண்ய தீர்த்தங்களில் ஸ்னைஞ 

செய்து கெரண்டு பன்னிரண்டு மாதங்கள் ஸஞுசரித் 
துச் சுத்தனாவாய், எழுபத்தெட்டாவது அத்யாயம் 

முத்றிற்து. 

[ பலராமன் பல்வனை வதித்துத் தீர்த்சயாத் 
| ரையை மூடித்தக் கதாயுச்சஞ்செய்கெ பீம 

௭) ளேன தர்யோசனர்களிடம் வரது அவர் | 
1 சளுக்குப் புத்தி சொல்லியும் சேளாமை 

| யால் புறப்பட்டு நைமிசாரண்யஞ் சென்று 
( யாகஞ் செய்தல், 

ட்
 

ஸ்ரீ சுகர் சொல்லுகிறார்:--ரரஜனே / அப்பால் பர் 
காலம் ப்ராப்தமாகையில் தாட்களைப் பெய்வதும் 

துர்க்கச்தமுடையறும் கொடியறும் பயங்கரமுமாகிய 

பெருங்காற்று முழுவதும் கிரம்பி வீசிற்று, அப்பால் பல. 

வலனால் கிர்மிக்கப்பட்ட ௮மேதயமயமான மழை யரக: 

சாலையில் பெய்தது, உடனே அப்பல்வலாஸுஈரனும். 
சூலாயுதத்தை ஏந்திக் கொண்டு வச்து புலப்பட்டான். 
பெருஞ்சரீ ரமுடையவனும கன்கு. இழைக்கப்பட்ட 

மெய்க்குவியலோடொத்தவனும் உருக்சப்பட்ட தாம் 
ரம்போன்ற தலமயிர் மீசை தாடி இவைகளரலும் 

கோரைப்பல்: புருவகெரிப்பு இவைகளாலும் பயங்கர 

மான மூகமுடையவனுமாகிய அ௮ன்வஸுரனைக் கண்டு 
சத்ருஸைனயங்களைப் பிளக்கவல்ல முஸலாயு சச்தையும் 

அ௮ஸுரர்களை அழிக்கவல்ல ஹலாயுதத்தையும் சினைத் 

தாரன். அவையும் சிகரத்தில் இட்டிரின்றன. gor 
தரம் பலராமன் கோபமுற்று ஆகாசசாரியான அவ்
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வஸுரணைக் கலப்பையின் நுனியால் Go & Bap s sp 
பரரஹ்மண தரோஹஞ் செய்யும் தன்மையனான அண்ண 

வனைச் அிரஸ்ஸில் முஸலாயுதத்தினால் அடித்தான். 
அவன் அமமுஸலத்தின் அடியினால் கெய்றி பிளவுண்டு 
குருதி பெருகப் பெற்றுக் துக்கக்தினால் உரக்கக் கூச்ச 
லிட்டுக்கொண்டு வஜ்ரரயு கத கினால் அடியண்ட Rane 
பர்வகம்போல் புவியில் விழுச்சான். மிகுத்த மதியும் 
பாக்யமு ழடையவனே7/ அப்பால் முணிவச்கள். பலார 
மனைத் துதித்து அவனுல்குப் பொய்யாகாத ஆசீர் 
வாதங்களைச் செய்து வ்ரத்ரரஸுஉரகஷ விக்க தேவேச் 
தி ரனுக்குக்ி தேவதைகள் அபிஷேகஞ் Meu gr Hur ev 
அபிஷே.கஞ் செய்தார்கள். மம்றும், அவர்கள் சேர 
பைக்கு இடமாகி வாடாத தரமரைமலரகள் கேரக்கப் 
பெற்ற வைஜயக்இி யென்னும் மரலையையும் இவ்யமான 
வஸ்தரங்களையும் இன்பமான ஆப. ரணஙகளையும் பலராம 
LNG (Hb கொடுத்தார்கள். HOT F TD அசரீசப் பலரா 
மன் அம்முனிவர்களால் ௮னுமஇ கொடுக் ஈப்பெழ்து 

ப்ராஹ்மணர்களுடன் கெளஸணிகிகதஇக்கு வகு அங்கு 
ஸ்னணானஞ்செய்து ஸர ap கதிக்கு உதபததிஸ்கசானமாஇய 
ஸோவாமென்னும் புண்ய Bi EEE இங்குச் சென்று 
அதஇணின்று ஸரயுவின் ப்.ரவாஹம் போகும் வழியைத் 
தொடர்ந்து ப் ரயாகத் திற்கு வக்து அங்கு ஸ்னாஞ் 
செய்து தேவர் முதலியவர்களுக்குச் தர்ப்பணஞ் செய்து 
புலஹாஸ்்ரமத்திற்குச் சென்றான். கோமதி கண்டஓ 
விபாசை இக்ஈதிகளிலும் சேோணாதச்திலும் ஸ்னான் 
செய்து கயைக்குச் சென்று அங்குப் பித்ருக்களை மான 
ஸிகமாக ஆராதிததுக் கங்கை ஸமுத்ரத்தில் போய் 
விழுமிடத்திற்குச் சென்று GV Gd) OT GH செய்து மஹேக் த்ர 

பர்வதத்திம்குச் சென்று அரும் மித்ர னைக் கண்டு 

8 pg ULV.S. NER LIGRARY
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நமஸ்கரித்து ஸப்தகோதாவரி வேணி பம்பை பீமரதி 

என்னும் இப்புண்யஈ இகளுக்குச் சென்று ஸுப்ரஹ்ம்ண் 

பனைக் கண்டு ருத்ரனுக்கு வாஸஸ்தானமாகிய ஸ்ரீ 

பர்வதத்கிற்குச் செனரான். அப்பால் அர்த ரரமன் 

தரவிடதேசங்களில் மிகவும் புண்யமான திருவேங் 

கடமலை, கரமகோடி,, காஞ்€ீபட்டணம், கதிகளில் 

ois காவேரி மிகவும் புண்யமாயிருப்பதும் ஸ்ரீமக் 

கரரரயணன் கிதயஸம்கிதானஞ செய்யுமிடமுமாகிய 

ஸ்ரீரங்கக்ஷேத்ரம் ஸ்ரீவிவணுக்ஷேக்ரமாகய திருமாலி 
ருஞ் சோலைமல தென்மதுரை இவற்றைக் கண்டு மஹச் 

தான பாபங்களை யெல்லாம் போக்கவல்ல ஸ மழதாஸேது 

வக்குச் சென்றாள். பலராமன் அங்கு ப்ராஹ்மணர்க 

OF (HI பதினாமிசம பசுக்களைக் கொடுத்தான். அப்பால் 

அம்மஹானுபாவன் கருதமாலை் தாமரபர்னரி இச்ஈஇ 

களில் ஸ்னானஞ் செய்து மலயமென்னும் குலபர்வதத்திற் 

குச் சென்று அங்கு உட்கார்ச் இருக்கிற அகஸ்த்யருக்கு 

ஈமஸ்கரிதீது ௮பிவா தனஞ் செய்து அவரால் ஆசீர்வா 

தஞ்செய்து அனுமதிகொடுக்கப்பெற்றுத் தெற்கு, ஸமூத் 

ரஞ் சென்று கன்யாருமாரி யென்னும் துர்க்காதேவி 

யைக் கண்டு அளவ்விடத்தினின்று அனச்தபுரஞ் சென்று 

ஸ்ரீமஹாவிஷணுவின் ஸக்கிதான முூடையதரகையால் 

சிறப்புடைய பஞ்சாப்ஸரமென்னும் ஸரஸ்ஸாக்குச் 

சென்று அங்கு ஸ்னானஞ் செய்து பதினாமிரம் பசுக்களைக் 

கொடுத்தான். அனக்தரம் மஹானுபரவனாகிய அந்த 

ராமன் கேரளம் சதகர்த்தம் இத்தேசங்களைக் கடச்து 
ருத்ரனுடைய ஸாச்கித்பம் மாருதிருக்கப் பெற்ற சவ 

க்ஷேதிரமாகய கோகர்ண க்ஷேத்ரத்திற்குச் சென்று 
அங்கு த்வைபாயணி யென்னும் ௮ம்பிகையைக் கண்டு 

அதினின்று சூர்ப்பாரகக்ஷேதீரம் சென்ருன், அப்
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பரல் தாபி பயோவுணி கிர்விர் தீயை இக்க இகனில் ஸ்னா 

னஞ்செய்து தண்டகாரண்யத்தில் நுழைக்து மாஹிஷ 

மதிபூரத்தின் அருகாமையில் பெருகுகற பேவாகதிக் 

குச் சென்று அவ்விடகதினின்று மனுதீர்த்தத்தில் 

ஸ்னைஞ செய்து மீளவும் ப்ரபாஸதீரத்தத்தி ற்கு 

வந்தான். அங்குப் பலரரமன் குருக்களுக்கும் பாண்ட 

வர்களுக்கும் நடகத முறிதத்தில் இருவர்க்கும் ஹா 

பயமாய் ws ராஜர்களன் அனைவரும் முடிந்தார்க 

ளென்று பராஹ்மணர்கள் சொல்லிக் கொண்டிருப் 

பதைக் கேட்டுப் பூமியின் பாரம் கிக்கப்பட்ட தென்று 

சினைத்தான். யாதவ ரூமாரனாகிய அகச்தப் பலரரமன் 

கதைகளால் முத்தஞ் செய்கிற பீம துர்யோதனர்கள் 
ஒருவரையொருவர் ௮டி.ததுக் கொண்டு ஈரசம் ௮டை 

வதைச் தடுக்கவேண்டுமென்று அவ்விடம் செனமுான் 

யுதிஷ்டிரனும் கருஷிரைஜானர்களும் அக்தப் பல 

ஏரமனைக் கண்டு அவனிடம் சென்று நீமஸ்கரித்து 

என்ன சொல்ல விரும்பி வச்தாரோ வென்று சங்கத் துப் 
பேசா திருச்தார்கள். அுக்தப் பலராமன், கதைகளைக் 

கையில் ஏக்கிக் கோபரவேசமுற்று ஐருவமையொருவர் 

ஐயிக்கவிரும்பி விசிகராமான மண்டலகதஇிகளைச் செய் 

கின்ற பீமஸேன துர்யோ தனர்களிருவரை யும் பார்த்து 

இங்கனம் மொழிச்தான், 

பலரரமன் சொல்லுகிறான்: - ராஜனே / துர்யேச 

கனு! பீமஸேனா! மீங்கணிருவரும் துல்பபலமுடைய வீரர் 

களே.. ஆயினும் ஒருவனாகிய பீமளேனன் பலத்தில் 

அ.திகனென்றும்-மத்ரொருவனான துர்யோ தனன் சிக்ை 

யில் (கதாயுதீதப்பயிர்ச்சிமில்] ௮ இிகனென்றும் சான் 

கினைக்கன்றேன். ஆகையால் ஸமரன வீர்யர்களான 
உங்களிருவரில் ஒருவனுக்கு ஜயமும மற்றொருவனுக்
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குப் பசாஜயமும கேரிடுமென்று தோ றஜ்றவில்லை. ஆகை 

பால் வீணான இச்த யுத்தம் இவ்வளவோடு கிற்குமாக. 

ஸ்ரீசுகர் சொல்லுகிற: -ரரஜகுமாரர்களரன அகர் 

த பீமதுர்யோதனர்கள் பலராமனால் இங்கனம் செரல் 

லப்பெற்றும் ஒருவர்மேல் ஒருவர் கிலைகின்ற வைரமுடை 

யவர்களாகையாரல் ஓருவரை யொருவர் சொன்ன நூர்ப் 

பாரஷூணங்களையும் ஒருவர்க்கொருவர் ரெய்த கெட்ட 

நடத்தைகளையும கினைத்து அரதப் பலரராமனுடைய 

வார்த்சையை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை, அப்பால் பல 

சரமன் அவர்கள் தன் வசனத்தை ஒழ்றுக் கொள்ள 

மைக்கு அவர்களின்க௧கர்மமே சரரணமென்று சினத்து 

தீவாரகாபுரிக்குச் சென்று ஸமஸ்த ஸமபத்துக்களும் 

ஸம்ருச்தமாயிருக்கப்பெழ்ற உக்ரளேனன் முதலிய பக் 

துக்கவே டு கலந்தரன். மீனவும் அந்த ரரமன் கைமி 

சரரண்யத்டுிற்குச் செல்ல அங்குள ரிஷிகள் அணை 

வரும் மனக்களிப்புற்று, வாமஸத விரோதங்களும் தீரப் 

பெற்ற மஷானுபாவணுகய அப்பலரரம னைக் கொண்டு 

அங்கங்களோடுகூடின யாகங்களரல் WT BWM FP oO 

மாகஉடைய பரம புருஷனை .ஆராதித்தார்க். மஹா 

னுபாவனும் ப்ச்புவமாகிய பலராமனும் ஸம்சய விபர்ய 

யங்களுக்கிடமின் றி ஐகத்தெல்லாம் பரமாத்மாவிணிடத் 

இல் ௮மைச்இிருப்பதையும் அப்பரமாதமா ஐகததில் 

அமைக்இருப்பதையும் ஸரக்ஷாத்காரஞ் செய்விக்கவல்ல 

FEU HTM FONE அகத ரிஷிகளுக்கு 2 பதேசிச்தான் 

அப்பலரரமன் ஜஞா களாலும் பச்துக்களாலுல் ஈண் 

பர்களாலும் சூழப்பட்டுப் பத்னியுடன் அவப்ரு தஸ்னு 

னஞ் செய்து சிறர்ச வஸ்த்ரங்களைத் தரித்து கன்முக 

அலங்கரித்துக் கொண்டு சன் கிலவடன்கூடின சந்த 

சன்போல் விளங்கினான் (லரரமன் அகர்தனுடைய
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அவதாரம். அவன் சணக்கிடமுடியர் த கல்யாணகுணங் 

களஞுடையவன். அவன் தன் ஸங்கல்பத்தினால் மானிட 

உருவத்சை ஏற்றுக்கொண் டிருக்கிறான். வன் மஹா 

பலமுடைய௫ன், இத்தகைய பலராமனுடைய சரிதரங 

கள் இவட்றைப்போல் பற்பலவமுூண்டு. அவழற்ழை எம் 

மால் சொல்லிழடிப நு, ஆச்சர்யமான செயல்களையுடை 

பவனும் அனச்சுனுடைய அவதாரமுமாகிய பலராமனு 

டைய செழல்களை எவன் கேட்கிருனோ, எவன் சொல்லு 

கிருனோ, எவன் நினைக்கிறானோ, அவர்கள் மூவரும் ஸ்ரீம 

ஹாவிஷ்ணுவுக்கு மிகவம் அன்பராவரர்கள். or pus 

தொன்பதாவது அ.தபாயம் மந்றிற்று. 

...ஓ--4நசேலோபாக்யானம்.,ஆ-ஓஉ- 

பரீக்ஷிதீ நு மன்னவன் சொல் லுகிறுன்:--மஹசனு 

பரவே / அளவிடமுடியர ௧ ஸ்வரூபஸ்வபர வங்க. ஷடை 

யவனும் பக்தர்களுக்கு அதக் ரஹம் செயீகையாகிற 

பெருகதன்மையுடையவனும் பேரகமோக்ஷங்களாக் கொ 
டுப்பவனுமர கிய ஸ்ரீக்ருஷ்ண னுடைய மஹிமைகளை வெளி 

யிடவல்ல அவன் செயல்களைக்கேட்க விரும்புகிறோம். நீர் 

அவற்மையெல்லாம் ஈன்ருகர் செரல்லவல்லவரல்லவச ச 

ப்ரஹ்மரிஷீ / சப்தாஇவிஷபங்களாத் தேடித்திரிச்து 
அவை கிடையாமையால் வருச துகை தவிர்க்நு பகவத் 

Haus SY ரஸமறிக் திருப்பானாபின் உச்சமண்லோக 

QT பகவரனுடைய கதைகமா அடிக்கடி கேட்டும் 

som rar ூகிணின்று மீளுவரன். (ரஸல்ஞனாயிருப் 
பானாயின் எவ்வள வ கேட்கினும் எவனும் அதினின்று 

மீளமாட்டான்], அளவழ்ற ஸ்வரூபஸ்வபரவங்களைய/டை 

ய ஸ்ரீக்ருஷ்ண னுடைய குணங்களைச் சொல்லுமாயின் 
அந்த வாக்கே வாக்கு (பயன்பெற்றதாம்), அச்தப் பச
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வானுடைய ஆரரதனரூபமான கார்யங்களைச் செய்யுங் 

கைகளே கைகள் (பயன்பெற்றவையாம்). ஸ்சாவரங்களி 

௮ம ஜங்கமங்களிலும் அ௮ச்தராச்மாவாய் வஸித்திருக் 
கின்ற பகவானை நினைக்கும் மனமே மனம், அவ 

னுடைய புண்ய கதைகளைக் கேட்கும் கர்ணமே கர் 
ணம் (காது). சேதனாசேதனங்களைச் சரீரமாகவுடைய 
பகவானுடைய விபவாவதார உருவங்களையும் அர்ச்சா 

வதார உருவங்களையும் வணங்குக் தலையே தல். அவ 

வுருவங்களைக் கரணும் கண்ணே கண். ஸ்ரீமஹாவில. 

அணுவின் ஸ்ரீபாதடர்த்ததிதையாுது அனனுடைய பக் 

தர்களின் ஸ்ரீபாததீர்திகசதையாவது பணியும் அங்கங் 

களே அங்கங்கள். மற்றவை வீணே 

wrist சொல்லுகருர்:--இங்ஙனம் பரீக்ஷித்து 

மன்னவனால் வினவப்பெழ்ற மஹானுபாவரான சுகமுணி 

வர் ஷாட்குண்ய பூர்ணணான வாஸுதேவனிட த்தில் 

ஆழ்க co மனமுடையவராகி மேல்வருமாறு மொழிக் 

தார் 

ஸ்ரீசுகர் சொல்லுகிறார். -ப்ரஹ்மவித்துக்களில் 

இறக் தவரும் சப்த திவிஷ.யங்களில் விருப்பமற்றவரும் 

மன அடக்கமுடையவரும் ஜிதேச் தரியமும் தெய்வா இன 

மரய்க கிடைத்த அன்னாதிகளாக் கொண்டு ஜீவிப்பவரும் 

க்ருஹஸ்தாஸ்ரமத்தி லிருப்பவரும் ஸ்ரீக்ருஷ்ணனுக்கு 
கண்பருமாகிய ஒரு அக்தணர் இருக்கா. குசேலரென் 

னும் பெயருடைய அவவர்தணருடைய பார்யை தெய் 

வாதனமாய்க் கடைத்ததைக் கணவனுக்குப் பரிமாறிப் 

பசியினால் இளைத்து அவரைப் போலவே இர்த்ரியங் 

களை அடக்கயொளுச் திரமையுடையவளும் பதிவ ரசையுமா 
யிருக்தரள். அவள் தாரித்ரியத் இனால் வருக்தி ஈடுக்க 

முற்று அருகேவர்து ஒருகால் வாடியுலர்ச்த முகத். துடன்
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தன் கணவனான அவ்வச்தணாரைக் குறித்து இங்கனம் 
மொஜிச்தாள் 

ப்சாஹ்மணி சொல்லுகிறான்: -ஐ ப்சாஹ்மணரே 

மஹானுபாவனும் ஸ்ரீமஹரலக்ஷமிக்கு வல்லபனுமாகய 

ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் உமக்கு நண்பன். ப்ர ரஹ்மண வினாவாஸ 

முடையவன்; அவர்களுக்கு வேண்டியவற்றை யெல்லாம் 

நிறைவேற்றிக கொடுக்குக்கன்மையன். தர்ம அர்த்த 

கரம் மோக்ஷங்களென்ற நரன்கு வகைப் YO RMT gg SEP 

கஸில் எதையேனும் பெற விரும்பிச் சரணம் அடையி 

னும் அவர்களுக்கு அதை கிறைவேற்றிக்கொடுத்துக் 

கரக்குக்தன்மையன; ஜஞானம முதலிய ஷூட்குணங்கள் 

அமைந்தவன், (ஆசையால் கீர் போன மாதீரத்தில் 

உம்முடைய அபிப்ராயத்தை அறிர்து கிறைவேற்ற 

வல்லவன் ]7 தன்னுடைய ஸெளசீல்பத்தின் மிகு ரியால் 

orga suo rape அ௮வதரித் இரு ர்கிருன். ஆகை: 

யால் அவன் தன மேன்மையைக் கொண்டு கம்மை ஆதி 

ரிப்பானோ மாட்டானோவென்று சங்கிக்க வேண்டி௰தஇல் 

லை. ஸாதுக்களான உமமைப்போன்ற பெரியேோரகளுக் 

குப் பரமகதியாயிருப்பவன். ஆகையால் அவனிடம் 

செல்வீராக. பெருக குடும்பியும் ஏழமையினால் வருக்.தூ 
கின்ற வருமாகிய உமக்கு அம்மஹானுபரவன் அளவற்ற 

பணம் கொடுப்பான், அவன் இப்பொழுது போர்கள் 

வ்ருஷ்ணிகள் அர்தகர்கள் இவர்களைப் பாதுகாத்துக் 

கொண்டு த்வாரகர புரியில் இருக்கின்றான்; தன் பாதார 
விக் தங்கல் கினைப்பவர்களுக்கு தீ தீ தன்னையுய் கொடுக் 
கும் NE SG HOT Bus <P] LIS LOL 3.087 Daa Bay Bt 

வெகுதாரம் சென்று வேண்டுகிற உமக்குக் கடையில் 

விரஸங்களாகையால் அவ்வளவு மேல்விழுச்து விரும் 
பத்தகாதவைகளான அர்த்தகாமங்களைக் கொடுப்பச 
னென்பதைப் பற்றிச் சொல்லவேண்டுமோசி
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ஸ்ரீசுகர் சொல்லுகிறார்:--ம்ரு துஸ்வபபாவமுடைய 

aon sor Damar பார்பயையால் வேண்டப் பெற்று 

“உத்கமண்லோகனுடைய சர்சனம் கேருமாயின் இது 

நமக்குப் பெரிய லாபமல்லலா?!? என்று மன தீ.இல் Pi as 

துப் பேரக உத்தேசம் கொண்டார். அவர் தன் பார்யை 
யைப் பார்தீது (மங்களாஸ்பரவமுடையவனே? ஸ்ரீக்ருஷ் 

ணனுக்குக் கொண்டுபோயக் Oar Baa GH (Hh 2m 5 HY 

ஏதேனும் உபஹாரம் இருக்கிற தர”? என்று வினவிஞர் 

அவளும் அங்குள்ள ப்ராஹ்மணர்களிடம் சென்று கான் 

கு.பிடி அனல் இரச்து கொண்டுவந்து அதைச் துணிக் 

கந்தலில் முடிந்து ஸ்ரீக்ருஷ்ணானுக்கு உபஹாரமாகக் 

கொண்டுபோகும்படி பர்தகாவினிடம் கொடுத்தாள், 

அச்தணர்களில் சிறந்த அக்குசேலர் அசை வாங்கிக் 

கொண்டு ரீச்ருஷ்ண னுடைய கரட்சி எனக்கு எப்படி. 

கேருமென்று சிக்இத்துக்கொண்டே தவாரரசைக்குச் 

சென்றார். அவ்வர்தணர் மூன்று கோட்டைகளையும் 

குன்று கட்டுக்களாமும் கடர்து அணுகமுடியாத மஹா 

வீரர்களான .ுக்தகர் ன்ருஷ்ணிகள் ஆகிய இவர்களின் 

க்ருஹங்களி ணிடையிலுள்ள ஸ்ரீக்ருஷ்ணமஹிஷிக 
ளான பதினாயிரம் பெண்மணிகளின் மாளிகசைகளுக்குள் 
மிகுந்த செல்வக்ளெர் தீதியுடைய தரு க்ருஹத்தைக் 

கண்டு ப். ரஹ்மாகர்தம் பெற்றவன் வைகுண்டக்தில் ஸ்ரீ 
மஹாவிஷணுவின் மந்திரத்தில் ப்ரவேிப்பதுபோல 

அர்த க்ருஹத்திற்குள் நுழைச் கான். அ௮ன்பிற்டெமான 

கரதலியின் படுக்கையில் வீற்றிருக்க ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் தா 
சத்திலேயே அவ்வக் தணரைக் கண்டு தன்பக்தர்களைக் 

கைவிடாது காக்கும் தன்மையனாகையால் படுக்கையி 

னின்று விரசைந்தெழுச்து ஸந்தோஷூத்துடன் அவ்வந்த 

ணரைஇரண்டுபுஜங்களாலும் ௮ணைத்.துக்கொண்டான்.
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தாமரைக்கண்ணனாகிய ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் ப்ரியமுள்ள ஈண் 

யரும் ப்ஹ்மர்ஷியுமாயய அக்குசேலருடைய அங்கத் 

சை அணை த்தமையால் மிகவம் ஸந்தோஷம் அடைக் 

து ஸக்கதேரஷூக்கின் மிகுதியால் ஈண்களிணின்று கீரத் 

துளிகலைப் பெருக்கினான். அப்பால் அம்மஹானுபரவன் 

அவசை மஞ்சத்தில் உட்காரவைத்து OG‘ GS ஈகண்பரர 

கிய அவருக்குகத தானே உபஹாரம் கொண்டுவந்து 

ஸமர்ப்பிதீ து அவருடைய பரதங்களை அலம்பி அந்த 

ஜலத்தை உலகங்கமாயெல்லாம் பாவன செய்யவல்ல 

அப்பரமன் தன்தலையில் SHE we Gaur sae வாஸனை 

முடைய FG FH DDH குங்குமம் இவைகளை அவர்மேல் 

LDF OM. DD MID, DUET Bw UIT SE an esr Wy TL 

ப தூபங்களாலும தீபங்கனாலும் மற்றுமுள்ள பூஜா 

தீரவயங்கராரலும் கண்பராகிய அவ்வர் தணரைப் பூஜித் 

துத் தாம்பூலத்தையும் பஈவையும் ஸமர்ப்பித து நல்வ 

2வாவென்றது வினவினான். அமுக்கடைந்து இளத்து 

உடம்பெல்லரம் கரம்புகள் சிறைந்திருக்கிற அச்தக்கு 

சேலசை ஸ்ரீக்ருவிண னுடைய பத்ணியரகிய ருக்மிணி 

சாமரம் வீசுவது விசிறுவநு முதலிய உபசாரங்கள் 

செய்து பூஜித்தாள். சிர்மமமான புகழுடைய அச்த ஸ்ரீ 

க்ருஷ்ணன் அழுக்கடைக்த Baas sory HIS 

ப்ரீ இியுடன் பூஜிப்பதைக் கண்டு அச் தப்புர த் தூஜனங்கள் 

அனைவரும் வியப்பும்று “அழுக்கடைக் தவரும் தரிதீரரும் 
'இவவல்கில் BG DEE BRS BUH அ.தமருமாகிய இர 

தப்பிக்ஷாகர் என்ன புண்யம் செய்தாரோசி ஏனென் 

முல், மூன்றுலோகங்களுக்கும் குறு வாகி .்ரீமஹாலக்ஷ 

4றிக்கு வாஸஸ் தானமுமரகிய ஸ்ரீக்ரு உணன் படுக்கையில் 

இருக்கிற ஸ்ரீமஹாலக்ஷமியைத் துறற்து இவரை வெகு 

மதித்துதி தன் தசமையனைப்போல அ௮ணைத்துக்கொண்
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டானல்லவாரி' என்று ஒருவர்க்கொருவர் Corso gr 
கொண்டார்கள். ரசஜனே ஸ்ரீக்ருஷ்ணனும் குசேலரு 

மாகிய அவ்விருவரும் இருவர்க்கொருவர் கையைப் பிடித் 

துக்கொண்டு தாங்கள் முன்பு குருகுலத்தில் வஸிக்கும். 

பொழுது ஈடச்த அழகான கதைகளைப் பேசிக்கொண் 

டி ரு்தரர்கள், 

ஸ்ரீ பகவான் சொல்லுருன்;--தரமங்களை உணர்ச் 

தவே! நீர் குருதகஷிண கொடுத்துக் குருகுலத்து 

னின்று திரும்பிவக்து ஸமாவர் த்தன மென்னும் கர்மத் 

தை முடித்தூத தகுதியான பார்யையை மணம் புரிந் 

தஇி.ரா;இல்லையா? ததவங்களை உணர்ச்ச அறிஞசே! உம் 

மூடைய மனம் சப்தாதி விஷயங்களைப் பற்றின விருப் 

பற்களால் சீண்டப்படா இருக்கு மல்லவா? ஆகையால் 

உமக்கு இல்லரவாழ்க்கையில் மனம் ருசிக்காதென் நு 

நினைக்கிறேன். மற்றும், பண தீதில் உமக்கு அவ்வளவாக 

ப்ரீதி கடையாதென்பதும் எனக்குத் தெரியும். சிலர் 

௪எப்தா இவிஷூபருசரப் பம்றின விருப்பங்களால் இழுக் 
கப்படாத மனமுடையவராயினும் மோக்ஷத்தில் விருப் 

பமுற்றுதி தேவனுடைய மரயையைத் துறக்க முயன்று 
நரன் லோகளங்கரஹத்திற்காகச் செய்வதுபோலப் 

பலன்களை விரும்பரமல் கிதீயறழைமித்துகாஇி கர்மங்களை 

அனுவூடிக்ெருர்கள். (அதற்காக இல்லறவாழ்க்கை 
யையும் ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள், அங்கனமே நீரும். 

இல்லறவாழ்க்கையை ஏழ்றுக் கொண்டிருப்பதுபோல் 

தோன்றுகிறது). அர் தணரே! அச்தணன் எதனால் அறி 

US FES ஆத்மபரமாதம ஜ்ஜானத்தை அறிச்து அஜ் 
ஞான தீஇனின்று மீண்டு மோக்ஷத்தை அடைவரனோ, 

அப்படி ப்பட்ட குருகுலவாஸத்தை நாம் அனுவிடித்துக் 

கொண்டிருக்கும்பொழுது நடந்ததெல்லாம் உமக்கு
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நினைவிருக்கிறதா? ப்ராஹ்மணர் க்ஷத்ரியர் வைம்யர் 
என்கிற மூன்று வர்ண த்தவர்களுக்கும் ௮க்தக் குருகுல 

வாஸம் ஸக்கர்மங்களை அனுஷ்டிப்பதற்குக் காரணமா 
யிருக்கும். இந்தக் குருகுலவாஸத்தில் ப்ரஹ்மசர்யா 

ரமத்திலிருப்பவர்களுக்குக் குரு என்னைப்போல் ஜஞர 

CunuG ge OerwB ap advair? (96 ஜ்ஞான ததினால் 

செய்யவேண்டிய ஸக்கர்மங்களை அறிர்து கடத் துகிருர் 

களாகையால் குருகுலவரஸம் ஸத்கர்மங்களுக்குக் கர 

ணமாயிருக்கும். ப்ரூஹ்மணண்சேஷடசே! இந்த ஸம 
ஸாரத்தில் கதேஹபர்தத்தை விள்க்கிறவன் முதன்மை 

யான குரு. ப்ரஹ்மணான் முதலிய மூன்று வர்ண த் தவர் 

களுக்கும் ஸத்கர்மங்கலா அனுவிடி.ப்பதற்குக் காரண 

மான உபகயன ஸம்ஸ்காரத்தைஈடத்தி வேதங்களை ஓது 

விப்பவன் இரண்ட சஙகுரு. ப்ரஹ்மசாயம் முதலிய ஆஸார 

மங்களில் இருப்பவர்கள் அனைவர்க்கும் ஜஞுனேபதே 

சஞ்செய்பவன் ஹூன்ருங்குரு. அவனை சேசே என்னைப்பேச 

லவே பாவிக்க வேண்டும. (கானே ஆசார்யன் மூலமாய் 

அவரவர்களுக்கு ஜ்ஞானோபதேசஞ் செய்$ேேேனாகை 

யால் ஜ்ஞானோபதேரஞ்செ.ப்யுங் குருவை என்னைப்போல 

வே பாவிக்கபேண்டும்), ப்ராஹ்மணரே /.இர்த ஸம்ஸா 

சத்தில் ஸமஸ்தவர்ணங்களிலும் ப்ரஹ்மசர்யம் மு.கலிம, 
ஆம் ரமமுடையவர்களிலும் எவர் குருஸ்வரூபணனை எண் 

னால் ஜ்ஞுனோப?கசம் செய்யப்பெற்று ஸாகமாக ஸம் 

ஸாரமரகிற WEP FL BO தீதாண்டுகிறுர்களோட அவர் 

களே தங்கள் புருவ. பார் தீ தங்களை நிறைவேற்றிக் கொள் 
ளுந் திறமையுடையவர்கள். ஸமஸ் த பூதங்களுக்கும் அக் 

தராத்மாவாகய கரன் குருமஈஸ்ரூவையினால் ஸக்தோ 

ஷம் அடைவதுபோலப் பஞ்சமஹாயஜ் ஒங்களை 9) apap. 
டக்கையாலாவது ஈற்குலத்தில் பிறவிய/லாவது உபவா
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ஸம் முதலிய வ்ரதங்கலை அனுஷ்டிக்கையாலாவது இக் 
தீரியங்கலைா அடக்கி யாள்கையாலரவது ஸக்தோஷம் 

அடையமாட்டேன். அ௮சதணரே/ சாம் குருகுலவாஸ்ஞ 

'செய்யும்பொழுது ஒருகால் குருபத்ணியால் கட்டை 

கள் கொண்டுவரும்படி. தூண்டப்பட்ட நமக்கு இன்று 

கடச்சதே;௮.தூ உமக்கு கினைவிருக்கிறகா? மழைக் கிட 

மரன வர்ஒ.ருது போயிருக்கையில் அகாலத்தில் ஈரம் 

காஷ்டங் Dar sr Qua Ss Oe Ts. பெரியஅரண்யத்தில் 

ப் ரவேிர்கக் சரற்றும் மழையும் கடோரமான இடி 

கஞம் உண்டாயின. அப்பொழுது ஸரிரயனும் அஸ்த 

மித்தான், இசைகளெல்லாம் இருள் ஜஊடப்பெட்றன. 

மேம் பன்ளமும் ஆய எல்லா இடங்களும் ஜலமய 

.மரயின, ஆகையால் மேடென்றும் பள்ளமென்றும் இன் 

வும் தெரியவில்லை. நாம் அர்த ஜலப்ரவரஹத்தில் 

பெருங்காற்றினாலும் ஜலத்இினாலும் மிகவும் பிடிக்கப் 

பட்டுத் இசைகளை அறியாமல் வருக்இ ஒருவர்க்கொருவர் 

கையைப் பிடித்துக்கொண்டு வனமெல்லாம் சுற்.றினோம். 

கஙகுருவரகிய ஸரச்கீபினி நரம் இங்கனம் வருந்து 

ams பஅுறிர்துகொண்டு ஸமுர்யபன் உதயமாகையில் 
தேடிக்கொணடு வர்து ஈம்மைக் கண்டு மொழிக்தார், 

ஸரம்.இீபினி சொல்லுகருர்:--ஓ ஏன்னருமைப் புதல் 

வர்கனே! ப்ராணிகளுக்குத் தேஹம் மிகவம் அன்பிற் 

கிடமாயிருக்குமல்லவாசீ நீங்கள் அத்தகைய தேஹத்தை 

யும் அறுதைரிதீது எனக்குப் பணிவிடை செய்வதில் மன 

ஆக்கமுற்று எனப்ரயேோஜனத்திற்காக மிகவும் வருத் 
தமுற்மிர்கள். மனத தூய்மையுடன் ஸர்வப்ரகாரத்தா 
அம் குருவுக்குச் சரீரத்தை அர்ப்பணஞ் செய்கையாகற 

இவ்வளவே ஈல்ல சிஷயர்கள் தங்கள் குருவுக்குச் செய்ய 
வேண்டி௰ ப்ரத்யுபகாரமாம். இருபிறப்பினர்களில் F ow
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தவர்களே/ கான் உங்களிடத்தில் மிசுவும் ஸச்தேரவூம் 
அடைகதேதன். உங்கள் விருப்பங்களெல்லரம் உண்மை 

பரப்ப் பலிக்குமாக,. என்னிட தஇினின்று நீங்கள் இன 
வேதங்களெல்லாம் இவ்வுலகத்திலும் பரலோகத்துி 

அம் விருப்பங்கள் யெல்லாம் கிறைவேற்றிக் கொடுக்க 

வல்ல வீர்பமுடையவைகளாயிருக்குமாக, 

ஸ்ரீ பகவான் சொல்லுகிமுன்:--(அர்தணமே!/ ஈவ் 

குரு இங்கனம் கம்மை அனு ந்ரஹித்தாரல்லவர£) நாம் 

குருகுலத்தில் வளிக்கும்பொழுது இத்தகைய வருத்த 

தங்கள் பலவும் கடந்தன. (அவையெல்லாம் உமக்கு 

நினை வில்லையர2) இவ்வுலக த்இல் புருஷன் குருவினுடைய 

அனுக்சஹத்தினால்கான தன் மணோதங்களெொல்லாம் 

சிறைவேறப் பெற்று ரிகுர்த சாக இயையும் பெறுவரன், 

ப்ரரஹ்மணர் சொல்லுகிமுர்:- தேவர்க்கும் தேவ 

னே! உலகங்களுக்கெல்லாம் குருவே! ஸத்யஸங்கல்பனா 

கிய உன்னுடன குருகுலவரஸம் கேரப்பெற்ற் or னக்கு 

எதுதான் கைகூடாதுரீ (ஸத் பஸங்கல்பனாகிய நீ குருகுல 

வரஸமிழுர்கது எங்கள் மனோரதத்தை கிறைவேற்றும் 

பொருட்டேபனறி மற்ிறாரு பரயோஜனத்திர்கரக 

வன்று. ஸர்வஜ்ஞனும் ஸதயஸஙகல்பனுமாகி/ உனக் 

குக் குருகுலவாஸக்தினால் ஆகவேண்டியது என்ன இருக் 

கிற gi?) அள௮அற்ற மறிமையுடைய வேதங்கொல்லாம் 

எவனுடைய தேஹமோ, ளவனுடைய தேஹம் ஸமஸ்த 

புருஷார் த்தங்களுக்கும் விலகிலமாயிருக்கின்றதோ, 
அத்தகைய நீ குருகுலத்தில் வாஸஞ்செய்தது உலக 
நீதியை அனுளரிப்பதற்காகச் செய்த கார்யமேயன் றி 
வேறன்று. எண்பதாவது அத்யாயம் முற்றிற்று.
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ஸ்ரீசுகர் சொல்லுகிறார்: --அர்து ஸ்ரீக்ருஷணன் இங்ங 
னம் ப்ரஹ்மண ஸ்ரேஷடரரகிய அந்தக் குசேலருடன் 

பேசிக்கொண்டிருர்து ஸமஸ்த ப்ர சணிகளுடைய மனோ 

பாவக்தையும் அறிஈ தவனாகையரல் எனக்காக அவல் 

கொண்டுவந்தும் அதைக் கொடுக்க பெட்கப்படுகிரு 

சென்று தெரிந்துகொண்டு அவ்வர்தணரைக் குறித்து 

மொழிதான், 

ஸ்ரீபகவான் சொல்லுகிருன்:--ப் ரரஹ்மணசே! உம் 

முடைய க்ருஹத்தகினின்று எனக்கு என்ன உபஹாரங் 
கொண்டுவகதீர், என பக்தர்கள் ப்ரிதியடன் எனக்கு 

எதைக் கொடுப்பார்களோ அது அழ்பமாயினும், ௮.து 

வே எனக்குப் பெரிதாயிருக்கும். என்னிடத்தில் பக்தி 

யில்லாதவர் எனக்கு அபா ரமாகக் கொடுப்பினும் அது 

எனக்கு ஸரதோஷூத்தின் பொருட்டு ஆகாது. எவனே 

னும் இலையையாவது பூவையாவது பழத்தையாவது 

௮னக்குப் பக தியடன் கொடுப்பானாயின், தாயமனமுடைய 

அவன்.பக்கியடன் கொடுத்த அதையெல்லாம் கரன் 

சாப்பிடுவேன். 

ஸ்ரீரகர் சொல்றுகிறார்.--ராஜனே / அந்த ப்ரா 
ஹ்மணர் ஸ்ரீக்ருஷ்ணனால் இங்கனம் Gor Pus Gus 

gn வெட்கமூற்றுக் தலையை வணக்கிக்கொண்டு 

ஸ்ரீமஹாலக்ஷமிக்கு வல்லபனானை அச்த ஸ்ரீக்ருவஷண னுக் 

குச் தான் கொண்டுவந்த அவல்பிடியைக் கொடாம 

லேயிருக் தரர். ஸமஸ்த ப். ராணிகளின் மனத்தை அறிப 
வனும் எல்லாவற்றையும் ஸாக்ஷ£ த்கரிப்பவனுமாகி அச் 
த ஸ்ரீக்ருஷணன் அந்த ப். ராஹ்மணருடைய வரவின் 
காரணத்தை அறிக்து தான் செய்ய வேண்டியதைப்
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2737 குசேலர் கொண்டுவக்த அவலை ஸ்ரீ க்ருஷ்ணன் 
சரப்பிடுதலும், ுக்ரிணிதேவி போதுமென்று FOSS gy.
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பற்றித் தனக்குள் சிந்தித்தான். “இவர் முன்பு செல்லம் 
வேண்டு மென்னும் விருப்பத்துடன் என்னைப் பணிய 

வில்லை. என்னுடைய ஈண்பரரகய இவர் இப்பொழுது 

பதிவ்ரதையான தன்பார்யைக்கு ப்ரியஞ் செய்யவிரும்பி 
என்னிடம் வர்தார். தேவர்களுக்கும் கிடைக்க அரிய 
ஸம்பத்துக்கலா சகரன் இவருக்குக் கொடுக்கவேண்டும்” 

என்று ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் கனக்குள் சிந்தித்து games 

ணர் அணிக்கக் தலில் கட்டிக்கெரண்டு வந்திருக்க 

அவலை இது சென்னென்று தானே பிடுங்கிக்கொண்டு 

“சண்பசே! இதோ கொண்டுவர்திருச்கிறீசே. இது 
எனக்கு மிகவும் ஸந்தோஷத்தை விஎப்பதல்லவா 2 

Qs வல்கள் ப்ரபஞ்சத்தையெல்லாம் சரீரமாக 

வடைய ஏன்னை மிகவும் தீருப்தி அடையச் செய் 
கின்றன”? என்று மொழிக்து ஒருபிடியவல் எடுத்துப் 

புசித்து இரண்டாம் பிடி எடுத்தான். அவ்வளவில் ஸ்ரீம 

ரலக்ஷமியாயெ ருக்மிணி அதைச் சாப்பிட Gare 

டாமல் விரைவுடன் ஸ்ரீக்ருஷ்ணனுடைய கரத்தைப் 

பிடித்துச் கெரண்டு “ப்ரபஞ்ச தீ.திற்கெல்லாம் HOE 

சாத்மாவாகி அதையெல்லரம் சரிரமரகவுடையவ 

னே/ இந்த இருபிடியவல் சாப்பிட்ட மாதர த. இனாலே 

யே புருஷனுக்கு Day sora gi ப.ரத்திலாவது ஸம 

MF ஸம்பத்துக்களும் விலாயுமே. ப்ரபஞ்சஸ்வரூபி 

யான உமக்கு ஸச்தோஷக்தை வில்க்க இவ்வள 

வே போதுமாயிருக்க இரண்டாம் பிடியும் சாப்பிட்டு 

என்ன செய்யப் பார்க்கிமீரோ தெரியவில்லையே. ஏன் 

ஊையுக்கூட இவ்வர sort பென்னேடனுப்பப் பார்க்கிமரர 
என்ன? ஆகையால் இவ்வளவே போ தும் என்று 

மொஜிக்தாள். அவ்வச்தணர் ஸ்ரீக்ருஷ்ணனுடைய திரு 

மாளிகையில் புரித்துப் பருக அன். றிரவெல்லாம் ஸுக
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மாக வஸித்திருக்து தன்னை ஸ்வர்க்கவாஸியாக நினைத் 

துக் கொண்டார். மற்றைகாள் பொழுது விடிகையில்: 

அவர் ஜகத்திந்கெல்லாம் க்ஷேமத்தை விளைப்பவனும். 

கண்பனுமாகிய ஸ்ரீக்ருஷ்ணனால் அபிரக்தனனு செய்து 
அனுமதிகொடுத்துக் கொஞ்ச தூரம் தொடர்க்து 

வழிவிட்டு வச்தனமுஞ் செய்யப்பெற்றுச் தன் கருஹத் 

இற்குச் சென்முர். அவ்வக்சணர் தன் ஈண்பனாகிய ஸ்ரீ 

க்ருஷணனிடத்தினின்று தனம் இடைக்கப் பெருமல் தர 

னும் “எனக்குப் பணம் வேண்டும்! என்று பாடிக்காமல் 

வெட்கமுற்று மஹானுபரவனான பசவரனுடைய காட்சி 

கேர்்தமையரல் ஸந்தோஷம் அடைந்து BW FH 

ஹதிற்குச் சென்றார், அவர் போகும் பொழுது 

தனக்குள் ிக்தித்தார். “ஆ? ஏன்ன ஆச்சர்யம் / 

ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் ப்ராஹ்மண விண்வாஸமுடையவர்களில் 

நிறக் தவனென்று கேள்விப்பட்டிருக்சேன். ப்ரஹ்ம. 

ணர்களா க் தெய்வம்போல் கெொண்டாடுகையரகிற 

அவன் தன்மையை இப்பொழுது கேரில் கண்டனுபவித் 

தேன். ஏனெனமுல், மிகவம் தரிதரனாகிய கரன் மார் 

பில் ஸ்ரீமஹால-க்ஷமியைத் தரிததுக்கெரண்டி.ருக்கிற 

ஸ்ரீக்ருஷ்ணானால் அ௮ணைக்கப்பெற்றேனல்லவரரி தரித்ர 
னும் பாபிஷ்டனுமாகிய சான் எங்கேரி ஸ்ரீமஹாலக்ஷி 

மிக்கு வரஸஸ் தானமாகிய ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் எங்கேரி ஆமி 

னும்- ப்ரஹமணனேன்றன்் மே என்னை ஸ்ரீக்ருஷ/்ணன் 

புஜங்களால் ௮ணைத்துசக் கொண்டான், மற்றும், தனது 
அன்பகாயகியான ஸ்ரீமஹரலக்ஷமி வீற்றிருக்க த் தகுக்கு 

படுக்கையில் ௮வன் என்னை ப்.ராதாவைப்போல் உட்கர 

சவைதீதுச் சாமரத்ைச் கையில் ஏச்இிக் கொண்டிருக் 

கிற தன்பார்யையுடன் வணக்கழுத்று எனக்கு வி௫ிறி 

னான். தேவர்களுக்குச் ே தவனாயெ ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் ப்ரா
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ஹ்மணர்களையே தனக்குச் தெய்வமாகவுடையவனாகை 

யரல் கரல்களாப் பிடிப்பது முதலிய உபசாரங்களாரல் 

Wess சுற்கூஜஷை செய்து என்னைத் தேவதையைப் 
போல் பூஜித்தான். அவனுடைய பாதாரவிக்தங் 

களில் செய்யும் பூஜை ப்சாணிகளுக்குப் பாதாளம் பூமி 

ஆகிய இவற்றிலுள்ள ஸமஸ்த ஸம்பத்துக்களையும் ஊ௰ 

ஸ்ச ஸித்திகளையும் ஸ்வர்க்க மோக்ஷங்களையும் விளக் 

கும். ஆயினும், பணமில்லாமையரல் இப்பொழுது ஏன் 

னையே கினைதீதுக்கொண்டு சாக்தனாயிரும்ற இவன் 

பணத்தைப் பெற்றால் மிகவும் மறிதீது என்னை நினைக்க: 

சேமாட்டசன்” என்று நினைத்துக் கருணைய/டைய ஸ்ரீக் 

குஷ்ணன் எனக்கு அபரரமரகப் பணத்தைக் கொடுக்க 

வில்லை'என்று அச்தப் பகவானுடைய குணங்களை ச இக் 

தஇித்துக்கொண்டே தனக்ருஹத்திற்கு அருகாமையில் 

சென்முர். அர்த கருஹமோ வென்முல் ஸர்யன் அக் 

ணி சக்தரன் இவர்களோடொத்த விமானங்களாலும் 

பறவைகள் குலாவப் பெற்றவைகளும் ஆம்பல் தாமரை 

செங்கமுகீர் செய்தல் இவை மலர்ந்த ஜலாதரரங்கள் 

அமைச் தவைசகளும் விசிதீரங்களுமான உபவனங்களர 

௮ம் உதயரனவனங்களாலும் கன்கு அலங்கரிதீதுக்கொ 

ண்டிருக்கிற புருஷர்களாலும் அங்கனமே சன்றாக அ 

லங்காரங்களைா gone sg மானமருமென்னோக்கியர்களு 

மரன மடஈதையர்மணிகளர்லும் கரற்புறத்திலும் சூழப் 

பட்டி ருக்தது. அனவ்வக்கணர் அகைக் sare ‘Qos 

ன்ன£7ீ இது யாருடைய இடம்சி என்னுடையதேயாயின் 

அது எங்கனம் இத்தகையதாயிற்று'” ray GAS 

அக் கொண்டிருக்கையில், தேவதைகளோடோத்த ஒளி 
யுடைய புருஷூர்களும் ஸ்த்ரீகளும் மஹானுபாவ. ரகசிய 
அவரைப் பெரிய ஸங்தேத்தோடும் வா த்யங்களோடும் 

174 |



2740 ஸ்ரீபாகவதம் [௮-௮௧, 

எதிர்கெொண்டார்கள். அவருடைய பரர்யை தன்கண 

வன ஏம்இருப்பதைக் கேட்டு ப்ரேமத்தினானும் மிகுந்த 

wi@sra. cg Be ao நிகவும் பரபரப்புற்று உருவங் 

கொண்ட ீமஹாலக்ஷமிபோல் கீருஹதக்திணின்று விரை 

வுட ன் பூறப்பட்டு on sr. பதிவ ரதையாகய அமமடக் 

தையர்மணி தன்கணவனைக் கண்டு ப்மீதியாலும் நெடு 

நோம் கரணாக spans gyn கண்களில் நீர் பெருகப் 
C22), cD ற 

பெய்றுக் கண்கலா ூடிக்கொண்டு அரைப் பூத். 

யினால் அணங்கி மனத்தினால் அண தீநுக்கெொண்டாள். 

HMM $5 GOTT விமான 6 DCH Ju தெய்வமடைக்தை 

Curd Dayphwomaon கழுத்தில் பொன்பதகங்களை 

அ௮ணிச்த காதிகளினிடையில் பரகர௫க் கன றவளுமாகிய 

தன்பத்ணியைக் கண்டு Wrap வியப்புற்று 2% Bu 

பார்யையுடன் ரத்னமயமான ன தமபங்களின் ஸூஹங் 

களோரடுகூடித் தேவேச்தாபனனம்போனற தன் க்கு 

த்திற்கு HID IPG BIT. அவர், பால் நுரைபோல் 

மென்மையும் செ ண் மையும் மரை 5B படுக கை 

களும் யரனைத்தர் தங்களால் இயற்றப்பட்டு ஸ்வர்ணா 

மயமான கருவிகளும் அமைக்கப்பெய்ற மருசங்களும் 

பொற்பிடி யிடப்பெற்ற சாமரங்களும் மெதுவான மெத 

தைகள் இடப்பெற்ற ஸளரணமயமான ஆஸனைங்களும 

முத்துச் சரங்கள் தொங்க விடப்பெற்று மிகுக்த ஒளி 

யபுடையவைகளுமான மேழ்கட்டுக்களும் கிர்மலமான 

ஸ்படிக ரத்னங்களால் எடுக்கப் பட்டவைகளும் வில் 

யூயர்க்த மரகத ரத்னங்கள் அமைக்கப் பெற்றவைகளு 

மான சுவறுகளில் இிகழ்ன்ெற ரத்ன தீபங்களும் மடச் 

தையர்மணிகளும் கிறைஈதிருக்கிற அமமானிகையில் 

ஸமஸ்த ஸம்பத்துக்களும ஸம்ருத்தமாயிருக்கக் கண்டு 

ப்ரமித்து நின்று ஒரு காரணமு மில்லாமல் இகத மம
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ருத்தி ஈமக்கு எப்படி நேரிட்டது?” என்று சிச்தித்தார். 

மீளவும் அவர் தனக்குள் *பாக்யமற்றவனும ஸர்வ 

கரலமும் தரிதீரனுமாயிருக்கற எனக்கு இத்து ஸம் 

பத்து Cote BORE காரணம உபயவிபூடி GIT Ww 

னும் wr sve rap. opiot Bu ஸ்ரீ க்ருஷ்ணா வுடைய 
கர்சனமே யொழிய மற்றொன்றும் சரரணாமாக அமை 

யாரது. அளவற்ற யோகத்தையுடைய பகவான் பரச 

னுக்கு அபரரமரன செல்வத்தைக் கொடுப்பதாயிருப் 

பினும் “கொடுக்கிறேன், வரங்கிக்கொள்? என்று 

சொல்லாமலே பரோக்ஷத்தில் கொடுக்கிமுன். (ப்ரஹ் 

மபதம் வசையிலுள்ள ஐஸ்வர்யதிதைக் கொடுப்பினும் 

தன் போகத்தைக் காட்டிலும் அது மிகவம் அற்பமா 

கையால் அதைச் கொடுக்க லஜ்ஜிததுசி காண் தேரில் 

கொடுக்கிற ல்லை. மேகம் ஒருகால் அமிதமாக மமை 

Quint ob goss gow ஏக் இக்கு அற்பமாகவே 

நினைத்து ரர சரியில் ஜனங்கள் படுத் துறங்குச்பொழு து 

கர்ஜனை செய்யாமல் பரசோக்ஷ்திதில் மழை பெய்வது 
Cura, wr Suse rape Ou ஸ்ரீ க்ருஷ்ணன் தன் பக் 

தன் ஸமர்ப்பிப்பது அ தபமாயினும அதை வெருவாக 

௮பிமானிதது விருப்ப மூளளவாகளுக்கு அவர்கள் 

விரும்பும் புருஷார் சதங்கா யெல்லாம் பெய்கின்ரன், 

ஸ்ரீ க்ருஷ்ணன் தரன் கொடுப்பது அளவ த்,திழுப்பினும் 

அதை அழ்பமாகவே கினைக்கின்றான். தன் பக்தன் 

மர்ப்பிப்பது அற்பமாயினும் ௮தை வெருவாக சினைக் 

Harper, கான் கொண்டுபோன ஒரு அவல்பிடியை 

மஹானுபாவனாகிய ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் பெரிய ப்ரிஇயுடன் 
அங்கீகரித்தான் அல்லவா 2 உபயவிபூதி கா தனாகிய 

அப்பரமனுக்கு அ தனால் ஆகவேண்டியது என்னு 

இருக்கிறது? ஆயினும் அது கிடைக்கப் பெருதவன்
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போல் பெரிய ஆவலுடன் அதை மேல்விழுந்து பிடுங் 

இக்கொண்டு புசித்தானல்லவா 2) ஆகையால் அத்து 
மஹானுபரவனே எனது ஐன்மங்கள்தோறும் ஹித 
முசைக்கும் ஸுஹ்ருத்தும ப்ரீதிக் கிடமான ஈண்பனும். 

ஆபத்துக்களில் பாதுகாக்கிற மிதானுமாவானாக, 

(அக்தப் பகவானோடையே எனக்கு ஜன்மங்கள் தோ 

வம் எல்லாவிதத்திலும் ஸ்னேஹம் விலாயுமாக), wa 

அம், அனனுக்கே கரன் ஜன்மங்கள் தோறும். தாஸனா. 

யிருப்பேம க. அளவற்ற கல்யாண கூணஙகளுடைய 

வனும் மஹரனுபாவதறும கய பகவானோடு இடைவிடர 

மல் ஸஸைவாஸம செய்வேனாயின், எனக்கு அவனுடைய 

பக் தர்களோடு iN Hos ஸ்ஹைவாஸம் கேருமல்லவா P 

(ஆகையால் ஜன்மங்கள் தோறும் அவனுடைய ஸஹ. 

வரஸத்தையே வேண்டுகிறேனன் றி இச்சு ஐண்வர் 

யத்தை விரும்பவில்லை, ) நரன் பகவரனணிடத்தில் பக்தி 

புடையவனாயிருப்பேனாயின், எனக்குப் பகவான் ஐஸ் 

வர்யம் கொடுத்தது ஆச்சர்யமே. எனக்கு ஒண்வர் 

யங் கெரடுத்தமையால் என்னைப் பக் தனன் மன்ழே 

நினைக்கிறேன். ஏவென்முல், கரமதி னால் விளாயும் 

பிறவியற்ற பகவான் பணமுடையவர்களுக்கு மதம் 

உண்டா வதையும் அவர்கள் நரகத்தில் விழுவதையும் 

அவர்களுக்கு ௮து அத்தகைய அவிவேகத்தை விளைப் 
பதையும் ஆலோடத்து மைர்த்தனாகையால் தன்பக் 
தர்களுக்கு போக்ய போகோகரண போகஸ்தானாதி 

ரூபமான ஸம்பத்துக்கலாயாவது TT QU SO Sus a gi 

பிள்ளை பசு பணம் முதலிய விபூதிகலாயாவது கொடுக் 

இறதில்லை; ஆகையால் அவன் எனக்குத் தன்னிடச் 
இல் மேன்மேலும் பக்தியையே விளைப்பாளுக என்று: 

விவேகபுச்தியினல் கிச்சயித்துப் பகவாணிடச்இில்.
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மிகுந்த பக்திழரடையவராகிர் சப்தாகிவிஷயங்களை 

மெல்ல மெல்லத் துறக்க முயன்று அவற்றில் அவ்வளவு 

ஆவலின் றிப் பார்யையுடன் அவற்றை அனுபவித்துக் 
கொண்டு வக்தார். ப்ரபூ/ (இணெெ திரில்லாத பக 
வான் மிகவும் தரித்ரனாயய ப்சாஹ்மணனை எதற்காக 

இங்ஙனம் ஆதரித்தா ளென்று சங்கிக்க வேண்டாம [) 

ஏனொன்ளுல், பஜ்ஞஙகளுக்கு கிர்வாஹகனும் ப்ரஹ்ம 

தேவன் முதலிய தேவர்களுக்கும் தேவனும் தன் பக் 

தர்கனின்' வருத்தங்கமாப் பேரக்குக் தன்மையனுமாகிய 

பகவானுக்கு ப்ராஹ்மணர்களே ப்ரபுக்களும் தெய்வ 

மும்: அவனுக்கு அவர்களைக்காட்டி. லும் வேறொரு 

தெய்வம் இடையாறு. (ஆகையால் அவன் அவவக்த 

ணரை அங்ஙனம் ஆதரித்த விஷயத்தைப் பற்றிச் சங 
கிக்கவேண்டாம்.] இங்ஙனம் பகவானுக்கு மிகுந்த 

கண்பராகிய அவ்வக்தணர் பிறரால் வெல்லமுடியாத 
வனாயினும் தன் ப்ருதயர்களாரல் ஈன்கு வெல்லப்பட்ட 
பகவானைக் கண்டு தியானயோகத்தஇுற்கு உதவி செய் 

கின்ற பஞ்சமஹாயஜ்ஞாதிகளான Baar aut wy VOT wD 

தர்மங்களை அணுஷ்டி தீது அந்தப் பகவானுடைய Sur 
னம் மேன்மேலும் வளரப்பெற்று அதனால் ஸமமைஸார 

பக்தத்தினணின்று விடுபட்டு & su முக்தர்களுக்கு வாஸ 

ஸ்தானமாகிய வைஞுண்டமென்கிற அச்தப் பகவா 

னுடைய லோகத்தை அடைந்தார். ப்ராஹ்மண குலக் 
இற்கு வேண்டியவற்றை கிறைவேற் றிக்கொடுப்பவர் 
களில் சிறந்த பகவானுடைய ' பாரஹ்மண்யத்தனத்தை 

'வெளியிடுகிறஉ இக்த உபாக்மானத்தைக் கேட்கும் புரு 

ஷன் பகவானிடத்தில் பக்இ விலாயப்பெற்றுப் புண்யபா 
பகர்மங்களால் விளைகிற ஸம்ஸாரத்தினின்று விடு 

படுவான். எண்பச்தொன்றாவது அத்யாயம் முற்றிற்று. 

1. ப்ரஹ்ம குலத்திற்கு ஹிதஞ் செய்யுச் தன்மை, 
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| ஸடிர்யகரஹணத்தின் பொழுது ஸ்ரீக்ருஷ் 

+0 னாதிகள் குருஷேச்ரத்திற்குப் டை 
| போன வ்ருத்தாக்கம், 

ஸ்ரீசுகர் சொல்லுகிரும்:--அனந் தரம பலரரமனும ஸ்ரீ 

க்ருஷ்ணனும் தவா ரகையில் வஸித்துக்கொண்டிருக்கை 
யில் ஒருகரல் ப்ரளயகரலத்தில்பேரலப் பெரிய ஊிர்ய 

க. ரஹணம் உண்டாயிற்று, ஸத்புருஷூர்கள் அனைவரும் 

ஜ்யோஇவூர்மூலமாய் முன்னதாகவே அர்த ஸசிர்ய 

க்ரஹணச்தைத , தெரிந்நுகொண்டு தங்க தஙகள 

கு ஈன்மையைச் செய்துகொள்ள விரும்பி, நய கமேக் 

தஇனவர்களில் சிறக்க பாகரரமன் பூமியில் க்ஷ தரியப் 

பூண்டுகளே இல்லாதபடி. செய்ய முயன்று ராஜர்களைக் 

கொன்று அவர்களின் ரக்த ப்ரவாஹத்தினால் என்விடதக 

இல் ஐக்து மடுக்களை கிர்மிசத்தானோ, மற்றும் மஹானு 
பாவனை அச்தப் பரசகாரரமன் புண்ய பாப ரூப 

மரன கர்மத்கினால் இீண்டப்படா தவனனாமினும் உல 

கத்சலர் இங்ஙனம் செய்யவேண்டுமெனபதைக் தெரி 

விக்க முயன்றும் பிறருடைய பாபங்கள் நிங்க விரும்பி 

யம புண்ய பாபங்களுக்கு உட்பட்ட ஸாதாரண புரு 

ஷூன் செய்வது போல எவ்விடத்தில் யாகங்களைச் செய் 

தானே, அ௮தச்சகைய ஸமக்தபஞ்சகமென்னும் க்ஷேத் 
ரத்திற்குச் சென்றார்கள். பாரதவம்சாலங்காரனே / 

மிகவும் புண்யமான அந்தத் தீர்த்தயாகசரையைப் 

பற்றிப் பாரதவர்ஷூத்டிலுள்ள ப்ரஜைகள் அனைவரும் 

அவ்விடம் வந்தார்கள். வ்ருஷ்ணிகளும் அக்கரன் 

வஸுதேவன் ஆஹுகன் முதலியவர்களும் தங்கள் 

பாபத்தைப் போக்கிக்கொள்ள விரும்பி ௮ச்த ஸமகந்த 

பஞ்சக க்ஷேதரத்திற்குச் சென்றார்கள், கதன் ப்ரதி 
யும்னன் ஸாம்பன் இவர்களோடும் ஸுசச்தரன் சுகன்
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ஸாரணன் இவர்களோடும்கூட அகிருத்தனும் ஸே 
னாஇிபதியான க்ருதவர்மனும் தவரரகையைக் கரக் 

கும்பொருட்டு அங்கேயே இருந்தார்கள். மிஞுக்த 

பாகயமுடைய அத DH OH IT Db or G sonal nr xr 

கன்போன்ற ரதங்களினமேலும் அலைகளோடொத்த 

உடையுடைய குதிரைகணனின் மேலும் மேகங்கள்போன்று 

கர்ஜிக்கின்ற யானைகளின் மேலும் ஏறிக்கொண்டு வித் 

பரதகரர்கலைா நிகர்த்த ஓனியுடைய மனுஷியர்களால் 

சூழப்பட்டுப் பொன்மாலைகளாயும் இள்யமான  மூமாலை 

களையும் Hoses ஆடைகளையும் அத்தகைய கவர 

களும் அணிச்து 6550 பார்யைகளோடுகூடி. 

வழியில் போகருபொழுது தேவதைகள்போல் விளங் 

இனார்கள். மிகவம் பாக்யசாலிகளரன அவ்வக்கூரா 

how OG மனஞுக்கத்துடன் அவ்விட தில் 

mensch Aru gy உபனரஸமிரும். நு புதிய வஸ்.க.ரங்க 

ளாலும் பூமரகைளாலும் பெரன்மாலைகளாலும் அலங 

கரரஞ் செய்யப்பெற்ற பரக்கலா LITT amor ToD 

குக் கொடுத்தார்கள். அக்த வ்ருவஷிணிகள் Usd TTD 

னால் சிர்மிக்கப்பட்ட மடுக்களில் விதிப்படி. War 

வும் ஸ்ணாாஞ் செய்து *ஏங்களுக்கு ஸ்ரீக்ருஷண 

னிடத்தில் பக்ரி விரையவேண்டும் ? என்னும் வேண்டு 

கோளுடன் ப்ரஹ்மணஸ்ரேல்டர்களுன்று WANT GOT EI 

BOM கொடுரற்தார்கள். பீ க்ருஷ்ணபகவாரன், தா 

னும் ஸ்னைஞ் செய்து தானமும் செய்தான். ஸ்ரீக்ருஷ் 

ணனையே தெங்வமாகவடைய வ்ருஷ ணிகள் WE 

ஸ்ரீ கருவஷ/்ணனால் அனுமதி கொடுக்கப்பெற்று யதேஷ் 

டமாகப் புசித்து இடைவெளியின் றி நிறைக்க கிழலு 

டைய வருக்ஷ.ஙகளின் அடிகளில் உட்கார்க்தார்கள். 

அவர்கள் அவ்விடத்தில் சண்பர்களும் ஸம்பஈ இிகளு
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மான மதீஸ்யம் உரினரம் கேரஸலம் விதர்ப்பம் குரு 

ஸ்ருஞ்சயம் கம்போஜம் கேகயம் மத்ரம் குந்தி ஆரட் 
டம் கேரளம் மு.கலிய தேசங்களின் அரசர்களையும் தங் 

கள பக்ஷத்தில் சேர்க்த மற்றும் பல மன்னவர்களையும் 

பிறர் பக்ஷ£்தில் சேந்த பற்பல மன்னவர்களையும் ஈண் 
UT EMIT GE GOT முதலிய கோபர்களையும் கெடுசகாளச 

கக் காணேணு மென்னும் பேரவலுடைய கோபிகை 

களையும் சண்டார்கள். அவர்கள் ஐஇறருவபை யொருவர் 

கண்ட ஸர்தேரவஷூக்இின் மிகுஇயால் ஹ்ருதயங்களும் 

தரமரைமலர்போன்ற முகங்களும் மலரத து மிகுக்த 

ஓளியுடையவராகி ஒருவரையொருவர் அமுக்தக் கட்டி 

மணை த்துக் கண்களினின்று 8ர் பெருகவும் உடம்பெல் 

லாம் மயிர்க்கூர்சம் உண்டாகவும் பேச்சு தடைபடவும் 

பெற்று ஸந்தோஷம் அடைந்தார்கள், மடக்தையர் 

களும் ஓருவரையொரருவர் கண்டு ஸ்னேஹத்தின் 

மிகுதியால் புன்னகையோரடு கூடிப் பரிசுக்தமான கண் 

ணோச்கமுடையவர்களாம் ப்ரீ BW ay ஈண்களில் நீர் 

பெருகப்பெற்றுக் குங்குமக்குழம்பு சிரம்பவும் பூசப் 

பெற்ற கொங்கைகளால் அத்தகைய கெரங்கைகலை 
நெருக்கிப் புஜங்களால் ஓருவரையொருவர் அணைத் 

துக்கொண்டார்கள். அனக்தரம் அக்கு யதூக்களும் 

மற்றவர்களும் பெரியோர்களை நமஸ்கரித்துச் சிறியவர் 

களால் ஈகமஸ்காரஞ் செய்யப்பெற்று ஈல் வரவையும் 

க்ஷேமத்ை syn விசாரிச்து ஒருவர்க்கொருவர் ஸ்ரீ 

க்ருஷ்ணனுடைய கதைகளைப் பேசிக்கொண்டிமுகதார் 

கள். அப்பொழுது குக்தியென்னும் ப்ருதை தன் ப்ரா 
தாக்களையும் பசிணிகளையும் அவரவர் பிள்ளைகளையும் 

தாய் தநதைகளையும் ப. ராதாரக்களின் பதீணிகளையும் 
ஸ்ரீக்ருஷ்ணனையும் கண்டு ஒருவருக்கொருவர் பரீதிய
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டன் பேசி அருக்தங்கணயெல்லாம் அறக்தரன். மற்றும் 

வஸுதேவனைக் குறித்து இங்கனம் மொழிக் தாள். 

GID செரல்லுகிருள்:;--அுய்யா/ ப்ராதாவே / 

நரன் என்னை மனோ தங்களெல்லாம் நிஹைவேறப்பெரு 

தவென்றே சினக்கிேறன். (ஏஎன்மனோதஙகள் 

நிறைவேறவில்லை), ஏனெனருல், ஸத்புருஷர்களில் சிற 

ந தவர்களே/ ஆபத்கரலங்களில் நீங்கள் என் வார்த்தை 2b 
யை கினைக்கவேயில்லைல்லவாசி (இதுவும் யகது மென் 

றே எனக்குக் தோற்றுறெ.து. ஏனெனருல்,) எவ 

னுக்கு ச் தெய்வம் ப்ரகிகூலமரயிருக்கிறதோ; அவனை 

தண்பர்களாவது /பொல்கள ரவறு ப்ராதாக்களாவது 

தக்கைகளாவது நினைக்கலேமாட்டார்கள். . (எனக் 

குத் தெய்வம் ப்ரதி-லமாகையால் நீங்கள் சினைக்க 
வில்லையேயன் றி உ௱கள் மேல் ஒரு பிரரும் இல்லை.) 

வஸுதேவன் செொல்லுகிறுன்:--அம்மே! தெய்வத் 

இற்குப் பொம்மைகள்போல் மானிட உருவம் பூண்ட 

விளயாட்டுக்கருவிகளான எங்கள்மேல் நீ கோபறு 

கொள்ளலாகாது. எணன்வான் உலகத்திலுள்ள ஜனங் 

களை யெல்லாம் தன்வசமாக்கக் கொண்டு சன்னிஷ்டப் 

படி. செயல்களில் தாண் கின்றான். நகரங்கள் அனைவரும் 

கம்ஸனால் பிடிக்கப்பட்டுகதி இசைகள் தோறும் இடிப் 

போனோம். உடன்பிறச்தவளே / இப்பொழுதுதான் 

நரங்கள் தெய்வானுகூல்ய தீதினால் எங்களிருப்பிடம் 

சேர்ச்தோம். , 

ஸ்ரீசுகர் சொல்லுகிறார். அர்த மாத்ஸ்யர் முத 
லிய மன்னவர்கள் வஸு தேவன் உகரஸலேனன் முதலிய 

யர தவர்களால் பூஜிக்கப்பட்டு SHR ors கண்ட 

மஹாகக்தத்தினல் ஸுகூத் இருச்தார்கள். பீஷ்மர்
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தீரோணர் தருகரரஷ்ட்ரன் கரச்தரரி அவள்பிள்ளைக 
ரன துர்யோதனாதிகள் பாண்டவர்கள் அவரது பத் 

கணிகள் குக்தி ஸஞ்சயன் விதுரர் கருபர் குக்கிபோஜன் 

விராடன் பீஷ்மகன் ஈக்னஜித்து புருஜிக்து தருபதன 
சைப்யன் தருஷ்டகேறு காசிராஜன் தமகேோஷூன் விசா 

Arma மைதிலன் மத்்ரராஜன் கேகயரரஜன் முதா 

wary ஸுசர்மா பரஹ்லிகன் முதலியவர் அவரது புத 

ல்வா்கள் மற்றும யுதிஷ்டிரனை ம் தொடர்ச் த.மன்னவர் 

கள் அவரது மடக்தையர்கள் ஆகிய அனைவரும் ஸ்ரீம 

ஹாலகஷ்்மிக்கு. வாஸஸ்தானமாயே ஸ்ரீ க்ருஷ்ரைனு 

டைய இவயமங்களவிக்ரஹதிகதைக் கண்டு வியப்புற்றார் 

கள். அப்பரல் அப்பிஷ்மாதஇகள் ஸ்ரீ கருஷணனாலும் 
பல. ரரமனாலும் கன்கு பூஜிக்கப்பெற்று மனக்களிப் புற்று 

ஸ்நீக்ருஷ்ணனால் பரிக்ரஹிக்கப்பட்ட வருஷ்ணிகளைப் 

புகழ்ந்தார்கள். 

பீஷமாஇகள் சொல்லுஇருர்கள்? gp »d9Cowar 

மன்னவனே! இவ்வுலகில் மனுஆயர்களுக்குன் நீங்களே 
பயன்பெற்ற பிழவியுடையவர்கள், (உங்கள் பிறவியே 

பிறவியன் றி மற்றவர் பிவி பிறவியேயன் ஆ), ஏனென் 

ரூல், Cur Bs ond Gu HLS காணா அசரியனான ஸ்ரீக்ருவ். 

ணனை இடைவிடாமல் சகண்டனுபவிக்கி மீர்கனல்லவரசி 

எவனுடைய புகழ் வேதங்களால் கொண்டாடப்படுகின் 

POST, எவனுடைய புகழ் தன்னை நினைக்கிற இவ்வுல 

கத்தை யெல்லாம் மிகவம் பிசு த்தமாக்குகன்றதோடி 

எவனுடைய ஸ்ரீ பாதத்தீர்ததம் ஜகக்தை யெல்லரம் 
புனிதஞ் செய்கிள் றதேோ, எவனுடைய வரக்கு சாஸ்தா 

மோ, பூமி காலக்கெடுதியால் பகவானுடைய மஹிமை 

கள் cowie பெறுகையரகிற தன்குணங்களெல் 

லாம் அழிக்திருப்பினும் எவனுடைய பர்தாரவிர்தங்க



௮௮-௮௨] சசமஸ்கர்தம், 2749 

ளின் ஸ்பர்சத்தினால் மீளவும் தன்சக்திகளெல்லரம் 

தலையெடுத்து எங்கள்விருப்பங்களையெல்லாம் சிறை 

வேற்றுின்றதேர ; அததகையனான. ஸ்ரீ க்ருஷ்ண 

ஊனக் கரணுூதல் தொடுதல் பின்றொடர்க்து செல்லு 

தல் அவனோடு பேசுதல் படுத்தல் உட்காருதல் புத 

தல் பெண்கொடுத்தல் கொள்ளுகல் எரபயிண்ட் 

யம் முதலிய ஸம்பத்தங்கள் உருகளுக்கு என்றும் உண 

டாயிருக்கின்றனவல்லவர 2 மற்றும், ஸ்ரீ கழுஷ்ணான் 

உங்கள் க்ருஹத் நில் அவ தரித்தானல்லவாச அண் றியம் 

நீங்கள் ஸம்ரைரமசகிற உரக த்இிம்கு மேன்மேலும் வழி 

கரட்டவற்றான ப்ரவ்ருக்ி மார்க்கங்களில் இருப்பினும் 

HEB MH (HOP. DT Gy அறு? ரஹ த் இனால் உங்க 

ஞுக்கூ ஸ்வர்க்க மோக்ஷங்களில் விருப்பின்மை உண்ட 

யிருக்கிறதல்லவாரீ. (இத்தகையர்களான உற்கள் பிற 

வியே பிறவியன் றி மற்றவர் பிறவி பிறவியாமோ 4) 
, ச டட டத . 

ஸ்ரீசுகர் சொல்லுகிருர்:-- நந்தன் அங்கு” ஸ்ரீக்ருஷ. 

ணன் முதலிய யாதவர்கள் வர்இருப்பதை அழிக்து 

அவர்களைப் பரர்க்க விரும்பிக் கோபர்களால் சூழப் 

பட்டு வண் டிகள்வரிசை வரிசையாய் தீ தொடாப்பெற்று 

அவ்விடம் வக்து சேர்ர்தரன். நெடுகாளரகக் காணவே 

ண்டுமென்று விருப்பமு ம்.றிருக்கிற வ்ருஷ்ணிகள் அசை 

வரும் அங்த ஈக தனைக் கண்டு ஸச்தோஷூமுற்று ப்ராணா 

னைப் பெற்ற சரீரங்கள்போல எழுச் து அவனை அழுச் தக் 
கட்டியண த்தரர்கள். வஸுதேவன் அச்சு நகதணை 

அணைத்து மிகவும் ஸந்தோஷம் அடைந்து ப்ரீதி 

யினால் து தனக்குக் கம்ஸணால் Cares amg னால தது கூ & த வருத 
தங்களாயும தன்பிளளைாகளாக் கோகுலத்தில் வைத்த 
தையும் சினைத்துப் பேசாஇிருக்தான். அப்பொழுது 
ஸ்ரீக்ருஷணன் பலராமன் இவ்விருவரும் தாய் தந்ைத
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களான யசோதரகக்தர்களை வணங்கி அணைத்து ப்ரீ 

இஇினால் கண்களில் நீர் தளும்பப்பெற்று ஒன்றும் பேசா 

திருச் தார்கள். யசோதையும் கர்தகோபனும் பிள்ளா 
கனான அந்த ராமக்ருஷணர்களை மடியில் உட்கார 

ஷைக்துப் புஜங்களாரல் அ௮ணை த்து கெடுகாள் பிரிக்தி 

ருர்த வருத்தங்கலாத் தூறக்தரர்கள். அப்பால் ரோஹி 
ணியம் தேவ௫யும் இடைச்சேரிக்குச் தலைவியாகய 

யசேரதையை அணைத்து அவள் செய்த ஸ்னேஹத் 
தைகினைத்துக் கண்ணீரால் சண்டம் தடைபடப்பெற்று 
இங்கனம் மொழிச் தார்கள். 

சோஹிணிதேவகெள் செரல்லுகிருர்கள்:--இடை 

ச்சேரிக்கு.ச் தலைவியான யசோதே/ தேஹம் உள்ள 

வரையில் தொடர்க்து வருவதாகிய உங்கள் ஸ்னே 

ஹத்தை எவள்தான் மறப்பான் சீ தேவேச்த்ரனுடைய 

ஐனண்வர்யத்தைப் பெறினும் அதற்கு இவ்வுலகில் பதில் 

செய்ய முடியாதல்லவாசி யசோதே! பிறக்க சாள் முதல் 

தாம் தக்தைகலாக் காணாத இச்த சாமக்ருஷ்ணர்கள் 
உங்களையே தாய்தற்தைகளாக ஏற்படுத்தி உங்க 

ஸிடத்தில் விடப்பட்டு உங்களால் ஸம்தோஷூத்இிற்ட 

மான கார்யங்களும் பற்பல சன்மைகளும் போஷித்த 

அம் பாதுகாத்தலும் செய்யப் பெற்று எவ்விதத்திலும் 

பயமின் நி உங்களிடத்தில் வஸிததும் கொண் டிருக்தாச் 
கள், இமை கண்களைக் கரப்பதுபேல, நீங்களும் அவர் 
களைப் பெரிய ஆவலுடன் பரதுகாத்து வந்தீர்கள், பெரி 

'யோர்களுக்குக் தன்னுடையவனென்றும் பிறனென் 

றும் பேதபுத்தி கிடையாது. (அவர்களுக்கு ஜகத் 
தெல்லாம் தங்கள் குடும்பமாக(வே தோன்றும்), 

ஸ்ரீசுகர் சொல்லுகிறார்: -கோபிகைகளும் மிசவும 

அன்பிற்கிடமான ஸ்ரீச்ருஷ்ணனை கெடுகாள் கழித்துக்



௮-௮௨.] தீசமஸ்சந்சம், 2751 

கண்டு காண்பதற்குத் சடையாக இமையைப் படைத்த 

ப்ரஹ்மதேவனைப் பழித்து என்றும் இடைவிடாமல் 

தீயானஞ் செய்கிற யோகிகளுக்கும் பெற அசரியனான 

HEB ஸ்ரீகருஷணனைக் கண்வழியால் ஹ்ருதயத்தில் 

நுழைத்துக் கொண்டு அவனை கிரம்பவும் அனுபவித் 
தார்கள், ஒஷாட்முணயபூர்ணணான ஸ்ரீ க்ருஷ்ணன் 

அங்ஙனம் தன்னிடத்தில் ஆழக்ச மனவிருப்படுடைய 

கேரபிகதைகஞடன் ஏகரந்தத்இல் கலக்து ஆலிங்களஞ் 
செய்து ஆபோக்யம விசாரித்துப் புன்னகை செய்து 

கொண்டு மேல்வருமாறு கூறினான். 

ஸ்ரீபகவாரன் சொல்லுகிருன:--கதோறிகளே! என் 

னை மறவசமல் கினைத்துக் கொண்டிருக் மீர்களாரி என் 
னுடையவர்களான ஸத்புருஷர்களனின்ப்ா யோஜன த்தை 

சிரைவேற்றும்பொருட்டு நான் போய் நெடுந்கரலம் 

கழித்துவிட்டேன். என்மனம் சத்ரு பக்ஷங்களை 

அழிப்பதில் ஊக்கமுழ்றிருந்கமையால் *எனக்குச் 

திரும்பிவர முடியவில்லை: *இவன் க்ரு தஜ்ஞனல்லன்; 

க்ருதக்னனே” என்று .சினை த்து என்னை gran usr 

இருக்கி மீர்களா? பகவான் ப். ரரணிகளைச் சேர்ப்பதும் 

பிரிப்பதுமாயிருக்கறான். இது சிச்சயம். ஆகையால் 

ஒருவன் மற்மொருவனோடு சேர்ச்திருக்கையாவது [ரிச் 

இருக்கையாலது அவனுடைய இஷ்டப்படி கடக்கிற 

தன்று, காற்று மேகக்கூட்டத்தையும் பூற்களையும் 

பஞ்சுகளையும் தூட்களையம் ஒன்றோடொன்று சேர்ப்ப 
தும் பிரிப்பதும் செய்வதுபோல ப்ராணிகளாப் படைக் 

கிற பகவான் ஓழுகால் அர்த ப்ராணிகளைச் சேர்த்து 
மீளவும் பிரிக்கன்றான். ப்ராணிகளுக்கு என்னிடத் 
இல் பக்தி உண்டாகுமாயின் ௮து மோக்ஷத்தை விலை 
க்கும். அத்தகைய என்னிடத்தில் உங்களுக்கு ஸ்னே
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ஹம் உண்டாயிர்றல்லலா! இது மிகவம் க்ஷேமத்திற் 

காகவே. ஏனென்றால், அது சீக்ரதீதில் உங்களை என் 

ணிடம் சேர்க்கும். பெண்மணிகளே / ஸமஸ்த பூதங் 

களுக்கும் ஸ்முஷ்டி ஸம்ஹாரங்களை BL Ss i) vos 

நரனே. மற்றும், பஞ்ச ம், ங்களின் பரிணாமமசன தேவ 

ww sy aur Ss) FP rtd aw ஆகர சம் ஜலம் பூமி வாயு 

அக்ணி ஆய இவ்வைக்துபூசுங்களும் உள்ளும் புற 

மம் வ்யாபித இருப்பதுபோல, சரன் ஸமஸ்த பூதங் 

கனிலும் DAT WH LD Ly opin ்யாபித்திருப்பவன். இங 

ஙனம் இக்கு நுகரரம் முதலிய பஞ்சபூதங்களும் அன 

றின் கார்யங்களான தேவமனுவு.யா இ சமிரங்களும் 

அச்தச் சரிரங்களில் இருக்கிற ஜீவாதீமாவும் என்னால் 

உள்ளும் Lup mur DEBI HET OT. ஆகை 

urd Bb GE Cr EOC FM CUT UM g15HClarH 

லம் அவற்றில் வயரபித இருப்பினும் அவற்றின் விகா 

ரங்கள் தீண்டப்பெருமல் என்றும் ஒருவார மூமிழுப்பவ 

ணும் அவற்றைக் காட்டிலும் விலகடிணா னு Bur என் 

oh FAN Csr ops கரண்்?ர்களரக, 

Lh Br சொல்துபிறுர்:. “இங்லைம் ஸ்ரீ 20 shew 

னால் ஆ, தம பரமாதமாரக்க ற டண்மையைப்பற்றி உ 

தேசம் செய்து பதிக்கப்பெற் ற்ற கேரபிகைகள் அவண் 

உபதேசித்த அச்த 2 Dp BID aD GH sor த்தை கன்றாக அ சாய் 

ந்து அவனை த்பானஞ் செய்து ஆத்ம ஸ்வரூப, ந்தை 

மறைக்கிற கர்ம ஜலமான அஜ்ஞரனம் தெரல்யப் 

பெற்று அக்தப் பகவானை அடைந்தார்கள். அப்பொ 

மூனு அர்தக் கோபிகைகள் ஸ்ரீ க்ருஷ்ணனைக் குறித் 
துத் “சாமரை முக்தியனே / ஆழ்க்த அறிவுடைய Cur 

கீம்வரர்களாலும் ஹ்ருதயத்தில் தயானிக்கத் தக்கதே 

யன்றிக் கண்களால் ஸரக்ஷ£த்கரிக்க முடியாததும்
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ச . . ச ௫ ச . 
ஸமஸாரமாகிற கிணற்றில் விழுச் தலையும ப்ராணி 

களுக்கு அதினின்று கரை யேற அவலம்பமாயிருப்ப Sl 

மாகிய உன்பாதாரவிர்தம் காங்கள் இல்லற வாழ்க் 

கையில் அழும்தி அலைச் துகொண் டிருப்பினும் எங்கள் 

மனதில் ஸர்ளகாலமும் உள்ளபடி. ப்ரகாகித்துக் 

கொண் (உருக்றுமரக. எண்பத்தி ரண்டாவது அத்ய 

wd Ye (bo opr. 

[ ஸ்ரீக்ருஷ்ணன். சீர்மபுத்ராதிகளை க்ஷம் ] 
| விசாரிக்க அவர்கள் மறுமொழி கூறுதலும், | 

தீபெளபதியால் வினவப்பெற்ற ws Bert! 
4 முதலிய ஸ்ரீகருஷ்ணபச்னிசள். PREC > 5௭ 

| ஸி ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் மணம்புரிர்த UG FG | 
[ சச்தை விசதமாசக் கூறுதலும், ] 

ஸ்ரீசசர் சொல்லுகிறுர்:-அனக் தரம் தத்வோப 

தேசஞ் செய்பவனாகிய ஸ்ரீக்முவிணபகவான் கோயிகை 

களுக்கு அவர்கள் விருமபின வண்ணமே தனீ பாதார 

விக் தங்களில் விருப்பம் மாருமல் மேன்மேலும் வளர்க் 
துவருகையாகிற அனுக ரஹத்தைச் செய்து wy {5 a2. 19.7 

ஊனையும் மற்றுமுள்ள ஈண்பர்களனைவரையும் குறித்து 

ஆசேோரச்யம் விசாரித்தான். இங்கனம் லோககர தனா 
கிய ஸ்ரீ க்ருஷ்ணனால் சன்கு ஸத்கரிதது வினவப் பெற்ற 

அந்த புதிஷடிரரதிகள் அப்பசவரனுடைய பர தரரவிச் 
தங்களின் தர்சனத்தினால் பாபங்களெல்லாம் தொலையப் 
பெற்று மனக்கனிப்புற்று மொழிச் தார்கள். 

யுதிஷ்டிராகிகள் சொல்லுகிறுர்கள்:-- ப்ரபூ 7 
கம்பீர மனமுடைய பெரியோர்களின் அழகிய முகார 

விர்தத்தினின்று பெருகி வருவதும் தேவ மனுஷ்யரஇ 

யான பற்பல தேஹ ஸமமைபர்தமுடைய ஜீவாத்மரக்
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களுக்கு அத்தகைய தேஹ ஸம்பச்தத்திற்குச் காரண 

மும் அனாதியுமான அஜ்ஞானத்தை வேசோடறுப்பது 

மரிய உன் பாதாரவிர்தங்களின் வைபவமாகிற ம் 

ருதக்தைக் காதுகளசகிற பானபாரதரங்களரல் ஈன்கு 

பருகுபவர்க்கு அமங்களம் எப்படி, உண்டாகும் 7 (௮ம் 

ருதம்போல் மது. ரமாகிச் சப்தாகி விஷயங்களில் விருப் 

பத்தை மறக்கடப்பதுமான உன் பாதரரவிம் தங்களின் 

ப்ரபானத்தைப் பெரியோர்கள் மூலமரய் உள்ளபடி 

அறிச்து அவற்றை தயானஞ் செய்பவர்க்கு ஒருகரலும் 

அமங்களம் உண்டாகாது.) நீ பாரமஹம்னர்களுக்கு 

ப்ராப்யப்ரரபகங்களிரண்டும் தானே யாயிருப்பவன், 

மற்றும், நீ சாலக்தின் கொடுமையால் அழிர்த வைக 
தர்மங்களின் மர்யரதையை oobi od gus aye 

டுச் தன்யேோகமாயையினால் இவ்யமங்கள விக்ரஹத் 

தை ஏம்றுக்கொண் டிருப்பவன், (நீ உன் ஸங்கல்பத்தி 

னாலேயே வேதவிசோதிகலா அழித்து விடுவாம். 

ஆமினும் உன்பக்தர்களிடத்தில் an soa SDS 

னம் ௮அவர்சளோடு கலக்ூ பரிமரதவேண்டுமென்ற 
ளெளசீல்யத்தினுும் இகச்தகைய திருவுருவங்களை 

ஏற்றுக்கொள்கின்றனை. மற்றும், நீ தன்னைப்பற்றி 

னவர்களின் அணிஷ்டங்களாப் போக்கி இஷ்டங்களை 
நிறைவேற்றிக் கொடுப்பது முதலியன செய்வ தற்குரிய 

அளவற்ற கீண்ட அறிவுடையவன் 7 ஆகச்சு வெள்ளம் 

பேரன்றவன்; தான் கடத்துகிற ஸ்ருஷடிஸ்.தி ஸம்ஹூ 
ரந்களென்கிற மூன்று அவஸ்தைகளையும் தன்தேஜஸ்ஸி 

னால் உதறிமிருப்பவன், (கீ மற்றவர்க்கு ஸ்ருஷ்டி 
முதலியவற்றை ஈடத்துபவனே யன்றி உனக்கு ௮ச்த 

ஸ்ருஷ்டியா திகள் கிடையா.) இத்தகையை உன் 
னை கரங்கள் வணங்குகிழேம்
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ஸ்ரீசுகர் சொல்லுகிமுர்:-- ஜனங்கள். இங்கனம் 

உத்தமற்லோகர்களில் தலவைனாகிய ஸ்ரீ க்ருஷ்ணனை 

காற்புமக்கிலும் அுதிக்துக்கொண்டிருக்கையில் அச் 

தகர்கணின் மடக்கையர்களும் கெளசவர்களின் மடக்தை 

யர்களும் இன்று சேர்க நு ஸ்ரீச்ருஷ. ணா னுடைய கைக 

ஊச் சொல்லிக் கொண்டிருக்தார்கள். மூன்று லோக் 

களிலும் பரடப்பட்ட அந்தக கதைகளை உனக்குச் 

சொல்லுறன், கேள். (அவர்களில் கரெனபறுி ஸ்ரீ 
க்ருஷ்ண UBD Cor இராகம் வின வீனா.ர். 

தீசெளபதி செரல்லுகிறாள்:--ப்தீக்ருவஷணனை என் 

அம் பிரியாத ருக்மிணி7/ பதசே / ஜாம்பவதி / கெள 

ஸல்யே/ ஸழ்யபாமே!/ கரஹிந்ி/ மி.தரவிஈ்தே ! ! 

பேசரமறிணி / லக்ஷமணே / மக்அழுளள ஸ்ரீ க்ருஷ்ண 
பத்னிகளே ; ! மஹானுபாவனாயெ ஸ்ரீ கருஷணன தன் 
ஸஙகல்பத் இனால் உலக ரீநியை அ னுஸரித்து உரசலை 

ளங்ஙனம் மணம் புிக்தானோ, இகை எங்களுக்குச் 

சொல்கீர்களாக. 

PiU Dy DU பக்ஷ ருக்மிணி சொல்லுகிருன:-- 

த்தில் சேர்ந்த மன்னவர்கள் என்னை அச்தச் சிசுபால 

னுக்கும் கொடுப்பிக்க முயன்று கையும் வில்லுமாய் 

நின் நிருக்கையில், HTT quo வெல்லமுடியாக பேரர் 

வீரர்களுக்குச் சிரோபூஷணமான பாரதாரவிச்தங்க 

ஸின் பராகத்தையுடைய ஸ்ரீக்ருவணாபகவான், ஸிம் 

ஹம் ஆட்டுமச்தையிணின்று தன்பாகதக்தைப் பறித்துக் 

கொண்டு வருவதுபோல என்னைப் பறித்துக்கொண்டு 

வக்தரன், செல்வக்கிளர்த்தி யுடையதாகிய அரதப் பக 
வாணுடைய பாதாரவிக்தம் என்பணிவிடைக்கு இடங் 

கொடுக்குமாக, (அவனுடைய பாதாரவிச் தங்களையே 
கரன் எப்பொழுதும் பணிக்து வருவேனாக. ) 
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ஸத்யபயாமை சொல்லுகிறாள். என் தக்ைத 

வேட்டைக்குச் சென்ற தன்ப்.ராதாவரன ப்ரணேனன் 
ஸிம்ஹதக்தினால் அடியண்டு மாண்டு மீண்டு வராதிருக் 

கையில் மனவருத்தமுற்று * ரதனதச்திலாசையால் 

ஸ்ரீ கருஷ்ணனே என் ப்ரரதரனை வதித்தான் என்று 

அபவாதங் கனப்பிவிட, ஸ்ரீ க்ருஷ்ணன் ௮அச்த அப 
இரத்தியைப் போக்க விரும்பி ப்ஸஹேனனைக் கொன்று 

ரதன த்கைப் பறித்துக் கெண்ட ஸிம்ஹக்தை வற 

த்து அதிணிடத்தினின்று @ 65 ரதீனத்தை எடுத் 

துக்கொண்ட முக்ஷரரஜனாகிய ஜாம்பவரனை ஜயித்து 

ரத்ன த்தை மீட்டுக்கெரண்டு ஒச்து அதை என்தக்தை 

யிடம் கொடுச்தான். என்த்தை *கரம் உண்மையை 
ஆ ரரயராமல் பழி செசன்னோமே? என்று தன் அபரா 

தத்றினால் பயக்நு அக்ரூரா இகளுக்குக் கொடுப்பசாக 
Td BT wT oh செய்த என்னையும் அகச்த ரதன த்தையும் 

ஸ்ரீகருஷ்ணனுக்குக் கொடுத்தான். 

ஜாம்பவதி சொல்லுகிறாள்: -ஏன் த௫்ைதையர௫ய 

ஜாம்பவான் இந்த ஸ்ரீக்ருஷ்ணனை தீ தன்ஸ்வாமியும் குல 

தெய்வமுமான ஷீதரஇிபதஇி யென்று தெரிக் துகொள்ளர 

மல் இவனோடு இருபத்தேமுகாள் முச்தஞ்செய்தான். 

பிறகு “ஸிதாபதியான ராமனே இப்பொழுது யதுகுலத் 
தில் ௮வதரித்திருக்கிறான் £ என்று தெரிக்துகொண்டு 

பாதாரவிச்தங்களைப் பிடித்து அருள்புரிவிக்து ரச்னத் 

துடன் என்னை உபஹாரரமரகக் கொடுத்தான். நரண் 

இந்தப் பகவானுக்கு தாஸியராயிருப்பேகை, (ஆத்ம 

ஸ்வரூபமுள்ள தனையும் கரன் இவனுக்குப் பணிவிடை 

செய்து வருவேனாக). 

கரளிந்தி சொல்லுகிறாள்:--ஸ்ரீ க்ருஷ்ணன், கான் 
தன் பா. தரரவிச் தங்களில் பரிசர்யை செய்ய விரும்பித்
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தவஞ்செப்வதை அறிந்து கன் ஸ்னேஹிதனான அர்ஜ- 
னனுடன் வர்து என்னை மணம் புரி கரன். DY BOB 
Boar அவன் க்ருஹக்தை விளக்குக் தரணியாயிருப் 

பேஞை. 
பதிரை சொல்லுகிருள்:--ஸிம்ஹம் கரயக்கூட்டத்தி 

ணிடையிலிருக்கிற தன்பலியைப் பெறுவதுபேரல எவன் 
Maunar gs ay ab gy சாஜர்களையும் விர தஞ் 
செய்கிற என்ப்ரர தாக்களாயமும் ஜயி கீது என்னைச் செல் 
வம் நிரம்பின SOUL oor FD HH கொண்டுபோட 
Cw, அ த சகையனானை ஸ்ரீ்ருஷ்ண னுக்கு கரன் ஐன் 
மங்கள் தோறும் பாதங்களை விளக்குச் தரஸியாமிருப் 
பேஞகை, 

ஸ்தயை சொல்லுகிறாள்: -ரரஜர்களின் வீர்யத் 
தைப் பரீ க்திக்கும்பொருட்டு ஏன் தந் D BUT பூ DUG & 
தப்பட்டவைகளும் பிய 5B பலவீர்யங்கள் அமைத் து 
மிகவும் கூரான கொம்புடையவைகளும் Oa hagas மதமு 
டையவர்சளாச் கொல்லுபவைகளுமரன ஏழு எருது 
கல்ரக் கண்டு சிறு பின்ளைகள் ஆட்டுக்குட்டிக Soy அடக் 
குவதுபோலத் தன் பலத்தினால் சகரமசகவே அடக்கி 
௮னாயரஸமாகப் பந்தித்து முத்தத்திற்கு வச்ச ராஜர 
கணவரையும் ஐயிதீது இங்ஙனம் விர்யக்தையே பந்த 
யமாகவடைய என்னைச் தாஸிகளோடும் சதுரங்க 
ஸேனைகளோடும் எவன் அழைத்துக் கொண்டுபோன 
னோ, அத்தகையனான ஸ்ரீச்ருஷ்ண னுடைய பாதார 
விக் தங்களில் என்றும் பணிவிடை செய்துவருவேனாக, 

மிதீரவிக்தை சொல்லுகிறுள்:--த்செளபதி / என் « 

தந்ைத எனது அம்மான்பிள்ளையரகய னிக்ருஷ்ண 

னைத் தானே அழைத்து அவனிடத்திலேயே இந,
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கின்ற மனமுடைய என்னை அக்ஷ/)்ஹிணி ஸ௲ஜனங் 

களுடன் அவனுக்குக் கொடுத்தான். புண்ய பாபகச்மங் 

களால் சுழலும்படி. தூண்டப்படுகிற எனக்கு உன்மை 

யை விலக்க வல்லதாகிய அச்த ஸ்ரீக்ருஷ்ணா னுடைய: 

பாதாரவிச்தஙகளின் பரிசர்யை ஜன்மங்கள் தோறும் 
மாருமல் தொடர்ச்து வருமாக. 

லக்ஷமணை செரல்லுகிறாள்:--ரரஜபத்ணி 7 ஸ்ரீக்ரு, 

ஷ்ண னுடைய பிறவியையும் செயல்யும் காரதர் அடிக் 

கடி. பாடக் கேட்டும் கையில் தாமரைமலரேக்நின 

ஸ்ரீ மஹாலக்ஷமியின் அம்சமாகிய ருக்மிணி பதி க்ருஷ். 

ணனை மேல் விழுக்து மணம் புரிக்கை கன்கு ஆரரய்க் 

தும் என்மனமும் லோகபரலர்களைாயும் துறச்து அர்த 

ஸ்ரீ க்ருஷ/ணனணிடத் திலேயே மிகவம் விருப்பமும் றிருக் 

தது. ஈல்லொழுக்க முடையவளே / ஏன் தக்தையரகிய 

Lh am & Gow sor O) aor aor Las sor என் அபிப்ராயத்தை அறி 

ந்து பெண்ணிடத்தில் பரி தியுடைய வனாகையால் அக்க 

ஸ்ரீ கருஷ்ணனைப் பெறுதற்கு உபாயஞ் செய்தான். 
ராஜப தீனி / உன்னுடைய ஸ்வயம் அர BN அர்ஜுன 

ளைப் பெறுதற்காக உன் தந்ைத மச்ஸ்பதிதை லக்ஷம 
மாக ஏ ந்படுத் கினா ற்போல், என் த்தையும் மதீஸ் 

யத்தையே லக்ஷ்மமரக பூ ற்படுததினான். ஆனால் அர்த 

மத்ஸ்யம் வெளியில் மாதரம் மறைக்கப் பட்டி ரு்ததே 

யன்றி ஸ்தம்பத்கின் ஓரத்தில் கண் விட்டு மேல் கேரக் 

இனால் காணக்கூடிய தாயிருக்தது. இக்த மதஸ்பமேச 

வென்றால் அப்படியன்று. ஸ்தம்பத்தின் மே அமைக் 

கப்பட்ட கலசஜலததில் மாதரம் கரணக்கூடியதாயி' 

ருந்தது. ஆகையால் பரர்வை கீழேயும் லக்ஷ்யம் மேலே 

யுமாயிருந்தது. (ஜலத்தில் தெரிகிற ப்ர.இபிம்பத்தைப் 

பார்த்து மத்ஸ்யத்தின் இருப்பிடத்தை அறிக்து அடி.
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க்கவேண்டியதா யிருக் சபடியால் ஸ்ரீக்ருஷணனை ததவிர 
மற்ற எவர்க்கும் முடியாதிருந்தது). ஸமள் த அஸ்த்ர 
சஸ்த்ரங்களின் உண்மையை அறிஈ்த அனேகமாயிரம் 

சரஜர்சள் இங்ஙனம் மத்ஸ்யயக்தர சிர்மாணஞ் செய்தி 

ருப்பதைக் கேட்டு உபாதயாயர்களுடன் காற்புறததி 
னின்றும் என்தக்தை.பின் பட்டணா்கிற்குப் புறப்பட்டு 

வா தார்கள். அம்மன்னவர்கள் அணைவரும் தங்கள் 

வீர்பத இற்கும் வயதிற்கும் தகுந்தபடி என் தத 

பரல் பூஜிக்கப்பட்டு என்னிடத்தில் விருப்பமுற்றுச் 

சபையில் மதீளயத்தை அடிக்கும்பொருட்டுப் பாணத் 
கோடு கூடின தனுஸ்ஸை எடுத்துக்கொண்டார்கள். 

சலா கனுஸ்ஸை எடுத்து சகாணேமழ்ற முடியாமல் உட 

னே தனுஸ்ஸை விட்டுப் போனார்கள். சிலர் தனுஸ் 

ஸின் நணிவரையில் சரணா இழுத்தும் கடைசியில் ஈர 

ணேற்ற முடியாமல் அந்தத் தனுஸ்ஸினால் அடியுண்டு 

விழுக்தார்கள், வீரர்களான மாகதன் அம்பஷ்டன் 

Car Darna பீமன் துரயோதனன் கர்ணன் முதலிய 

மற்ற மன்னவர்கள் சனறுஸ்ஸை சாணேற்றியும் குறியி 

ருக்குமிடம் தெரிச்துகொள்ளவில்லை.  அர்ஜுனனோ 

சென்ருல் கலசஜலத்தில் மதீஸ்யத்தின் ப்ரதிபிம்பதீ 
கைக்கண்டு குறியிணிருப்பிடம் அறிக்து ப்ரயத்னப்பட்டு 

பரணத்தை பரயோடித்தான். அச்தப்பாணம் அச்தமச் 
ஸயததை ஸபர்சிச்ததேயன் MH) DOF | MF Bb SM ow 

வல்லதாகவில்லை. சாம் வீரர்களென்னும் அபிமானமூ 

டைய சாஜர்கள் அணைவரும் தங்கள் அபிமானம் அமி 

ந்து மீளுகையில் ஸூர்யன் அபிஜிததில் இறுக்கும்பொ 

முது (ஸமஸ்தப்ரயோஜனங்களாயும் ஸா.இக்கவல்ல மத் 

பர ஹுன் ஸமய தீதில்) ம்ஹானுபாவனான ஸ்ரீக்ருஷ்ணண் 

தனுஸ்ளை எடுத்து அதில் ௮னாயாஸமாக சாணையேக்
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ஜிப் பாணத்தைச் தொடுத்து ஜலத்தில் ஒருதரம் ப்ரதி 
பிம்பத்தைப் பரர்த்துப் பரணத்தினால் அர்த மத்ஸ்ப 
WG BT EOS Of OS SS தள்ளினான். அப்பொழுது 
ஆகாயத்தில் துச்துபிவாத்பங்கள் முழங்கின. பூமி 
யில் “ஐய விஜமிபவ” என்னும் சப்தங்கள் முழங்கின. 
தேவதைகள் ஸக்தோஷத்தினால் சகழதழத்து ஓயாமல் 
பூமழை பொழஜிக் தனர், அப்பொழுது கரன் விலைய 
WUT புதிய பட்டு வஸ் தரங்களை உடுத்துத் தலச் 
சொருக்கில் புஷ்பங்களைச் சூடி. வெட்கம் வழி௫ன்ற 
புன்னகையோடு கூடின முகமுடையவளரகி ஸ்வர்ணத் 
தினால் இகழ்கின்ற ரச்னமாலையை ஏடுததுக் கொண்டு 
இணி௰ ஐலியுடைய இலம்புசண்டைகளை அணிக த 
பாதஙகளரல் நடக்து அரங்க ததிற்குளன் நூறைந்தேன். 
சுருண்டழகிய முன்னெற் ிமயிர்களும் குண்டலங் 
களின் கார்இயால் திகழ்கின்ம கபோலங்களும் உடைய 
முகத்தை உயரத் ஆக்கிக் குளிர்க்ச புன்னகை அமை 
நத கடைக் கண்ணோசக்கங்களால் மெல்லமெல்ல orp 
புறத்திலும் கிறைர்திருக்கிற மன்னவர்களைக் சுண்டு 
ஸ்ரீ க்ருஷ்ணணிடத்தில் அனு ரரகமுற்ற மனமுடைய 
நரன் அவன் கழுத்தில் அந்த மாலையைப் பெரகட் 
டேன் அப்பொழுது மருதங்கம் படஷம் சங்கம் பேரி 
ஆனகம் முதலிய வாத்யங்கள் மூழங்கின. கடர்களும் 
கர்த்தகளும் ஆடினாகள், பாட்டுக்காரர்கள் பாடி. 
ஞர்கள். தரெளபதி/ கான் ஜகூசனும் யா தவ 
மரரேஷ்டனுமாகய ஸ்ரீக்ருஷ்ணனை இங்கனம் வரிக்கை 
யில் மன்னவர்கூட்டங்களில் தலைமையுள்ளவர்கள் கரம 
விகாரத்தினால் பீடிக்கப்பட்டு ஸ்பா்த்தை உண்டாகப் 
பெற்று அதைப் பொறுச்ச முடியாதிருக்தார்கள். 
சதுர்ப்புறனாுன ஸ்ரீ க்ருஷ்ணனோவென்றுல் இ DES
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கரன்கு குதிரைகள் கட்டப்பெற்ற ரதத்தில் என்னை 

ஏற்றிச் ரசார்ங்கமென்னும் தனுஸ்ஸை ஊன்றிக்கொ 

ண்டு முயற்கடன் முத்தத்திற்கு சின் றிருக்கான். ராஜ 

uson! தாருகன் பெரன்னலங்கராரஞ் செய்யப்பெற்ற 
அக்க ரதத்தை இட்டினான். மருகங்கள் பார்த்துக் 

கொண் டிருக்கையில் ஸிம்ஹம் ஈடப்பதுபேல, ஸ்ரீக்ருஷீ 

ணன ரரஜர்கள் பார்த துக்கொண்டிருக்கையில் அவர் 

களைப் பொருள் செய்யாது ஈடக்தான். அளர்களில் சில 

மன்னவர்கள் முத்தஞ்செய்ய முயன்று கலசங்களை அணி 

க்து தனுஸுக்களையும் ஏச்திக்கொண்டு வழியில் தடுக்க 

விரும்பி BIT DAS Way wg ar Wnanso 6 é Osrirar 

துபேரஷ, ஸ்ரீ கருவ்ணனை த் தொடர்க்தார்கள். அவர்க 

ஸில் சிலர் சார்ங்க த் தினின்று ஈழுவின பரணஸமூஹங்க 

ளால் புஜங்களும பாதங்களும் கழுத்துக்களும் அறுப் 

புண்டு யுத்தபூமியில் விழுச்தார்கள். சிலர் பூத்தமுயற்கி 

யைச் தூறச்து அவ்விட த்தினின்று இடிப்போனார்கள். 

அனக்தரம் யதுபசியான ஸ்ரீக்ருட்ணபகவான் ஈர்புறத் 

இலும் சன்ரு அலங்காரஞ் செய்யப் பெற்றதும் ஸுர்ய 

னை மறைக்கின்ற தீவஜபடங்களும் விசித்ரமான தோர 

ணங்களும கிறைச்து ஆகாயத்திலும் பூமியிலும் ஸர்வ 

காலமும் தூதிக்கப்பட்டதுமாயெ தன்பட்டணமான 
தீவாரகைக்குச் சென்று ஸூர்யன் தன்மண்டலஜ்இிற 
குள் ப்[வேசிப்பதுபோலத் தன்க்ருஹத்திற்குள் பவே 

சித்தான். அப்பொழுது என்தந்தை ஈண்பர்களையும் 

ஸம்பச்இிகலாயும் பர்துக்கலாயும் சிறச்த ஆடையாபர 

ணங்களாலும் படுக்கை ஆஸனம் பரிவாரம் இவைகளர 

அம் பூஜித்தான். பூர்ணனாகிய (அவாப்த ஸமஸ்தகாம 

னாகிய) ஸ்ரீக்ருஷ்ணனுக்கு ஸமஸ்்கஸம்பத் துக்களும் 
அமைச்த தாஸிகலாயும் காலாள் யானை தேர் குதிரை
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ஆகிய சதுரங்க ஸைன்யங்களையும் சிறச்ச ஆயுதங்களை 

யம் பத்தியுடன் கொடுத சான். இகத நரங்கள் எட்டுப் 

பேர்களும் எல்லாவற்றிலும் பற்றில்லாமையரகிற வை 

சரக்பத்தினாலும் தவத்தினாலும் மஹரகர் த ஸ்வரூபனான 

தன்னைத் தரன் அனுபவிக்கையால் சிழறைவாளனனான 

அக்தப் பகவானுக்கு நேரே வீட்டுவேலை செய்யும் தாஸி 
சளானோம். 

மற்ற மஹிஷிகள் சொல்லுகிருர்கள்:--ஸ்ரீக்ருஷ 
ணன கரகரஸுரனையும் அவனைத் தொடர்கத கூட் 

டங்களைாயும் வதித்து இக்விஜயதீதில் ஜயிக்கப்பட்ட 

ரரஜரகளின் கனணிகைகளாகிய ஏங்களா அசத CHET 

ஸுரன் சிநையில் அடைத்திருப்பதை அறிது சிறையி 

ணின்று விடுவித்த அவன் அவாப்சஸமஸ் சகா மனாயி 

ணும் ஸம்ஸாரத்தினின்று விடுவிக்கவல்ல தனபரதரர 

விசதங்களா இடைவிடாமல் கினைக்குச தன்மையுள்ள 

எங்களை மணம் புநிஈ தான். கல்லொழுக்க மூடையவனே/ 

ரசாங்கள் பூமண்டலத்திற்கெல்லாம் பரபுவாயிருக்கை 

யாகிற ஸாம்ராஜ்யக்தையாவது டுகத்ரபகவியையரவது 
கைவல்யத்தையாவறு அவற்றாலுண்டாகும் போகத்தை 

யாரவது அணிமா இளிக்கதிகளாயரனது பரஹஷமபதத்தை 

யரவது அளவற்ற பாமபச்ையா வத விரும்பவில்லை, 

பின்னையோ வென்றால், ஸ்ரீமஹாலக்ஷமியின கொங்கை 

மேல் குங்குமகதஇின் மணம் கிறைஈது மிகவம் அழகிய 

துமான இச்சகசாதரனுடையபாதாரவிசதங்களின பரர 

கத்தைச் சிரஸ்ஸினால் தரிக்க விரும்புகி ரோம அளவற்ற 

ளெளசீல்யகுணமுடைய மஹானுபரவனான இரத ஸ்ரீக்ரு 

ஷ்ணன் கோகுலத்தில் பசுக்களை மேய்தீதுக்கொண்டி 

ருக்கையில் கேகுலத்திலுள். கோபிகைகளும் கரடு 

களிலுள்ள வேடப்பெண்களும் புற்களும் செடி. கொடிக
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ளும் கோபர்களும் இவனுடைய பாதாரவிஈ தங்களின் 

ஸ்பர்சத்தை விரும்பினவல்லனா 2 (அங்கனமே கரங்க 

ஞூம் விரும்புனெறோம். ளெளனசில்யம் ளெளலப்யம் முத 

லிய குணங்கள் அளவர்றிருக்கிற பகவானுடைய பாத 
தாளி அவன்பக்தர்களுக்கு ௭ுகமாகக் கிடைக்கக் கூடி 
பதே), எண்பத்து மூன்றாவது அத்யரயம் நூற்றிற்று, 

ரிஷிகள் ஸ்ரீச்ருஷ்ணராமர்களைப் பார்க்ச 
, வருசலும், வஸுதேவனுக்கும் Hada 
ஞூக்கும் ஸம்பாஷணமுமம், ரிஷிகள் வஸு 
தேவளுக்கு யாசஞ் செய்வித்தலும், அவர 

வர் இரும்பிப் போதலும. 

—o—-— 

ஸ்ரீகர் சொல்லுறார். குக் காம்தாரி தீரெள 
பதி ஸுபதீரை இவர்களும் மற்றுமுள்ள ராஜபத்ணி 

களம் ஸ்ரீக்ருஷ்ணணிட த்தில் மிகுந்த பக் மியுடைய 

கேரபிகைகளும் ஸர்வாம்தரரதமாவம் ஷாட்குண்ய 

பூர்ணனும் தன்னைப் பற்றினாருடைய வரு த் தங்களைப் 

போக்குபவனுமரகிய ஸ்ரீக்ருலூ.ணனிட த்தில் கபடமநற 

ஸ்னேஷம் நகிழைக்க ருக்மிணி முதலியவர்களின் வ௪ 

னததைக கேடடு அனைவரும் Db BOT நிரம்பின 

சண்களுடையவராக வியப்புற்ரார்கள். இங்கனம் பெண் 

sar பெண்களோரடும் புருஷூர் புருஷர்சளோடும பேசிக் 

கொண்டிருக்கையில், வ்யாஸர் நாரதர் ச்யனனர் 

தேவலர் அணிதர் விஸ்வாமித்ரர் சதரரச்தர் பாத் 
வாஜர் கெளதமர் பாசாரமர் அவருடைய Pap 

யர்கள் மஹானுபரவரரன வணிஷடர கரலவர் பருகு 

பூலஸ்தயர் சறயபர் அத்ரி மார்க்கண்டேயர் ப்ர 

annus) saat தீரிதர் ஏகதர் ப்ரஹ்மபுத்ரரான 

அங்கரஸ்ஸு அகஸ்க்யர் யாஜ்ஞவல்க்யர் இமமுணி 

வர்களும் வாமதேவர் மூதலிய மற்றும் பல முணிவர்
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களும் சாமக்ருஷ்ணர்களைப் பார்க்க விரும்பி அவ்விடம் 
வக்தரர்சள், முன்னசாகவே அங்கு உட்கார்க்இருக் 

கற மன்னவர் முதலியவர்களும் பாண்டவர்களும் 'ஸ்ரீக்கு 
ஷண ராமர்களும் உலகஙகளரல் பூஜிக்கப்பட்ட மஹா 
னுபரவர்களான அம்முனிவர்களைக் கண்டு விரைக் 

தெழுக்து ஈமஸ்கரித்தார்கள். அனைவரும் அம்முணி 

வர்களைப் பூஜிக்தார்கள். ஸ்ரீக்ருஷணனும் பலராம 

னும் தானுமாக *ஈல்வரவா.?? என்று விசாரித்து ஆஸ 

னம் அளித க.துப் பாத்யம் அர்க்யம் பூமாலை தூபம் சக்த 
னம் குங்குமம் ழூ தலிய பூச்சு இவைகளால் அவர்களைப் 

மூஜித்தான். தர்மச்தைக் காக்கும் பொருட்டு ஏற்றுக் 

கொண்ட இருவுருவமுடைய ஸ்ரீக்ருஷ்ண பகவான் அப் 
பெருஞ்சபை முழுவதும் பேசாமல் கேட்டுக்கெரண் டி. 

ருக்கையில் ஸுகமரக உட்கரச்க் இருக்ற அம்முணி 

வர்களைக் குறிதீறு இங்கனம் மொழிந்தான்... 
ஸ்ரீபகவான் சொல்லுகிறான்.--ஓ முணிவர்களே / 

இவ்வுலகத்தில் சாங்களே ஜன்மம் படைத்தவர்கள். 

ஜன்மதஇின் பலன் முழுவதும் எங்களுக்குக் கை 

கூடிற்று, ஏனென்றால். தேவதைகளுக்கும் கிடைக்க 

அரிதான யோடூஸற்வரர்களாகிய உங்கள தர்சனம் எங் 
களுக்குக் கடைதீக தல்லவா 7 அல்ப புண்யர்களும் ப்7 
Boow stor Gus சேவதையென்று சினை த்துக் கொண்டி. 
ருப்பவர்களுமான ஸாதாரண மனுஷ்யர்களாகிய ஏங் 

களுக்கு உங்களைத் தரசித்தல் ஸ்பர்கித்தல் வினவுதல் 
வணங்குதல் பாதங்களைப் பூஜித்கல் முதலிய இக்கன் 
மைமகன் எப்படி நேர்ந்தன ரி இது ஆச்சர்ய மாயிருக் 

கஇன்றது. ஐஜலமயமான புண்ய இர்தீதங்களும் மண்ணா 

௮ம் சிலையாலும் இயற்றப்பட்ட தேவதாப்ரஇமைக 
ளும் கண்ட மாத்ரத்தில் ப்ரணிகளைப் புனிதஞ் செயய
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வல்லவையாக மாட்டா. பின்னையோ வென்றால், கெடுங் 
கரலம் ஆராதித்தால்தான் புனிதஞ் செய்யும், ஸத்புரு 

ஒர்களோ வென்முல் கண்டவுடனே புனிதஞ் செய்வார் 
கள். தேஹத்கைச்காட்டி லும் ஆத்மா வேறுபட்ட 
வனென்னும் பேதபுத்து யுடையவன் அக்ணி ஸுர்யன் 

FB BI OT நக்ஷ்த்ரங்கள் டமி ஓலம் ஆகாயம காற்று 

வாக்கு மனம் இவற்றின் அபிமானிதேவதைகளைப் 

பணிவாளாயின், அவைகள் அவனுடைய பாபத்தைச் 

சீக்கிரத்தில் போக்க வல்லனையாக மாட்டா. ஸத்புரு 
ஷர்களோ வென்ருல் ஒரு முஹுர்த்த கரலம் பணிந்த 

மாதரத்தில் ப்சராணிகவின் பாபங்கள் யெல்லாம் போக் 

குவார்கள். வாதபிக்தனண்லேவ்.மஙகளென்கிற மன்று 

தாதுக்களின் ஸமுதாயமும் சவம்பேன்றதுமரலய 
Cran SDH ஆத்மாவென்னும் அபிமானமும் பார்யா 

புத்ரா இிகவிடத்தில் கன்னுடையவ சென்னும் அபிமான 
மும் மண் கலை முதலியவமற்ருல் இயற்றிக் ப்ரஇமை 

களில்மாதீரம் தேவதையென்னும் அபிமானமும் கங் 
காறி ஜலத்தில்மாத்ரம் புண்யதீர்ச்தமென்னும் அபி 
மானமும் எவனுக்கு உள்ளதோ, அவன் பசுவும் கழு 
தையும்போல ஓன்றுமறியரத மூடனே, 

ஸ்ரீசுகர் ,சொல்லுகிறுர்:--எங்கும் தடைபடாத 

மதியுடைய மஹானுபாவனாகய ஸ்ரீக்ருவு. ணன் தனக்குத் 

தகாத வசனத்தை இங்ஙனம் மொழியக் கேட்ட அவ் 
வக்தணர்கள் மயங்க மதியுடையவர்களரகி ஒன்றும் 

பேசர திருக் தார்கள். (ஆ! இதென்ன? தன்னைப் பணிவ 
தனா௮ுண்டரான மஹிமைழடைய கம்மை இவன் தன் 

னைக்கரட்டி.லும் மேலானவர்களாக வைத்துச் சொல் 
அகிறுன். ஆகையால் இவன் சொல்லுவது விபரீதமா 
மிருக்கிறதேயென்று மதிமயங்கிப் பேசாதிருக்தார்கள்.)
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ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் உலகத்திலுள்ள ஜனங்கள் பெரியோர் 

க இங்கனம் பணியவேண்டுமென்று தெரிவிக்கும் 

பொருட்டுக் தான் ஸர்வேள்வானாயிருக் தும் தன்னை கிய 

மிக்கத் தகுச்தவனாக அபிகமிக்கரானென்று அம்முனி 

வர்கள் கன்றாக கெடுகேரம் ஆலோூத்தறிந்து புன்ன 

கை செய்துகொண்டு ஐசத்குருவான அக்தப் பகவா 

னைக் குறித்து இங்கனம் மொழிக்தார்கள், 

முனிவர்கள் சொல்லுகிருச்கள்:-- உலகங்களைப் 

படைக்கின்ற ப்ரஹ்மா இகளுக்கும் கியாமகனே / நரங் 

ar SHUM SG HEED இறம்சவரரயினும் உன்னு 

டைய மரயையினால் மிகவம் மதிமயக்க முற்றோம்.. நீ 

லர்வசியாமகனாமிருக் தும் கியரிக்கத் துக்கு கர்மவஸ் 

மன்போல் அபிநயிப்பதைக் கண்டு உலக த்தவர்களுக் 

குப் பெரியோர்கனிடத்தில் அனர்சள் இருக்க வேண் 

டய கில்மையை அ றிவிக்கும்பொருட்டு இங்கனம் 

அ.பிஈயஞ் செய்கிறாயென்று தெரிச் துகொள்ள முடியர 

மல் ப்சரித்தோமல்லவா சீ of! ஷாட்குண்யபூர்ண 
னான ஸர்வேண்வரணறுடைய செயல் மிகவும் ஆச்சர்ய 

மானது. ஈரங்கள் ததீவித்துக்களில் சிறச்சுவர்களர 
மிருக தும் உண் மாயைமினால் மதிமயங்கனமை ஆச்சர் 

யம். கீ ஸர்வ கியாமகனாயிருக்தும் மனுஷி சேஷ்டை 

யினால் தன்னுடைய மேன்மையை மறைத்துக் கெரண்டு 

கர்மவண்யன்போல் பிறர் கியமிக்கும்படி, கடக்கை 
யரகிற உன் செயல் மிகவம் .நர்சர்பமாயிருக்கின் ஐது. 

தச்வங்களைா உணர்க்தவர்கஸில் சிறக்து கரங்கள் எவ 
னுக்கு இஷ்டப்படி நியமிக்கத் தகுந்தவர்களோ, அப் 

படி.ப்பட்ட ஸர்வேள்வான் மனுஷ்யசேஷ்டையினால் 

மறைந்து பிறர்க்கு நியமிக்கக் தருக்த கர்மவற்யனான 

ஸாதாரணஜீவன்போல் அ௮/செமிப்பது மிதவும் ஆச்
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சாய மரமிருக்கின் தூ. புண்ய பாபகர்மங்களால் விதா 
ya செயலற்ற நீ காரரணாவஸ்தையில் ஒருவனாகவே 
யிருக்து கானே இக்த ஐகத்தை யெல்லாம் பலவாறு 
படைக்கின் னை ) பிறகு பாதுகாகினை நனை; பிறகு ஸம் 
ஹரிக்கின் னை. ஆயினும் GU A@Y. 19. a fn ow amr 
சஙகளஞுக்டைமான CE FeyOe Some tis of i கோஷங்க 
ளால் & இண்டப்படுகிறஇல்லை. மண ணுருண்டை 
யொன்றே கூடம் மட க்கு சரல் முதலிய பல உருவங்களை 
மும் பல பெயர்களையும் பெற்று எங்கனம் பலவாறு 
விளங்குகன்றதோ, அங்கனமே ஸ்ருஷ்.டிக்கு முன்பு 
கரமரூபஙகளுக்டெமல்லாக ஸூக்ஷம சேதனாசேதனங் 
களைச் சரீரமாகக் கொண்டு ஒருவனாமிருக்த நீ நரம 
ரூபங்களஞுக்கிடமான ஸ் தூலசே சகனாசே தன ரூபமான 
இக்த ப்ரபஞ்சமாய் விரிக்து பலவாரமுகத தோ மறுகின் 
நனை, அங்நுனம் அளவம்ற மஹிமையடைய நீ இங்க 
னம் மனுஷிய/சேஷடையால் மழைநது கர்மவணாயனான 
ஒரு ஜீவன்போல் அபிகமிப்பது மிகவம் ஆச்சர்யமர 
யிருக்கின்றது. நீ ப்ரக்ருஇ புருஷூர்களைக் காட்டி லும் 
விலக்ஷண்ணான ஸர்வேண்வானாயி னும் உன்பக்தர்களரைக் 
கரப்பதற்கும் துஷ்டர்களை சிக் ரஹறிப்பதற்கும் வர்ணாஸ் 
TIL STDS OHS G உட்பட்ட கா்மவற்யனைை ஜீவன் 
போன்று ப்ராக்ருத உருவமபேசன்ற சுத்த OV Say ious 
மான உருவத்தை ஏழ்றுக் கொண்டிருக்கின் நனை மற் 
றும், உன்னுடைய லிலா CA LILO T oar ஆசா. தீ.௮அினால் வர் 
ணாஸ்ரம தர்மங்களை நிலகிறுத்தி அனாதியான வேத 
மார்க்கச்தை வளர்க்கின்றனை. நீ கர மவஸ்யனான 
ஜிவன்போல் அபிகயிக்கினும் உண்மையில் பரமபுரு . 
ஷூனே  புருஷர்களுக்கு சேரக்கூடிய பரமம் Op 5 
லிய தோஷங்கள் தீண்டப் பெருததும் உபவாஸம்
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முதலிய தனம வேதாத்யயனம் வர்ணாஸ்ரமதர்மங் 

கள் பரமார்த்தமான சேதனாசேதனங்கள் அவற் 

றைக் காட்டி லும் விலக்ஷண£ணான பரமபுருஷன் ஆகிய 

இவம்றின் ஸ்வரூபததை உள்ளபடி. அறிவிப்பதுமாகிய 

சேதம் உனக்கு ஹருகயம்பேரன்று. வேதசாஸ்த் 

ரத்தையே தன்னை உள்ளபடி, அறிவதற்குக் கரண 

மாகவுடையவனும் ஸர்வரச்தராத்மாவுமாகய உனக்கு 

ப்ரஹ்மணகுலம் ஸ்தானமாயமிருக்கின்றது. (உனனு 

டைய உண்மையை அறிவிக்கிற வேதத்டிற்கு ஆகார 

மாகையால் பராஹ்மணருலம் உணக்கு ஆ தாரமாயி 

HEB og). மற்றும், நீ. ப்ராஹ்மணர்களை வெகு 

மதிப்பவர்களில் றகவன. ஐகையரல் நீ TT anwar 

குலதைை மேன்மைப்படுக்துகின்றனை. ஹதபுருஷூர் 

களுக்கு ப்சரப்யனும் ப்ரரபகணு மரயிருக்கிர உன்னோடு 

ஸமரகமம் கேர்கதமையால் எங்களுக்கு இப்பொழுது 

ஐன்மமாரபல்யம் உண்டாயிற்று. (ஜனமம் ஸபலமர 

Poo) எங்கள் விதயையும் தவரும் கண்களும் இப் 

பொழுது பயன் பெற்றன. உன்னுடைய ஸமாகமம் 

நன்மைகளெல்லரவற்றிலும் சிற்த சன்மை யல்லவா ச 

ஆகையரல் உன்னுடைய ஸமாகமம் கேரப்பெம்ற எங் 

கள்பிமனி முதலியவையெல்லரம் பயன்பெற்றன. அதீ 

தகைய நீ உன்னை உன்னுடைய .ஆச்சர்யசக் இயினால் 

மறைத்துக்கொண்டிருக்கின் மனை, நீ பாமாத்மார 
ஷுூாட்குண்ய பூர்ணன்7 உற௰கங்களுக்கு ஸுகம் விலைப் 

பதற்காக அவதரித்தவன்; எங்கும் எவ்விதத்திலும் 

எக்கரலத்திலும் தடைபடாத ஸங்கல்பமுடையவன். 

இத்தகைய உனக்கு கமஸ்காரம். சேஹத்தைக் காட் 
டிலும் விலக்ஷ்ண்மான ஆத்மஸ்வரூபத்தை Dp I Wi 

தீறிக்து அவ்வா தீமானுபவத்தில் ஆழ்க் இருக்கிற இக்த
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வ்ருஷ்ணிராஜர்களுங்கூட உன்னை உள்ளபடி. அறிய 

மாட்டார்கள். எனென்றால், நீ மமைஸ்ச ஜீவாத்மாக் 
களையும் மயக்கச் செய்கிற மரயையாகிற இறையினால் 

உன்னைப் பிறர் அறியாதபடி மறைத்துக்கொண்டிருக் 

கின்றனை. ஆகையால் இவர்கள் எப்பொழுதும் உன்னை 

விட்டுப் பிரியா இருப்பினும் ஆத்ம ஸ்வரூபத்தை உணர் 

ந்தவரரயினும் உன்னை உள்ளபடி. அறிய வல்லால்லர். 

ஸத்வா இருணங்களின் பரிணாமமான சப்தர இவிஷ.யங்க 

மரப் புருஷார்த்தமாகவும் ஸகீலாதி குணங்களின் பரி 
மைமான தேஹத்தை ஆத்மாவாகவும் ப்ரமிக்கும் புரு 
ஷன படுத்து நஙகி ஸ்வப்னங்காண்பானாயின் அவன் ஆத் 

மாவைஸ்வப்ன த்தில் ஏற்படுகிற கரமரூபஙகளும் இக் தரி 

யங்களு முடையவனாக அ௮றிவானன றி, இயற்கையில் 

நாம நூபாதிகளற்றவனாகவும் தேஹத்தைக் காட்டி லும் 

விலக்ஷண்ஞாகவும் அறியமாட்டான். பரப்ரஹ்மனே/ 

இ௫்ஙனமே விழித்துக் கொண் டிருக்கும் புருஷனும் 

உன்மாயையினால் ஏற்பட்ட கரமரூபங்கள் இக்தரியங்கள் 

இவற்றி PO உரிய சேஷ்டையினால் ஆத்ம பரமா தமாக 

களின். உண்மையைப் பத்.நின அறிவு மதையப்பெற்று 
ஆத்மாவல்லா ௪ தேஹத்தை ஆதிமாவாகவும் War 5G 

தீரனல்லா தறுத்மாவை ஸ்வதர்த்ரனாகவும ப்ரமிக்கின்ற 

மனமுடையவனாக உன்னை ஆம்ரயித்திறுக்கிற Sam gs 

மரனை அ.றிகறதில்லை, ஜீவாத்மாவுக்கு அச்தரரத்மா 
வரன உன்னை அ.றியவேமாட்டானென்பதைப் பற்றிச் 

சொல்ல வேண்டுமோரி பாபராசிகளையெல்லாம் பறக்க 

டத்.றுச் சுத்சிசெய்வதும் சன்கு கிறைவேறின பக்தி 

யோகமுடைய பெரியோர்களால் மனத்தில் ஸாக்ஷ£த் 

கரிக்கப்பட்டதுமா௫யெ உன் பாதா.ரவிக்கத்தை இப்பொ 
முது சரங்கள் கண்டோம். பல பெரியோர்கள் மிக
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வம் தலையெடுத்த பக்தியினால் கர்மவாஸனையும் அஜ் 

ஞானமரகிற மறைவும் இரப்பெற்று உன் கதியைப் 

QU DPT Sa. ஆசையால் உன்பக்தர்களான எங்களை 

அனுக்ரஹிப்பாயாக, 

ஸ்ரீசுகர் சொல்லுரொர்:--ரரஜர்ஷீ/ அம்முணிவர் 

கள் ஸ்ரீக்ருஷ்ணானக் குறித்து இங்கனம் மொழிக்து 

தீருகரரஷ்ட்ரன் புிஷ.டிரன் இவர்களிடம் விடை 
பெற்றுக்கொண்டு தங்கள் ஆஸ். ரமங்களுக்குப் ' போக 

மனங்கொண்டார்கள். அப்பொழுது பெரும் புகழ்கள் 

பெற்ற வஸுதேவன் அவர்க அங்ஙனம் புழப்பட்டுப் 

போக மனங்கெரண்டிருப்பதைக் கண்டு அவர்களிடஞ் 

சென்று வணங்கிக் தன்கைகளால் அவர்களுடைய 

பாதங்களைப் பிடித்துக் கொண்டு மிக்க மனஞக்கத் 

இடன் இன்னாது Our Dé gr xr. 

வஸு௩தேவன் சொல்லுகிறான்: -ஸமஸ்ததேவதை 

களும் தம்மிடத்தில் வாஸஞ்செய்யப்பெற்ற உங்களுக்கு, 

நமஸ்காரம், ஓ ரிஷிகளே / என் வசனத்தைக் கேட் 

GENTE, வர்ணாமாமதர்மஙகமா எப்படி அனுவு. 

டி. த்தால் பகளாணிடத்தில் பக்தியோகம் உண்டாவ 

தற்குத் தடையான பழைய புண்யபாபகர்மஙகள் தீரு 

மோ அன்வண்ணத்தை எனக்கு மொஜழினவிர்களாக, 

ஸ்ரீசாரதர் சொல்லுகிறார்:.--ஜ். அம்தணர்களே/ 

வஸுதேவன் தன்னுடைய ஈன்மைக்கு எது VT Hor 

மென்பதை அறிய விரும்பி ஸ்ரீக்ருஷ்ணனைக் குழக்தை 

யாக நினைத்து ஈமமை வினவுகிறான். இதூ பெரிய 

ஆச்சர்யமன்று, மனுஷிூயர்கஞுக்கு என்றும் ஸமீபத் 

திலிருக்கை அனாதரஞ் செய்வதற்குக் காரணமாகின் 
றது. ஆகையால் இவன் ஸ்ரீக்ருஷ்ணணை spot suo pw
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யாத குழச்தையாக Hésr sg Bidaw alsa Bopa. 

கங்கையின் SOMA HK III Fw FF LESTE MES 

கங்காஜலத்சைத் துறந்து வேறொரு புண்ய தரத் 

கத்தைக் தேடிக்கொண்டு செல்வது வழக்கமே, அவ் 

நனமே இவன் ஸர்வஜ்ஞனான ஸ்ரீக்ருஷ்ணானை த் துறற்து 

நம்மிடத்தில் தர்மஸச்தேஹம் இர்த்துக்கொள்ளப் 

பார்க்கிறான்.] இர்த ஸ்ரீக்ருஷ்ண்னுடைய ஜ்ஞானம் 

கரலத்தினைரவது இச்சு ப்ரபஞ்சத்தின் ஸ்ருஷ்டி ஸ்.இ.தி 

ஸம்ஹா.ரங்கமைா கடத்துவதகனாலாவது பிறராலரவது 

ஸத்வாதி குணங்களரலரவது OHO TOG ST ram FB 

னாலாவது என்றும் அழிகிறஇல்லை, (கமக்குக் கரலா 

இகளரல் ஜ்ஞானம் அழிர் துபோவதுண்டு, இவனுக்கு 

அது கஇடையரது). ஜன்மஜராமரணாதி வருச்தங்கள் 

புண்யபாபகர்மஙகள் அவற்றின் பலனான ஸுகறுக்கவ் 

கள் ஸத்வா திருணங்களின் பசவரஹம் இனவைகளரல் 

தடைபடாத அறிவுடையவனும் இணை ழெகதிரில்லாத 

வனும் ஸர்வேற்வானுமாகிய ஸ்ரீக்ருஷ்ணனை அறியாத 

மூட ஜனஙகள் அவன்றன்னால் படைக்கப்பட்ட ப்ராக் 

ரூகமான இக்தரியம் முதலியவைகளால் மறைக்கப்பட்ட 

அ றிவுடையனாக கினைக்கிறா/கள். அது ஸுகிரயனை 

மேகம் பனி கரஹணம் இவைகவரல் மறைக்கப்பட்டவ 

னென்று கினைப்பதுபேோலவே. 

WEST சொல்லுகிறுர்;:-- மன்னவனே? அம்முணி 

வர்கள் இங்ஙனம் மொஜிக்து மீளவும் வஸுதேவனை 

அழைத்து MOM SF ராஜர்களும் பலராம க்ருஷ்ணர் 

களும் கேட்டுச்கொண் டி.ருக்கையில் இங்கனம் மொ 

ழ்ிக்தார்கள் 

முனிவர்கள் சொல்லுகிறார்கள். -ஸமஸ்தயாகங் 
களுக்கும் கிரிவாஹகனான ஸ்ரீமஹாவிஷூணுவை யாகப் 
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களால் ரைத்தையுடன் ஆரரதஇிக்கை கிழ இதுவே 

வர்ணம். ரமங்களுக்குரிய கர்மக னொல் புண்ய பாபகர் 

மங்களப் போக்கிக் கொள்ஷகையாமென்று பெரியேர 

ர்கள் கிர்சயித்இருக்கிறார்உள்,  ஸ்ரீமஹதரவிஷ ணுவை 

அராரதிக்கையரகதழ இந்தக் கர்மமே மனத்தில் ஸம்ரை 

pooner இீண்டப் பெருமையரகி சரக் இயையும் 

அளவற்ற Cr Fg. OG BD Buy wD விலாக கும், இது 

சேஸுகமரன உயபயமென்றுஅறிவுள்ள முனிவர்கள் 

srs hy *Cosr 5D ov Garr Os sri sor. us 

பீடை முதலிய கெ மிெரின்மி கல்லவழியில் ஸம்பர 

இத்த பரிசுத்தமான பணத்தைக் கொண்டு பாமபுரு 

ஷன ்ரத்தையடன் ஆர ரிக்கையாகிற இறுபே கரு 

An W ரண்டு GD லிரா ந் ளும் LITT AMD ணுக்கு ோக்ஷ 

கத்தை விளக்கும் மார்ந்கமாம. WT Sea A அம 

PUM BMT QD LIT BT OF MUU Dd, Hy aM BVT 

HFA Khu போகங்களால் பெண்டிர் பிள்லா முதலிய 

அற்மிலுண்டரன சையையும், அச்சு ஸ்வர்க்கரதி 

போகறங்களெொல்லரம் KINGS MN Df US uy தன்மையு 

டையவை யென்று .கிரூபிக்கவல்ல விவேகத்தினால் தே 

ஹம் கழிந்த பின்பு Mattar DQ போகங்களை அனுப 

விக்க ளேண்டுமென்னும் ஆசையையம துறக்க வேண் 

டும். இங்ஙனமே பல பண்டிதர்கள் கராமத்தில் இருக் 

கும்பொழுதே பெரருனரசை பெண்டுதல்வாராசை பர 

லோசபோகங்களை அ௮னுபவிக்கவேணடுமெ.ச்னுமாசை 

ஆகிய மூன்றுவகை .ஐசைகளையும் துறர்து தபோவன த் 

இிற்குச் சென்றார்கள். ப்ரபூ/ ப்ரரஹ்மண க்ஷத்ரிய 
வைஸ்யர்களென்கிற மூன்றுவரண த தவர்களும் பிறக்கும் 

பொழுது தேவதைகள் ரிஷிகள் பித்ருக்கள் இம்மூன 

கண்ணால்.



௮-௮ ௪.] சமஸ்கர் கம். 2773 

ரைப்பற்றின மூன்று ரண ஙக;ஷடன் பிறக்கிருர்கள். 

ஆகையால் அம்தூனறு குணங்களையும் யாகங்களைச் 

செய்தல் வேதங்களை யோறுதல் பின்ளைகலாப் பெறுதல் 

ஆ திய இம்ஜன் MIF ATTN BIS துக் கொள்ளரமல் வெ DI 

மனே இிசிவார்களாமின் கரகத்தில் விழுவார்கள். ஆழ் 

ந்த மறியுடையவனே! நீ இப்பொழுது ரிஷிருணம் 

/ிதருருரைம் ஆகிய இவ்விரண்டு டுணகணிணின று விடு 

பட்டனை... இனி யஜ்ஞங்களாரல் தேவதேவனான பாம 

புருஷனை ஆராதித்துத் தேவருணத்தையும் Di 5 sch 
கொண்டு ஹுன்று ருணங்கஹணிணின்றும் விடுபட்டு இல்லற 

௮ர.ழ்க்கையில் பற்தற்றிறுப்பாயாக. ஓ வல தவனே] மீ 

தன்னைப் பறி றினவர் சளி ன் வருக தங்களைப் போக்குக் 

கதன்மையனும் ஐ இ வரனுமாகிய பவனம் மிழக்ச 

பக்தியுடன் pir Ds scr. Dg Os Fund. ஏனென் 

முல், அவன் தானே Poi Bi (HL பின்னையாக வத்து பி றந் 

BTN re 

ஸ்ரீகர் சொல் லுலிமுர்:-.ஆ ழக்கு மனமுடைய வஸு 

சதேவன் இங்கனம் அம்முணிவர்கள் மொரஜித் தீ ௮சனத் 

தைக் கேட்டு அவர்களை த் தலையால் வணங்கி அருண் 

புரிவிதீதுத் தனக்கு ருத்விக்குக்களாயிருக்கும்படி வேண்: 
டூணான்.. இங்ஙனம் வஸுதேவனால் வி இப்படி. வேண் 

டப்பட்ட அ.மமுனிவர் கன் தர்மி ap cy Bus அ வ்வஸ்-ய 

தேவனைக் சொண்டு அந்த ஸமச் த பஞ்சகக்ஷே தச Dey 

மந்தரம் தர்தீரம தரவ்யம் முதலியவற்றில் சிறிதும் 

லோபமில்லாத முக்யகல்பமான யாகங்களை ஈட த்.இனார் 

கள். ராஜனே! அக்தயரகதிக்ஷை ஆரம்பிக்கையில் வரு 
ஷணிமன்னவர்கள் ஸ்னானஞ் செய்து ஈல்ல வஸ்த்ரங் 

௧௯ உடுத்து சன்கு அலங்கரித்துக் தாமரைப் பூமாலை 
கள் அணிந்து விளங்கினார்கள் அவ்வஸுசேவனுடைய
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பத்ணிகள் குங்குமசக்தனாகிகளைப் பூசி விலையுயர்க்த 
வஸ்த்ரங்கலா உடுத்துக் கழுத்தில் பொழற்பதகங்களை 

௮ணிரஈ்து கைகளில் உபஹாரரங்களை ஏக்இக்கொண்டு' 

மனக்களிப்புடன் இக்ஷாசாலைக்கு வந்தார்கள். மரு 

தங்கம் படஹம் சங்கம் பேரி ஆனகம் முதலிய வரத்யங் 

கள் பலவும் முழங்கின. நடர்களும் கர்த்தகிகளும் ஆட் 

டம ஆடினார்கள், ஸுூதர்களும் மாகதர்களும் DF 

தார்கள். அழகே கண்டமுடைய கர் தர்வப்பெண்கள் 

தத்தம் கணவர்களுடன் ஸஙூகம் பாடினார்கள். சுண் 

களில் மெய்பிட்டு உடம்பெல்லாம் வெண்ணெய் பூசிக் 

கொண்டு பதினெட்டு பத்னிகளோடு கூடின அவ்வஸு 

தேவனுக்கு ருதவிக்குக்கள் ஈக்ஷூத்சங்களேரடு கூடின 

சந்தரனுக்கு அபிஷேகஞ் செய்வது போல அபிஷே 

கஞ் செய்தார்கள். ளெண்பட்டுவஸ்தீரங்களை உடுத்துக் 

கைவளை முத்துமாலை சிலம்பு தண்டை குண்டலம் இவை 

களையும் மற்றும்பல அலங்கரரங்களாயும் அணிக்து கன்கூ, 

விளங்குகின்ற அப்பச்ணிகளோடு கூடி மான்தோல் 

உடுத்துக் இகைஷயிலிருக்கற அவ்வஸ-ேவமன்ன 

ஒன் ப்ரகாகசித்தரன். மஹா ராஜனே! அவனுடைய 

குதிவிக்குக்களும் ம தஸ்யரச்களும் புதிய பட்டு வஸ்தரங் 

களைத் தரித்து இக்தரனுடைய யாகத்திற்போல மிக 
வம் விளங்கினார்கள். பாரஹ்மாகு தேவதைகளுக்கும் 
ப்சபுக்களாகிய ராமக்ருஷணர்கள் மிகுக்கு விபவங்க 

ளோடு கூடின தத்தம் பர்துக்களோடும் தேவஸற்பேஷ. 

டர்களின் அம்சங்களான பிள்ள களோடும் பார்யை. 

களோரடும் விளங்கினார்கள். அம்மன்னவன் இநங்ங. 

னம் பல யரகங்கள் செய்தான். அவன் தவ்வொரு யாக 

த்திலும் ப்ரக்ருதங்களென்று சொல்லப்படுகிற Cur 

திஷ்டோம தர்ச பூர்ணமாஸாதி யாகங்களரலும் வைக்
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ரகுதங்களென்று சொல்லப்படுசிற ளெளர்ய ஸத்ராதி 

மாகங்களாலும் ௮அக்னணிஹோதரம் முதலிய ஹோமங் 

கள்ரலும் பஞ்சபூதங்கள் ஜ்ஞானேக்த்ரிய கர்மேக்தீரி 
யங்கள் இவற்றிற்கு நிர்வாஹகனும் புரோடாசம் முதலி 

ய தரவ்யஙகள் கர்மங்களைப் பற்றின அறிவு அவற்றின் 

அனுஷ்டானம் இவத்றிற்கு ப்ரபுவுமாகிய பரமபுருஷனை 
விதிப்படி, ஆராதித்தரன், அனக்கரம் அவ்ளஸ*தே 

வன் தரன் ஈன்கு அலங்கரித்துக்கொண்டு ஈன்கு அலங் 

காரங்களை அணிகர்து விளங்குகிற ருத்விக்குக்களுக்கு 

உரிய காலத்தில் சாஸ்தரங்களில் செரல்லியபடி. தக்ஷி 

ணகள்க் கொடுத்தான்; மற்றும், அவர்களுக்கு விலை 

யுயர்க்த பசுக்களையும் மூமிகளையும் இறந்த கன்னிகை 

களையும் கொடுத்தான், அம்மஹர்ஷிகள் பத்னீஸம் 

யாஜம ஆவப்ருதயம என்கிற யாகவிசேஷங்களை ஈட 

தீதி பஜமானனை முன்னிட்டுக்கொண்டு பரசு ரரமனால் 

நிர்மிக்கப்பட்ட ஸமக்தபஞ்சகமென்னும் மீடுவில் ஸ்னா 

னஞ் செய்தார்கள். அம்மன்னவன் அவப்ரு தஸ்னைஞ் 

செய்து வக்இிகஞ்க்கு ஆபரணங்களையும் ஆடைகளையும் 

கொடுத்தான். ஸ்த்ரீகளும் ஸ்னானஞ் செய்து சன்கு 
அலங்கரித்துக்கொண்டார்கள். அம்மண்னவன் நாய் 

வரையில் ஸமஸ் தவர்ணங்களையும் அன்ன தீ இனால் மூஜித் 

தாரன், மற்றும, அவன் பிள்ளைபெண்டிர்களோடு கூடிய 

பந்துக்களுக்கும் விதர்ப்பர் கோஸலர் குருக்கள் * காகி 

யர் கேகுயார் ஸ்ருஞ்சயர் இவர்களுக்கும் ௮ளவற்ற பரிசு 

கை அளித்தான். ஸதஸ்யர்கள் ருதீவிக்குக்கள் 

தேவகணங்கள் மனுஷயர் பூதர் பித்ருக்கள் சாரணர் 
இவர்கள் அனைவரும் ஸ்ரீமஹாலக்ஷமிக்கு ஸ்தானமர 
கிய ஸ்ரீக்ருந்ணணிடம் அனுமதி பெற்று யாகத்தைப் 
  

* தாசிப்பட்டணத்தார்,
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புகழ்க் தகொண்டு சென்றார்கள், தீருதராஷட்ரன் 
அவன் தம்பி விதுரன் அர்ஜுனன் பீஷ்மர் தீரோணர் 
குக்தி ககுல ஸஹதேவர்கள் கரரதர் மஹானுபாவரரகிய 

வயரஸர் ஈண்பர்கள் ஸம்பக்தஇிகள் பக்துக்கள் இவர் 

கள் அனைவரும் பக்துக்களான யாதவர்களை அணை 

தீது ஸ்னேஹத்தினால் மனம் உருகப்பெற்றுப் பிரிய 

சேண்டுமே யென்னும் எருத்தத்துடன் தத்தம் 

தேசங்களுக்குச் சென்றார்கள். யாகத்திற்கு. வந்த 

மற்ற ஜனங்களும் இரும்பிச் சென்றமுர்கள். சந்தனோ 
வென்றால் ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் ராமன் உக ரஸேனன் முதலிய 
வர்களால் Nos பூஜை செய்து வெகுமிக்கப்பட் 

டுப் பந்துக்களிட தீதில் வா தீஸல்யமுடையவனாகையால் 

கோபர்களுடன் அங்கேயே வஸித்திருக்கான், வஸு 

தேவன் தன்மனோர தமாக மஹாரஸமுத ரத்தை அனா. 

யாஸமாகக் கடந்து ஈண்பர்களால் சூழப்பட்டு மனக் 

களிப்புடன் நஈ தனைக் கையில் பிடித்துக் கொண்டு இங் 

நனம் மொழ்ச்தரன். 

வஸுதேவன் சொல்லுகிறான்: அப்பனே! ஸ்வ 

சன் ப்.ராணிகளுக்கு ஸ்னேஹமென்னும் பாசத்தை ஏற் 

படுத்தியிருக்கறான். தேவதைகள் தங்கள் வலிவினாலா 

வது யோகிகள் தங்கள் ஜ்ஞான த்தினாலாவது அதை 

விடுவித்துக்கெரள்ள வல்லரல்லசென்று கினைக்கின் 

மேன். செய்த கன்றியை அறிச்து மறவா திருக்கும் சண் 

மையற்ற எங்களிடத்தில் மிகவம் மேன்மையடைய நீங் 

கள் கிகரற்றகான இத்தகைய ௩ட்பை. வைத்தீர்கள் . 
அதற்கு இதுவரையில் எவ்வித ப்ரதீயுபகா.ரம் இல்லா 
மற் போயினும் அச்கட்பு இன்றும் மாருமல் அப்படியே 

இருக்கின்றது, ப்்ராதாவே/ முன்பு கம்ஸனால் கிர்ப்பச் 
இச்கப்பட்டிருக்கும்பொழுது திறமையில்லாமையால்
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உங்களுக்கு எவ்வகை ப்ரியத்தையும் செய்யவில்லை. இப் 

பொழுது சரங்கள் ஐஸ்வர்யக்இனொல் மதித்துக் கண் 

தெரியா தவர்களரகி முன்பு நீங்கள் செய்த உபகாரத் 

தை நினைக்கவுங் கூட முடியாதஇிருக்கின்றோம்.  ஈண்பர் 

களுக்கு வெகுமதியளிப்பவனே! சத்ருக்களின் கர்வத் 

கை அழிப்பவனே! கன்மையைவிரும்பும் புருஷனுக்கு 

ரரஜ்ய மைபத்து கேரிடா இருக்கவேண்டுமென்று கரன் 

ப்ரரர்த்திக்கிறேன். எனென்ருல், சரஜ்பஸம்பத்து சே 

ரிடப் பெற்ற புருஷன் ஐஸ்வர்யமதத்நினால் கண் கெட்டு 
ஸாதுக்கமாயாவது பர்துக்கமாயாவது கண்ணெடுத்றுப் 

பார்க்கமாட்டான், 

ஸ்ரீசுகர் சொல்லுகிருர:--௮ஸுதேவன் இங்கனம் 

ஸ்னேஹத்தினால் மனம் தழதழதீது அந்நந்தனுடைய 

நட்பை நினைத்துக் கண்ணும் சண்ணீருமாய்ப் புலம்பி 

னான். கந்தனோவென்றால் கண்பனாயெ , வஸுதேவ 

னுக்கும் ரரம கருஷணர்களுக்கும் ப்பேமத்தினால் ப்ரி 

யஞ் செய்ய விரும்பிக் கரலையில் புறப்பட்டால் ஸாயங் 

கரலம் பேோகலாமென்றும் ஸமரயங்காலம் பூழப்பட்டால் 

கரளக்குப் போகலா மென்றும் யாதவர்களால் தடுத்து 

வெருமதிக்கப்பட்டு மூன்று மாதங்கள் அவ்விடத்திலே 

யே வ்ஸிதஇருர்தான். அனந்தரம் கந்தன் பக்றுக்க 

ளோடும் மற்ற கோருலத்து இடையர்களோடும் கூடிச் 

சிற்த ஆபரணஙகளாலும் வெண்பட்டுக்களாலும் பல 

வகை ஏதனங்களாலும் யானை குதிரை முதலிய பரிவா 

ரங்களரலும் மற்றும் பல விருப்பங்களாலும் கிறைக்கப் 

பட்டு வலஸுஈதேவன் உகாரஸணேனன் ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் உத்த 

வன் பலராமன் முதலியவர்களால் விடை கொடுக்கப் 

பெற்று அக்தப் பரிசுகலையெல்லாம் எடுத்துக் கொண்டு 

யரதவர்களால் ப்ரயாணஞ் செய்விக்கப்பெற்றுப் புறப்
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பட்டுப் போனான். பச்துக்கள் அனைவரும் புறப்பட்டுப் 

போகையில் ஸ்ரீக்ருவ்ணனையே தெய்வமாகவுடைய வரு 

ஷீ ணிகள் வர்ஷாகாலம் ஸமீபித்திருப்பதைக் கண்டு 
மீண்டு தீவாரகைக்கு வந்தரர்கள். அவர்கள் யரதவர் 

களுக்குத் தேவனான ௮ஸுதேவனுடைய யாகமஜோச் 

வத்தையும் திர்த்தயா திரையில் ஈண்பர்களைக் கண் 

டது முதலிய மற்ற விசேலங்களையும் தீவாரகையி 

அள்ள ஜனங்களுக்குச் சொன்னார்கள். எண்பத்து கரன் 

காவது அத்யாயம் முற்றிம்று. 

  

க ணக ம்ஸ ்லப்பட 

அரு தப்பா ப பன்ளகளைக் ன்றிது ௮௨ 

ஸ்ரீசுகர் சொல்லுகிறார். -அனக் கரம் வஸுதே 

வன் ஒருகரல் தன்புதல்வர்களான ரரமக்ருஷணர்கள் 

வஈ.து தன்பா தங்களில் விழுக்து வச்சனஞ் செய்து கிழ்க 

அவர்களை ப்ரி.தியுடன் புகழ்ந்து மொஜழிக்தரன். வ் 
வஸுஈ5தேவன் தன்பிள்லாகளான ரரமக்நஷணர்களின் 

ப்ரபாவத்சை வெளியிடுகின்ற முணிவர்களின் வசனத் 

தைக் கேட்டு அவர்களின் வீரச் செயல்களையும் கண்டு 

இவர்கள் ஜகதீற்வரர்களேயென்று கம்பிச்கை உண்டா 

கப்பெற்று அவர்களா அழைத்து இங்கனம் மொழிக் 

தான. 

வஸுதேவன் சொல்லுகிறான்: க்ருஷ்ண! கரு 

ஷ்ண மிகுக்த ஆச்சர்ய சக்நிரயுடையவனே! பலராம/ 

புரரண புருஷனே நீங்கள் இச்த ஐகத்திற்கெல்லாம் 

கரரணர்களும் ப்ரக்ருதி புருஷர்களைக் காட்டிலும் வில 
க்ஷணர்களுமான ஒன்றான பாமபுருஷர்களென்று சான். 

அறிவேன். நீங்கள் ப்ரக்ருதி புருஷர்களைச் சரீரமாக
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ஏடையவர்கள். அதிகரனாம் BT SBT உபாதானம் 

மம்பக்தி ஸம்ப்ரதானம் ப்ரயோஜகன் கரலம் ப்ரகாரம் 
ஆகிய இவையெல்லாம் ப்ரக்ருதி புருஷர்களை நேரே கிய 

a Bw மஹானுபாவனாகிய நீமே, இக்த்ரியங்களின் 

அறிவுக்கு எட்டா தவனே! உன்னிடத்தில் உன்னால் 
படைக்கப்பட்டதும் சேவர் மனுஷ்பர் பசுக்கள் வ்ருக்ஷங 
களென்று பலவாருமிருப்பதுமாகிய இந்த ஐகத்இல் 

உன சரீ ரமச௫ய ஜிவன்மூலமரய் ப்ரவே௫ித்து ப்ரண 

னையும் ஜீவனையும் சரி்ரமாக வடையவனாகி அவத்றின் 
ஜன்ம ஜரமாணாஇியரன தோஷங்கள் எவையும் தீண் 
டப்பெறுமல் அதைப் பறிக்னெறனை. இந்த ப்ர 
பஞ்சத்திலுள்ள தேவமனுஷ்யாஇ சரீ ரங்களின் anh ap. 
கருக கரரணங்களான ப்ராணாதிகளின் சக்திகள் 
எவன்வெவை உண்டு; அவற்றிற்கெல்லாம் நீயே கிர் 
வா ஹகனாகையால் அவை பரமா க்மாவரன உன்னுடைய 

வைகளே. சக்இகலமாயுடைய அக்த ப் ராணாதிகள் உன 

கருப் பரதம் தரங்களேயன் றிஸ்வதக்தரங்களன்று. இனி 
அவற்றின் சக்திகள் உன்னதினங்களென்பதைப்பழ்றிச் 
சொல்லவேண்டுமேசசி yas ப்ராணாஇிகளின் Fb Ba 

ஞக்கு அவற்றுள் ஐன்றுக்கொன்று கிர்வாஹகங்களா 

யிரும்கலாகாதோ என்ரும், சிர்காஹகங்களாகமாட்டா, 
ஏனென்றால், அவற்றில் ஓங்வொன்றுக்கு ஐவ்வொருசக் தி 
யே உள்ள gi. ஓன்றின்ரக்இ மற்றொன்றுக்குக் கடை 

யாது. ஓனறைவிட மற்றொன்று விலக்ஷணமாகையரல் 
இன்றின் சக்திக்கு மற்றொன்று சிர்சாஹகமென்று சொ 

ல்ல முடியாது. இங்குமங்கும் உலரவுகின்றேஹங்களின் 

சேஷ்டை, ஜீவன் பரமாத்மர இனள்விருவருடையசேஷ்டை 
யேயன்றிக் கேவல ஜீவனுடைய சேஷ்டையன்று. அந்த 

சேஷ்டையை ஜீவனே ஸ்வதக்துரனாயிருக்து கடத்து
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இறதில்லை. பரமாதமாவினால் அனுமதி கொடுக்கப் 
பெற்றே கடத்துகிறானன்.றி ஸ்வதம்த்ரனல்லன். சே 

தனர்களே இங்கனம் பாதக்தரர்களாயிருக்க, ௮சேத 

னஙகளரன ப். ராணாதிகள் பரதர் தீரங்களென்பதசைப்பற் 

றிச் சொல்லவேண்டுமோரி சம்த்சனுடைய கரக்தி, அக் 

ணியின் தேஜஸ்ஸ-5, ஸுிர்யனுடைய இணி; நக்ஷதீரங் 

கள் மின்னல் இவற்றின் ப்ரகாரம், பர்வதங்களின் கிலை 

மை, பூமியின் குணாமரன நஃதம், பூமி ஸமஸ்த ப்ரரணி & 
களுக்கும் .ஆதரரமரமிரமுக்கை ஆகிய இவையெல்லாம் 

உண்மையை ஆசரய்க்து பரர்க்கையில் நீயே மென்று 

சொல்லக்கூடியவைகளாமிருக்கின்றன. (எல்லாம் உண 

னால் கிரவஹறிக்கப்படுபலவைகளே]. ப்ரரஊணிகளுக்கு 

தீருப்தியை விளக்கை அவற்றின் ஜீவன த்திற்கு ஹேது 
வரயிருக்கை சனையச்செய்கை மாறுர்யகுணம் இவையும் 

இவற்றிற்கு ஆகர£ரமரன ஜலமும் நீயே. (Bar ற்றிற் 

கெல்லாம் நீயே நிர்வா உறகன்]. ப்ரவருக்கிஸலாமர்த் 

யம் வேசம் தாரணஸாமர்தபம் வயரபரரம் நடை 

ஆகிய வரருவின் சக்இகள்யரவும் ஸர்வேண்வரனணான 

நீயே, (அவற்றிற்கும் நீயே சிர்வாஹகன்), இசை 
கவின் இடைவெளியும் இிசைகளும் நீயே, சப்தமும் 

அதற்கு 1 அ கரரமான ஆசார்மும் நீயே. காதம் வர் 
ணம் ஐஙகரரம் ஆகிய வாக்கின் பேதங்களும் Mai Hap 

அறியப் படுகிற பொருள்களின் பேதங்களும் நீயே, 

(ஸ்பேோடம் 'சாதம் ஓங்காரமென்றும் பரை பஸ் 
யச்தி மத்பமை யென்றும் வழங்கவருகிம வாக்கின் 

பேதங்களும் வைகரியென்று வழங்குகிற வர்ணஙநுகளும் 

பதங்களும் நீயே). விஷயங்களை அ.றிவிக்குர்திறமை 

களாகிற இந்தரியங்களின் சக்திகளும் அவற்றிற்கு அதி 

இறமைகளை விளைக்ெ அபிமானிதேவதைகளும் நீயே.
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புத்திமின் அதியவஸாயமும் ஜீவனுடைய ௨ உண்மை 

யரன நினைவும் நீயே, ஆகாரம் முதலிய பஞ்சபூத 

களுக்குக் கர ரணமான ip ST D dass தரமஸாஹங்கா 

மும், இக் தரியங்களுக்கு a Bae செய்கி ம) TT MGV T myths 

காரமும், இக் தரியங்களுக்குக் காரணமான ஸாத்விகர 

ஹகரரமும் அனுபவித்து மிருத கர்ம PO By oI ய 

ஜீவா தமரசக்களுக்குப்பலணக்கெரடுக்க௰க/மமும் நீயே. 

பொன் மண் மு solu றி ற்குப் பற்பல உர MEDS ar 

உண்டாகி மாறிப் போயினும் அவற்றிற்கு. ஆதரர 

மான த்தப் பெசன் மண் தூதலியவை அழியா 

இருப்பது போல, அவஸ்தைகள் வருவதும் பேரவறு 

மாயிருப்பி ணும் அுனம்றிய்கு ஆதாரமாய் அழி Sun B 

ருக்கின்ற வஸ்துக்களும் நீயே. ஸத்வம் ரஜஹஸ்ஹு: 

தமஸ்ணென்கிற மூன்றுகுணங்களும் அத் றிண்பரிணாமங 

கனான மஹத்து முதலியவைகளும் ஸுிக்ஷமசேதனங் 

களைச் சரீரமாகவடைய பரப்ரஹ்மமாகய உன்னிட ததி 

லேயே உன்ஸங்கல்பஜ்ஞான தீ.இனால் கற்பிக்கப்பட்டவை. 

உண் OW HE DL B இனால் படைக்கப்பட்ட மறுத்து முதலிய 

இதத தச்வங்களெல்லாம் உண்மையில் உன்ணிட த்.இல் 

இல்லை. அவை ப்ரக்ருதி முதலியவம்றில் இருக்கின் 

றன, நீ சேதனாசேதனங்களைக் காட்டிலும் விலக்ஷணன். 

you urs DS மூ.தலியவற்றின் மூலமாய் உன்னிடத் 

இல் இருப்பவையன றி சேே இருப்பவையன்று. (பரிணா 

மங்களெல்லாம் பரக்குகி முதலியவற்மைச் சேக் தவை 

யன்றி உன்னைச்சேர்க சவைகளன்று, நீ என்றும் விகரர 

மற்றவன்). நீ அர்த ப்ரக்ர௬ுஇிபரிணமைங்களில்  புகுக்து 

ஸர்வகரலமும் அமைக் இருக்கின் றனையென்று சாஸ்தரங் 

கள் கூறுகின்றன. ( நரன் சொன்ன விஷூயஙகளுக் 

கெல்லாம் சாஸ்காரமே ப்ரமாணம்). ஸத்வாதி குணங்
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களின் ப்ரவாஹரூபமான இச்ச ஸம்ஸாரத்தில் விழுக்தி 
ருச்கிற ஜீவா தீமாக்கள் வருக்தியும் ௮றியமுடியர த ஸர் 

வாக்தராத்மாவான உன்னுடைய உண்மையை அறியா 
மல் அஜ்ஞான த்தினால் புண்ய பாபகர்மங்களை வித் 

துக்கொண்டு ஜன்மஜரரமரணாதி துக்கங்களை அனுபவிக் 

இிருர்கள். ஐஜகதீச/ இள்வுலகதீதில் ப்ராணிகள் வருக் 

இயம் கிடைக்க அ௮ரியதும் நல்லதிறமையுள்ள இக தரியங் 

கள் அமைச்திருப்பதுமாயே மனுஷியஜன்மத்தைக் 

'தெய்வாதீனமாய்ப் பெற்றும் உன்மாயையினால் தங்கள் 

- தன்மையில் மனஷக்க மற்றுதி இரிகையில் அவர்களு 

டைய வயதெல்லாம் வீணுகவே கழிகின்றது. தேஷத் 

திலும் அதைக் தொடர்ந்த பிள்ளை பெண்டிர் முதலிய 

வற்றிலும் (இது என்னுடைய தேஹம், இவர்கள் என் 

புதல்வர்கள். இவள் என்பரர்மை, இது என்வீடு என் 

னும் ஸ்னேஹமாகிழ பாசங்களால் ப் ரஹ்மதேவன் 

மதல் பசு பஸதி வரையிலுள்ள இச்த ப்ரபஞ்சச்தை 
யெல்லரம் கீ பந்தனஞ் செப்கின்றனை. நீங்கள் எங்கள் 

புதல்வர்களன் து) ப்சக்ருதிபுருஒ.ர்களுக்கு சியாமகர் 

களும் அவற்றைக்காட்டிலும் Mosport senor Dus 

ஒன்றான பாம புருஷர்களே, நீங்கள் பூமிக்குப் பார 

மசயிருக்கிற க்டிதீரியர்களை அழிக்கும் பொருட்டு இங்கு 

அவதரித்தீர்கள். இங்ஙனம் முன்பு ளாநிஇகரக்ருஹத் 

இல் நீயே மொழிக் தனையல்லவரசீ வருக்இினவர்களுக்கு 
பக் துவே/ ஆகையால் மத்ரொரு உபாயமுமில்லாக கான் 

சரணமடைக்தவர்களின் ஸமரைரபயத்தைப் போக்க 

வல்லவைசளான உன்பரதாரவிச்சங்களாச் சரணம் 
அடைந்தேன். *ஸுகமாயிருக்கிற நீ ஏன் இப்படி. ஸம் 

ஸாரத்தை வெறுக்கின் னை?! ஏன்கிமுயோரிசொல்லுகி 

றேன். கேள். இந்தரியங்களின் தருப்திக்காகச் சப்
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தாதி விஷயங்களில் விழுது இதுவரையில் அனுப 

விச்தது போதும் போதும, இணி வேண்டியதில்லை, 

ஏனென்முல், அச்தச் சப்சாகிவிஷூயங்களில் அபிதி 

வேசத்தினாலல்லவோ கரன் அறிவு கெட்டு மரணமடை 

மும்தன்மையதான தேஹத்தை .ஆத்மாவரகவும் ப்ரக்ரு 

இபுருஷர்களுக்கு கியாமகனும் அவற்றைக் கரட் டி. ஓம் 

விலக்ஷ£ண£னுமாகிய உன்னை என் பிள்ளையாகவும் ப்ர 

மிக்கின்றேன். (ஆகையால் சப்தாதி விஷயங்களை விரு, 

ம்பி அனுபவித்தது போதும்), “நரன் கர்மத் இனால் 

al Cor uy LD பிறவியற்றவனாயினும் நரன் oF DUDS Zor தர்ம 

மர்யாதைகளை Dove oy Be பாறுகாக்மும்பொருட்டு 

யுகங்கள் தோறும் அவ தரிக்கின்றேன்' என்று நீ ஸு 

இக்ருஹததில் எனக்கு மொழிக் கனையல்லவாசி *ஏதுர்ப் 

புஜனைனை அ திதேவன் வேறு. நரன் வேறு" oT OT Bap 

யேரசீ அப்படியன்று. 8 பலவகை உருவங்களை ஏற்றுக் 

கொள்வதும் விடுவதுமாயிருக்கின் மனை. அப்பொழுது 

சதுர்ப்புல உருவத்துடன் தோன்றி உடனே அவ்வரு 

வத்தை மறைத்து இன்வருவக்தை எடுத்துக்கெரண் 

டனை. ஆகையால் நீ அப்பரமபுருஷனே. ஆகாயம் 

எல்லா" இடங்களிலும் வயாபிததிருப்பினும் தன்ஸ்வரூ 

பம் மாமுஇருட்பது போல கீ பழ்பல உருவங்கள் வற் 
அுக்கொள்ளினும் உன் ஸ்வபாவதிதைக் கைவிடரமல் 

என்றும் ஒருவாருகவேயிருக்குக்கன்மையன், மிழுக்த 

புகழமுடையவனே / அளவற்ற மஹிமையுடையவனும் 

எங்கும் கிறைச்தவனுமாகய உன்னுடைய விபூதிகளை 

யும் ஆச்சர்ய சக்திகளையும் எவன்றான் அ.றியவல்ல 

வன் ச எவனும் அறியமாட்டான், 

ஸ்ரீசுகர் சொல்லுகிறா£:--ஷாட்குண்ய பூர்ணனும் 
ஸாத்வதஸ்ரேஷ்டனுமாகிய ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் இங்கனம்
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மெரி தந்தையின் வார் ததையைக் கேட்டு வணக்க 

முற்றுச் சிரித்துக்கொண்டே இணிய உரையுடன் மொ 

ழி தரன். 

UE MTA சொல்லுகிறான்: --புதல்வர்கமாரன எங் 

கலக் குறிததுதி தத்ங்கமா விரித்து மொழிக்தீர் 

கே. Dig உங்கள் வார்த்தை மிகவும் பொருள் 

அமைந் இருக்கின் த.து. எல்லம் பாப்ரஹ்மன்வரூபமே 

பென்று எங்களுக்கு த தெரிவிக்கு கும்பொருட்டு எங்களை 

யே உத்தேச த .ழமொழிம் தீ ர்கள், யாதவணற்ரேஷ்டனே! 

கான் மீங்கள் என்துமையனாகிய இக்தப் பலராமன் தவர 

TOBY GMM Do VM Sar ஆகிய அசன AU (TLD _யலபடச் 

செரற்லியென்? ஐங்கமஸ்தாவரங்களடங்கனஇரத ஐக் 

தெல்லாம் இங்ஙனமே பரமாத்மாவலைக் காரணமாக 

வடையதும் அன, WE GF சரீ.ரமரகி அவனை YO BIT B 

DIMTHY DLW GID gary” கிர்வஹிக்கப்படுவதுமர 

(பிர Hb FLD கையால் எல்லாம் அவனேயன்றி வேறில்லை. 

பபமாதமா Wabi rar Foot, தேவாஇசரி ரங்கலாக்காட் 

டும் அவற் திற்கு அபமொணிகளான லீவா தமர்க்களைக் 

காட்டிலும் வேறுபட்டவன். அவன் தானே ப்ரக்ருதி 

பினா குணங்களான ஸத்வரலஐஸ் கமஸ்ஸுக்களாரல் மஹ 

தீது முதலிய தத்வங்களையும் அவற்றைக் கொண்டு தே 

வமனுவி.யரஇ சரி.ரங்களையும் படைத்து அவற்றுள் பல 

UT BED ws Ams Baz sr sr oy ப்ரமாணாங்கள் Ep a 

யிடத் தெரினைழது. ஆகாசம் வாயு அக்னி ஜலம் iy 

ஆகிய பஞ்சபூதங்கள் தம்மால் படைக்கப்பட்ட வஸ்துக் 

களில் அச்தக்த வஸ்துக்களுக்கு உரியபடி. சில விடங் 

களில் வெளிக்தோற்றச்தையம் சிலவிடங்களில் இறு 
மையையும் சில விடங்களில் பெருமையையும் சில விட 

ங்களில் ஐருமையையும் கல விடங்களில் பன்மையை
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யும் பெறுவதுபோல, இப்பரமாதமாவம் தில விடங 

கஸில் வெளித்தோம்றத்தையும் சில விடங்கணில் சிறு 

மையையும் சில விடங்களிம் பெருமையையும் இயற்கை 

ரில் ஓரு மையையும் தன்னால் வ்யாபிக்கப்படும் வஸ்துக் 

கன பலவைரகசையரல் பன்மையையம் பெறுைருன், 

ஸ்ரீசகர் செொரல்லுலமுர்:--வஹஸுதசேவன் இநஙனம் 

LIS NT OT மொழிந்த வார் த்தையைச் கேட்டுப் பாப்ரஹ்ம 

ஸ்வரூபம் ஸ்லாத வஸ்து of வே ம இல்லை யென்று 

shi கொண்டு பேதபுத்சி தகொமைப்பெம்று மனக் 

களிப்புற்றுப் பேரரஇிருக் கரன், HAWS rap. Cor! 

அ௮னந தரம் Wiad GC Har BT Wal Ch Lied) oot பகவர 

னுக்கு அவதரிக்குமிட. மாகையால் vom s தேவதாஸ் 

வரூபமரன தேவகி புதல்வர்களான ராமக்குஷணர்கள் 

மாரணம் அடைச்த குருபுதானை மீட்டுக் நொண்டு வந்து 

கொடுக்கார்களென்று கேள்விப்பட்டு மிகவம் வியப் 
ச் ச் ச ௪ ௪ a a ச ஸ் 

புற்று ANTE DD Ip 5 GIB BO Crear கம்ஸ 

னால் ஹிமஸிர்கப்பட்டு மாணம் அடைச்ததை நினைத் 

க்கொண்டு மனம் தழதழத்றுக் கண்ணும் கண் 

ணீருமாயல் கேட்போர்களுக்மு மன இரக்கம் உண்டா 

கும்படி இங்ஙனம் மொழிர்தாள். 

தேவகி சொல்லுகிறான்:--ரராம ராம/ அளவிட 

முடியாத ஸ்வரூப முடையவனே! க்ருஷ்ண! ஆச்சர்ய 

சக்தியுடைய யேூஸ்வரர்களுக்கும் எஸ்வரனே/ நீங்கள் 

உலகங்களைப் படைக்கின்ற ப்ரஹ்மா இகளுக்கும் கியாம 

கர்களரன ஐகத்காரண புருஷர்களென்று கான் 

அறிவேன். அத்தகைய நீங்கள், கரலவசத்தினால் 

ஸத்வகுணம் சிறிதுமின்றி அழிக்து சாஸ் தரமர்யரகை 

கலைச் கடச்து கடப்பவர்களும் பூமிக்குப் பா.ரமாயிருப்
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பவர்களுமாகிய மன்னவர்கள் அழிக்கும் பொருட்டு 

என்னிடத்திணின்று அவதரித்தீர்கள். உன்னுடைய 

அனேகமாயிர அம்சங்களில் ஓரம்சத்தின் அனேக 

மாயிர அம்சங்களில் ஓரம்சத்தினால் இச்சு ப்ரபஞ்சத் 
இன் ஸ்ருஷ்டி. ஸ்திதி ஸம்ஹுராகெள் கடக்கின்றன. 

மைஸ்த ப்ரபஞ்சத்இம்கும் ௮அர்த.ராத்மாலரல அச்ச ப்ர 
பஞ்சமெல்லர ம் தானேயரமயிருப்பவனே/ அத்தகைய 

(தர்ணப்சஹ்மஸ்வரூபனான உன்னை தாரன். இப்பொ 

முது சரணம் அடைக்தேன், நீங்கள் உங்கள் குரு, 

வான ஸாக்திபினணியால் நெடுகாளைக்கு முன்பு மரணம் 

அடைச்த தன் புதல்வனக் கொண்டுவந்து கொடுக்கும் 

படி. தூண்டப்பட்டு யமன்விட்டிணின்று அவரது புதல் 

வனை மீட்டுக்கொண்டுவர்து குரு த௯திணயரகக் 

கொடுக்தீர்களாமே. ஆச்சர்யசக் இியுடையவரகளில் 

கறக்க நீங்கள் அங்கனமே THOSE BBD BYE 

கிறைவேற்ற வேண்டும். கம்ணனால் கொல்லப்பட்ட என் 

பிள்ளைகளைப் பார்க்க விருமபுகியேன். அவர்கமா வர 

NDP FHS EM OM SM TH. 

ஸ்ரீசுகார் சொல்லுகிறுர்:--குருகுலக்தை வளர்ப்ப 

வனே / இங்கனம் தரயரல் தாண்டப்பட்ட சாமக்ருவு. 

ணர்கள் யோகமாயையைக் கைப்பம்றிப் பலிசகர௮வர்த் 

தியின் உலகமாகிய ஸைதலத்திற்குப் போனார்கள், 

தைத்யராஜனான பலி ஸமஸ்த .ஆத்மாக்களுக்கும் 

தெய்வமும் ,தனக்கு மிகவும் இஷடதெய்வமுமாகய 

அக்த ராமக்ருஷ்ணார்கள் ௮ந்த ஸுதல மென்கிற தன் 
னுலகத்தில் வந்திருக்கக் கண்டு ஸந்தோவூ ஸாகரத் 
தில் மூழ்கின மனமுடையவனாகித் தன் குூடும்பத துடன் 

அப்படியே எழுது கமஸ்கரிச்தான், அப்பலிசக்.ர 

வர்த்தி அவர்களுக்குச் சிற்த ஆஸனங்களா அளித்து
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அதில் உட்காரக்ச அம்மஹானுபாவர்களின் பாதரர 

விச்கங்களைா அலம்பி ப்ரஹ்மசேவன் வரையிலுள்ள 

owns லோகங்களையும் புனிகஞ் செய்யவல்ல அர a வோசல்கள்யும் புலிதஜ் செல்யலல்வ அம்த 
ஜலத்கைதீ தான் பரிவாரத்துடன் சிரஸ்ஸில் தரித் 

தான், அவன், வியையர்கத ஆடைகள் ஆபரண 

கள் அங்கராகங்கள் பூமாலை தூபம் தபம் அம்ருதம் 

போன்ற பக்ஷயங்கள் இவை முதலிய அளவற்ற விபவங் 

களையும் தன் குலம் பணம் இவற்றையும் தன்னையும் 

ஸமர்ப்பிதீது ௮வர்கமாப் பூஜிக்கான். மன்னவனே! 

அவ்விக்தரணேனன் ப்சேமக்இினால் உரு மனச்தில் 

அகு்சப் பகவானுடைய பாரதரரவிச்தங்கலாத் தரித்து 

ஆர௫க்தகீரகளால் சண்கள் கிரம்பவம் உடம்பெல்லாம் 

மயிர்க்கூச்சம். உண்டாகவும் பெற்றுச் சமதழத்த 
உரையடன் மெ ரிக தர ன், 

பவி சொல்லுமுன்: -- தன்படங்களின் இரு 

பாகத்தில் ஐஜகத்தையெல்லாம் தரிக்கின்ற * மஹானு 

பானனான ஆதகிசேஷனுக்கு உமஸ்கரசம. உலகங்களை 

மெல்லாம் படைப்பனனும் கர்ம ஜ்ஞான பச்தியோகற் 

ஆரா இக்கப்படுகின் உ 

வனும் விட முடியாக ஸ்வரூப ரூப குண விபூதி 

gor மெளியிட்டு அ/வற்றுல் 

கனை முடையவனும் முூன்றுலோகங்களிலும் உண்ளே 

புகுர்து சியித்நுத் தரித்துக்கொண்டிருக்கும பர 

மாதிமனும் எங்கும். வயரபித்திருப்பினு ம் அவ்வவ் 

மின் தேோஷற்கள் இண்டப்பெருதவனுமாகிய ஸ்ரீச்ர௬ுஷ 

ணுக்கு காண்கரரம், DDB ன தர்சனம் சிலபேர் 

களுக்முவரும் இப் பெறக்கூடிய தும சல 3S NU 5 yee 

பெறக்கூடா ததுமாயிருப்பினும் உன்கருணைக்குப் பாதீர 

மாரப்ப சிலர்க்கு <P] YLT ODT BF வைக்கும், தரகு 

* பலிச்கு இந் :த்ரஸேனனென்॥ று ம ற்றொரு பெயர், 
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  அபயன்            
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கள் ரஜஸ் தமோகுணங்கள கிறைக்கத Maura முடைய 

வர்களாயினும் உங்கள் தர்சனம் எங்களுக்கு அனா 

யாஸமாகக் இகடைச்தது. இதற்கு உன்கருபையே 

கரரணமன்றி மற்ற எதுவும் *கரரணமன்று. தைத்யர் 

தானவர் கந்தர்வர் ஸித்கர் வித்யாதார் யக்ஷர் ராக்ஷ 

ஸர் பிசாசர் பூதர் ப்ரமதசாயகர் இவர்கள் அனைவ 

ரும் சுத்தஸத்வக்கிற்கு முக்யாதாரமாயிருப்பவனும் 

CoCr Fr ST FBO» அறியததகுக்க ஸ்வரூபமுடை 

மவனுமாகிய உன்ணிட தீதில்) என்றும் வேரூன் மினவை.ச 

முடையவர்கள். சரங்களும் அக்தத் தைத்ய வர்க்கக் 

இல் சேர்ச்தவாரகையால் அதக்தன்மையர்களே. மமறு 

முள்ள கம்ஸ £இகளஞம் அச்ககையர்களே. செக்தா 

மமைக்கண்ணனே! அவர்கள் அனைவரும் * ஸாலோக் 

யம் ஸரமீப்பம ஸாரூப்பம் WUT Bib wo 5 முதலிய முக்தி 

களை அடைந்தரரகள், உண்ணிட தீதில் இடைவிடசமல் 

மனப்பற்று விலவாயுமாயின் அது பலனை விணத்து 
விடும், பக்தி இருக்தரல்கான முக்தி உண்டாகுமென் 

ற நிர்ப்பர்தம் இல்லை. தவேஷமாமினும் உன்ணே 

எப்பொழுதும் நினைவு ட் டச்கொண் டி ர௬ுககுமா 

யின், ௮னன் பாபங்களெல்லரம் இர்க்து முக்தியைப் 

பெறுவான். ஆகையரல் உன்ணிடத்தில் என்விதத்து 

*ஸாலோக்யமாவத - பகவானோடு ஸமானலோகத்இலிருக்கை, 

ஸாமீப்யமாவது-ஸமீபத்திலிருக்சை, ஸாரூப்யமாவது-ஸமானவேஷ 

  

த்வம்; பகவானோகி வேஷம் ஒத்திருக்கப்பெறுகை, ஸாத்மதையா 

௨3-ஆத்மகுணமகள் ஓ.ச்.இருக்கப்பெறுகை, இதையே ஸாயுஜ்ய 

மென்று சொல்லுவர்சள், ஸாரஷ்டிச்வமம ஸாத்மதாம்' என்று பாட 

மானபோதுஸார்வ்டித்வமாவது-ஸ.ருத்இிகள் ஒத்திருக்கப்பெறுகை, 

ஸாலோக்யாதிகள் மூள்றும் ஸாயுஜ்பத்தினால் விளைபவைகளாகையால் 

apa signs தம்யசக்கைக்டெமில்லை யென்றுணர்க,
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லாயினு:ம் மாருமல் மனப்பற்று கேோப்பெறுகைபே முக் 

இக்கும் காரணம், கம்ஸன் முதலிய சிலர் உன்னிடத் 

இல் கிலைநின்ற வையம் செய்து அதனால் உன்னையே 
மாருமல் கினைத்துக்கொண்டிருர்து முக்தியை அடைக் 

தார்கள், Rat us Ho” முக்கியை யடைக்தாச் 

கள், சிலர் (கோபிகைகள்) உன்னிடத்தில் காமத்இ 
னால் முக்தியை அடைந்தார்கள். (கம்ஸாதஇிகள் வைரத் 

இனால் உன்னை அணுகாமல் இதுஙூ மிருப்பினும் முக் 

இயை அடைந்தார்கள். தேவாதிகள் உன்னிடத்தில் 

ப்ரி. நியுடையவாரகி உன்ன அணு யிருப்பினும் ஸத்வ 

குணம தலையெடுத்திருப்பினும் அவர்களைப்போல் முக் 

தியை அடையவில்ல். அதம்குக் காரணம் என்ன 

வென்ருல், தேவாறிகள் அணுக்க ரரயினும் பெரும்பா 

அம் அஹஙகார மமகாரங்களால் உன்னை wb gE 

ஸத்வகுணம் தலையெடுத்தபோதுமாத்ரம் நினைப்பார் 

கள், கம்ஸுஇகள் தமத ஷூத்தின்மிருஇயரீல் உன்னை 

ஓயாமல் நினைத்துக் கொண்டிருக் கார்கள். ஆகை 

பரல் உண்ணிடத்தில் வவ்விததகிலாயினும் மாருத 

மனப்பம்று கேோப்பெறுகை2ய IPE DES கர்ண 

மன்றி மழ்சிரன்றும் அன்று. தேவாதிகள் ௮ச்தகைய 

மனப்பம்று மீசரராமைபால் முக்தியை அடையவில்லை. 

KDW DEM Bf Gl GIFS EO OUD மூக மை அடைச் 

தார்கள்), Curses te gi Go vOut! Cur 

BIO MTT S ah FL YT BOL Ww GUST UTD இண் 

னது இத்சகையதென்று அறிய டி. 0D VD» — Gr 

Sar Yos vig. 9 Duro? (yp Gwe Mah! Baw F 

அறியாத காரங்கள் அதை எப்படி. காண்டு? வம்சி) 

ஆசையால் மத்த ஏ.திலும் விருப்பமில்லாத பெரி3.பரச் 

களால் தேடத்தகுச்த உன்பா தாரவிஈ்தங்களில் கிலை
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கின்ற மதியுடையவனாகப் பாபங்களுக்கிடமான இல்ல 

வரழக்கையாகிம பாழங்கிணற்றினின்று கரையேறி 
ஜகத்திற்கெல்லாம் ரக்ஷ்கங்களான வருக்ஷங்களின்: அடி. 

களில் தானே உதிர்ச்த பழம் முதலியவற்றைப் புசித்து. 

ஜீவிச்துக்கொண்டு இக்தநியங்கசொல்லரம் Dla Ds 

தனியனாகவாவது எல்லேரர்க்கும் சண்பர்களான பெசி' 

யோர்களுடன் கலக்தரவ.து திரியும்படி. என்னிடத்தில் 

ரீ அருள் புரிவாயாக. கியமிக்க த்தகுர் தவர்களுக்கு, 

கியாமகனே/ சேதனாசேதனங்களெல்லரம் உன்னு 
டைய கியமனத்தி ற்கு உட்பட் டனளையேயன் றி அ தறன. 

உட்படாதது எனுவுமே இல்லை, எங்களுக்குக் கட்டை 

அளிப்பாயாக, ப்ரபூ/ எங்களைப் பாபமற்மவர்களாகச் 

ெய்வாயாக, உனது கட்டளையை ஸம்ரத்தையுடன் 

அனுஷ்டிக்கிற றவன் கர்மபச்சுதமிணின்று விடுபடுவானல் 

லவா 

ஸ்ரீபசவரன் சொல்லுகிறுன்: மு BH YG BGT Par 

ஸ்வா யம்புவமன்வா தரத்தில் மரீடுயென்னும் ப்ர ஜாப 

இக்கு ஊார்ணயென்னும் பரர்மையிட. aM. று 

பிள்ளைகள் பிடுக்தரர்கம்.. அதிதேவர்கள்,  பாஹ்ம 

யைப் LO விரும் தேவன் தன் புகல்வியரன Ws ower | 

யல் கண்டு சிரித்தார்கள். அவர்கள் அக்தர் கெடுஞ் 

செயலால் ௮ஸுரயோணியை அடைக்து மறிரண் 

கூிபுவுக்குப் பிள்னாகளாகப் பிறர்கரர்கள். அவர்கள் 

மவோகமாரயையினால் பறியுண்டு தேவூயின் உதரத்.இல் 

யிறக் தார்கள். ar Cor! அவர்கலாக் கம்ஸன் as) 

ஸித்தான். அக்தத்தேவக அவர்களைச் தன்புதல்வர்க 
னாக கினைத்துச் சோகிக்கிருன். அவர்கள் உன்னருகில் 

இதோ இருக்கின்றனர், தாயான தேவூயின் சோகத் 

அதைப் போக்கும்பொருட்டு இவர்களை இவ்விடத்தி
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னின்றும் கொண்டு போகின்றோம். அப்பால் ப்ரஹ்ட 
சேவனைச் சிரித்த பாபதீதினின்று விடுபட்டு மனவருதக்சு 

மம்றுப் புண்யலோகத்தைப் பெறுவார்கள். ஸ்மாண் 

உத்கதன்; பரிஷூவங்கன், பதங்கள், க்ஷுத்ரபுக்கு, 

க்ருணி ஆகிய இன்வறுவரும் பிறகு என் அனுசாஹததி 

னால் பெரியோர்கள் பெறுங்கதியான முக்இியைப் பெறு 

வார்கள் 

ஸ்ரீசகர் செரல்லுகிறுர்: 4ம் த TT DH (DP. OT 

கள் இங்கனம் மொழிக்து இக க ரணேனனால் (பலியினால்) 

பூஜிக்கப்பட்டு அவர்களை அழைத்துக் கொண்டு மீண்டு 

தவாரகைக்கு வரது தரயான தேவியிடம் புதல்வர் 

கலர் கொடுத்தார்கள், தேவகியும் அப்புதல்வர்கலாக் 

கண்டு புதரஸ்னேஹத்தினால் ஸ்கணங்களில் பால் பெரு 

கப்பெய்று அர்கம் மடியில் ஏற்றி அணைத்து அடிக் 

கடி. உச்சிமோக்கானள். Oh S Gor ஸ்ருஷடயை டத் 

துற wha oper மரயையினால் ம.ூமயங்கப் 

பெற்ற அர்தத் தேவகி பிளலாகளின் ஸ்பர்ச த.தினால் 

பால் பெருகப் பெட்ட ஸ்தனத்தை ப்ரிதியுடன் அவர் 

களுக்குப் பரன் செய்வித்தான். அவர்கள், கதரது 

சணான ஸ்ரீக்ருஷணன் பானஞ் செய்து மிருக் இருப்பதும் 

அம்றாதம் பேரன்றதுமாகிய அக்தத் தேவகியின் ஸ்த 

னயத்கதைப் பானஞு செய்து ஸ்ரீமம் காராயணனணாண 

அர்த ஸ்ரீக்ருஷணறுடைய இருமேனியின் ஸ்பர்சக்இ 

னால் ஆதமபரமா தமரக்களின் உண்மையைப்பற் றின 

அறிவு கேரப் பெற்று,ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் தேவகி தக௫ைதையச 

கிய வஸுதேவன் பலராமன் இவர்களை ஈமஸ்கரித்து 

MONS பூதங்களும் பார்த்துக்கொண் டி.௬ருக்கையில் 

கிளம்பி ஆகாயமார்க்கத்தினால் தேவலோகம் போய்ச் 

சேர்ச் தார்கள். மன்னவனே! தேவகி மாணம் அடைக்க
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விள்ளைகள் அங்ஙனம் மீண்டு வக்து புறப்பட்டுப் போன 

தஐைக் கண்டு மிகவம் வியப்புற்று எல்லரம் ஸ்ரீக்ருஷ்ண 

ஆஅடைய மாயையினால் (ஆச்சர்ய சக்தியினால்] ஈடக்த 

தென்று கினைத்தாள். பாரதனே! ஸ்ரீக்ருவ்.ணன் 
அளவற்ற வீர்யமுடையவன்; ஷாட்குண்ய பூர்ணன்7 
யரமரத்மன், அவனுமை. வீரயங்கன அற்புதமானவை. 

இத்தகைய அளனுடைய வீரச்செயல்கள் பற்பலவும் 

உண்டு. அவற்றிற்கு முடிவே கிடையாது. 

ஸ்ரீஸ்தர் சொல்லுகிறார்:--ஐகத்தின் பாபங்களை 

ஹடியோடு பேோக்குவதும் வ்யாஸ புத ரராகய ௬௧ 

முனிவர் விரித்துரைத்ததும் ஸ்ரீக்ருவ.ணபக தரகனின் 

செவிக்கு ஆபரணம்போன் றும் தூயபுகழனான ஸ்ரீக 

குஷ்ணனுடைய சரிதீரதுமரகிய இந்த வருத்தாரக்தத் 

தை எவன தான் கேட்கிறு னோ, அல்லது பிதரைக் 

கேட்பிக்கிறுனோ, அவன் பகவாணனிட தீதில் மனஷுக்க 

முற்று எள்விதத்திஓம் பய.மின் றி க்ஷ மம பிருப்ப 

தாகிய அப்பசகவானுடைய லோகத்தைப் பெறுவான். 

எண்பத்தைக்தாவது அத்யாயம் முற்றிற்று. 

 அையனைவைவைவைளககைள்், 

| ஸப. ராஹரண வ்ருத்தாந்தமும், ஸீ கீ 

௮-4 2. ருஷ்ணன் "ஸ்ருதசேவனென்னும் பராஹ் (-;--ஒஓஉ- 
( மணனையும ஜனசமஹா.ராஜனையும் அனுக் 

சஹித்தலும், 

பரீக்ஷித்து. மன்னவன் சொல்லுகிறான்: -ப்ரஹ் 

மரிஷீ! எனக்குப் பிதாமஹறியும் ராமக்ருஷ்ணர்களுக்கு 
உடன்பிறந்தவளுமாகிய ஸுபத்ரையை அர்ஜுனன் 

மணம் புரிச்த வ்ருத்தார்தத்கை அறிய விரும்பு 

இறேன், (அதை மொழிவீராக),
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ஸ்ரீசுகர் சொல்லுகிருர்:--ஸமர் த்தனாகிய அர் ஜு 

னன் தீர்த்தயா தீரைக்காகப்பூமியைச் சுற்றிக்கொண்டு 
வருஙக் ரமததில் ப்பாஸ தீர்த்தத்திற்கு வரது தனது 
அமமான் புதல்வியை ராமன் துர்யோதனனுக்குக் 

கொடுத்து விவாஹஞ் செய்விக்கப் போகிறானென்றும், 

கற்ற வஸுதேலாதிகள் அதற்கு இசையவில்லை யென் 

அம் கேள்விப்பட்டு அவளை க தான் பெற விரும்பி தீரி 

கண்டிலச்ச்யானிவேவம் பூண்டு தவாரகைக்குச் 

சென்றான். பிக்ஷா£வேஷம் பூண்ட அவ்வர்ஜுனன் 

பட்டணத்து ஜனங்களாலும் உண்மையை அறியாத 
கஹானுபாவனான பல. ராமனாலும் அடிக்கடி. பூஜிக்கப் 

பட்டுக் தன்கார்யக்கதை கிறைவேற்றிக்கொளளும் 
பொருட்டு வர்ஷாகாலம் கானகுமா தங்களும் அங்கு 

வஸித்திருக்தான். ஒருகால் பலரரமன் நரன் செய்யும் 
BBM FEIT EO அங்கீகரிக்கவேண்டுமென்று 

வேண்டித் தன்க்ருஹத்திற்கு அழை ததிக்கொண்டு 
போய் மீ ரத்கையுடன் பிக்ஷை கொண்டு வர்து கொ 

டுக்க அவ்வர்ஜுனன புசிக்தான், அவன் கெசடி.போல் 

நூண்ணிய அங்கமுடையவளும் வீரர்களின் மனத் 

திற்கு இணியளுமாகிய அக்கன்னிகையை அவ்விடத் 

தில்கண்டு ப்ரீ தியினால் கண்கள் மலரப்பெற்றுப் புண£ 

வேண்டுமென்னும் விருப்பச்இினால் கலங்னெ மனத்தை 
அவளிடம் வைத்தான். அக்கன்னிகையும் பெண் 
களின் மனத்திற்கு இணியனாகிய அனள்வர்ஜுனனைக் 

கண்டு சிரித்து வெட்கமுற்ற கடைக்கண் ஷேக்கமுடை 
வவளும் அவணிடத்தில் வைக்கப்பட்ட ஷஹ்ருதயமும 

கண்களும் இவையுடையவளுமாக அ௮௮னை விரும்பினாள். 

அர்ஜுனன் அப்பெண்மணியை எப்பொழுதும் தீய 

ணித்துக்கொண்டு அவளைப் பறிச்துக் கொண்டுபோக
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அலகரசம் பெற விரும்பி மிகவும் வலிய கரமபாதையி 

னால் வருச்தி ராமாிகளின் ஸம்மான த்.இனால் விசையும் 
ஸுகத்தைச் சிறிதும் அனுபவிக்க முடியா கருச் தான். 
இப்படி. இருக்கையில், அ௮வவர்ஜுனன் தரய் தந்தக 

ளான தேவ& வஸ்ுஈதேவர்களாலும் மஹானுபாவனான 

ஸ்ரீக்ருஷ்ணனாலும் அனுமதி கொடுக்கப் பெற்று, ஒரு 

கரல் தேவயா தீரைக்காக ப்சாகா.ரத்இற்கு வெளியில் 

வந்து ரதத இன்மேல் இருக்கின்ற அக்கன்னிகைமைப் 

பறித்துச் கொண்டு போனான். அப்பால் அவன் ரதத் 

தில் கின்று காண்டிவமென்னும் தனுஸ்ஸை எடுத்துக் 

தன்னம் தடுக்க வசத சூரர்களரன படாகலமா ஐடச் 

செய்து தன்பம்துக்களர்ன யாதவர்கள் முறையிட்டுக் 

கொண்டிருக்கையில் ஸிம்ஹம் சன் பாகத்தைப் பறிப் 

பதுபோல் அப்பெண்மணியைப் பறித்துக்கொண்டு 

போனான். பியகு பலராமன் அர்ஜுனன் ஸக்ர்யாஸி 

வேஷம் பூண்டு வக் இருக் து ஸுபதீரையைப் பறித்துக் 

கொண்டு போனானென்று கேள்விப்பட்டுப் பர்வத்தின் 

பொழுது பஹாஸமுத்ரம் கலங்குவுபோல் கோபா 

Cag FL ON SHAD WHF HALO spy சண்பர்களும் பச 

தங்களைப் பிடி தீ. துக்கொண்டு வேண்டக் கோபர் தணிக் 

தான். பிறகு அப்பலராமன் ஸக்தேோவூமுற்று மணவர 

ளன் மணப்பெண் இவர்களுக்கு! விலையுயா்ச் ௪ அ௮லங்கச 

சஞ் செய்த யானை தேர்,குகிரை சிறக்ச பணிப்பெண் 
கள் மூசலிய பற்பல பரிசுகளை அனுப்பினான். மணப் 
பெண் பிள ஊேகளுக்கு பந் துக்களரகிய " யாதவர்களும் 

பாண்டவர்களும் UP Bile» முூகமலரத்தி அடைக்தாச் 

கன், மற்றும், ஸ்ரீக்ருஷ்ணனுக்குச் தன் பக்தர்கணி 
டத்திலுள்ள வாதஸல்யத்தைப் பற்றி மற்றொரு வருதி 
தரக்தம் சொல்லுகிறேன், கேட்பாயாக. ஸ்ரீக்ருவண
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னுக்கு சண்பராகய மருததேவரென்னும் ப்சாஹ் 
மணம் இருவர் இருந்தார். அவர் ஸ்ரீக்ருஷ்ண: 
விடத்தில் சிர்ஹேதுகமான பக்தி ௮அமைஈது ௮௪ 

னால் சிறைவாளராகி இக்தரியங்களை அடக்கி எல்லச 

மறிச்தவறாம் எதிலும் மனவிருப்ப ம்ற்றவருமாயிருக் 
ஜார்... அவர் விதேஹதேச த்தில் மிதிலாபுரத.இல் BR 

ஹஸ்தாஸ் ரமத்தைக் கைப்பற்றி ஜீவனக்திம்காகத் 

தரன் ஓரு ப்ரயதனமும செய்யாமல் தெய்வாதீன 
மாயக் கிடைச்ச ஆஹாரத்தைக் கொண்டு க்ரு 

ஹஸ்தாஸ்ரமத்இிற்கு. உரிய தர்மங்களை கடத்திக் 

கொண்டிருச் தரர், your Bore sr wu தேஹயாத் 

ரைக்கு வேண்டியவற்றைமாதாம் மாஇர்பார்ப்பா 

சன்றி அதங்குமேல் எதிர்பார்க்கமாட்டார; அவ்வளவு 

மாதீரத்தினால் ஸர்தேோஷம் அடைந்து தன்வர்ணாஸ்.ர 

மங்களுக்கு உரிய பஞ்சமஹாயஜ்ஞாதி கர்மங்களை 

விதிப்படி அ ay apy. bg BOS x oor D) வந்தார். மன்ன 

வனே! அததேசத்தை ஆள்கின் உ பஹுூலான்வனென் 

னும் ஜனக வம்சததரசனும் இச்சு ம்ரூததேவரைப் 

போலவே இருக் கான், NDOT ye BB TF wy Dus அச தப் 

பஹுலாண வன் சேஹாதமாபிமான மற்றவன், இக 

கனம் VO ES Far பஹுஈலாஸ்வண் இவ்விருவரும் 

தின் பக்தர்கமாக கைவிடாது காக்குக்தன்மையுள்ன 

LUPE Haz. Mb மிகவும் அன்பர்களாயிருக் தார்கள்; 
மஜானுபாவனாகய ஸ்ரீக்குஷ்ணன் ஸமர்தீசனாகையால் 

அவர்களுக்கு அருள்புரிய விரும்பிச் தாருகன் கொண் 

டுவச்த ரதத்தின்மேல் ஏறி சிஷிகஞடன் விதேஹதே 

சத்திற்குப் போனான். அப்பொழுது சாகர் வாமதே 

வர் அத்ரி கருஷ்ண தவைபாயனர் பரசுராமர் அ௮ஸிதர் 

அருணர் கான் (சுகர்) ப்ருஹஸ்பதி கண்வர் மைத்சே
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ஊர் சீயவனர் முதலிய பலரிஷிகள் ஸ்ரீக்ருஷ்ண னுடன் 
போனோம். ஆங்காங்குப் பட்டணத்து ஜனங்களும் 

காரட்டுப்புறத்து ஜனங்களும் மன்னவர்களும் சுக்ரன் 

மூ.தலிய கரஹங்களுடன் உதிக்கின்ற ஸுர்யன்போல் 

முனிவர்களோடு வருகின்ற அச்ச ஸ்ரீக்ருஷ்ணானைக் கை 
கில் உபஹாரங்களை ஏக்திக் கொண்டு வந்து பூஜித் 

தார்கள். மன்னவனே! ஆனர்த்தம் தன்வம் குரு ஜூ 

கலம வங்கம் மத்ஸ்யம் பஞ்சாலம் GHG wai, Craw 

கோஸலம் ௬ணம் முதலிய தேசங்களிலுள்ள புருஷர் 

களும் பெண்களும் மற்றுமுள்ள ஜனங்களும் அழகிய 

கரன்னகையம் ஸ்னேஹம் கிறைக்ககண்களும் அமைக் தூ 

TWO WIDTH Lb ஸ்ரீக்ருஷ்ணனுடைய முகமரகிற 

தாமரைமலரிலுனள லாவண்யமரகிற மகரந்தத்தை 

கேத்ரங்களாகிற பாதங்களால் பரனஞ் செய்தார்கள். 
மூன்று லோகங்களுக்கும் குருவாகிய பகவான் தன்னு 

டைய காட்சிமா தாரத்தினாுல் ௮ஜ்ஜானம் தொலையப் 

பெற்ற அவர்களுக்கு க்ஷேமம் உண்டாகும்படி அவர் 

களைக் கடைக்கண்ணால் கோக்கி மிகவும் பரிசத்தமா 

விருப்பதும் இசைகளில் முழுவதும் வயாபித்இருப்பது 

மாகிய தன்புகமைத் தேவர்களும் மனுஷயர்களும் பர 

௩௨௧ கேட்டுக்கொண்டே மெல்லமெல்ல விசேஹதே 

சம் போனான். Eo BF SBN பட்டணத்து ஜனக 

களும் நாட்டுப் புறத்து ஜனங்களும் ஸ்ரீக்ருவ்்ண னுடைய 

வரவைக் கேட்டு ஸச்தோவூ.முற்றுக் கைகளில் பரிசுகளை 

ஏக்திக்கொண்டு அவனை எதிர்கெரண்டார்கள். அவர் 
கள் உத்தமறம்லோகனான (சிறப்புடைய ப் ரஹ்மாதிக 
னரல் புகழப்படுபவனும் சிறக்க புகமுடையவனுமச 

கிய] ௮க்த ஸ்ரீக்ருவணனைக் கண்டு ஸக்தோஷூத் இனால்: 

முகமும் மனமும் மலர்ந்து அம்மஹானுபாவனையும்.
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முன்பு: கேள்விப்பட்டிருர்சத மஹர்ஷிகலாயும் ௮ஞ்ச 

ASS கைகளோடிணக்கமுற்ற தலைகளால் வணங்கினார் 

கள. மிதிலாபுரத்தாசனாகிய பஹுலாஸற்வனும் அதி 

தேசத்திலுள்ள ஸற்ருததேவரென்னும் அ௮ச்தணரும் 

ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் தங்களை அனுக்ரஹிப்பதசை அறிச்து 

ப்ரபுவாகிய அப்பகவானுடைய பாதங்களில் விழுக்து 

தண்டனிட்டார்கள். மைதிலன் ற்ருததேவர் ஆகிய 

அவ்விருவரும் வணக்கத்துடன் கைகளைக் குவித்து 

ஸ்ரீக்ருஷ்ணானை ப்ராஹ்மணர்களஞுடன் தங்கள் கரு 

ஹத்திற்கு வர்து அதிதிஸக்காரச்தகை அங்கீகநிக் 

கவேண் டுமென்று ஓரே தடவையில் ப்ரார்த்இித் 

தார்கள், பகவானும் அதை அங்ககரித்து இரு 
வரக்ஞும் ப்ரியஞ் செய்ய விரும்பி அவ்விருவர்க்கும் தெ 

சியாமல் இருவருடைய கருஹத்திற்கும் சென்ருன். 

(மைதிலனுக்குக் தெரியாதபடி WO BC BAI ODL its 

க்ருஹத்திற்கும், மருததேவர்க்குத் தெரியா தபடி 
மைதிலனுடைய க்ருஹததிரகும், இரண்டு உருவங் 

களுடன் ஓரே தடவையில் சென்றான். மைதிலண் 

“க்ருஷ்ணன் ஸ்ருதகதேவருடைய க்ருஹச்இர்குப் போ 

கரமல் ஈம் க்ருஹத்திற்கே வந்தான்! என்று நினைத் 

தான். ஸம்ருததேவர் 'க்ருவ்ணன் மைதிலனுடைய 

க்ருஹத்திம்குப் போகாமல் கமக்ருஷத்திற்கே வச் 

தான்' என்று நகினைத்தான்]) ஜனக வம்சத்தரசனும் 

பெரும்புகமனுமாகய பஹுஈலாற்வன் அஸத்துக்களுக் 

குக் காதால் கேட்கவங்கூட எட்டாக மஹானளுபாவர் 

களான முணிவர்கள் தன்க்ருஹத்தி2கு வர் கிருப்பதைக் 

கண்டு அவர்களுக்குச் சிறக்த ஆளனங்கலா வரவ. 

ழைத்துக் கொடுத்து அவாகள் ஸுகமாச உட்கார்ந் 

திருக்கையில் பக்தியின் மிகுதியால் மன த்தில் ஸந்தேர
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ஷூம் நிறைந்து கண்ணும் கண்ணீருமாக அம்முணிவர் 
கா கமஸ்கரிதீது அவரது பாதாரவிக்தங்களைா அலம்பி 

உலகங்களையெல்லாம் புனணிதஞ் செய்யவல்ல அக்த 

ஜலத்தைத் தானும் தன் குடும்பமும் Pron» BH gs 

துச் சந்தனம் முதலிய கந்தம் பூமாலை ஆடை ஆப. 

ணம் தூபம் இபம் முதலிய உபசரரங்களாரலும் பச 

எருது இவைகளாலும் ஸர்வேரவரஸவரபர்களானண 

அமமுணிவர்களைப் பூஜிக்தான். மற்றும், அவண் அ 

முனி வர்களை அன்ன சீ இணுல் கருப் றி அடையச் 

செய்து தன்மடிலியிட்ட பகவானுடைய பர கங்களை 

மெல்ல மெல்லத் தடவிந்கெரண்டு அனைவரும் ஸந்ேர 

௮ம் அுடைடிம்படி இஷிய உரையுடன். இங்கனம் 

மொ திக்கான, 

பஷுுலரஸண்வளன்.. செரல்லுகிறணன் ட் [நீ ஸமஸ் பதற லைப் செரல்லுகிறான்? பர tp! நீ ஸம 

lL Fas DO By YETI BOT, WIA KM Fup ovr 

Foe BH MAM > MW MULT 1 FBT, ஆ கையால் என் 

னுடைய நுபிப்ரரயத்தை அமிர்து உன்பா காரவிச்தங் 

கலா தியாணிச் BNET MOEN D MEA B GT FOTW 

கொடுத்தன. or aor மற்றொரு ப்யோஜ.ஏ கதையும் 

விழும்பாமல் ஏன்ணிடத்தில் கிலகின்ற பக்இியைச் செய் 

கிமுனோ, எனக்கு அவனைக் காட்டிலும் ௮னக் தனாவது 

ஸ்ரீமஹாலக்ஷமியாவது  ப்ரணுமதேவனாவது அன்பிழ் 

இடைமல்லர்' மான்று உ Gor pisos உறுமி செயயும் 

பொருட்டு எங்கள் கண்ணுக்குப் புலப்பட்டன.... இக 

கனம் றிக், தவன் உன் பாதாரவிச்தங்களை விடுவனோரி 

ப்ரார்த்திக்துப் பெறவேண்டியது மற்மொன்றுமில்லச 

தவர்களும் ஜிதேச்த்ரியர்களுமாகிய முணிவர்களுக்கு 

கீ கிரதிசய புருஷார் த்தஸ்வரூபனுன. உன்னையங 

கொடுக்கும் தன்மையன். ஆகையால் உன்னை எவன் விடு
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ara? Digs ப்ரக்ருதிமண்டலத்தில் ஜன்மஜ.ரரமரணாதி 

துக்கங்களை 2 UMS HO Pat FOTHE OSA LCS 

ஸம்ஸாரதாபத்தைப் போக்கும்பொருட்டு மப.துவம் 
சத்தில் அவதரிக்து மூன்றுலோகங்களின் பாபங்களை 

மும் போக்கவல்ல உன்புகழைப் பாப்பினை. அத்தகை 

யனும் ஷாட்குண்யபூர்ணனும் உலகங்களுக்கு ஸுகம் 

விளப்பவனும் என்றும் எங்கும் தடைபடாத அறி 
வுடையவனாகையால் பிறர் செய்த நன்றியை அுறியுச் 

தன்மையரகளில் சிறக்தவனும் காராயணனென்ஸும் 

Mah airs அவதரித்து உலகங்களின் க்ஷேமத்திய்கர கத் 

தவஞசெய்பவனுமாகிய உனக்கு கமஸ்கரரம்.. (இத் 

தகைய உனக்கு நரங்கள் எல்விதத்திறும் ப்ரத முப 

காரஞ் செய்யவல்ல ரல்லோமாகையால் உனக்கு வெறு 

மனே ஈமன்கராஞ் செய்கிறோம்). ப ங்கும் சிறைத் 

வனே தீ Divas கணர்கறாடன் எங்கள் B(OH DB இல் 

சிற மரன் ௮ஸிதி இருக் து பாத தானியால் இ a கிமீ 

குலதிறைப் புனிதருசெய்வாயா be 

ues சொல்லுர உலதங்களாப். புனிரமர 

SB oT pF OFAN SoD ADT gL yl] DU ற்கு 

ஸ்ரீக்மு வண ன். இங்நன மன்னனால் வேண்ட ப்பட்டு 

மிதிலாபுரதீநிலுளள புறுஷர்களுக்றாம் பெண் ஈர ம்ஸூம் 

மங்களத்தை விள த்துக்கொண்டு aro? தன். 
fa 6 ட . த ட்ப a * ae oe ச 

OT B Cat LIGHIT Vo ow (DOT cb AM) ob ம்முததேவரும் ஐ 

இற்கு அர்த ஸ்ரீக்முவணாணையம் மூணிவ/கலைாமம் வரை 

ங்கிஸச்தேசஷம் ௮டைமீது அச்த ovo? gras Bair 

மிகுதியால் வெள்ளை ao R& கூத்தாடினார். அவர்க 

ணர் இரத ஸ்ரீக்ருஷ்ணான் முதலியவாகளைப் புல்லரல் 

மிடைக்த ஆஸனைங்களினலும் தர்ப்பாலனைம் முதலிய வ௪ 

இகள் உட்காரும் ஆஸனங்களிலும் உட்காசவைத்து
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ஸ்வாகதம் விசாரித்துப் பா தங்களில் விழுந்து ஈமஸ்கரித் 
துத் தன் பார்யையம் காமுமரய் ஸச்தகோஷூமுற்று அவர் 

களுடைய பாதாரவிக்தங்களை அலம்பினர். மஹர 

பாக்பமுடையவரும் மிகுந்த மதி அமைக்தவருமாகய 

அவ்வக்கணர் அர்த ஜலத்திறல் தம்மையும் தம் க்ரு 

ஹத்தையும் தாமே சத்திெ.ப்து தம்மசீனாதங்க 

ளெல்லாம் சிறைவறப்பெற்று மிகுகத ஸச்தோஷம் 
அடைந்தார், பழங்கள் கக்தம் தூபம் இபம் முதலி.ப 

வை கெட்டி வேர் முதலிய பரிமனங்கள் சேர்க்கப்பெற்தூ 

கிர்மலமும் அம்ருதம் போன்ற தூமாகய ஐலம் கஸ்துரி 

துளஸி தரப்பம் தரமரைமலர் அறாுபாஸமாகக கிடைக் 

கக்கூடிய மற்றுமுள்ள பூஜாதீரவயஙகள் ஸதவத்தகை 

வளர்க்கவல்ல அன்னம் இவைகளால் அவர் அவர்களை 

BIT DH BT HUME SIT, *இல்லறவாழக்சை 

பாகிற பாழ்ங்கிணெற்றில் விமுந்திருக்கிற எனக்கு இகத 

ஸ்ரீக்ருஷ்ணாணனோடும் ஸமஸ்த புண்யதீர்த் தங்களுக்கும் 

இருப்பிடமான பாச தூனியுடையவர்களும் அசத ஸ்ரீக் 

ருவஷ்ண னுடைய மதர் தீக்கு வாஸஸ் தானமாயிழருப்பவச் 

கஷமரகயை இச் தணர்கமனாரடும் ஸமாகமம் ஏப்படி 

கேட்டது?” இசிதன்ன ஆச்சர்யம்!” ஏன்று தமக்குள் 

சிச்றிற்சார்.. அல்வக்கணர் இங்கனம். sy Bows 

Bre oy ெொம்யப் பெற்று ஊுகமரக உட்கரர்சதிருக்கிற 

அமமுணிவர்களின் அருகரமையில் உட்கார்ச்து BOSH 

சு.ரிம்கு வச்ச பகவரசனக் குறித்து அவருடைய பர 

Sri as guar மபர்பித்துந்ககொரண்டு மொழிச் தரர், 

WHS? Fur சொல்லும: --ஏவன்  பரக்குஇ 

புருஷ காலாமிமரரகிம தன் சக்திகலாக் கொண்டு தன் 

ஸைங்கல்பத்தினால் இச்சு ப்பபஞ்சத்தைமயெல்லாம் படை 
கீது என்றும் மாருமல் ஐருவரருமிருக்கின்்௦ கன் ஸ்வரூ
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வத்தினால் அக்த ப்ரபஞ்சத்திற்குள் புகும் திருக்கிருனோ, 
அச்சகையனும் ப்ரக்ருகி புருஷர்களைக் காட்டி லும் 

விலக்ஷண்னும் பரமபுருஷனுமாகிய நீ. இப்பொழு 

எங்களுக்குத் தர்சனங் கொடுத்தனை. படுத்துற 
கும் புருஷனைச் சரீ ரமாகவுடைய பரமாத்மா தனக்குச் 

சரிரமான ஜிவதுடைய மனோசதத்தைதக் தொடர்க்த 

தன் ஸங்கல்பத்தினால் படுத் திருக்கும் சரீரத்தைக் காட் 

ட.லும் வேறுபட்டதும் ஸவப்னங்காண்கிற ஜீவனுடைய 

தர்மதிதிற்கு ௮னுகுணமாக ஏற்பட்டிருப்பதும் ஸ்வப்ன 

காலம்வரையில்மாகாராமே இருப்பதுமாகய தேஹத் 

இல் தன்ஸங்கல்பத்தினால் புகுக்து அ௮க்த ஜீவன் அனு 

பவிக்கிற தேசாச்தரகமனம் ராஜ்யாபிஷே.கம் சிரச்சே 

தம் முதலியன தன்மேல் கேரே திண்டப்பெருமல் ப்ர 

கரசிப்பதுபோல, அப்பரமாதமா தன் was sw 

ஸல் இகத பாபஞ்சத்தைப் படைதீமு இதற்குள் புகுக் 

தும் இதன் தோஷங்கள் தன்மேல் கீண்டப்பெருமல் ப்.ச 

காமித்றுக் கொண்டிருக்கிமுன், (அப்பாமா தீமா நீயே. 

௯./வகரலமும் உன்குணங்களைக் கேட்பதும் அவத் 

றைப் பேசுவ றும் அர்ச்சாரூபமான உண் இிருவுருவவ் 

கலக் காண்பதும் அவற்றைவச்தனஞு செய்வதும் ஆத் 

தகையர்களோடு ஸம்வ...தஞ் செய்வதுமா கிர்மலமாண 

மனமுடையவர்களுக்குங்கூட கீ மனத்திற்குள். தோன் 

MTU நி அவர்கள கண்ணுக்குப் புலப்பட மாட்டாம். 

கர்மதஇினால் இழுக்கப்பட்ட மனமுடையவர்களுக்கு 

நீ ஹருதயதி ிிலிருப்பினும் வெரு ஆரரச்கிலிருப்பவன் 

போலவே. ரஜஸ்தமோருணங்களும் அவற்றின் கரச்ம 

oro காம நரோத மோஹாரதஇகளும் கிறைச்் த war 

முடையவர்களுக்கு உ ஸமீபத்திலிருப்பினும் மாயை 

முதலிய உன்சக்இிகள் தேஹாதீமாபிமானம் ஸ்வதக்த:
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சாதிீமாபிமானம் முதலியவற்றை விளைத்து உன். 
டைய உண்மையை மறைக்கின்்றமையால் அவர்கள் 

உன்னை அ.றியவல்லரரகிறதில்லை. உன்னுடைய உண் 

மையை உணர்ந்தவர்களுக்கு பீராப்பமான ஸ்வரூபமு 

டையவனும உன்னிடத்தில் மனஞ் செலுத்தரதவர் 

களுக்கு ஸம்ஸார பச்தத்தை விளைப்பவனும் புண்யபரப 

கர்மமாகிற காரணக்தைப் பற்றியன் ரியே கேவலம் 

அனுக ரஹத்தினால் , சரீரத்தை ஏற்றுக்கொள்பவனும்: 
தன்மசயையினால் மயங்கெனவர்களின் கெஞ்சுக்கு விஷய 

மாகாதவனுமாகிய உனக்கு ஈமஸ்காரம், அத்தகைய 

கீ உன்ப்ருதீயர்களான எங்கமா கியமிப்பாயாக. தே 

வனே! உனக்கு ஏதேனுமொரு இஷ்டத்தைச் செய்து 

கரங்கள் ஸ்வரூபஸத்கை பெறுவோமாக, நீ மனுஷ் 
ர்களின் கண்ணுக்குப் புலப்பவொயரயின், அவர்கள் 

அன்வளவோடு ஸமஸாரதரபஙகளாகிற வருத்தமெல் 

லாம் இர்க்து முக்கியைப் பெறுவார்கள். (ஆகையால் 

கரன் ௮து ஸிக்தமென்றுகினைத்து அதை ளேண்டா 

மல் உன்கைங்கரயதீதையே வேண்டுகியேன், / 
a 

ஸீ ௪௧7 சொல் றுகறுர்.--தன்கோப். பணிகஇழவர் 

கணின் வருத தங்களைப் பேரக்காச் தன்மையனான LID AMT 

இங்கனம் அ௮வம்சணர் மொழிர்த ars 59 Powis 

கேட்டுத் தன்கையால் அவர்கையைப் பிடித்துச் சரித 

அக்கெொண்டே.மொழிச் தரன். 

ஸ்ரீ பகவான் சொரல்லுகிறான்;--ப்ராஹ்மணனே? 

இம்முணிவர்சன் உன்னை அனுக்ரஹறிக்கும்பொருட்டு 

வக். இருக்கறார்களென்று தெரிக்து கொள்வாயரக, எண் 

னை மனத்தில் தீயாணித்துக்கெரண் டி.ருக்கிற இம் 

முனிவர்கள் தங்கள் பாததானிகளால் உலகங்களைப்
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புணிதஞ் செய்து கொண்டு இரிகின்ரார்கள்.. தேவப் 

இமைகளும் அயோதியை மதுரை முதலிய புண்ய 

க்தக்ரங்களும் கங்கை முதலிய புண்யதீர் த்தங்களும் 
தர்சனம் ஸ்பர்சம் அர்ச்சனம் இவைகளால் ஸம்பந்த 

புடையவர்களை கெடுகாள் கழித் துப் புனிகஞ் செய்கிண் 

றன... அங்ஙனம் அவை புனிதஞ்செய்வதும் என் பக் 

தர்களான பெரியோர்களின் கடாக்ஷ க்தினாலேற்பட்ட 

மஹிமையாலன்றி வேறு காரணத்தினாலன்று. இவ் 

வலக த்தில் ஸமஸ்த ப். ரரணிகளி லும் ஈீரேஷ்டர்களான 

மனுஷ்யாகளுக்குள் ப்ரசஹ்மணன் பிறவியால் ரேஷ் 

டன்; ப்ரஹ்மணர்களுக்குள் தவமுடையவன் vo rap 
டன், அ வனைக்காட்டிலும் வேதாக்தங்கசா ஐஇ 

உணர்ந்தவன் ஸ்ரேஷடன். அவனைக்காட்டி.லும் கித்ப 

றக்தோஷூமூடையவன் மரேஷடன். இனி அ௮ச்தகை 

யன். என்னை உபாஸித்துக்கெரண்டு வருவானாயின், 

அவன் ஸ்சேஷூடனென்பதைப் பற்றிச் சொல்லவேண்டு 

மோ இரண்டு புஜங்களையுடைய இந்த என்னுருவமும் 

கான்கு புஜஙகளை யுடைய என்னுருவமும் என்னை 

உபரஸிக்கற ப்ராஹ்மனானைக்காட்டி லும் எனக்கு ப்ரிய 

மன்று, ப்ரரஹ்மணன் ஸகலவேதஸ்வரூபன், நரண் 

ஸகலதேவ தாஸ்வரூபன். என் னுருவம் ஸமஸ்த தேவ sr 

ஸ்வரூபமாயினும் என்னை உள்ளபடி அழிவதற்கு ப்ரமர 

ணமான வேதங்களே வடிவங்கொண்டாற்பே லிருக் 

இற ப்ராஹ்மணனைக்காட்டி லும் எப்படி. எனக்கு ப்ரிய 

மாகும்” (ப்ரமேயஸித்தி ப்ரமாணாகீனமன்றோ 4 என் 

இடைய ஸித்தி ப்ராஹ்மணாசீனமாகையரல் ஸகல 

வேதமயனஞைனை ப்ராஹ்மணனே எனக்கு மிகவும் ப்ரியன்) 

அுரஹங்காரமுடைய RT என்பக் தர்களின் ஸ்வகூபம் 

இத்தகையதென்பதை அறியாமல் அவர்களுடைய 
178
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குணங்களிலும் தோஷூத்தைஎஏறிட்டு அர்ச்சாவிக்ரஹம் 
முதலியவற்றில்மாதாரமே பூஜ்யதாபுத்தி யுடையவர்க 

ளாகி என்னைக்காட்டிலும் வேறாகாதவனும் எனக்கு 

ஆத்மாவும் குருவுமாகிய ப்ராஷஹ்மணனை அவமதிக்கிருர் 

கன். ப்ரராஹ்மணன் என்னை உள்ளபடி. ௮ திக் சவனாகை 

யரல் ஜங்கமஸ்தா௮ ரூபமான இக்தப்ரபஞ்சம் இதற்குக் 

கரரணங்களான மஹத்து முதலிய தத்வங்கள் இவை 

யெல்லாம் என் ஸ்வரூபங்களென்றே கினைக்கின்றான்.- 

ப்ராஹ்மணனே / என் பக்தர்களின் மஹிமை இத்த 
கையதாகையால் இந்த ப்ரஹ்மரிஷிகளை மாரத்தை 
யுடன் பூஜிப்பாயாக, இப்படி செய்வாயாயின் கரன் 

CoCr பூஜிக்கப்பட்டவனாவேன். இப்படி. மில்லாத 
பஷ த்தில் (என்பக்தர்களை அர்ச்சிக்கரமல் என்னை 

மாதரம் அர்ச்சிப்பாயாயின்)] அளவற்ற ௨ பசாரங்கள் 

செய்மினுமசான் அர்ச்சக்கப் பட்டவனாகமாட்டேன். 

என்னை எவளவு அர்சசிக்கினும் அர்ச்சிக்காதது 

போலவேயாம்/, 

ஸ்ரீ சுகர் சொல் இுகருர்:--ுக்கு ரத் தவசென் 

ம் அக்தணர் இங்கனம் ப்ரபுவாகிய ஸ்ரீக்ருஷ்ணனால் 

கட்டலாமிடப் பெற்று ஸ்ரீக்ருஷ்ணனோடு கூடிய அக்த 

ப்ராஹ்மண ஸ்ரேஷடர்களைப் பாமாதம புத்தியுடன் 

ஆசாஇித்துப் பெரியோர்கள் பெறுங்கதியான முக்கி 
யைப் பெற்றார். மைதிலனான பஹாுலாஸ்வனும் அச் 

கனமே முக்தியைப் பெற்றான். எண்பத்தாறாவது அக் 

யரயம் முற்றிற்று. 

  

உட ஸ்ரு தில ௪4-௨௨ 
பரீ௯்தித்து மன்னவன் சொல்லுகிறான்: ப்ரஹ் 

மரிஷீ/ ஜாதி குணம் கரியை இவற்றில் எதேனுமெசன்
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றைமுன்னிட்டுக் கொண்டு அவத்றிற்டெமான வஸ்துக் 
கை அறிவிப்பவைகளான வேதங்கள் பரப்ரஷ்மச்தை 
சேரே எப்படி. அறிவிக்கவல்லவையாகும். ஏனென்றால், 
அப்பரப்ரஹ்மம் சேதனர்களேரடாவது அசேதனங்க 

ளோடாவது ஐப்பிட்டு இத்தகையதென்று கிரூபிக்க 

முடியாதது; ஆகையால் wor Saou முன்னிட்ரிக்கெச 

ண்டு அறிவிக்க முடியாது. அது சேதனாசேதனப் 

களைக்கரட்டி லும் விலக்ஷண்மாகையால் அதை அவற் 

ழோடு ஓப்பிட்டு இத்சகையதென்று அறிவிக்க முடி. 

யாது. மழ்றும், அக்தப் பாப்ரஹ்மம் ஸத்வ ரஜஸ் தமண் 

ஸுக்களென்கிற ஊன்று குணங்கஞஷம் இண்டப்பெரு 

Sg. குணத்தை முன்னிட்டு வஸ்துக்களை அறிவிக் 
கூம் சப்தங்கள் நுக்குணங்களா மீண்டப்பெருத அக்த 

ப்ரஹ்மத்சை எங்ஙனம் அறிவிக்கும் 2 இங்ஙனமே 

செயல்களெயையுமில்லாத அச்சு ப்ஹ்மத்தைச் செயல் 

க முன்னிட்டு வண்றுக்களை அறிவிக்கும் சப்தங்கள் 

எங்கனம் அறிவிக்க வல்லனையாம்?” (ஆகையரல் வே 

தங்களெல்லாம் பாப்ரஹ்மத்தையே முக்யமாக அறி 

விக்கின்றரனவென்று நீர் பல கடவைகஹில் மொழிந்த 

எங்கனம் பொருக் தும்] 

ஸ்நீசுகர் சொல்லுகிமு/--இழமை முன்ன ஸர் 

சேண்வரன் ஜீவாதமாக்களக்குக் காணகளேபரங்களை 

அனிப்பதற்காகவம் அவர்களுக்கு க்ஷேமங்களை வினைப் 

பதற்கரகவும் அவர்கள் ஸ்வரூபத்தை அமிக்து மோ 
க்ஷம் பெறுதற்கரகவும் லிஸ்க்காகவும் ஜனங்களுக்கு 

புதீதி இச்தரியம் மனம் ப்ராணன் இவற்றைப் படைத் 

தான், ஈஎன்வான் இருபத்து கரன்கு தத்வங்களாழும் 

தேஙமனுஆ்பாதி சரீரங்களையும் படைத்து அவற்றுன் 
ஜீவன் மூலமாய் ப்ரவேசித்து அவற்றைச் சரீரமாகக்
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கொண்டு அவற்றின் காமங்களுக்குக் தானே முக்ம 
மான பொருளாகி அவையெல்லாம் அவனேயென்னும் 
உட. அமைக் இருக்கிரானாகையால் ௮வனிட த்தில் தேவ 
மனுஷ்யத்வா இ ஜாதியாவது ஸச்வரஜஸ்தமோ குண 

சகளாவது போதல் வருதல் முதலிய செயல்களாவதூ 

இல்லையாயினும் அவற்றை முன்னிட்டுப் பொருள்களை 

அறிவிக வேதவாக்யங்களெல்லாம் அவழ்றிற்கிட 

மான சே தனா சேதனங்கள் மூலமாய் அவனை அ.மிவிக் 

கன்றனவாகையால் வேதங்களெல்லரம் அவனையே முக் 

யமாக அறிவிக்கின்றன Gaus gs தடையில்லை. 

ஆனால் “ஸமஸ்த சப் தங்களுக்கும் பரமபுருஷனே முக்ய 

மரன பொருளென்பது உலகத்தனர்களுக்கு ஏன் தெரிய 

வில்லை? உலகத்திலுள்ளவர் அர்தக்த சப்தஙகளுக்கு 

அக்தந்த வஸ்துக்களாயமே பொருளரக அறிகிரமுர்களண் 

pu பசமபுருஷனே முக்யமான பொருளென்று அறிய 

வில்லை. இப்படி உலகத்தில் ஏற்பட்டிருக்கிற வழக்ககத் 

தை அழித்துப் பூதி வழக்கத்தை எப்படி, TG he 

முடியும்” என்முல் சொல்லுகிறேன்; கேள், மைஸ்தச 

சப்தங்களும் பாப்ரஹ்மத்தையே முக்யமாக அறிவிக்கிற 
O sarah Qos ரஹஸ்யம் உபகிவூத்துக்களின் அர்த 

தங்களை ஆரசரய்ச் த.றிக் தவர்களுக்கு த் தெரியுமனறி மற் 

றவர்களுக்குச் தெரியாது, பெரியோர்களுக்கும் பெரி 
(யோரர்களான வாரமதேவரதி மஹர்ஷிகள் இந்த ரஹ 

ஸ்யத்தை கிச்சயித இருக்கிறார்கள். இங்கனம் ரஹஸ்ய 

மான இந்தச்சப்ச சத்தியை மாரத்தையடன் மனத்தில் 

தரிக்கும் புருஷன் ப்ரார்ததிக்கவேண்டியது மற்ற. 

எதுவுமின்றி முக்தியாயெ க்ஷேமத்சைப் பெறுவான் 
இவ்விஷூயத்தில் ரிஷிவேலஈ்தரித்துப் பதசிகாஸ்ரமத் 
தில் வஸிக்கிற கரராயணனுச்கும் ஈரரதமஹர்ஷிக்
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கம வினுவிடையாக கடக்த ஒரு இதிஹரஸத்தைச் 

'சொல்லுகதேன்; கேள், பகவாணிடத்தில் அன்புடைய 
வரும் அவனுக்கு அன்பரும் ஓயாமல் உலகங்களில் இசி 

த்து கொண்டிருப்பவருமாகய கா ரதமஹர்ஷி ஒருகால் 

பு ரரணரிஷியாகிய காரரயணனைப் பார்க்கவிரும்பி வர் 

ணுமரமதர்மங்கள் ஆக்மஜ்ஞானம் ராகத்வேஷாதி 

கள தஇண்டப்பெருமையாகிற சாந்தி இக்குணங்களு 

டையவனாக இப்பாரதவர்ல.சீதிலுன்ள ப்ராணிகளின் 

கேஷமத்திற்காகவம் மோக்ஷத்திற்காகவும் கல்பம் 

வரையில் தவத்தில் இஜிக்திருக்கிற அக்கா ராயணனு 

டைய ஆண். ரமமாகிய பதரிகரஸ் ரமத்திற்குச் செனஞுர். 

கெளரவ மரேஷ்டனே! அங்குக் கலாபக்ரராமவாஹிக 

ளான ரிஷிகளால் சூழப்பட்டு உட்கார்ச் இருக்கின் ந அக் 

கரரரயணனை கரரதர் வணங்கி நீ Aor Mor Baral ap 

யததைப் பற்றியே வினவினார். மஹரனுபானாகிய அக் 

கரரரயணனும் அக்சாரத மஹர்ஷிக்கு ரிஷிகள் கேட்டுக் 

கொண்டிருக்கையில் உனக்கு கான் சொன்ன இரத்தப் 

பரிஹாரக்தையே மொழிந்தான். ஜுலோகவாஸி 
களான பெரியோர்களாரகிய னைக்தனாதிகளுக்கும் இவ் 

விஷயத்தைப் பம்றியே முன்பு வினுவிடையாக ஸம் 

தம் கடந்தது. அகத ப் ரஹ்மவா தத்தையே காரச் 

யண பகவரன் கரரதருக்கு மொழிச் தான், 

ஸ்ரீ பகவரன் சொல்லுகிறான்:--நாரதரே / முன்பு 

ஜனலேோரகத்தில் அங்கு வாஸ செய்பவர்களும் ப்ரஹ் 
மாவின் மானஸபுதரர்களும் சர்தவரேதர்களும 

(ஜன்மம் முதல் ஜிதேச்த்ரியர்களும்] ஆகிய னைகாதி 

முனிவர்கள் பரப்ரஹ்மத்தின் குணங்களை அனுபவிக் 

கையாகிற ப். ரஹ்மஸதாரமென்னும் யாகத்தை ஈடத்தி 

னார்கள். அப்பொழுது நீ ற்வேதச்விபகாதனான பச
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வானைத் தர்சனஞ்செய்ய அவ்விடம் போயிருக் தனை. 
வேதங்கள் எந்த விஷயத்தை ஒருமிடராக நிரூபிக்கன் 

இனவோ அத்தகைய பரப்ரஹ்மத்தைப்பற் றி அம்முணி' 

வர்கள் வாதஞ் செய்தார்கள். கீ எந்த விஷயத்தைப் 
யற்றி என்னை வினவுகன்றனையோ இச்சு விஷயத்தைப் 

பற்றியே அ௮ம்முனிவர்களுக்குள் ப்ரண்னம் கடந்தது. 

ளனகாதி முனிவர்கள் செய்த பரற்னச்தையே தீயும் 
செய்தனை. உன்புத்தியின்கிறமை மிகவும் அற்புதமச 

யிருக்கின் வது. பரப மத்றவனே / அப்பொ மூது அக்த 

ப்ரமான தஇற்கு உடக்தபரிஹா.ரங்களை யெல்லாம் செரல்.லு 

கிமேன்;கேட்பாயாக.ஸனகா திகளான அம்முனிவர்கள் 

அனைவரும் மால் தரஜ்ஞானம் உபவாளம் முதலிய தவம் 

ப்ரஹ்மோபரஸலனம் அதற்கு வேண்டிய ஈல்லொழுக்கம் 

இவையெல்லாம் ஒத்திருக்கப்பெற்றவர்களே. மற்றும். 
அவர்கள் எல்லோரும் தம்முடையவர்கள் சதருக்கள் 

மதீயஸ் கர் ஆகிய எல்லாரிடத்திலும் பேதபுத் தியின்றி 

ஸமமரகவேயிருப்பவர். (அவச்களுக்குக் தம்முடைய 

வனென்றும் சத்ருவென்றும் உதாஸஷீன னென்றும் பேத 

புத்தி உடையாது). எல்லாரும் ப்ரஹ்மவாதஞ் செய் 

யுக்திறபையூடையவர்களே. ஆயினும் ப்ரவசனஞு செய் 

யும்படி னைஈ்தனர் ஒருவரை ஏழ்படுத்தி மற்ற ஸண 

காதுகள் அனைவரும் வெறுமனே கேட்டுக்கொண். 

ஒரு கார்கள். 

ைக்தனர் செரல்லுகருர்:--பரமபுருஷன் தான் 

படைத்த சேதனாசேதனரூபமான இந்த ப்ரபஞ். 

சத்தை யெல்லாம் ஸம்ஹரித்து ஸுூிக்ஷ்மரவஸ் தையை 

அடைத்த ப்ரக்ருதி புருஷ கரலஙகளாகிற சக்திகளுடன் 

சயனித்துக்கொண்டிருக்கையில் ௮ற்த ப்ரளயத்திண்
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முடிவில் ஸ்ருஷ்டியின் ஆரம்பத்தில் வேதங்கள், பூமண 
டஉலத்திற்கெல்லாம் காதனான அரசனை அடுத்துப் 
பிழைக்கும் arhaw விடியற்காலததில் வக்து சயனிக் 

அக்கொண்டிருக்கிற salary Foor அவனுடைய பரர 

க.ரமங்களாச செரல்லிக் துதிப்பதுபோல, அப்பரமபுரு 

BMF ௮ஸாதாரணமான தர்மங்களை வெளியிடுகிற 
அடையாளங்களைச் சொல்லி அவனை ஸ்தோத்ரஞ் 

செய்தன. 

ஸ்ருதிகள் சொல்லுடன் தன: அஜிதனே! [ஒருவ 
சரலும் வெல்லப்படா தவனே) நீ மிகவம் மேன்மையுற் 

றிருப்பாயாக. ஜீவாக்மாக்களிடத்கில் தோஷங்கள் 

பல இருப்பினும் அவற்றைப் பாராமல் யாதீருச்சிகம் 

ப்ராஸங்கிகம் மூதலிய ஏதேனுமொரு குணத்தைக் 

கொண்டுஅவர்களை YT ENE GS தன்மையனே/ஜிவாத்: 

மாக்களுக்கு தோஷங்களை விளைக்கின்ற ஸத்வரஜஸ்த 

மோகுணங்களுக்கிடமான பீரக்ருதியை அமழிப்பாயாகஃ 

(உன்னிடத்தில் மறைந்இருக்கிம ஸமஸ்த Sar sors 

களுக்கும் ஸம்ஸாரத்தை விளைப்பதாகிய ப்ரக்ருஇயின் 

ஸம்பரக்தத்தை விடுவித்து மேன்மையும் நிருப்பாயாக). 
நீ எல்லோரையும் வென்ற ப்ரக்ர௬ுகியாலும வெல்லம் 

படாதவன். ஆகையால் நீ நீ ஜிவாத்மாக்களுக்கு அத்து 

ப்ரக்ருதி ஸம்பக்தத்தை விடுவிக்கவல்லவன். மழ்றும், 

நீ இயற்கையபகவே ஜ்ஞான சக்கி பல ஐஸ்வர்ய வீர்ய 

தேஜஸ்ஸுக்களென்கிற ஆறு குணங்களும் அமைக்க 

ஏன். ஜங்கமஸ்தாவரரூபமான பற்பல சரீரங்களாகப் 

பரிணமிக்கப்போகிற ப்ரக்ருதிகுணங்களாக்கும் அதீத 

கைய சரீ ரங்களை ஏற்றுக்கொள்கிற ஜீவா தீமாக்களுக் 
கும் உள்ள சக்தியை வெளியிடுபவனே.! அவர்க்கு ப்ர 
க்ருதி ஸம்பக்கத்தை விளைத்த நீயே அதைப் போக்க
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னல்லவனன்றி மற்றவர் எவரும் வல்லால்லர். ஒருகால் 

தீ சே சனாசேதனங்களைச் சரீ்ரமாகக் கெரண்டு ஐங்கம 

ஸ்சாவரரூபமான ப் ரபஞ்சமாய் விரிக்திருக்கையில் னே 

தங்களெல்லாம் அத்தகையனான உன்னை கிருபிக்கின் 

தின. (பரமபுருஷன் ஜாதி குண க்ரியைசள ற்றவனா 
பினும் சரீரவாசக சப்தங்கள் சரீரிபர்யக்கம் சொல்லு 

மாகையால் சேதனாசேதனங்களைச் சரி ரமாகவுடைய 

அப்பாமனை அச்சேதனாசேதனங்கள் மூலமசய் கிரூபிக் 

கின்றன. ஆகையால் Dr De wy Raed முன்னிட்டு அக் 

தந்த வஸ்துக்களை அ றிவிக்கு தன்மையுடைய வேதம் 

கள் அவை யெவையுமில்லாத பரமபுருஷனை எங்கனம் 

கிரூ பிக்குமென்று சங்கிக்கவேண்டாம்). ஐகத்தை 

யெல்லாம் ஸம்ஹரிதீது காமரூபங்களுக்டெமல்லாத 

ஸுத்க்ஷமசே தனாசே தனங்களைச் சரீரமாகக்கொண்டு 

தான் மாதீரமே மிகுக்கிருக்கிற கராரணவஸ் துவரகிய 

ப.ரப்ரஹ்மத்கினிடத்கினின்று உண்டான இகதஜக ததெ 

தீல்லாம் பரப்ரஹ்மமென்றே வேதாரஈ்தங்கள் அறிவிக் 

கின்றன; பரப்ரண்மமென்று ஓதப்படுகிற ப.ரமபுருஷன் 

தன்னிடததினின்று உண்டான இரத ஜகத்தைப்பாது 

கரத்து ப்ரளயகாலத்தில் ஸம்ஹரிக்கிறான். (அவணி 
டதக௫ிணின்று உண்டாகி அவனால் உட்புகுக்து பாது 

கரக்கப்பட்டு அவனிடத்திலேயே மறைகன்றதாகை 

யால் எப்பொழுதும் அ௮.வனைவிட்டுப்பிரியாத இந்த ஐகத் 

தெல்லாம் அவனே யென்று சொல்லத் தடையில்லை), 

Ths வஸ்து எதினின்று உண்டாகி or Satis aw 

மறைகன்றதோ, அவ்வஸ்து அக்காரண IAW GI OMS 

erin. gin வேறுபட்டதன்று, மண்ணுருண்டையி 

னின்று குடம் முதலியன உண்டாகின்றன? அதிலேயே 

மறைகன் மன, அவையெல்லாம அம்மண் ஹருண்டை
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மைக்காட்டி லும் 2 வேறுபட்டவையன் றல்லவா? அங்க 

மே பரமபுருஷணிட தீகினின்று உண்டாகி ௮வனிட த்தி 
லேயே மறைகின்ற இந்த ஐகச்தெல்லாம் உன்னைக் 

காட்டிலும் வேறுப்பட்ட தன்று; ஆகையால் ரிஷிகள் 

ஸாவகசாரணனான உன்னணிடத் திலேயே தங்கள் மனம் 

வரக்கு செயல் ஆகிய மூன்று கஉரணங்களையும் கிலைகிறுத் 

இ உன்னையே தீயானிப்பதும் அறிப்பறும் பணிவதும் 

செய்து வர்தார்கள். ஆகரயத்தில் வைத்த அடிலைம் 

புக்கன் வீணாவறுமா த. ரமேயல்லாமல் பிடிப்பில்லாமை 

யால் கீழ்விமூவதற்கும் காரணமாகுமேயன் நிப் பூமியில் 

வைக்க அடி லைப்புக்கள் எப்படி. வீணாகும்ரி வீணாகவே 

மரட்டா.. இங்கனமே மனோவாக்காயங்களென்கிறு 

மூன்று கரணங்களும உன்னிட தீதில் உபயோகப்படுமா 

மின் ௮மோகங்களாரகி ஸம்ஸா ரதாபங்களை அழிக்கும். 

அவையே பேறு விஷயத்தில் உபயோகப்படுமாயின் 

ஸம்ஸார கரபங்கல்ரப் போக்கவல்லவையாக காரட்டாகை 

மாதாரமேயல்லாமல் மேன்மேலும் அக்க ஸம்ஸார 

தாபங்களைமே விளைப்பவையாம். பரமபுருஷ.ா! நீயே வே 

தங்களின் பொருள். அவற்றின் உட்கருத்தும் நீயே. 
அச்சு வல்துக்களைப்: பொருளரகவுடைய சப்தங்கள் 

பரமபுருஷனை எங்ஙனம் அறிவிக்குமென்று சங்கிக்க 

ேண்டாம். மெத்தை படுக்கை முதலிய இடங்களின் 

வைத்த அ௮டினவைப்புக்கள் ஏன் பூமியில் வைக Hoary a 

மாட்டார். yh மெத்தை மூதலியவற்றிற்கும் பூமி 

ஆதா. ரமாகையால் பூமியில் வைத்தவையாகக் கூடுமல் 

லவாசி அங்ஙனமே அ௮ச்த வஸ்துக்களாப் பொருளாக 

வடைய வேதசப்தங்கள் அவற்றிற்குக் கரரணனும் 
அக்தரரத்மாவுமரகி அவையே யென்னும்படி. அமைக் 

| இருக்கி ற பரமபுருஷனைக் கூறுமென்பதில் ஐயயில்லை...



2812 ஸ்ரீபாசவதம் [௮-௮௭. 

ஐகத்தின் ஸ்ருஷ்டி. ஸ்இதி ஸம்ஹா ரங்களுக்கு கிர்வா 
ஹகனே! ஆகையால் விவேகமூடைய பெரியேசர்கள் 

ஸகல ஜனங்களின் பாபங்களையும் பேரக்கவல்ல உண் 

கதையாகிற அமருத ஸமுத்ரத்தை அவகாஹித்தமாத் 

சத்தில் ஆதியாத்மிகம் முதலிய தாபங்களை யெல்லாம் 

துறக்தார்கள். பரமனே! உன்னை உள்ளபடி. அறிக்து 

அவ்வறிவின் மஹிமையால் ராக SsCarap.r Saar roar 

மனோ தோஷங்களை உதறி ஜனன மரணம் முதலிய 

கால குணங்களையும் கடக்து ஸமா தியினால் கித்யஜ்ஞானா 

கச தஸ்வரூபனுன. உன்ஸ்வரூபத்தை ஸாக்ஷா தக்கரிக்கிற 

மஹானுபாவர்கள் ஸமஸாரதாபங்களாத் தூறப்பார்க 

ளென்பதைப்பற்றிச் சொல்லவேண்டுமேோரரி உன்னைப் 

யணிந்து உஜ்ஜீவிப்பதற்குரிய ஜன்மம் பெற்றவர்களும் 

உன்னைப் பணியாமல் துறக்து கேவலம் ப்சராணேக் தீரியங் 

களின் தீருப்இியில் ஊக்கமுற்றுச் சப்தாகு விஷயம் 

கத் தேடிக்கெரண்டு இரிவார்களாயின், அவர்கள் 

தோரல்பெய்கள் போல் வெறுமனே மச விட்டுக்கொண் 

.ருப்பரர்களேயன்றி வேறில்லை. “சீங்கள் சொல்லு 

வது வரஸ்தவமே. கரன் காரரணவஸ் துவாகிலன்ரோ 

முமுக்ஷுக்கனாரல் உபரஸிக்கக்கூடியவனாயிருக்கை எண 

க்குப் பொருக்தும், எனக்கு ஐகக்காரண தவமே பெர 

ருக்காது. இனி ஜகதகரரணவஸ்நுவின் தன்மையரகிய 

முமுக்ஷ௰பாஸ்யத்வம் எனக்கு எங்ஙனம் பொருத் தும்ரி 

அசேதனமான ப் ரதானமே மறத்து அஹங்காரம் 

முதலிய காம ரூபங்களைப் பெற்றுப் பலவாறு பரிணமிக் 

குக் தன்மையுடையதசாகையால் அதுவே காரணவஸ்து 

வாம். சேதனர்களுக்குப் போக்யமாயிருப்பதும் ஸத் 
வசஜஸ்்கமோ குணமயமும் ஆகாசம் முதலிய கரமரூப 

விகரரங்களுக்கிடமுமாகிய ஜகத்தாகிற கரர்யவஸ் து
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வுக்கு ௮க்சன்மையதரன வஸ்துவே காரணமாகக் கூடு 

மாகையால் ஸத்வாதி குணங்களின் ஸ£ஈம்யாவஸ்தை 

யை அடைந்த ப்ரதானமே காரணமன்றி கான் கரண 

னல்லேன். ஆனது பற்றியே கரார்யகாரணங்களிரண் 

டும் ஒன்றேயன்றி வேறுபட்டவை பன்றென்பதற்கு 

மண்ணுருண்டையினினறுண்டான குடம் முதலியவற் 

ஹை தீருஷ்டாக்கமாகச் சொல்லுவதும் பொருக்துகின் 

தது” ஏன்கிமுயேரசீ அப்படி அன்று), மஹதீது அஹங் 

காரம்' முதலிய தத்வங்கள் உன்னால் அனுப்ரவேசம் 

செய்யப்பெற்று உன்னுடைய அனுக்ரஹ த் இனால் த 

தைபெற்று அண்டத்தைப் படைத்தனவன் றி அசேத. 

னங்கனசன அவற்றிற்கு ஸ்வதர்தரமாகப் படைக்குக் 

திறமை எப்படி, அமையும் ‘la தானம் அ௮சேதனமர் 

கையால் அது கரரணமாகக் HLT SIU) ow ஜீவாச் 

மாக்களில் ஓருவன் காரண மரயிருக்கக் கூடுமல்லவச £ 

ளங்கல்பித்து ளங்கல்பித்தபடியே ஸ்ருஷ்டிப்பது அவ 
BNE HE கூடுமல்லவா£ீ' என்முல், அதுவம கூடரது. 

ஏனெனமால், ஆகக் தவல்லியில் அன்னமய பாாரணமப 

மனோமய விஜ்ஞானமய ஆகச் தமயங்களில் கடைசியில் 

சொல்லப்பட்ட ஆகச் தமயவஸது புருஷாகாரமாக கிரூ 

பிக்கப்பட்டது. Prom முதலிய புருஷாகாரங்களை 

முடைய அவ்வாகக்தமயன் நீயேயன்றி ஜீவாதமாவாக 

மாட்டான். ஏனென்றால், அவ்வரகக்தமயன் சே தனா 

சேதனரூபமான இக்த ப்ரபஞ்சத்தை யெல்லாம் தானே 

படைத்து அதற்குள் புகுக் து அதெல்லாம் கானேயென் 

னும்படி, அமைந்து அவழ்றின் காமங்களுக்குதி தானே 

பொருளசயிருக்கிறானென்று சொல்லப்பட்டது. அத் 

தன்மை பத்தசேதனர்களுக்கரவது முக்த சேதனர் 
களுக்காவது ஸமபவிக்காது. மற்றும், சேதனா சேதன:
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ரூபமான இந்த ப்ரபஞ்சத்தைக் காட்டிலும் அவ்வா 

கந தமயனை விலக்ஷணனாக ஸ்ருதி கூறுகின்றது. மத 
அம், இச்சு அ௮ன்னமயம் முதலியவை கான்கும் ஸம்ஹ 

ரிச்கப்பட்டபின்பும் ௮வ்வாகர்தமயம்: ஓன்று மா தீரம் 

.விகாரங்களின் றி மிகுக் திருக்கிறெெென்று vu சிரு 

பிக்கின்றது. ஆகையால் அவ்வரகச் தமயவஸ்து நீயே 

பன்றி மற்றெறுவு மன்று. ஆனதுபற்றி ஜீவன் காரண 

கைக்கூடுமே யென்று ச௩்கிக்கலாகரது. ஸுிக்ஷம புத்தி 

ஏுடையவர்களும் அருணவம்சத்இல் பிறச்தவர்களுமா 

கிய சிலர் வேதார்தங்களில் விதிக்கப்பட்ட பல உபாஸன 

மார்க்கங்களுக்குள் ஹ்ருதயத்தில் இருப்பவனும் தஹர 
மென்று கூறப்படுகன்றவதுமரகிய உன்னை உபாஸிக்கி 

ரூர்கள். வேறு லர் வயிற்றில் உள்ள ஜாடசாக்ணியைச் 

சரிரமாகவுடைய உன்னை உபாஸிக்கிறார்கன். அனத 

தனே/ வேறு சிலர் அச்ச ஹ்ருதயம் முதல் உன்னுடைய 

உபாரணனை ஸ்தரனமாகிய புருவங்களின் மத்ய ப்ரதேசம் 

வரையில் மேல் கோக்கி வ்யாபித்திருப்பதும், எ௫்த வழி 

யாகக் கெளம்பின ஜிவாத்மாக்கள் மீவவும் Qos usr 

க்ருதி மண்டலத்தில் ம்ருதிடுவின் முகம்பேரன்ற ஸம் 

ஸாரத்தில் வர்து விழமாட்டார்களோ, அத்தகை 

பதுமாகிய ஸுஷாமனாகரடி மார்க்கத்தில் இருக்கின்ற 

உன்னை உபாணிக்கிழுர்கள், நீ ஸகைலஜகத்திழற்கும் 

உபாதான காரணமரயிருச்து கிர்மிக்த விசிதரமான 

தேவ மனுஷ்பாதி தேஹங்களிலும் ௮த்தகையதேஹங் 

SOM you ஆக்மாக்களிடத்திலும் உள்புகுந்து, 
என்றும் ஒருவாருயிருப்பவனாயினும். அக்னி, புல்கட்டை 

முதலியவற்றில் பற்றிப் பலவாறு தோற்றுவதுபோல், 

ஜஞானத்தின் சிறுமை பெருமையாகிற தா. ரதம்யத் 

துடன் படைக்கப்பட்ட அ௮த்தேஹங்களை அனுஸரிதீ
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gu udaray Csr pyi@er nexr, ஆயினும் பரிசுத்த 

மான மதியுடையவர்கள் உன்குணங்கலாச் சொல்லி 

உன்னைத் துதித்துக்கொண்டு இர்தத் தேவமனுஷ.. 

யாதி தேஹங்கள் ஸம்ஹரிக்கப்பட டிருக்கும்பொழு: 

தும் ஸம்ஹரிக்கப்படாமல் ஒருவாருகி இடைவிடாத 

அளவற்ற ஆகக்தமயமான உன்ஸவைரூபத்தை உபச 

ணித்து உன்னை அடைகைருூர்கள். உன்னால் படைக்கம் 

பட்டவைகளும் உன்னுடைய UT WAN FT ar os om or Bus 

தேவ மனுஷ்யரதி தேஹ ங்களில் ஸமஸ்த ஆச்சர்பா 

சக்திகளும் அமைந்த உ உள்ளென்றும் வெளியென்றும் 

Bui wards நி எங்கும் வ்யரபித் இருக்கு வல்லதும்: 

ஸங்கோசகாரணங்கள ற்றும் புருஷாகரரமுமரன 

உருவத்தை உன் ஸங்கல்பத்தினால் ஏற்றுக் கொண்டி 

ருக்கின்றனையென்று வேதாச் தங்கள் கூறுகின்றன. இப் 

புவி ரினு்ள சில விவேகிகள் இத்தகைய புருஷாகார 

மரன உண்னுருவத்தையும் உன்னுடைய 'அரரதனத் 

இழ்காகவே ஏற்பட்ட தங்கள் மனுஷீம ஜன்மக்தையும் 

ஆராயக்து கிச்சயித்து ப்ராணாயாமத்தினால் ப்ராணன் 

காயும் இந்தரியங்களாயும் வென்று மிகும்சும்பிக்கை. 

யுடன் வேதங்களால் கிரூபிக்கப்படுவதும் ஜ்ஞான த்தை 

விளைப்பதும் ஸம்மரரஸமபச்சததகை அறுத்து மேச 

க்ஷங கொடுப்பதுமாகிய உன் பாதாரவிந்ததிசை உப; 

ஸிக்கிறார்கள். ஜகசனே / சல விவேகிகள் வருரக்இ 

அறியக்கூடிய உனது உண்மையை அறுவிக்கும்பொ 

ரூட்டு ராமக்ருஷ்ணாுஇி உருவங்களை ஏற்றுக்கொண்ட 

உன்னுடைய சரித்ரமாகிற, பெரிய அம்ரு தஸாகரத்தில். 

மூழ்கி ஆத்யா தீமிகம் முதலிய ஸம்ஸார தரபங்களெல். 

லாம் திர்க்து உன்பா தர£விச்தங்களையே. சரணமாகப் 
பற்றின பெரியோர்களின் கூட்டங்களோடு ஹவா
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ஸஞ் செய்து ௮ச்த ஹவரஸத்தின் மஹிமையால் கரு 

ஹம் முதலியவற்றில் மனப்பற்றைத் தூறர்து மோக்ஷக் 
தையும் விரும்பா இருக்கிறார்கள். கூடுமபரன் ற இம்மனு 

ஷயசரீ.ரம் உன்னுடைய ஆராதனத்திற்கு உபயோகப் 

படுமாயின், அப்பொழுது ஆத்மாவையும் சண்பனையும் 

ப்சியனான உன்னையும் சிகர்த்தகரகும். சிலர் இத்தகைய 

மனுஷ்ய சரீ சத்தைப் பெற்றும் சப்சாதி விஷபங்களில் 

விருப்பமு ற்று, சிலை சின்ற அளவற்ற ஆகற த முடைய 

வனும் ப்ரி இக்டெமாயிருப்பவனும் ஹிதத்தையே செய்ப 

வனும் ஏதேனுமொரு ஆனுகூல்யத்தைக்கண்டாயினும் 

சேதனர்களை அஙககரிக்க எதிர்பார் தீதுக்கொண் டி ரப் 

பவனும் அக்தராத்மாவமாகிய உன்னைப் பணியாமல் 

அழிக்து போகிமுர்கள். அவர்கள் * ஆத்மகாகிகளே. 

இதென்ன வருத்தம் ரி இப்படியும் ௮ழிக்துபோவதுண் 

டே சீ அவர்கள் ஜன்மங்கள் தோறும் அனுபவித்து 

மிகுக்த கர்மத்தினால் மேன்மேலும் தேஹங்களைப் 

பெற்றுப் பல பயங்களுக்கிடமான ஸம்ஸாரத்தில் ௬ழ 

ன்று கெரண்டிருக்கிறார்கள். ஆகையால் அவர்கள் 

கிர் இக்கத்தகுக்த சரிரமுடையவர்கள்; சேோரகிக்கத் 

தீரும் தவர் கோ. (உன்ணிட தீதில் ப்ரி. செய்யமாட் 

டாமை இருக்கட்டும். உன்னிடதீதில் தீவேஷா இகளை 

யும் செய்யமாட்டார்கள். விலக்ஷண£விவூயமன உண் 

oi saw தவேஷம் செய்யினும் அவை உன்னை 

அடைவிக்கும்.) ப்சாணன்களையும் மனத்தையும் மத்த 
இக த்ரியங்ககையும் அடக்கிக்கொண்டு எவ்விதத் 
இலும் தடைபடாதபடி உன்னை உபாஸிக்கிற முனிவர் 

கள் எத்தகையகான உன்ஸ்வரூபச்தை உபாஸிக்கி 

ரூர்களோ ௮ச்த ஸ்வரபத்தையே சத்ருக்களும் தீவே 
  

* ஆத்மஸ்வரூபத்தை ௮ழிப்பவர்களே.
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த்துடன் Mohs gu பெற்றார்கள், அ௮ங்கனமே 

கோபஸ்த்ரீகளும் ஆதிசேஷனுடைய உடல்போல் இர 
ண்டுருண்டு கீண்ட உன்பாஹுஈ கண்டங்களில் மிகவம் 

மனப்பற்றுடையவர்களாகி அத்தகைய உன்ஸ்வரூபத் 

கதை அடைந்தார்கள், உன்பாதாரவிக் தங்கரையே 

கிரூபித்துக்கொண்டு அவைகளையே அம்ருதம்போல் 
அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிற வேதாபிமாணி தேவ 

தைகளாகிய சாங்களும் உனக்குத் துல்யர்களே. (அக் 

தழுணிவர்களைப்போல் தாத்பர்யவருச்இயினாலும் முக்ய 

வருத திரினாுலும் எங்களுக்கு விஷயமான உன்னையே 

அடைகின்றோம்). நீ எல்லாரிடதக்திலும் ஸமமாயிருக் 

குக்தன்மையன், மேடுபள்ளங்களைப் பார் தீதுப் பக்ஷபச 

தஞ் செய்பவனல்லை. 14வைஷம்யகைர்க்ருண்யங்களப் பரி 
ஹரிக்கும்பொருட்டு ஏதேனு மொன்மை வயாஜமரகக் 

கொண்டு ஏல்லாரையும் அனுச்ச ஹிக்க விரும்புகிற உன 

க்கு or ல்லாரும துல்பர்களே. இவ ஏலக த்தில் தேவாதி 

கஞக்குப் பிற்பட்ட ; ஐன்மமரணஙகளையுடையவன் எவண் 
ஸ்ருஷடிக்கு முன்பு. ஸுிக்ஷமசே தனாசே கனங்களைச் 
சரிரமாகவுடைய உன்னை Car FFT ow DTS Bex அறிவ 
தொழிய மறி இப்படி அ.தியவல்லனுவான் . ”.. உன்னி 
டத்கினி ன்றே ப்ரஹ்ம? தவன் உண்டானான். அத்த 
ப்ரஹ்மதேவனுக்குப் பின்பு கிவ்ருத்திதர்மகிஷட்டர் 
களான ஸனகரஇிகளஞம் ப்ரவ்றுத்திகர்மகிஷட்டர்க 
சான மரீ மு தலிபவர்களுமாகிய இரு வகைப்பட்ட. 
தேவர்களும் உணடானார்கள். மனுஷ்பர்கள் அவச் 
கைக்குப் பின்பட்டவர்களென்பதைப் பற்றிச் சொல்ல 
வேண்டுமோசி நீ சாஸ்தரத்தை உள்ஹ்ருதயத்தில் 
அடக்கிச் சயனித்துக்கொண்டிருக்கும் பொழுது (ஸ்ர 
ஆடிக்குப் பூர்வசாலத்இல்) கரர்பாவஸ்தமான சேதன 
  

$ வைஷம்யம்-பகூபாதஞ் செய்கை-நைர்க்ருண்யம்-மன இரக்க 
வமில்லாமை,
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வஸ்துவு ம்௮சேகனவஸ்அுவும் இரண்டும் கலக்த கரர்ய 

வஸ்துவும் காலத்தின் பிரிவுகளும் ஆயெ எவையுமே 
இல்லை. ஆயிரம் செரல்லி என்னரி அப்பொழுது or gray 

மே இல்லை. முகலே இல்லாமல் அழிர் தூபோகிறதென் 

அம் சிலர் நினைக்கிறார்கள். ஆச்மாக்களுக்குச் சிறுமை 

பெருமை மனுஷ்யன் மருகம் முதலிய பேதங்கள் உண் 

"டென்று சிலர் சினைக்கிறார்கள். தேவதைகளும் மனுஷ் 
ஊர்களும் ஒருவர்க்கொருவர் செய்துகொள்கிற உபகச 

சத்தினால் உண்டாவதும் வாணிஜ்யத் இனால் (வர்த்த 

கத்தொழிலரல்) Mora பலன்போன றஐதுமரகிய 

ஸவாரக்காகி பலனை கிதயமென்று சிலர் சினைக்கிறுர் 

கள். அவர்கள் தாங்கள் நினைக்கைமா தரமன் றியே 

ஆபாஸயுக்திகளைக் கொண்டு பிறர்க்கும் இதுவே 
உண்மையென்று உபதேிக்கிமுர்கள்... மற்றும் தலச் 

ஆீவன்மா தரமே உள்ளவன் அவனைக்காட்டி லும் வேறு 

பட்ட ஈற்வானென்பவன் கிடையாது. அந்த ஜீவ 

னும் ஸத்வாஜஸ்கமளஸ்ஸுக்களொன் யெ முக்குணங்கள் 

கிறைக்தவனென்கிறுர்கள், இங்ஙனம் ஏழ்படுகிற மத 

பேதமெல்லாம் உன்னுடைய உண்மையை ஆறியாலை 

யைப்பற்றி வரததேயன்றி வேரன்று. உள்ளதும் 

இல்லதுமாகிய சேதனாசேதனங்களைக் காட்டினும் 

விலக்ஷ்ண£னும் ஜ்ஞானாகர் சஸ்வரூபனுமாகிய உன்னை 
உள்ளபடி. அறிவார்களாயின், 55 அ௮ஜ்ஞான 

மூம் அதன்ஞமூலமாய் விளக மதபேதமும் உண்டச 

காது. மனுஷ்யர்வரையிலுமுள்ள ப்ராணிகளின் ஸத் 
வாஜஸ் சமோமயமான மனம் கார்யஞ்செய்வதுபோல் 

தேோதறிக்கொண்டிருப்பினும உன்ணிடதகறில் கார்ய 

கரமாகாமல் அ௮ஸத்ப்சரயமாயிருக்கிறது, (சேதனு 

'சேதனரூபமான ஐகத்தைச் சரி. ரமாகவுடைய உன்னை
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YOUR ID தரஇற இல்லை ). 2 ay DL LT evasr 
ip — A) ayy ரும் ர No மாடி) யோகத்தினால் UNH ROI மனமுடைய 

பெரியேோர்சளேோ வென்றால் இகர சதையெல்லம் பர 

மாத்மானாகவே அறிகின் மும்ளன்.. (முரிமும செதனா. 

சே தனங்களைச் சர்ரமாகக் கொல்டு சரரணமான் பர 

ப்ரஹ் மமே ஸ்தூல ரே கணே ch vst CHUL Til Oh & Br 
i, . , . ச . 

கிற கரர்யமரய் விரிந்ததாகையால் Dis yaa ew 
க , ல ச . ல் . ரூ ச 

UTD OB LAT AND GF OD bh BTL iy. லம் மிறுபடட 
௬ “ « ச ௪ a ௪ அரு, ௪ ௩ fae) ~ ச் 

BOO YDS MUD UIT AMID BIKE TP TUT உபாய 

Carus சேோரக்தகர சமையல் உ பரதேயசமென் நுமே 

அ.வர்கறிக்விறுர்கள், ். OWA DM oh BPE பிறைமமரன 
ச ரு , : . ச 

வலை முடி. பததலியவற்மை இையெம்லாம் கவர்ணமே 
. ர் . . yo _. ட. . . 

யெல் Ay சிகை கறு or தி Bho bt werd Bb ait SG bb DB 
a ச . ௪ க் . ட் ர ட . a சு 

கடார பபட்ராரால்னா வலைவ 7 ஆ ணி ம் ம் பம்ப் ப்ர மர் தன 
. உ ” 2 பு ட . ஆ « / ச் ய * 

gadpoV LiDL FBI Ah BOD oh Se NR a GOT BIT 
. . a இத an . , . 

வரய DE TOOT a) Ay ANG 2) HD ULL D6 ஹி துக்கு செல்லரம் 
1 . - . oy cot me Moe ட . 

Pod 1.72 வனி “i iy in TT , Vy ய் r Uh nyt wor ய் re ப a -f we decay it d DB of ௬ 

௪ * டம் - ‘ sO ச . . 

OF ME bh at aM aT னா Wor Ea vy ty LA gb 

Oe BMT Bo ta Ob hs Cig TS, OM Fy. அர்கா தரன் 

ம்ருத்முலைப் பொ முன் செய்யாமல். தன். உல்யைக் 

Srv மீஇக்னெறுர்கள்.. (மறு திய வன்று கூறப் 

UDB ஸம்ஸாரத் ணின் yw REVS D (ig TBM )e B oar 

வாம்கராதமர வென்பதை அறியாத ஐ Lorne சாஷ் 

தீசமாகிற நல்ல உபதேரத இனால் இருக்கிக் கொழுத 

அத திரியும் பகக்கமா மூக்கரங்களிறு முதலியவத் 

(YR OL SDE சிக்ஷிப்பதுபோல, கல்வியில் கடத்து 

இன்றனை. (சரஸ்தாரங்கலா ஆராய்சது b இக்தகைய 

மென்று அறிவார்களாயின் அவர்களும் நரம ன். அறிவ 2 அவர்களு சமமாக 
உன்னை உபாஸித்து எமஸாரத்தினின்று விடுபடுகிறார் 

149
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கள். உன்னிடத்தில் மிகுக்த ஈட்புடைய பெரியோர் 

கள் சாஸ்தரங்களை ஆராயக்தறியுக்கிறமையற்ற மூடர் 
களும் உன்னிடத்தில் வைமுக்ய மில்லாதிருப்பார்களச 
யின் அவர்களைப் புனிதஞ் செய்கிறார்கள். (Frees 

TED ON உன்னை அுறிக்து உபாஸிக்க எஏல்லரல்லாத 

மூடர்களும் உன்ன டியார்களைப் பணிக்கு வருவார்க 

சரயின் இக்க ஸமைஸாரக்கினணின்று அனாயசஸமாக 
விடுபடுவரர்கள்), நீ ஜகத்ஸ்ருஷ்டி, முதலியவற்றை 

யெல்லாம் ஸங்கல்பமா தாரத்டுனால் சடதீதுக் தன்மையனா 

கையால் உன்னைப்போல் சீகாமாகக் கார்யஞ்செய்ப 

வன் ஒருவனும் இல்லை. நீ சக்ஷுஸ்ஸஹு முதலிய கர 
ணங்களை எறிம்பாரராமலே எல்லாவற்றையும் ஸவயமரக 

வேரக்ஷரத்கரிக்கும் இறமையூடையவன் 7 ஸ்வதக்த் 

ரன்; (கர்மவமணயனாகரமல் கர்மனனண்யரான ஜிஏரதமரக் 

கத் தூண்டு கன்மையன்); சகிமிச்த காசணம் ௨பர 

தண கரரணம் ஸம்பாதானம் அபாதசனம் அதிக 

ணம் முதலிய ஸமஸ் தகரரணங்களுக்கும் அவழ்றின் 

சக்இகளுக்கும் சரனாஹகன். ப்ரக்ருஇக்குப் பரதக்தரர் 

களரன அரமு லு்ச்பண அக்னி இச்சான் முதலிய தே 

அதைகளும் ப்ரலாப களும் எவபெனர் எக்தெக்த வ்யா 

பாரங்களில் ௮ கரிக்இருக்கிருர்களோ. அவரவர் அக் 

த்த gurus உ ள்ரரறா உய்ணிட தீரிணின்று பயம் நு. தவர 

மல் நடத்தி செண்டு, பபா தாறிஏர்ஷங்கமாப் பாறு 

காம்குஞ் மாரகம் மார்பை சமனான Cua ore oped 

குக் சப்பத் மகாழுப்பதுபேல உனக்குப் (ஜை செய் 

இன்ரார்கள். மறறும், அவர்கள் உன்னால் கொடுக்கப்பட்ட 

போகங்களை அனுபவிக்கின்றார்கள்; ஸ்தாவரஜங்கம 

ரூபமான ஸமஸ்த ப்ராணிகளும் ப்ரக்குதியின் கரசய 

மும் துக்கத்திம்கு கிமித்தழுமரகய சரீரங்களா உடைய
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ant 5 ww Ty 5S Bar Opt கள். ( அவர்களுக்கு BEE UTS 

கு திஸம்பர்தத்தை ஒருகானும் விடமுடிஇறதில்லை). இப் 

படியிருக்கும் ப்ரரணிகளில் எவசேனும் தருகால் அச்து 

ப்ரக்ருகிஸம்பக் தததிணின்று விரிபநிவரர்களாயினண், 

அது உன் கடாக்ஷதக்தினைன்றி வேறு காரணத் இனா. 
லன்று. ஹேயகுணங்கள் சிறிதும் இண்டப்பெருமல் 

அவற்றிணின்று கன்றாக விடுபட்டவனே.! மன இரக்க 

முடையவர்களில் உன்னைக் காட்டிலும் மேற்பட்டவன் 

ன வனும் கிடையாது. இங்கனம் பாமகரகுணிகறாகிய 

உனக்கு “ஓருவன். கருணைக்கு விஷயமானவன். wp 

மொெழுபன் கருணைக்கு விஷயமாகா தவன்' என்பது கடை 

யாது. VDE WY FOTHE AD 2 MT AT FE FOTOS 

UTM v5 CHPSHS SHY Saw மாவனு2ம கடை 
யரன். ஆகையரல் நீ WMT ALB, 2. சக்கு லை 

மயம் மூ சவிய @ அ. பகுண ங்கள் உண்டென று ஏது 

சிக்க இடமே இல்லை, நுல் ப்ரக்று ஸம்பக்தம் எல் 

லேரர்க்கும் துல்பம ரயிருக் க அவர்கமில் சிலஐர ya 

ory விடுவித்து சிலரை விடிவியாசிகொழிசறு வை 

ஆம்யம அகரதோபென்றுல், ஏ்தனும௬ு ats BQ 

LOT BLED S அவலையித்துர் லல அிழிவிக ய 

கையால் அது னைஷூம்மம் ஆகற. நாமம் எங் 

| தம் றை இருப்ப ணும் அவ மி Of Apia. lus, ந 

மை மூதமிய விகாம்கள் நீன்டப் . பபெழுஇிழுபபழு 
1 ம ‘ 
Pur ® ify Oa புலியா ய 24] ற் ஸ் ர ட பூ பரு 

wore நீ. என்கும் wari DS Day cD yet ப்ட் றின iba பட்ச 5 மி ூ 2 44/7 ஹ்ம் ஸ்ரீ 0 அற்ப அவற்றின் 

தோஷங்கள் இண்டப் ப முமையால் Dy au a) J) wv Oa 

ரை SUT NG a இ ககன் மன. உணம்கு வ்ள்யாட 

வேண்டுமென்னும் விருப்பம் or LAUT Up Bit உண்டா 
டி fe ௪ ச ௩ ச 4 ச ® 

கன்றதோ, அப்பொழுது ப்ரக்குஇபுருஷர்களைக் காட்
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டலும் விலக்ஷணணான உண் ஸங்கல்பத் கினால் ப்ரக்ரு.இ 

afi ob Bowl air mp1 600 Lr aor woo & (ap ib C 5am Bu) 5 5 G15 (any 

மரன புதிரி இஈத்ரியாதிகஷடன் ஐங்கமஸ்தரவ.ர ரூப 

மான ஸமஸ்த ப்ராணிகஞம் ORs mar, நீயோ 

வென்ரால் YE BULK, இயிணின்று of oT aur GT (1B 

விடுபட்டவன். ஜீவா சமாக்களனோ வென்முல் பாக்கு 

ம்பம் 2 B B Ben WI MYTH FAD MTMEFG eb GID MW Hus 

ஹங்கல்பதிவம முதலிய குணங்கள் இண றி பேர இண 

ங்கள் பலம அமைக் இருக்கையரல் ௫ூடம் மு. கலிய வத் 

மைப் படைக்களேண்டுமென்றாறும். ஸங்கல்பார கரத் 

இனால் UM HKAIVNITH y GYM, BH எல்மிலாம் கரும் 

மேத்பட்டவனறாகையரல் உண்ண மே பார்வையிழி) அன் 

ஒருவனும் இல்லை. நீயே பரமகரரணான், ஆசையா ஸ் 

உனக்குக் கரரமமரகரக அணிவது TT RINT RT 

வண்துவானது எதுவுமே இம்லை.. நீ Wi mms Key sips 

ar அத்தையும். சரிமா ம் செண்டி Oris oxy 

வாறும் BD 2 Mp ® IT LTD 2p Ma a WI oki ch FBI To 

ம் ண்ட்ப் பெறு இரு: TA bt CLI Ny DY MAM 4) க்் ow GY விடுவ 

டப ங்கள்... மழையும். நிண்ட ப்பர் Sy. WD பண 

என்றும் அழியாமல் சிலரின் ிருப்பளனே / விாற்மாக் 

BM கரை, க்கற்றவர்த 4) என்றும் , அறியா சுவர்கள்; (மற் 

HID, அணுஸ்வமூபர்கள். அவர்சமரம் சீலர் at owas 

ரூபர்களென்றும் ஆன துபம்றிமே ஏங்கும் கிறைச்தவர்க 

ளென்று செபல்லுகிறுசகன. அப்படியாயின் Op BTS 

கள் அனைவரும் அதி தன்மையில் BVT EAT OBITS 

பசமா தமாவாலரவறு தங்களுக்குள் ஓரு ஜிவாத்மானச 

லரவது கியமிக்கப்படுகை கூடாது. மற்றும, வேதப் 

களில் ஆத்மாக்கள் சரீரங்களினின்நு Borw புஷ.நூம் 

போவதும் வருவத மரயிருக்கிழுர்களென்று சொல்லு
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ay Puntaw சேர. அசையால் ஜீளாதமாக்கன 

அ PIM பச்ச ar). இந் B 2G KO). EMT LOT & 
. . Ae ச ட 

மாவால் வய/பிர்கப்பட்டுகி தன்மயமாகவே இருக்கின் 

nif ஏப்பா க்மர  இரச்சுறுகத்தசை or Our ap pup ff hl. HW . அ/மி, DB a ழூ தே. பத 

விடசமல் யா இருது சியமிதிதுக்கெண்டிருக் 

இழு. இயற. ஏறுபப்டிரும் ற. இ௱்ளண்மையை 

அரிமா தவர்கள். புர லிலும் பாமெல்லாம் துலு.டமச 

கைபா 3 ப்மாமாவிகர்கள் விரும்பமாட்டார்கள். இன் 
a ச CO ச ௪ எ ச் . 

af POP ON ப Dp in! 4 ib LIF Tio ராணி bY & A விரும்ப த {D hh 

ர ௪ . ௪ ம . ௬௯ 

ம்ம்ம் ப்பா அ தீமை amnuren ஆத் nb 

SRM GT yp பிரம்பு 9 புமுுர்கள் சிதயர்களாகை 
74 3 ் 7 . ர i iG) ப் / டா bg மு ் பார் 2 | 2778 அட) ற் த f Fy at ௦ ப Gl கூட்ட fle ஆரி 

ணும், EP PCL இருக்கின்ற லது ஸிசள் காழ்ழி 
. ச : - டை. 

ணா தூ வி டப்ப. ழ் மற ன் ஸா ரோ OL rar ay சேரி ey 
( ௪ சு ௪ ச 

குமிழி உண்டா guid, BPM ஏற்பட்ட 

ப்ச் சபுறுஷு மரி. மம்பக்குதுறினால். பற்பல Bir LD 

குபய்களோடுஉடின பலவகை பரராணிகள். ஆதாச 

மரிய. உள்ஷிடத்தில். உண்டாகின்றன... மீளவும் 
~ ச ad a) ச் ௪ ஸ் 

பரவா கரையில் ப மருபங்களை விட்டு கழிகள் ஸழுத் 
சு ன் ௪ “ட - . - 

TS DY wo ONG போலலும்,  மரரவஷீகமென்னூம் 

CoIR 10d) ORIG FISD A VNAUTD oO ar gi SLT May, 

பாரமா தமாவரன ௩ Drool டத தி ல் மழைய Or 9 ar. இ 
௪ ON 3 ச ௪ க . ச ( - 

ai 5 no ayo_u CulCurtsar இவ்வுலக க்கிலுள்ள 

மனுஷூயர்களுக்கு உன் மாயையாலேம்பட்ட தேஹாத் 
ny ச ச் se ச ‘ ச ர் 

மாபிமரனம் வவதம்மீரரத்மாபிமானம் முதலிய Lig ow 

மேன்மேலும் ஸம்ஸாரம் fi Th gah SoS BOK 

ணமென்று கிச்சமித்து உன்னிடத்தில் மிகவம் பக்த 

யை வளர்தீதிக்கொண்டு வருகிரூர்கள். உன்னைப் 

பணிகிறவர்களுக்கு ஸமஸ்ருஇிபயம் எப்படி, உண்
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டாகும்? சீதம் உஷ்ணம் வர்ஷூம் என்கிற மூன்று கரலங் 

களாகிற மூன்று கேமிகரையடையதும் உன்னுடைய 

*ப்ரூபங்கருபமுமாகிய ஸம்வத்ஸரர த்மகமான காலக் 

௫ம் உன்பரதரரவிர் தங்களையே உபாயேரபேயமாகப் பத் 
ரூ.தவர்களுக்கு ஸமஸ்ருதிபயத்கை விளைக்குமே யன்றி 
அதையே உபாயோபேயமாகப் பற். றினவர்களுக்கு அக் 
தீப் பயத்தை விளைவிக்காது. அ.இசஞ்சலமாயிருப் 

பதும் இந்தரியங்களையும் ப்ரரசணன்களையும் ஐயித்க 
மஹாரரர்களாலும் அடக்கமுடியாததுமாகிய மண 

மாகிற குதிமை பை அடக்குவ த்ர ஆசாச்ானுடமு 

யாதாரவிர்தங்கமாயொழிய வேறு உபரயங்களில் இழி 

த்து வருச யத்ணிக்கிறவர்கள் 1 கர்ண தகாரணில்லா ௪. 

இடத்திலேறின வர் த்தகர்கள்போலப் பற்பல வ்யண்னன் 

களால் வயாகுலப்பட்டு Dis ஸமமலார WIEST 

இல் அழுக்துவார்களன் றிக் கரையேறமாட்டார்கள். 

மனுஷ்யர்களும்றாள். சவனேனும் உண்சனப் பணிவர 

னாயின், ௮௮ BNE, WX alt றி ஸுகளிவரூபனும் அந 

தச ஸாகங்களாக் கொடுப்ப னும் ப்ரிய தம ணனுமரகடய 

நீ இருக்கையில் wr gs eon dor தேஹம் மனைவி 

பணம் வீடு பயி ப்ரணன் வாஹனம் இனவைகளரல் 

என்ன ஸுகம் அக வேண் டும் இரு ஸுகம் இல்லை. 

Bowow நிரற்சய புழுஷார்த்த ஐயமான உண்ணவே 

பத்சை அறியரமல் ஸவுகத்திர்காக ஆணும் பெண் 
அமாய்க் : சலதி ருக்கன் ட மணி தாரகளுக்கு ஆ கம 

ஸ்வரூபம் ப்ரக்ருதி ஸம்பர் தத்தினால் மறைக்கப்பட டுத் 

தனக்கு ௮ஸா சாரமான ஜ்ஞான ஐணவர்மாட மணங் 

* ப்ருபங்கம்--புருவ நெரிப்பு. புருவநெரிப்புமா சீர தீதில் நடப் 
  

பதபற்றி ஆங்கனம் புருவநெரிட்பென்றே சாலத்சை வழக்குகிருர்கள்., 

1 கர்ணதாரன் - ஓடம் நடத்துகிறெவன்,
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களும் தடைபட்டு ௮அஸதப்ரரயமாமிருக்கையில் அர்த்த 

கரமங்களில் எதுதான ஸுகத்தை விளைக்கும்ரி எது 

௮ம் ஸுாகத்தை வீள்க்காது, சிதயஸாகஸ்வரூப 

னும் அக்தரரத்மாவுமாகிய உன்னிடத்தில் ஒருகாலா 

யினும் மனம் செலுத்துவார்களாயின், அவர்கள் ஆத் 

மாக்களின் ஜஞானவைரரக்யர ிரூபமரன ஸாரச்தைப் 

பறிப்பகாயே இல்லமவாழ்க்கையை மிளவும் ஏற்றுக் 

கொள்ளமாட்டார்கள். அஆதிமபாமாத்மாக்களின் உண் 

மையை அறிந்தவர்களும் தேஹஷாத்மரபிமானம் ஸ்வ 

தற்தாதமரபிமானம் முதலிய மதமழ்றவர்களும் எப் 

பொழுறும் உன் பாதாரவிக் தங்கமா யே மனத்தில் 

தரித்துச்கெரண்டிருப்பவர்களும் பாபங்களை யெல்லாம் 

போக்கவல்ல ஸ்ரீபாதர்த் தழுடையவர்களுமாகிய அம் 

மஹானுபாவர்கள் பூமியிலுள்ள பம்பல வகைப்பட்ட 

புண்யகீர தீதங்களையும் புஸ்யகேஷதரங்கவமும்புனி தஞ் 

செய்டும்பெொ ரூட்டு .ஆங்கரஙமுதி இரிக்றுகொண்டருப் 
னல 
ரம் “பரமார்ததமாகவே உள்ள காய பரபர 

ஹ்மத்தினின்று உண டான இதப் ப பளு சம் CED BID 

Lay ர்கள், 

பரமார்ததமாக உன்ளாே” யென்பது முக்தமன று. 

ஏனென்முல், அது யுக இரிக்குப் பொருட்கு, வத்த 

ams எ௫னிடசிணின்று உண்டாயி பர, ுற்கு 

ன அகடைப்போலவே இருக்கும். மவன். அறுஷ்டை 

WY anil vit gy oot LF oot கூடம் மணி en Car WP (1b DD Ble 

aWart oor & BasP sr wari. 7 sr ட. முதலிய ஆபசனாம் 

GMAT TID TH வே இ 532,19: “Dh Sle DBE OWE IE aD STUB IO 

ணங்கஸிரண்டும் அல்யமா யிருக் கவேண்டும். ஆ பினும் 

சேகனனான புருஷனிட சிகிணின்று மயிர் ப பல் நகம் முத 
 ஆணனைனைகதைக லைகா வையை வலை வவவவைய உர iene enter nn ttt NAR at acne,   

#20 Sol GS out Qin Qucirm சொல்லு உறவாக மதர்வ தக் 
» 

கண்டிக்கிறவற்காக ௮ ga so, OFUE TEA .
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a ் - - லிய அரே ஈசங்களும், அசேதனமரன கேசமய தி 

ணின்று தேம் மூ Shu சேதனங்களும் உண்டாகக் 

கரண்கையரல் HAT கரரணங்கள். நுல்யமாயிருக்க 
7 . 4 ரூ . . ~ ச் ay ச . ௬ ௪ ச் 

வேண்டுமென்கிற கியஇயில்ல. ஸதியமாண warts ar த்தி 
. " 3) 

ohio uproar wurcar (Dams மூ தலியவை ் உ 2 “Pe r 

உண்டாகக் கரண கையசறனும் ஸதயமான மூததுர மிப்பி 

ரணி 3 4 BP RD GMD A ST வெள்ளி உணடாகக் ஈரண கை 

MET ayy மூன் arin ஹி ரி pips RAD MV GE உலா 
‘ ௮ ௪ 2 எ 

டாக வேண் யு விணையா லும் காரண கதைப் 

போல் mr ii, ip ுத்யமாயிருக்க னேண்டிய இல்லை. 

அ BV BAN ல் கார்யம் By BW யே ம. மற்யாரன பரப்ப ap 

DK LAM yo 6 ICH FLD OPW Buri” என்று 

Pai ar OR Orit ap TBM» நு QOH wera 

கரரணங்றள் நுல்யமா கே யிரு யு மெனி சிய இக்கு 

ஏங்கும் மரறுபா டில்லி... புழுஷ ணிடதீ விநா மூ மயிர் 

முதலி! அரே தனங்கள் உண்டாகின் ணே யென்றால், 

EN Dy LD YOT BOS SD காரணம ன்றிச் சேதனன் 

கரரணனன்று, விவப்னா த்நிரின்று உண்டான பாண 

குதிரை மூகபியனவும் முத்துச்சிப்பியிவுண்டாகிற 

வெள்ளியும் பொய்பல்லவர வென்றும், எங்குப் பொய் 

WT Dy GIP ஏற்றும் பெரய்யில்லை. ஸ்வப்ன கில் கரண 

கிற யானை முதமியமைகளும் சேதனர்களின்கர்மானு 

குணமாக அனவ்வவர்மாத்ரமே அணுப் விக்மும்படி, ச 

வரனால் படைக்கப்படுமின்றன வாகையாரல் அவை உணா 

மையே பன்றிப் பெரய்யல்ல, பஞ்ரீகாணதக்கின் உண 

மையை .நூரீரயம் தரல் எல்மாவற்றிறும் எல்லரம் 

அமைச் திருப்பது ௨ ண்மையே யென்று சிர்ரயிக்கலரம். 

ஆகையால் மு.தீதுச்சிப்பியில் வெள்ஸிரின் அம்சமும 

கலத்திருக்கையால் அங்கு வெள்ளி இருப்பதாகத்



- உ . . ட் ay 
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Caria st > ormunGur பன்றி அதுவம் பொய்யல்ல. 
a ro fy ச ௪ a . பர 

(Ep BE OT OLE oe ம்ற்மாயிரு BHO MA fl மீ னும் உன் 
ஆ . . uo . » ௪ 

LTO gf DP OM ATU GAD OWN yi. முன்பு மண் ணு 
a . a ட OQ a . oot oe 

TR POE OMIT EE SB bE CMO HI LDA anys மி நு]. மூடபம்ம். 
. . . ச 4 2 : Oo. 

a8 (iF) சபி Yh tl SUD) Be முன்பில்லைா கையால் ee Cat} SHEDS 

ரு : Cari) my. sre ogo oor rl Dm ris yg எப்படி. விண 

ர் ள் பும் ப்ர வஸ். LEP by (his MAM ‘bf LD a 
A ஐ ஆ மியாட் பம் BD AYE SBE ULE Mo ID இரு 
மரை BI OU NL Ga FLD dy (fp oO பல அவண் 

DO THOM லட AD BT OBIT MD HL pb இனால் sv 

செம்வ்டுவா” என்னும் இனை முதலிய வபவஹாரய 

சத ஸ்ப TBM லிலித் ரஸாடு அருவ து மாரு விய கம்ப 

b din b சரதம் ட 0, நரணாவித YO BM LTTE Sy 3 ORL. 

Met see Hid ஆம் ப். ம்பத்ியென் பழு பைல. ழ் 2. a) aN BR 

we - Aw “Ne , தக ட இட் . க in gf ர் 

BO வ் (க {a ர pal aM ப்ச் 7 Pui த் ப) இருவர Ss wi bi ப் fe ப் 

விலா நு ப், 1) wooo Be: ரன் ம்ப ip. செப் நு ‘ If GB) DI EF 

Made it; Db Dav oT LD B முடைய மூடர்களுக்கு அச 

LUM Fk Mab sab விலமாவிக்மின்றறு. ( ஒரு 
. வதை. இ டட . ச . 

Maar ws bi Ip BOM ஒறு விதமாகப் 19 5 1 es றி 
ர . ச . . e 

ur iD OK a Ar அங்கன மே வகா பிக) a IT YB 

ப்பமாலாமாகம் கொண்டு ப்ரமிற்று நடத். து கிருர்கள்]. 

* இம் ற் இல் பா Soh uy) (7) ஷீ. 79... Db (HEP IL இ ல்லை. ப் LIA TW & Bl ற 

Gu (டிம் ya) க்கப்போ முல்ல. ஆகையால் 

ஆதியச்தவக ளில் Dive ப்ரபஞ்சம் இல்லாக* துபோலி 

இடையிலும் இது ஏக ரஸனான உன்னிடத்தில் பொம் 

பாகசவே இருப்பதுபோல் தோற்றுகிற நு. இது சிச்சயல். 

மண் ணுருண்டை முதலிய கா சணஎஸ்துக்களே கூடம் 
ட an . ர் ௬ ௪. . தி ய் 1 ௪ இ . 

முதலிய கார்ய வலதுக்களாய கிரூ க்கப்படுகின் றன. 

Ops SEG முூதலியவையெல்லாம் மண்ணே யன்றி
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வேறன்று. பேர் மாத்ரம் வேறுபட்டி ருக்கிறது. ஆகை 
யால் கரரணமரன மண் முதலியவையே உண்மையன் 

றிக் கார்யமான குடம் முதலியவை அஸ தயங்களே. 

அங்ஙனமே ப்ரஹ்மத்தின் கார்பமான ஆகாசம் முத 

வியவற் றிற்கு நரமமாதீரமே யெொதிய அவலை உண்மை 

யல்ல, பரப்ரஹ்மமே உண்மை” ஏன்றால் அறிவு கேடர் 

sar வீணாகத் தங்கன் மனம்போனபடி. கரர்யம் பொய் 

யென்று கற்பித்துச் சொல்றுகிழுர்சளன்றி, அது 

உணமையன்று.. அவர்கள் கரர்யம் ப தன்று 

பேசுவ தை ப்ராமாணிகமென் Cus a Bsr Cur த ஆ/ O 
or Dur s மூடர்களே அங்கிகரிப்பா /௪ என் ப்ரி அதன் 

பொருள றிக் த பெரியோர்கள் அுங்லகரிக்க மரட்டரர் 

கள். (ஸ்ருஷ்டிக்கு முன்பும் ப்ரளயத்,.3 அறப் பின்பும் 

இகத ப்ரபஞ்சம் இல்லையே யென்முல், அப்பொழு நும் 

மு தலே இல்லாம ற்போு ‘bi DI இல்லை. பத்ம உ நரம் ea 

களாக்கடெமரகாமல் பாம புருவ்.ணி. தீம் ces yess ‘we 

BT 0G அகையால் ப்ரபஞ்சம் » OPO LI பன்றிப் 

பெசய்யன்று), உன்னைப்போல் ஜிவா ஜமரல்கறம் நிதி 

யநவம் ஏகரஸக்வம் இயம்கை மூரி மருக்கை முத 

லிய குணங்களுடையவராயிருக் நும் அவர்கள் உரகரம் 

ப்ர ரு இக்கு உட்பட்டு வரும் ரன தாம நீ அரும்ரு வட் 

tL இரு MSGI ப ளென்றும், வன்ன உங்மர வையி 

ஞை மேரஹிதது பாக்குெின் பரிணமமான  ஜேவ 

மனுவஷியரஇ. ஏரிமங்கணா. அடை.இருன்; அப்பால் ஏப் 

தறி விஷயங்களை of ayumi dw yi a rang) பெரு 

மை சிறுமை முதலிய தேஹதாமஙய்கள ல். தன்னிடத் 

தில் ஏற்றுக்கொண்டு கன்னை அக்கரு தேவம் ஸுவ 

யாதி தேஹமாகளே அபிமானிக்கிறான்; அப்பால் ம.ர 

ணத்தை அடைகிறான். இங்நுனம ஐன்ம மர ணு,
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ஸம்ஸாரத்தை மாறாமல் அனுபவித்துச் கொண்டு வரு, 

கையால் ஜ்ஞானம். ஐம்வர்யம் முதலிய தன் மஹிமை 

யெல்லாம் அழியப் பெறுகிறான், நீயோ வென்றால், 
ஸர்ப்பம் தோலை விடுவதுபோல அந்த ப்ரக்ருதியைத 

GI PED Hear. ஆகையால் ஜ்ஞான சக்தி பல ஐஸ்வர் 

யா இருணங்கள அழியப் பெருமல் விளங்கு HE or முனை, 

ஆனால் ஜீவாத்மாவின் குணங்கைப்போல உன் குணங் 

களும் பரிச்சின்னங்களோ வென்றுல், அப்படியன்று, 

உன்னுடைய இண்வர்யா இ குணங்கள் அன அற்றவை, 

கீ அபஹதபாப்மத்வம் மூ தலிய- ot LOS (HIM GBA 

என்றும் அமைச்திருப்பதும் AMM DD BUD OVINE LLL 

கரசமுமாகிய ஸ்வரூப த ல் இருக், துகொண்டு fos 

BIUGHMY Ul WAT BPS HAPS. wh முணிவர்க. நம் மனத் 

& got ar விருப்பங்களின் வேர்கள் போன்று வரமண 

கா அறுக்கமாட்டார்களாயின், நீ அவர்கள் மணஞ் 

இல் இருப்பினும் கழுத்தில் தரிக்க ஏ தனம்பபோல் மிய 

முடியா தனனாக வே இருக்கன் மினா. ரஜி AT 6 DG K Op 5 

இல். தரிதி தும் அதை ம இப்பா Por wud sai, அதை 

அறியாதாற்போலவே யல்லவார ப் சரஸான்கணி ன் தீருப் 

இயையும் இக்தரியங்களின் தருப்ிவயமாம் ரும் 

காமவேர்களை அறுக்க முயலர இருக்கன் DD portant 

களுக்கு இறலோகக்கஇலும் பூலோகம் லுக் நக்கமே 

மன்றி ஸுஈமில்லை. ஏனென்ருல், அவர்க ஒம்ம ஸம் 

ஸாரம் தீராகாகையால் Dorey ov KON. உண் 

பதவியை அடையமாட்டார்சகளாரகையரமல் அருகு கம் 

moana. பகவானே அவரவர்க்று oF MIL தர் 

மங்களை உல்லங்கனஞ் செய்யில் தண்டுக்கு SI SDI 

ணை உன்ணிடத்திணின்று gai says ஸ் Dam a Qowr 

கீங்கஸிரண்டிலும் துக்கமே, v.65 Corr உள்ளபடி அ றி



௮௮0 ப்ப கஙதம் [௮-௮ ௪. 

SAC wari aph, ஸ்லம் விளைகிற புண்யபாப 

கர்மங்களின் பலணான KG PSUS OMT Gg ITT ணி 

கன் செய்யும் புகழ் பழிகளாய/௮ நு. பொருள் செய்கிற 

ல்ல. Bf Mig B Bj h BAT MMT TG ல் மேரக்ஷகா 

கொடுக்க vn? BIT பிரு i &) Si DOO LT கையரல் பாலோ 

BEER cov sin, OD றும் ம உண் பக்தர்கவேரடு 

கைதா அனற கல்யா வா ருணங்கலாயுடைய நீ முரு 

Dy WS ABT pein YU GE pF OD My GOB6 aI DM pw 

(HE ba no இெனம்மேோோரறும் பெலிகளால்பரனஞ்செப் தூ 

உவை மறறிடுில். BN PbLGT OM HED UY DB 

WD apres ep, OY HUE னவ HOES Sl 6 BoB OE 

பாவ த புறம் upsarura gs 9 SBM. Marr 

TS) GOT b DR Bj? UG bavi இஃத்டாஇகளும் 

DAML MT TE AD BT HD Fe அறி வில்லை. 

Lb மூடு, ப re Boar அமரம் 11 76 oa DT LATO Bis 

பம்மி Fat DONQ or oar டு ம்ம் ஆயிரஞ் Orr Mol Our arP 

நீ வ dr Le Df Bit I O99 IF RS) அியமாம் டாய், er lear or 

Cap, PT aD DECAL MMT MSE AT bf AT at 9 DAL ( ஆடி 

னும் இதம் உனக்கு. HUT MY ob IMD குறையாது. 

2M ML aT arg. yf OK BD ay WF ay Gh Haro r 

OU Aile DEM MDD EY BBDUG GWT VY DOB D Dad 

அடையாளமேயன்றி Sans py) earls Dw spav 

கொரு பேோமடபத்திறும் (மமிர்க்காலிலும்) ஏச 
ணங்க? டு ப் ஷ்மாண்டங்களின் ஹஹஙகள் 

தல். wb ல் புற நடமா ரட் ஈஸ் ிஞ்சரிப்பது 

போல ஸ.ரமிக்கிண்றன... ஆகையரல் பேதங்கள் பா 
க்முிபுருஷர்களைக்காட்டிலும் விலக்ஷணனென்று உன 
னை அறிவித் துகெொரண்டு உன்னிட கீ.திலே3ப முடிக்து 
பய ன் பெறு Raw port a oT றி, உன் ஸ் வர பஸ்பாவா a 
கரை முழுவதும் அறிவிக்க வல்லவை யல்ல.
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ஸீபகவரன் OFT ay Rap ati — Qa xin முருஇ 

கள் சொன்னதாக ஸனனைந்தனாஇகள் சொல்ல ப்ரஹ்ம 

புதார்களான மரி முதலிய ஸிக தர்கள் தங்கள் கேள் 

வியின் உத்தரமரகிய அதைக் கேட்டுப் பாமாதீமாவின் 

LISTT EOS OM My D5 a WITT GOIN பூலித் 

கார்கள். Dat syurarhayn நகரயற் இல் இரியும் 
ச ரு அ ப்ர உரு . 

கன்மையர்களுமாகிய மர! நய அுப்பெமியோர்கள் 
இங்கனம் ஸமஸ்த Dat Rath v1) OM GE Ot HE DD, B 

. of 2 ச cy . _ 2 ட . 

ுக்கமா.. ஆம இவல எூரமரன KH ED GH 

தொ குத் ஊதடுததார்க NT « LIT AIDE] BY னே ! யம் 

. . ம் J ரஷி . - 

ப்ப்ரணிகளின். கமமங்களரகிறு MD BBA யல்ல ம் 

முலைக்கவெட்டாமல  அறுப்பதும். பசமா திமரவின் 

உண்மையை அரிவிப்பறுமரமிய இநதக மாரு அதை 2 _ Oe wu oot a சி //ப/ நப் ப ந்த ம் (ய் ௦5)//7 

” ச சி க ட “ ச of ரு , 

(DW GB i BIW & bl இவு.டப்படி 108d CM ME WE be 

2 ் , a Ato ௦ roe ry s 
Uy Ti DF செர ov IID AT! OE oY 3 Or [ Ct (bh 021/7 

uo ME இ ஓ ஆல டப்பு Tree ws Bi OWL 
a ae] ட ப் டட 

மூலா 6 (HH at Tee பதரிகரமாயணான ரன்ன DB 1 ar 

PHe Ep ot OgnigQararg wor Heo Wp ab ch Shik A » ADO 40004 ஸர். Ge ப்பம் ம ae 

eS i oy - . ட ௦ 8 ஈ ஆ ச 

UTD HD dh FWD pw WATTS CTL LOEB omit F . 
ர “ ச Oo, . ட “4 . 

க்கொண்டு YG BU LBM OM I Ka cB Al இதுத அம் 

மொஜிர்தார். 

ர a அரு . ச a ", ட ௪ wy ” 

HOTT BA Lor EDO op th! ly Te VLD OW BG NN SH GI 

களஞுகமும WOE EMG விவப்பவனும் கர்மவமையமல் 

லத சுத இ்தவம்பமான இன்பமத்க லி விக்ர ஊிமுடை 

கவனும் (பரிசுதகசமான புகழுடையவனும்/) ஸமஸ்த 

தங்களுக்கும் மோக்ஷம் உண்டாகும்படி. சிர்மலமரண ௪ 

PEOUKM F தரித்துக்கெரண்டிமுப்பவனும் ஓட் 

இணய மூரணனுமார இய அத தகைய உனக்கு DM WEE.
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ரம், (8 வேண்டிய விச்யைகளை உபதேூத்து ஸமஸ்த 
பூதங்களுக்கும் மோக்ஷஸுக த்தை விலக்கின் தனை. 
உணக்கு ஈமஸ்காரம்), 

ஸ்ரீசுகர் சொல்லுகிறுர்:--ஈரரதர் இங்ஙனம் ஆதி 

சிஷியாகிய கர ராயணனையும் கிர்மமமான மதியுடைய 

அவன் சிஷ்யர்களையும் சமஸ்கரித்துப் போய் வரு ே 
னென்று விடைபெற்றுக்கொண்டு தானே கேராக என் 

தந்தையரமிய தவைபரயனருடைய ஆணரம த் RIG 

ஏந்தார். மறநாரனுபராவரரமிய தலைபாய ar rire ௮ம் 

முணி௫ர் [pbs Yur அளித்த ஆஸ்ன தீ 

இில் உட்கசர்ந்று அந்த த்வைபாயனருக்கு காராயண 

ணிடதீ னின்று சான் கேட்டதையெல்லாம் உபதே 

சித்தார். (அவர் எனக்கு உபதேூித்தார்), ராஜனே! 

நீ என்னக்கு றித்து எது வினைவினையேோ, அதற்கு 

உத்தரமாக அர்த முருதிகதையை உனக்குச் சொன் 

னேன். இதனால் அநுசிர்தீதேச்யமும் சிர்க்குணமூ 

மாலை ப்ரறண்மத்தை வேசு்கள் or GE Ww கிரூபிக்க, 

cof (உயி காலி WIFI BTS BP மனம் தெஸிவு 

பெறும் இத பாபருசதினுடைய ஸ்ருஷ்டி. ஸ்திதி 

OWL NT ரவா. oP MB நஇன்ணாாகல்ப (BBD) ஐ நடக் 

cyt ha pe ps Li ரு. புழு வி. Pear oa ew ar 

புறா: wee NL Dap SG By 2 மழ்றுமி ஏன். மறதிறு 

பேல் (106 Fe அமையிலுழும்ரா. மலடி. இத்வங் 

weit Ly RT SP ip oa or agi ஹீ வன்றுவமாய் 

ai Pow per Dae Pra word us és 

தர்னா) அரச ரம் ௮ச்தச் சரிபங்கலா பவன் சியயிக் 

ஒமுணோ கர்மமறயனான. ஜீவன் எவனைர் சரணம் 

புகுந்து கூடில் சேர்ச் து உறங்கும் பறவை By தைத் 

துழந்து பேவதுபோல ப்ரக்ருதியைக் துழக்து அப
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ஹதபாப்மதீவம் முதலிய குணங்கள் விளங்கப் பெறுக 
மூனோ; அத்தகையனும் ஸம்ஸாரிகளுக்கு மோக்ஷ 

கொடுத்துப் பிறவி முதலியவற்றால் விளையும் துக்கத் 

தைப் போகருபவனும், எவனைப் பற்றினால் பயமெல் 

லாம் தீருமா அத்தகையனும் தன்னைப் பத்றினா 
ரூடைய வருத்தங்களப் போக்குக் தன்மையனுமாகிய 

UID haps எப்பொழுதும் தயாணிக்க வேண்டும். 
ஏண்பதீதேழாவது அத்யாயம் முற்றிற்று. 

  

பகவத் பக்தர்களின் ஏழ்மைக்குக் காரணங் 
க்கள் கூ று சலும் பஸ்மாஸ-பர வ ச்புத்தாக்தமும் )-*-ட 

பரிபஷிதீறு மன்னவன் சொல்லுகிஞுன்:--(மஹ 

ச்ஷீ) தேவதைகளிலும் அ௮ஸுரர்களிலும் மனுவுயர் 

களிலும் எவர் அமங்கலனான ருதரனைப் பணிகிருர் 

சுனோ, அவர்கள் பெழும்பாலும் பணக்கரார்களும் 

போசகழுூடையவர்கஷமாயிருக்கின்றார்கள். 4 ஸ்ரீ மஹா 

ஐக்ஷமில்கு. வல்லபனான பாமபுருவஹனைப் பணிக வர் 

சளோவெ BT Cap od அங்ஙனம் பணக்கரரர்களசயிருக்கு ற 

ல்ல... (ரெல்ரத்திற்கு அநிஷடான தேவதையான 

பூதிம. 11. Datos த ஏல்லபனாஈ. பரம புருஷனைப் பனி 

BUT HWM ong பணக்காரர்கள்ாசயிருக்கவேண்டும். 

கில ரயாரலமமம் ப் பிர்சை யெடும்கி செப் பணி 

SME RM of பழக 4 ans BG வ ண்டுமல்லவார? அப்படி 

பிறக்க பாப aug Bat sor gga oy" 3 Map. avge 

ன்பம் சபரு அரம். ஒரு அரோடொருவம்.. பெரருக்காத 

வபா பு டைபவர்கள். அக்கு ப்ரபுக்களாப் பிக றவர் 

களுக்குப் பலன் விபரீ தமாயிருக்கின்றது. இன்விஷூயத் 

இல் எங்கஷக்குப் பெரிய ஸச்தேஹமாயிருக்றெ.து. 

இதை சாங்கள் அமிய விரும்புகிறோம்.
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ஸ்ரீசுகர் சொல் லுகிருர்:--இவன் பரர்வதியுடன்கூடி 

ஸர்வகரலமும் ன்று வகைப்பட்ட அஹங்கரரம் நிறை 

க.க கதர் தீதியுடையவன்; மற்றும், தமோகுண த் இனால் 

மூடப்பட்டவன். அஹங்காரம் பைகாரிகமென்றும் 

தைஜஸமெ ன்றும் தாமஸமென்றும் ஜனறு வகைப்பட் 

உது... அமத மன்று வகைப்பட்ட அுறறங்கரரற்இ 

ஹின்று பதினொரு இக்தநியங்கணும். தன்மாதரங்க 

அசசடு௩ டன பஞ்ச டூ தங்களுமாகிய பதினாறு விக ஈன் 

கன் உண்டாயின. (காமஸாஹங்கரரதடினின்று சன் 

மாதீரங்களோ Qe பஞ்ச pe "tb (OM WD வைகாகிக௱ 

ஹங்கரரக்நினின்று பதினொரு இ சமியங்களும் உண் 

Lado, ரரஜஸாரறுங்கரரம் அவ்வி DID HID 2. Bal 

செய்யும் தன்மையறு. இம்தூன், மு வகைப்பட்ட அரங் 

காரங்களுக்கும் முரன் அுறிஷடரானதேனறை,, இக்க 

கைய BY AUIS TM ம் அதன் விரகம் ஆ, au Dare 

றின் அடுஷடரனதேவறதைகளான ருத்ரன் tp Ow ar 

கஷில் எவரையேனும் பணியும் புரஷூன் வராஹ ஸ்ர 

அஊ/யங்கலாயும் பெறுகிவரு at, பரமபுு33னொ பெண் 

ஆல் ஸத்வ Cp Boll ப்ப Tb OH 3 த துணி ஜக ரெ iy cb Go ட் 

படிக கண்மை! 9 ர ன } wy ODT Or yuu an AT பஜ (ணை ற்கு 

அனல்லரம் கழை னன் ? போதுமா துவங்க ச் கரட் 

டனும் விலக்ஷணின் | ௮/௮ஜ ரே) அரு சிவிக் ஆ 

a வர ஜ்மாக்களின். குணதேரவூயகலவ்ரப்.. பார்தீதுக் 

பிகொண்டிருப்பவன், முதிராத சென்றால் இதற்கு. 
கேரசே விபரிநமான ஸ்வபாஅமுடையவர்கள். ஆகை 

யால் அதீ தகைய பரம புழு ஷுனைப் பணிகிறவன் பாராக் 

சூத குணங்களத்து முக்தனாகிமுன். (ப்ரஹ்மருதசாஇ 
கள் ரஜஸ்தமஸ்ஸுக்கள் சிறைக்கு ஸவபாவழூடையவ 

4 
௪ 

அசகையாலும் ஸதவா திகுணங்களுக்கு உட்பட்டு கடப்
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பவரரகையாலும் ஷாட்குண்யபூர்ணரன்றா கையாலும் 

ஜிவகோடி௰ில் சேர்ர்தவராகையாலும் ஸர்வஜ்ரு£ன்று 

கையாலும் அவர்களுக்கு மோக்ஷங்கொடுக்குச்சிமமை 

இடையாது. பின்னையோ வென்றுல், தங்கள் சக்திக் 

குத் தகுர்தபடி, அர்த்த காமாகிகமாத்தான் அவர்கள் 

கொடுப்பார்கள்.  பகவானுக்கோவென்ரால் தர்ம. 

அர்த்த கரமமோக்ஷங்களென்கிற கரன்குவகைப் புரு 

ஷார் தீதஙகளையும் கொடுக்குர்திறமை உள்ளதே. ஆயி 

னும் அவன் ஸர்வஜ்னானும் பரமகரருணிகனுமாகை 

யரல் கரன் என் பக்தனுக்குக் தர்ம அர்த்த காமங்க 

ஸில் ஏகேனு மொருபலனைக் கொடுப்பேனாயின், இவன் 

அதன் முடிவில் அடிக்கடி *அ௮ழு வேண்டும். இது 
பேண்டு? மென்று என்னை யாட௫ித்துக்கொண்டு நித 

தரிதானாகவே யிருப்பான். ஆகையரல் இவனை அனுக் 

சஹிக்கியேன்? என்று ஆலோசித்துப் பெரும்பாலும் 

தன் பக்தர்களுக்கு மூக்தியையே கொடுக்கிறான். ஒரு 

வனுக்கு சிர்ப்பம் த.தீ.தினால் தர்மாதிகளாயும் கொடுக்க 

ரூன்). (இது கரன் என்புத்தியால் கல்பிததுச் சொன்ன 

தன்று... இங்ஙனம் பகவரன் தானே மொஜிச்தான்], 

உங்கள் பாட்டனாகிய மு.இஷ்டிா மன்னவன் அண்வமேத 

யாகங்கள் முடிந்தபின்பு ஸ்ரீ கருவணபகவானிட த்தி 

னின்று தர்மங்களைக் கேட்கும்பொழுது HEE BF 

சுதனைக் குறித்து இங்கனம் நீ வினவினாம்போலவே 
வினவினான். ப்ரபுவும் ஷாட்குண்யபூர்ணனுமாகிய 

QOS L005 5 OF OP. GOVT sr கேட்க வேண்டுமென்று விருப்ப 

முற்ற யுதிஷடானிடச்சில் ஸக்தோவூமுற்று பரணி 
களின் க்ஷேமக்கிற்காக யதுகுலத்தில் அவதரித்தவ 
ளுகையால் அவனுக்கு விசகமாக உத்தரம் மொழிச் 
தன. 
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ஸ்ரீபகவான் சொல்லுகிருன்:--நரன் எவனை அனு 

கரஹிக்க விரும்புகிறேனோ, அவனுடைய தனத்தைப் 

பறிக்கறேன். அப்பால் பணமற்மவனும் துக்கபரம் 

பரைகளாரல் வருத்தமுற்றவனுமாகிய அவனை அண் 
பக்துக்கள் நுறக்கிறார்கள். அவன் பணதுதாசையால் 

வருக்கு முயழ்ிகள் செயயினும் பணமில்லர தவனு 

டைய முயற்கெள் பலிக்கமாட்டாவரகையரல், அவை 

யெல்லாம் வீணுகப்பெற்று வெறுப்புறுவரன். அப்பொ 

gs gam *“சமங்குச் சப்த மிவிஷயஙகவரல் விலை 

யும் ஸுகம் மடைப்பழரிது' என்று சிச்சயித்துக் 

கொண்டு அகில் ஐசையம்று என்பக்தர்களோடு கட் 
புதுவான். அப்பெரழுது அவனுக்கு கான் செய்யக் 

கூடிய மஅுனுக்ாஹத்தைச் செய்வேன். அங்ஙனம் 

என் பக்தர்களேோடு ஸீேஹஹடைய அவனுக்கு ப்ர 

க்ருதி புருஷ/கவா காட்டிலும் விலக்ஷணமும் ஸர்வத் 

இலும் உள் நுழையும்படி ஸுக்ஷமமாயிருப்பதும் கே 

வலஜ்ஞானாரச தஸ்வரூபமும் தேசகாலவஸ்து புரிச் 

சேத மழ்மதுமாகிய பாப்ரஹ்மத்தைக் தெளிவாகக் 

காட்டுவேன், இங்ஙனம் முதலில் ஜுக்கத்திற்டெமா 

மிருக்கையாலே வருக்தியும் ஆராஇக்கமுடியாத என் 

னைத் துறச்மு. முதலில் ஸுகம் கொடுக்கிறூர்க 
ளென்று கடையில் துக்கமே பலனாக முடியுமென் 

பதை ரரசயாமல் ௬ தீரன் முதலிய மற்றவர்களை ப்ரா 
ணிகள் பணி௫ன்றார்கள். அப்பால் அவர்கள் Por gs 

தில் ஸக்தோஷூம் அடையுக்தன்மையர்களான அந்த 

ext Bet gs Bool sor a சாஜ்யதக்தைப் பெற்றுச் செல் 

வப்பெருக்கனால் வழிதப்பி மதித்து மனஷுச்கமற்று 

வரங்கொடுத்த ௮ச்த ௬ுதரதி தேவதைகளையே 
மறத்து ௮வமதிக்கின்றரார்கள்.
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ஸ்ரீசுகர் சொல் லுகிறார்:--ப்ரண்மா விஷ்ணு சிவன் 
முதலிய ஸமஸ்ததேவதைகளும் நிக்சஹ அனுக்ர 

ஹங்கலாச் செய்வதில் ஸமமர்ச்தர்களே. ஓ ராஜனே ! 

Op sph சிவனும் ப்ரஹ்மாவும் அர்த க்ஷணமே 

சிக்ரஹ அனுகி ரஹங்களைச் செய்யுஈதன்மையர். தன் 

பக்தர்கலைா எப்பொழுதும் கைவிடாது பாதுகரக்குச் 

தன்மையனாகிய விஷ் ணுலோவென்றால் அத்சகையனல் 

லன் ; .பெரும்பாலும் அனுக்ரகற தீதையே செய்யுக்தன் 

மையன் ;) சிலவிடத்தில் சிக்ஹஞ்செய்யினும் அதுவும் 

கடைசியில் அனுக்ரஹமாகவே முடியம், இதே விஷ 

பத்தில் ௬கரன் வருகாஸுரனுக்கு வரங்கொடுத்து 

MMS அடைந்த பழையதாகஇய இனள்விகிறாஸத் 

சை நிதர்சனமாகச் செரம்லுறார்கள். சகுணிமின் 

யூ.தல்வனாகிய வ்ருகனென்னும் அஸு ரன வழியில் நரரது 

மஹர்ஷியைக் கண்டு நூர்ப்புத்தியுடையவனாகையால் 

ப்ரஹ்ம விஷணு ருத்ரர்களரகிய கன்று தேவர்களில் 

சாவன் சிகரத்தில் ஸச்தோஷூம் அடையுக் தன்மைய 
னென்று வினவினான். அக்கரரதரும் ௮வ்வஸுசனைப் 
பரர்த்து நீ ருதாரனைப் பணிகாயாக, gar Fors 
இல் ஸந்தோஷம் அடைவசன், அவன தன்னடியார்க 

ஸிடத்தில் சிறிது குணம் காணிலும் சக்ரத்தில் ஸு 

தோஷம் அடையுச்சனமையன்) அங்கனமே சிறிது 

தோலும் காணிலும் சீகரச்தில் கோபத்தையும் ௮டை 

வான். அவன் ஸ்துதி பாடகர்களை ப்போல் துதிக்கின் ற 

சரவணபாணாுஸாரர்களுக்கு கிகரற்ற இம்வச்யங் 

கொடுத்து அவர்களிட த்தினின்றுமே ஸங்கடத்தை 
அடைக்தசன். (சாவணன் ருத்ரனுடைய வாஸஸ்தான 
மான கைலாஸ பர்வதத்தை அடியோடு பிடுங்க அத 
னால் ௮௫ன் ஸங்கடததை அடைக் STAT. UT eyo Tor
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தன்பட்டணத்தைக் காக்கும்படி வேண்ட அவன் 

அதைக் காரத்துக்கொண்டிருக்கையாகிற வருத்சச்தை 

அடைந்தான்)! என்று மெொரழிர்தார். அ்வஸுஈரன் 

அம்முணிவசால் இங்கனம் மொழிகச்து ஈன்கு தண்ட 

வம்பெற்று அம்த ருத்ரனைத தன்தேஹமாம்ஸத் 
தினால் ஆராதித்தான். அவன் அங்ஙகளம் தன்தேஹ 

மாம்ஸத்தை அக்னியில் ஹோமம்செய்து sah 
முகத்தில் இருக்கின்ற ருதானை ஆராதஇத்துக்கொண் 

டிருப்பினும் ௮கதத் தேவனுடைய தர்சனம் கேரம் 

பெருமல் ஏழாவது கரன் அந்தப் புண்யதீர்த்தத் 

BY mare செய்கையால் சந்த மயிர்களை 

யுடைய தன்தலையைக் கத்தியினால் அறுக்கச் தொடங் 

கிணை. அப்பொழுது மிகவும் மன இரக்கமுடைய 

௮க்த ருதீரதேவன் அக்னியே வடிவங்கொண்டு கே 

றில் வர்தாரற்போல் விளக்கமுற்று ௮ ரணியினின் றும் 

அக்னி உண்டாவதுபோல அக்ணியினின்றும் மேல் களம் 

பித் தன்சைகளால் அன்வஸாுரனைக் கைகளில் Wry F 

துக்கொண்டு தடுத்தான். அவ்வஸுரன் அக்தருத்ரனு 

டைய ஸ்பர்சததினால் சரீரத்தில் புண்களெல்லரம் ஆஹி 
முன்போலவே இருக்கப் பெ முன. ந்த ரு ETT 

வஸுரனைப் uri sa ep amscoerCar! Camrew 
செய்தது போலும் போதும். உண்ணிஷூடப்படி arr 
வேண்டுவரயரக உனக்கு நரன் கொடுக்கிறேன், வெ 

றும் நீரைக்கொண்டு பணிகிற ப் ரரணிகளிடத்திலுங் 

கூட கரன் ஸந்தோஷம் அடையுக் தன்மையன், நீயோ 
'வென்ரூல் வீணாக உண Cg an Seo 5 மிகவம் வருத்தி 

னை'் என்முன். பாபிஷ்டனாகய அ௮வ்வஸுஈரனும் அதைக் 

கேட்டு ௮க்தச் தேவனைப் பார்த்து சான் எவனெவன் 

தலையில் கையை வைப்பேனோ, அவனவன் மரணம்
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அடையவேண்டும் ஏன்று ஸமஸ்த ப்சாணிகளுக்கும 
பயத்தை விலாப்பதாகிய Duar soe வேண்டினாள். 

LT BWA ல்கரானே 7. மறற NIT Ma) ய குதீரன் 

அதைக் கேட்டு DST MI GB Ip) Hil UNI GST TOS 

அப்படியே ஆகட்டுமென்று ஒப்புக்கொண்டு ஸர்ப்பத 

திம்கு அம்ருதங் கொடுப்பதுபோல அவனுக்கு அவ 

வசதக்தைக் கொடுத்தான். அவ்வஸுரன் இது மெய் 

யோ பொய்யோ வென்று ௮ச்த வரத்தைப் பரி க்ஷிக்கும் 

பொருட்டு ௮க்த ருத்ரன் தலையிலையே தன்கையை 

வைக்கத் தொடங்கினான், அப்பொழுது அச்ச குதீரன் 

தான் செய்த அபராதத்திணின்று பயக்தேரடினான்- 

அவன் Fy vases தரடரப் பெற்றுப் பயக்து உட 

மபு ஈடுங்கதி ஆகாயம் பூமி இசைகள் இவை ஏவ்வள 

வண்டோ அவ்வளவும் வடக்குமுகமாகத் தொடங்கி 
இடிப்போனான். கான்முகன் இகச்தரன் முதலிய தே 
வதைகள் அதழ்கு ப்ரதிக்சியை செய்யதி தெரியாமல் 
வெறுமனே இருக்தரர்கள். அப்பால் அக்த ருத்ரன் 

ப்ரக்ருதியின் கார்யமற்றதும் பீரகாசிச்துக்கொண் 

ருப்பதும் சரணாகதிதர்மத்தில் கிலைகின்று Qo sium 

களை வென்று ப் ராணித்சோஹமில்லாத பெரியோர்களுக் 
குப் பசமகதஇயான ஸ்ரீமக்காரரயணன் எங்கு வாஸம் 

செய்கிறானோ, எங்குச் சென்றவர்கள் மீண்டு வாமாட் 

டார்களோ அ௮த்தகையதுமாகிய வைகுண்டமென்கிற 

விஷ்ணுலோகத்திற்குச் சென்றான். ஷாட்குண்ய 

பூர்ணனும் தன்னைப் பற்றினாருடைய துக்கங்களைப் 

பேசக்குக்தன்மையனுமாகிய பாமபுருஷன் அர்த வரு 

காஸ-உரனையும் அங்ஙனம் அவணிடத்தினணின்று பய 
த்து ani A Quai p ர௬ுதரனையும் கண்டு தன்னு 

டைய ஆச்சர்யசச்திமினால் ப்ரஹ்மசசரியின் உருவங்
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கொண்டு தாரத்தினின்றே அவனை எதிர்கொண்டான்; 
அரைகாரண் மான்தோல் தண்டம் இவைகளோடு கூடித் 
தேதஸ்ஸினால் ௮க்ணிபோல் ஜ்வலிக்கின் ற மாணியுருஅங் 

கொண்ட அப்பரமபுருஷன தர்ப்பமும் கைரழுமாய் 
வணக்கத்துடன் அடிவாதனஞ்செய்து மொழிகதரன், 

ஸ்ரீபகவரன் சொல்லுகிஞுன:--சகுணியின புதல்வ 

னே! மீ மிகவும் இளைப்புற்றிருக்கன்றன. இது சிச் 

சயம். (உன்னைப் பார்த்தபொழுதே கீ மிகவும் இலா 

ப்புற்றிருக்கன்றனை யெனறு நன்றாகத் தெரியவருகின் 

DZ) நீ ஏதுக்காக வெகுதூரம் வக்தனை. இருக்ஷண 
கரலம் இளைப்பாறுவாயாக. ஆத்மாவுக்கு இததேஹம் 

விருப்பங்களை யெல்லாம் கிறைவேற்றிக் கொடுப்பதல்ல 

ar? ஆகையால் அதை இங்ஙனம் வருத்தலாகரது, 

ப். ரபூ / உங்கள் முயற்சி எங்கள் செவியில்பட உரியதா 

மின், அதைச் சொல்லவேண்டும். புருஷன் தான் 
செய்ய விரும்பூுங் கார்யத்தைப் பெரும்பாலும் ஆப்த 

புருஷர்களோடு கலக்தாலோகித்துச் செய்யவேண்டு 
மல்லவா ச 

ஸ்ரீசுகர் சொல்லுகிறார்: -இங்ஙனம் பகவானால் 
அம்ருதத்தை வாஷிக்கின்ற உரைகளைச் சொல்லி வின 
வப்பெழ்ற அவ்வஸ-உரன் ஓடி.வக்த ஸ்்ரமம் Frog gas 
அக்கு பூன்பு கடச்ததையெல்லாம் உள்ளபடி. மொழிக் 

தான், 

ஸ்ரீபகவான் சொல்லுஒறான்:--ஐ் வ்ருகாஸு னே? 

இப்படியாயின், அப்பொழுது எனக்கு அவன் வரர்த் 

தையில் ஈம்பிக்கை இல்லை. ஏனென்றுல், அவன் தக்ஷ 
குடைய சாபத்தினால் பிசாசத் தன்மையை ௮டைக்து 

ப்சேதங்களுக்கும் பிசரசங்களுக்கும் ப்ரபுவாயிருக்கன் ற 
oor (பிசாசங்களின் வார்த்தையை ஈம்பலாகுமோச)
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தானவஸ்சேஷ்டனே / ஐகத்திற்கெல்லாம் குரு 
வென்று கீ அபிமானித்திருக்கிற ௮க்த ருத்ரனிட த.தில் 
உனக்கு கம்பிக்கை உளதாயின், அப்பொழுது உன 

கையை உன் தலையிலேயே வைத்துக்கொண்டு பரீகூதித் 

துப் பார், தானவஸ்ரேஷடனே/ ருதானுடைய 

arises எள்ளளவேனும் பொய்யாயிருக்குமாயின், 

அதன்பிறகு பொய்பேசுக்தன்மையனாகிய இந்த ருத் 

சனை அஇுப்பாயாக. இல்லாதபக்ஷத்தில் மீளவும் இப் 

படியே அவன்பேசி வஞ்சிப்பானல்லவா? அப்படி. இல்லா 
இருக்கும்படி அப்பொழுதே அவனை வதித்து விடலரம்,ஃ 

ஸ்ரீசுகர் சொல்லுகிறார்:--கெடுமதியனாகிய அவ் 

வஸுன் இங்ஙனம் மதிமயக்கச்தை விளைப்பவைகளும் 

புன்னகையினால் அழகாயிறாுப்பவைகளுமாகிய பசுவா 

னுடைய உரைகளரல் அறிவு கெட்டுத் தன தலயில் 

கையை வைத்தால் தானே மாரணம் அடைக்தால் 

அதன் பிறகு என் செய்வோ மென்பதை மறந்து தன் 

கையைத் தன் தலயில் வைத்துக் கொண்டான். அனக். 
தரம் ௮வவஸுரன் வஜ்ராயுதததினால் அடிக்கப்பட்ட 

வன்போல் தலை வெடித்து விழுச்தான், அப்பொழுது 

ஆகாயத்தில் ஜயசப்தமும் கமச்சப்தமும் ஸாது சப்ச 

மும் உண்டாயின. (*ஐயவிஜிபவ” என்றும், மேச 

கம” என்றும் *சல்லது ஈல்லது' என்றும் பலசப்தங்கசர் 

ஆகாயத்தில் உண்டாயின.) பாபிஷ்ட.னாகய வ்ருகாஸ-ஈ 

சன இங்ஙனம் மாண்டுபோகையில் தேவதைகளும் ரிஷி 

களும் கந்தர்வர்களும் பூமழை பொழிந்தனர். இங் 

கனம பகவானால் உபாயஞ்செய்து செவன் ஸங்கடத்தி 

ணின்று விடுவிக்கப்பட்டான். ஷாட்குண்ய பூர்ண 
னாகிய பரமபுருஷன ஸங்கட த.தினின்றும் விடுபட் டிரக் 
கின்ற ௬த்.சனைக் கிட்டி. இங்ஙனம் மொழிந்தான்.
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ஸ்ரீபகவான் சொல்லுகிறான்: தேவனே! மஹர 

தேவனே! பரபிஷ்டனகய இன்வளாரன் தன் பாபத்தி 
னால் தானே மாண்டுபோனான், ஈசனே/ பெரியோர் 

களிடத்தில் ௮பரா தஞ் செய்தவன் எவன் தான் க்ஷே 

மப்படுவசன் 7 அப்படியிருக்க, ஐகக்கிற்கெல்லரம் ஈ(ு 

வரனும் ஐகத்குருவுமாகிய (ஜக)த்இிற்ரு ஹிதஞ செய் 
பவனுமாகிய) உன்னிடத்தில் ௮பராதஞ் செய்தவன் 

க்ஷேூமப்படமாட்டானென்பதைப்பற்றிச் சொல்லவேண் 

டுமோ 7 ் 

்ரீசுகர் சொல்லுகிருர்:--இங்கனம் வரக்குக்கும் 

மனத்தஇற்கும் எட்டாத அளவற்ற ஆச்சர்யமான பல 

சக்திகளுக்கு ஸமுதீரம்போன்றவனும் ப்ரக்ருரி புரு 

ஒர்களைக் காட்டிலும் விலக்ஷ்ண£னும் அச்த ப்ரக்ருதி 

புருஷர்களின் உள்ளே புகுக்து கியமித்துக்கொண் 
டிருப்பினும் அவற்றின் தோஷங்கள் தீண்டப்பெருத 

வனும் உலகங்களுக்கெல்லாம் தாரகனும் தன்தனைப் 
பற்றினாருடைய வருத்தங்களைப் போக்குந்தன்மையனு 
மாகிய பகவர்ன் ருத்ரனைப் பெரிய ஸங்கட ததினின்று 

விடுவித்த இர்த வ்ருச்சார்தச்சை எவன் சொல்லு 

கிரானோ, எவன் கேட்கிரானோ, அவ்விருவரும் ஸாம் 

ஸுரிக துக்கங்களினின்றும் சதீருக்களிட தீ.திணின்றும் 
விடுபட்டு ஸுகப்படுவார்கள், எண்பத்தெட்டாவது 

அத்யசயம் முற்றிற்று. 

  

eee, hi tae 
ஸ்ரீசுகர் Fra gaat: —ut ap $ gi woireraGCar! 

ரிஷிகள் ஸரஸ்வதிககஇிக்கரையில் ஸதரயாகம் கடத்த 

உட்கார்க்தார்கள். ப்ரஹ்ம விஷ்ணு ருத்ரர்களாகய
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மூன்று தேவர்களுக்குள் எவன் பெரியவனென்று அவர் 
களுக்குள் விவாசம உண்டாயிழ்று,  மண்னவனே / 

அவர்கள் அதை கிச்சயிக்க விரும்பி பாஹ்மரவின் புதல் 

வராகிய ப்ருகும ஹர் ag) யை அதைத் தெரிச் நுகொண்டு 

வரும்படி, அனுப்பினாகள். அவர் ப்ரஹ்மதேவனு 

டைய ஸயைக்குச் சென்றார். அம்முனிவர் ப்ரஹ்ம 

தேவனுடைய ஸத்வகுணத்தைப் பரீஈஷிக்கும்பொ 

ருட்டு ௮த்தேவனை ஸ்தோதராஞ் செய்யாமல் வெறு 
மனே ' இருந்தார், தன்னொளியினால் acd Fas 
கொண்டிருக்கிற மஹானுபரவனாகிய அர்த ப்ரஹ்ம 
தேவன் அங்ஙனம் oC sr gre செய்யா திருக்ததற்கு 

அம்முணிவார்மேல் கோபித்துக் கெரண்டான். அவ்வ 
யன் ஸமர்த்தனாகையால் அக்னியை அதன் கரர்ய 

மான ஜலத்தினால் ௮அணப்பதுபோலச் தன் புதல்வ 
கிய ப்ருகுமுணிவர் விஷயமாகள் சன்மனத்தில் உண் 

டான கோபத்தைத் தன்விவேக புத்திழினாுல் அடக் 

இக் கொண்டான். அப்பரல் அம்முனிவர் சிவனுடைய 

ஸத்வ குணத்தைப் பரி க்ஷிக்கும்பொருட்டுக் கைலாஸ 
பர்வதத்திற்குப் போனார். மஹேஸ்வானாகிய 65 
ருதரதேவன் ஸர்தோஷத்துடன் எழுக்து ப்ராதா 
வான அமமுனிவரை அணைத்துக்கொள்ள ஆரம்பித் 

தாரன்: அம்முனிவர் *நீ வஜிதப்பித் தப்புவழிசில் 
நடப்பவன், நீ என்னைத் சண்டலாகாது ” என்று 
மொஜிக்து ௮வன் தன்னை அ௮ணப்பதற்கு இசையர 
இிருக்தார். அவ்வுருத்திரன் கோபித்து கெருப்பெரி 

கின்ற தீக்ஷ்ண£மான கண்களுடையவனாகிச் சூலத்தை 

ஏக்திக்கொண்டு ௮ச்த ப்ருகுமுணிவரை வதிக்கத் 
தொடங்கினான். பார்வதிதேவி அவனுடைய பாதங் 
க்ஸில் விழுக்து வேண்டாமென்று நல்வார்த்தைகள்



2844 ஸ்ரீபாகவதம் [௮-௮௯. 

சொல்லி ஸமாதானப்படுத்தினாள். அனக்தரம் அம் 
முனிவர் எங்கு ஜனார்த்தனன் வாஸஞ் செய்கிறானோ 

அத்தகையதான வைகுண்டலோகத்திற்குச் சென்று 

ஸ்ரீ மஹாலக்ஷ்மியின் மடியில் சயனிததுக் கொண்டிருக் 

கிற அப்பகவானை மார்பில் STAM உதைத்தார். ஸத் 
புருஷர்களுக்குக் கதியாகிய அ௮ச்தப் பகவான் உடனே 
ஸ்ரீமஹாலக்ஷமியுடன் படுக்கையினின்றும் வழுக்து 

இறங்கிச் சீகரமாக அம்முணிவரைச் சிரத்தினால் சமஸ் 
கா. ரஞ் செய்தான். மற்றும், , அப்பகவான் அமமுசனி 
வரைப் பார்த்து மேல் வருமாறு கூறினான். 

ஸ்ரீபகவான் சொல்லுகிறான். -அச்தணரே! உமக்கு 

கல்வ.ரவா? இகத ஆஸளைத்தில் க்ஷணகாலம் வீற்றிருப் 
பீ.ராக, ப்ரபூ/ கீர வர்கதை அறியா இருக்க எங்க: 

ஞூடைய அபராதத்தைப் பொறுத்தருள வேண்டும். 
மஹானுபாவரே! கங்கரதி புண்ய இர்த்தங்களுக்கும் 

தூய்மையை விளைக்கவல்ல உமது ஸ்ரீபாததீர்த்தத்தி 

னால் என்னையும் என்னுடைய லோகத்தையும் என் 

னிட த்தில் கிலைகின்ற மனமுடைய லோகபாலர்களையும் 

புனிதஞ் செய்வீராக. மஹானுபாவசே! இப்பொழுது 
கான் ஸ்ரீமஹாலக்ஷமிக்கு என்றும் மாருத இடமாயி 
னேன். உம்முடைய பாதம் படுதலால் பாபங்களெல் 

லாம் தீரப்பெற்ற என்னுடைய மார்பில் ஸ்ரீமஹா 
லக்ஷ்மி என்றும் தவறுது வஸித்திருப்பாள். 

ஸ்ரீசுகர். சொல்லுகிறார்.--ஸ்ரீ வைகுண்ட காதனா 

கிய பகவான் இகஙனம் சொல்லிக்கொண்டி.ருக்கையில் 

ப்ருகு மூணிவர் ௮ப்பாமனுடைய கம்பீரமான உரையி 

னல் ஸச்தோஷூ.த்தையும் தருப்தியையும் அடைகது' 

பக்தியின் மிகுதியால் கண்களில் நீர் களும்பப் பெற்று
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வெறுமனே இருக்தார். சாஜனே/ அ௮ம்முணிவர் மீண்டு 

ஸதரயாகம் கடக்கிற ஸரஸ்வதஇிகதிக்கரைக்கு வத்து 
தான் ஆங்காங்குச் சென்று அனுபவித்ததை யெல் 

லாம் பாஹ்மவா திகளான (வேதங்களை ஐதி உணர்ந்து 

அதன் பொருளைப் பிறர்க்கு உபதேசிக்க வல்லவர்சு 

ளான] முணிவர்களுக்கு வர்ணித்தார். அப்பால் 

அமமுணிவர்களும் அதைக் கேட்டு வியப்புற்று ஸம் 

சயம் இரச்து, எவணிடத்தில் சரச்தி குடிகொண்டிருக் 

ன்றதேசு, எவனை உபாளிப்பவர்களுக்குச் சாந்தி 
விளையுமோ, முக்தியும் கைகூடுமோ, அத்தகைய 

னானை ஸ்ரீமஹாவிவுூணுவையே எல்லோரிலும் மேற் 
பட்டவனென்று கிச்சயித்தார்கள். ப்சராஹ்மணாகளு 

க்கு ஈண்மை செய்கையாகிற தர்மமும் எல்லாவற்றை 

யும் ஸாக்ஷ£த்கரிக்கு மறிவும் சாக முதலியவம். 

ரோடு கூடின வைராக்யமும் ௮ணிமை முதலாக 
எட்டுவகைப்பட்ட ஐஸ்வர்யமும் தன்னைப் பணியும் 

ஆத்மாக்களுடைய பாரபங்களைப் போக்கும் புகழும். 

எவனிடத்தில் நிலைகின்றிருக்கன்றரனவோ, இவை: 

யெல்லாம் ஆத்மாக்களுக்கு எவனிடத்தினின்று வில 

யுமோ, அத்தகைய மஹரவிஷூணுவையே அவர்கள் 
ஸாவஸமாத் பானென்று சிச்சயித்தார்கள், ப்ரரணி. 

களுக்கு தேரோரஹஞ் செய்கை தவிர்சக்து இக்தரியங்களை 

அடக்கி எல்லாம பரப்ரஹ்மமேயென்னும் புத்தியுடைய. 
வராகையால் ஏல்லாவற்ழையும் ஸமமாகப் பார்ப்பவர் 

களும் பரமபுருஷனுடைய முகமலர்த்தியைக் தவிர 

மற்றொரு பாயோஜனத்தை விரும்பா தவர்களும் பரோ 

பகாரஞ் செய்பவர்களுமாகிய முனிவர்களுக்கு எவனைப். 

பரமக தியாகச் சொல்லுகிருர்களோ, அத்தகைய மஹா 
விரூணுவையே அவர்கள் ஸர்வஸ்மாச்பானென் று.
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சிச்சமித்தார்கள். ரஜஸ்தமஸ்ஸுக்கள் இண்டப்பெரு௪ 

சுந்த தவம எவனுக்கு. ப்ரியமான சரீரமோ; என 

னுக்கு பாரரஹ்மணர்கள் இஷடதேவகைகளோ; மற் 
தும, பாரஹ்மணர்கள் சிபுணபுக்திய/களரகி இந்தரியங் 

களை வென்று மற்றொரு ப்ரயோஜன சதையும் விரும்பா 

மல் ஏவனைப் பணிலஒன்முர்களேோ; அத்தகைய மஹர 

விஷ் ணுளை அவர்கள் ஸர்்௮ஸ்மாத்பானாக நிர்சயித் 

தார்கள். இத்சகையனும் இணையெதிரம்மவ துமாகிய 

அதப் பராமபுருஷனுடைய ஸக்வரஜஐஸ்கமேோரூணமய 

மான மரயையினால் படைக்கப்பட்ட ராக்ஷஸர்கள் 

அ௮ஸு௩ரர்கன் தேவர்கள் என்று மூன்றுவகைப்பட்ட 

பூதங்களும் அவனுடைய சரிரங்களே. (அவர்களில் 

தேவர்கள் ஸத்வகுணாம் கிறைந்தவர். அணுசர்கள் 

ரஜோகுணமகிறைக்தவர். ரரக்ஷஸர்கள் தமோகுணம் 
கிறைஈ்தவர். இவர்களெல்லோரும் பகவானுக்குச் சரீரங் 

களேயாயினும் ப்ரக்ருகிஸம்பக்தத்தினால் ஜ்ஞானம் 
மழுங்கினவராகையால் உபாஸிக்கத் தகுச் தவர்களல்லர்.) 
சுத்தஸத்வமயமான பகவரனுடைய அ௮ஸாதாசணமான 

திவ்யமங்கல விக்ர்ஹமே உபாஸிக்கப்பட்டு ப்ரக்ருஇ 

ஸம்பக்தக்தை முழுவதும் போக்கி ஆத்மாக்களுக்குச் 
சுத் தியைவிளைக்குக்கிறமையுடையது. ஆகையால் அது 

தான் உபாஸிக்கத்தகுக்கது, ஸரஸ்வதிகறிக்கரையில் 
வஸிக்கும் ப்ரஹ்மணர்கள் ப்ராணிகளின் ஸம்சயம் 

தரும்படி இங்ஙனம் கிச்சயித்து அப்பமபுருவூ னுடைய 

பாதாரவிர் தங்களைப் பணிர்து முக்கியை அடைந்தார் 
கள, 

wo st சொல்லுகிளுர்.--வ்யாஸமஹர்வஷியின் புதல் 
ariGu சுகமஹர்ஷியின் முகமாகிற தாமரை மல 

ரின் பரிமளமுடையதும் ஸம்ஸார. ரபயத்தைப் போக்குச்
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தன்மைபதும் வெகுமடிக்கத் தகுர்ததுமாகய பாமபுரு 

ap gio மேன்மையை வபெளியிடுமிகிஹாஸமாகி 

இரத அம்ருதத்தகை ஸம்ஸாரமாகிம பெருங்காட்டு 

வழிபில் கடக கரைகாணாது வருச்தும் புருஷன் காது 

களனாகிம தொன்னைகளால் எப்பொழுதும் பானஞ் செம் 

வானாயின் அதக் கரட்டு வழியில் இரிச்தலையும் ம ரமத் 

தைக் துறக்து முக்கியைப் பெறுவரன், 

uber eT சொல்லுகிறார்.--பர தவம்சாலங்க? ரனே] 

ஒருகரல் ் தீவாரகாபுரிமில் ஒரு ப்ரராஹ்மணபச்ணி 

யின் கூழர்தை பிறர்தமாதீரத்தில் பூமியை ஸ்ப 

இத்தவடனே மரணம் அடைந்தது, அர்த ப்ரரஹ் 

மணன மரணம் அடைந்த அ௮க்தக் Hips Sonu oH FS 

துக்செரண்டு ராஜக்ருஹத்தின் வாசலில் விரைந்து 

GFT YF DMARD SEG OT குழர்தையை வைத்துப் 

புலம்பிக்கொண்டே இங்ஙனம் மெரழிஈ்தான். 

ப்ராஹ்மணன் சொல்லுகிறான்:--ப்ரரஹ்மணா தவே 

ஷியும் கெடுமியனும் பேராசையுறறவனும் இந்தரியங் 

கலை பெல்றுக்திறமையற்றவனும் க்ஷி தீரியா கமனுமாகிய 

சாஜனுடைய தோஷத்தினால் என்குழக்தை மரணம் 

அடைத்தது. (என்னிடத்தில் ஒரு தோஷமும் இல்லை), 

றெர்க்கு ஹிம்ஸை செய்வதையே விளையாட்டாக வடை 

wa yb கெடுகடததைய/டையவனும் இக்தரியங்களை 

வெல்ல முடியாதவனுமரகிய மன்னவனைப் பணியும் ப்ர 

ஜைகள் வருச்துவார்கள்; என்றும் வருச்கி ஏழைகளு 

மாவார்கள். 

ஸ்ரீசகர் செரல்லுகிருர்:--இங்ஙனமே அச்த ப்.ராஹ் 
மணம்ேஷ்டன் பிறக்தவுடனே மரணம் அடைச்ச 
இரண்டாங் குழந்தையையும் மூன்றாங் குழச்தையையும் 

ராஜ க்ருஹத்தின் வாசலில் கொண்டுவக்து வைத்துக்
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€ழ்ச்சொன்னபடியே புலம்பினன். (இங்கனமே எட்டுத் 

தடவைகள் கடத்தினான் ஒருகால் ஸ்ரீக்ருந்ணனிடம் 

சென்ற அர்ஜுனன் ஒன்பதாவது குூழக்தையம் அங்கு 

னமே பிறந்தவுடன் மரணம் அடையப்பெற்ற அவ்வக்த 

ணன் வருது புலம்பின அப்புலமபலைக் கேட்டு அந தண 

னைக் குறித்து அர்ஜுனன் மொஜழிக்தரன், 
அர்ஜுனன் சொல்லுகிருன்: -ஐ ப்சஹ்மணனே[ 

உன்னுடைய வ௮ரஸஸ்கானமாகிய இப்பட்டண இல் வில் 

லைத் தரிக்கும க்ஷத்ரியன் தருவனும் இல்லையாயென்னரி 

(ஒரு க்ஷச்சியா சமனுங்கூட இல்லையாசி) இங்குள்ளர் 

களோவென்றால் ஸகாரயாகஞ் செய்யும் ப்சாஹ்மணர் 

களப்போலப் பணம் முதலியவற்றைர் சேர்க துக்கெர 

ண்டு ஸுகமாமிருக்கிறார்கள். எவர்கள் ஜீவித்துச் 

கொண்டிருக்கையில் பீராஹ்மணர்கள் பணம் மணைவி 

மகன் முதவியவற்றைப்பமிகொடுத்து இங்கனம் வருக்து 

இரறுர்களோ,; அவர்கள் க்ஷ்தீரியவேஷம் பூண்ட கட்டுவர் 

கள போன்று கேவலம் தங்கள்ப்ராணன்களைப் :பரது 

கரத்துந்கொள்கை மரதாரத்திலேயே மனஞக்கமுற்று 
ஜீவிக்கிருர்கள். (அவர்கள் ஜீவச்சவம்போன் றவர்களே]. 

மஹானுபாவனே! அழுத்த முற்றிருக்கின்ற ப்ராஹ்மண 

தம்பதிகளாகிய உங்களுக்கா இணிமேல் பிறக்கிற ப்ரஜை 

யை சான் இங்கேயே இருந்து காத்துக்கொடுக்கிறேன். 

கரன் இக்த ப்[திஜ்ஞையை கிறைவேற்றா. து போவேனா 

மின், அட்பொழுறு அக்னிப்ரவேசஞ் செய்து ப்ராஹ் 
மண னுடைய புலம்பலைக்கேட்ட பாபத்தினின்றும் பொம். 
செரன்ன பாபத்தினின்றும் விடுபடுகிேே றன். 

ப்ராஹ்மணன் சொல்லுகிறான்:--பலராமன் ஸ்ரீருக் 
ஷ்ணன் வில்லாளிகளில் றக த ப்ரத்பும்னன் இணையெ தி 

ரில்லாத அசிருத்தன் ஆகிய இவர்களெல்லோரும்
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எதைப் பருத்துக் கெரடுக்க வல்லமை at» Os Boor 

மூர்களோ; அப்படிப்பட்ட என் ப்ரஜையை நீ எப்படி. 

கரக்கப்போடின்றதனை.  ஐகதீற்வரர்களான ஸ்ரீக்ருஷ 

ணா களாலும் செய்யமுடியாத கார்யத்தை நீ எங்க 

னம் செய்ய moans நி ஞூடத்தனத்தினால் செய்ய 

விரும்புகின்்சனையன்றி வேறில்லை. ஆகையால் உண் 

வரர்த்தையை நாங்கள் கல்பமாட்டோம். 

அர்ஜுனன் செொல்லுகிருன்;--ப்ரசஷஹ்மணனே/ 

கரன் பலா௩மனல்லேன்; அவன் தமையனாகிய ஸ்ரீக்றாஷ் 

cr ayo ros; அன் பிள்ளையாக ப்ரத்யும்னனு 

மல்லேன். பின்னை யாரென்முல், கரன் அர்ஜுன 

னென்று ப்ரஸித்திபெற்றவன். என்னுடைய தனுஸ்ண 

கரண்டீவமென்று எங்கும் புகழ் பெற்றது. ப்ராஹ் 

மணனே! என்னுடைய ஸீர்யத்தை அவமதிக்க வேண் 

டாம். நரன் என்னுடைய வீர்யத்தினால் முக்கண்ண 

னாகிய ருத்ரனையுக்கூட ஸக்தோஷப் படுத்தினேன். 

ப்ரபூ/ கரன் முத்தத்தில் மருதியுவையும் ஜயித்து உண் 

ப் ரஜையைக் கொண்டு வருழேன். 

ஸ்ரீசுகர் செொல்லுகிறூர்:-- சதீருக்களைத் தபிக்கச் 

செய்பவனே? அவ்வர்சணன் இங்கனம் DT BOT Ga 

ஈம்பிக்கை உண்டாகும்படி. ஸமாதானம் சொல்லப் 
பெற்று அர்ஜுனனுடைய வீர்யத்தைக் கேட்டு மனக் 

களிப்புற்றுத் தன்க்ருஹத்திற்குப் போனான். அவ் 
வக்தணர்தலைவன் தன் பார்யைக்கு ப்ஸவகரலம் ஸமீ 

பிதீ திருக்கையில் ஆதுசத். துடன் அர்ஜுனனிடம் வக்து 
*ஏன்ப ாரஜையை ம்ருத்புவினிடத்தினின்றும் காப்பாய் 
கரப்பாய்' என்று முை யிட்டான், அவ்வர்ஜுனன் பரி 

சத்தமான ஜலத்தை எடுத்து ஆசமனஞ் செய்து 
மஹே பவ. ரணை சகமஸ்கரித்து இன்யாஸ்த்ரங்களை ஸ்ம.
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சித்து ஈரணுடன் கூடிய கரண்டிவமென்னும் தனுஸ்ஸை 

எடுத்துக்கொண்டு சென்று பலவகை அஸ்த்ரங்கள் 

சேர்க்கப்பெழ்ற பாணங்களால் ஸ-கிதிகரக்ர௬ுஹம் முழு 
வதையும் ததைச்தனன், &ழும் மேலும் குறுக்கும் ஆக 

முழுவதும் * சசக்கூடு கட்டினான். அனச்தரம் ப்சாஹ் 

மண பத்னிக்குக் குமான் பிறக்து உடனே மாரணம் 
அடைக்து கண் ணுக்குப் புலப்படாமல் ஆகரயமார்கக 

மாய்ச் சென்று மறைக்தரன். அப்பொழுது அச் தணன் 

ஸ்ரீ கருஷண னுடைய ஸக்கிதான த்தில் அச்ஜுனனைக் 
குறித்து அவளைப் பழித்துக்கொண்டே “ஆ! என்னு 

டைய மூடத்தன ததைப் பாருங்கள். ஆண்மையில்லா த 

கபும்ஸகன் பிதற்றின பிதற்றலை சான் ஈம்பினேனே! ப்ர 
தீயும்னனாவது அசிருததனாவது பலராமனாவது ஸ்ரீக்ருவு. 

ணனாவது எதைக் கரக்கவல்லரல்லசே, அத்தகைய 

வஸ்துவை மற்ற ஏவன்தான் கரக்கவல்லவனாவான் 7 
ஆகையால் இங்ஙனம பொய்செரல்லின அர்ஜுனனச் 

சுடவேண்டும். தன்னைத் தானே புகழ்ந்து கொள்ளுக் 

தன்மையனாகிய அர்ஜுனனுடைய தனுஸ்ஸையும் சட 

வேண்டும். இவவர்ஜுனன் துர்ப்புத்தியனகித் தெய் 

வம் லோகாக்தரத்திற்குக் கொண்டுபேனதை மூடத் 
தன த்தினால் இருப்பிக்கெரண்டு வா விரும்புகிருன், 

ஸ்ரீசுகர் சொல்லுகிறுர்:--அச்த ப்ராஹ்மணரிஆி இங் 
கனம் சபித்துக்கொண் டிமுக்கையில் அவ்வர்ஜுனன் 
ஸமஸ்தலோகங்களிலும் ஸஞ்சரிக்குச்திறமையை விளக் 

கவல்ல யோகவித்யையைக் கைப்பற்றி, மஹானுபரவ 
னாகிய யமன் எவ்விடத்தில் வாஸஞ்செய்கிறுனோ அத்த 

கையதரகிய ஸம்யமணியென்கத யமபுரிக்குச் சென்றுன். 
  

    

ச ச * 
* சம்பா,



௮-௯, ] சமஸ்கர் தம். 2851 

அவன் அங்கு ப் ரஹ்மணகுமரரனைக் கரணாமல் அவ் 

விடத்தினணின்று இர்தரனுடைய பட்டணத்திழ்குச் 

சென்று அங்கும் கரணுமல் அக்ணி நிருதி யமன் வரயு 

வருணன் இவர்களுடைய பட்டணங்களுக்குச் சென்றும் 

அவ்விடங்களிலும் காணாமல் பின்பு பாதாளம் ஸ்வர்க 

கச்கிற்கு மேலுள்ள லோகம் மற்றுமுள்ள லேோரகங்கள் 

ஆய எல்லா இடங்களுக்கும் சென்று வில்லும் கையு 

மரய்தி இரிக்தும் எங்கும் ப்ராஹ்மண குமாரன் அகப் 

படாமையால் ப்ரதிஜஞையை நிழைவேற்ற முடியாமல் 

௮க்ணி ப்ரவேசஞ் செய்ய விரும்புகையில் ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் 

அவனைத் தடுத்து மொழிக் தான். 

ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் சொல்லுகிறான்:--அர்ஜுனா/ உன 

க்கு கரன் ப்ராஹ்மணகுமாசர்களைக் காட்டுகிறேன், 

உன்னை நீ அவமதித்துக்கொள்ளவேண்டாம். இத 

னால் மனுஷ்யர்கள் சிர்மலமான உனபுகழை கிலகிறுத் 

துவரர்கள். 

ஸ்ரீசுகா சொல்லுகருர்.--மஹேன்வரனும் ஷாட் 

குண்ய பூர்ணனுமாகிய அர்த ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் இங்கனம் 
மொழிக்து அவ்வர்ஜுனனுடன் திவ்யமான குதிரை 
கன் பூட்டப்பெற்ற சதத்தின்மேல் ஏறிக்கொண்டு 
மேற்கு இசையில் நுழைக்கான். அம்மஹானுபாவன் 
எவ்வேழுமலைகள் அமைக்த ஏழு தவீபங்களையும் ஏழு 

ஸமுத்சங்களையும் லோகாலோகபர்வதத்தையும் கடக்து 
பெரிய அக்தகாரத்தில் நுழைந்தான். பாதற்பேஷ 
டனே! சைப்யம் ஸ-க்ரீவம் மேகபுஷ்பம் வலாஹகமெண் 
னும் பெயர்கள் பூண்ட ௮க்த ஸ்ரீக்ருவ்ண துடைய குதி. 
ரைகள் அ௮வ்வச்தகாரத்தில் பேகமுடியாமல் கடை 

தடைபடப்பெற்று நின்றன, மஹானுபாவனாயெ ஸ்ரீக் 
ருஷ்ணன் குதிசைக்ள் ௮ங்கனம், கடச்சுமுடியாமல்
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தடைபட்டிருப்பதைக் கண்டு மஹாயோகேம்வரர்களுக் 

கும் ஈஎண்வரனாகையால் ஆயிரம் இரவிகள் உதித்தாற் 

போலிருக்கின்உற தன் சக்ராயுதத்தை முன்னே பேர 
கும்படி. அனுப்பினான். * மனோஜவமுடைய அகத ஸ- 

தர்சனசக்ரம் நுழைய முடியாததும் மிகவும் பயங்கர 

மாமிருப்பதும் அளவற்றதும பகவானால் படைக்கப்பட் 

டதுமாகிய அவ்வர்தகாரத்தை மிகவும் அ௮ளவற்றதா 

au தன்தேஜஸ்ஸினால் பிளக்து சாமனது கரணிணின்று 

கழுவின பரணம் ரரவணஸேனையைப் பிளக் துகொண்டு 

செல்வதுபோல் சென்றது. அர்ஜுனன் அவ்விருட்டுக் 

கு தாரத்திலிருப்பதும் பகவானுடைய அளவற்ற இளி 

யை அடைக் இருப்பதுமாகிய அகத ஸுதர்சனசக்ரத் 

தை அ௮தன்பின்னே ஏம்பட்ட தவாரத்தினால் கண்டு 

அதன் தேஜஸ்ஸினால் கண்கள் அடிபடப்பெற்று இர 

ண்டு கண்களையும் மூடிக்கொண்டான். அனந்தரம் 

அவ்ச்தகாரத்திம்கப்பால் பெருங்காற்றினால் கிளம்பு 

இற மிசப் பெரிய அலைகளால் பயங்கரமாயிருக்கன்ற 

ஜலப்ரவாஹத்தில் நுழைக்து அதன்€த் மிகுக்த pal 

மபுடையதும் சிறக்ததும் திகழ்கின்ற ரத்னமயமான ஆயி 

சம் ஸ்தம்பங்கள் அமைக்ததும் அற்புதமுமாகய ஒரு. 
SHAY SO SS BOOT Lt BT அங்கு மிகவும் பயங்காலும் 

ஆச்சர்யத்தை விளைப்பவனும் ஆயிரம் பணங்களுடைய 

வனும் அப்பணங்களிலுள்ள மஹா. ரதீனங்களின் கரக்தி' 

களால் திகழ்கின்றவனும் இக்ஷ்ண்மான இரண்டாயிரங் 

கண்களுடையவனும் பெரிய வெள்ளிமலை பேரன்றவனும் 
சறுத்த கழுத்தும் சாக்குகஞுமுடையவனுமாயே அன 
ச்சனென்னும் பெயருடைய ஆதிசேஷனைச் கண்டாள். 
அ௮ங்வாதிசேஷனுடைய சரீர த்தின்மேல் ஸுகமசக வீழ். 
  

* மனோவேகம்,
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DIUM sb Ways ayura sib YRRTsAD F pss 

ப்ரஹ்மாஇகளைக் காட்டிலும் இறர்தவனும் 67 Goo pb SF 

மேகத்தோடெசத்த ஓனியுடையவனும் அழகிய பீதாம் 
பரம் உடுத்தவனும் தெளிச்த மூகமும் அழக நீண்ட 

கண்களுமுடையவனும் மிகவும் சிறப்புடைய ரதன 

களின் சிரைகள் கிறைக்த கிரீடம் குண்டலம் இவற்றின் 

இஸிகள் கிரம்பி முழுவதும் விளங்குகின்ம அளவற்ற 

குக்தலங்களுடையவனும் இரண்டுருண்டு errr pau 

எட்டுப் புலங்களுடையவனும் அழகிய கெளஸ்துபமணி 

அணிக் தவனும் ஸ்ரீவத்ஸ மென்னுக் இருமறுவுடைய 
வனும் வனமால்ையாரல் அலங்கரிக்கப்பட்டவனும் ஸ-கச் 

தன் நந்தன் முதலிய பாரிஷுதர்களும் விக்ரஹங்களை 

யுடைய சக்ரம் மு தலிய தன் ஆயுதங்களும் மூர்த்திகளை 

யுடைய புஷ்டி. ஸ்ரீ கீர்த்தி ௮ஜை என்னும் சக்திகளும் 

அங்கனமே மூர்த்திகரித்த ௮ணிமை முதலிய won gs 

விபூதிகளும் பணியப்பெற்று ப்ரஹ்மாதஇிகளுக்கு ப்ரபுவு 

மாகிய பரம புருஷனைக் கண்டனன். பிறவிமுதலிய 
ஹேயகுணங்கள் தீண்டப்பெறுதவனும் தன்னைக் காட் 

ஓ.லும் வேறுபடாதவனுமாகிய அப்பரமபுருஷனை 
ஸ்ரீக்குஷ்ணன் வர்தனஞ் செய்தான். அ௮ங்கனமே 

அர்ஜுனனும் அப்பரம புருஷனைக் கண்ட மா தரத்தில் 
பய பக்திகள் உண்டாகப் பெற்று ௮வனை வணங்க 

னான். மேன்மை யுடையவர்களான ப்ரஹ்மாதிகளுக் 
கும் ப்ரபுவான அப்பரமன் கைகுவித்துக் கொண் டி.ருக் 

கிற ஸ்ரீ கருஷவணானையும் அர்ஜுனனையும் பார்த்துக் 
கம்பீரமான உரையுடன் மொஜிகச்தான். 

பரம புருஷன் சொல்லுகிமுன்:--காண் உங்களைப் 

பார்ச்ச விரும்பி ப்சாஹ்மண குமாரர்களை, இவ்விடம் 
கொண்டு வந்தேன். நீங்கள் தங௫்மத்தைக் காக்கும்
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பொருட்டுப் பூமிமில் என்னுடைய அம்சமரமப் அவ 

தரித்தவர்கள்; பூமிக்குப் பாரமாயிருக்கன் ற அஸுரர் 

களை வதித்து மீளவும் சீகரத்தில் என்னிடம் வந்து 
சேருவீர்களாக, நீங்கள் கல்யாணகுணங்களெல்லாம் 

அமைக்து சிறர்தவர்களாகையரல் பூர்ண கரமர்களா 

யினும் முன்பு உரகாராயணர்களென்னும் பெயருடைய 

இரண்டு ரிஷிகளாகி ஐகத்ரக்ஷ£ண சத்கின்பொருட்டு 
உலகங்களையெல்லாம் தர்மத்தில் மூட்ட முயன்று தர் 

மத்தை ஆசரித்திர்கள். 

ஸ்ரீசுகர் சொல்லுகிறார்: --ஸ்ரீக்ருஷ்ணார்ஜுஈனர்கள் 
பரமபதவாஸியான பரம புருஷனால் இங்கனம் கட்டளை 

இடப்பெற்று அப்படியே யென்று ௮ங்கோரஞ் செய்து 

அளவற்ற மஹிமையுடைய அவனை ஈமஸ்கரித்து ப்சாஹ் 

மண குமாரர்களை எடுத் துக்கொண்டு மனக்களிப்புற்றுப் 

போனிவழியே திரும்பித் தங்களிருப்பிடம் வக்து ப்ரபுக் 
களாகிய ௮ச்த கருஷ்ணார்ஜுனர்கள் முன்போலவே 
யிருக்கின்ற குழர்தைகளை அக்தணனுக்குக் கொடுத் 
தார்கள், அர்ஜுனன் விஷ்ணுவின் ஸ்சானச்தைக் 
கண்டு மிகவும வியப்புற்று உலகில் :புருஒூர்களுக்குப் 

பெளருஷூ.] மென்பது ஏதேதுண்டோ, அசெல்லாம் 

ஸ்ரீக்ருஷ்ண னுடைய கருபையர்ல் கிடைத்ததே யென்று 
நினைத்தான். ஸ்ரீக்ருவ்ணன் இங்கனம் தெய்வமானு 
nF செயல்களாக கடக்த அனேகமாயிரம் ஆச்சர்ய 
சரித் சங்களை நடத்திக்கொண்டு கர்மவம்யர்களைப்போல் 

க்ராம்ய போகங்களை அனுபவித்தான் |) எல்லா வீதத் 
இலும் மிகச் சிறப்புடைய யாகங்களாலும் ஆசாத் 
sre, இக்தீரன் மழைக்காலத்தில் தவமுமல் மழை 
பெய்வதுபோல, மேன்மையுடைய பகவான் ப்சாஹ்மணர் 

முதலிய ஸமஸ்த ப் சஜைகளுக்கும் அவரவர் விரும்பும்
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விருப்பங்களை யெல்லாம் கறக்தரன், அப்பாமன் அதர் 

மிஷ்டர்கனான சில ராஜர்களைத் தான் கேரில் வதித் 
தும் சிலரை அர்ஜுனாதிகலாக் கொண்டு வஇப்பித் 

தும் யுதிஷ்டிராதிகளைக்கொண்டு ருஜுவான மார்க் 

கத்தினாள் அனாயாஸமாகவே வர்ணாஸ்ரமா இகளுக் 

குரிய தர்மத்தை கடத்தினான். எண்பக்தொன்பதாவது 

அ.த்யாயம முற்றிற்று. 
  

f ஸ்ீக் க்ருஷ்ணன் தன் பத்னிகளோடு க்! 
| ass விதமும், அவர்களுக்கு சவ்ட| 

~—00~<p4{ லுள்ள ப்ரேமாதிசயமும், அவனுடைய yg7 }~-eo— 

| பேளத்ராதி ஸந்.ததி.பும், இந்த ஸ்சந்தத் | 
| Ber றீ. ரவணாதி பலமும் கூறுதல், 

ஸ்ரீசுகர் சொல்லுகிருர்.-- ஸ்ரீ மஹாலக்ஷமிக்கு. 

வல்லபனானை அந்த ஸ்ரீ க்ருஷ்ண பகவான் ஸமஸ்த ஸம் 

பத்துக்களும் கிறைரந்து மேன்மையுடைய வருஷ்ணி 

களால் சூழப்பெற்றதும் சிறந்த அலங்கீரரங்களை 

அணிந்து புதிய யெளவனவயதினால் மிகுக்த இளியு 

டையவர்களும் உப்பர்கைகளில் பக்து முதலியவற்றைக் 

கொண்டு விலாயாடலுற்று மின்னல்கள் போல் விளங்கு, 

பவர்களுமாகிய பெண்மணிகள் மனக்களிப்புடன் வர 
ஸஞ் செய்யப் பெற்றதும் மதஜலத்தைப் பெருக்குகன் 2. 
யாரனைகளாலும் ஈன்கு அலங்கரித்துக் கொண்டிருக்கிற 

பேசர் வீரர்களசலும் ஸ்வர்ணாலங்காரஞ் செய்யப்பெற்று 

விளங்குகின்ற குதிரைகளாலும் அத்தகைய தேர்களா 

அம் என்றும் கிரம்பின ராஜமார்க்கங்களையுடையதும் 
உத்யானங்கள் உபவன கள் இவை கிழைக்திருப்பதும் 

புஷ்பித் திருக்கின்ற வ்ருக்ஷங்களின் வரிசைகளில் நுழை 

ச்து மதுபானஞ்செய்து களித்திறுக்சின்ற வண்டுகளின் 
ஸமூஹங்களால் முழுவதும் தவணி உண்டாயிருக்கப்
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பெற்ற துமரகிய த்வாரகை யென்னும் சன் பட்டணத் 

தில் பதினாராமிரம் பச்ணிகளுக்கும் தரனொருவனே வல் 
லபனாகி ௮த தனை அற்புத உருவங்களை ஏற்றுக்கொண்டு 

“ போக்ய போகோபக.ரணாதி ஸம்ருத்திகளெல்லாம் 

நிறைக் திருப்பவைகளும் மலர்க்த நெய்தல் செங்கழுகீர் 
ஆம்பல் தாமரை ஆூய இப்புஷ்பங்களின் தாட்கள் 

படிந்து வாளலனையமைச்சு கிர்மலமான ஜலபூடையவை 

களும் பக்ஷிகள் இனமினமாய்க் கூவப்பெற்றவைகளுமச 
கிய அப்பெண்மணிகளின் க்ருஹங்களில் விளையா டிக் 

கொண்டி ருகதான். அளவற்ற வைபவமுடைய அப்ப 

மன் மடந்தையர்கள் ஆலிங்கனம் செய்யவும் அவர்க 

ளது கொங்கையின் குங்குமக்குழம்பு தன்னஙகமெல் 

லாம் படியவும் பெற்று அவர்களுடன் தரமரைமடுக்க 

ளில் இழிஈது ம்ருதங்கம் பணவம் ஆனகம் வீணை முத 

விய வாத்யங்களை வா௫ிக்கிற se starsat gin wos 
மாகதவக்கிகளாலும் பாடப்பெற்று விரையாடினான். 

தன்னை அடைர்தவர்களைக் கைவிடாது காக்குக்தன 

மையுள்ள அம்மஹானுபாவன், அம்மடக்தையர்மணி 

கள் சிரித்துக்கொண்டு ஜலமிறைக்கும் பாத்ரங்களால் 

ஜலத்தை எடுத்திறைக்கச் சானும் அவர்கள்மேல் 
ஜலத்தை எடுத்திறைத் துக்கொண்டு யக்ஷ£ரஜன் யக்ஷ 

ஸ்த்ரீகளோடு விளையாடுவதுபோல் அவர்களோடு விளை 

பாடினான். வஸ்த். ரங்கள் சனைந்து ஸ்தனப்ரதேசங் 
கள் வெளித்தோன்றவும் பெரிய தலைச்சொருக்கி 

னின்று புஷ்பங்கள் உதிரவும் பெற்ற ௮மமாதரசி 

கன தங்கரதலன் தங்களமேல் ஜலம் இறைப்பதைப் 
  

* போச்யளம்ருச்சி - அனுபவிச்சத்தகுர்.த வஸ்துக்களின் ஸம் 

ர,ச்தி. போகோபகரணஸம்ருத்தி - போகத்திற்கு வேண்டிய கருவி 
களின் ஸம்ருத்தி,
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பரிஹரிக்கவேண்டுமென்னும் எண்ணத்தினால் ௮வனை 
யே ஆலிங்கனஞ்செய்து அதனால் வில்க்த மன்மத 

விகாரத்தினாுல் திகழகன்ற அழகிய முகமுடையவர்க 
ளாகி விளங்கினார்கள். ஸ்ரீ க்ருஷ்ணனோவென்றுல் தான் 

அணிச்த பூமாலையில் அப்பெண்மணிகளுடைய கொங் 
கைமேலுள்ள குங்குமக்குழம்பு படியவும் விளையாட்டி 

அள்ள மனஞஷக்கத்தின் மிகுதியால் தலமயிரமுடி 

அவிழக்் தலையும் தான் அடிக்கடி அப்பெண்மணிகளின் 

மேல் ஜலத்தை வாரி இறைத்துக்கொண்டு அவர்கள் 

தன்மேல் ஜலம் இறைக்கவும் பெற்று யானைப் பேடுக 

ளால் சூழப்பட்ட தலைமையுள்ள ஆண்யரனைபோல் 
விளங்கினான். ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் பாட்டுக்களாலும் வாத் 

பங்களரலும் பிழைக்கும் தன்மையுள்ள ஈடர்களுக்கும் 
நர் த்தர்களுக்கும் மனக்களிப்புடன் அணியத் தகுக்த 
ஆபரணங்களையும் ஆடைகளையும் கொடுத்தான். அகத 
ஸ்ரீ கருவஷீண னுடைய பத்ணிகளும் ௮ங்கனமே ஆடை 

யாபரணங்களைக் கொடுத்தார்கள். இங்கனம் விளை 

பயாடிக் கொண்டிருக்கிற ௮க்த ஸ்ரீக்ருஷணனுடைய 
சடை உரை பார்வை புன்னகை விளையாட்டு பரிஹாஸம் 

ஆலிக்கனம் இவைகளால் ௮ம் மடச்தையர்களின் 

ம.திகள் பறியருண்டன. ஆகையால் போகமோக்ஷங் 

களக் கொடுக்குக்கிழமையுள்ள ஸ்ரீக்ருஷ்ணனொருவ 
ணிடத்திலேயே நகிலைகின்ற மதியுடைய அம்மடந்தையர் 

மணிகள் அவன் இல்லாதபொழுது தாமரைக் கண்ண 
னாய ௮ம் மஹானுபாவனைச் சிச்திச்துக்கொண்டு 

க்ஷணகாலம் ஒன்றும் பேசாமல் மெளனமாயிருக்து 

அதன்பிறகு பலவரக்யல்களை மொழிக்தார்கள். அவற் 

றைச் சொல்லுகேன். என்னிடத் கினின்று அவை 
சைச் கேட்பாயாக,
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ஸ்ரீக்ருஷ்ணா மஹிஷிகள் சொல்லுகிறார்கள்; 
அவர்களில் ஒருத்தி சொல்லுகிருள:-- குரரப்பறவை 

யின் பேடையே/ இவ்வலகில் ரரத்ரியில் ஜகதிற்வரனா 

இய ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் வெளிவிஷ.யங்களைப்பற்றின அழி 
வுகளெயையுமின்றிச் சயனித்துக்கெரண்டிருக்கிறுன். 

நீயோவென்றால் தூக்கமில்லாமல் புலம்புகன்றனை | ௪ய 

னிக்காமலே யிருக்கன்றனை. (இப்படி ஸ்ரீ க்ருஷ்ண 

னுடைய கித்ரைக்கு நீ பங்கஞ்செய்வது ys sor ? 
யுக்கமன்றே), ஆனால், தோழி! நீயம் உங்களைப்போல் 
தாமரைக்கண்ணணான அகத ஸ்ரீக்குவஷ்ணனுடைய புன் 

னகையோடு கூடின கம்பீரமான லீலாவலோகனத்தி 

னால் சன்கு மனம் பிளவுண்டனையா யென்ன 4 

மற்றொருத்தி சொல்லுகிறாள்:--சக்ரவாகப்பறவை 

யின் பேடையே/ ரரதீரியில் உன்பக்துவாகய கர தலனைக் 
சாணாமல் க்ண்கமா மூடிக்கொண்டிருக்கின் தனையே 
என்ன சீ ஏன் மன இரக்கம் உண்டாகும்படி. அடிக்கடி. 

மிகவும் புலம்புகின்றனை 2? ஆ./ இது என்ன கஷ்டம் / 

எங்களைப்போல் நீயும் ஸ்ரீ க்ருஷ்ணனுக்குத் தாஸ் 

யத்தை அடைக்து தலச்சொருக்கினால் அவன் சூடிக் 

களைக்க பூமாலையைத்தரிக்க விரும்புகின்மனையாஎன்ன?ி 

மற்றொருத்தி சொல்லுகருள்:--ஸமுதீரமே/ தரக் 

கம் பிடிக்காமல் கண் விழித்துக்கொண்டு ஸர்வ கால 

மூம்' ஓயாமல் உரக்க முறையிடுகன்றனைமே, ஸ்ரீக்ருஷி 
ணன்விஷூயத்தில் எங்களைப்போல் நீயும் கடக்கமுடி. 

urs அவஸ்தையை அடைக்தனையா என்ன ? ஆ! 

என்ன கஷுடம் !/ நாங்கள் கொங்கைமேல் அ௮ணிக்த குங் 

குமக்குழம்பு முதலிய அ௮டையரளங்களெல்லாம் ஸ்ரீ 

க்ருஷ்ணனுடைய ஸம்போகத்தினால் பறியுண் டிருப்பது 
போல் நீயும் கெளஸ்துபம் முதலிய உன்னடையாளங்க
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ளெல்லாம் ஸ்ரீ கருஷ்ணனால் பறியுண்டு புலப்படுகின்்ற 
னையே 

மத்றொருத்தி சொல்லுகிறாள். -சக்த்ரனே! நீ 

adeno sr க்ஷ்பரோகத்தினால் மிகவும் பீடிக்கப் 
பட்டு இலா த்திருக்கன்மனையாகையால் உன் கிரண 
களைக்கொண்டு அக்தகாரத்தைப் போக்க வல்லமையழ் 
றிருக்கன்றனையே என்ன 4 நீயும் எங்களைப்போல் ஸ்ரீ 

க்ருஷ்ணன் மொழிக்ச ரஹஸ்பவார்ச்தைகளை சினைத் 
துக்கொண்டு அவனிடத்தில் ஆழக்த மதியுடையவனா. 

கிப் பேசமுடியாமல் வாய் தடைபட்டவனாக எங்களுக் 

குப் புலப்படுகின் மனை, 

மற்றொருச்சதி சொல்லுஇருள்:--மலயமாருதமே/ 

(தென்னலே/) உனக்கு கரங்கள் என்ன அப்சியம் செய் 
தோம் 2 ஸ்ரீக்ருஷ்ணனுடைய கடைக்கண்ணோேக்கக்க. 

ளால் மிகவும் பிளவுண்ட எங்கள் ஹ்ருதயத்தில் மண் 

மத வேதனையை விளைக்கின் தனையே, (கரங்கள் உனக்கு 

ஒருவித அணிஷூடமும் செய்யா இருக்கையில் மன்மத 
பாதையை விளைத்து எங்களை வருத்துவது உனக்குத் 

சிகுதியன்று.) 
ஒருத்தி காதலனைத் தேடுகின்ற மத்றொருக்தி 

யைப் பார்த்து அவளைப் புவிபங்களை த் தேடுவதுபோல் 
பாவித்துச் சொல்லுகிறாள்: ஒன்றுமறியாத பேதை 

யே/ என்ன தீயானஞ் செய்கின் மனை 2 எதிரில் மலர 
முயன் றிருக்கிற இக்தக் குக்த புஷபத்தைப் பறித்துக் 
கெரள்வரயாக, மற்றொருத்தி சொல்லுகிறுள:--இகஈ த 

(மூ என்னும் அக்ஷ£ரமில்லாத வெறும்) குக்தத் இனால் 

எனக்கு என்ன ப் ரயேோரஜனம்* ஒருத் திசொல்லுகிமுள்- 

ஆனால் உனக்கு எத்தகைய புஷ்பங்கள் ப்ரியமானவை 2 
மற்றொருத்தி சொல்லுகிறுள்:--ஸ்ருதிறிசோ வியோ வூ



"2860 ஸ்ரீ பாகவசம் [௮-௧0, 

பூஷ்ணமான புன்கைத்தையன்றோ கான் தேடுகிறேன். 
ஙசுக்களுங்கூட இச்தப் புர்சாகத்தினுடைய வாளனை 
மின் மிகுதியைக் கண்டு அதற்கெகிர்முகமாக ஓடிச் 
சென்று தேடிக்கொண்் டிருர் தனவல்லவா 7 (இவ்வி 
பத்தில் அசேதனமான பசுக்களின் கதி இறுவானால் 

சேதனர்களின் கதியைச் சொல்லவேண்டுமேச 7) 

மற்றொருத்தி சொல்லுகிறாள்: -மேகமே/ யாதவ 
ஸ்ரேஷ்டனாகிய ஸ்ரீக்ருஷ்ணனுக்கு கீ ஈண்பனாயிருக் 

இன்றனை.. நிச்சயம், அதனால் நீ எங்களைப்போல் ஸ்ரீ 

வத்மென்னும் தஇிருமறுவடைய ௮க்த ஸ்ரீக்ருஷ்ண 

ஸணிடத் திலுள்ள ப்ரேமத்தினால் கட்டுண்டு அசையாமல் 

அவனை தயாணித்துக்கொண் டிருக்கிறாயா என்ன ரி 

எங்களைப்போன்றவன்போல் நீயும் பேரரவலுற்று ஹ்ரு 
தயத்தில் ஈரமுடையவனாகி நீர்த்தாரைகளைப் பெய் 
இன்றனை. (இது முக்தமே), அவனிடத்தில் மனப் 

அவ்ழ்று செய்தால் ௮து வருத்தத்தை விளைவிக்கும், 

மற்றொருத்தி சொல்லுகிறாள்: அழகிய குரலு 

டைய குயிலே / இனிதாகப் பேசுக தன்மையுள்ள ஸ்ரீ கரு 

ஷ்ணனுடைய உரைகள்போன்ற உரைக் உரைக்கின் 

னை, மரணம் அடைதந்தவர்களையும் ஈன்கு பிழைப் 
பிக்கவல்ல இக்குரலுடன் எனக்குச் செல்வாயாக, கரன் 
உனக்கு என்ன ப்ரியஞ் செய்யவேண்டும் 7 

மற்ரொருத்தி சொல்லுகிறாள்.--இனத்தில் தலை 
மையுள்ள கிளியே/ யாதவ ற்ரேவஷூடனான ஸ்ரீ க்ருஷ்ண 
அுடைய அழகான கதையைப் பாடுவாயாக, கரங்கள் 

உனக்குப் பாலால் ௮பிலே.கம் செய்கிறோம். தீவிர 

ஹாக்னியால் தபிச்சப்பட்ட எங்கள் ஹ்ருதயத்தில் பூ 

மங்கையின் கேள்வனாகிய ௮ச்த ஸ்ரீ க்ருஷ்ண்னுடைய 

கதையரகிற அமருதச்தை ஈன்கு பெய்வாயாக,
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மற்றொருத்தி சொல்லுகிறாள்:--ஆழ்ச்த மதி 

யுடைய பர்வதமே! நீ அசையா திருக்கின்றனை ; மற் 

gb, பேசர இருக்கின்றனை. பின்னையோவெனமுல் நீ 

aC ar ஒரு பெரிய பொருலாச் சிக்திக்கிறாப்போல் 

தேம்றுகிறது. நகரங்கள் வஸுதேவகுமாரனான ஸ்ரீ 
க்ருஷ்ணனுடைய பாதத்தை ஸ்தனங்களால் தசிக்க 

விரும்புவதுபோல், கீயும் ஸ்தனங்கள்போன்ற கொடு 
முடிகளால் அவனுடைய பாதத்தைக் தரிக்க விரும்பு 

கின்றனையா என்ன 7 ஆ / என்ன கஷ்டம் 7 

மற்றொருத்தி சொல்லுகிறாள்: '-ஸமுதர IT ops 

டைய பதீனிகளாகிய ofaCar! ermaxer யதுபதியி 

BIOL MW அுனுரரகம் அமைக்த கடை. க்கண்ணோக் 
கம் கேரப் பெரூமல் அதனால் மனம் பறியுண்டு 

உடம்பு மிகவும் இளைத்திருப்பதுபோல், நீங்களும் இப் 

பொழுது ( கீரீஷமரு துவில்) மடுக்களெல்லாம் உலர்க்து 

தாமரை மலர்களின் சோபையும் அழிக்து அன்பிற் 

கடமான கணவனாகிய ஸமுத்ரராஜனுடைய அனு ராகம் 

அமைக்த கண்ணோக்கம் கேரப்பெறாமல் இளைத்திருக் 
கிறீர்களா என்னசி ஆ! என்ன வருத்தம்சி 

மற்றொருத்தி சொல்லுகிறாள். -ஹம்ஸப்பறவை 

யே / உனக்கு கல்வாவரரி உட்காருவாயாக, பாலப் 

பருகுவரயாக, ஓ ஹம்ஸமே/ ஸ்ரீக்ருஷ்ணனுடைய 

கதையைச் சொல்லுவாயாக, உன்னை ஸ்ரீக்ருஷ்ணனு 
டைய தூதனென்று காங்கள் எண்ணுகிறோம், தருவ 

சாரலும் வெல்லமுடியாத மஹரனுபாவனாகிய ஸ்ரீசக்ர. 

ணன் க்ஷேமமாயிருக்கிறானா 2 ஈட்பு சிலைகிற்கப்பெருத 
அப்பரமன் எங்களுக்கு முன்பு ஏகாச்தத்தில் சொன் 

னதை யெல்லாம் மறவா திருக்கிறானா 2 (அதை யெல் 
வாம் சினைத்துத்தான் என்னை ௮ னுப்பினான்! என்க
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Gurl)  க்ஷாுத்ரதாதனே! (அழ்பத்தன்மையுள்ள 
அச்ச ஸ்ரீக்ருஷ்ண்னுடைய தூகசனே/) எதுக்காக நரங் 
கள அவனைப் பணியவேண்டும்? (“கரமத்திற்காக உங் 

க அவன் அழைக்கிறான்! ஏன்கிருயாசி) ஆனால் ௮வ 
னையே இங்கு வசவழைப்பாயாக, (அப்படியே ஆகட் 

டுமென்று போகத் தொடங்க அவ்வன்ன த்தைக் 

குறித்து மீளவும். சொல்லுகறாள்.--] எங்களெல்லோ 

ரையும் வஞ்சித்துத் தானொருத்தியேயாகக் கூடிக் 

களிக்கின்ற ஸ்ரீமஹாலக்ஷ்மியைத் தவிர அவசனைமாக் 
சமே அழைப்பீர்களரக, (*அவள் அவனை விட்டு எப் 

பொழுதும் பிரியமாட்டாளே. அவளை எப்படி பரிஹ 

ரிக்க முடியும் ! என்கிறாயா?) அவளொருத்திமாத்ரக் 
தரன் அவனிடத்தில் கிலைசின் அ௮ன்புடையவளோ 
காங்களெல்லாரும் ௮அத்தகையரல்லோமோ 

ஸ்ரீசுகர் சொல்லுகிருா:--ஸ்ரீக்ருஷ்ணபத்னிகள் 
யோடஸ்வரர்களுக்கும் ஈஎண்வானா3ய அ௮க்த ஸ்ரீக்ருஷ்ண 

னிடத்தில் இங்கனம் மனோபாவத்தைச் செய்து அத 

னால் வைஷ்ணவகதியரன முக்கியைப் பெற்றார்கள். 

பெரும்புகழுடையவனும் பெரியோர்களரல் பாடப்பட்ட 

வனுமாகிய அப்பரமபுருஷன் பல பாட்டுக்களால் பாடின 
மாத்ரத்திலும் எவ்விதத்திலாவது காதால் கேட்ட 
மாதீரத்திலும் ஸ்தரீகளின் மனத்தைப் பலாத்காரமா 

கப் பறிக்கு்கன்மையன். அவன் தன்னை நேரே பார்க் 
கிற மடக்தையர்களின் மன சத்தைப் பறிப்பானென்பதைப் 

பற்றிச் செசல்ல வேண்டுமோ. எவர்கள் ஜக த்குருவான 

அரச ஸ்ரீக்ருஷ்ணனைத் தங்கள் கணவனென்னும் புத் 
தியரல் பரதஸம்வாஹனம் முதலியன செய்து ப்ரேம தீ 
துடன் சுற்ரூஷிச்சார்களோ; அத்தகைய மடக்தை 
யர்களின் தவத்தை என்னென்று வர்ணிப்பேன்? ஸத்
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புருஷு்களுக்குக் கதியும் ஸ்ரீமஹாலக்ஷமிக்கு வல்லப னு 
மாகிய அச்ச ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் க்குஹஸ் சாண் ரமமே தர்ம 
YT ES கரமங்களுக்கு வி கிலமென்பதை Caray a 
அறிவிக்கும்பொருட்டு வே தங்களில் விதிக்கப்பட்ட 
வர்ணாஸ்ா ரம தர்மங்களைப் பாக்க அனுவிடிக்துச் காட் 
டனான். க்ருஹஸ். சான் ரமத்தைக் (Heo nary அனுவூ, 
*.திீதுல் கொண்டிருக்க அக்க ஸ்ரீக்ருஷ்ணதுக்குப் பதினஞருயிரம் பத்ணிகள் இருக் தார்கள், அப்பெண் 
மணிகளுக்குள் ருக்மிணி முதலிய எட்டுப் பேர்கள் 
முகயமானவர்களென்று முன்னமே மொழிச்தேன், 
௮வர்களெல்லேோரும் பிளளயுடையவர்களே. (Ser or 
யில்லா தவள் ஒருச்தியும் இல்லை. ) எங்கும் தடை படாத ஸங்கல்பமுடைய அப்பரமபுருஷன் கன் பரர்மை 
கள எத்தனைபேர்கள் உண்டோ, அவர்களுக்குள் இவ் வொரு தீதியிடத்திலும் பவ்வ தீது பின்னைகளைப் Gus முன். அளவற்ற வீர்யமுடைய அப்பிள்ளைகளுக்குள் 
பதினெட்டுப் பேர்கள் மஹா தர்களும்பெரும்புகமர் 
களுமாயிருக் தார்கள், அவர்களுடைய GIT tia Coy gf சொல்லுகிறேன், கேள், ப்ர தீயுமனன, அகிரு ச் தன், 
திப்திமான், பானு, ஸரம்பன், மது, ப்ருஹத்பானு, சித்ாபானு, வருகன், அருணன், புஷ்கரன், சேவபச an, oH SC salar, ஸுஈநந் தனன்ட சித்ரபாஹ-, விரூ 
பன், கவி, ச்யக்ரோ தன் என்னுமிவர்கள் பசினெண்மர், 
தீரிவக்சையின் புதல்வன் உபக்ரோசனென்பவள், அவன் 
ஸ்ரீக்ருஷ்ணனைச் தொடர்ச்து கார Sant Pegs Rap. பனாகிப் பகவர்னிடத்தில் மனம் மா றப்பெரு இருக்கை 
பரகிறவ்சசச்ை ஓயாமல்: அனுஷ்டிக்க வச் தரன். அவன் பஞ்சராத்ச சாஸ்த த்தின் பொருள்க ௮ 
வரும் எளிதில் ௮ M6 guy wr gy அதிஸல்க£ஹமுஃ
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அதிவிஸ்்க.ரமுமின் றி கடுத்கரமான ஒரு ப்ரபக்தத்தை 
இயற்றினன். அதை அறிக௰வன் முக்தியை அடை 

வான். அதில் ஸ்த்ரீகள் சூத்ரர்கள் தாஸர்கள் இவர் 
கள் அனைவரும் ஸ்ரீமஹாவிஷ்ணுவை அடைவதற் 

கடமான தரபம் புண்ட்ரம் மூகலிய வைவ் ணவஸம்ஸ் 

கர.ரமெல்லாம் கிரூபிக்கப்பட்டிருக்கெறது. ஸ்ரீக்ருஷ் 

ணனுடைய பிள்ளைகளாகிய இக்தப் பதினெண்மர்களுக் 

குள் ருக்மிணியின் பின்ரயாகிய ப் ரத்பும்னனென்பவ 
னே முதல்வன், அவன் உருவத்திலும் குணங்களிலும் 

தந்தையோ டொத்தவன். மஹறாரரதனாகிய அக்த ப்ரத் 
யும்னன் தன்னுடைய அம்மானாகிய ருக்மியின் புதல் 

வியை மணம் புரிந்தான். அவனுக்கு அவளிடத்இல் 
பதினாமிரம். யானை பலமுடைய அகிருத்தனென்னும் 

புதல்வன் பிறச் தான். ருக்மியின் பெண் வயிற்றுப் போ 
னாகிய அவவகிருத்தன் அ௮க்த ருச்மின் பிள்ளைவயிற்றுப் 

பேத்தியை மணமபுரிச்தான். அவனுக்கு அவளிடத் 

இல் வஜ்ரனென்னும் பிள்ளை பிறக்தான். மெளஸலைசாப 
த்தினாலேற்பட்ட யாதவகுலக்டயக் இினணின்று ௮வனெ 
ர௬வனே மிகுக் தான். அ௮வ்வஜ்ரனிடத்தினின்று ப்ரதி 
பாஹுஈவென்பவன் பிறக்தாரன். அவன்பிள்னை ஸுபா 
ஹு, அவன்பிள்ளை தர்மஸேனன்,  அவன்பிள்ளை 
ம்ருதஸேனன், இக்த வம்சத்.இல் பிறக் தவர்கள் பண 

மில்லா தவர்கனாகவாவது, ப பல புதல்வர்களைப் பெறுத 
வர்கள்சசவாவது, ஆயுள் அத்பமரமிருக்கப் பெற்றவர்க 
ளாகவாவது, அம்பவிர்யர்களரகவரவது, ப்ராஹ்மண 

குலத்திற்கு வேண்டியவ்மை Soo pCa py sai saree 
வாவது பிறக்கவில்லை. யதுவம்ச த தில் பிறக்தவர்க 
ளெல்லோரும் புகழ்பெற்ற செயலுடையவர்கள். ௮னே 
கமாயிரமாண்டுகள். எண்ணிலும் அவர்களை எண்ணி
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முடியாது. யதுகுலகுமாரர்களுக்குக் கல்வி கற்பிக்கும் 
ஆசார்யர்கள் மூனது கோடியே எண்பத்தெண்ணாயி' 
சத்து மூன்னூது பேர்களெனது கேளவி, (ஆசசர்யர் 
களோ இத்தனை பேர்களின் படிச்ச பிள்ளைகள of & 
Seer Cur sarrdijcuris@ar ay &us ஊஹித்துப் 
பார்.] யதுவம்சத்தில் அடங்கிய MAW? F UD) 50) 1h aU sor 
பதினாரிரம் பதினாயிரலக்ஷம் Garde நடை, பவன். 
மஹா னுபாவரகளரன யரதவர்கவெல்லோபையும் எவன் 
தான எண்ணவல்லவன்7?தவாஸுரயுச்தக்இல் மிகவம் 
பயங்கரர்கனான அஸுரர்கள் எவரெவா அ டிமுண்டு 
WT OT eras or} அவர்களெல்லாகும் மனுஷுூயஜா BF 
யில் சசுபாலன ஜரரஸக்தன் முதவியவர்களாகப் பிறக்கு 
கொழுத்து ப்ரஜைகளைப் பீடி. க்துக்கொண்டிருச்தார் 
கள. தேவதைகள் புவர்களை கிக்ரஹிக்கும் பொருட்டு! 
ஸ்ரீமஹாவிஷ்ணுவால் சியமிக்கப்பட்டு பதுகுலத தில் 
பிரர்தார்கள். இவர்கள் வருஷ்ணிகள் அக்தகர் தாசார் 
ant என்னுமிவை ip sure bt OO OPC ub Fes OT. Las 
வான் அதத பர தவகுலங்கஞக்கு ப்ரபுவரக ஸ்ரீக்ரு ஷ்ணா 
ரூபியாய் ௮வதரித்தரன். யாதவர்கள் எவரெவர் உண் 
டோ அவர்கள் எல்லோரும் ஸ்ரீக்ருஷ்ணனைச் தொடர் 
க்து வளர்ச்து Ws Sets. Wes யாதவர்கள் படுத் 
தல் உட்காருதல் உலாவுதல் பேசு தல் விளையாடுதல் 
நி.ராடுதல் புசித்தல் முதலிய எல்லாச் செயல்களிலும் 
ஸ்ரீக்ருஷ்ணனிட ச் திலேயே கிலைகின்ற மனமுடையவர் 
களாரயினும் அவன் தங்களுக்கு ௮க்தராச்மாவான பர 
மாதீமாவென்று அறியாமல் தங்களைப்போல் பதவர் 
கஷில் ஒருவனென்றே சினை தீதிருக்தரர்கள். மன்ன்- 
வனே/ இதற்கு முன்பு பகவானுடைய ஸ்ரீபாதநிர்ச்க 
மும்ே தவச தியுமாகய கங்கையே பூண்கதிர்ச் தங்களெல்
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லாவற்.றிலும் மேலாயிரு£த.து, இப்பொழுதோவென் 

ரூல் ௮ப்பகவான் யதுகுலத்தில் ஸ்ரீக்ருஷ்ணனாப் அவத 

ரித்துத் தன் புகழாகிற புண்யதீர்த்தக்தை எங்கும் 

வெள்ளமிடச்செய்து அக்கங்கையை அற்பமாக்கினான். 

அச்ச ஸ்ரீக்ருஷ்ணனிட த்தில் ஓயாமல் ச்வேஷூஞ் செய்த 

சத்ருச்களும் ௮னுசாகஞ் செய்த ஈண்பர்களும் ௮வ 

னோடு ஸாரூப்பத்சை அடைந்தார்கள். எவளுடைய 

கடாக்ஷத்தின் சிறுதுளி தங்கள்மேல் விழுவேண்டு 

மென்று ப் ரஹ்மருச்சாதிகளான மற்றவர்களெல்லாரும் 
ப்ரயதனள செய்கிறார்களே, அச்சுகையளும் தருவ 

சாலும் வெல்லப்படாகத பரதாரவிச் தங்களுடைய வனா 

மரகிய ஸ்ரீமஹாலக்ஷமி Des ஸ்ரீக்ருஷ்ணனுக்கே 

அ௮னன்யரர்ஹசேஷூமா மயிருப்பவள் (மற்ஜொருவர்க்கும் 

உரியளாகாதபடி அவனுக்கே சேஷமரயிருப்பவள்), 

மத்றும், இந்த ஸ்ரீக்ருஷ்ண பகவானுடைய பெயரைக் 
மேகட்கிலும் சொல்லிலும் அசன்பொருள் தெரியாமத் 

போயினும் அது அவர்களுடைய அமங்களங்களையெல் 

லாம் போக்கும், மற்றும், இவன் அசத்த யா தவகுலங் 

களில் தர்மங்களையெல்லாம் ஈடத்தினன். மற்றும் 

அவன் கரலத்திற்கு அபிமாணியாகிய ஸுதர்சனசக் 
சத்தை ஆரயுதமாகவடையவன், அத்தகையனாகிய 

இக்த ஸ்ரீ க்ருஷ்ணன் இப்பூமியின் பாரச்தை நீக்கெது 

ஓராச்சர்யமன்று. இம்மஹசனுபாவன் தேவகிமிடத் 

இல் பிறக்கானென்பது வெறும் பேச்சுமா தரமேயன் றி 
உண்மையன்று, இவன் ஜனங்களுக்கெல்லாம் தான் 

ஆதாரமும் ஜனங்களை த் தனக்கு ஆதரரமரகவுடைய 
வனுமாயிருப்பவன். இவன் யர தவக்கூட்டங்களரகற 

தன் புஜங்களால் அதர்மத்தை கீக்கும்பொருட்டே 

அவதரித்தான். (இவன் பூமியில் ௮வதசித்தமைக்கு
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அதர்மத்தைப் போக்குவதுமா தரமே முக்யப் ரயோ 

ஜனமன்று. அதை அவன் கேவலம் தன் ஸங்கல்பத்தி 
னால் ஈடத்தவல்லவன். ஆனால் பின்னை எது முக்யப்ர 

யோஜனமென்ருல்,) இவன் ப்ருக்காவனாதி இடங்களி 

ன்ன மரம் செடி கொடி முதலிய ஸ்தாவரங்கள் பசு 

பக்ஷிமு தலிய ஐங்கமங்கள் ஆகிய இவற்றின்பாபங்களை த் 

தன் ஸம்பச் த இினால் போக்கும்பொருட்டே அவதரித் 

தான். இவன். அழகிய புன்னகை அமைந்த தன் திரு 

முகத்தினால் இடைச்சேரியிலுள்ள மடக்தையர்களுக் 

கும் பட்டணக் நு மடக்தையர்களுக்கும் காம விகரரத் 

தை வளரச் செய்து அவ்வழியில் அவர்களை அங்கீகரிதீ 

தான், இத்தகையனாயய (ீக்ருவஷரை பகவான் மிகுக்த 

மேன்மையுடன் வினளக்கமுற்றிருக்கன்றான். இக்க ஸ்ரீ 

க்ருஷ்ணானுடைய பா தாரவிக்தங்களில் தனக்குப் பக்தி 

விளாயவேண்டுமென்று விரும்புகிறவன், தன்னுடைய 

ஆஜ்ஞாகூபமான வேதத்தில் விதிக்கப்படிட தரம மர் 
யாதையைக் காக்கும்பொருட்டு லீலைக்காகத் திருவரு 
வத்தை ஏற்றுக்கொண்ட யாதவஸ்பரேஷ்டனாகிய பரம 

புருஷன் இங்கனம் மனுஷயசேஷடைகளை அனுஸரித் 

துச்செய்தவைகளும் கேட்பவர்களுக்கும் சொல்பவர்களு 

க்கும் பாபங்களைப்போக்கி கிரம்பவம் பக்தியோகத்தை 

விலாக்க வல்லவைகளுமான அவனுடைய தஇவ்யாவதரர 

சரிதீரங்களாக் கேட்கவேண்டும். மனுஷ்யன் ஸந்தி 
கள்தோறும் ஸ்ரீக்ருஷ்ண்னுடைய அழகான கதை 

யைக் கேட்பதும் சொல்லுவதும் செய்துகொண்டு 

அவன் விஷயமான சிந்தையை மேன்மேலும் வளர்ச் 
திக்கொண்டு வருவானாயின், கடக்க முடியாத யம 

ணிஉ.ம் அகப்பட்டு வருக்கும் ப்.ராணிகளின் துக்கங்களை 

முடிப்பதாகிய அப்பசவானுடைய ஸ்தானத்சை அடை
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வான், இகத ஸ்தானத்தைப் பெற விரும்பியே பற்பல 

மன்னவர்களும் தவஞ் செய்யும்பொருட்டு க்ராமத்தி 

னின்று வனஞ் சென்ரர்கள். (அப்படிப்பட்ட விஷ்ணு 

வின் ஸ்தானத்தை அவனுடைய குண சரித்ரங்களைக் 

கேட்டு அதில் சிசு்தனை வளரப்பெற்றவன் அனாயாஸ 

மாகப் பெறுவான்), தொண்ணூருவது அத்யாயம் 

DD par 

பத்தாவது ஸ்கந்தமும் முற்றுப்பெற்றது. 

ஸ்ரீ க்ருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து. 

 




