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ஸ்ரீமகேராமானுஜாயகம$. 

அவ தகரரிகர. 

  

ஸ்ர்வேச்வசல், ஆழ்வாருக்கு தன்னுடைய ஸ்வரூபரூபகுணவி 

பூதிகளை மயர்வறமதிநல மருளின னென்டிறபடியே நிர்ஹே.தக கர: 

பையாலே தன்னைக்காட்டிக்கொடுக்க, கொடுத்த ஜ்ஞானம்பக்இருபா 
udier ஜ்ஞானமாகையரலே, பரபக்தியுக்த்தராப்க்கொண்டு பக 

வதீகுணானுபவத்தைப்பண்ணி;, அதினுடைய விபாகத்சையான பூ- 
தஞூானம்பிதநீ. து, அதடியாக பரமபக்தியிறநீது, அத்தாலே, € பக் 
மீச்யோதிருபலம்பதய”' என்றும், 4 பரமம்ஸாம்யமுபைதி எ 
௮ம் 8 தம்மையேயொக்கவருள் செய்வர்” என்னும், சொல்ற. 

டடியே ஸ்வஸ்வரூபத்தைப்பெறி௮; பாரியைக்கு - S82 
போடலை. வழுவிலாவகனு செப்ப ண்ட ் என்னும், > 

aS nePOOi 8p Oeics od சொல்லுகறபடியே ப்சாப்தி மான 

 கைங்கரீயத்தைப்பெத்ற வாஜ்லாருடைய தீரவிடோபநி. 

      
    

யத்தை, பெரியமுதலியசர், ஆழ்வாருடைய தைத ப 
ஆ, பின்பு அசார்யோபதே௪ கீரமதீ தாலே, ஆளவந்தார் அறிதல்) 

விடோபதிவித் சஹல்யா£ததங்களைலபி3 ௮, அதிதைத் தாட 
B22, ௮வ்வனுஸதீதானத£தால் பிறத்த.ட்ரீதி உள்ளட க்காமையாலே 
டரீவாஹாபேகைஷ பிறக்கையாலும்,ஸம்மைரிகள் அர்க்கதிை 
டுயிவர்கள் இதை யிழக்கவொண்ணாகென் லும் கருவ 
லோபனிவிக் ஏ ்யமாமீடி அர்த்ஜேயமான வர்தீ, 

- மதியும்படியரக we: neve ee 5 
டரிக்த ர த தே 
ற மனதீதி? 
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ஸ்ரீதளவந்தார்வ்தோக்திர வ்யாக்கியானம். ட 

ச்லோ--நமோடந்தயாக்புதாக்லிஷட தஞானவைசாக்யராசயே- 

'சாதாயமுதயேகாத பகவக்பக்திஷிதீ தவே - SS 

அம்வாருக்கு பகவத்ப்சாவண்யமடியாகப்பிற மத ஜஞானத்தை 

ஆழ்வார் பி ரஸலாததீதாலேபெற்று, தம்மளவிலே பர்யவஹிக்கை ய 

ன்றிக்கே, பின்புள்ளாருக்கும் உபகாரமாம்படி, இத்தர்சன ஸ்தாப 

சரானபடியாலும்) மணக்கால்நம்பி, பெரியமுதலியாருடைய ர் 

தீதம்இஅ,உம்முடையபேற்றுக்கெல்லாம் அவருடைய திருவடிகளி 

லே ல்ம்பநீதமேஎன்கையரலும் அவரை ஆச்சயிக்கிறார். 

இதைநினைதீதிஜேடட்டர் - பரதம் அருள் கமிட் து 

தும். வேதகாரணமானப்ரணவம், வேதாதியந்தங்களிலே யா % 

போலே, யிங்குமாதீயநீதங்களிலே ஆசார்யஸ்_துதியாய், ப்ட் . 

ப௫வதீஸ்தோதீரமாக விருக்கெறது. முதலிட்டு மூன்று எனத ம 

லே டெரியமுதலியாசை தமல்கரிக்கிறார். 
முதல்சலோகதீதில், ஒருவனைக்கவிபாடப்புக்கால், அவன் ஐச்வ 

ரீயதீதைச்சொல்லிக் கவிபாமமாம்போலே, வைஷீணவனுக்கு ஐச் 
வரியமான ஐஜஞாறவைசாகீயங்களுடைய ட்சகார்விச்தைச்சொலலி 
சமஸ்கரிகக௫ுர். தனமாயதானே கைக்கூடுமென்௮ wadiemal ge 
கு தனம்பக்தீயாதிகளென்று சொல்லித்திறே, 

அவதாாறிகைஞமுதிதித்து, 

வ்யா--(தம:), அஹமபிநமம டகவதஏவாஹமஸ்மிஎன் கிறபடி 

யே, எனக்குரியேனல்லேன், பெரியமுதலியாருக்கு சேவிமென்கு 

ரூர். தமோவிஷிணவெ என்கிறுப்போலே. (தமேரநாதாய) வென்கி 
ரூர். உபகாரல்மருதியாலே. மமோவிஷ்ணவெளன்றும் தமஇத்த 

யேவவாஇத$ என்றும் தமரிஷிப்ய2 மந்தாக்ருத்ப்ய, தேஷீாம 

— பிறதமோதம? என்றும் -செரல்லக்கடவதிறே - ஈச்வரமுனிகள் ஸ்ரீசம் 

651 Soler ef திருசாமம்சாதீ கையாலே, நாதனென்று திருதாம 

மாற ௮-எப்படிப்பட்டவரென் ௮ மபேகை்ஷையிலேசொல்் லுற.௮... 
(அடத்தீய) இவருடைய தீஞாதாதிகள் இன்னாருடையத்ஞா;நாதிகள் 

டோலே இருக்குமென்று நினைக்கவொண்ணாதென்னுதல், “இவ்வள 

வென்ன ஜ்ஞாதாதிகசாலும் பரிச்சேதிக்கவொண்ணாதென்கை, ம். 

பகி) €ழ்இயத்தாரா வதக்க செொல்லுகையாலே) 4 க்ரூஷஹா     
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(௨) ஸ்ரீதளவநீதார்வ் தோதா வ்யாக்யானம். 
௯ 

வ்யா.-பூயோதம இதி- த்ருவிரர்தீதனுக்கு தண்ணீர் குடிக்சக்கு 

டி.ஃக பரியாப்தி மிறவாதாப்போலே, பின்னையு மவர்ச்கடியேனென் 

api. ஆச்ரிதரை ஒருக்காலும் 'தழுவவிடாத HFEUS விஷியத்திலே 

ஐஞாதபக்தயாதகளாகையாலேட தம்மளவில் பர்யவஹியாதே,பகவ 

EMahus FFG அபூமியானலம்லாச மெங்கும் வெள்ளமிடும்படியா 

ன இவருடைய தஞாதபக்திகளுடைய ப்ரக்ருஷ்டதையைச்சொல
்லு 

இறு. (பூயோதம3) புதச்சதம, தமோதமஸ்தே - என்றபடியே. 

( அபரிமித ) - இடந்தபாயிலே வெள்ளங்சோத்தாப்போலே இரு 

நீதவிடங்களிலே வந துகிட்டும்படி. எல்லையிற ந்திருக்கை. (அச்ச்யுத) -' 

நியந்திருதீவ ஸ்வாமிதீவ சல்யாணகுணங்களாலே குறைவதீதிருக்கை 

யென்னுதல், ஏச௫ூப்மா யிருக்கு மெல aor Sd, என்றும் gener 

ர்தீதமாயிருக்கு மிருப்பை தழுவவிடாதவ னென்னுதல்,ஆர்நீதபுகழச் 

சுதனென்றும், plod pots கருநஞூனையச்சுதலீ றனனை யென்டு 

: psig Cus Hel Door தந்தாம்கையிலும் பிறர்கையிலும் காட்டிக்கொ 

டாதவலென்னுதல் - ( பக்திததிவஜ்ஞாநாம்ருதாட்தி ட்ரிவாஹசுபை 

ர்வசோபி 8) பக்தததீவத்ஞா.தங்களாகிற அம்ருதாப்துயினட
ைய டி 

வாஹரூபமான சுபமானவசஸ்ஸ ச்களாலே. உபாய மீச்வரனா 

கையாலே, ஜ்ஞாநபக்திகள் 'போகரூபமாய் அபரிச்சின்னமாயிருக் 

'குமெல்கை.பரிவாஹமாவ- அ௮வ்வவசக்ஷ்ணார்தீதமாக அதிகஜலநிர்க 

ம்னஸ்சோ.அவ் ஃ-ப.வசஸ்ைக்களுக்கு சபதீவமாவது- அவிஸ்த ரம 

ஸமீதிக்தம் இத்யாதிகளை புடைத்தாயிருக்கை, (லோகே) பகவத்ப 

கஇக்குமேட்மமெடையானஸம்லாசத்தி
லே. லைஷவாபார்ச்சவீவாருணி : 

விதீ யாபர மேவ்யோமன் ப்ரதி டி.தா என்அபசமபகுத்தில் பரிமாற 

சீசடவபக்தியை, தான்முகளுர் பெற்ற _சாட்டுளே கச்பாலுக்கும் 
தீதன னெலிஜறெபடியே 'ஐம்ஸாரத்திலே தடையாடும்படி.. பண் 

ணினபடி. ( அவதிர்ண ) ஈச்வராவதாரம்போலே யிஜே ஸ்உயம்பீ£ 

"“யோஜனமான பக்தீயவதாரம். ( பரமார்தத ) பரம் 'ப்ரயோஜன 

தனில் பெரிய வென்னும்படி.ஞு..     
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ஸ்ரீதளவர்தார்வ்தோக்ர வ்யாக்யரீனம். : Be 

அனுபால்யமான சட்தாதிகள். (அபவர்க்க) சப்தாதிகளுடைய ௮ல் 

டாஸ்திரதீவாதி தோஷிதர்சனத்தாலே பிதரானசேதனருக்கு 2s 

திவ்ர௬ுதீதிரூபமான ஆதீமப்சராப்தியும், ல-சைகதானமான பகவத்ப் 

சாப்தியும், ததீராபிஸ்... - யோகிநாம ம்ருதம்ஸ்தானம் ஸ்வாதீமஸ்ழ் 

தோலிகாரிணாம். ததஸ்யதீரிவிதல்யாபி த*க்கதாகல்யஇஅயாரப்ய, 

நிரஸ்தாதிசயாஹ்லாத ஸல-கமாவைகலக்ஷணா-பேவிஜம்பகவத் ப்ரா 

Bs ஏகாநீதாதியதீதி மேதேத்யாதி. (த.துபாயசதி) போகமோரக்ஷங் 

களுடைய ஸாதனபேதங்களை. நித்யதைமித்திக காம்யகரீமானுவிடா 

னம்போகஸ்ய. லாங்கானுஷடி.த கர்மலாதீயஜ்ஞான யோகாதி ஆதீ 

Lor Css. ஜ்ஞாறகரீமானுக்ரு ஹீதபக்த3 பசவதீப்ராட்சே:, (உதா 

5.) லம்லாரிகள்பக்கல் அர்திதீவமாதல், பீரயோஜனமாதல் நினை 

யாதே, இவர்கள் அனர்தீதடரிஹாரமே பீசயோஜனமாக வுபகரிதத 

ல்லது நிதகீகமாட்டாதமேசம்போல வுபகரிதீதவர், (ஸநீதர்சய) 

ஸம்சயவிபர்யய ரஹிதமாக பீரதீயக்ஷியாநின்றுகொண்டு, ( நிம 

மிமீத) அந்தாதிமேலிட் டதிவித்தே மைபொருளை என்கிறபடியே, 

அரவகாஹமான வேதார்த்தத்தை அல்பக்சந்தத்தாலே பண்ணினா 

னென்கை. (புராணரதீனம்) புராணமாவது - ஸரீகச்சப்ரஇ ஓர்ச்கச் 

சேத்யாசப்ய,புராணம் பஞ்சலகுண மெல்கிதபடியே, பஞ்சலக்ஷ 

-ணோபேத்மான கீரநீதஜாதம்.புராபிநவம் புராணம்என்னமாம், அதா 

வன-ஸ்வரஸத்தை யென்று மொக்க ஒருவரால் அழிக்கவொண்ணா 

திருக்கை. (ரதீனம்) அர்தீதப்சகாசசமாயிருக்கையும், ஸங்கரஹமா 

யிருக்சையும், ஆபதீரக்ஷகமா யிருக்கையும், இநீதபுசாணாதிகாரிக்னு 

லோகபரிக்ரஹம் ஷிதீதிக்கையும். (முனிவராய) தனக்குவரங்கெடு 

த்த வஷிடபுலஸ்தீயர்களுக்கு முதீரிதாமுதீரித ட்ரதியுசீரிதரா 

ய், ௮அதிதாலே அவர்கள்படியையுடையவ னென்னுதல், முனீநாம் 

வரணிீயாய என்கிறபடியே, அவர்களுக்கு ஆகரணீயனென் ணுதல், 

(பசாசராய) பரராகிருர் - பாஹ்யகுதிரு “டிகள், அவரை பரமா. 

ணசரங்களாலே ஹிம்ஹித் அ,வைதிகமர்யாதையை ஸ்தாபித்தானெ 

ன்னுதல், இரீதரியஜய தாலே ரஜஸ்தமலல க்களை. ஜபித்தானென் 
டனுதில், ய;-உதா.ர; - இத௫தீச்வர ததஸ்வபாவபோகாப வர்கத, a 

ws? - 53Car 5- தக. 5 மூன 
ல. பராசராய - oe eo ae oe 
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(௪) .... ஸ்ரீதுளவநீதார்ஸ்தோ5ர வ்யாக்யானம். உடு 

ச்லோ.--தீவாம்லேரூபசரிதை? பரமப்சச்ருஷிடல் தவே 

ஸாதீவிகதயாப்ரடலைச்சசாஸ்தீரை:- 

ப்சச்யாததைவடாமார்த்தவிதாம்மதைச்சறைவா 

_வைரப்ரகிருதய:ப்ரபவதீதிபோதீ.தம் - ௪௫. 
  

வ்யா,--தீவாம்லேதி. ராவேக்ஷ்ஷேயில், வேதாத்தப்ரதமபா 

தோக்தத காரணதீவம்சொல்லுகிறது. ஸ்வாபாவிகத்தில், குளோபல் 

ம்ஹாரபாதாரித்தம் சொல்லுற, கஸ்ரீஸ்ரீயில், stuns sho ரீ 

தீதம்சொல்லுற.து. வேதாபஹாரதீதில், உபப்ருஹணமான ரீ 

தீதம்சொள் லுகற ௮. கஸ்யோதரதீதில், ப்ரமாணானுக்ரு ஹீ ததர்கஷஹூி 

தீதபரதீவம்சொல் லற. இனிஇதில், இப்படி தீரடப்ரமாணஹித்த 
மாயிருக்க,அல்-ரீம்யோதிமாபலினா?எல் கறபடியே ஆஸலுரம்சக்கு 

திகள் ௮வனைஇழப்பதேயென்று, அவர்கள். இமவுக்கன்னாதாகஞர். 

அதவா;, யாருமோ£திலைமையனென வறிவரிய் வெம்பெருமான் ௪ 

ன்று அலப்ரகீருதிகள் சண்படாதொழியப்பெறுவதே . இவ்விலக்ஷ 

ணவிவியமென்றுமாம். ( தீவாம் ) லரீவாதிகனாய் இவ்வாத்மாவுக்னு 

-வகுதீதவுனினை. ( €ல ) மஹதோமற்கை$, தாவேக்ஷ்லே. என்கிற 

ச்லோகத்தில் சொல்லுந ல்வபரவம். அ.தரதெது-லர்வாதிகளுயிரு 

நீ. துவைதீ அ, பஹுஸ்யாம் என்கிதபஒயே இவத்தி னிஓவுபேறுத 
ன்ன தாய்;,அபிமானியுநீதானே யாயிருக்கை. (ரூப) Stor Pe pugs 

என்இறவடி.வு, ஹிரண்மய? புருஷோத்ருச்யதே - தஸ்யய தாகப்யா 

ஸ்ம் புண்டரிகமேவமக்ஷிணி - நீலதோயதமதீயஸ்தா,; நபூகல்ங்கல் 

ம்ல்தாசோ தேஹோஸ்யபரமாதீமன$% . த.தஷ்யப்ராகீருதாமூரீதீஇ? 

மாம்ஸமஜ்ஜாஸ்திலமம்பவா இதியாதி. (சரிதை?) க்ராநீதீவாநிசரயபு 

னருதீரெதிஎன்றும்,வேதாபஹாசகுருபாதகவெல்றும் சொல்லுற 

அதிமானுஷி சேடி தங்களா ஓம். (பசமப்ரக்ருஷிடஸ்த்வேற) பரம 

ஸிதீவஸமாச்ரய5க: என்று சுதீதலித்வமயமான விபூசியோகதீதா 

ஓ; க்ஷயதீதமல்யரஜலிபேசாகே.தம் ஸி:பரஸ்தாத், ஸ்வலதீதாகர 

ரகம் ஸதீவம்மிச்ரல வாதி விலக்ஷணம் இதியாதி. (ஸாதீவிகதயா. ப்£ 

டலைச்சசாஸ்தீரை:) வேதத்தில் லாதீவிகருக்கு, ஹி.சானுசாலனம்ப ட் 

ண்ணும் ஜ்ஞாதபாகதீதாலும், அக்தேச்சிவஸல்யமாஹாதம்பம் இத 

யாசப்ய, ஸாதீவிகே£$வதகல்பேவி- மாஹாதீம்யமதிகம்ஹரேர, 

ஏன்னு ஸ“்ரீமாத்ஸ்யபுசாண் திலே. ஹதீவோதரிக்தனான் ப்ரஹ்மாவின் 

வாக்யமாகையாலே, ப்ரபலமான சாஷ்த்மங்களாதும், (பீரக்யாக
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ஸ்ரீதளவற்.தார்ஸ்தோதர வ்யாக்யானம். ௨௭ 

வ்யா.--பதண்டமிதி, ஜேப்ரதிடாதித்த லர்வேச்வர தவத துச்கு Or 

இல்ம்பந்திதயா ௮பேக்ஷிதமான ஈரிதவ்யஜாதத்தை பீரபஞ்சேரிக்கி 

ot. (யதண்டம்) சர். தசபுவனாதீமகமான வண்டம் ஒன்றாக. ௮ண் 

டாநாறீ.து லஹைல்சாணாம். இத்யாதிகளில்படியே ௮ண்டஸமூகம் 

யாதொன்று, (அண்டாநீதாகோசரஞ்சயதீ) ௮ண்டாதிபதீரிலோகே 

சவர இிஃடால தரபதிட்சமு.கமாய், ஸ் தாவரஜங்கமாதீமகமான ௮ண் 

டாநீதரிவரீதிஸமூஹம்யாகொன்று. (தசோத்தராணி) மேன்மேலும் 

திசஞூணிதமான வரரிவஹ்நி அதிலாகாசங்களும்; பூசாதிகளும், மஹா 

னும், கார்யோன் முகமான பீரக்ருத்யம்சமான ஆவரணங்கள்யிவை 

இல. (குணா) ௮௮. சேதரசைபந்திப்பது குணதீவாசாவாகையாலே, 

பநீதசகாரணமான ஸிதீவாதிகள். (பிரதானம்) அவிக்ருதப்சக்ருதி ப்2. 

தேசம், குணாப்ரதானமெல்து.குணஞுணிகளை பிரிதீ தட்டேசுெல, 

குணங்களையே ஜகதீகாரணமாகச்சொன்ன' லாங்கயமதம் அவைதிக 

மெலீகைக்காக. (புருவி£) பதீதாத்மல்மடி£ அண்டாநீதாகோசச 

மென்னு வ்யஃடியைச் சொல்லுகையாலே இதுலமவுடிவிவிடம், 

(பரம்பதம்) கார்யகாரண। உபயாவலஸ்தப்ரக்ருத்யாச்ரயாத் க்ஷ. 

தீமஜ்ஞாதீ ஆன்நீதாதீபரம்பதம், ஹிரண்மயேபசேலோகே இதயா 

ய்ய) ஐயோதிலிரம்தயோதி ஸ்ததயதாதி மவிதோவிது;, பரமேவ் 

யோமன், லோச்னுதே, தீரிபாதல்யாம்ருதம்தீவி, யதரபூர்வேலாதி 

- யரஸ்ஸ்நீததேவா; அதியர்காதலதிப்தம்தத் ஸ்தாதம்விஷ்ணோர் ம 
ஹாதீமத₹, ஸ்வயைவம்ரபயாராஜலி தஷப்பே௯ும். தேவதான 

வைஃ . ததீரகதிவாபுனர்தேமம் .லோகமாயாநீதிபாசதேசீயாதி பிரு 

க்தாதீரிபாதீவிபூதிஃ(டராதீடாம்)ட்ரஹமாதிகளில்பரர்முக்தரீ அவர் 

களில் பசரீதித்யஹிததர். (பீரஹமச௫) சுத்தலதீவமயமாயம், பரஞ்ஜ் 

யோதிர்மயமாய்... ளெளதீதர்ய லெளகுமார்யாதி கலஃ்யாணகு்ணா 
பேதமாய்,ப்ருஹதீவப்ருஹணத்வகுணயோசதீதாலே ப்ரஸ்மசப்த 

லாச்யமான திய்யவிக்ரவாம். ஸபசஸ்ஸிரீவசக்தீதாம் பரஹமணஹ் 
ஹமநதீதரம், ஞூரீதீதம்பீரஹ்ம; சாநீதானநீதபஹாவிபூதி பரமம் 

யத ப்ரஸ்மரூபம்ஹசே₹ ஞூர்தீதம்பாரஹ்மததோபி யதட்ரியசசம், 
ரூபம்யதத் யதபுதமித்யாதி. ( தேவிபூதய: )- விபூதிசரீசசப்தங்கள் 
பர்யாய .மாகையாலெ,. சரீரதயாசேலிங்கள். விபூயோஹசேரே 
தாஉ ஜகதஸ்லிரு&$டிஹேதவ$, யாதிமூர்த்தானிய மூர்த்தாதியான் 
யதீராலிய தரவரக்வ௫த். -லதீதிவைவஸ் அஜாதாறி தாநில்ர்வாணி த2. 

வட.  ததீஸீரீவ& வைஹரசேஸ்தனுரிதயாதிபி: விபூதி ரசப்சயோ: 
பரீயாதீவம்சாஸ் தீரேலி-பப்ரஹித்தம்-௧௭,
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ஸ்ரீதளவழ்தரர்ஸ்தோஃச வ்யாக்யானம். ௨௯ 

டுகருட்போலே. ௮ஜாயமான$ கோலிவலஸ்மினிலாம்ப்சதம் லோ 
'கேகுணவானென்று தொடங்கு, இக்ஷ்வாகுவம்சப்ரபவ₹, பபூவகுண: 
£87, லிஹிதேவைருதீர்ணஸ்யஎன்கறபடியே, லகாரீயம் ௮வதா 
ர்யமென்கை, (ர௬ஜ-ு) இப்படி தன்னை அமைதி ௮க்கொண்டு பெர 
ருநீதும்போது, அவர்கள் தாதாருசகளாகையாலே, மேட்டிலே 
விசகாலே நீர்ஏதீதுமாப்போலே, அ௮வர்கள்்செவ்வைக்கேடே செவ் 
வையாம்படி. செவ்வியனாகை. ஆர் ஜவமாவது -ஆச்ரிதவிவியதீஇல்.ம 

னோவரக்காயங்களால் ஏகளுடனாகை, யஜ்ஜாதியொயா?ருசோயத் ஸ் 

வபரவல்தஜ்ஜாதீயல்தாதீருசல்ததஸ்வபாவ£ததீவைததா ஷ்துகதமோ 
யமஹோஸ்வபாவோ யாவாவியதாவி தகுணோபஜதேபவச்தம். தீர 
வான் ஸ்ததாவிதகுணஸ்தததீரவ்ருதீதி: ஸம்ச்லிஷ்யஷிதீவமிஹதே 

தல்மானதைர்மா. (௬௪) இப்படி. உபசரிக்குமிடத்தில், ஒருப்சயோஜ 
னத்தைக்சகணிஏயொதே, வெறும்புறத்தில் உபகரிக்கும்பாவசதீதியை* 

சொல்ல ற_௮, யோர்தேசுஏல்ல் ஹிசு6£, நிதயலம்ஸாரியைஸ்வலம் 
் பநீதமேஹேதுவாக நித்யல-ஒரிகளோ டோருகோவையரக்க வல்ல. 

பாவன தீவதீதைச் சொல்௮கறதென்றுமாம். பாவரஸ்லிர்வலோகர. 
தாம்தீவமேவரகு தநீதன.சர்மகாண்டே,பக்திரவ்டவிதாஹ்யேவீய 
ஸ்மின் ம்லேச்சேபிவரீததே. லவிட்சேச்கசரொமுனிச்ரீமான். ஸ்யதி 

ல்ஸ்சபண்டி த:- மயாபூத்யல்லைதாசாளெள மதீபக்தச்வடசோயிய:. 

தீஸ்மைதேயம் ததோக்ராஹ்யம்லசபூத்யோ யதாஸ்யஹம். (மர; 

௮) ஸம்ச்லேவித்தி லிப்படியிருக்கறெவன், இவர்கள்விச்லேவி.ததில். 

ஆகிறமாட்டானெல்கறெ௮.ஆதீமகுணப்ரசரணமாகையாலெ,. மான 
ல்தெளர்பல்யதீதைச்சொல்லுறெ.து, ைவதம்சான்னமசகான், தஜீ 
வேயம்க்ஷணமபி, அவகாஹ்யரர்ணவம்ஸ்வப்ஸ்யே. (தயாளு) ஆச் 

ரிதவிஷிய தக்கத்தில் அல்ஹனாயிருக்கை. தயை - பருக்கால்ஹத். 

வம். லஏகா€சரமேத, வ்யலரேவி மனுஷியாளும். இத ஸர் வலா 

தாரணமானால்; ஆச்ரிதவிவியத்தில்கருபை அவாக்மனல்கோசசமி. 

றே. ட்ரியோஹித்ஞாதிதோதீயர் தமிதி, ஸ்தீரீப்ரணவுடேதிகாரு- 

ண்யாதீ. $தைலினிடதிதமிதீயாதி.(ம.தர3) நிர்தயனானாலும் விடவொ 
ண்ணாத ஸ்வாரஸ்ய தீதைச்சொல்லுறெ.து, நாந ரவிதருகெளான ஜீ. 

க்களுக்கு அவ்வவர்நிலைகளிலேயினியனாயிருக்கை. சலஸோவைலி.,ஏவி 

ஹ்யேவா கந்தயாதி,. ரஷக்ஹ்யேவாயம்லப்.தீவாதநீதீபவதி இதயா, Ss. 

ய, (ஸ்திர?) இப்படி. ஸ்ர்வாஷிசனாயிருக்தெவன்பக்கலிலே; அல்பா
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ஸ்ரீதளவற்தார்ஸ்தோதிர வ்யாக்யானம், es 

சலோ. திவதாச்ரிகாதாம் ஜகதுத்பவஸ்திதி 

; ப்ரணாசலிம்லாரவிமோசனாதய - 

பவதீதிலிலாவிதயச்சவைதிகரஸ் 
தீவதியகம்2ரமனோனு ஸாரிண-- 20. 

மலதீதிலே அவ்யவதாதேத பிறந அ, அவனோடேயோதின சதுர்ு 
கனுக்குமேலே, ௮வனைமனுயர் கோடியிலேநி௮தீதி, தேயேசதக் 
ரமதீதாலே மனுவிய கநீதர்வாதி ப்ரஹ்மாகீதமாக அீதாவதிஷி 

் தீதியர்தீதமாக ப்ரஹ்மாக்களை கற்பி 2.௮. (எகைககுணாவஇப்லியால 

தரஸ்இதாரெ௦ )- ஆன தீதகுணமொன்றையும் எலலைகாண்கையிலேஇச் 
சையாலே உத்யோகிதீ௮, லர்வசாலமும் ஸ்திசைகளான. வைஇக6ர் 
களான வை, ஏஎகைகவென்கையாலே) ஜ்ஞாதா 5$ீதாவவஹமானயுவதீ 

வாதிகளை நினைக்கிறது. ஸிதாஸ்திதாவேதகிர;, என் ௮, நிதிய தீவாபெள 
ருவேய திவங்களை சொல்லிற்னாகவுமாம். வேதாக்ஷ£ராசியென்னாதே, 
வேதகர்க்கள் எலிக௦௮ - வேத்சப்தேப்யஎவாதெள எனல்கற டடியா 
Ga, லெளசெசப்சங்களும் வைதிகசப்தங்களாகையாலே சொஃலுஇ 
2௮. அவை அதீ ககுணங்களைக்கண்டபடியென்னெலீனில். (தோதிய 
மதோதிசேகே) உத்யோகதசையானவிதொழிய, மேல்கால்வரங்கித் 
நினவில்லை. லைவஷீதந்தஸ்யமீ மாக்ஸாபவதீத்பாரப்ய, ஸல் எகோய்ச 
ஹ்மண ஆ.த£$தஇதி. யுவாஸ்யாத். ஸ்வரூபகுணங்களுக்ளு (plied x 

டணமாதல; யுவதிவத்தால்வநீததேஜஸ்லைச் சொல்லுதல், அத்யாயகஇ 
இத்ஞாதம், ஆடிட இதி சக்ி5. தரடில்ட இதிவிரயம், AI OG 
ued, தஸ்யேயமிதி ஐச்வர்யம், தைர்யுகதகாதவயு வதீவமுகைர்கா 
ணெளகை: இத்யாதய£ - ௧௯, 

வயா; --தீவதரச்ரிதானாமிதி, கீம்சொன்ன குணங்களுக்கு 
ர கன ஆச்ரிதர் பெருமையை அருளிச்செம்கிளுர், அஸ் 

மின்னஸ்ய சகதியோகம்சாஸ்இ, என்றிவனுலேவர்த பெருமையை ் 
யுடையவர்களளவு இதுவானால், அவன்பெருமை பரிச்சேதிக்கவொ 
ண்ணாதென்னுமிடம் கிம்புனர்தீயாயவஷிதீ தமன் மோ வென் கினாசென் 
அமாம், (தீவதாச்ரிதா தாம்) ப் ரஹ்மருதீராதீதாம் லரகாஇநாஞ்ச.தே | 
வசைரசநிலிராசரயிக்றெ. ப்சஹமாதிகள், ல்ருஷிடிஸ்இதி ல்ம்ஹாச 
ங்களை . உப்தேசக்ரமத்தரலே டெதீ௮, ஸம்ஸலாசவிமோசனத்தையும் 
பண்ண சக்தரானபின்பு, அனன்யப்சயோஜனசாய் அச்ரயிக்கும்௮வ : 
ரீகளவத்றைச் செயயப்பாரித்தால்,. லிலையாகாநின்ற ௮. முக்தர்தே..
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(இ) ஸ்ரீதளவநீதார்ஸ்தோத்ர வ்யாக்யானம். . ... ir 

ச்லோ.--நதரிமநிவிடோல் மிரசாதமவேத 
தபக்திமாம் ஸ்தீவச்சரணாரவிநீதே - 

அடிஞ்சதோதநீயகதிச்சாண்ய 

தீவதிபாதமூலம் சரணம்பிரபதீயே - ௨௨, 

- ஹதீதிகினார். இ அக்குமுன்பூ ப்ராப்யவவளுபம்சொல்லிதரும், இதி 

ல், பீராப்தாவின் ல்வருபம்சொல் லத சகென்றுமரம். ம்சரண்ய 

ஸ்வரூபம் சொல்லிதீரும், மேல்சொல்லப் டடுடி ௨. சரணாகதியை 

இதில்பிரஸ்சாபிக்கருரெலிறுமாம், வாக்மனஸாதிபூமயேதமோ த 

எதீதனையேனும்கஞாதாதிகரும் ஸ்வயதரதீகால் அதியப்புக்கால், ௮ 

வரிகளுக்குவாங்மனலஸ்வட்கீகளாக்னு. அபூமியாயிருகீகறவுனக்கு. ய் 

கோவிசோநிவரீதீதநீதே, யன்னாயம்பகவான் ட்ரஹ்மாஜாநாதிபுரு 

வோதீதமம்.நம, எலி௮அஹங்காரமில்லாக ஸ்வரூபுத்தைச்சொல்லு 
இற. அதாதமன்யாதமபுதீதி, அஹமபிதமம - இதயாரப்ய, இத 
யேவம்மமசாம்யேஜயநீதி அகோதமஇதி. தவ்யக்ஷ£ல் அபவேனம் 

ருதீயு: தீரய-;ஷரம்ப்ரஹ்ணபேதம் இத்யாதி. ஈமச்சப்தம்-பரியாயமா 

- கையாலே சரணாகதியை பீரஸ்காடிக்கறெகாகவுமாம், வீப்லையாலே 
தத படட “தோது அருளிச்செய்கரர், NEGRSOS 5 

மர தீவிஸ்தேரம்:, இத்யாரப்ய,ஹைவ்சகருதீவஸ்தேதம$, அடரிமி 

தகீருதீவஸ்தேநம்:, இத்யாதி, (வாங்மனலைகபூமயேதமோதம?)நீகா 
ட்டக்காண் பாருடையவாந்மனல்ல் க்களுக்கு நிலமாயிருக்கிற வுன 

கனா, பவற்தி பாவாபூதாதாம் மத்தஏவப்ரு தக்விதர? இத்யாதி. (அன 

தீதமஹாவிபூசயே) அபரிச்சேத்யோபய மஹாவிபூதிகனாயிருக்கற 

னக்கு. வாங்மனஸ்லி-க்களுக்கு அபூமியாகைக்கடி - அபரிச்சேதீய 

மஹாவிபூகெனாபிருக்கை. உன்னை வாஙிமன மானஎி-பகிகளுக்கு TEs 

மியாம்படி. பண்ணும் அபரிச்சேதயதைக்கு Gans sani slp 

வுனக்கு. யதிசக்நோஷிகச்சதீவம் என்று லிரீவசச்தியை ஒரிடைச்சி 

டரிச்சேதிக்கலாம்படியி ஜேக்ருபைனுடைய நிரவதிகதீவம் - ௨௧. 

_ வயா. -நதரிமநிவ்டோல்மி, தம் மூ டயை அதிகார்திதைசசொ 

ல்லிக்கொண்டு, ப்ரஸ் அதமானபிர டதீதியை ப்ரயோடுக்கிறுர். ஜ் 

சொன்ன வுபேயானு கூலமான உபாயத்தை அனுஷ்டிக்க. தென் 

அமாம். ஜேதவாம்லே, உல்லக்தெ, என் றெவிட த்திலே அதி ச்ருதி 
களுள். பெருமையை அறியார்கள்; ass EGE அதிவரர்களெ 

ன்னர். நமோதம? என்கிறச்லோகத்தில், விவருபத்தை ures தா 
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ஸ்ரீதளவத் தாரிஸ்தோதீர வ்யாக்யானம். ௬டு © 

சலோ. நநித்திதட்கீரீமத தல்திலோகே 

ஸ்ஹல்ரசோயன்னமயாவ்யதாயி - 

ஸோஹம்விபாகாவலசேமுஞுத்த 

கரநீதாமிலம்பரதீயகதிஸ்தவாக்ரே - ௨௬. 

தீதாரமசைகளை நினைக்க ௮. ( சரணம்ப்சபதயே ) விரோஇநிவ்ருதிதி 

பூர்வகமான கைங்கர்யஷஷித்திக்கு உபாயமாக அதீயவஹிக்கறேன். 

உபாயேக்ருஹாக்ஷிதீரோ அஹிர்புதின்யலம்ஹிதையிலே, இ 
DIOL WON வரூபம் சொல்லுகிற. அஹமல்மீயபராதாநாம். ஆல 

ய. சீவேதாச்வதசே, யோட்ரஹ்மாணம்விததாதிபூரீவம். இந்தச்லோ 

கத்தால் அதிகாரிஸ்வருபமும்) —— 3 சொல்லிதீரு 

யிதீறு-௨௨. — 

வ்யாதநித்திசம், ee ee -வெறுக்கவே 
ண்ட, உண்டானயோக்யதையும் அழிக்கவத்ரான நிஷிதீதானுஷ் 

டானங்களில்லையாகில், நன்மைகளையுண்டாக்கு, புருவிரர்தீததீதையும் 

தருரோமென்ற - பகவதபிப்றாயமாக) ட்ரதிகூலங்களாலே பூர்ண 

னென௫ருர். ( ஹைஸ்ரசோயம் தமயாவ்யதாயி - நிநீதிதம்கரீமத 

ல்லோகேதாஸ்இ ) ஆயிரம்மடங்கு என்னால் பண்ணப்படாத து யா 

  

-தொருநித்திதகர்மமுண்டு - அதிபாதசமஹாபாதகாதிகள், ௮௮ சா. 

ஸ்தீரதீதிலில்லை. அனுஷிடாதாக்கள் பக்கலில்லாத நிஷித்தங்களும் 
சாஸ் ஃரத்திலே காணலாமிறே, (ஸலோஹம்) நிஷிததங்களை அணு 

தீ பிராயச்தெதங்களிலும் இழியாதே தப்பூச்செய்தோமென் 

இற அனணுதாபமுமிலீ திக்கேஇருக்கிற நான். (விபாகாவலிரே) அவை 

பசீவமாம், அணுபவத்தையொழிய போக்கிடமில்லாதவவவ் தையில், 

(முகுந்த) முக்திபூமிப்ரத. இத அர்தசையை ப்சாப்சனானவனுக்கும் 

தேவரையே. உஜ்ஜீவனஹே வென்று மிதிதையேபுதீதிபண்ணி. து 

ராசாசோயி ஸரீவாசக்ருதக்தோநால்திச௦,தோஷோயதயபிசஸ்யஸ் 

யாத, வதார்ஹமபிகராகுதஸ் த க்ருபயாபரீயபாலயத், தஸ்மாதபிவத் 

யம ப்ரபன்னம் நப்ரஇப்ரயச்சந்தி, அஹிர்புதின்யலம்ஹிதாயாம், 

அனேனைவப்சபன்னஸ்ய பகவந்தம்லநாதநம் Sour HP Smet 

- பீமா லர்வேத்சியநீதிதத்க்ஷ்ணாதி. கீருதாநீயநேநலிர்வாணி தபரம் 

ஷிதபதரம்வர, லர்வேதீர்த்தாஸ்லர்வயத்ஞா: லிர்வதாநாநிததீக்ஷ 

ணாத. கீருதான்யேதேரமோக்ஷச்சதல்யஹஸ்சேதலிம்சய5 (அசதி) 

செவரிருடைய நடக ட ச என்னுடைய கதிசூன்யதையே 

அ
ப
ி
ன
்
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் ஸரீதளவந்தார்வ்தோதர வ்யாக்யானம்... ௬௭ 

ச்லோ.--அபூதபூர்வம் மமபரவிடும்வா | 

ஸர்வம் ஸஹேமெவஹஜம் ஹித£கம் - 

இற்னுத்வதக்ரேசாணாகதாதாம். . ~. 
: பரா்பவோதாத்ததேறுரூட: - ௨௫. 

னபாதீரம். (இதம்) சக்ஷ்காபேகை்ஷைக்னா, இனி யிலலையென்னுமிவ்வ 

ஸ். ( தயரயா? ) சஷ்யவிஷியமுண்டாகில்தகான் உண்டாம் Csat | 

தயைக்கு - ௨௪. ் : 
வ்யா.--அபூதபூரிவமிதி. தம்பகீகல் தியஸ்தபசராயிருக்கற வும 

க்கு, ததீதஸ்யஸ்தீருசம்பவேதீ என்கிறபடியே. அண்டிருக்கை ஸ்வ 

ரூபமாயிருக்க, இங்கனே ..நிர்பநீஇக்கக்கடவிரோ வென்ன, என்னு 

டைய அனர்தீததீதைப் பரிஹரிக்கச்சொல்லுகிறே னல்லேன், ஆச்ரி 

தருக்கு விஷியங்களால்வரும் பரிபவம், சஈஷிகரான தேவருக்கு தே 

ஜோஹா நியென்று,அதிதைப்பரிஹரிக்கச்சொல் அகிதேனெலிகனர், 

(மம அபூசுபூர்வம்மமபாவிகிம்வா) சசககர்ப்பவாஸ ஜனன மாணக்லே 

சாதிகளே யானாயியாய்ப்ே பாநீத வெனக்கு, முன்பு அனுபூதமன்தித. 

கே,இனி ௮னுபாவ்யமாயிருப்பதொரு து?கமுண்டோ.ஏம்க்ஷேபே, 

(ஷரீவம்்ஹே) ஆதிவ்யாதிகள்,பரபரிபவம்,தோலிணாஇகெள்,ததீவி 

"சலேவிஜநிக்து£கம்; இவற்றை இவர் ஸஹிக்கவல்லவசாம்௪் சொல்லு 

இரூரல்லர், ஆதீமாநிதயவீ,ிகாலம்அனாதி.இவத்றைப்பொறுதீ உள்கி 

கொதிபோலே ந௫யாதே௫டநீத ஆச்சர்யததைக்கண்டு சொல்லுகிழு 
“ரீ. (மேஹைஜம்ஹித£கம்) அதாதிகாலம் கர்மமேதிரூபமாகப்போ 

நீத வெளக்கு; அதின்பலமான அகழும் லஹஜமன்றஜொ. (இத்.௮) 

- பொறுக்கவொண்ணா கொன்ண்டு, ( தீவதீக்ரே ) ஸர்வசேஷியாய், 

லஸரீவதீரலின்னிஹிதராந தேவர்ருலி பே. (சாணாககாதாம்ப்ராபவ3) 

உன்டக்கல். நீயஸ்தபாசாயிருக்கு மவர்கரு க்கு, சப்தாதிவிவிய ப்ரா 

வண்யதீதால்வநீத  எளிவாவு. பாவியேனைப்பலநீகா&டிப். படுப்பா 

யோ, கிதிசெய்தெல்னைப் புறத்திட்டின்னங்கேடுப்பாயோ என்று, 5 

விஷியலன்னிதியே துங்கி, எளிவசவாயிறே, அனலி யபீசயோஜன 

ரிருப்ப௮, பஹூவசனதீதாலே. சொல்லுற அ, ஒருதீதனடைய 

எளிவரவு, - ஸஜாதீயர்கீசாக வறீததென்கை. எங்ஙவனந்தேஅவருமர் 

ட ௮ உனக்குக் கைபுகுந்தவர்களும், உன்னுடைய ரக்ஷ 

ax SHO அதசெங்கைபண்ணுவார்களென்கை, (தாத) இத” தனனரசு - 

prin Qe, எதுத்த sige geal உடைமை -தோவுபவெ.௮- 
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ஸ்ரீதளவரந்தார்ஸ்கோதர வ்யாக்யானம்.” ௬௯ 

ச்லோ.--தவாம்ருதஸ்யநீதினிபாதபங்கஜெ 

நிவேடுதாசீமாகசமலிமதிச்சஇ - 

ஸ்திதேசவிநீதேமகரநீதநிர்ப்பரே 

மதுவ்ரதோழேக்ஷூ£ரசம்ஹிவிக் தே - ௨௭, 
  

ஆதரித்தபோதோடு வராசியற. (மாதுச்சசணெளஜிஹாலதி, கையர 

லே தள்ளுகையுன்திக்கே, காலாலேதள்ளிலும்; ௮தீதகாலைகட்டிக் 

கொள்ளுமதீதனையொழிய, புறம்புபோகப்பாராதரட்போலே-௨௬. 

வ்யா.--தவாம்ருதஸ்யநீதினி, என் னுடைய அததநீயகதிதீவ2 தர 

லே விடமாட்டாதவளவேயோ, தேவர்போக்யதையிலே ௮ஜிதீதின 

மனலல-ம்வேறொல்தில் போகமாட்டாதென்கருர். (தவாட்ருதஸ். 

யதீதினிடாதடங்கஜே) ப்சாப்சமுமாய்,போகடமுமான தேவர்திருவ 

டிகளிலே. விஷணோ₹பதேபரமேமதீவஉதீலர?,லொவைல$,தேனே 

மலருந் திருப்பாதமென்று, சருதிஷித்தமிறேபோக்யதை, (நிவே௫ி 

தாதீமா)தேவருடையநிர்ஹேதகமான பீரஸாத்தீதாலே நிவேடுக்கப் 

பட்ட மனஸ்லானது. ௮படோக்யமுமாய், அப்ராப்தமுமான ஹே 

யவிஷியங்களிலே பழடுப்போநீத மனஸ்ல்-, ல்-ஒரிபோக்யமான 

தேவர் இருவடிகளிலே அவசாஹிக்கும்போ௮) தேவர் ப்ரலாதமே 

வேண்டாவோ. (கதமஃீயதிச்சதி) மப்யாலக்தமனா? என்றபடியே 

தேவர் திருவடிகளிலே லிக்தமான மனஸ்ஸி-, ததீவ்யதிரிக்தவிவிய 
ங்களில் சரத்தைபண்ணும்படி, யெங்கனே. உன் வாயையும் அதிநீ அ 
வைதீ௮, சைதனீய ப்ரஸரதீவாரமான இது,விஷியாநீதரங்களை விரு 

ம்பும்படியெங்கனே. (அரவிநீதேமகாநீதநிர்ப்பரேஸ்திதேல்தி) 2-2 
கல்பரசமரம், மதுவாலேபூர்ணமான, செநீதாமசையான௮ போக் 

தாக்களைக்குறிதீது அவலரட்ரதிக்ஷமரயிருஃ௪. (ம.துவ்7த5) மதுவேஜீ 

வனமான பதார்தீதமெல்னுதல், மதலம்ருத்தமா யிருக்கெவிடதீ 

திலே பருகச்கடவோமென்றெ 'லங்கல்பதீதையுடைய பதார்தீதமெ 
ன்னுதல். ( இக்ஷரகம் தவீக்ஷ்தே ) கிட்டுகையே அரிதாய், கிட்டி 

னால் நாக்கு. தனைக்கப்போசாதேயிருக்கிற முள்ளிம்பூவிலேசென்று 

பணியாதொழிகையன்திக்கே,கடாக்ஷிப்ப தட்செய்யாது. (oD) Os 

2uGsGés G வண்டுமோதேவருஃகு; லம்ப்சதிபன்னமன்றோ. எங்கு 
ப்போயுய் கேனுனீனிணையடியே யடையஃலால் என்னிராதோ-௨௪.
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(௬) | ஸ்ரீதளவந்தார்ஸ்தோதர வ்யாஃயானம். ௫௪ 

சலோ. உஇர்ணலிம்லாரதவாச௫க ணிம் 

க்ஷணேநதிர்வாப்யபசாஞ்சநிர்வ்ரஇம் - 

ப்ரயச்சதிதீவச்சரணாருணாம்புஜ. 

திவயானுசரகாம்ருகஹிநீ தகர்: - ௨௯. 
    

சோதியைட்போக்கி விமெளவல்திக்கே, ௮பிமதங்களாலே பூர்ணமா 
அ: டஹுவசன தீதாலே) பரபக்தி, ப.ரஜ்ஞாத, ட. சமபக்தி, 

.. தேசவிசேவிப்ராப்தி, பகவல்லாட, ப்ராப்திபலமானகைங்கரீயம்,இ 

வந்றைச்சொல் கிற அ. இத்தால் ல்வர்காதிகளான ஓரோபலங்களி 

லே நியதமானகரீமங்களில் வ்யாவ்ருத்தி. ( நஜாஅுஹீயதே ) இத்த 

னையுங்கொடுத்தாலம்; தரன்ஞுறையாதிருக்கை, இத்தால், பலட்ரதா 

னதீதளவிலே கூ$்ணசக்திகமானகர்மங்களில் வ்யாவ்ர்த்தி, அஞுஜலி? 

பசமாமுத்சாக்ஷி ப். ரம்தேவ ப்ீரலாதினீ, ல--ல்-கம் கரீதீ துமல்யய 

ம். கரியாரூபமானவஞ்ச லி, -குறையாதிருக்கை யாவதென்னென் 

னில் அனவியப்்ரயோஜனசாய்க்கொண்டு டண்ணின வஞ்ஜலியாகை 

யாலே, ப்ரஸலன்னனான வீச்வரன், எல்லாம் செய்தாலும்; ஒன்றும் 

செய்யாதானாயிருக்கையாலே, 8ணம்ப்ரவ்ருதக மிவமேஹ்ரூதயா 

ன்ஞபவாரீப்புதி. உன்னடியார்க்கென் செய்வேனென்றே யிருத்திநீ 
என்னக்கடவுதிறே - ௨௮. 

வ்யா.--உஇர்ணேத்யாதி, ஆயாஷஸாதீமசகமான அஞ்ஜலி.கரன் 

் வேண்டுமோ, இத்திப்பேயமையு மென்செதபடியே, மானலமாக வ 

மையாதோ விசோஇதிவ்ரு5தி பூர்வககமான பசரமபததீதைதீ தரவெ.. 

_ இஞ். இத்தால்,தீனமெலிகிறமானலிப்சபதீ இயைச்சொல்லுகற௮; 

நதரீமதிஃடோஸ்மி என்திறவி.த-வாகட்ரபதீதியாய், தீவதங்கரிமுதீ 

Seu என்ற காயிகப்சபதிதியாய்,இதில் மானஸமான பீரபத்தியெ 

ன்னவுமாம். அதவா,தீவதங்கரிம், உதீர்ண, என்கிறச்லோகதீவயதீதா 

லே, பீரபதீதிபலமான: பசபக்தியைச்சொல்லுத தென்ன௮மாம். 

(உ£ரணலம்ஸாசதவாசுசுக்ஷணிம்) ளர் நீதெரிறலம்ஸாசமான கா 

ட்டில் ௮க்னியை அவிக்கவொண்ணாதகாப்போலே அவிதீயாதிகளுக்கி 

லகீகாமித்தனையொழிய,பரிஹரிக்க வொண்ணாதென்கை. ஆதீமாஅதா 

ஹ்யமென்கித த, லெளகொக்னியிலிறே, லிம்லாரியை, அலன் னே 

வஎலிறெபடியே, தச்தபடம்போலே யாக்குமிறே, (க்ஷணேததிர்வா: 

.ப்ய) அதலோபயம்கத3 என்தெடடியே, அப்போதே௮வித். 

ததைவ்முஷினணாஇ; க்ஷணேதநிர்வாப்ய என்றும் 'சொல்லுகையாலே,
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் ஸ்ீதுளவற்தார்ஸ்தோக்ர வ்யாக்யானம்... ௪௬ 
ae 

3லோ._-கதாபுனச்சங்கர தாக்கசல்பகி 

் ஜீவஜாரவிறீதாங்குசவஜ்ாலாஞ்சனம் | 

தரிவிக்ரமதீவச்சரணாம் புஜத்வயம் 

: மூயமூரீசீதானமலங்கரிஷியதி - ௬௧: ் 

யார்ீதலையிலே இருக்கைப்பணியுண்டோ; (விக்ராநீத) அன்யபசசா 

னர்பக்சலிலேயோ மேல்விழலாவது, அனன்யப்ரயோஜனர் பக்கலி 

லே மேல்விழலாகாதோ. (பராவசாலயம்) வஹிஷிடசண்டாளவியஈ  - 

கமின்திக்கே, தூளிதானம்பண்ணின திருவடிகள், அதிதையொழியச் .: 

செல்லாத வெனக்கு௮ரிதாவதே. ல்ங்கைல்ல்-ஃராணாமென்கிற கர்ம — 

பாவளனாநதிஷிடரும், தவஞ்செய் நான்முகனேபெதீறானென்கறபடி 

யே உபயபாவனாதிஷ்டரும்; பெத்றபேறு எனக்கு௮ரிதாவதே. (த 

ம்ஸ்ய தார்தீதிக்ஷ்பணெ க்ருதக்ஷணம்) ப்ராலங்கெமாகப் பிறநீதஅப. 

தானமைகடச்ககடீர், திருவடிகளிலேதலைசாய்தீதாருடைய ஆர்த்திகளே 

. ப்போக்குகையிலே க்ருதாவலரமாயுள்ளதீதை. அச்ரித ரக்ஷணத்தி : 

லே அவலிரப்ரதிக்ஷமான திருவடிகளைக் காண்கைக்கு, கதானுலி£ 

௯்ஷாதீகசவாணிச௯ஹுஷிா என்று கூப்பிடவேண்வேகே, (சனம்மதீ 

யம்) வைத்தமாநிதி, என்கிறபடியே எனக்குப்சாப்யமுமாய், ப்ரா. 

பசமுமாயுள்ளதிதை, (தவபாதபங்கஜம்) ஸ்ர்வல்--லபருமாமீ,ஆச்ரி 

.தவதீலிலமுமாய், நிரதிசயபோக்யமுமான திருவடிகளை, 
(கதானுலா 

க்ஷ£தீசரவாணி ) தீரைவிகரமாபதான தூளிதானதீதிலும் காணப் 

. பெருத நான், என்னு: நான் காணவிருக்குறேன், விவியங்களிலே ம 

ண்டிடெக்கெெ லம்லாரிகள் தடுவேயிருக்கிற வுமக்னு, மம்மையொஜி 

யச்செல்லாதபடி புகர நிறுத தினோமாஇல், ஒன்றும் செய்யாதாரைப் 

போலே கூப்பிடுறதென்னென்ன; கண்ணாலேகண்டு விடாய்தீசவி 

ean வெனக்கு; ஸ்ம்ஸாரிகளில்காட்டில் ஒருவ்யாவ்ருதீதிபண்ணித
் 

- தரவமையுமோ. (சக்ஷஷி) ஒருதேசவிசேவிச்திலே ல்தாதர்சனம் 

பண்ணப்பெரறாதே, சாணவிடாயிதீத வெனகீகு, கண்ணாலேகாண 

வேணும் - ௬௦. ன் ay 

வ்யா,--சுதாபுன?, இதில், கண்ணாலே காணுமளவும் பொ 

ரா, படிக்களவாக நிமிர்த்த நின்பாத பங்கயமே தலைக்கணியாய், 

என்னும், கோலமாமெலி் சென்னிக்குன்கமல் .மன்னகுசைகமலெ 

என்றும், சொல்லஓுறெபடியே, உன்நிருவடிகளாலே யென் தலையை 

அலங்கரிக்கவேண்டுமென்கிறார். (கதாபுன?) திருலடிகளி ௮ண்டானம். 

     

http://acharya.org



 http://acharya.org



ளவந்தாரீஸ்தோஃர வ்யாக்யானம். : ௪௫. ஆளவத்தாரீஸ்தோதீ 
ச்லோ.--சகால்சம் தயாசணெகர்கசைச்சுபை 

ச்சதுரியிராஜானு விளம்பியிர்ட்புலை - 

ப்ரியாவதம்: ஸஷோதீபலகர்ணபூஷீண 

ச்லசாளகாபதீதவிமர்தீதசம்ஷஹிபி3 - - ௬௬. 
  

னவழகு, (உஜ்வல்) மஹாரஜதம்வாஸி$ என்ட ஸ்வரூப. தாலே cite 
ஒளஜ்வல்யம். உடையார்.நீதவாடையென்௮, திருவரைபூத்தாப்போ . 

லேஇருக்கிறவழகு.. (ீ£தவாலலம்) பீசகவாடையுடையா னென்று, 

அமகேயலநிக்கெ,ஜச்வர்யல$சகமுமாயிருக்கை, (ஸ்மிதாதஹி )௮ல. 

ருகததபோதே செவ்வியை யுடைதீதான காயாம்பூப்போலே யிரு. 
க்கை? - அதிஹிபுஷிபலிங்காசம்? கரயாம்பூமலர்ட்பிறங்கலல் வ.மாலை | 

யென்று, அபியுக்தர் ஆமங்கால் படும் நிலமிதே. (திமக்தராபிம்) ஆவ 

ரீதீதஇவகங்காயா3 என்கிறபடியே, லெள;்தரியவெள்ளஞ் சழிததா தீ 
... போலே இருக்கெ திருதாபியையுடையவன்: pS sek மதலைக்கு நன் 

அமழகெய வுறீதியென்னக் கடவதிதே. ( தனுமத்யம் )) இததிடையும் 

வஒவும் என்றும், அடிசேரிடையுமென்று மெலினக்கடவதஇிழே. (உன் 
னதம்) இவ்வடிவாலும்; உடையாலும், அழகாலும், ல்ர்வாதிகளுயி 

- ரூக்கிற விருட்புத்தோற்றும்படி. யிருக்கை, (விசாலேத்யாதி) விஸ்த 
- ருதமான Soe oe WasnFansqp@r 

யவுன்னை - ௬௨. 

வ்யா,--சகாதைம். திருக்சோன்களில் சொர்ளனன் ளை 

யும், அஜகையுமனுபவிக்கருர், ( ஜயரகிணகரீக்கசை? ) தழும் பிருத்- 
தசராரிங்கசாண்தோயிநீ தவாமங்கை, யெலிகறபடியே, ஸ்ரீசார்ங்கததி 

"ல் தாணித்தமும் பெல்லா வதிதிர்ககுமுண்டாகையாலே லிய்யஸாசி 

“ யென்கை, ஆச்ரிதவிசோதிகளை அழியச்செய்து, சமும்பையுடை த். 
தான. திருத்தோள்கள். afr Ss aptly, விரபுஜங்களுக்கு அ௮ழகிறே, 

( சுடை: ) சுபேதமதலாதீயாத மென்னுமாப்போலே, அச்ரிதலம் 

ருதீதியே ட்ரயோஜனமாக வெறும் பததீதிலே உபகரிக்கும் தோள் 

களென்னுதல், ஆச்ரிதரிக்கு ப்ராப்பமான தோள்களென் னுதல். (௪ 
Bis ) கல்பகதருடனைத்தாப் போலே ஆச்ரிதர க்ஷணமேவிளை நீரா 

தப் பணைதீதபடி. ( ஆஜா ashen DOG: x ஆஜானுபாஹவாயிருக் 

"கையிதே - புருஷோத்தமலக்ஷ£ணம். ( பீரியாவதம்லேதபாதி) ஆச் 

Asx carlo யாதீரையாயிருக்கும்படி , சொல்லிதீறுக்€ஜ் ;- ௮ 

வலேபச்சையாக பிராட்ட.யணைச்கும்படி சொல்லுகிறதிங்கு, பிரா
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ஞரதளவத்தாரிஸ்தோதச வ்யாக்யானம் ௨௫௪௭: 

சலோ! மாயத் தழுக்தாம் புஈசாருலோசனம் 

லவிப்ரமப்ளுலத் முஜ்வலாதாம் - 

சுஸ்மிதம் சோமலசண்ட முலின ஸம் 

லலாடீபர்யநீத விலம்பிதாலகம்: - mB. 

விட்டவிடத்திலே யாயிற்று ஒவ்வாசொழிவது, தேஜல்லெயல் Cw, 
Oana Guorius 8G, விகாஷிசாசதாம் போஜமவச்யாய ஜலோ 

க்ஷிதம். செவ்விக்கும் பரிமளததுக்கும் தாமரைப்பூவும் ஸத்ருசம 

ன்னு. தீம்பரிபூயல்ததம் என்னக்கடவஇிதே - ௬௪. 

ல்யா.-ப்ரபுத்தேத்யாதி. கோளிழைத்தாமரை: Bare i i 

pCi, BERCpssGe gaua0enrssiusG§@o_u OeteRarus 
யனுபவிக்கிஞர், (பீரபுகத) ஆச்ரிதஹம்ச்லேவஷிதீதாலே விசகஷிதமா 

_ யிருக்கை, (மத்த) இங்கிணிவாய்ச்செய்த தாமரைப்பூம்போலே 4 

ங்கணிரண்டுங் கொண்டென்கிறபடியே, ௮லரதீ அடங்னெவளவாயி 
ருக்குமெலன்னுதல், பே௮௮முகஞ்செம்தென்னும்படிக்கு, ஆசீரிச 

ரோட்டைக்கலவியால்வநீத ஆன நீதாதிசயதீதில் விக்ருதியைச்சொல் 

அதல். ( ௮ம்பூஜசாருலோசனம் ) இப்படிப்பட்ட காமசைதீருஷ் 

டாதீதமாகட்போராமையாலே,தார்ஷி்டாநீதிகந்தன்னையே சொல்லு 

கிறது. ததீபுண்டரிகரயறம் விஷ்ணோர்தாக்யாம்யஹம்முகம் ௭ 

ன்ன, ஆச்ரிதர்  ஆசைப்பமேதிறே. (ஸ்விட்சமம்ளூல தம்) மன்னிய S 

ரீம-அனன்கருப்புச்சலைகொல் என்கிதபட.யே, ஆச்ரிதரீபகீகல் ஆதச 

மெல்லாம்தோதீறும்படி.கெறித்திருக்கும்புருவத்தையுடையவுலினை. 
தன்கைச்சார்ந்கமதவேபோலெல்று, திருஷ்டாதீஇக்கும்படியிறே. 

(உத்வலாதரம்)) வாவியதோரீசனிகொலெல்றும், கொலதீதிரள்பவள 

க்கொழுற்அண்டங்கொல் என்அம், நீலதெடுமுடில்போல் திருமேனி 

யம்மான் தொண்டைவாயென்னும் சொல் அசிதபடியே, மிக்கவல 

கையுடைய -திருவதரததையுடைய வுன்னை. (சுசில்மிதம்) பவளச்செ 

. தீனுவரீவாயினிடை கோமளவல்லிநு.ளேப்போல் சிலபல்லிலக என் - 
அம், என்னாவியமெணிமுதீதங்கொலென்றும் சொல்லுகிற திருமுது 

. வலையுடையவுன்னை.. (கோமளகண்டம்)' அனுபவிப்பார்க்கு. ஆகர்ஷி 

சமரம், ல--குமாசமானகண்டல்தலதிதையுடைய வுவினை. (உன்னஸ. 

ம்) மாட்டுயர்கறிபிபசதீதின்வல்வியோ கொழுநீதோ என் Bou Cu 

தாஸாலதையையுடைய வுலீனை. (லலாடபர்யநீதவிளம்பிதாளகம்) 

.. முன்னமுகத்தணியரர் மொய்குமல்களென்றம்,சுருண்டிருண்டகும்
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(=) ஸ்ரீதளவறீதார்ஸ்தோதீர வ்யாக்யானம். Po 

ச்லோ--ல்வவைச்வரூப்யேண ஸ்தானுபூதயா 
ப்யபூரீவவத்விஸ் மயமாததானயா - 

குணேதரூபேண விலாலசேஷிட.தை; 

ஸிதாதவைவோ சதெயாதவன்ீயா - ௬௮. 
  

வ்யா.--ச௪கரீத்தேதி, மேலில்ச்லோகதவயத்தாலே பிராட்டியோ 

ட்டைச்சேர்தீிதியை அனுபவிக்களர். இதில், முதல்ச்லோகதீதாலே பி 
சாட்டியுடைய மேன்மையையும், இவள்பக்கல் ஈச்வரனுக் குண்டா 

ன வ்யாமோஹத்தையும்; அருளிச்செய்கிறார். (தவபுஜாநீதரம் யஸ் 

யபவதம் சகர்தீத) ஸ்ர்வயஜ்ஞமயம்வபு எகிற திருமார்பை, மயிரா 

ட்டிக்கு கோயிதீகட்டணமா கப்பண்ணியருளிதது. (யஸ்ய) என்கிற 

௮, இதிலுண்டான பீரமாணப்ரஷிதீதியாலே, ல ல்ர்வயஜ்ஞமயம்வ. 

புசதயால்தே, பச்யதாம்ஸர்வதேவானாம் யயெளவக்ஷல் தலங்ஹ. 

ரோஷ திலிவலமார்பினில்வாழ்கிலி மங்கை, திகழ் திருமார்பில் இ 

ருமங்கைதன்னோடும் இக்்னெறதிருமாலார், எல்திருமகள்சேர்மார் 

பன், மையயகண்ணாள்மலர் மேலுறைவாளுறைமார்பினன், அலர் 

மேல்மங்கையறைமாரீபா, மார்வதீதுமாலை, செய்யாள்கிருமார்பி. 
னில் சேர்திருமால், ( பீரியநீதாமயதியஜன்மபூ:) யாவளொருத்தி ய 

வதரிதத இருப்பார்க்கடல்,௮யர்வ௮ுமமரர்களதிபதியான தேவருக்கு, 

இனிதமருமிடமாயித்று.. ஸ்ரீ:பூர்வமுததே*. தேவதானவயதீநேத ப்ர 

லஸ்-ஒதாம்ருதமத்தனே - தேதாநீம்தீவதீருதேஷீதே ல்வர்க்கோபி 
மமசோசதே.: ( ஜகதீல்மவ் தம்யதபாங்கல்ம்சரயம் ) ௮ல்யேசர 

நரஜகத$, ஈச்வரீம்லிர்வபூகாநாம் ; தீவம்மாதாலர்வலோகாதாம், ௭ 

ன்ிறடடூயே, இஃவுபயவிபூசியும் இவளொருத்தியுடைய மநீதகடா 

க்ஷத்தைப்பறீறி யுண்டாயிருக்கதது. . (பதர் ததமம்போதிரமந்தி) வி 

ண்ணவசமு அண வமுதில்வரும் பெண்ணமுஅண்டவெம்பெருமா 

. ஸ் என்றபடியே, யாவளொருத்தியை பெறுகைக்கு கடல்கடைநீ 

- தருளித. ( அபத்திச ) யாவளொருதீதியுடைய பரிவாத்றாமையா 

லே, கடலையடை தீதருளிதன. ஏவிலே அரீமயாபதீத: வாகசேல்லிலா 

ரீணவே - தவஹேதோர்விசாலாக்ஷி தளலேதுஸ்லி-” அகர? - ௬௭. 

் வ்யா,--ஸ்வவைச்வளுப்யேண. இதில், பிராட்டியினுடைய நிச 

திசயபோகஃீயதையையும், உனக்கெதிக்குங் கோலமலர்பரவை, என்டு. 

படியே, அவனுக்கேயாயிருக்கிற விருப்பையும் ௮ ுடவிக்கிஞார்.. 

ட் உதர ஸ் சானுபூதயாபி ) ஸ்ர்வசக்தியான ப
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ஸ்ரீதளவத்தார்ஷ்தோதீர வ்யாக்யானம் இக 

ச்லோ.--நிவாலசயாலிதபாஅகாம்சுகோ 

sre afer sans CHE: > 

சரீரபேதைஸ்தவசேவிதாம் ் 
கதைர்யதோதெம்சேவிஇதரிதேததை? - சமி, 

ஸார்தீதம் ஜகதீபதிராஸ்தே என்கிறபடியே, நிதீயவிபூதியில் மி, 

னமாயிருதீதிறே யடிமைக்கொள்வ. அவதாரத்திலும் பவரலஸ்.ு. 

ஹைவைதேஹ்யா என்னக்கடவதிதே, (அனநீதபோகினி) Gui 

இதவத்தால்வநீத உத்கர்வித்தோபசதியிறே, இவஜேட்டைச்சேரீதத. 
யும். கதீதர்வாப்ல்ரல்ஸ்ஹிதீதால்ல இன்னரமஹோரகர? ans 

ம்குணாநாம்கச்சநீதி தேநாநந்தோயமுச்யதே என்றெபடியேட னு 

ஞாதந்தயதீதாலே அன நீதனென்னக்கடவதிலே, ஈச்வரன் சகஷணதீ 
திலே. அலிங்க்யரதகுணன் இவன், கைங்கரீயாரிதீதமாக  அலிஙீக் 

யாதகுணன். ( போகினி ) மென்மை, குளிர்ச்சி, தாந்தமிவத் 

ஹை. ல்வபாலமாகவுடைய  திருமேனியிலே. போகம் - சரீரம், ( ம். 
் ரக்ருஷிடவிஜ்ஞானபலைகதாமனி) இருவருமாய் பரிமாறும்போ... 

அவர்களுக்கும் படியான ஜ்ஞாதசகதீயாதிகளுக்கு ஆச்ரயமாயிருக்: 

குமவன். ஒருத்தனென் அ அவனுச்குக்கூசவேண்டாதே, அகைதீ௮ப் 

பரிமாதலாம்படியான தாசணலாமர்தீதீயதீதுகி காச்சயமாயிருக்கு | 

_ மவன். (பணாமணித்யாதி) தன்னுடைய பணாமணிலமுஹங்களினு 

டைய. சச்மிமண்டலங்களினாலே ட் ரகாடசியாநின்றமத்யதீதையுடைய 

  

திங்யாநீதபுரதீதையுடையவலி. மணிவிளச்சகாமெலி றபடயே, இவ் 

யாதீத:புசத் தக்கு மங்களஇீபமாயிதேயிருட்ட அ - ௬௯. 

." வ்யா.. நிவால், திருவனநீதாம்வானுடைய வ்ருதீதிவிசேவிங் 

களை அணுபவிக்கிளுர். தமக்சஉமையிலுண்டான தீவசையாலே, உப 

மானமசேஷாணாம்லாதாதாமெலி னும்தீயாயத்தாலே,௮டிமையில் 

OF )டையாரீகெல்லாம் உசாஹசணபூதமாயிறே, திருவனநீதாழ்வா 

ட்ப வ்ருதீதிவிசேவிங்களிருப்ப௮. இவனுடைய சாஷிடையை 
ர். ச ட 

   
  

oa ee Waa (௨ ee abies 
wire. (வர்ஷீதபவாசணாதிபி:,.. செல்ருல்குடையாம் எல் ஜெபடியே, 

athe ste* el சதீரமாம், (சரிரபேதை£ ) கைந்கரீய
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ஸ்ரீதளவநீதார்ஸ்தோதீர த்லாயானம். ௫௩ 

ச்லோ.--தீவியபுக்கோஜ்ஜிதசேவிபோஜிதா 

தீவயாநில்ருஷிடாதிமபசேணயத்யதர - 

டிரியேணலேதா பதிநாநீயவேதிதத் 

ததானுஜாநநீத முதாரவீ*க்ஷணை: - ௪௨. 

இதஇிபரா௪ர5. (வ்யஜம் ) தவ்னைமேத்கொண்டுபோம்போ.து, சாம 
ரங்கள்போலே திருச்டிறகாலே ஆச்வால்களுயிருக்கை. (தீசமீமய:) 

தீரிவ்ருத்தேசிரோ; காயதீரம்சக்ஷு£ என்கிறபடியே, வேதங்களை ௮ 

வயவங்களாகவுடையனாயிருச்கை. அவயவார்தீதேமயம்.ஈச்வசல் வேத 

பீரதிபாதயன்? இவன் வேதசரீரன். (தேரகருதமதாபுச$ உபல் இதம்) 
லர்வேச்வான் தன்னை ப்ரகாடப்பிக்கும் நிலைக்கண்ணாடி.போலேயும், 

மோம்பழம்போலேயும்,. திருமுனிபே லர்வதாலலினிஹிதனாயுள் 
ளவன். (தீவதங்கரிஸம்மரீததகணாங்கசோபிநா) தன்னை மேத்கொண் 

டால், திருவடிசளாலே நெருக்கிததழும்ட, தனச்கு போகடிஹ்தமா 
கையாலே, அ௮த்தாலேவிளங்காநிற்க்கு மவன். ஈச்வானுக்கு ஸ்ரீகெள 
ஸ்துபம் லக்ஷணமானால்போலே, இவனுக்கும் அது தால்யசிஹ்த 
.மாயிருக்கும் - ௪௪. 

  

ல்யா.--தீவதிய, உபயவிபூதி விஷியமான தன்னுடைய லீர்வப 

சதிதையும், இவன்பக்கலிலேவைதீ௮, இவனிட்டவழக்காயிருக்றெ ஸ்ரீ 

Ga STIG Bde Dow STMU MHI 1 BL FOS அனுபவிக்கிறார். 

(தீவதீயேதீயாதி) தேவரமுனசெய்அ, கைவாங்கெப்சலாததீதரலே 
தரிக்குமவரா பிருக்சை, தீவதீயவென்கையாலே வகுத்தல்வாமியுடை 

ய சேலிமே போத்யமென்சறஅ. யஅச்சிவடமபோதயமென்கை 

_யாலே, அல்லாதாருடைய உச்சிலிடம் ௮போத்ய - மென்கை, புக் 

“தோத்ஜிதமென்கையாலே, கலதீததுண்டு என்கிறபடியே, அமு 

செய்அகைவாங்கனெபின் புந்றையதேபோதஜ்யம்; முன்பு பாத்ரசே. 

Cin அபோத்யமென்கிற த. (சேவிபோஜிநா) தனக்கு தாரகமா 
யிருக்கு மளவனிதிகலே, சலாலிபக்தல்யகிஹ்வாயாம் என்கிறப 

 ஒயே, ஈச்வரனுக்கு போகீயமாவ.த மாழ்வாரமுதுசெய்தாலெ 

கை, ( தீவயாநிஸ்௬ஷ்டாதீமபசேண ) நம்மிலும் பெரியவன், 

ஷமர்ததனென்ற, தேவராலே தன்பக்கலிலே வைக்கப்பட்ட உப 

- பவிபூதிரூபமான பரதிதையுடையவனாலே. (ப்ரியேண)லர்வாபிமத 

'னானவனாலே. ( லே.தாபதிதா ) ஸர்வவேதாநிர்வாஹகனாலே. ௮சை 

- விலமரரிதலைவர்தலைவா என்னக்கடவதிறே. ( யதீயதாதீயவேதி ) யா.
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(௮) .. ஸ்ரீதளவந்தார்ஸ்தோத்ச வ்யாஃயானம்; டு௪ 

ச்லோ.--இகசுமெவினிதம். நிர்தயம்மாமலஜஜம் 
டசமபுருஷியொஹம் யோடவர்யாக்ர கண்யை3 - 
வித்சிவஸ் தகாதீயைரீ தீயாதுமதீயநீத.தாரம் 
தவபரிஜனபாவம் காமயேகாமவ்ருதத$- ௪௭. 
  

ம்பெருமானெல் கிற, பூரீசதியைச்சொல்லுகற த. (ஏவ ) தனக்கே 
யாக வெனைக்கொள்ளுமீதே என்கிறபடியே, ௮னுகூலவ்ருத்தி, தே 

வருக்சே அனுகூலமாயிருக்கை. (அனசரலி ) யேநயேததாதாகச்ச௪ 
தி, ஏதமானதீதமயமாதீமான முபஸங்கரம்ய- ௮னுவஞ்சரன், குரு. 

௮வமாமனுசசம் எல்றபடியே, அனுவரீத்தனதீதையுடையனாப், 

(நிரநீதரம்)இடைவிடாதேயிருக்கை.(பீரசாந்தேதீயாதி)மத்றைதங்கா 

மங்கள் மாந்றென் று தேவரையொழித்தவிவியங்களில், மனோவ்யா 

பாரங்களை ஸ்வானைமாகதீதவிர்தீது. (கதா) என்று கொல்கண்கள் 

காண்பதென்னும், எலினாள்யானுலீனை யினிவற்.துகூவெதென்னும்ப 

டியே, காலதீ.அக்கெல்லை அருளிச்செய்யவேணும். ( அஹம் ), ௬௫ 

யேயாயீ, இதீதலையால்உபாயமில்லாத தான். (ஐகர.நீதிகநித்யகிங்கா:) 

ஏகரூபமாய், யாவதாதீமபாவியான கைங்கரீயரூபமாகவுடையனாம். 

(ஸதாதஜீவித? ) ஸ் நாதமானஷதீகையுடையனாய், . என்வதீதையை 

ல்ப்சயோஜனமாக்யென்கை. (பீ ரஹர்வியிஷயாமி) மிகவும் உகம் 

பிசசக்கடவேன். தன்னுடைய அவ்ருத்தியால், ஈச்வரனுக்குப்பிற 

நீத ப்ரஹர்விமிறே- சேதனனுக்கு பீராப்யம் - ௪௬. 

வ்யர....-இ௫தி. இதில், பீ ராப்யனான ஈச்வரனுடைய வைல “ஷண 

யதிதையும்,தம்முடைய பூர்வ வ்ருதீதத்தையும்பாரீத் அ,விதிசிவலன 

காதிகளுடைய மனஸ்ஸி SG அதீயநீததூரமாய், ௮ஸ்ப்ருஃட லம். 

லாரகநீதரான நித்யல்-ஒுரிகள் ஆசைப்படமதானகைக்கர்யத்தைலம் 

லாரியானவனாசைப் படுகையாவதென்,சாஜாலீனம்விவி லம்ல்ப்ரு 

ஃிடமாவதே என்று, வளவேழுலகில் ஆழ்வாரைப்போலே, தம்மை 

நிதீதிக்கொர்,(அசுசிம்) அனாசியான தேஹலம்பநீதயுக்கனானவெல்னை. 

கேஹல்ம்பநீகாபாவம் லதீதிரப்ரயுக்கீமான நித்யஹிதீகரிரே நிதய. 
சுதீ.தர். (அவிநீ2ம்) இவ்வாதீமாவுக்கு சகேஹலம்பநீதம், அசுசஹே 

அவெல்றநி கைக்கடியான ஆசாரீயலேவையில்லாமையாலே, ௭. 

சிக்ஷிதனல்லாத வெல்னை. ( நிர்2தயம்) அம்ருதத்தை, விலிததாலே. 

தூஷிதீதாந்போல, விலக்ஷ்ண போக்யமான பகவத் ததீவதீதை, கீக 

ண்ணற் அதா ஷிக்சப்பார்த்த நிர்தீதயனை. ( அலஜ்ஜம் ) கடதாஹி) 
ஸார்வபெளமா ஊைமேல்விழுமாட்போலே,தம்மைப்பாசாதே,மேல் 
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ச்லோ.--அவிவேககநாநீததிங்முகே 

பஹுதாவடநீததது 3. கவர்ஷிணி - 

ப௫சவன்பவர்தீதினேபத 

ஷ்கலிதம்மாமவலோகயாச்ச்யுத - ௪௯. 
  

மையின் ora லையைப்பார்தீ A HES (HT அங்கு, இங்கு, நீர்மையின் 

எல்லையைப்பார்தீ அக்கிட்டுகிரர். (அபராதலஹைல்சபாஜறம்) தேவர் 

குணைகபாஜனரானால்போலே, ௮லங்குசதமான அப. சாதங்களுக்குக் 
கொள்கலமானவெல்னை. ௮பராதசப்ததீதாலே சொல்லிதிறு, புண் 

யபாபரூபமான பகவனீநிக் ம ஹானுக்ரஹமென்கை, ஆகையால், Os 

தவேதார்த், தத்தை வெளியிடுஇ௫ர். (பதிதம்) அதீதபாபதிதை விளைக் 

கும் ஸம்ஸாரத்திலே இருந்திறே கூப்பிடுற. கொடுவினைதீ தறி 

அள்தின்று. (Pio) ஜஞாதம் பிறந்தாரிக்குக். கட்டடங்க பயாவஹ 

மாயிருக்குமென்கை, ௮அஹம்பீதோல்மிதேவேச வம்லாரேல்மின் 

பயாவஹே,. (பவாரீணவ) பரிச்சேதிக்கவரிதாய், அதீதாலே தஸ்.5௫ 

மரயிருக்கை. ஸலம்ஸாரமாகிறகடவிலேெ புக்கார்க்கு, விஷணுபோத் 

மொழிய, தநீதாமால் கசையேறவொண்ணாதிருக்கை. வைஞுநீதனெ 

ன்பதோர்தோணிபெரறாுதொழல்கின்றேல். என்னக்கடவதிறே, (உத : 

சே) நின்பனீமாமாயப்பல் பிறவியில்ப் படுன்றயானென்கதடஷூ 

யே, எடுக்கப்பார்தீதாலு முனக்கு மெட்டாதபடியாயிருக்கை. ( பா 

இதம் ) கரீமம்புகதீதள்ள விழுநீதுகிடக்கிறபடி, -( அகதிம் ) உன்னை 

யொழிய வேறு புகலத்திருக்கற வெலினை. ( சரணாகதம் ) சரணாகத 

சுப்தயுக்கனானவென்னை, ( ஹரே ) மித்ரபாவமேயட.யாக லிமல்த 
கங்களையும் போக்குகையே ல்வபாவமாகவுடையவனே. ( கேவ 

லம்க்ருபயா)) ஆரீதீதட்ரபன்ன னல்லேனென்னாதே, க்ருபாமாதீரம 

தோவ்ருத்தி; என்கிறபடியே, ஹைகாசமில்லாத 'கருடையினாலே- 

( ஆகிமலாத்குரு) ஆதீமாலித்தாகம்பண்ணி-யருளவேணும். தம் 
டையவனென்று விஷியிகரித்தருளவேணும் - Fy. 

வ்யா--அவிவேச, அபசாசபஹூளமான பிலீட, சரஸ்தரீய 

மான உபாயாநீதரங்களை பற்திப் போக்குதல், விட்டுபபதிறுசல் 
செய்கையொழிய, கீருபயர்கேவலமாதீமலாதீகுரு வென்று நம் 
மைதிர்ப்பதீதிககற தென்னென்ன. சாஸ்தீரீயானுஷிடான த.துக்னு 

ஜ்ஞாதமேயில்லை. வேறுகதியில்லாமையாலே, விஉமாட்டேன்: ஆன 

பின்பு, கீருபாகார்யமான விசேஷிகடாக்ஷமே - எனக்குத்: ஜீவன
http://acharya.org
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ஸ்ரீதளவந்தார்ஸ்தோதீர வ்யாக்யானம். ௬௮ 

ச்லோ.--ததஹம்த்வதீரூதேததாதவாதீ 

மத்ருதேதிவம்கயநீயவான்ன௪ - 

விதிநிர்மிதமேததன்வயம்: 

பகவன்பாலயமாஸ்மஜீஹப$ க ௫௧. 

ததையிழவாதே கொள்ளீர் என்கிஞர்.. ( தம்ருஷீ£பசமாரத தமேவ) 

இதுலம்லாசத்திலே : கேட்டதிவதொன்- தல்லாமையாலே, மெய் 

யாகமாட்டாதென்று, ஈசிவரஹ்ருதயதீதில் பிறநீத. அஇிசங்கையை. 

தீ தவிரிக்கைக்காக” அன்வய வ்யதிரேகத்தாலே ஸ்த்யமென்கரர், 

். ( தம்ருலா) லெள்கிெர்பக்கலிலே இரக்கம் பிறக்கைக்காக; ௮ 

பு.சயாச்சொல்லும் வாரீத்தையைப்போலே பொய்யன். (பர 

"மார்த்தமேவ 9: நினைவுக்கு வாய்ததலையிலிருத் து அதியும் தேவர் திர 

முன்பே, . மெய்யே விண்ணப்பம்  செய்யலாம்படி வத்யமே.. 

(மேவிஜஞாபனம்) ஷர்வஜ்ஞசான தேவர் திருமுன்பே விண்ணப் 

பம்செய்யும வே - உஜ்ஜீவனோபாயமென்று இருக்கும்என்னுடை : 

ய விண்ணப்பதீதை ; மெய்நின்னு கேட்டருளாம் அடியேன் செய் 

யும் விண்ணப்பமென்னக்கடவதிதே, (ஏகம்) அதீவிதீயம். இ துக்கு 

Cuore, ABatals HF சொல்லுவதொருவார்தீதையில்லை ; இது 

வேளல்லையான நிஷிகரீலிம். (அக்ரத₹ ச்ருணு) மேல்கார்யம் செய் 
யிலு&, செய்யாதொழியிலுக-* முத்படக்கேட்டருளவேணும். லம்.. 

லாரத்தில் பரிமாருதொன்றென்ன அனாதரியாதே, அவதானம் பண் 
ணிக்சேட்டருளவெனும். ( யதிமேனதயிஷ்யலே) துயைகரக்ஷ்பனா 

or alors Gy தயைபண்ணியருளிீ ராகில். (தத ) தேவரீரைகீடுட்டி, 

ன இவ்வஸ்து தப்பினால், பின்பு. ( தயநீயஸ்தவ ) ரக்யவிஷியா 

ர்தீதியான தேவருக்கு லாபசாதநாயம், அனுதாபம் பிறநீததயநீயவி 

ஷியம். (தாத) ரக்ஷ்யவிஷியார்த்தியாகைக்கு,. தயையேயன்று, ப்ரா 

ப்தியுமுண்டென்கை, (ுர்லப£) தயைகரக்ஷ்யராயிருப்பார் - துரில 
பர். மைஹாதீமால-௦ரீலப £ என்னுமவரிறே தேவர் - ௫௦. 

வ்யா.-ததஹம். இப்படி. தகுநீயதயரவான்களான இருவர் 

கும், முக்ச்பமான இஷஷம்பநீதம்தானும், தேவரீருடைய கரு 

பையாலேயாயித்௮, ஆனபின்பு) இதைச்கைவிடாதே ரகஷிததருள் 

வேணுமென்கிளூர். (ததி) ஆகலால். தயநீயர்,தேவருக்கு அர்லமானபி. 

ன்பு: (அஹம்) லாபசாதனாம், அனுதாபம்பிதநீத நான். (தீவதீரு. - 
தெதநாதவான்)! oe oro DB பொன் வெலி விலும்,

http://acharya.org



 http://acharya.org



- ஸ்ரீதளவநீதார்ஸ்தோதர வ்யாக்யானம். ௬௬ 

சீலோ.--மமநாதயதஸ்தியோல்ம்யஹம் 

ஸ்கலம்தததிதவைவமாதவ - 

நியதல்வமிதிப்சபுதீததி 
.. ரதவாகின்னுஷமர்பீபயாமிதே - ௫௬. 
  

லாமையானே? (அஹம் ) பராகர்தீத வ்யாவ்ருதீதனாப், பரதீயகர்தீ 

த யூகளாம்; பிரதீயக்ஷபூதனாப் படரத்ய-ஷிக்கெ. தான். (சவயாதபதீம 

யோ) ரக்ஷ£ரான தேவருடைய போக்யமான திருவடிகளிலே, (௮ 

Sola!) ஆத்மா-க்ஷ்ணிகமாகிலும்,இதீதகஷ்ணத்திலே மைர்ப்பிதமெ 

ன்கை. ( மயாலிமர்ப்பித: ),. என்னாலே ஸமர்ப்பிதன். போஹமல்மி 

_ லில்தீயஜே, யஸ்யாஸ்மிததமதீதசேமி. ஆதீமா சாத்யம் தனம் மித் 

ரம் களதீரம் வாஹ.நாநிச. இதிததீட்ரேக்ஷிதம்ஸதா. ராஜ்யஞ்சா 

; ஹஞ்சராமஸ்ய தர்மம்வக் அமிஹார்ஹஷி - ௫௨. ் 

வ்யா--மமதநாதேதி, இவரை, பீரமதீதோடே விடுகிறதென் 

னென்று பார்தீதருளி, நீர்; ஆசரத்தை ஆருக்கு மமர்ப்பிசசீரென்ன, 
திரூ9த்தவிடதீது,எனத் ரவியாவியும் நீ எனதாவியார்யானார், யென் 

இதபடியே,. யுமதை நீரே ல்விகரித்தீரித்தனை. ஆசிமலமர்ப்பண 

மும்; ஆதிமாபஹாசமோபாதி என்னு, பண்ணின ஆதீமலமர்ப்பண 

ததை அனுசயிக்கருர். பகவத்பரதந்திரமான ஆத்மாவுக்கு, அநாதீய 

விதீயாஹிதீதமான ஸ்வாததநீதீர்யமடியாக பசவதீவைமுக்யம்பிறறீ 

அ, அதீதாலே ஹத௲னென்று பீதியிறங்தவளவிலே, சஇியதீவானுஸ்.நீ 

தானத்தால்வதீத தாதாதீம்யைககரண ஸ்ங்கல்பமாதல், ராஜாபரணதீ 

தை ரக்ஷிதீதுவைதீது, ப்ராப்சகரலங்களிலே கொடுச்குமாப்போலே, 

ஆதிமாவை ஈச்வரன்பக்கலிலே லமர்பிபிக்கை யென்னுதல். இவை 

யிசண்டு மர்த்சமன்றென்றும்படி, பண்டே அவன அரனவல் அவை, 

அவனதீக விசையுமதொதிய; லமைர்ப்பணமும். ஆதிமாப 15S _ 

தோடொக்கும். ( தாத ) அகிலஜக்தீஸ்வாமின், அவனகானலப்பதீ 

ததிதைச்சொல் ஓகிறது. ( மமய,கல்தியோஹமஸ்ஹி ) குணமாரயும், 

விபூதியாயும், மமகாவிஷியமாயுமுள்ள.து யாதொல்று,அுக்கு,௮ச் 

சயமான தான் யாவனொருவனாகறேல். ( ததீஸ்கலம் ) ஒளபாதிகமா 

யும், ஸ்வாபாவிகமாயுமுள்ள தெல்லாம். (மாகவசவைல) ஸ்ரீயபதி 

யாய், லர்வசேஷியாயுள்ள உன்னுடையவன. அவசாரணதீதரல், . 

அன்யசேவித்வதீதை வ்யாவர்த்திக்கெ.௮. (ஹி)லர்வேவிமேவலோ 

காதாம் பிசாமாதாசமாகவ; இத்யாதி ப்ரமாண பீரஹித்தியைச்சொ
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(௯) ஸ்ரீதளவதீதாரீஸ்தோதர வ்யாக்யானம். ௬டு 

சலோ... தவதால்யளைகைகலங்கினும் 

பவதேஃவஸ்தீவயிடேஜன்மமே - 
‘ இதசாவஸதேவி-மாஸ்மபூ ' 

. ... தமிமேதன்ம்சஅர்முகாத்மனா - ௫௫. 
வ்யா.தவதாஸ்யேதி. பகவதீ ப்ரஸலாததீதாலே லப்தமானப 

 ததி.பீசாசுரீயதகாலே, தச்சேவித்தளவிலே பர்யவஹீயாதே, ததய , 
சேவிதிவ3தை ப்ரரர்தீதிக்கிறார். Abani, கண்கள் இவந்ததிலே, 

பகவத்சேவிதீவதீதை ௮னுபவித அ, சகருமாணிக்கமலையிலே, அனன் 

யாரீஹசேவிதீவதீதை யனுஸந்திதனு, ௮வ்வளவிலும் டரீயவஷஹீயா 

தே, தெமோதிகஒமையிலே, ததீயசேவித்வதீதை யனுல்நீதித்தாப் 

போலேெயும், ஸ்ரீராமாயண புருவஷிர்களில், ஸ்ரீ சதீருக்னாஜ்வானைப் , 

போலேயும்) ததியசேவிதீவத்தையே பீரார்தீதிக்கறார்.  ( தவதா 
 ஸ்யலி-கைகலந்கிதாம்.) ஐச்வர்யகைவல்யல்-கங்கள் விகீனமாம் 

பஒயிறே. தால்யைகமிருப்பது. . தஸ்யாநீதராயோ. மைதீசேய 

தேவேத்,தர2வாதிகம் பதம். ஸ்வர்க்கோபிதஸ்யவிக்னோனுமீ யதே 

என்றும், அதிறதுபற்றெனிலுத்த விடுயிர்செதீற என்னும், . இ 
- கலிறப்பெல்றும், இவை, தா்பத.அக்கு விசேோதியாயிதேயிருப் 

பு. ( ஏகலிங்கினாம் ) திஸ்தரநீதிமனிஷீண? என்னும், ஸோதீவ? 

'பரரமாப்னோதி, ததீவிஷ்ணோப மம்பகம் என்றும், ஹம்ஹாரரநிவ்றா 
'தீதியால்வநீத லகமும், பசமப்த பீசாபிதியால்வநீத கமும், 

தாஸ்யஷுகதீதுக்கு. அபாயமென்கை. தல்யயஜ்ஞ . வராஹஸ்ய 

'விஷ்ணோமித்தேஜல்? - ப்ரணாமம்யேபிஞர்வதீதி சேலஷாமபித 

மோதம3:. வாலி பதேவஸ்யயேபக்தர$. சாநீதாஸ்ததீகசமானலஸா 

தேலிாம் காஸல்ய காஸோஹம் பவேத்ஜல் மனிஜலீமனி. அ௮இயார்: 

அஒ.யாசட.யாசெங்கோக்கள் அவரிக்கேகுடிகளாய்ச்செல்லும் நல்ல 
_ கோஃபாடேவாய்ஃச வென்னச்கடவதிறே, காஸ்யரஸம்ரஹிதீரல், 

( Gee} rinsaC gah டே ஜன்மமேப்யல் து ) அவர்கள் சிரு ஷிை 
ளில் ௮அடிமைசெய்யவேண்்டா, அவர்கள் திருமாளிகையில், 

மாய்டி ஜனிக்குமகாகிலும் உண்டாகவேண்டும் அபிசப்தம்,,. வதா 

_சணத்திலேயாய்,டஜன்மமே உண்டாகவேண்டுமெனஅமாம். ம்னு 

,_ இயாதி ஐல்மங்களிலாசைப்படாதொழித் ௮௮) அரத்கச்ப் சமனை 
ல்ம்பாவனையாலே உத்பத்தி ஸ்திிலயங்கள் ய 

சென்னுமத்தாலே, எல்லாரும். உத்சரு5$ட தனிமல்களையல்   http://acharya.org
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ஸ்ரீஆளவநீ தார்ஸ்தோதீர வ்யாக்யானம். | கல. 

ச்லோ,---நதேஷம்நப் ராணான்னசல-கமசேவஷீரபிலஷிதம் 

ஐசாதமாநம் நாம்யதீகிமபிதவ சேவிதீவவிபவாதி - 

பஹிரீட்பூதம் நாதகணமபில்ஷேயாதுசததா 

விநாசநீததீலதையம்மது மததவிஜ்ஞாப தமிதம்-௫௭. 
        

ஷமஹாதீமாஸ்-அரீலப5 என்னம் , பேசாளன் பேசோதும் பெரி 

யோரைஎன் ௮ம், சச்வசத்தானும்; ஆம்வார்களுங்கூடக். கவிபாடுகி 

-ஐவரிகளாலே. ( மாம்) புருவிரர் தததீதின்மெலெல்லையிலே. ௬௫௪ 

யையுடையலெஃனை. ( அவலோக்யதாம் ) அவலோகதவிஷீயனாம் 

படி. ( தய ) லீர்வசக்தியான தேவர் 'நிர்வஹிக்கவேண்டும். நம்பூகி 

கலொழிய,நம்முடையார்பக்கல்டே ஜன்மமேப்யல் ௮ என்அம், ௮வ 

லோக்யதாம். நயவெல்னும்,) அதியாதரசதைப் பண்ணுகிறதெத்தா 

லேயென்ன? ஷாபேக்ஷணூன சானாதரிக்கைக்கு ஹேதூவைச் சொல் 

லுகிதேன்,ஸ்வசபூர்ணசான தேவருக்கு அவர்களுடையவிச்லேஷிம் 

அலஹ்யமாயிருக்கைக்குஹே gi அருலிச்செட்ய. வேணுமென்டுரூ 

பி 

a
?
 

ரீ. (தே) ஸ்வதபூரணனாப், அவாப்தமைலத்காமனான தேவருச்சகு “ 

க்ஷணமாதீரம் அஸ்விஹமன் ௮. அதிதுஸ்ஹைமென்கை, சரஞ்ஜீவ 
இிவைதேஹியதிமாலம்தரிஷிய ... தஜீவேயம் ௯ணமபிவிதாதாம 

ஷஹிதேக்ஷணும். யதீவிதாபசதம்தீவாஞ்ச சதீருக்நஞ்சாபிமானவ - 

ஸம்ஸ்மராம்யஸ்ய்வாக்யரநி, ஜஞாநீதிவாத்மைவமேமதம், மமபீித ' 
: % 

ணாஹிபாண்டவா 2. இங்கார்யம்ஹீதயாமம - @ar, 

வ்யா.--நதேஹமிதி, €ேதசேவிதீவகாஷ்டையான ததீயசேவீ 

_தீவதீதை அனுலதீதித்தார். இதில் செஷிதீவதீஅக்குப் புமம்பானவத் 
் தில் அ௮ருசியைச்சொல்லி அவத்றைத்தவிர்தீுதி தநீதருளவேணுமெ 

ன்கினுர். ( நதேஹம் ) அஹமபிமான தீ.ஐுக்கு அர்ஹமாம்பட. அதீ. 

தரங்கமான சரிரதீதையும், தேவருடைய. சேவிதீவதீனுக்குப் புறம் 

பாகில் வேண்டேன். ( நப்சாணான் ) தே.ஹாஇகளுக்குதி தாசசமான 

ப்சாணன்சளையும் சேவிதீவபஹிர்பூகமாகில்வேண்டேன்.( ,௪௪ஸ--௧ 

ம்) தேஹாதிகளையும், பீசாணன்களையும், ஆதரிப்பது 9-கார்தீதமா 

-கவிஜறேஃ அதீதலைகமும் வேண்டா. ல--கமென்னு மோக்ஷலி-கதீ 

தைச் சொல்லவுமாம். ( அசேவிரபிலஷிதம்்--கம்.) எல்லரருமாத 
MEG @ we Ono march. ஸ--கமென்னென்னில் தேவாதிலகலஜதீ 

அக்கரம். ஆதரிக்குமிறே. -ஃகமென்று. பிரியசசொன்னபோ.து 

அசேவீபிலஷிதம் தாதீயதீமெபிஎன்று மேல்கூடக்கடவ௮, சாதீய
http://acharya.org



 http://acharya.org



ஸ்ரீஆளவநற்தார்ஸ்தோதீர வ்யாக்யானம். . ௬௯ 

ச்கெதத்தாலாதல், அனுபவதிதாலாதல், உத்தரகோடிகாணவெொண்
ணா ் 

திருக்கை, அரிவிபாகமாயிருக்குமதென்னவுமாம். உதர்கதீதில் நரகக 

ரீப்பவாலங்கள் பலிக்கை. (அபரிஹரணியஸ்ய) ஸரிவ௪.*இியானதேவ 

ருக்கும். பிர்க்காலிக்கும்படியாயிருக்கை:(ம ஹத? 1/ஸங்க்யாவிதிர ஹி 

தமாயிருக்கை, காலததீதவழுள்ளதனையும்: : அனுபவியாரதின்றாலும் 

் அவதிகாண வொண்ணுதிருக்கையும், இப்படிப்பட்ட. அசுபதீதிந்குதீ 

தொகையன்திக்கே யிருக்கையும், யதீப்ருஹ்மகல்பநியதானு பவேப் 

ய.நாச்யம், அணுபரிமாணனான சேத்னனிவதிறை யெல்லாம் செய்தா 

னென்றுவில்மயப்படும்படியிருக்கை, €லமில்லாச்டரியன். ( (Basso 

_சாசேோஹம்) அஹம்புத்திபோதீயமான தர்மிஸ்வரூபம்அதர்மாசர 

சநிரூபகமாயிருக்கை. ஆசாரமாகிற அ-விலக்ஷ்ணதரீமத் திலே யியிசை 

க்கு. யோக்யதாபாதகங்களான ஷதீதீயாவதீதனாதிகள். பாபானுஷ் 

டானதீதுக்குயோக்யனென்கை, (தீருபசு8) சது பாத க்களில் கர 

ட்டில் தீவிபாதமே விசேஷவிமென்கை. தஞாதே.தஹீத ₹-பசுபிஸல 

மாத. சால் தீரவச்யஜலி மமாசையாலே. பசுவென்ன வொண்ணா. 

ஆஹாசநிதீராபயமை அ.நாதிகளிலே நியதியில்லபமையாலே, மனுலி 

யனென்ன வொண்ணாது. இரண்டு ஜன்மத்தையும் தப்பினேனென் 

கை, (அசுபஸ்யரஸ்பதம் ) ௮சுபமாக 'ஐஅ-சுபவிசோதி, சபமாகற 

அ-புருஷிார்தீதம். அதவிரோதிக்கெல்லாம் ஆச்ரயம் அக்ருதீயகர 

ணம் முதலாக அஸலஹ்யாபசாரம். முடிவானவதீதிர்க்கு Barr 

யிருக்கை. தேவர்குணா நாமாகர மானாப்போலே, நான் அசுபானா 

மாகாமென்கை; ( ௮ ) இப்படிப்பட்டனா. யிருக்கச்செய்தேயும், \ 

க்ஷணமபிலஸஹேயாஅ சததாவிசாசமென்று அபேக்ஷிக்கைக்கு,மொ 

'ருவழியுண்டு. அதென்னெனீனில் (தயாஷஹிந்தோ) 8ீம்ச்சொன்ன ௮. | 

சுபஹாகரமெல்லாம், தேவருடைய தயார்ணவத்திலே ஒருகுளப்படி. : 

யன்றோ தேவருடையகீருபாலதீதை. வதார்ஹமபிகாகுதீஸ்த : 4௬ 

பயாபரீயபாலயதி, வ்யலதேலி--மனுஷியாணாம் பீருசம்பவதிது:கி 

 த௨யதிவாராவணஸ்வயம். கச்சானுஜாதாமி. ( பநீதேர ) ஆச்ரிதரு 

டைய இழவுபேுதனீனுதாம்படியான திருபாதிகலம்பதீதம்சொல் । 
றது. அஹம்வோபாநீத வேோஜாத ௨ கீருதகருதீதஸ்ததாராம:. 

கருணம்பிரவ்ருதீதமிவமே, உரஷாதாசயாமாலம்சர்தீதம் MEETS ! 

_யமாதவ:. மமப்ராணாஹிபாண்டவா௨. ( நிரவதிசவாதீலையஜலதே.) 

ms வரீத்ஸ்ல்யமாகிற அ--அன்றின்ற. கலிதின்பக்கல் தோலவிம் தாயிக்கு: |
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(௧௦) ஸ்ரீதளவநீதார்ஸ்தோ,2ர வ்யாக்யானம். பத 

. லேபிறதீதேனேயாடூலும் பாபப்ரசுணனாகையாலே ஊம்ஸாசதீதிலமூ 

நீதாதிலிதேன்; எடுததருளவேண்டுமென்கிரூர். ( மஹதிவம்சே ௮ 

ஹம்ஜநிதீவா ) வம்சதீதுகீகு மஹதீதையாவது - மஹாதீமாக்க 

ள்வதீது ஜனிச்கை, ஏததீதிதுரீலபதசம் லோகேஜ்மயஇதீருசம் எ 

ன்றும், வம்சதீதிலே.. பிறர். துவைதீது அனரீதீதப்படாநின்தேனென் 

கை, (ஜகதிக்யாதயசலாம்) ச.தஸ்ஸாகரபர்யநீதமான : ூமியெல்லா 

ம் ப்சரஹித்தமான புகழையுடையவர்கள்.இகழும்தண்திருவருள்செய் 

௮ லகத்தார் புகழும்புகம் தானதுக்காட்டித் தற்தென்டுறபடியே.. 

பகவதீ விஷயீகாரத்தால்வம்கீபு/கழ். (௬௪ீனால்) பகவதீவ்யதிரிக்தவிஷி 

யங்களில் போக்யதாகநீ5. சஹிதராயிருக்கை. ஆந்தசபாஹ்யமான 

உபயசுஏயைச் சொல்லவுமாம். இவ்வம்சதீதிலேபிதநீத சுபால்பத 

மென்னகச்கடவிசோ.. (யுக்தாதாம் ) கீருதகீருதீயா:. பீரதக்ஷறந்தே 
.என்கிதபடியே நித்யயோகதீ்தில் ஆகாம்க்ஷ்மாணசாயிருக்குமவர்கள், 

மாகவைகுதீதம் காண்பதர்ச்கு என்மனமேக வெண்ணுவசென்திருக் 

கை, இளையபெருமாளைப்போலே, தேவரோடேயல்லஜு. செல்லாத 

-வர்களென்னுதல். இப்படி ப்பட்டவம்சதீதிலேபிறநீது, இச்சையேர 

ராதென்னக் கடவிசோவென்ன. ( குணபுருவிததீவஸ்திதிவிதாம் ) 

.கதடிதிச்வரர்களுடைய,; ஸ்வளுப்ஸ்வபாவலிம்பநீ-சங்களை யதியுமவ 

ர்கள். குணமென்று, குணாச்சயமான ப்சக்ருதியைச்செல்லுறெது. 

ஸ்திதியாவ.ு - ஸ்வரூபஸ்பாவாதிகள். (திஸர்ச்காதேவேதியாதி) வதீ 

- லிமானது; ஜனிதீதபோதே தாய்முலையிலே.. வாய்வைக்குமாப்பேச 

"லே, தீவச்சாணாரவிந்தங்களிலே எகாநீதமானமனஸ்ஸஜை, -ஜல்மப்ச 

_ பீருதியாசவுடையவர்கள். -€ச்சொன்ன ச௫யோகாதிகள், wpa 
கீஇிகமென்கை, (பாபாதீமா), பாபநீதானொருவடவுகொண்டாட்போ 

் லே யிருக்குமவன். தஞாதா.ததீதமொழிய, பர்பமேநிரூபகமாயிரு ் 
- கீகை, (சரண )  இவ்வளவிலும் உ்பக்கலிலே அபகாசமுண்மாம் 

பஒ, ஆள்பார்தீஅழிதருத்தேவரீரே.. ( தமஷி அதோதோநிமதஜா 

_ ி9: பிரக்ருதியிலே; தேவரெடுக்கநினைதீதாலும்,; சைக்கெட்டாது 
படி அஜநின்தேன். பன்மாமாயபல்விறவியில் .படு.றயான் என் 

கெறபஒயே, இன்னத்தறைசண்டுலே னென்கறார். இததால்லாநீதா 
- ஸிகர்தேவர்பக்கல், அவகாஹிததளவும் : தாலிப்சக்ருதியிலேயுள்பு 
_ கேனென்கை:ஜனித்தவம்சமிஅ, தேவர்சாண்யர், நான்படுறெபாடி௮ 
| ACD. அல்மஞூஜலனைப்போலே, : வம்சப்ரபாவமும்- ஜீலியாசே,
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