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ப்ரபந்நஜநாக்டரஸரரான
 

ஸ்ரீ அழகயமணவாளப்பெரும
ாள் உயரம் 

இருவாம்மலர்க்கருளிய 
ப் 

ம் 

   

  

க ௬௧௫) 
விருதவாக்கொமணியான. - 

ஸ்ரிமணவாஸண 
முனிகள் 

வ்யாக்யாகக்ச 

் Bae 
ஸ்ரீ வால்மிசொமாயணத்தை 

ப் 

"விஸோேஷார்த்த ஸஹிதமாக: 

திருநீர்மலை, அழகர்திருமல் மாடவலஷி ரீ. ௨. ஸ்ரீநிவாஸ் சரகவரசார்யரா 

அகேகதாளபத்ச ஸ்ரீ கேரமல்களைக்கொண்டு
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ப si Gaon’ ப்ரலாதத்தாலே, எல்கும்பா. Py queers: 

மல். வரராநிற்க, அந்தப்பார்லை சனக்கூப்பள்ளமடையாள Caw Rene 
யிலே யானவளவிலே, (5) “மாதிமாறிப் பலபிறப்பும் பிறக்௯!' என்ப 
யே ஜாம் பசம்பரையளிலே தோள்மாதி pabelepe Beigel ப் 

ஜஞாகபக்இகரானவாழ்வார், நதத்ஸ்வரூப ரப 
விருததர விய ததமமாக அறுபவித்து அவ் வப 
CuO uve wares சோகவேக, 

**மரரிஷாதேத்யாஇ? ஸ்லோகம், 
ஜனோபேதமானுப்போலே, பகவத், 
மான ப்ரபந்தமாய்த் தலைக்கட்டிற் 

விஸ்தீர்ணமாய் அரோகார்த் 
சாத்பர்யார்க்கம் onion: 

   

nae iva palldee ee wera ட்ட 

ததங்கள், எல்லார்க்கும் ப்சஇ பத இயேக்யமாம்படு. 
ல் இவிஸ்சாசமாக, இல்லாசார்யண்ருதய ப்£பக்தமு. 

F oo. Shi Jatt aan oan a இடன்
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௪ ஆசாரியஹ்ருதயவ்யாக.பா நம். 

மூலம்--(௧) காருணிசகனுன ஸர்வேஸ்வசன் அதிவிலாமனிபுர் உணர், 
வெனும் பாபடர்விளக்கேற்றி பிறம்கருள் நீல் மேலிருந்த 
ந்தா. வேதவிளக்கைக் கண்டு கல்லதும் தீயதும் விவேஇக் 
கைக்கு மறையாய் விரிந்த தளக்கமில் விளக்கில் கொளுத் 
'இன ப்ரதிபமான கலைகளை நீர்மையினு லருள்செய்தான். 

  

தம்.க்ருபாவிஷ்டனான ஸர்வேஸ்வரன். ஜ்ஞாகஹீநசான மனு, 
ஷ்யர் ஜஞாகமென்றெ உஜ்வல தீபத்தை தரித்துக்கொண்டு 
மிகுந்த வஜ்ஞாகாக்தகாரம்போய் வேதாந்த ப்ரஇபாதகனு 
யிருந்த ஸத்யமாய் வேதைக ஸமதிகம்யமான இபத்தை 
க்கண்டு பகவத்விஷபம் ல்லதென்றும் ஸம்ஸாரம் இதெ 
ன்றும் அறிகைக்கு வேதமாய் விஸ்தரித்த சலனமில்லாக 
இபம்போன்ற அகாரத்திலே ௮ல் நின்றும் ஸமுத் பன்ன 
மான ப்ரீதீபம் போன்ற வேசபாரஸ்த்ரங்களை இருபாவிரிஷ் 
ட ஸ்பாவத்தாலே ப்சஸாஇத்தருளினான்.. 

  

வ்யாக்யரகம்.. (௧) (காருணிகஞான ஸர்வேஸ்வரன்) 4௫பா விஷ் 
டஸ்வதக்தச னென்றபடி, க்ருபாவானானாலும் ஸ்வதந்த்ரகன்றாகல் தான் 
நினைத்தபடி. கார்யம் செய்யப்போகாது, கேவல ஸ்வதந்த்ச நானாலும். 

  

ஸம்ஸாச மோக்ஷ£ம்க ஸிரண்டுக்கும் பொதுவான ஸ்வாதந்த்ரியம் 
சேதகோஜ்ஜிவனார்த்தமானக்ருஷிக்கு உறுப்பாகமாட்டாது$ ஆனபின்பு 
க்ருபா விரிஷ்டமான ஸ்வாதந்த்ரியமேயிறே ஸம்ஸாரிசே.தகோஜ் 
ஜிவன விஷயமாக அவன்பண்ணும். க்ரூஷிக்கு ஹேதுலாவனுட அத 
வா, ஸர்வேஸ்வரனென்று ஈமோசதவ்யஸம்பந்தத்தைச் சொல்லுற 
தாகவுமாம். (௧) “30 எசா 7? 4 க்ருபாயோகாச்ச ஸா 
ஸ்வதாத்? என்றவகக்தரம், (௨). “ககக ல லா கறக்க மகக?. 

  

உ கஸேூதல்யளம்பந்தாத நிதம் ப்ரதமாதபி'? என்கையாலே க்ருபா 
யோகமும், ஸம்பந்தமூம், இரண்டும் ஸம்ஸாரி சே௧ு௨ ஸம் ரக்ஷணா. 
ந்த்த ப்சவ்ருத்திஹேது விறே, கருபாயோகத்துக்கு மேலே ஸம்பங் 
(த முக்த மாகையாலே ஸம்பக்த ப்ராதாக்யம் சொல்லித்தாகிறது, 
இத்தாலிலை கம்முடையவையன்றோ வென்ற. வபிமாஈத்கோடே 
பரதுக்காஸஹிஷ்ணுத்வரூபையான க்ருபையும் கூடுகையாலே உத். 
தரோத்தரம் சேதனோஜ் ஜீவனலுக்கு கருஷிபண்ணிப் போருமவ. 
னென்றதாய்த்து. (௩) * அறிவிலா மனிஸர்?? (௬) அறிவிலா மனி 
ஸுசெல்லாம், என்கிறபடியே அஜ்ஞான தமோயுக்கசான Caeser, 
(@) Keopisar ess” “ ybsbsn Qeursepree” cron datos 

நே.  ஹர்தும் தம?” என்றஜ்ஞாஈத்தை, கமஸ்ஸப்தத்காலே அருளி 

ச்செய்காரிறே. இக்காலகாத்மஜ்ஞாகாந்தகாசக்காலே அபிபூதசாய், 

(a) லஷ்மீசம்த்ரே. (௨) ஷி. ஸ் இஃமா-௧௩, (௮) ஷ. (9) 
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ட பத்தல டு 

மூ (௨) விவேகபலம் வித்து, 
    

(௮) மாஸ்த்ரஜ்ஞாக கிவேகத்துக்கு பலம் தயாஜ்யல்களை விடுகை, 
யும் உபாதேயல்களைப்பற்றுகையும். 

  

அத்தாலே ப்சக்குத்யாத்ம் விவேகம் முகலானவொரு விவேகமு மின் 
ிக்கே இருக் ஸம்ஸாரி சேகரென்கை * உணர்வெனும் சுடர்கொள் 
விளக்கேற்றி, ” (௧) 4! உணர்வென்று மொளிகொள் விளக்கேத்தி:? 
என்றும், (௨) ஜ்ஞானச் சுடர்விளக்கேத்தினேன், என்றும் சொல்லுற. 
படியே, தைலவர்த்தளாலுண்டான வழுக்கன்றிக்கே இணுல்னெ தே 
ஜஸ்ஸாயிருக்தறெ ஜ்ஞூகமாற. உஜ்வலதிபப் சகாயத்தை உடையதா 
ய்; ஜ்ஞாரத்தை விளக்கென்றெது, ஸ்வபச ப்ரகாமாத்வமா ஸ்வ 
பாவஸாம் யத்தாலே, (௯) '*பிறல்ூருள் நீங் பிறய்இருள் நிறல்கெட'* 

என்றும், (௪) “பின்னுவ்வுலூனில் பேரிருள்கீல்க?” என்னும் சொல்லுற 
படியே, மிகுந்த வஜ்ஞாகாக்தகாசம்போய் மேலிருந்த நந்தாவேதவிளக் 
கைக்கண்டு(௫) “வேதாந்த விழுப்பொருளின் மேலிருக்க வீளக்கென்னு 

ம் (௬) நந்தாவிளக்கென்றும்!? (௭) “வேசவிளக்கேயென்றும்!? ஸொல் 
லுறெபடியே, வேதாந்தல்களில் ஸர்வஸ்மாத் பசனாகப்ரகாரியா நித்பா 
னுமாய் : நித்யமாய், ஸ்வயம் ப்ரகாயாமுமான ஜ்ஞாநத்தை ஸ்வ 
ரூபமாக உடையனுமாய், வேதைக ஸமஇகம் யனுமானதன்னை, 
(௮). * என்தக்கஜ்ஞானகக்கண்களாலேகண்டு !?' என்றெபடியே, ஜ் 

ஞாகசக்ஷூஸ்ஸாலே. siPsg, ஈல்லதும் இயதும் விவேடுக்கைக்கு 
(௯) “இவையன்றே கல்ல, இவையன்றே Bu” என்றெபடியே, த 
ஸத் விவேகம் பண்ணுகைக்கு, :18484222 ஸகஸ.தி௫ விவேக் 
தும்? என்றுறிறே, கல்லும், தீயதும் விவே௫க்கைக்கு, என்றெ 
விது, ஸாமாக்யேஈ, விலக்கணாவிலக்ஷண விவேகத்தைக் சாட்டுமேயா 
இலும், இவ்விடத்தில் பகவத்விஷயம் ஈன்று. ஸம்ஸாசம் இதென்று. 
விவேட௫க்கையைக் காட்டுறெது. (ஈந்தாவேச விளக்கைக்கண்டு கல்ல 
அம் இயதும் விவேடுக்கைக்கு) என்கையாலும், விவேக பலமானத் 
யாக ஸ்விகாரவிஷயல்கள் ஸம்ஸார மோக்ஷங்களாகவே மேல்ஸொல் 
லுகையாலும், பகவத் விஷயத்தைக் கண்டயின்பு, ஸதஸசத் விவேகம் 
பண்ணுகையாவ தென்னென்னில் ? ப்சஇகோடி. கண்டாலொழிய ௮ 
'இன்தோஷம் யதாவாகத் தோற்றாமையாலும், இத்தைப்பற்ற. இது: 

நன்று, இசென்றும்போது, உபயகோடியும், கண்டுகொள்ள வேண்டு 
கையாலும் சொல்லித்து, (மரையாய் விரிந்த துளக்கமில் விளக்கில் 
கொளுத்தின ப்சதிபமான கலைகளை) (௧௦) “மழையாய் விரிந்த வினைக் 
கையென்று?, *தளக்கமில் விளக்கென்றும்”? பெொல்லுறபடியே, 

6-௮. ௩௬௪. (6) த-௮. ௨.௧ (௧) பெ-மொ, ௫, எ. ௩ (௪). 
தெ-௨,௯. ௧௦, (௫) பெ-௪.௩. ௧௧.(௬) தி-மொ-௩. ௮.௧. (௪) இி-வா- 

௯௭௧௦, (ஷே. (க. பெ-௮௩, (௧௦) தி-மொ, ௮, ௯; ௪
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மூ-(௩) தயாஜ்யோபாதேயங்கள் ஸுகதக்கங்கள். 
  

(௮) அக்கம் தயாஜ்யமூம் ஸுகம் உபாதேய மென்கை.. 
(க) எ னராரல ஏனல் ஈஇகாசோவை ௯ர்வாலாக்? என்கையாலே 
வேதரூபேண விஸ்த்ருகமாய்த்தது தானென்றும்படி: ஸகலவேத கார 
ணமாய், தனக்கொரு காரண மில்லாமையாலே சலகமின்திக்கே, ஸகலா 
ர்த்த ப்சகாறகமாயிருக்றெ அகாரத்திரின்று முத்பன்னமாய், இபாது 
Subse ப்ரதிபம்போலே (2) “smSoedsts” 4 மாகம்பிசதிபமிவ*? 
என்றெபடியே, தயாஜ்யோப்ரதேயார்த்தல்களை ஸ்புடகரமாக ப்ரகா 
சிப்பியா னின்றுள்ள, (m) “பன்னுலக கால்வேதமென்றும் *? 
(௪) “கலைகளும் வேதமு. மித்யாஇயாலும்!? மொல்லப்படுகத. ஸ்ரு 
இயும், ததுப ப்ரும்ஹணங்களுமான பமாஸ்.இரல்களை, மறையாய்: விரி 
ந்த விளக்கை அளக்கமில் விளக்குமாயென்றும், அகாச.த்தை, ஈஸ்வர 
ஜேடேஸமாகாதிகரித்தது. (௫) “ல ௨923? “அஇஇப்ருமஹ்ம” என் 
ஐபடியே, வாச்யவாசக ஸம்பந்தத்தாலே (நீர்மையினா லருள்செய் 
தான்) நீர்மை ஸ்வபாவம், சன்ஸ்வபாவத்தாலே கொடுத்தானென்கை. 
அதாவது, தன்ஸேஷித்வஸ்வபாவத்தாலே யென்னுல், காருணிகனான 
தன்க்ருபையாஜெ ஸ்வபாவத்தாலே என்னுதல், ஸமுச்சயமாதல், பூர் 
வயோஜனை, சீர்மையினு லென்றெதற்கு, பூர்வர்களிட்ட வ்யாக்யாகத் 
இற்கும், இந்த உதிசத்தெதிப்பு, தரைகுண்ய விஷயமானவைத்துக்கு. 
ப்ரகாறாகம் என்றிவர்காம் மேலருளிச் செய்றெதற்கும் சேரும், கடுவில் 
யோஜனை, காருணிகனான வென்திவர் ப்ரகமத்திலே யெடுத்தஅக்கும் 
(ச் “௭௯49௭௧௮௮௦7 *காருணிகோததாஇ? என்று பட்டசருளிச் செய் 
தற்கும் மோரும், மூன்றாம்யோஜனை, காருணிகனான ஸர்வேஸ்வசனெ 
ன்ற விடத்தல், சொன்ன விரண்டாம் யோஜனைக்குச்சேரும், ஆக 
இச்சூர்ணையால் அஜ்ஞாசான ஸம்ஸாரி சேதனர் ஜ்ஞா௩ ப்ரகாபமத்தை 
யுடையசாய் அந்தவஜ்ஞாகம் கீஸ்டு தன்னைக்கண்டு ஸ.த ஸத்வி வேகம் 
பண்ணுகைக்கு உறுப்பாக ஈஸ்வசன் மாஸ்த்ர ப்ரகாஈம்பண்ணினப 
டியை தஃ்நிதாகத்தோடே அருளிச்செய்தசாய்த்௮. ் 

வ்யா. (௨) இவ்விவேகத்இற்கு பலமேதென்ன?. சொல்லுது , 
விவேகேத்யாஇ:--அ.காவதப்படியவன் கொடுத்த பாாஸ்த்ச ஜந்ய ஜ்ஞாக 
,த்காலே ஈல்லதும் இயதம் விவேக் கைக்குபலம், த்யாஜ்ய த்தை விடுகை 
யும், உபாதேயத்தைப் பற்றுகையு மென்கை, தீயாக ஸ்வீகாரமென்னா. 
தே. விபெத்றென்கையாலேக (௭) “'விடுமின்முத்றவும் ” அற்திசைபழ் 
நே” என்றாழ் வார்பாசுச.த்மை: யுட்கொண்டருளிச் செய்தமை தோற் 
றன. ல 

வ்யா, (௩) தயாஜ்யோ பாதேயக்தா னெவையென்ன? சொல்லு 
pg - surs@usurB wysrargs:— hoe Soo” “ஸு பவேயம்”” 

(ஐ.ஸ்ரத. (6) ஸ்ரீச-ஸ்த, ௨-௧. (௩) இ-மொ-௭. ௮, 2. (2) 
கி-மொ.௨, ௮.௫, (௫) ஸ்ருதி, (௬). ீச-ஸ்த, ௨-௧, (எ), இஃவா. ௪, ௨, ௬, 

ட
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ட ப்ரதமப்ரகரணம். எ 

*மூ--(௪) இவைத்தக்கெல்லை இன்புதுன்பளி ப்பன்மாமாயத் சழுந்து 
கையும் களிப்பும் கவர்வு மற்று பேரின்பத் இன்புறுகையும். 

மூ--(இ) அகந்தக்லேஸ நிரஇராயாகந்தஹேது மறந்தே நரியலொதே 
உணர்விலே னேணிலே னயர்த்தென்னும் உய்யும்வகை நின் 

(௮) இகத மைகதக்கம்களுக்கு ப பசமாவஇ ஸஃகதுக்கல்களை யுண். 
டாக்க வற்றாய் பலவகைப்பட்ட வாஸ்சர்யல்சளான. ஸப்தாஇ 
கிஷயல்களிலேயழுக்துகையும் கர்வ க்லேரால்கள் கழிக்து 
மஹாகந்த்கசமான பசமபதத்இலே ஆகக்இக்சப் பெறுகை 
யும். 

(அ) அரந்தக்லே௱மான ஸம்ஸாசத்துக்கும் நிரஇஸயாகந்த மோ 
க்ஷத்துக்கும் காரணம் பரஸ்வரூபத்தையும் மறந்து ஸ்வஸ். 
வரூபமுமறியாதே விசோஇஸ்வரூபத்தையுமதியாதே உபா 

  

“*ஜ$ஜிஷுஹுல௦? துக்மாபூவம்”” என்றுஸர்வர்க்கும் துக்கமநிஷ்டமாய் 
ஸூகமிஷ்டமாகையாலே, துக்கம் தயாஜ்யம், ஸ-சமுபாதேய மென்கை, 

வ்யா. (௯) இவைதான் கர்மாதுகுணமாக நின்ற நின்ற நிலைகளி 
லே யுண்டாகையாலே, இவைத்தின் பசமாவஇியைச் சொல்லுறது. 
இவைத்துக் இத்யாதி, அகாவது:--அக்கத்துக்குப் பசமாவஇ (௧) *இன் 
யுதுன்பளி'” என்றுதுடல்இ ஸ-கதுக்காவஹலங்களாய், அநாதியாய் அஸ். 
தசமாயிருக்துள்ள ப்சக்ர௬ுஇி ஸம்பக்த நிபக்ககமான ஜர்மல்களி னின்று 
மொருக்காலும் கீல்காமைக் குறுப்பானவையாய், பலவகைப்பட்டிருப். 
பனவாய், அசப்பட்டால் தப்பவரிகா மவையாய், (௨) “இன்னமுகென 
த்தோன்றி” எத்தனையேனு மறிவுடையாரையும், கலங்கப்பண்ணுகை 
யாலே, ஆஸ்சர்யல்களா யிருக்துள்ள பூடப்.தா.இ விஷயங்களிலே அக்கப். 
பட்டு, “அழுந்து” மென்றெபடியே, அக்க க்லேபாஜுமான ஸம்ஸா 
சத்இிலே அழுக்துகை, ஸகத்துக்குப்பரமாவஇ (௩) '*களிப்புல் sata, 
மற்று” என்று துடல்சிச் சொல்லுற வல்பாஸ்இிரத்வாதி கோஷ 
ஷ்டீமான விஷயலாபத்தாலே வரும் கர்வமும், தகலாபத்தாலேவ 
கும் க்லேலமும், கழிக்து, (௪) ஷட்பாவ விகாரல்களும் நீங், பாடத்த 
ஸத்வதயா ப்ரகாயாகமா யிருக்றெ வப்சாக்ருத விக்ரகத்தைப் பெற்று 
(௫) “அக்தமில் பேரின்ப!” மென்றெபடியே, அபரிமிதாகக்தமய மான 
பசமபதத்திலே. (௬) அடியார்கள் குழால்களை யுடன்கூடி* (௪) சுழி 
பட்டோடும் சுடர்ச்சோஇ வெள்ளத் இன்புற்று “என்றெபடியே ge 
வசதபகவ ததுபவத்தாலே, ஆகந்த நிர்ப்பசனா யிருக்கை என்கை. 

அ. வ்யா; (இ) ஏவம்பூத துக்கமும் ஸுகமுமிவனுக்குண்டாகுகைக்கு 
\ Gone வேதென்னச்சொல்லுறெது - அனக்தேத்யாஇ அதாவது: 

(2) திருவாசிரியம் - ௬, (௨) Barc. ௪. ௮. (௩) இ-வா. ௨. கட ௧௦. (௯) 
இரத்தல், உண்டாதல், பெருக்கல், சூழ்தல், குறைதல், மாளூதல், (௫) தி-வா, 

+ 20. @, a2. (a) Bore.c. 40. (a) வா. ௮.௧௦. இ; 
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௮ ஆசாரியஹ்ருதயவ்யாக்யதம், 

மூ. ஐவொன்றை நன்கறிந்தன னுணர்வினுள்ளே ஆம்பரிசென் : 

௮ம் சொல்லுறே ஜஞாதல்ய பஞ்சக ஐ்ஞாகா களானல்கள், 

யஸ்வருபமூம் அதியாதே புருஷார்த்த ஜஞானமுமின்திக்கே 

இப்படியாமவும் உஜ்ஜீவகஹேதவான பசஸ்வரூப ஜ்ஞாகமும் 
_. ஆத்மஸ்வருபத்ஞாகமும், 

  

Sow PKSOH TVS சரம? ' ஸம்ஸாசஸாகரம்கோசம்;"* ன 
  

  

(௧ 
ஈக்தக்லேற பாஜாம்'” என்றை ஸம்ஸாச ப்சயுக்கானந்த துக்கஹேத(௨) 

ஈமறந்தேனுன்ளைமுன்னம்!" என்ற பரவிஷயாஜ்ஞாகமும், (௩) “என்னை 

யதியலொதே? என்றெ, ஆக்மலிஷயாஜ்ஞாகமும், (௪) “ஒடியுமுழன்னு 
முயிர்களே கொன்றேன் உணர்விலேன்” என்றெ விரோ இவிஷயா ஜனா 

னமூம் (௫) பிறவி நோயறுப்பான் ஏணிவேனிருந்தேன்!” என்றே 
உபாயவிஷயாஜ்ஞாகமும், (௯) *ஆழியல்கையம்மானை யேத்தாதயர் 

és” என்றெ புருஷார்த்த விஷயாஜ்ஞாகமூமாஇற ஜ்ஞாதல்யார்த்த 
பஞ்சகஜ்ஞாகாபரவம், (௪) “ Seniors ஜரா உ)? “ரிரஸ். 

காத யாஹ்லாத ஸ-கபாவைக லக்ஷணா”” என்றெ பகவத்ப்சாப்தி 

ரூபமோக்ஷ£ ப்சயுக்க நிசரயஸுகஹேது, (௮) நின்னை கெஞ்லுய் 
யும்வகை யுணர்க்தேன் என்றெ பரவிஷயல்ஞானமூம் (௯) “ நின்றவொ 
ன்றையுணர்ந்தேன் ”, என்ற ஆத்ம விஷயஜ்ஞானமும், (௧௦) *௮௧ 
ற்ற நிவைத்த மாயவல்லைம்புலன்களா மவைகன்கறிந்தனன்? என்றெ 
விரோதி விஷயஜ்ஞானமும், (22) * அவனதருளாலுறற்பொருட் 
டென் னுணர்வினுள்ளே இருத்தனேன் ?' என்ற, உபாயவிஷயஜ்ஞா 

னமூம், (௧௨) “ஆம்பரிசதிந்து கொண்டு” என்றெ, புருஷார்த்தவிஷய 
ஜ்ஞானமுமாெ ஜ்ஞாதல்யார்த்த பஞ்சக ஜ்ஞானமென்கை. இத்தால், 
எஜ்ஞாகாக்மோக்ஷ : அஜ்ஞாகாத்ஸம்ஸாசம்'” என்சையாலே (am) 

பல்வ அனை வட் பழுட்பராவட் வயலை வக) 
AVS 5 890021 889 Wor sor நிஜம் ஙா | mPossy 

BHU Ids Soy 8623 27. “ப்ராப்யஸ்ப ப்ரும்ஹஷொருபம் trend 

ஸ்சப்சத்யகாத்மா£ | ப்சாப்த் யுபாயம்பலம் ப்சாப்தேஸ்ததாப்ராப். 
இ விசோதச ॥ வதர்இகைலாவேதாஸ்ஸே இஹாஸ புராணகா$। மூக 
யஸ் சமஹாத்மாகோ வேதவேகார்த்தவேஇக3”” என்றபடியே, ஸகல 
ஸா ஸ்த்சதாத்பர்யமாய் ஆக்மோஜ் ஜீங்கத்துக்கவஸ்யம் ஜஞாதவ்ய 
மான, அர்த்தபஞ்சகத்தையும் அறியாமையும் அதிகையுமே ஸம்ஸார 
மோச்ஷங்களுக்கு, ஹேது வென்றதாய்தது.. 

  

(=) ஜிதச்தா. ௯. (௨) த-மொ. ௬.௨௨, (வூ இ-வா. ௨, ௯ & 
(©) த-மொ.௧, ௬.௬. (௫) தி-மொ. ௯. ௬.௧3 (௯) பெ-௮. ௮௨, (௭) வி-பு; ௬௩ 
டு. டுக. (௮) த-மொஃ ௬. ௩:௯௩ (௯) இவா. ௮-௮. ௪, (௧0) இ-வா ௫, ௭.3. 

(௧௧) Bor, ௮. ௮௦௯, (௪௨) இமா. ௬௮. (௪௩) ஹாரீதஸ்ம் ரள.
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ப் ரதமப்்ரகரணம். ௯ 

"௫௨-(௬) இவைக்க்கு ச்சாசணம் இரண்டிலொன்திலொன்றுகைகள், 

மூ-(௪) ஸத்வாஸத்வ நிதாகம் இருள் தரும மலங்களாக வென்றும் 
ஜம ஜாயமாககால. எட் 

(4) விோதஇன்வருப். ஐஞாகமும் உபாயஸ்வருபல்ஞாகமும் புரு 
ஷார்த்தஸ்வரூப ஜஞாகமும் இப்படியாகவும் ஓதப்படுறெ. 
"மூமுக்டவுக்கறியத்தக்க அர்த்த பஞ்சகத்தினுடைய ஜ்ஜா. 
கமும் அஜ்ஞாகமும் அர்க்க பஞ்சகமதிகை மோச்ஷத்துக் 
கும் அறியாமை ஸம்ஸாச ஸம்பக்தத்துக்கும் ஹேதுவெ 
ன்றபடி 

(௮) இவ்வர்த்த பஞ்சகஜ்ஞாகா ஜ்ஞாகங்களுக்கு ஹேது சாஜஸ 

தாமஸங்களிசண்டிலும் ஸாத்விகமொன்றிலும் ஓஜொன்று. 

  

    

(௮) *ஸ்வகுணக்துக்கும் ஸத்வேதரல்களான ராஜஸ தாமஸும் 

களுக்கும் காசணம் அஜ்ஞாநத்தை யுண்டாக்கும் நிர்ம 
லமாகும்படி. கடாக்ஷிக்கு மென்ற பிறவியும் ஜர்மகாலத்தில் 
பகவங்கிர்ஹேதுக கடாக்ஷமும். 
  

வ்-யா, (௬) இவ்வஜ்ஞாகாஇகள் தனக்கு அடியே தென்னச்சொல் 
லுறெது ( இவைத்துக்குக் காரணமித்யாஇ ) அதாவ :-- இவ்வர் 
,த்த பஞ்சகாஜ்ஞாகத்க்குக்காரணம் (௧) ** முத்தத் துவாணியத்திர. 
ண்டிலொன்றுகை,"” ஆற சஜஸ்சம$ ப்ரசுசதை, இவ்வர்த்தபஞ்சக 
ஜ்ஞாரத்துக்குக் காரணம் (௨) “ முக்குணத்தெண்ட வையகத்தி?” ஒன் 
pal லொன்றுகை ?” யாற ஸத்வப்ரசுரதையென்கை. சஜஸ்தமஸ் 
esac அம்பதாஜ்ஞாக விபரீதஜ்ஞாஈ ஹேதுவாய், ஸத்வம், யதாஜ் 
ஞாகஹேதுவாயிறே யிருப்பது. * 

வ்யா. (௪), இவைத்துக்கு நிதானமேதென்னச்சொல்லுறெது (ஸத். 
வேத்யாஇ ), அதாவது :-- ஸத்வேதசல்களான சஜஸ்கமஸ்ஸுக்களு 
க்கு சொகம் (௩) “ இருள்கருமாஞானத் அளினிப்பிறவி 2? என்றெ, 
அஜ்ஞாகாவஹமான ஸம்ஸாசத்தில் ஜம்மம், ஸத்வத்துக்கு நிதாகம் 
Ce) ae லு வரவ உமி | ஷக்தி 

OS ardig Doss? 1. “ஜாயமாகம்ஹிபுருஷம் யம்பஸ்யேம்மதுஸ. 

pee) ர ட. Rigas? ot 
படியே, ஜாயமானகாலத்இல் அவன்கண்களாலே (௫) *அமலல்களா. 
கவிழிக்கும்” என்றெ, சிர்மலத்வகரமான பகவத்கடாக்ஷ மென்கை. * 

 உஸதீவாஸத்வங்களுக்குக் காரணம், பகவத்கடாகஷமும், பிறலியுமென்கை, 

2. (௪) இருச்சக்த-வி-ம், ௬௮. (௨), இருவெழுகூத்திருக்கை, (௩) இ-வா,௧௦, 
௯௨௯ (௪) ஸ்ரீபாசதம்-மோ, ௩௪௨. ௭௨, (8) Bar, 4, 6.0, 

௨ 
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௧௦ ஆசாரியஹ்ருதயவ்யாக்யதம். 

மூ--(௮)) இவைத்துக்கு மூலம் இருவல்லருள் நல்வினைகள். =e 

—(@) sind gur Ggin QundAcrp aminjhss வென்றெவவிக் 
யாஸெளஹார்தம்கள் (௧௦) எ.தறநிமித்தம் 

(4) இந்தன்ம பகவத் கடாச்ஷங்களுக்கு காசணம் புண்யபாபல் 
களும்பகவத்க்ருபையாஇறஸடச்ருதமும். இருவல்வினை அருள் 
“ஈல்வினை என்தங்வயித்து இசண்டாய் பலிஷ்டங்களான புண்ய 

பாபங்களும் பகவுத்க்ருபையாஜற எடக்குதமுமென்று பொ 
ருள். ae 

(௮9) கர்மக்ருபைகளுக்கு : மூலம் தேஹாத்மப்சமம் கருபாவி௫ 
ஷ்ட இந்தனை என்று சொல்லப்படுறெ அஜ்ஞாகமும் ஸ்வா 
பாவிக ஸுஹ்ருத்வமும், (20) இவ்வவித்யாஸஃ ஹ்ருத்வல் 
களுக்கு ஹேது 
  

வ்யா, (௮) இவைதனக்கு மூலமேதென்னச்சொல்லுஇற.து, (இவை 
த்துக்குமூலமித்யாதி) அதாவது:--இஜ்ஜ£மத்துக்கு மூலம் (௧) “சார்ந்த 
விருவல்வினை?? என்று ஆத்மாவோடு பிரிக்க ஓண்ணாகபடி பொரும்இக் 
இடக்கறெ ப்ரபலங்களான புண்ய பாபல்கள், இக்கடாக்ஷத்துக்கு மூலம் 
(௨) ஈதொல்லருள் நல்வினை ”என்றவவனுடைய ஸ்வாபாவிகக்ருபை 
யாற ஸடக்ருகமென்கை, இருவல்லருள் கல்வினைகளென்னனு, இருள் 
வல்வினையும், அருள் கல்வினையுமென்றபடி, * 

வ்யா, (௯) இவைதனக் கடியேதென்னச் சொல்லுறது (கர்மேச் 
யாஇ) அதாவது :-சர்மத்துக்குபீஜம் (௩) * பொய்நின்ற ஞானம்”? என். 
இறவயித்யை. க்ருபைக்கு பிஜம் (௪) “அருள்புரிந்த இக்தை'” என்றெ 
ஸெளஹார்தமென்கை (௫) * அ805-24 3௭8௨7" “மிஸ்வாஸ்யச ளெள 
ஹார்தம்” என்றிவ்வாத்மோஜ்ஜிவஈத்துக்கு அவன் க்ருஷி பண்ணு 
கையில் இழிகைக்கு மூலகாசணமாக, ஸெளஹர்த்தத்தைச் சொல் 
லிழ்றிறே, இஸ்ஸெளஹார்த மடியாகவாய்த்து, இவ்வாத்ம வீஷயமாக 
அவன் இருவுள்ளத்இல் இரக்கம் பிறப்ப. 

வ்யா. (௧௦) இந்த வவித்பாலெளஹார்தங்கள் தனக்கு அடியே 
சென்னச் சொல்லுறது (ஏதம்கிமித்தமிக்யாஇ) எதச்சப்தத்தாலே. 
இரண்டையும் பசாமர்சிக்கது, அதாவது:-- அவித்யைச்கு நிமித்தம் 
(௬) ““மூதாவியில் தமோறு முயிர்முன்னமே'” என்றெவகாஇயான 
வ௫க்னம்பந்கம். ஸெளஹார்தக்துக்கு. சிமித்தம் ( எ) *அழயேன 
டைக்தேன் முதல். முன்னமே? என்றெ, வகாஇயான வயனஸம்பந்த 
மென்கை, அயனசப்தத்தாலே, ஈஸ்வசனைச்சொல்லுதெது, காசாயண 

(௫ இவா.க.டு. ௧௦. (௨) இவா. ௫. ௯. ௧௦, (௩) இருவிருத்தம்..௪. 

(௪) த-௮. ௨டுக, (௫) (௬) திருவிருத்தம். ௬௫, (௭) இ-லா. ௨௩ கூட. *
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ப்ரதமப்சகரணம். க்க 

மூ. முன்னமே முதல் மூன்னமேயான வூதயகாகாஇ ஸம்பட்தம் 
கள். 

மூ--(௧௧) இவை உட்டமும் வேட்டு வேளானும்போலே ஒண்பொருள் 
பொருளல்லாதவை யென்னாதே கானிலாத யானும் உளனாவ 
னென்றெ ஸாம்யம் பெற. 

(௮) அகாதியாயுண்டானதாகச் சொல்லப்படுகிற அகாதியான ௨௫ 
தீஸம்பந்தமும் அயனஸம்பந்தமும். 

(௮) இவ்வசதயன ஸம்பந்தங்கள் மண்சேமும் ப்ரமசமும்போலே 
ஸ்லாக்யமானவஸ்து அஸத்கல்பவஸ்து என்றிதின்மேன் 
மைதண்மைகள்பாசாதே கானிலேன் கானுளனானேன். என் 
னும்படியான ஸாஜாத்யம்பெறும்படி. 
  

னிறே. ஆக வகாத்யசத்ணம்பந்த மடியாக அவித்யையாய், அதடியாக 
புண்யபாபரூப கர்மமாம், அதடியாக வஜ்ஞானஹேதுவான ஜன்மமாய், 
அதடியாக ரஜஸ்தமோ விருத்தியாய், அத்தாலே அர்த்தபஞ்சக ஜ்ஞாகா. 
பாவமாய், அ.தடியாக *அஜ்ஞாகாத்ஸம்ஸாசம்?” என் றெபடியே ஸம்ஸாச 
அக்கம் வரும். அகாத்யயன ஸம்பந்தமடியாக பகவத்ஸெளஹார்த முண் 
டாய், அதடியாகக்ருபையுண்டாய், ஆதடியாக விமோஷ கடாக்ஷமு 
ண்டாய், அதடியாக ஸத்வவ்ருத்இயுண்டாய், அதடிபாக அர்த்தபஞ், 
௪௧ ஜ்ஞாகமுண்டாய், அதடியாக ** ஜ்ஞாகாக்மோக்ஷ 9” என்றபடி. 
யே மோக்ஷ ஸ௩கமுண்டா மென்றதாய்த்து, * 

வ்யா; (௧௧) இவ்வுபய ஸம்பக்தமும் ஆத்மவஸ்வுக்குச்செய்யும 
வைத்தைச் சொல்லுறெதுமேல் (இவையென்றுதொடல்ச) அதாவது:-- 
டத் ஸம்பந்தம் தன்னோடு சேர்ந்த மாணிக்கத்தை ஓளியறத்தின்று 
உருவழித்து, கன்னைப்போலேயாக்கும் இட்டம்போலே (௧) “*அம்கலத் 
தொண்பொருள்?? ஏன்ற விலககண ஜஞா௩குணகமாய் ஸ்வயம் ப்ரகா. 
முமானவஸ்து என்று இதின் சர்மைபாராதே (௨) “ இல்லது *” என் 
னம் (௯) * ஊட நி” “ யக்காஸ்இ'* என்றும் சொல்லுற தன்னோடே 
(௪) கோனிலாத? என்றெ ஸாம்யம் பெறும்படியாக ஜ்ஞாகலேஸமநத் 
இன்று (௫) “அந்தமும் வாழ்வும்!” rh Bpwas Bo அக்தமாஇற ஹானி 
யையுண்டாக்கும், (௬) <SPays 6 38" geviGra muah” 
என்றெபடியே, ஸத்தாஹானியைப்பண்ணுமென்கை” அயகஸம்பந்தம்,, 
(எ) “$ஷக்சலு சாத? ஐலா ௪௦ ௦௯ம். | POULTON AS OFS 
Serves.” Fi 3 பேமக்குதாருத்த? குட்யாந்தரம௫ந்தயக் | ஸம் 

சம்பபயயோகேகவிந்ததே தத்ஸரூபதாம்!' என்றெபடியே, ஏதேனு 
மொரு €டத்தைக் கொண்வெந்து வைத்தூஇஸ்வஸாம்யாபக்கமாக் 
  

. க இ-வா.௯.௨.௮௯௦. (௨) இ-வா.௪.௨.௪ (௩) வி-பு.௨, ௯௨, ௭௭. 
(௪9) இருச்சக்தம், வி-ம், ௬௫. (௫) பெ-மொ. ௫.௭.௨, (௬) தைல, இண, ச, 
@) 2
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Se ஆசாரியஹ்ருதயவ்யாக்யாதம். 

மூடத்தின். நாதி அந்தமும் வாற்வுமாறெ. ஹாகிஸ்த்தைகளை- 
யுண்டாக்கும். 

மூ--(௯௨) ஒன்னு கூடினதாய் பற்றறுக்க மீண்டொழிகையாலே பழய. 
வடியேனென்று மதொன்றுமே ஒழிக்க ஓழியாதது.     

  

(அ) அழித்து. தீவரித்து ஸ்வரூபநாஸமும் ஸ்வரூபாவிர்ப்பாவ 
 முமாஇற விகாம௦ஸத்பாவல்களை ஜநிப்பிக்கும், 

(அ; அ௫ித்ஸம்பந்தமானதொன்று. வந்தேறியாய் ஈஸ்வசன் தத் 
ஸம்பந்தத்தைசிவ்ருத்இப்பிக்க நிவ்ருத்தமாய்ப்போ ருகையா 
லே அகாதியான பகவச் சேஷத்வஸம்பக்கமொன்றுமே நிவ் 
ரூத்இப்பிக்க ப்போகாதது, 

கும் வேட்டுவேளானைப்போலே (௧) ** பொருளல்லா சவென்னை ” 
என்றெபடியே, ஜ்ஞாகபாவத்தாலே அவஸ்துவாசியமாய்க் இடக்கற 
விதின்ர்மைபாசாகே ஸ்வரூபேணவிபுவானதன்னோடு, (௨) “58-2௦ 
sg EO” * பரமம் ஸாம்யமுபைதி? என்றபடியே, (௩) “*உள்ள 
உலகளவும் யானுமுளனுவன்?” என்று ஜ்ஞாகத்வாசாவரும் விபூத்வஸாம் 
யம் பெறும்படி. தன்னிறமாக ஊ.இ வாழ்வா ஸத்தையை யுண்டா 
க்குமென்கை, (௪) “4 332௦ 68*௨௯:7' “ஸக்கமேகம் ததோவித?”' என் 
னு பகவத்ஜ்ஞாகாகந்கரம் ஆத்மஸத்தாஷித்தியாகச் சொல்லிற்தியே. % 

வ்யா, (௧௨) இப்படி அகஇயாகச்சொன்ன உபயஸம்பந்தமும் ஆச் 
மாவுக்கு நித்யமாயிருக்குமோயென். ஸுங்கையிலே சொல்லுது, 
(ஒன்றித்யாதி) அதாவது:-- அ௫த்ஸம்பந்தம் (௫) * பெருக்துயரிடும் 
பையில் பிறந்து கூடினேன்!” என்சையாலே, ஆத்மாவுக்கு ஸ்வரூபமன் தி 
க்கே வக்தேறியாய் (௬) *வினைபத்றறுக்கும்” என்றொரு ஸர்வமக்இ. 
ஸவாஸு௩மாசப்போக்க, (ன), “அடைந்த வருவினையோடல்லல் கோய் 
பாவல் மிடந்தவை மீண்டொழிய” என்கிறபடியே, ரிவ்ருத்தமாய் விடு 
கையாலே (௮) “ இருமாலே சானுமுனக்குப்பழவடியேன் !? ஏன் 
னும்படி அகாஇயாயிருக்கற மோ ஷமோஷி பாவருப் பகவத்ஸம்பர்த 
மொன்றுமே (௯) **உறவேல் கமக்இல்கொழிக்க ஒழியாது?” என்றெ 
படியே எஸ்வானாலும் சேதகனாலும் கழிக்கப்பாத்தாலும் குறிக்க 
போகாததென்கை. இத்தால் அ௫த்ஸம்பக்கமாகக்துசமாய், கர்மோபாஇ 
சமாகையாலே அநித்யமாயிருக்கும். அயகஸம்பக்தமகாஇயாய், AG 
பாதிகமாகையாலே. நித்யமா யிருக்குமென்றதாய்த்லு, ஆனால், ஆக 
ந்துகமானவித்தை அகதி மென்பானென்தென்தில் £ வந்தேதின. கால 
த்னுக்கடதெறியாமையாலே ௮கஇயென்று ப்சமாணல்கல் சொல்லுகை 
யாலே ஒருகாள்வரையிலே பகவத்ப்ரஸாதத்தாலே கழியக்காண்கையா 
'லே வந்தேறி என்னுமிடம் நிஸ்தமிறே,% 
. (இி.௫.௭௩. (6) மூ, ௩. ௨, (௨) பெ-௮, ௭௬, (௪) தை, 

௯ (௫) பெ-மொ;௧, ௪௧, (௯) பெ-மொ-௧௧௪, ௯, (௪). இ: ௮, 4.௫௧. 
(”) இருப்பல்லாண்டு - ௧௦, (௯) இருப்பாலை, ௨௮. 

  

   

கட்ட 

 

http://acharya.org



ப்சதமப்சகரணம். ௧௩ 

மூஃ-(௧௯) இந்த. வுதிரத்தெறிப்பு. த்சைகுண்யவிஷயமானவற்றுக்கு 
ப்சகாமகம். (௧௪) வத்ஸலையானமாதா பிள்ளைபெசுணியாமல். 
மண்தன்றவிட்டு ப்சத்யெளஷதமிமோப்போலே எவ்வுயிற்' 
கும் தாயிருக்கும் வண்ணமான விவனும் ௬௫க்கீடாக ப்பந்த 

i 3 ம் காட்டுமிறே. 

(4) இந்த காசாயணத்வ ப்சயுக்க பிதா புத்ர ஸம்பந்தம் தமை 
குண்ய விஷ்ட சே.தக விஷயமான வேதாஇகளைக் கொடுக்: 

௨... கைக்கு ப்ரசானஹேது. (௧௪) ல்ரத்ஸல்யயுக்தையான தாயா 
னவள் செவானது. முகவைவர்ண்யமடையாமல் மண்ணைத், 
'இன்றவதமஇபண்ணி தத்தோஷரிவ்ருத் யெளஷதமிமோப் 
போலே எர்வாத்மாக்களுக்கும் மாத்ருவத்வச்ஸலகான விஸ் 
வரனும் சே.தகருச்யதுகுணமாக பக்சமும் பந்தச்சேதகமான 
தோசெளஷதத்தையும் தர்ிப்பிச்குமிலே. 

  

மும் பக்தமறுப்பதோர்மரும் 
  

    

உவ்யா. (௧௯௩) இவ்வயகஸம்பந்தமே 2ழ்ச்சொன்ன ஸாஸ்த்ரப்சதாகத் 
அக்கு ஹேதுவென்இஞுர்மேல், (இக்க இத்யாதி) ௮,தாவத:--இக்தகாசா 
யணத்வ ப்சயுக்கமான கூடல்துடக்கு(க) “59ல் வல்லா$]? தசை 
குண்ய விஷயாவேதா?”” என்ஜெபடியே ஸத்வசஜஸ்தமோரூப குணத், 
சயவஸ்யசான சேதகரை விஷயமாகவுடைய வேதல்களை ப்ரகா௫ப்பிக் 
கைக்கு ஹேதுவென்றபடி.. தம$ ப்ரசுரசாயும் சஜ$ப்சசுரசாயும் ஸத் 
வப்சசுசசாயுமிருக்கும் சேதகருடைய ருச்யணுகுணமான புருஷார்த்த 
தத்ஸாதகங்களையிறே பூர்வபாகத்தில் பசக்கச்சொல்லுவது, ஆகையால். 
,தசைகுண்ய விஷயமானவை என்றது. இத்தால். நீர்மையினாலருள். 
செய்தானென்று, 8ழ்ச்சொன்ன ஸராஸ்த்சப்சதாநத்துக்கு ப்சகானஹே 
அ, ஸம்பந்த மென்றதாய்த்து.* 

வ்யா. (௧௪) இப்படி ஸம்பந்தமடியாகச்செய்தானாில் மோக்ஷ 
ஹேனவான ஸாஸ்த்சங்களையே காட்டாதே, ஐஹிகபாச ever @e போ 
கஸாதகவிதாயகதயா பந்தஹேதுவான ஸாஸ்ச்சங்களையும் காட்வொ. 
னென் னென்னச்சொல்லுதெனு, (வத்ஸலையித்தாஇ) ௮.தாவது:--வாஜ் 
ஸல்யயுக்தையான பெற்றதாயானவள், மண்ணையாஸைப்பட்ட பிள்ளை 
யை, பெகணியாமல் முந்தசமண்ணைத் இன்றவிட்டு, பின்னையதுக்கு, 
மாற்று மருக்தமொப் போலே, (௨) “எவ்வுயிர்க்கும் தாயோன்!? என் 
அம், (க) ** தாயிருக்கும் வண்ணமே” என்றும், ஸொல்லுறெபடியே, 
ஸகலாஜ்மாக்களளவிலும், மாத்ருவத் வஜ்ஸலனானவிவனும், சேதகரு 
டையருக்டோக பக்தல்களையும் தர்9ப்பித்து, பின்னை பந்த நிவர்தக 
பேஷஜமானத்தையும் தர்சப்பிக்குமிறேயென்கை. இத்தாலிப்படிசெய் 
சன, ஸம்பக்தப்ரயுக்க வாத்ஸல்ய கார்யமாகையாலே, ஸம்பந்தக்கொ 
ற்ற வாசாதென்ற தாயிற்று. % 

(5) ஸீபதை; ௨, ௪௫; (வதி-வா. ௧, ௫ (ஐ) பெஃமொட,கக, ௬, ௬, 
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தள ஆசாரியஹ்ருதயவ்யாக்யாதம். 

மூஃ(௪௫) அதுவாகும். ஆஸ்திக்யம் விவேகம் அம்பவேஷல்வ ஸ்வஸ்" 
5 iwivatar யுண்டாக்கினவழி. 

  

(௮) 'பந்த்கமாஸ்த்சத்தையும்காட்டின துதானும் “ஸ்யேகவிதியா 
லே ஸாஸ்த்சவிஸ்வாஸமும், ஐயோதிஷ்டோமாஇயாலே ப்ச. 
க்ருத்யாத்மவிவேகம், ஆத்மத்ஞானத்தா லர்யமோஷத்வ நிவ்ரு. 

த்இயும், பகவதுபாஸகபக்இியோகத்தாலே ஸ்வஸ்வாதந்த்ர்ய 
நிவ்ருத்இயும், ஸ்வயத்நநிவ்ருத்திரூப ப்சபத்தியாலே பாரதம் 
தர்யத்தையும், உண்டாக்குகைக்காக மிர்மிகமான மார்க்கம், 
  

வ்யா, (௧௫) இப்படி வாத்ஸல்யத்தாலே ஸெய்தானாகிலும், குண 
(தசய வஸ்யரான சேசகருக்கு, ருச்யதுகுணமாக பலஸாதகல்களை விதி 
கற. பந்தகஸாஸ்த்ரத்தையும் தர்ப்பித்தால், அவர்கள் ஸம்ஸரித் 
சே போகைக்குடலாகாதோவென்ன? ௮அவும் க்சமேண, அவர்களி 
டேறுகைக்கு, இட்டவழியென்ூருர்மேல், (அதுதானுமித்பாஇ) அதா 
வது:-- மோசக ஸாஸ்தரமார்க்கக்கை தர்டிப்பியாதே, ஸ்யேஈவிதி முத 
லான பந்தகமாரஸ்தசங்களையும், தர்ிப்பித்ததுதானும், தம$ப்ரசுரராய் 
அர்த்தார்ஜுத்துக்காக பரஹிம்ஸாலேசாய்க் இரி௫ற மாஸ்.இகரைக்குறி 
த்து, மோக்ஷத்தை விஇத்தால், அவர்களுக்கது ரூயொமையாலே, 
அந்த பரஹிம்ஸாரூபமான aes siwsongs (4) Eg swHsssoses” 
“யேகேகபி சரக்யஜெத? என்று விதித்து தத்பலஷித்தியாலே, அவ 
னுக்கு ஸாஸ்த்ரமுண்டு, என்ற வாஸ்இக்யத்தை யுண்டாக்்க, ஆஸ். 
(இகனானபின்பு (௨) “27% 8010 காவல 5? “ஜ்யோஇஷ்டோ 
மேகஸ்வர்ககாமோயஜேத? இத்யாஇகளாலே, ஸ்வர்க்காஇ புருஷார்த்த 
'தத்ஸாதாங்களைவிஇத்து, அவ்வழியாலே ப்ரக்ருத்யாத்ம விவேகத்தை 
யுண்டாக்கியும், இப்படி. ப்ருக்ருத்யாத்ம விவேகம் பிறந்தபின்பு, ஆத்ம 
போகத்துக்கு வழிகாட்டி, அவ்வழியாலே அர்யமோேஷத்வ நிவ்ருத்இ 
யை யுண்டாக்கி, அகந்தசம் பரமாத்ம போகவைலக்ஷண்யத்தையும், 
தத்ப்சாப்தி ஸாதஈபக்தியையும்காட்டி, ௮வ்வழியாலே ஸ்வஸ்வாதந்த். 
ர்ய நில்ருத்தியை யுண்டாக்கியும், அஈந்தசமுபாயாந்தச அஷ்கரத்வாஇக 
ளாலே, தளருமளவில், ஸ்வயத்க நிவ்ருத்இ ரூபப்ரபத்தியிலேமூட்டி, 
ஸ்வரூப யாதாத்ம்ய வேஷமான பாரதந்த்ரியக்தை யுண்டாக்கயும், 
இப்படி கரமத்திலே, ஈடேறுகைக்கு, இட்டவழியிறே யென்தபடி. 

இவைஉட்டமும் வேட்பவேளாஅம்போலே, என்னு அடல், இவ்வளவா. 
க, ஸம்ஸாச மோக்ஷகாரண பரம்பரைகளில், சரமாவஇகளான வதய 
ஈஸம்பந்தங்கள், ஆக்மவஸ்துவுக்குச் செய்யுமவைகளும்; அஇல9 ஸு. 

ம்பந்தமநித்யம், அயஸம்பந்தமே நித்யமென்றும், அந்த ஸம்பந்தம் Ep 
ச்சொன்ன ஸாஸ்த்ர ப் ரதாநத்துக்கு ஹேதுவென்றும், ௮இல் மோசக 
ஸாஸ்த்சமாத்ச மன்திக்கே பந்தகறாஸ்த்சத்தையும், தர்ப்பித்கத, 

படக) (6) தபஸ் “ லகரம் - ஸ்ரெளதம், ௮.௨,
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ப். சதமப்சகரணம். ௧௫ 

மூ-(௧௬) சர்விசமான கேஹ வர்ணா ஸ்ரமா இகார பல மோக்ஷ 
ஸாதனகஇ யுக தர்மல்யூஹ ரூப ச்ரியாஇகளை அறிவிக்றெ 
பாட்டுப்பதப்புக்கு பெரியதிவினி லொன்பதாங்கூறும் மா 
னிடப்பிறவியு மாக்கைநிலையு மீரிரண்டிலொன்று மிளமையு 
மிசைவு முண்டாய் புகுவசேலு மென்றெதற்க்குள்ளே விக் 
nop நின்றவாநில்லீர ப்சமாஇயைக்கொண்டறக்கற்கை அறி 
தென்றிறே வேதஸாரோபநிஷத் ஸாசதசாதுவாக ஸாச 

(௮) காலுவகைப்பட்ட சேவ, இர்யல் மனுஷ்ய ஸ்தாவர சரிரல் 
களும் ப்ரும்ஹ் க்ஷத்ச வைஸ்ய ஸஐத்ரவர்ணங்களும் ப்ரும் 
ஹசர்ய கார்ஹஸ்த்ய வாஈப்ரஸ்த் த ஸக்யாஸாஸ்சமங்களும் 
ஷர்ச ஜிஜ்ஞா ஸ்வர்த்தார்த்தி ஜ்ஞாரித்வங்களாற வதிசா 
ரங்களும் தர்மா ர்த்த காம மோக்ஷ பலங்களும் ஸாலோக்ய 
ஸாமீப்ய ஸாரூப்ய ஸாயுஜ்யரூப மோச்ஷல்களும் கர்ம ஜ்ஞா௩, 
பக்இ ப்ரபத்தரூப ஸா.த௩ங்களும் கர்ப்ப யாம்ய தூமா 
,த்யரரொஇகளாறெ கஇகளும் க்ருத தரோத தவாபச சலியுகவ் 
களும் தயாகயஜ்ஞார்சக ஸக்சர்தடீங்களென்றும் தர்மங்களும் 
வாஸஃதேவ ஸங்கர்்ஷண ப்சத்யும்கர நிருக்தர்களாகற வ்யூஹ. 
ங்களும் ஸ்வேத பி ஸ்யாம நீலரூபங்களும் ஸ்ருஷ்டி. ஸ்.த்இ.இ 
ஸம்ஹாச மோக்ஷப்சதத்வல்களாஇற க்ருத்யல்களும் இவை 
முதலானவைகளை ப்சகா௫ிப்பிக்றெ பாட்டுமுறைமையுமென் 
இறபாட்டிலுள்ள ஸாஸ்த்ர விஸ்தரத்துக்கு விஸ்தாசமான 
ஜம்பூத்விபத்இில் ஈவமகண்டமான பாரதவர்ஷமும், மனுஷ்ய. 
ஜம்மமும் ஸரீசஸ்த் தைர்யமும். கான்லொன்றான ப்சாம் 

வத்ஸலனுகையாலே சே.த௩ ரூச்யதுகுணமாகவென்றும், அதானும். 
க்ரமத்திலே அவர்களை யுஜ்ஜீவிப்பிக்கைக் இட்டவழியென்றும் சொல் 
லித்தாய்த்து, & 

வ்யா. (௧௬) இனிமேல் ஸாஸ்த்ர ப்சஇபாத்யார்த்த வியேஷல் 
களை, ஸல்க்சஹேண ப்சஇிபாஇத்துக்கொண்டு, ஏவம்பூச பாாஸ்த்ராப் 
யால் அசேஃயோக்பதா ஸாபேச்ஷகயா அஷ்சசமென்று தானே இரு, 
வுள்ளம்பத்இ, சத்ரூஸாகேக யோக்யதா நிரபேச்ஷத் வேகஸ-கரமாய், 
மாஸ்த்சதாத்பர்யமுமான இருமந்த்சத்தை, ஈஸ்வான் வெளியிட்டரு 
னினபஷயை, அருளிச்செய்பொர். (சதுர்வித) இத்யாதி சூர்ணேயா 
லே, சர்விகமான வென்? , மேற்சொல்லுகறவை யெல்லாத்இலு 

மனூவர்த்திக்றெது, அதா: - தேவமதுஷ்ய இர்யக்ஸ்த்தாவராகா 

Gram கான்குவகைப்ப ம், ப்சாம்ஹண, அதத்ரிய, வைஸ்ய. 

ஸுக்ரரூபேண wie வர்ணம், ப்ரும்ஹசர்ய கார்ஹஸ்த்ய
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௧௬ அசாரியஹ்ருதயவ்யாக்யாநம். 

மூ. தமகாயத்ரியில் மூதலோதுறெ பொருள்முட.வான சுருக்க 
*தைவவண்டா யக்கமா யமுதங்கொண்டவன் ஸறாகைகளிலு 
மோதம்போல் ளெர்கால்வேசக்கடலிலும் தேனும்பாலு மழு 
இமாகவெடுத்து பெருவிசும்பருளும் பேசருளாலே ரல்கா 
மை விரித்தது, 

(௮) ஹணவர்ணமும் பால்யமும் இச்சையும் இருந்ததாய் நாறுவ 
ர்ஷமாயுஸ்ஸையடைக்தார்களே யாகிலும் விக்ஈல்களின்றி நின் 
ஐவிடத்தில் நில்லாமலடர்த்தும் கெஞ்ஜைக்கொண்டு கன்றாக 
வதிகரிக்கை அர்லபமென்று இருவுள்ளம் பத்தியிறே வேகஸா 
ரமான உபதிஷத்பாகத்தில் ஸாரதரமான நாராயணாதுவாக 
ச்திலே ஸாசதமமான விஷ்ணு காயத்ரியில் மூசலிலே மொ 
ல்லப்படுதெ. வேதாக்க தாத்பர்யமான ஸகலவேத ஸல்க்ர 
ஹமான இருமந்த்சத்தை தேவதாப்சமசமாய் ஹம்ஸரூபியரய் 
அம்ருதத்சை க்சஹித்த ஸர்வேஸ்வரன் வேதமாகைகளாற 
மாகைகளிலும் இளசாநின்றுள்ள வேதகீரிலும் கான்குவேத 
ல்களாற கடலிலும் ஸராகைகளில் தேனாகவும் 8ரில் பாலா 
கவும் கடவிலம்ருதமாகவும் உத்தரித்து பசமாகாறாமான பச 
மபதச்மைக்ருபைஷெய்யும் மஹாக்ருபையாலே ஸங்குதத: 
மாகாமல் விஸ்த்ருதமாம்படி பண்ணிற்று. 

     

வாகப் சஸ்த்த ஸக்யாஸாத்மகதயா காலுவகைப்பட்ட வாஸ்ரமம் (௧) 
ete aves ஜட? “தர்தோஜிஜ் ஞாஸ-ரர்த்தார்த்திஜ்ஞாசீ * என் 
இற காலுவகைப்பட்ட வஇகாசம், தர்மா ர்த்த காம மோக்ஷங்களென் 
Ap, காலுவகைப்பட்டபலம், ஸாலோக்ய ஸாமீப்ய ஸாரூப்ய ஸாயு 
ஜ்யங்கள் என்றெ காலுவகைப்பட்ட மோக்ஷம், கர்மஜ்ஞாகபக்இ ப் 
பத்இகள்என்றெ காலுவகைப்பட்டஸாதகம், பஞ்சாக்கிவித்யோக்த ப். 
காசேணவரும், கர்பகதி யாம்யகஇி தாமாஇிகத்யர்சசாஇகதி யென் 
இற. காலுவகைப்பட்டகஇ, கருதத்ரேதத்வாபசகவிகளென்ற.. காலு 
em@stiue cujsh (2) amyoss XS ose ose Revco was 

Boys | ows Pwd 8 soso yess” gurus க்ருசே 
யஜந்பஜஞைஸ்த்சேதாயாம் தவாபசேர்சயம்! யகாப்கோ இததாப்கோதிக 
லெளனய்வர்த்யகேவவம்?? என்றுஸொன்ன தயாகய ஜகார்சந atid 
(தாங்களா காலுவகைப்பட்ட யுகதர்மம், வாஸ-தேவ ஸங்கர்ஷண. 
ப்சத்யும்கா நிருத்தர்களாறெ காலுவை பட்ட ல்யூஹம், க்ருதாஇயகல் 
களில் (௩) “₹பாலிரீர்மை? இத்யாதி யே, சொல்லுற ஷிதபித் 
ஸ்யாமகீலதயா காலுவகைப்பட்டரூட ரூஷ்டி.ஸ்இஇ ஸம்ஹார 
'மோச்ஷப்சதத்வல்களென்றை காலுவ க்ரியை, ஆஇிஸப்மத் 

(©) ஸபகவத்தேதை, எ, க (௨ விபு 3 இருச்சக்தலில் சச.
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ப்ரதமப்ரகரணம், ௧௭ 

தாலே மற்றும் சதர்விசமானப்சமேயவியோலுங்களைச்சொல்லுதெது, 
வாஸட-தேவாதுச்பன்னரான கேவ நாசாயண மாதவர்கள். ஸல் 
கர்ஷணாதுத்பன்னரான கோவிந்த விஷ்ணு மதுஸதசநர்கள், ப்சத்யும் 
நாதுச்பன்னசான த்ருவிக்சம வாம ஸ்ரீதசர்கள். அநிருத்தாதுத்பன் 
னரான ஹ்ருஷீகேரா பத்மகாப தாமோதசர்கள், என்றெ, நாலுவகைப் 
பட்ட வ்பூஹாக்சசம். ஆமோத ப்ரமோத ஸம்மோத வைகுண்டரூ 
பேண நாலுவசைப்பட்ட வ்யூஹஸ்தாகம்முதலானவை பலவுமுண்டி. 
நே. ஆகவிப்படி ச.அர்விகமான வர்த்தவிஸோஷங்களை ப்ரகாடுப்பிக்ற 
(௧) “பாட்டுமுறையும்? என்தெபாட்டில் சொல்லுற, ஞாஸ்த்சவிஸ்த. 
சத்துக்கு (பெரியஇிவினில்) இத்யாதி, (௨) ''காவலம்பெரியதவு", என் 
இற, போகமோக்ஷஸாதகாதுஷ்டாக பூமியாகையாலே, தவிபாந்தரல் 
களிலுத்க்ருஷ்டமான ஜம்பூத்விபத்இல், ஈவகண்டத்திலும் வைத்துக் 
கொண்டு, வர்ஷாக்சரல்களைப்போலே, பெளமமான ஸ்வர்க்கமென்ன 
லாம்படி. போகபூமியாயிராதே, ஸ்வர்க்கமோக்ஷரூபமான பலங்களுக்கு 
ஸாதநாதுஷ்டாகம் பண்ணுகைக்டோனஸ் தலமாய் (௯) “௮௦58-3 
8 ரற. Smgwa rvs Soars | “இகதா ஷம ws ஒலு 

3 ஒவ் சனா 17. 1 காயக்இதேவா 8 வலெதேகாநிதர்யாஸ்துயே 
பாசதபூமிபாகே| ஸ்வர்காபவர்காஸ்ப் தமார்சபூதே பவக்இபூய 8 புருஷா: 
ஸ்ஸசத்வாத்।” என்று, தேவர்களும், ஸ்லாஇக்கும்படியான wane 
ண்டமான பாரதவர்ஷமும் (௪) “ஜரா?! எதுர்லபோ மாது 

ஷோதேஹ??? என்றும் (இ) “ESSE, Heo SHB] FH 
கமாக எல. Bk soOagsa yond 1” * அத்ரஜந்மள ஹஸ். ராணாம். 

ஸஹஸ்ரைசபிஸத்தமகதாசல்லப்பதே ஐந்துர்மாதுஷ்யம் புண்யஸஞ்ச 
யாத்!” என்றும், சொல்லுறெபடியே (௬) “மானிடப்பிறவியக்தோ'” 
வென்று. தர்லபமாகச்சொன்ன மனுஷ்யஜர்மமும் (ஏ) “ஊஜஸ்கலவா 
Bremokagowy:” “nr gCaar சதேஹோ தேஹிகாம்சஷணபல்குச3 * 
என்றபடியே (௮) !! மின்னின்னிலையில மன்னுமிசாக்கைகள் ?? or 
ன்றஸ்இசமாகச்சொன்ன, மாரிரக்தினுடையஸ்தைர்யமும், ஸாாஸ்த்சஜ் 
ஞாகவர்ணயோக்யங்களில் ப்,தமகண்யமாய் (௯) “* குலல்களாய வீரிச 
ண்டிலொன்று”என்ஜெ,பிசாம்ஹணஜம்மமும், (௧௦) “961 ௨2கஜ. 
ஷூரா? 4 தஸ்மாத்பால்யேவிவேகாத்மாயதேதஸ்சேயஸே 
ஸதா?” என்றெபடியே, புத்தகொழுந்துவிட்டு, அப்யஹிக்சைக்குறு. 
ப்பான (௧௧) ௩.5 ஸியிஎமை” என்றெயால்யமும் (se) “wr 
முமென்னெஞ்சஓ*  'தாழிக்தோம் 7? என்றெபடியே, யெல்லாத் 

  

(0௭-௮1 பெ-தி.௩. ௯.௪. (க) லிஃபு, ௨ கட ௨௩. 
(இ ஜிப்சம் ௫) வி-பு.௨; ௩. ௨௨. (௯) இரச்குறுந்தாண்ட 
சம்-அ. (௭) lew. (4) Ber. = 2.2. (௧) திருச்சத்தி 
“ad ie B- ore, 20.6, (2) QU- gen, 

ட 
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க ஆசாரியஹ்ருதயவ்யாக்யாநம். 

ுக்குமிசைவு வேண்டுகையாலே, இதில் மூளூசைக்குறுப்பான விச்' 
சையுமுண்டாய் (௧) “Cason பிராயநூறு மனிசர்தாம் புகுவரே 
லும்?” என்றும் (௨) 82௮3 65427? ஈரா தாயுர்வை புருஷ?” என்று 

ம், வேதறாஸ்த்சோக்கமான வயஸ்ஸட அறும், மதுஷ்யர் தால்கள் புகு 

ங்கார்களாஇலு மென்றெ விவ்வாயுஸ்ஸஃக்குள்ளே (௩). “ஹரி 399050. 

380 Soy) Tetowmsy Deny 2”  geesurrb பஹ-வேதி தவ்யம 

ல்பஸ்சகாலோபஹவஸ்சவிக்கா£ ” என்றும் (#) “Aasrobasmdsny p 

சக ஒலனனால்5? * மூரேயாம்ஷிபஹ.விக்காநிபவந்திமஹதாமபி? என் 
அஞ் சொல்லுஜெபடியே, மாஸ்த்சாப்யாஸம் பண்ணவொண்ணாதபடி. 
வரும் விக்க்கங்களுமத்று, (டு) “ நின்றவாகில்லாகெஞ்சு 
(a) “SeSookrmsis) 6 புன்ட) சஞ்சலம்ஹிமஈ $ க்ருஷ் 

ண ப்சமாஇ பலவத்ருடம் ?? என்னுஞ் சொல்லுறெபடியே, ஒரு விஷய 

(தஇலரைக்ஷணமும், நில்லாதே, இவனையடர்த்து, தன் வியேயிழுக் 

கும் மாஸ்ஸைக்கொண்டு (௭) “ கலையழக்கற்றமாந்தர் ? என்றபடி 

யே, ஸ்ர ஸ்ம்ருத்பாஇ ஸாஸ்த்சங்களை, தாத்பர்யம் கைப்படும்படி 

யஇகரிக்கை, “*ஆமாதறிவுடையராவ ததிதன்றோ”' என்று, தாத்பர்யத் 

'இலேயுற்றுநிற்க யுக்தமாம்படி, “ அறிவுடையசாகையதிசன்றோ '? ௭ 

ன்ஜெபடியே, அதிதென்று இருவுள்ளல்பத்தியிறே ( வேதஸாசோபகி 
ஆத்) இத்யாதி (௮) “ ஒ9ஈல்ஷல் சம் பட்ட தடட்ப் டப 1 eBay 

BwoF Glo சண $சகனஷ் 5௦ 7) 

'தரம்த்பஜேத்। பஜேத்ஸாரகமம்மாஸ்த்ரம் சத்மாகரயிவாம்ருதம்| என் 

ஸாசதமமானபாஸ்த்ரத்தை பஜிப்பானென்கையாலே, வச்ஷ்யமாணத் 
'இன்ஸாசகமத்வத்தை தர்9ப்பிக்கறுர், (வேதஸாசோபநிஷத்) என்றது, 
பூர்வபாகத்தில் ஸாசமானவேதாந்தமென்றபடி, அயதார்த்த ப்சஇபாகக 
மாகையாலே, அஸாரமான பாஹ்யஸாஸ்த்சல்கள்போலன்றிக்கே, யதா 
பூகவாஇயா யிருக்ததேயாகிலும், ஸ்யேகவித முதலாக ஜ்யோஇஷ்டோ 
மாஇகளீசாச ஐஹிசபாசலெளகெபுருஷார்த்த ஸா.தகல்களை ப்இபாஇக் 
இறபூர்வபாகம், கஷடத்சபுருஷார்த்த் தத்ஸாத௩ ப்சதிபாதக மாகையாலு 

ம், மாஸ்த்ராஸ்இகஃயம், ப்ரக்ருக்யாத்மவிவேகம், இவைத்தைப்பிறப்பிக் 

என்றும். 

  

ஈ அஸாசமல்பளாசஞ்சஸாசம் ஸார 

கும்மாத்சமாசையாலுமல்பஸா ரமாயிருக்கும். இல்கனன்றிக்கே, அகக்த 
ஸ்த்தெபலப்சத ப்ரம்ஹஸ்வரூபாஇகளையும், தத்ப்சாப்தி ஸாகாத்தை 
யும், ப்ரஇபாஇக்கையாலே, உபநிஷத்பாகம் ஸாசமாயிருக்கும், அனு 
தன்னிலும், அவ்வுபரிஷூத்னுக்களில் சொல்லு "௦, பசம்ப்சம்ஹ பரந்த 
தவ பசஞ்ஜ்போஇி பசமாத்மாஇஸாமாற்யவார் *தங்களாலும், விஸே 

  

ஷவாயோன ஸும்புவொதிரப்தங்களாலும், ஈஇக்கப்படுஇருன், 

(க) இருமாலை-௩. (௨. (வ) ௫) ; 
(௫) இமொ. ௬௪.௪. (௭) ்ரீபச- தை, ௯, Soraver. 

(௮) ஸருன்டதிகஷிதியே, $
http://acharya.org



js ப்ரதமப்ரகரணம்: ௧௯ 

சச்சாயணனே, என்று, பகவத்பசதத்வத்தைஸஃஸ்பஷ்டமாக ப்ரதிபா 

'இக்றெவகஃ்ய்பரமான। சாயணாதுவாகம்ஸாசதரமாயிருக்கும், அதன் 

னிலும்காட்டில், ஸர்வஸ்மாத்பரத்வத்துக்கு ப்சகான லிங்கமான வவ 

னுடைய ஸர்வார்தராத்மத்வத்தை ப்்ரகா௫ிப்பிப்பதாய், அல்யாபகமான. 

கைலபகவன் மந்தீரல்களிலும் ஸ்சோஷ்டமாயிருக்றெ வ்யாபக மந்த்சம் 

சயத்தையும்ப்ரஇபாஇச்ிறவிஷ்ணுகாயத்ரி, ஸாசதமமாயிருக்கும். இப். 

பஒியிருக்துள்ளகாயத்ரியிலே, வ்யாப்யாத்யாஹாசாஇஸாபேச்ஷமான ல் 

யாயகாந்தரங்களில் வ்யாவ்ருத்த மாகையாலே(க) “ளும் =” 

எ நாசரயணாயவித்மஹே”” என்சாதசம்தேரீற்ற, ப்சதமத்திலே ஓ.தப்படு. 

ற, (௨) * ஓத்இின்பொருள்முடிவுமித்தனையேமாதவன்பேர்சொல்லுவ 

தேஒத்இன்சருக்கு”என்றெபடியே,வேதாக்த தாத்பர்யமாய் (க) ஸல? 

OSA Pruswep 6௫ வடகம் | மலம களா நமக? 1 ர௬ுசோயஜூ௰ம் 

ஆிஸாமாநிததைவாதர்வணாகிச। ஸர்வமஷ்டாக்ஷ£ராக்கஸ்த்தம்”என் ப 

டியே, ஸகலவேதளங்க்ரஹமுமான இருமக்த்சத்தை (தெய்வவண்டாய்) 

இத்பாஇி,வேதலாரமாய், (௪) “தே. ம்பாலு மமுதுமாய இருமால் இருமா 

மம்" என்றும்படி, இருக்தெவித்தை,வேதத்திநின்றுமவன்க்ரஹிக்ேபோ. 

க்சஹிக்கெப்சகாசத்தை தீருப்சகாசமாக வர்ணித்தருளிச்செய்றார். 

அதாவது: (௫) ““தாவியம்புள்ளுடைத்தெய்வவண்டாகையாலே? ஷட் 

பதமானது,ாகாஸஞ்சாரம்பண்ணி,மதுவை யெடுக்குமீப்போலே, ஸா 

ரபூசமைஸ்தார்த்த போதகதயா, ர்வசஸமான தேன்போலே இருக் 

இறவித்தை, வே.தமாகைகளிலே, தேனைக்சஹிக்குமாப்போலே, கச 

ஹித்தபடியும் (௬) * அக்கமயான்தல்கறுமறைபயந்தான் '” என்கிறபட. 

யே, ஹம்ஸருயோனவனுகையாலே, அன்னமானது, சீரிலேகலக்துக்டெ 

பாலை விவே௫ுத்தெடுக்குமாப்போலே, “கானும் சொன்னேன் ஈமரு, 

முறைமின் ? aapbug, இருக்கையாலே, ஸர்வாஇகாசமானபால் 

போலேயிருக் வித்தை, ஒதம்போல் ளெர்வேதகிரிலே, பாலைகசஹிக் 

குமாப்போலே க்சஹித்தபடியும் (௪) * அமுதம்கொண்டபெருமான்?? 

என்றபடியே, அளல-ரபயபிதராய் அமசத்வஸாபேஷசான தேவர்களூ, 

டைய சக்ஷணூர்த்தமாக, க$ீராப்இியை மதித்தம்ருதத்தை வால்கினாப் 

போலே, ஸம்ஸாசயீதராய் அம்ருதத்வாபிகாமரானவர்களுடைய rap 

னுர்த்தமாக விலஷூணபோக்யமாய், விகானாஹசமு மாகையாலே, அம் 

ருதம்போலே யிருக்தெவித்தை, கால்வேதக்கடலிலே அம்ருதத்தை க்ர 

ஹிக்குமாப்போலே க்சஹித்தபடியையும்றொல்லுற 
௮. ஆக. இப்படி. 

தேதஸாசமான வித்தை ஸ்வயமேவயெடுத்அு, (௮) ''அமசர்பெருவிச. 

ம்பருளூம் *பேசருளாளன் வுதரியாச்சிசாமத்துள்ளானே !* என்றேபடி 

ட (5) புருஷனமைச்தம், (௨) இ-௮. ௨. ௩௯. (௨) ஸ்ரீபாஞ்சராத்சம். (2) இ-மோட 

. 2.2.௯(௫) இவா, ௯.௮ ௯ (௪) இ-மொ, டு, எ, உ (௭) த-மொ, ௬, ௪௦, ௦ 
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௨௦ ஆசாரியஹ்ருதயவ்யாக்யாதம். 

மூ--(௧௭) முவெரையிடுக்கயும் மூல்கீர்வண்ணனயும் வெளியிட்ட 
ஸ்த்ச: தாத்பர்யல்களுக்கு & விரிஷ்டகிஷ்க்ருஷ்ட Gasp 
ங்கள் விஷயம், 

(௫) வ்யாஸாதிகளைக்கொண்டும் ஸழுத்சவர்ண-னான தான் ஸ்வேக 
ரூபேணவும் ப்ரகாடிப்பித்த , ஸாஸ்த்சத்துக்குக்கும் ௮இன் 

: தாத்பர்யமான இருமந்த்ரத்துக்கும் தேஹவிசஷ்டாத்மவே 
ஷழமும் தேஹாரிக்காத்மவேஷமும் லக்ஷ்யம், 

யே, நித்யஸரிகளுக்கு போக்யமாய், பசமாகாஸஸுப்தவாச்யமான பர 
மபதத்தைக்கொடுப்பதானகிர்ஹேதுகக்ருபையாலே (a) * ஈரகாசண 
னாயுலகத்தறதால் இல்காமைவிரித்தவன்?! என்றபடியே, ஸ்ரீபகரிகா 
ஸ்சமத்திலேசகாசாயணரூபேணவவதரித்து, தாகேரிஷ்யனுமாயாசார் 
யனுமாய்நின்றுஸ்வரூபஸாஸ்த்சம்ஸல்குசதமாகாமல் உபதேஸாதுஷூடா 
நங்களாலேவிஸ்த்ருகமாம்படிபண்ணித்து; அதக்கற்கை யறிதென்றிறே, 
யென்றத்தோடே யர்வயிக்கெது, % 

வ்யா. (௧௭) ஆகஸர்வேஸ்வசன் தன் க்ருபையாலே, ஸம்ஸாரி 
சே.தகரையுஜ்ஜீவிப்பிக்கைக்காக ஸாஸ்த்சத்தையும், ஸாஸ்.த்சதாத்பர்ய 
மான இருமக்த்சத்தையும் வெளியிட்டானென்று நின்றது£ற்; இவை 
யிசண்டையும் வெளியிட்ட ப்ரகாசமென் £ அவைத் துக்கு விஷயமெ 
அ? என்றுமாகாண்கைஷயிலேதத்ப்சகாரல்களையும்தோத்றுவித்துக்கொ 
ண்டு விஷயங்களையும் சொல்லுறெ.து, ( முநிவசையிக்யாஇ ) அதா 
வது:-- (௨) ** இருள்கள் கடியும் முநிவர்'” என்கற ஸ்மர்தாக்களான 
வ்யாஸாதிருஷிகளை (௯) “*9த9 லல 14௦ DBM TosinoEYS | 
சாகவும் உ னைக 38 1? இருஷ்ணத்வைபாயகம் வ்யாஸ 
ம் வித்தகொசாயணாத்பரம்| கோஹ்யக்ய? புண்டரீகாக்ஷ£ந் மஹாபாசதக் 
குத்பவேத்!? என்றெபடியே, தானாசச்சொல்லலாம் படியக்தர் யாமியா 
ய், ஆடுத்துப்பிடி.த்துநின்௮ு, தம்மூகேக வெளியிட்ட ஸாஸ்த்சத்துக்கு. 
'சேதகருடைய கேஹவி௫ஷ்டவேஷம்விஷயம் (௪) ** வதரியாச்செ 
மத்துள்ளானை, கருல்கடல்முன் விர்வண்ணனை'” என்றபடியே, ஸ்ரீபத 
நிகாஸ்சமத்திலே ஸ்வேஈரூபேண கின்று வெளியிட்ட மாாஸ்த்ரதாத் 
பர்யமான இிருமந்த்சத்துக்கு சே. தகருடைய நிஷ்க்ருஷ்டவேஷம் விஷ 
யமென்கை, இத்தால் ஸாஸ்த்சத்துக்கு தேஹத்திலே கோக்கு, தாச்பரி 
யத்துக்கு ஸ்வரூபத்திலே கோக்கென்றதாய்த்து, % 

க விகிஷ்ட சிஷ்க்ருஷ்ட வேஷங்களாவன, சேஹத்கோடுமேர்க்த. ஒதிமா 
வின் ஸ்வரூபத்தைள் சொல்துமது. விிஷ்வேஷம், 'நிஷ்க்ருஷ்டவேஷ்மாவத 7 
தேஹமற்ற ஸுருத்தாதீமாவின் ஸ்வரூபத்தைச் சொல்லுமதென்கை. 

ன் G) B- Ger, 20. a (2) Bar, 20. 9.2, (ஸூ. ஸ்ரீபா£ம், 
(௪) பெஃமொ, ௪, ௪, ௪0, ் ம் 
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ப். தமப்ரகரணம். ௨௧ 

மூ_(க௮)தோல்புறையேபோமதுச்கு பழுதிலாயோக்யதைவேணும்மக 
முடைமீசென்றெ ஸ்ரத்தையே அமைந்த மர்மஸ்பர்சிக்கு கா 
னும் சமருமென்றுல்படி. ஸர்வருமஇிகாரிகள், 

மூ-(௧௯) மாஸ்இரிகள் தெப்பக்சையசைப்போலே 
  

    

(௫) சேஹமாத்சத்திலேகோக்கானமாஸ்த்தசத்அக்கு ஐ்மாசாசா 
'இகளில் குற்றமற்தயோக்பதைவேணும் ஈண்ணுகையிலபே 
கஷாமாத்சமே போரும்படி. யானதாய் ஸ்வரூப ஸ்பர்சயொன 

. தாத்பர்யத்துக்கு கானும்சம்முடையவர்களுமென்றும்படியாக 
ஸகலருமஇகாரிகள், 

() சாஸ்த்சரிஷ்டசான உபானகர் தெப்பமொருகையில்கொண் 
டொருகையால் அழாவுவாரைப்போலே 
  

வ்யா, (௮) ஏவம்பூதமானவிவையிசண்டும் ஸர்வாஇகாசமோ? 

அஇக்ருதாஇகாசமோ? யென்னச்சொல்லுதெது. ('தோல்புசையித்பாதி?) 

அதாவது:--விரிஷ்ட விஷயமாகையாலே, ஆந்தரமானஸ்வரூபத்திலூத் 

ஐமின்றிக்கே, மேலெழ தேகத்இிலே கோக்காய்கடக்தெ. மாஸ்த்சத்துக் 
கு (௧) “பமுதலாவொழுகலாற்து”' என்றெபடியே, கெடுகப்போதெ வம் 
ஸப்சவாகத்இி லுத்பத்தியிலேயாதல், ஆசாசத்திலேயாகல், ஒருபழுகற். 

'நிருக்கையாறெயோக்யதைவேஹும் (௨) ** கண்ணன் சழலிணைகண் 

ணும்மனமுடையீர்?” என்றும் (௩) “(ஜல க௦ைஓமம் ஸ்ர! 

மஞ்ரத்தைவகாரணம்பும்ஸாமஷ்டாகஷரபரிக்சஹே ?” என்றும் சொ 

ல்லுஜெபடியே, சத்தாமாத்சமே யமைந்த ஸ்வரூபஸ்பர்சயான தாத் 

பர்யத்துக்கு (௪) * கானுஞ்சொன்னேன் ஈமருமுறைமின்கமோகாரா 

wenn” என்றுஞ் சொல்லும்படி, யோக்யாயோக்ய விபாகமற ஸர் 

வருமதகொரிகளென்கை, இத்தால்மாஸ்த்சதாத்பர்யல்களின், அக்கு 

'தாஇகொசத்வ ஸர்வாஇகாரத்வல்களை, தத்தேது ஸஹிதமாகச் சொல்லித் 

தாய்த்து.* 

வ்யா. (௧௯) இனிமேலிந்தமாஸ்த்சநிஷ்டசாயும்தாத்பர்ய நிஷ் 
டசாயுமிருக்குமுமுகஷடக்கள்படிகளைச்சொல்லுறறெது ( மாஸ்த்ரிகளித் 
யாதி) ஆதாவது (௫) “ சஜணம்முஜ் (கட ஸ் ஜல 90 ககம, 

(௬) ஏஜஷ்சாசாச, (எ) வடி ஐ wyors” “இச்மா வா 

0 (இ இருமாலை௪௨, (௨) இவா. ௧௦. ௫) ௧, (8) 
(௪) தி-மொ. ௬. ௧௦. ௬. (௫) ப்௬-௨. கூடு, டு, (௬) ப்ர. ௨ ௩௨ ௪ ௬௦ 

(எ) ம, 6௨, டு.
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௨௨ ஆசாரியஹ்ருதயவ்மாக்யாநம். 

மூட இரண்டையுமிடுக்இ பிறவிக்கடலைகீந்த ஸாசஜ்ஞர் விட்டத்தி 
லிருப்பாரைப்போலே இருகைய்யும்விட்டு கசைகுறுகுல்கால 
மண்ண வாக. 

  

  

௮. ஸ்வயத்கமும்பகவதீக்ருபையுமாறவிசண்டையுமவலம்பித்து 

- ஸம்ஸாசஸாகசற்தைக்கடக்கத்தேட இருமந்த்சநிஷ்டரான 
ப்சபன்னர் ஓடத்இன்விட்டத்இலே நிர்ப்பசசாமிருப்பாசை: 
ப்போலே ஸ்வயத்கதத்ஸாஃ்பபகவத்க்ருபைகளைவிட்டு பக 

வத்ப்சாப்தியாறெகரையைக்கட்டு்காலமெண்ணா நிர்பர்கள், 

சேத்ரஷ்டவ்வச்சோதவ்யோமத்தவ்யோகிஇத்பாஷிதல்ய$, ஆக்மேத் 

மயேவோபாவ£த,ஒமித்யாத்மாகம்த்யாயீத'” என்றும், ஸம்ஸாரநிவ்ருத்தி 

பூர்வகபகவழ்ப்சாப்திஸாதகமாகபகவதுபாஸ5த்தைவிதித்து “ஷு 53 
ஜர்க2 “அம்ருதல்யைஷஸேத-2, ( ௧) “4௦ல்க-ம 92? 4 பலமத 

உபபத்தே?'? என்று பகவானே யதுக்கு பலப்சகனாகவும் ஸொல்லும் 
ஸராஸ்த்சத்திலே நிஷ்டரானவர்கள், ஆது நீஞ்ஜுூவார் செப்பத்தை 

யொருகையிலேயிடுக்கி தாங்களுமொருகைதுழாவுமாப்போலே, ஸ்வ 
யத்நமும் தத்ஸாத்ய பகவத் க்ருபையுமாற வுபயத்தையு மவலம் 

பித்துக்கொண்டு (௨) “பிறவிக்கடல் நீந்துவார்க்கே * என்றெபடியே, 
ஸம்ஸார ஸமுத்.ரத்தைக் கடக்கத் தேட, ஸ்வயத்க நிஷேத பூர்வகமாக 

ஆத்மாவின் பகவகேகோபாயத்வத்தை ப்ரதிபாஇக்தெ ஸாஸ்த்சஸார 
மான இருமந்த்ரஜ்ஞசானவர்கள், ஓடமேதினவர்கள், இரகமகார்த்தமான 
ஸ்வயத்கத்தையும் தெப்பத்தையும் கைவிட்டு, கரைகுறுகுவதெப்போ 
தென்று பார்த்துக்கொண்டு, அதின்விட்டத்திலே மிருக்குமாப்போலே 
ர். * உமன் ?. “விஷ்ணுபோசம் '? என்ெபடியே, அக்கசையு மிக். 
கசையுமூரவரின்௮ு ஸம்ஸாரஸமுத்சத்தைக்கடத்தும் வைகுந்தனென். 
இற தோணியை, ஸம்ஸாச நிஸ்காரகமாகப்பத்தி, தத்ஜ்ஞாக ஸுக்த்யா 
தயதஸக்தாகத்தாலும், ஸ்வபாசதந்தர்யாறுஸந்தாகத்தாலும், நிற்பா 
சாகையாலே, இரண்டு கையும் விமோப்போலே ஸ்வயத்கரூபோ பாஸ 
இயையும் தத்ஸாத்யபகவத்க்ருபையையு மவலம்பிக்கையைவிட்டு, 
கேவலபகவத்க்ருபையேயுத்தாசகமென்றத்யவஷித்து (௩) * கூவிக்கொ 
ares area snows Cap ” என்றும் (௪) ** ஆக்கைவிடும்பொ 
முதெண்ணே *? என்னுஞ் சொல்லுறெபடியே, பகவத்ப்சாப்தியா 

கரையைக்குறுகைக்டோன காலந்தளைப்பண்ணா நித்பர்களென்கை. 
இத்தால், ராஸ்த்சஜ்ஞருடையவும், ஸாரஜ்ஞருடையவும், “ப்ரபத்தி 
க்ரமஞ். சொல்லித்தாய்த்து. 
  

(2) உத்தசமிமாஸையில், ௩,௨. ௮. (௨) தி-வா. ௨.௮.௯. (௩) இி- a 

௬௯௯, (௪) இவா, ௧, ௨, கூர வைஷ்ணவதர்மம், ௮, ௪,
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ப்ரதமப்ரகரணம், ௨௩ 

கூர்--(௨0) இவை ஸ்வரூபத்தை உணர்ந்துணர்ந்துணர்வும் உணர்வை 

ப்பெறஊார மிகவுணர்வு முண்டாம். 
    

(அ) ஸ்வயத்கதக்நிவர்த்தள் ஆக்மஸ்வரூபத்தை ஸ்ரவணமககல் 

களால் தேஹாதஇிவிலக்ஷணத்வ ஜ்ஞாத்ருத்வ போக்த்ருத்வ 

விஷ்டமாகஸாக்ஷால்கரிக்கவும் பகவத்வ்யதிரிக்தமானஸர்வ 

மும்ஹேயமென்றும்படிஊன்திகடத்த ஆத்மஸ்வரூபயா.தாத் 

ம்ய பாசதநத்ர்ப போக்யதையையதிகவும் உத்பங்கமாம், 

வ்யா, (௨௦) இவர்களுக்கிவ் வாகாசல்களுண்டாகைக்கடி இன்ன 

சென்றது. (இவையித்பாதி), அ.தாவது:--ரரஸ்இிரிசளானவர்களுக்கு, 

(௧) “உணர்ந்துணர்ச்இழிந்தகன்இுயர்க்துருவியந்த விக்கிலைமை யுணர்க் 

துணர்க்துணரிலும்!” என்தெபடியே, ஆத்ம ஸ்வரூபத்தை, ஜ்ஞப்இிமா 

சீசமன்றிக்கே, நித்யஜ்ஞாககுணகமாம், அந்த ஜ்ஞாகத்தாலே, எல்கு 

மொக்சவ்யாபித்து, கேஹத்தில்சாட்டில் வேறுபட்டிருக்குமதாம், ௮ 

கதஜ்ஞாத்ருத்வபலாயாதகர்த்ருக்வ போச்த்ருத்வளதெமாய், பகவச் 

சேஷமாயிருக்குமென்று ஸ்ரவண மககங்களாலே ஸாசஷாத்கரிக்க 

லே, ஸ்வயத்கத்தாலே ஸம்ஸாசறநிஸ்தரணம் பண்ணத்தேடுகையாே 

விதுண்டாம். ஸாசஜ்ஞரானவர்களுக்கு, ஆத்மஸ்வரூபவைலக்ஷ்யத்தை, 

தர்சிப்பிக்கைச்குடலாக, (௨) * உணர்வு முயிருமுடம்பும்மத்றுலப் 

மிலனவும் பமுதேயாமூணர்வைப்பெதவூர்க்து ?* என்றெபடியே, வை 

ஷயிசஜ்ஞாகமும், ப்சாணனும் மாரிசமும், மற்றுமபரிச்சே.த்யமான 

ப்சக்ருஇவிகாரங்களும், ப்ருக்ருதியும்ஹேயமென்று மதிவைப்பெறும் 

பட நிர்ஹேதுகமாக விஸ்வசன்ஈடத்த, (௩) “மெய்மையை மிக உண 

ர்ந்து? என்றெபடியே, ஆக்ம ஸ்வரூபத்தை, Asani Beaten விலக்ஷ 

ணமாய், ஜஞாகாகந்த ஸ்வரூபமாய், ஜஞாத்ருத்வாஇகுணகமாய், ததி 

யபமோஷத்வபர்யந்த தச்சேஷத்வயுக்தமாம், ,தத்காஷ்டையான பாச 

'த்த்சைகபோக்பதைகவேஷமாயிருச்குமென்றணசவே, ஸ்வபசத்தை 

பவன்மேலே பொகட்டு ஸ்வயத்க சஹிதசாயிருக்கை யாகிறெவிதுண்டா 

மென்க. இத்தாலிலர்களுடைய ஸ்வரூபஜ்ஞாக தாசதம்யமே €ழ்ச் 

சொன்னவாகாரங்கள், இவர்களுக்குண்டாசைக்குஹேதுவென்றதாய்ஜ். 

இக ஞுனிவளையிடுகவும் என்று தொடல், இல்வளவாக ஸா 

ஸ்த்ச தாத்பர்யங்களின் விஷயபேதமும், அல்வஇகாசிகள் ப்சதிபத்தி 

பேதமும், அனச்கடியானத்ஞாக தாரதம்யமும், சொல்லப்பட்ட * 
இதத க ௯. (6) திவா. ௮: ௮. ௩௨ (௧) 'இருமால் - ௩௮.
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௨௪ ஆசாரியஹ்ருதயவ்யாக்யாதம். 

மூ(௨௧) மோஷத்வ போக்த்ர்த்வல்கள்போலன்றே. பாசதந்தர்பபோ 
க்யதைகள், 
  

(௮) ப்ரணவத்தி லகாச மகாரங்களால் சொல்லப்பிற மோஷம், 
வ போக்த்ருத்வல்கள்போலன்றே ஈம3பத ஆயபத ப்ரஇபா 
'இதங்களான பாச.தடத்ர்யபேர்க்பதைகள், 
  

வ்யா, (௨௧) ஸ்வரூபஜ்ஞாகமென்றும்,  ஸ்வரூபயா தா.த்ம்யஜ்ஞாக 
மென்றும், ஆத்மவிஷயஜ்ஞாகத்தலே தாசதம்யமுண்டிறே. ௮இல் (௧) 
ஈமலோஷ * பஇம்விஸ்வஸ்ய ” (2) “ஸூல-8," *யஸ்யாஸ்மி ?? 
aarp, (m) “Srapmrgss guietdiasss” 4 ஈஹிவிஜ்ஞாதுர் 

விஜ்ஞாதெர்விபரிலோபோ வித்யதே '? ( # ) “rwdsrosoGwx.” 
ஜாகாத்யேவாயம்புருஷ3 ?” என்றும், ஆத்மாவுக்கு பகவச்சேஷத்வத் 
தையும், ஜஞத்ருத்வத்தையும் ஹொல்லி, ௮ந்த ஜ்ஞாத்ருத்வ காரிய 
மான, போக்க்ருவஃப்சயோஜாமாக, (௫) “Thy BAT QI OE fH 

ஜன?! “ லொஸ்துதே ஸர்வாக்கா மார்ஸஹப்ரும்ஹணா விபஸ் 
இதா ” என்று பகவததுபவத்தையும் ஸொல்லுற ஸரஸ்தீரமுகத்தா 
லே, ஸ்வரூபத்தையறியுமளவில், பகவச்சேஷத்வமும், பகவதநதுபவ 
போக்த்ரூத்வமிறே, ப்ரகாடிப்பது. அந்த மாஸ்த்ச தாத்பர்யமான இரு, 
மக்த்சத்இ லுட்புக்காலிறே, பாசதந்தர்பபோக்யதாரூபமான ஸ்வரூப 
யாதாத்ம்யம்ப்ரகாடுப்பது, இதுவே, ஸ்வரூப யாதாத்ம்யமென்றுமிடத் 
தை யதிவிக்கிறார் மேல் (மஸோஷத்வ) இத்தியாஇயால், மோஷத்வமாவ 
து:-- இஷ்ட விநியோகார்ஹ தாமாத்ரம், பாரதந்தர்யமாவது:_ ஜே 
ஷிக்கஷ்டமானபடியே விநியோகப்படுகை, கட்டிப்பொன்போலே மே 
த்வம், பணிப்பொன்போலே பாசதக்தர்யம், என்னக்கடவதிறே. ஆ, 
கையால், மேஷவஸ்துவை ரோஷிக்கஷ்டமானபடியே விரியோகப்படு 
ததுமதுபாசதந்தர்யம். போக்தருத்வமாவது :_- ஜ்ஞாத்ருத்வபலத்தா 
லே, போகதமையிலே விளை சளங்களுக்குத் தான் போக்தாவாகை, 
போல்பதையாவது:--பதார்த்தககமான ரஸவர்ணாஇகள்,போக்தாவுக்கே 
போக்யமாயிருக்குமாப்போலே, ஆத்மகதமான ஜ்ஞாகாஇகளு மீஸ்வா 
னுக்கே போக்யமாயிருக்கை, ஆகையால், இஷ்ட விநியோகரர்ஹ.தகமா 
தரமான போஷத்வம்போலன்றே, இவ்வஸ் தவைஷேஷிக்ஷ்டமான 
படி. விநியோகப்படுத்இக்குடுக்ெபாசதந்தர்யம், போகத்இல் ஸ்வார்த் 
குதாபுத்தி ஹேனுவான போக்த்ருவ்ம்போலன்றே, அந்தபோக்த்ருத் 
வத்தை மோஷிபுடைய ப்ரியோபயோ$யொக்கக் குடுக்த்போக்பதை 
யென்றபடி, * 

(௫ புகுஷஸக்தம், (௨) அச்சத்சம், (௩) ப்ர-௨. ௬, ஐ, ௨௯, (ச) ப்ரூட், (௫) த-௨, ஆ-௨. ௯-௧,
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ப் ரதமப்ரகரணம். ௨௫ 

மூ.--(௨௨) ஜ்ஞாசசதர்த்தகளின் மேலேயிறே ஆகந்த ஷஷ்டிகளுக்கு 

  

(அ) போக்த்ருத்வப்சகாளாகமாமிருக்தெஜ்ஞாகத்தின் மேலேயும் 
போஷத்வவாடிலுப்சசதுர்த்தயின்மேலேயுமிறே க்சமமாக 
போக்பதாப்ரகாஸகவ்யக்கசதுர்த்தியிலாநந்தத்துக்கும் பா 

  

சதந்தீர்யப்சசானுக்மானகமஸ்லடச்சும் உத்பத்தி, 
  

வ்யா. (௨௨) இல்வர்த்தத்தை, ஸ்வருபயா தாத்ம்ய ப்ரகாஸகமான 
இருமக்த்சத்திலே தர்இப்பிக்கிருர். (ஞா கேத்யா தியாலே) அ.தாவ.து:-- 
ஆத்மவாசயொனமகாசத்இல், “ஈர “மடஜ்ஞாகே? என்ெ தானுவிலே 
யுதமாய்போக்ருக்வப்ரகாஸகமாயிருக்றேஜஞாஈத்தன்மேலேயிறே, ௮. 

BBovr vig 
க்குகயம், ப்சகமாக்ஷாஜ்இல் ளேஷூல்வ வாயொன சதுர் த்தியின்மேலேயி 

  

நீத மகாரவிவசணருபமாய் போக்யதாப்சகாஸகமான சது 

றே பாரதந்தீர்யப்ரகாஙகமான ஈமஸ்ஸஃக்குதயமென்சை, இத்தாலாத்ம 
ஸ்வரூபத்தினுடைய ஸமோஷத்வ போக்த்ருத்வங்களுஇத்திருக்கச்செய் 
தே அதின்மேலேள்வரூபயாதாசத்ம்பவேஷமாகவுஇத்தவையாகையாலே, 
மோலத்வபோக்த்ரு த்வல்களில், பாசதர்த்சயபோச்யசைகளுக்குநெவோ 
இயுண்டென்றதாய்த்து. இக்தயோஜனைச்கு, அல்ப மறுபபத்தியுண்டு, 
ஆஷ்டியென்றெவி௮,முக்யவ்ருத்தயாலே யாசல், கெளணவ்ருத்தியாலே 
யாதல், ஈமஸ்ஸைக்காட்டாமையாலே ; ஷஷ்ட்ய்த பகமென்றத்தை, 
ஷஷ்டியென்று சொல்லித்தகாதோவென்றில், ௮ சேராது, ஈமஸ்ஸஃ 
இசண்பெதமாகையாலும், ௮இலுத்தசபதமே ஒஷ்ட்யக்தபகமாகையா 
லும்; ஆனால் செய்யவெடுப்பதென்னென்னில் 2? இன்னமுமொரு யோஜ 
ஊேசொல்லப்படுதெனு. அதாவது:--இருஇியாக்ஷ£ாத்இில் “மக-ஜ்ஞாகே'” 
என்தெதாதுவிலே யுததமரய், போக்த்ருத்வ ப்ரகாறாகமான ஜ்ஞாகத்இ. 
ன்மேலேயிறெ, மகாரவிவரணமானசதுர்,ச்இயில் சொல்லப்பட போ 
கத்திலே, *காகாக்ஷியாயத்தாலே, ஈமஸ்பப்சத்தால்கழிக்கப்படறஸ் 
வப்சயோஜநத்வப்சயுக்கமானவாஈக்தத்துக்குதயம், ப்சதமாக்ஷசத்தில், 
போஷூத்வவாயோனசதுர்த்தியின்மேலேயிறே, கஞாலேநிஷே.இக்கப்படு 
இறஸ்வசக்ஷணேஸ்வப்சவ்ருத்திஹேஅபூசஸ்வாதர்தீர்யப்சகாசிகையான 
ஒஷ்டிக்குதயமென்கை, இத்தால் ஸோஷூக்வ ப்சகாசகமான ogi sR 
ன்மேலே, ஸ்வசக்ஷ்ணஹே௮பூதஸ்வாதந்தர்பவாசயானஷஷ்டியுஇக்கை 
யாலும், போக்த்ருத்வப்சசாசகமானஜ்ஞாககத்இின்மேலே, போகஸ்வார்த் 
,கதாபுத்இ மூலமானவாகந்தமுஇக்கையாலும், போஷத்வபோக்த்ருச்வல் 
கள்ஸ்வரூபவிரோத்யுதயலஹம்களாயிருக்கும். கமஸ்ஹிலேபாசதந்தர்ய 
முஇத்தபின்பு, ஸ்வாக்ஷணே ஸ்வயத்சம் நிவ்ருத்தமாகையாலும், கமஸ். 
ஸுப்தானஅக்ருஹிதையானசசம சதுர்த்தியிலே ஈஸ்வசறுக்கு போக்யமாயி 
  

5 எ தாகாகஷக்பாயமாவ :_ சாக்கைம்சிக்கண்ணொன்றுகலிருக்கச்செய்சேயும், 
* தின்விழி, மேலும் எழும் புமண்டு, இருபுறத்திதுமிருக்குமகைக்சொஹிக்கும௫. 

ட
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௨௬ ஆசாரியஹ்ருதயவ்யாக்யாதம். 

மூ--(௨௩) முளைத் தெழுந்த ஸர்ய துல்ய யாதாத்ம்ய சரமம் 

விதியில் காணும் ப்ரதமமத்யதசைகளை பகல்விளக்கும் 
மின்மினியு மாக்கும். 

  

(௮) உதித்து ளெம்பின ஆஇத்யனுச்கு ஸ்மமான ஸ்வரூபத் 
'இனுடைய யதார்த்தாவஸ்இஇகளான பாசதந்தர்ய போக் 
யதைகளாறெ சரமதமைகள் ஸமாஸ்த்ரவிதி ப்ரகாசேண 

  

சாணப்படும் ,ப்ரதமமத்யதமைகளரனமோஷத்வபோக்ற் 
ருத்வதங்களை . பகல்பட்ட விளக்காகவும் கத்யோதமாக 
வும் பண்ணும். 
  

ருக்கையே, ஆத்மாவுக்கு வேஷமென்றும்தோற்தினபின்பு, .ஸ்வப்சயோ 
ஐகம்சிவ்ருத்தமாசையாலும்,பா சதந்த்ர்பபோக்யதைசள், ஸ்வரூபவிசோ. 
'தயுகயஸஹங்சளன்று, ஆகையால், ஸ்வரூபவிசோத்யுதயஸஹங்களான 
மேஷத்வபோக்த்ருச்வங்கள்போலன்றே, அத்சைஸஹியாதபடியிருக் 
கும் பசாதந்த்ர்பபோக்யதைகளென்றதாய்த்து, % 

வயா, (௨௩) இப்படி. ஸ்வரூபயாதாத்ம்ய ஜ்ஞாககபை௦யில் தோற். 
ஹுறெபாசதந்த்ர்யாஇகள், ஸ்வரூபஜ்ஞாகதமையில் தோற்றுறேமோஷத் 
வாதிகளை, இசஸ்க்ருதமாக்கும்படி ஞொல்லுறெது. (மூளைத்தெழுக்க) 
இத்யாதி, அ.த£வது :- (2) * முளைத்தெழுக்தஇங்கள் தானாய் '” என் 
Db, OST rts SEEK” * யதாஸ.ர்யஸ்ததாஜ்ஞாகம் ”” என்றும், 
ஸஷொல்லப்பட்ட,ஸ்வரூபஸாக்ஷ£த்காச ஜ்ஞாகத்தினுடைய,யா தாத்ம்யா 
வஸ்தையானசசமமென்னு ஸ்வரூபயாதாத்ம்யவேஷமாகப்பின்புஸொன் 
னபாசதந்த்ர்பபோக்யதைகளைச்சொல்லுறெது, ஸ்வரூபஸாக்ஷ£த்காசஜ் 
ஞாநத்துக்குசந்த்சனைத்ருஷ்டாந்தமாக வாழ்வாசருளிச்செய்த த, கமக்கு 
பகவத்ப்சஸாகலப்தமாகையாலே, அயத்கஹித்தமாகையாலும், அக்தஜ்ஞா 
கந்தாகாஹ்லாககசமாயிருக்கையாலுமிறே, இங்குமுணர்லைப்பெதஊச 
மிகவுணர்வுமுண்டாமென்று, இக்தஸ்வரூபயாதாத்ம்யஜ்ஞாகம், பகவத் 
ப்ரஸாதலப்தமாகவிறேஷொல்லித்து. “வுடு தனி? “பா காஸ.ர்ய?? 
என்றெவிதிலே, ஸ்வயத்கல்தால்வக்கக்லிஷ்டதை சோற்திக்காலலும், 
இவ்விடத்தலத, அவிவக்ஷிதம். ஜ்ஞாஈத்இினுடையப்ரகாஸா இ௫யம்., 
சொல்லுெமாத்தசமே௮பேச்ஷிதம், ஏவம்பூதமாயிருந்துள்ள ஸாக்ஷா 
த்காச ஜ்ஞாகத்தினுடைய யாதாத்ம்யாவஸ்த்தையில் ப்ரகா௫ிக்தெ பாச 
தந்த்ர்பபோக்யதைகளாெசரமங்கள்ஸ்வரூபத்தை, உணர்ந்துணர்க்து. 
ணர்வும், என்று இழ்ச்சொன்னங்யாயத்திலே (௨) “விஇயில் காண்பார்?” 
என்றபடியே, ஸராஸ்த்சவிஇப்ரகா சேணஸ்ரவணமஈநாஇகராலே, தர் 
சிக்கப்படுறப்ரகமதமையான மபோஷ்த்வத்தையும், மத்யமதமை. 
யானபோக்த்ருத்வத்தையும், பகல்விளக்கும் மின்மினியும்போலே, அப் 

      

(2) இருசெச்தாண்டகம்-௪, (௨) இருக்குலுக்தாண்டசம்-௪௮,
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ப் ரதமப்ரகரணம். ௨௭ 

மூ-(௨௪) காலிலொன்று ப்ரவர்கக மொன்று நிவர்தகம், 

    

௮) ளோேஷத்வ போக்த்ருத்வ பாசதந்தர்ப போக்யசைக ளா 

இற காலிலும் போக்த்ருத்வமானதொன்னு உபாயாதுஷ் 
டாரத்திலே ப்சவ்ர்த்இப்பிக்கும் போச்யதையாதெதொ 
ன்று. உபாயாநுஷ்டாகத்தில்நின்றும்சிவ்ருத்இப்பிக்கும். 

    
  

சயோஜகமாகவும், அல்பப்சகாஸ்மாகவும்பண்ணுமென்கை, ப்சணவோ 
இதமான ஸ்வரூபத்தினுடைய யாதாத்ம்யத்வேன மத்யமசசமபதங்களி 
லேபின்புஇக்குமவையாகையாலே, பாசதந்தர்பபோக்யதைகளை, சரமல். 
களென்றறெத. ப்ரதமாக்ஷரத்இல், ௪ துர்.;தியிலேப்ரசமமேவமோஷத்வ. 
முஇக்கையாலும், அகந்தசம், ததாஸ்ரயவாசியானசரமாகஷரத்இல், உம். 

,தசபதத்வயத்தில் பாரதந்த்ர்பபோச்பதோதையத்துக்குமுன்னே ஈடுவே. 
ஜ்ஞாத்ருச்வ பலாயாதபோக்த்ருத்வமுஇக்கையாலும், மேஷத்வ போ 
க்த்ருத்வல்களை ப்சசமமத்பமதபைகளென்தறெது. ஆச, விவ்வாக்யத்தால் 
ஸ்வயத்கஸ்வப்சயோஜுகந்தாகைங்களாய், ஸ்வளோஷிபோகாத்யந்தா 
அகூலங்களாய்க்கொண்டு, ஸ்வரூபத்தைகிறம்பெ.௮த்தமிப்பாசதந்தர்ய 
போக்யதைகள், இவ்வாகாரல்களில்லாக மோஷச்வ போச்த்ருத்வல்களை, 

'இஸ்க்ருகமாக கானே மேலாயிருக்குமென்ற தாயிற்று, % 

வ்-பா,(௨௪) இப்படியிருக்துள்ள ஸ்வரூப ஜ்ஞாகத்தையும், ஸ்வரூ 
பயாதாத்ம்யஜ்ஞாகத்தையுமுடையராய் (சாஸ்த்ரிகள்) இத்யாஇவாக் 

யத்இல்ப்சல்ர்த்இ பசசாகவும் நில்ருத்தபசசாகவும் சொல்லப்பட்ட வத 
காரிகளுக்கு, ப்ரவர்த்தக நிவர்த்தகங்களின்னதென்றெதமேல், (காலி 

வித்யா) ஆதாவது :-- மோஷத்வ போக்த்ருத்வல்களும், பாதற்தீர் 
யபோக்யதைகளுமாறெகாலிலும்வைத்துக்கொண்டு, போஷத்வபோக்த், 
ருத்வல்களை, ஆத்மாவுக்கு ஸ்வரூபமென்று தரிசித்தசாஸ்த்ரிகளை, போ 

க்த்ருத்வமானது, போக்தாவானவன் போக்யவடுத்இிக்கு, எத்கம்பண்ண 
வேண்டாவோ வென்றும் நினைவாலே, போக்யபூதபகவத்விஷயலாபார் 
,த்தமானஉபாயப்ச வ்ருத்தியிலேமூளுவிக்கும், பாசதந்தீர்பபோக்யதை 

  

களையே, ஸ்வரூபயாதாத்மயவேஷமென்று, தர்சிக்கஸாரஜஞ்யரை, 
போக்யதையான. த, போக்தாவான வீச்வரனன்றோஸ்வபோக்யமான 
விவ்வஸ்அவைப்பெறுகைக்குயத்கம்பண்ணுவான், கத்போக்யமானவிவ். 

அஸ்.தவுக்கு, கல்லாபத்அக்குயத்னிக்க ப்சாப்தியில்லையென்றும் நினைவா 
“லே உபாயப்சவ்ருத்தியில் நின்றும் மீளூவிக்குமென்கை,* 4
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௨௮ ஆசாரியஹ்ருதயவ்யாக்யாதம். 

மூ-( உடு) முர்ப்பாடர்க்கு. க்சியாங்கமானவையிசஸ்டும் செயல் 
இர்க்தார். வ்ருக்இயில் ஸ்வரிர்பக்த மறுக்கும். 

    (Gy Ne சனி ரான் அப அரக்கு கர்மாக்சதான மோத தய 
போக்க்ருக்வங்களிரண்டும் ஸ்வயக்ககிவ் 

  

,இபரரானப்்ரப 
ந்கருடைய கைங்கர்யரூப ,ப்சவ்ருத்தியில் ஸ்வப்சயோஜக 

- ரூபநிர்பந்தத்தை சடப்பிக்கும். 

  

  

டட தலாம் மோஷத்வ 0 போக்த்ருத்வல்கள் தானிவர்களுக்கு 
முண்டே, அவைசெய்வதென்னென்னச்சொல்லுகெ௮, (முர்ப்பாடற்கு) 
இத்யாதி ; ௮தாவ.௮ :-- சாஸ்இிரிகளென்று ப்ரகமக்திலேசொல்லப்ப 
ட்ட உபாஸகர்க்கு, போச்த்ருக்வமானதுபோக்யஹித்இக்குடலானயச் 
குத்திலேமூட்கெையாலும், அததாகாத்மஜ்ஞாகபூர்வகமாகயத்னிக்கவே. 
ண்டுகையாலே, ஜேஷத்வமுமதுக்குறுப்பாகையாலும் உபாஸகப்ச,சம 
பாவியானகர்மத்துக்கு, உத்பத்தியிலே ஸசகரித்துக்கொண்டு, ததங்கங்க 
ளமயிறுக்கே அவையிரண்டும் (௧) செயல் இரச்ிகஇத்துவாழ்வார்” என் 
இறெபடியே, இவ்வாத்மாசெய்யக்கடவதொன்றுமில்லை. எம்பெருமானே 
நிர்வாஹகனென்று ௮ுஸக்இத் ஐ, உபாயரூப ப்ரவ்ருத்தியில் நிவ்ருத்த 
சான ப்7பக்கருடையகைய்கர்யரூப ப்சல்ருத்தியில், அவனுகப்பைப்பின் 
செல்லுமகொழிய, கல்கள்நிர்ப்பக்தத்ைத்தவிர்க்குமென்கை (௨) ‘xox 
ஏாக0ஷால் ஆலிவ் கலக்கம் ஸல?! உ பரக தாஇஸயா. 
தாகேச் சயோபாதேயத்வ மேவயஸ்யஸ்வரூபம் ஸஸோேஷ$'! என் இெபடி, 
யே, பசாஇஸயகசத்வ ரூபமானசேஷத்வம், ஸ்வாஇஸயேச்சயாவரும், 
ஸ்வநிர்பந்தத்தைகவிர்க்குமிறே 
தைத்தவிர்கையாவ௫, பாரதந்தர்யபோக்யசாஜ்ஞாகம் பிறக்தவனுடைய 
போக்த்ர்தீவமாகையாலே, ஸ்வசஸக்அக்கு_லன்திக்கே, போஷிரஸதச 
க்குடலாயிருக்கை. '*அகந்தமவன் ப்ரிதியைதுளிசெழுப்ப?” என்றெபடி 
யே, இவனுடையபோக்த்ருத்லம், சேஷியான அவன் ப்சீஇக்கு வர்த்தக. 

மாயிறேயிருப்பனு. ஆகையிதே (௩) “ஷ்ஷ் ௨? * அஹமக்கம்?! என் 

  இனிபோக்த்ருத்வம், ஸ்வநிர்பந்தத் 

அ,ஸ்வபோக்யதையைமுன்னிட்டு சேஷியையுகப்பிக்க இழிக்தவன், (௪) 
“emma 5??? “அஹமக்காத?” என்று, ஸ்வபோக்த்ருத்வக்தையும் புர. 

ஸ்கரிக்தெ.த, இப்படியல்லாகபோறு, ஓரு சேககனோடே அதுபவித்த 
சாமிசாஇலே... இவைத்தையெல்லாத்தையுமுள்கொண்டாய்த்து ; ded 
ர கட்ட ப 2. 

(2) என்முகன் - ௮; ௮௮; (௨) ஸ்ரீபாஷ்யம், (ears. To-e = 60, 
9.௫௨: : 
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ப்ரதமப்ரகரணம். ௨௯. 

ஞூ.-(௨௬) கர்ம கைங்கர்யல்கள் ஸத்யாஸத்ய நித்யா கித்ய வர்ண தா 
ஸ்யா துகுணல்கள். ் 

மூ-(௨௪) இவைத்துக்கு விஇ ராகங்கள் ப்சேகங்கள். 
மூ--(௨௮) மண்டினரும் மற்றையாரு மாஸ்சயம்.. 

  

(௮) க்ரியாகைல்கர்யங்கள் அஸத்யமாய நித்யமானவர்ணத்துக்கும் 
ஸத்யமாய் நித்யமான தாஸ்யத்துக்கும் ௮.துரூபல்கள். 

(4) இக்கர்ம கைங்கர்யல்களுக்கு ஸமாஸ்தரவிதயும் பகவகதுபவ 
ஜரிதப்ரீஇியும் சோதகங்கள். 

(௮) இவ்யதேமாங்களிலபிகிவிஷ்டசாயிருப்பாரும் இதரசான ௨ 
பாஸகரும் ஸ்த்தாகம். 

வ்யா, (௨௬) இந்தக்ரியாவ்ருத்இ ப்தல்களால் சொன்னகர்மகைய் 
கர்யங்கள், இவர்ளுக்கெதுக்கதுகுணமாயிருக்குமென்னச்சொல்லுறெது. 
(கர்மேத்யாஇி) அதாவது :-- கர்மம், அஸத்இயமுமாய நித்பமுமான வர் 
ணத்துக் கனுகுணமாயிருக்கும், கைய்கர்யம்,ஸத்யமுமாய் நித்யமுமான 
'சாஸ்யத்துக் கதுகுணமாயிருக்குமென்கை, வர்ணத்தைஅஸத்யமகித்ய 
மென்றது, ஆத்மாவுக்குள்ளவேஷமல்லாமையாலே ; ஸ.ததைகரூபமன் 
நிக்கே, ஒளபாஇகமாய்கஸ்வசமான தேஹாவஇயாய்ப்போகையாலே,கா 
ஸ்யத்தை, ஸத்யம் நித்பமென்றெது. ஆத்மாவுக்குள்ளவேஷமாகையா 
லே, ஸ.ததை கரூபமாய்யாவ;தாத்மாதுவச்த்தயொகையா லே,வர்ணாதுகுண 
மென்னது, வர்ணத்துக்குச்சேர்க்ததென்னபடி, காஸ்யாதுகுணமென்ன 
துமப்படியே. & 

      
  

வ்யா, (௨௭) இவையிரண்டுக்கும்ப்ரேசகங்களெவையென்னச்சொ 
ல்லுறெ௮, (இவைத்துக்கத்யாஇ) அதாவது:-*3887! (௧) “யஜெத 7” 

(௨) “௦௭௧ 7? “ஜஹஎுயாத்'” இத்யாதியானமாஸ்த்சவிதி, கர்முத்து. 

க்குப்சேசகம், அமோஷஸேஷதைகரஇயாஜெசாகம், கைல்கரியத்துக்கு 
ப்சேசகமென்கை, பகவததுபவஜகித ப்ரீஇகாரிகமிறேகைங்கர்யம் ‘os 
ந்துபணிசெய்து?” என்னக்கடவதியே. 

ல்யா, (௨௮) இவைத்துக் காஸ்சயமாசென்னச்சொல்லுெ௮, (ம 

ண்டிஞருமித்பாஇ) அதாவது :-(௩) '*சண்ஒியூங்கம் மெய்யம்கச்ச 

பேர் மல்லையென்று மண்டினார் *? ஏன்றுகந்தருளினநிலல்களிலே, அத் 

பபிரிவிஷ்டசாயிருக்றெப்சபன்னர், கைங்கர்யத்துக்காஸ்சயம், (௪) “*விள 

கனவிதியில் காண்பார்?! என்று, இற்ப்பாட்டில் சொன்ன, மற்றையா 
சான உபாஸ்கர், கர்மத்துக்காஸ்சயமென்கை. இத்தால், கர்மகர்தாக்க 

ளையும் கைங்கர்யகர்த்தாக்களையும் சொல்லித்தாய்த்து. * 

(க) யஜூர்வே - கா, ௨, ௫௨௫. ௩. (௨) கர்மமீமாம்லை - ௬, ௩, 

(௩) திருக்குறுக்தாண்டகம் - ௧௯, (௪) ஷே. - ௪௮ 
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௩௦. ஆசாரியஹ்ருதயவ்யாக்யாதம். 

மூ.--/௨௯) அருள்முடியரிறுத்த யடைய கின்றதும் ஈல்லதோசருள் 
தன்னாலே. ஈன்று மெளியஞறதும் விஷயம், 

மூ.-:௩௦) இவைத்தாலே ஸாதாசண மஸாகாசண மென்றும். 
PRs) Bib wr ஸ்ரம இகையளில் பேதிக்கும், தர்மல்கள்போலே 

  

(4) தன்ப்சஸாதத்தாலேபலஷித்தியாம்படிதன்த௫பூகசானதேவ 
தைகளை நிறுத்தி சேத௩சாஸ்சயிக்கும்படிநின்றப்ரகாரமும் 
அத்விதியமானகிர்ஹேதுகக்ருபையாலே நன்றாக ஸுலபமா 
யிருக்குமர்சாவதாசமும் லக்ஷ்யம், 

(௮) சேவதாக்தர்யாம்யர்சாவதாரங்களை விஷபமாகவுடையவில்வா 
காசங்களாலே ஸாதாரணமாகவும் அஸாதாசணமாகவும்சொ. 
ல்லும், 

(௮) ப்சாம்ஹனாஇ ஜாஇகளிலும் ப்ருஹ்மசர்யாத்யாஸ்ரமங்களி 
லும் ஜ்யோதிஷ்டோமாஇ இலக்ஷகளிலுக் பேதியாநின்று 

வ்யா. (௨௯) இவைத்துக்குவிஷயமேதென்னச்ச்சொல்லுறெது, 
(அருள்முடியேத்யாதி) அதாவது :- (௧) “எத்தவம்செய்தார்க்குமருள் 
முடிவதாழியான்பால்? ஏன்றெபடியே, ஆஸ்ரயணபலஷித்இ, தன்னு 
டையப்ரஸாதத்தாலேயாம்படி, (௨) **தன்மூர்த்இரிறுத்இனான் தெய்வம் 
களாக? என்றெயடியே, தனக்கு கறுபூதரானதேவதைகளைநிறுத்தி (௩) 
**அவரவர்விஇவழியடையகின்தனர்?” என்றெபடியே, ஆஸ்சயிக்றெசேத 
னர், வித்யுக்தப்சகாரேண ஆம்சயித்துபலம்பெறும்படி, தேவதாந்தர் 
யாமியாய்நின்றிடம்கர்மத்துக்குவிஷயம், ( ௪) “*ஈல்லதோசருள், சன்னா. 
லேகாட்டினன் இருவரங்கம் ”' என்றும், (டு) '*கருத்துக்குசன்றுமெளிய 
னப்?” என்றும், சொல்லுஜெபடியே, கேவலஸ்வக்ருபையாலே, அத்யந்த 
ஸலபனாய்க்கொண்டு, அர்சாவதாசமாய் நிர்க்றெவிடமே கைங்கர்யத்து 
க்கு விஷயமென்கை, % 

வ்யா. (௩௦) இவ்வோகிலைகளைவிஷயமாகவுடைத்தாகையாஜே,கர்ம. 
கைல்கர்யல்களிப்படிச்சொல்லப்பட்டன வென்னூர், (இவைத்தாலேத் 
யாஇ) அ.காவது:--இப்படி, தேவதாக்தர்யாமியையும், அர்ச்சாவதாசத் 
தையும் விஷயமாகவுடைய விவ்வாகாசல்களாலே, ஸாதாரணவிக்ரஹ 
விசிஷ்டனைவிஷயமாகவுடையகர்மத்தைஸாதாசணமென்றும், அஸாதா 
சணவிக்ரஹவிசிஷ்டனைவிஷயமாயுடையசைல்கர்யத்தை ௮ஸாதாசண 
மென்றும்சொல்லுமென்கை, % 

வ்யா. (௩௧) இவ்வஸாதாசண லேவையிலே அதிகரித்தார்க்கு, வா 
தாசணமானவதிலக்வயம்தன்னடையேசழியும்படியை ஸக்ருஷ்டாந்தமா 
கவருளிச்செய்கனொர் (ஜுத்யா்ரமேத்பாஇ) ௮.தாவஅ;-ஸ்வகர்மப்சாம் 

(@) சான்மூகன்-௮. 2: (௨) இ-லா. டு,௨,௮. (வழக. கடட, 
(ச) இருமாலை-௧0, (௫) இலா, 5.6. 29.
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ப்ரதமப்சகரணம்: ௩௧. 

1. ம, அத்தாணிச் சேவகத்தில் பொதுவானது கழுவும்   

  

  

ல்கஸேவையில்    (௮) ள்ள அஃதுரூப் தர்மல்களைப்போலே அக்க 
ஸாதாசண ரூபகர்மமானது. விட்டுப்போம். 
  

ணரலப அதிப gurl கன் மகம னக வத என எக ண ணன் ப க 
யாத்யம்ஷிலோஞ்செளம்யச்சாபரிக்ருஹீதம், ஏ.தாக்யேவ க்ஷ£ஜ்ரியஸ்ய,, 
ஆத்யாபக யாஜ௩ ப்7இக்ரஹணா நீதிபரிஹார்யம், சண்டயுத்தாஇகாகி, 
க்ஷத்ரியவதீவைஸ்யஸ்ய, கண்டயுத்தவர்ஜும், க்ருதிகோசகஷணவாணி 
ஜ்யாஇகம், என்கையாலே, அத்பயகாத்யாப்சயஜாயாஜாதாகப்7இக்ரஹ 

ரூபஷட்கர்மமும்ப்ராம்ஹணனுக்குகர்தவ்யமாய், கஷூல்ரியவைஸ்யர்களு 

க்கும், அத்யாபகாஇத்சயமொழிய, அத்யயகாஇத்சயமேகர்சல்யமாம், 
அவர்கள் தல்களுக்கும்தண்ட யுத்தங்கள்க்ஷத்ரியனுக்கேவஸாதாசணமா 
ய்க்ருதிகோசகூணலாணிஜ்யங்கள், வைஸ்யனுக்கஸாதாரணமாய் ( ௧) 
“கஞ் ! “இிஸ்ரூஷா ஈதத்சஸ்யேசசேஷாம்வர் 

- ணாகாம்”” என்கையாலே, ஆத் சனுக்குத்சைவர்ணிக இஸ்ரூனையே தர். 
மமாய், இப்படி தத்தஜ்ஜாத்யறுகுணமாக ஒருவனுக்குபாதேயமானதொ 
ருவனுக்கு தயாஜ்பமாய்க்கொண்டுதர்மங்கள் பேஇத்திருக்குமிறே. ப்ச 
ம்ஹசாரியானதசையிலுபாதேயமானபிக்ஷ£ாசசண ஸமிதாதாகாஇகள், க் 
குஹஸ்த்தனுன தசையில்த்யாஜ்யல்சளாய் அக்நிஹோத்சாஇஇஸத்சா 
சாஇகளுபா சகேயமாகையாலும், வஸ் தீ சனுன.தஸையில்(௨) 55 1529௯. 
க்ஷ்ஷண்ம௨ 0009 எமன் ௨௨7 ஈஞந்த்யஜ்யக்சாம்யமாஹாரம்ஸர்வம்சைவ 
பரிச்சதம்'”என்கையாலே,பூர்வாஸ்சமத்திலுபாசேயமானக்ராம்யா ஹாச 
பரிச்சதாஇகள் ஃயாஜ்யமாய் (௩) “எ3ீககக 5௪௦௭7 “வனெச்சர்மசம் 

வா? என்று துடல்சச்சொல்லப்பட்ட,சர்மசச வஸஈத்வ ஜடி.லத்வ ஸ்ம. 
ஸ்ருலோம ககதாசணவம்யாஹசரங்களுபாதேயமாசையாலும்ஸக்யாஹி 
யான தமையில், பூர்வாஸ்சமோபாதேயமான வக்கிஹோத்சாஇஇஸம் 
காசாஇகளும், ஐடிலத்வாஇகளும், தயாஜ்யமாய் (௪) “ஹஜ? spesa-gs ” 

*அகககிசநிகேதஸ்யாத்'? இத்யாஇப்படியே, அகக்கித்வாநிகேத,க்வாஇக. 

ளுபாதேயமாகையாலும்,ப்சத்பாஸ்சமம்தர்மம்பேதியாகின்றதியே. 
'இஷ்டோமாஇகளிலே இக்ஷிம்தவனுக்கு, வர்ணக்சயாஸ்சமசனு ஷ்டய 
ஸாதாசணமாய், அகசணேப்சற்பவாயதபா, அவஸ்யசர்தவ்யமாய்ப்போ 

ரும்,சதியகர்மமறுஷ்டேயமாய்,ஜ்யோ இஷ்டோமாஇகர்மமே அ௮றுஷ்டே 
யமாகையாலே, இகைஷயிலே, தர்மம்பேஇித்இருக்குமிறே, ஆகவிப்படி, 
ப்சாம்ஹணாஇ ஜாஇகளிலும், ப்சம்ஹசர்யாத்யாஸ்சமல்களிலும், ஐயோ 
இஷ்டோமரஇதர்மாக்கர இகைஷகளிலும், பேதிக்கும் தர்மல்கள்போ 
லே, அஸாதாசணவிக்சஹஸஹிதேஸ்வசலிஷயமாசையாலே, அஸாதச। 
சணமாய், அதயேவ, அ.த்தாணிச்சேவகமென்று அக்தரல்கஸேவையர 

... வீருக்றெகைகவ்கர்யத்இிலே, அஇகரித்தவர்களுக்கு, தேவதாக்தர்யாமிலி. 
5 a:b ௪௬, (வ) மதுஸ்மிருதி, (6... (ஐ ஷை. 3 
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௩௨ ஆசாரியஹ்ருதயவ்யாக்யாதம். 

(௩௨) ஸாதக ஸாத்யல்களில் முதலும் முடிவும் வர்ணதர்மிகள் 
சாஸவ்ருத்இக ளென்று துறை வேதிடலித்தது. . 

(௮) ஸாதகத்இிலும் ஸாத்யத்இலும் ப்சாதமிகமானகர்மமும் சரம 
மான கைல்கர்யமும். வர்ணோடிததர்மங்களையுடை த்தானவர் 
கள் தாஸோதெவ்குச்இவிஸேஷங்களையுடை த். தானவர்கள் 

  

இப்படியாகச்சொல்லி தையை ப்சத்யேகமாகப்பண்ணு 
வித்தது. 

ஷயமாய், ரர ர ம எனக ம். கத் 
ஊமாயிருந்துள்ள கர்மம், உறங்குவான்கைப்பண்டம்போலே,தன்னடை 
யே ஈழுவுமென்கை, இத்தால்வர்ணாஸ்ரமாஇ நிஷ்டர்க்கு, கத்ததஇகாசா 
அரூபதர்மமொழியஅகதுகுணமான அ.த்யாஜ்யதயாகழிக்கப்படு மாப்போ 
லே, ஸ்வரூபயாதாதீம்ய தர்ெளானவர்களுக்கும், தததுரூப தர்மமொ 
மிய அஈது ரூபமானது இ.பாஜ்பமாய், தன்னடையேவிட்டுக்கழியு மென் 
ஐதாய்த்து. இப்படியிருக்கச்செய்தே, இஷ்டர்களறுஷ்டி. த ஐப் போரு 
றன, ஸ்வாறுஷ்டாகக்கைப் பின்சென்று, லோகம்கசக்கவொண்ணாதென் 
னுமாக்ருஸம்ஸ் பத்தாலேயிறே (௧) “omBingrr ons 002௦. HVE ௮௫௦5. 

82 | mos vss Fos moMdegiiny 45018 | Sb Gamotut oe பஃப் 

கங்கள் | 0058: WWIMs Sow arg Doris” “யஇஹ்யஹம் ந 

வர்செயம் ஜானுகர்மண்யதந்த்ரித 2 | மமவர்த்மாஅவர்தக்தேமறுஷ்யா8 
பார்த்தஸர்வா3| உத்ஷீதேயுரிமேலோகாககுர்யாம் கர்மசே.சஹம்। ஸல் 
கசஸ்ய சகர்தாஸ்யாமு பஹக்யாமிமா$ ப்ரஜா?”| என்இறபடியே, பரார் 
த்தமாக விறேயிவர்களதுஷ்டிப்பது. % 

வ்-யா, (௩௨) இக்தகைங்கர்யநிஷ்டர்க்கு, கர்மமிஷ்டசோடு சேற் 
நியில்லாமையைச் சொல்லுறது. (ஸாககேத்யாதி) அதாவது:--ஸாக 
கத்தில் மூதலடியானகர்மமும், ஸாத்யத்இல் முடிந்தநிலமான கைங்கர்ய 
மும், இந்தகெடிவா௫ி யறிந்தவர்களை, நீல்கள் வர்ணதர்மிகள், கரல்கள் 
கோஸவ்ருத்இகள், என்றுறவறுக்து, துறைவேறிட்டுப் போகப்பண்ணிஜ் 
தென்கை. அதாவது :-- இருவயிக்திசபுசத்இலே, வில்லிபுத்தூர் பக. 
வர், என்பாசொருவர், எல்லாருமொரு துறையிலே அதுஷ்டாகம்பண் 
ண, தரியேயொருதுதையிலே அதுஷ்டாகம்பண்ணுவாசாய், ஒருகாளறு 
ஷ்டாஈம்பண்ணிமீளாநிற்-ச்செய்தே, இருந்தப்சாம்ஹணர், ஜிய்யரே! எ 
ங்கள்ுறையிலே அறுஷ்டாகம்பண்ண வாசாதொழிறசென்னென்ன ? 
(௨) இரால் ல0௨ ௮9௩௦3௨ ரஸ வலத ௧8 அவன் $ உனவு ர பல்வ, 
Som 340927 “விஷ்ணுகாஸாவயம் யூயம் ப்சாம்ஹணாவர்ணதர்மி. 
ண! அஸ்மாகம்தாஸவ்ருத்திநாம். யுஷ்மாகம் காஸ்இஸெங்கஇ?? என்று, 
லைவேதிட்டுப் போனாசாய்த்து, * 5 

@) ஸ்ரீகவதீதைத - ௩. ௨௩, (௨) வில்லிபுத்தர் பகவர்வார்த்தை, 
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ப்சதமப்ரகரணம். ௩௩ 

கம--(௩௩) வேதவித்துக்களும் மிக்கவேஇயரும் சந்தஸாம மாதாவா 

லு மதுக்கும் தாயாப் தாயினுமாயின செய்யுமத்தாலும் பிறப் 
பது இருவர்ச்கும் ஸரேஷ்ட Bhs 

      
(a) Gasutic ren Geni eae ge பல்க கபய 

கைங்கர்யநிஷ்டரும் "வேதங்களுக்கு. ஜ௩கியானகாயத்ரியாலு 
ம் அக்தகாயத்ரிக்கும்மாத்ருபூதையாம். தாவைக்காட்டிலுமூ 
பகாரிணியான இருவஷ்ட ரக்ஷரியீரலும் ஜடிப்மிக்குமலு கர்ம 

    

ர்பநிஷ்டர்களிருவர் உத்ஃமஜக்மம். 

  

  

  

(கக) 22. ஜதமாககளில யேதிச்மு ay பக ன்போகேடு, 
என்றவித்தாலே, ஸததசமாவைஇகாரி பே, 

  

ற்கும், துறை கேறிட்டு 
  

ப்போம்படியானகெடுவா௫ிக்கும், ப்சகாகசமாகைர்ம மைம்வர்ய நிஷ்டரி 
ருவர்க்கு மூண்டான ஜங்மாஇவியோஷற்ை, 
rsa, gin Curepimst der a2 ps. | 
அதாவது: (4) Ok 5 Sons? asi" “யே ௪ 
ap, Cushigaacnre ypiourabapi i, (2) mos S Sx rom 

ப்பிப்பதா போலி, 

ள் த்தக்பளித்மாஇ) 
is HG pa at eas 

  

    

  

oc, arene : லட் த்த வே ௫? “காயதிரி சமஸாம் மாதா” என்றைபடியே, சம்2ஸ்ளைக்-ளக்குமா 

மநிஷ்டர்க்கு. 

ஸ்ரேஷ்டஜர்மம், (௩) “ஸ் லாக 8*9?? யேசாம் யாத்மன்சோ ஜ 
      

சாவாயிருக்றெ, காயத்ர்யுபசேசத்சர்லே பிறப்பிச்சூம 

    நா?” என்ற,மிக்கவேதயசானவேசதாம்பர்பவிசஅர்சள், (௪) “ஷு os 
ஜோல்னா கர வன வி PogedeG wok Fo வலா 098 ௭௮ ௯ இடி? 
ருசோ யஜ.ரம்ஷிஸாமாகி தனதைவாதர்வணாநிச | ஸ!உாஷ்டாக்ஷசாக் 
,தஸ்தம் யச்சாந்யதபி வால்மயம்' | என்௮, ஸ$லனே 2 ஸூக்சஹமாசையர 
லே, அக்தகாயத்ரிக்கும் மாத்ருபூகமாய்,(ட)*2பற்றசாம்னுமாயினசெய் 
யும்?” என்றெபடியே,ரீசோக்பாஇசையான மாசாமாச்சமன்றிக்கே, உ 
ஜ்ஜிவநத்துக்குறுப்பானஜ்ஞாகத்சையுண்டாக்கும் இழுமஈ்த்சோபமேர 
த்தாலே, பிறப்பிக்குமது கைல்கர்ய நிஷ்டர்க்கு ஸ்ரேஷ்ட ஜம்மபென்கை, 
(௬) St Dw gS do “ஜூ “சல OS," எ ஹிவிச்மாச ஸ்தம் 
ஜய. தச்ரேஷ்டம் ஜம!” என்கையாலே, Quaniiwanane gas ஸ் 
சேஷ்டஜம்மமென்ூற.து. ௮௮. ட க நிஷேஃங்ஈளுச்சு. 

ம், ததஅரூபானுஷ்டாரத்இத்கும், தஅததுகுணபலப்சாப்இச்கும், உறுப்பா 
கையாலே, அவர்களுக்குஸ்ரேஷ்டஜுமம், இன, ஸ்கரூபா அரூபமான 
ஷீ நிஷேதம் ளுக்கும் சகதரூபாஅஷ்டாா த்திற்கும் உ அரூப்பலப்ச 
ப்இக்கும் ஊீறுப்பாகையாலே இவர்களுக்கு. ஸ்சேஷ்ட ஜம, 3 
  

த கவா 5) 9 ca GO gimaa ee. te) ieee 
ஆரம். ௮௮. ௨௪. (௪) ஸ்ரீபாஞ்சராத்சம், (இ) பெ- மொ - ௪, ௪, ௯, (௪) ஆப -ம், 
OVS) - Gr. (ot) GBR OVS. ot.
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௩௪ ஆசாரியஹ்ருதயவ்யாக்யாகம். 

(ne) gsc? மழையோசென்றும் அடியார் தொண்டமே. 
ன்று. மிவர்களுக்கு நிரூபகம், 

மூஃ(௩டு) ஒருதலையில் க்சாம குலாஇ வ்யபதேபாம் குலக்தருமென் 
றும் மாடற்குடி. ப்பழியென்றும் பதியாகக்கோயில் வா 
மும் என்பர்கள், 

  

(4) ப்சாம்ஹணர் வைதிகர் இப்படியாகவும் போஷத்வாஸைக 
நிஷ்டரானவடியார் கைல்கர்யரஸைககிஷ்டசானதொண்ட 

ர் இப்படியரகவும் இந்தகர்மகைல்கர்யநிஷ்டர்களுக்கு 

லக்ஷணம், 
(௮) கர்மகிஷ்டரென்றுசொல்லப்பட்ட ஒருஸமுதாயத்தில் ஜர் 

மக்சாமம் வம்சம்முதலானவைகளாலுள்ள நிர்தேயாமா 
னது இருமந்த்சஹித்தபகவத்ஸம்பந்தப்சயுக்கமாகவக்கதா. 

ய் அஹங்காசமாதெ. தோஷமத்திருக்கும் விலக-்ஷணவம். 

ஸுத்இற்கு அவத்யமென்னும்நினைவாலே இருவேங்கடம்ஸ், 
த்தாறமாகவும் இருவரங்கத்இலும் ஸஃடியாநின்றார் என்று 
சொல்லுவர்கள், 
  

வ்யா (௩௪) இப்படி, ஸ் சேஷ்டஜக்மரானவிருவருக்கும் நிரூபகங்க 
ளின்னகென்தெ௮, *அ்கணரித்யாஇ)அ.தாவது:--(௧)*'சாஇயக்தணர்'” 
(௨) “ஜுணை சால்மார்விலக்தணர்?? (௩) “தயோம்புகைமறையோர்?” (௪) 
எசக்தாவண்கைமறையோர்!” என்று, விஸே ஷ்ணபூ கமரிசத்வாராவந்த 
வர்ணமும், தத்ப்சயுக்கமானவைஇகத்வமும், அவர்களுக்குநிரூபகம், 

(௫) “இருமாலடியார்'(௬) “அணியரங்கன் இருமுற்றத்தஅடியார்? (௪) 
“இருமாலுக்குரியதொண்டர்” (௮) *இிருகாணன்கொண்டர்”! என்று, 
ஆக்மவஸ்௮வுஃகுஜ்ஞாகாகந்தங்களிலும் காட்டிலக்தசல்க நிரூபகமான 
ஸோஷத்வமும், தஜ்ப்ரயுக்தஞ்சித்கசத்வமும், இவர்களுக்கு நிரூபக 
இமன்கை, % 

வ்யா, (௯௫) கேவலமவையோரநிருபகம், க்சாமகுலாஇவ்யப்தோ. 
வ்களில்லையோ வென்னச்சொல்லுெது. (ஒருலலைலிலில்யாஇ) அலால் 
௫ கர்மநிஷ்டசென்றுசொல்லப்பட்ட ஒருதலையில் ஸாரீசாநுபக்இக 
ளான க்சாமகுலா இகளையிட்டு வ்பபஜே௫க்குமக்தவ்யபதேஸத்தை கைம் 

கர்யநிஷ்டசான மற்றத்தலைபிலுள்ளவர்கள், (௯) 'குலம்தரும்:” என்இறப 
இயே இருமந்த்சஹித்தபஃவச்ஸம்பற்2ஜ்ஞாகப்சயுக்கமாய் (௧௦) *மாசில் 
குடி” என்று, மோஷச்வவிசோதியான வஹல்காசஇகளில்லாமையா 
லே கிர்கோஷமாயிருக்தெலிக்குலத்இத்கு, அவத்பகசமென்னு ௧௮இ 

(௪) இருமாலை - ௪௩, (௨) பெ-மொர. ௧. இ. ௯, (௩) பெ-மொ. எ, ௯௭. 
(ஐ) பெ-மொ. ௬, ௭-௮. (இ) இ-லா. இ. ௬௨௧௪, (௯) பெரு-ி. ௪. ௧௦, (௭) B- 
வா. ௬,௬௧௪, (௮) இி-வா. க, எ; ௪, (௯), இ-மொ, ௧, ௧. ௯, (௧0) தஇி-௮: 
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ப்ரதமப்ரகரணம்: ௩௫ 

மூட (௧௬) விப்சர்க்கு கோத்ச ஸத்? சரண கூடஸ்த்தர் 'பசாசச 

பாசாசர்ய.... போதாயகாஇகள்.. ப்ரபக்கஜுசடடஸ்த்தர் 

  

பராங்குச. பரகால ய இவசாஇகள்: 

(a) கர்ஸரிஷ்டசானப்சாம்ஹணர்க்கு உம்சத்தித்கும் கல்ப. 

தரங்களுக்கும் தாடகாஇசாகைகளுக்கும் மூலபுருஷர்கள் 

: பசாசச வ்யாஸ போதாயகர்கள் மு.தலானர். ப்மபக்கர்க்கு 

மூலபுருஷர்கள் கம்மாற்வார், இருமல்கையாற்வார் எம்பெ 

ருமானார்முதலானார். 
  

(௧)*வேல்கடத்தைப்பஇியாசுவாற்விர்காள்?? (௨) 'கோயிலிலவாழும்வை 

ட்டணவர்'' என்று பகுவதம்வயமுள்ள தேசஸம்பந்தத்தையிட்டு வ்யவக: 

ரிப்பர்களென்கை. இதுபகவத்ஸம்பந்தத்தையிட்டும்,பசவதியஸம்பக்குத் 

தையிட்டும் வ்பபதே௫க்குமதுக்குமுபலக்ஷணம், (௩) “82: 5 சமக கட. 

BS Ls Hero} | oad NgwsKyg Bas sbso Sabon? “CusreS aw 

பதோஷ்டவ்யோ கைவக்சாமகுலாஇிபி3 | விஷ்ணுகா வ்யபதேஷ்டவ் 

யஸ்தஸ்ய ஸர்வம் ஸயேவஹி'? ॥ என்னக்கடவததே. * 

வ்யா, (௩௬) இனி, உபயருடையவும் கூடஸ்த்தரைச்சொல்லுெ௮. 

(விப்ரர்க்இத்யாஇ) அதாவது: *அக்கணர்மறையோர்” என்தெப்சாம். 

ஹணர்க்கு, கோத்ரகூடஸ்த்தர் பசாசராஇசன், மோத்சமாவத2 அபத்ய 

ஸந்ததி, (௪) “558 கரகர ஜரா Sppemrgaee” “ஸற்தஇர்கோத்தஜக 

௩ குலாக்யபிஜகாக்வயள'” என்னக்கடவதிறே. அ்தசோத்ரம்தாகலேகமா 

ய்தத்தத்கூடஸ்த்தசானவஷிஷ்ட காஸ்யபபசத்வாஜ வத்ஸப்சப்ருஇகள் 

பலருமுண்டாகையாலே, பசாராஇகளென்ேது. சசணகூடஸ்த்தர் 

பாசாஸர்யாதஇிகள். சரணங்களாவன:-- வேதமாகைகள்: தததீயாயிக. 

ளையும் கெளணமாக சரணமப்தத்தாலே சொல்லக்கடவது. (இ) “45 

aig rere dora ti wmepsSsrswSwsor er” *சசண 

ஸப்ச3 காடககாலாபா இறாகாவிஸோேஷேஷடமுக்ய$ | ததத்யாயிஷஃபுரு 

ஷேஷஃகெளண?"'என்கையாலே, இவ்விடத்தில்) சைகளைச்சொலதுஇ 

தனு. ஸர்வஸாகைகளுக்குப்சதாகப்ரவர்.தகன், பாசாஸர்யனாயிருக்கச்செ 

ய்தேயும், பின்புதத்தச்சா கைகளுக்கு, தனித்தனிப்சவர்தகசான கடகக 

லாப கண்வாஇகளுமுண்டாகையாலே, பாசாஸுர்யஇகளென்றெது, ஐஐ 

'த்ரகூடஸ்த்தர், போதாயகாஇகள். ஸ.ஆத்சமாவது? காமாஅஷ்டாகப்ச.இ 

பரதகமானகல்பம், (௬) “88:00-ஜாம? 'சசுதாயம்வர்ணசகஷா ன 

ன்னு அடகச்சொல்லிவருதெவளவிலே, (௭) “835 3௨71 “கல். 

பேஅுஷ்டாகமுக்தம் '*? என்னஇிறே. அதுதாதும்பலவாய், தத்தக்கர் 

*. இளச்கமொ. ௮/௯, (௨) பெசியாழ்-ழி, ௫, ௧, ௩. (உ) பசமைகாக்இதர்மே, 

(௪) அமசம் - சா.௨-ப்ரும்ஹவர்கம், ௩௬௯. (௫) ்ரீசும்- ௨, ௧௮. (௪) ஷி, 
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மூ--(௩௪) அத்பய௩ இஞாகா நுஷ்டாகங்களாலே ப்சாம்ஹண்யம 

- இறுப்போலே சந்தங்களாயிரமும் அதியக்கற்று வல்ல 
தானால், வைஷ்ணவம்வஹித்தி,. 

2). வேமாதயயரத்தாலும். ததர்த்தாலபே-சத்தாலும். சக்ஸ் 
ஞோகாறுரூபாசாசத்தாலும். ,ப்சாம்தணக்வஹித்தியுண்டா 

போலே லஹஸ்சமாகையான திருவாய்மொழி மூழு 

பதும உபதேத்தாலேஅர்த்தங்களோடப்யுஷித்து, அர்த்த 

ப்ரகாரமதுஷ்டிக்கஸமர்த்தராமன்றாய்த்று வைஷ்ணவத்வ. 
ஹிஇயுண்டாலது.. 

  

  

  

    

   

  

    

    

  

ரதன் ஆப்ஸ்தம்பாஷ்வலாய ப.இகளுமுண்டாகையாவேயோதாய 
- நாதிகளென்கிறது. ஆகியவர்கள், விப்சர்க்குகூடஸ்த்தபுருஷர்கள். ௮ 

டியர்தொண்டமென்கற ப்சபக்கஜுங்களுக்கு கூடல் jit, (a) “atest 
ost அப (Pr Beregy vosss | ல: தட து (வடிரக கைக?! 

i ஷியபோஸ। தேகப்சாப்தஸார்வஜ்ஷஸம்பதம்। ப்சபக்கஜககூடஸ் 
பத்ம ஸ்ர்பசால்குஸம்? ॥ என்த, கல்மாழ்லார் இருமல்கையா 

i வார்களூம், எம்பெருமானுர்மூகலானவாசார்யர்க 
ஆடல் 2தசா கறார்: மூலபூதரிதே... உபதேணாதுஷ்டா 

£லே, ப்சபத்தமாச்சத்தை தலைப்பெ.த்இிவளர்த்தவர்களாகையா 

  

  

ப்சாம்ஹண்ய வைஷ்ணவத் 
ட அக்கம் Bus 2 

ee. = te mri 
உம்ஸ ணாள லே ததர்த்தஜ்ஹூகம்பிதக்து, கததுரூபமான 

ப்ராம்ஹண்யம். ஹித்திக்குமாப்போலே,” டப் 
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ப். ரதமப்ரகசணம். met 

ச-(௩௮) இக்தஉட்பொருள் கற்று ஊர்ந்து மேலைத்தலைமறையோ 
ராகாதாரை அயர்ச்சதுப்பேதிமாரென்று உத்பத்இ நிரூ 
மிக்கும். 

(4) வேதச்த்பர்யமான தராவிடவேதார்த்தத்சை ஆசார்யமு 
பேவப்யவரித்து ஸம்ப்சசாயார்த்தங்களையதிந்து உத்க்ரு, 
"ஷ்டரானவேதாம்இகளாகாதாரை அந்தவேதங்களுக்கசலா 
னவர்களென்னு அவர்களுடைய்ஐ£மம் ஆராயப்படும். 

வ்யா, (௩௮) அகத, வேதாத்யயகாஇகளுடையவர்களுக்கு, இம் 

6 வேதாத்யயகாஇகளில்லா கவளவில், வைஷ்ணவத்வாவிதஇியொழிய, 
ப்ராம்ஹண்யஹாகியில்லையேயென்னச்சொல்லுஇறது. (இந்த இத்யாஇ) 
அதாவது: (௧) “மிக்கவேதியர்வேதத்தினுட்பொருள்!” என்று, உப 

நிஷத்குஹ்யமான விந்தத்ராவிடவேதார்த்தத்தை, (௨) * கற்றுணர்ந்த 

மேலை்தலைமறையோர் ?' என்றெபடியே, ஆசார்யோபதேபாமுகேக கழ். 

தறிக்து. உத்க்ருஷ்டசானவேதாக்இகளாகாகாரை, (௩) ** அயல்௪தப் 
பேதிமார்?” என்று, வேதாத்யயக ப்ரயோஜாம், எஸ்வரனையுள்ளப. 
யதிக்து ஸ்லரூபாதுரூப புருஷார்த்தம் கைங்கர்யமென்றிருக்கையாயிரு, 
க்க, இகத ஜ்நாகாபாவத்தாலே, காலுவேதங்களையு மஇகரித்திருக்கச் 
செய்சே, அக்தவேதத்தோடு தங்களுக்கொட்டின்றி அதுக்கசலானவர் 
களென்றறுஇயிட்டு, (௪) “2ஷஏ 868-௭௦௦. Syogyajy sage ॥ ஸாஷ்ஷச 

SPSS G79) BO SETS Y எலிஷ்ணுபக்இவிஹீ.ொயஸ்ஸர்வஸா 

ஸ்ழ்சார்த்தவேத்யபி | ப்சாம்ஹண்யம்தஸ்பகபவேத்சஸ்யோக்பத்திர்கி 
Gowan” | என்றெபடியே, இவர்கள், ப்சாம்ஹணரல்லசென்று, உழ் 

பத்தியாசாயப்படுமென்கை, (௫) “0: 53₹ ROvoT LD So Dawes CS 

$5 | Bre Ds PSSA Bonwrgs So 65 En" ॥ ய$பு.தர8 பிதசம் தவே. 

ஷ்டிதம் விதயாதர்ய Gravis | யோ விஷ்ணும் ஸததம் தவேஷ்டி தம் 

வித்யா'தந்த்ய ரேதஸம்'| என்னக்கடவ;இதே. ஆக,கர்மகைம்கர்யல்களெ. 

ன்றுதுடல்கி, இல்வளவாக, இரண்டுமின்னதுக் கனுகுணமென்றும், இ 

வற்றுக்கு ப்சேசகாஸ்சய விஷயபேதமும், இவத்தின்ஸாதாசணாஸா. 
'தரணத்வமும், அஸாதாசணாக்வயத்தில் ஸாதாசண கிவ்ருத்இயும், 

கைங்கர்யநிஷ்டர்க்கு கர்மகிஷ்டசோடு பொருகந்தாமையும், அதுக்கடி. 

யான விருவருடையவும் ஐ6மகிரூபக கூடஸ்த்தபேதல்களும், இருவர்க் 

கும் ப்ரம்ஹண்யவைஷ்ணவத்வஹித்தி ஹேதக்களும், தசாவிடவே 

atlas ஜ்ணுகாபாவத்தில் ஸ்வாதிதவேதாகம்வயசாய் நிஹீகத்வபுத்யர் 
ஹராம்படியும் சொல்லிற்று, % 

*(4) கண்ரைறண் - பு2௯. (௨) தவத் ௬௬. (௩) இருமாலை- ௩௯. 

(=) . @)
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௩௮. ஆசாரியஹ்ருதயல்யாக்யாதம். 

மூ(௩௯) எல்வுலகத்தெவ்வவையு மென்கையாலே. வேதம் பதம 
விதம். 

மூ:-(௪௦) இதல் ஸம்ஸ்க்ருதம் தீசாவிட மென்றயிறிவு GaP 
பேசம்போலே. 

மூ-(௪௧) செம்திறத்தகமிழென்கையாலே ஆாஸ்த்யமு மகா. 
  

(a) வேதமானது அத்யேதாக்கள் பேதத்தாலும் உலகபேதத் 
தாலும் பலவகைப்பட்டிருக்கும் (என்று) சொல்லுகையா 
லே வேதமானது பலவாராயிருக்கும். 

() இப்படிபஹ.விகமானவேதத்இல் ஸம்ஸ்க்ருகவேதம் தசா 
விடவேதம் என்னும்படியானபேதம் Haug ஸ்ஸாமாதர் 
வணங்களென்னும் பேதத்தோபாதி. 

(௮) அகாஇத்வப்சயுக்கவைலக்ஷண்யப்சகாசமுடையத்சவிடவே 
'தமென்றுசொல்லுகையாலே ஆகஸ்த்யப்ரகாிதமானவிர் 
'தபாஷையும் பூர்விகமாயுள்ள அ    

ல் * என்றுஇிருலாய்மொ 
மிக்ச்சொன்ன வேதத்வத்தைஸாஇக்கக்கோலி ப்ரதமம், ஏவம்விதமா 
யிருப்பதொரு வேதமுண்டோ வென் றெயல்கைக்கு பரிஹாசம்பண்ணு, 

(எவ்கிலகதஇக்யாதியால்) அதாவது: (௧) **ஓனுவாசோச் 
தெல்லாமெவ்வுலகத்தெவ்வவையும்? என்சையால், வேகமானது, அத் 
யே.தாக்களுடைய பேதத்தாலும், லோகபேதத்தாலும், பஹ_விதமாயி 
ருக்குமென்கை, ஆகையால;இலேயிஐவுமொருவிதமென்று கருத்து. * 

“வ்யா. (௩௯) இனிமேல், “'சர்தங்களாயிச, 

  

“ வ்யா, (௪௦) ஆனால் ? ஏகபாஷையாயிருக்கவேண்டாவோ? ஸம்ஸ்க் 
ருதமூம் தசாவிடமுமாய் ௮ந்யோயம்பேஇத்இிரானின்றதென்னென்ன 
ச்சொல்லுத௮. (இஇிலித்பாதி) அதாவது:--இப்படி, பஹுவிதமான 
வேகத்தில், ஸம்ஸ்க்ரு, வேதம் த்சாவிடவேகம், என்றெபிறிவு ஸம்ஸ் 
க்ருகாம்ஸம்தன்னில் ருக்வேசம், யஜர்வேதம், ஸாமவேதம், அதர்வ 
ணவேதம், என்றெபிறிவுபோலேயென்கை. இத்தால், வேதசாசியொன் 
ரூயிருக்கச்செய்சே, ஸம்ஸ்க்ருதபாஷாரூபமானவது தன்னிலே, ௬௧இ. 
ரூபேண பலபடியாகப்பிதிக்தாப்போலே, பாஷ। பேதேகவுமிப்படி. மிதி 
நீஇருக்குமென்றபடி, % 

வ்யா. ( ௪௧) அப்படிசொல்லலாமோ £ ஸம்ஸ்க்ருகபாஷைபோ 
லே, தராவிடபாஷையகாஇயன்றே ) ஆகஸ்த்பமன்மேவிதுவென்னச் 
சொல்லுறெது. (செந்இறத்ததமிழிச்பாஇி) அதாவது: (௨) 4: இசக் 
'இறத்தகமிழோசைவடசொல்லாக!? என்று, ஸம்ஸ்க்ருதத்கோடே ஸ 

- ஹபடிதமும், ப்ரதமோக்தமுமாகையாலே, அசஸ்த்யப்ரகாஇதமான 
- மாத்சம்கொண்டு, அகஸ்த்யமென்னு சொல்லப்பிற தசாவிடமு 

(5) இி-வா-௩, ௪. ௬, (௨) இருகெடும் - ௪, 
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ப்ரதம்ப்ரகரணம்: ௩௯ 

*மூ-(௪௨) வடமொழி மதையென்றது. தென்மொழிமறையை நினைத் 
இதே. 

மூ--(௪௩) வேதசதஷ்ட யால்கோபால்கல்கள் பதினலும்போலே 
'இன்னாலுச்கு மிருஈசமிழ்.மால்புலவர் பனுவலாறும் மற்றை 

மெண்பர் கன்மாலைகளும். 

ஸம்ஸ்க்ருதவேதமென்றுசொன்னது த்சவிடவேதத்தை 
ஆலோடுத்இழே. 

(௮) காலுவேதங்களுக்கு அல்கங்களாறும் உபால்கல்களெட்டு 
மாக பதினாவானவோபாஇ ஈம்மாழ்வாசருளிச்செய்த காலு, 

  

ப்சபந்தமாறவேதசதுஷ்டயத்தக்கும் அஇிவிஸ்சாசமான 
S78 ஸராஸ்த்சமதிக்சஜ்ஞாகாஇகசான இருமங்சையாழ். 
வாருடைய முறாஸ்த்சரூபப்சபக்தல்களாலும் எண்பசான 
மற்றையாழ்வார்களுடைய விலக்ஷணமானப்சபக்தங்களும் 
(அங்கோபால்கல்களென்னபடி.) 

மகாஇயாயுள்ள தன்கை, இத்தாலகாதித்வம் ஸம்ஸ்க்ருத. தசாவிட 
ஸாதாரணமென்றதாய்ற்று, % 

வ்யா. (௪௨) ஆனுலந்தபாஷையநாதியாஇறத, இருவாய்மொழிக்கு 
வேதத்வப்சகாமகமான வச உமூண்டோவென்னச்சொல்லுறெ௮. (வட 
மொழித்பாதி) அ.சாவத ;_- மறையென்று, சேவலவேதவாெப்தத்தா 
லே சொல்லவமைக்இருக்க, வடமொழிமறை, என்௮, ஸம்ஸ்க்ருதவேத 
மென்றது, ச்சாவிடவேதமூமுண்டென்று நினைத்திறேயென்கை. ப்7இ 
கோடியில்லாசபோு, இபபடி. வியோஷிக்கவேண்வெதில்லையிறேயெ 
ன்றுகருத்து. 3 

  

ல்யா, (௪௯) ஆகாலக்தவேதத்இற்கங்கோபால்கல்களுண்டானவோ 
டபாஇ, இதற்குமவையுண்டோவென்னச்சொல்லுெது, (வேத்சதுஷ்ட 
யேத்பாஇ) அதாவது: ரகா. இவேசதஷ்டயத்தக்கும், சசஷா, வ்யா 
கரணி, நிருக்த, சநத, கல்ப, ஜயோ இகூங்களா றவ தங்கல்களும், மீமா 
க்ஸா, கீயாய, புசாண, தர்மபாாஸ்்சாற்யுபால்கல்களெட்டுமாயிருந்து. 
ster பதினலும்போலே இந்தம்சாவீடவேசசதுஷ்டயத்தற்கும், (௧) 
இருக்தமிழ் தூற்புலவன்மங்கையாளன்!” என்றொருவசால் கைகாண 
கவொண்ணாதபடி யிருக்றெத்சாவிடவேதஸாஸ்த்சத்தை ககரைகண்டஜ் 
ஞாகாஇக்பத்தையுடையசான இருமங்கையாற்வாருடைய (௨) “கலி 
யன்வசயொலிசெய்தபணுவ என்று, பா2ஸ்த்சரூபமானப்சபக்தல்க. 
னதும், மற்றையாழ்வார்களெண்பருடையவும். விலகணமானப்சபக். 
சல்களுமென்கை, (ஈன்மாலைகளென்றது) (௯) “* கயநின்றகன் வாலை ?” 
ஏன்னு, முதலாழ்வார்ப்ரபர்அத்திலருளிச்செய்.2.ஐடி எல்லாப் சபக்தத்இற்.. 
குமொக்குசமன் தநினைச்ன. (௪) “* மிபொய்க்கின்றஞ்ஞானமும்” இத்யாஇ 

* (க) பெ-மொ-4, எ, 40. (௨) பெமொ-க, ௪, 4௦, (௩) இ-௮. ௬, ௫௭, (௪) 
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௪௦ ஆசாரியஹ்ருதயவ்யாக்யாகம். 

மூ-(௪௪) ஸகலவித்யாதகவேதம்போலே இழவும் இவ்பப்சபந்த 

  

  

(௮) ஸஃலவித்யைகளிலுக்வேதமதிகமானவோபாதி இப்சப 
சசதுஷ்டயமும் ஸகலஇவ்யப்சபக்தங்களிலும் ப்ரதாஈமா 

யிருக்கும். : 

யாலே, ஸ்வரூபவிசோஇயொய்வந்தேதியானதோஷங்களை முகலடியிலே 
பேடினப்போலே, ப்சகமத்திலே (௧) 4 வாடினேன்.”! இச்யாதியா 
லே, ஸ்வரூபத்திற்கு வக்கேறியான தோஷங்களைக்கண்டுபேசுகையும், 
பகவத்ப்சாவண்பப்ராசுர்யமும், அ.இலர்சாவசாசத்இலூத்ற மும், 
யும் பிதிவும் மாதிமாதிவருகையும் அக்யாபவேராப்பேச்சும் 9, 

ல் ராத்ரிவ்பஸம் தாகப்சேஷணம் அதுகாரம் மடவெடுக்கை சோழி 
சாய் மகளென்னுமவஸ்தாக்ரயாபத்இகளும், இர்இரியபயாக்சோஸம், 
ஈஸ்வசஸ்வாதக்தர்யபயம் அஸக்ருத்ப்பபத்தகரணம் ஆர்இியினடைய 
கரைபுச௬ி௨ளும் பசதுக்காஸஹிஷ்ணுதையாலேபலகாஉம்ஹிசம்சொ 
ல்லுகையும் துடக்கமான கட்டனையாலே, மற்றையாழ்வார்ப்ரபக் அல் உளி 
லும்காட்டில், இப்ரபக்கசதுஷ்டயார்த்சஜ்ஞாபஃமாயிருக்சையாலே, இ 
ருமல்கையாழ்வார் ப்ரபக்தல்களையிதற்கல்கக்களென்ற து. பூற்றையாற் 
வார்ப்சபக்கல்களும், எததர்த்தகானுஸாரிகளாய், இஇலர்ச்தநிர்ணயத் இற் 
குறுப்பாயிருக்கையாலே, இசற்குபால்கங்களென்ெது. ஆக3 (௨) 
“@ROSro SUI so GmoK Sr GEA PYGS*or50 Prsyona T arg Aw 
OSOPHOS? SRK GOK Tm | FU GdoKee Yo Sag DEKDYS Gis எட ஹல்: 
BrsnowOrs My SY ஷி 88 ஜுலி 9 ஷ் கசஜ்ூம்ஷ DOG AST” 
“* சதாயாமவர்ணஇ்காபதஸமஇகமோவ்யாக்ரியாநிர்வசோப்யாம். சம் 
தச்சக்கஸ்சிசெளஸ்யாக்கமயஇஸமயம் ஜயோ இஷமரங்கதாம | கல்பே 
அஷ்டானமுக்கம் ஹ்யுசத கமிதயோ ர்க்யாய மீமாம்ஸயோஸ்பாதர் ௧ 
வ்யக்த$ புசாணஸ்ம்ருத ஷு த௫தநூகா ஸ்ஜ்வாம் விக்வக்இி வே.௮$!” 
என் ெபடியே, அவை. யந்தவேதச௮ஷ்டயத் இற்கு, முபகாரகங்களாயி 
ருக்குமாப்போ லே, இவையும்சீழ்ச்சொன்னபடியே, இக்தலேசசதுஷ்ட 
யத்தற்க்கு. முபகாரகல்சளாயிருக்குமென்றதாய்ற்று, * 

வ்யா. (௪௪) விக்யாக்சசங்களில் வேதம்இற்குண்டான வாஇக்யமி 
கற்குமுண்டோவென்னச்சொல்லுகெது, (ஸகஃலேக்யாஇ) அதாவனு;:-- 
(க) ome இவக gs இரவாக வர ௫90௧௨ 158 | Qwrsogy,w sjos 
DOE gS TOSI” “gy warA CasrvesarGre Sores suru 
விஸ்ச2$, புசாணம் அர்ம்ஸமாஸ்தரம்ச விஜ்பாஹ்பேதாஸ்துரிதம்? எ 
ன்று, ஸஹபடிதமாயிருக்கச்செய்தே, ஸ்வால்கோபாவ்கல்களான ஸகல -வித்யைகளிலும், ஸ்வவைபவகத்தாலே மேலாயிருக்கும் வேடம்போ லே, 

 இவ்பப்சபக்ககணனையில் ஸஹபடிதமாயிருக்கச்செய்லே, ஸ்வால்கோ 
பரல்கல்களான ஸ5௨இவ்யப்ரபந்தங்களிலும் ஸ்வவைபஉத்தலே, இன , மேலாயிருக்குமென்கை, % 4 

  

  

  

  

(6) Gu - Qur- a. ௪, ௪. (௨) ஸ்ரீசல்- ம, ௨ ௪௮... (௩) ஸ்ம்ருதி, 
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ப்சதமப்ரகரணம்: ௪௧ 

ஜூ (௪ட) வேத. லிருட்சமிழ் தாலாஜ்ஞை யாண வசையி லேத. 
மில் ஸ்ருஇ செவிக்கனிய ஒதுடன்றஅண்மை பொய் 
பாடல் பண்டை நிர்க்கும் முந்தை யழிவில்லா வென்னும், 
வஷஷணல்க சொக்கும், 

  

      

(௮) வெல்த் மென்னுமாப்போ்லே. பெரியத்ராவிடறாஸ் 
, தீசமென்றும் பகவதாஜ்ஞாரூபமென்னுமாப்போலே எஸ்வ 
சாஜ்ஞாரூபமென்றும் தோஷரஹிகமென்னுமாப்போலே 

நிர்சோஷூமென்றும் ஸரவணேகுத்ரியக்சாஹ்பமென்னுமாப். 
போலே ஸ்சவணங்களுக்குஸ்ராவ்யமென்றம் சொல்லு 

ன்றவர்த்தங்கள்ஸதியமென்னுமாப்போலே அஸத்யகக்தச 
ஹிகமென்றும் ௮கா.இயென்னுமாப்போலவும் . அழிவில், 
லாததென்னுமாப்போலவும் அகா இயென்றும் அழிவற்திரு 
க்குமென்றும் இப்படிப்பட்ட லக்ஷணங்களெல்லாம் (ஸம். 
ஸ்க்ருதத்சாவிட வேதல்களிசண்டிற்கும்) ஸமாகம், 

    

வ்யா. (௪௫), ர ee once, மாஸ்த்சத்வ. 
பகவகாஜ்ஞாரூபத்வ நிர்தோஷூக்வ ஸ்ருதிக்வ ஸத்யத்வாகாஇரிக௩ச் 
வல்களிதற்குமுண்டோவென்னச் சொல்லுெ.௮. (வேச.தாலித்யாஇ) ௮ 
தாவது: (௧) *வேததாலென்று?” அத்தைவேதமாஸ்ச்சமென்னப்போ. 
லே, இத்சையும், (௨) “இரும்தமிழ்கால்'? ஏன்.ற, பெரியத்சாவிடஸாஸ் 
தரமென்கையாலும், அத்தை, (௩) “(௯9 19 உஹது?! ஸ்ருதி ஸ்ம. 

௬ு.இர் மமைவாஜ்ஞா?” என்னு, பகவதாஜ்ஞாரூபமாகச்சொன்னப்போலே, 
(௪) *ஆணையாயிரம்? என்று, தகாஜ்ஞாரூபமாகச்சொல்லுகையாலும், 
அத்தை, (௫) வசையில்கான்மறை'” என்று, விப்ரலம்பாஇதோஷா ஹி 
சமென்னாப்போலே, இத்தையும் (௬) “ ஏசமிலாயிசம் ** என்னு, நிர் 
தோஷமாகச்சொல்லுகையாலும், அத்தை, (௪) “' சுடர்மிகு௬௫இ '* 
என்று, * (௦௧8௧99: 77 4 ஸரூபதமிஇஸ்ருத3 7? என்றெபடியே, 
பூர்வபூர்வோச்சாசணக்சமத்திலே, ஸ்சவணேம்த்ரியத்தாலே, க் ஹிக்க 
ப்படுமதாகச்சொன்னப்போலே இத்சையும், (௮) “செவிகனியசெஞ் 
சொல்லே!” என்று, ஸ்சாவ்யமாகச்சொல்லுகையாலும், அத்தை, (௯) 
ஈவேததாலோதுின்றதுண்மை” என்று, சொல்லுமஇிலொருபொய்யி, 
ல்லையென்னுப்போலே, இத்தையும், (4௦) *1பொய்யில்பாடல்” என்று, ௮ 
ஸத்யகந்தசஹிசமென்கையாலும் அத்தை, (௧௧) “பண்டைகான்மனத!?? 
(௧௨) “நிற்கும்கான்மறை 7? என்று, ௮கஇயாகவும், மேலழிவில்லாத 
  

(௪) இரூமாலை - ௩ (௨). பெ-மொ-௧, ௭. ௧0, (௩) ஸ்ரீபாஞ்சசாதசம், 
(௪) இ-லா-௯.௩. ௧௧ (இ) பெ-மொ. இ, ௩.௨, (௯), இ வா-௪, ௬, ௪௯, 
(ஐூ.த-வா-௧. ௧௭. (௮) இ-வா-௧0. ௯. ௧௨, (௯) -இருச்சர்த “ம். ௭௨, 
(௪0) இ-வா-௪, ௩,௮௪௯ (௧௪) பெ-மொ-இ, எ,௯ (2௨) B. 07-3. Gen
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௪௨ ஆசாரியஹ்ருதயவ்யாக்யாதம். 

மூ-(௪௯) சொல்லப்பட்டவென்னவிஇல் கர்த்ருத்வம் ஸ்ம்ருஇ us 
தை ஸ்வயம்பூ படைத்தா னென்னது போலே, 

மூ--(௪௪) கால்வேதம்கண்டபுசாணருஷி மந்த்ரதர்சகளைப்போலே 
  

(௮) (ஆற்வாசாலே) சொல்லப்பட்டதென்னுமித்இருவாய்மொ 
மதியில் (ஆற்வார்க்குச்சொன்ன) கர்த்ருதவம் ஸ்ம்ருதியா 
னது அந்தஸம்ஸ்க்ருதவேதத்தை ப்ரம்ஹாவானவன் உண். 
டாக்கினான் என்றுசொன்னாப்போலே. 

    

(௮) காலுவேதங்களையும் ஸாச்ஷாத்கரித்துபுசாணகர்தாவானவ் 
யாஸபகவானையும் மந்த ரதர்செளானருஷிகளையும்போலே 
  

தாகவும், சொன்னுப்போலே, இத்தையும், (௧) *' முந்தையாயிசம் *' 
(௨) “அழிவில்லாவாயிரம்” என்று, அகாஇயாயழிவற்திருக்குமதாகச் 
சொல்லுகையாலும், இந்தலக்ஷ்ணங்களெல்லாமிரண்டுக்கு மொக்குமெ 
ன்கை. % 

வ்யா, (௪௬) ஆகாலந்தவேதம்போலே, இதுவுமஸ்ம்ருதகர்த்ருகமா 
யிருக்கவேண்டாவோ? ஆற்வாரிதற்கு கர்தரவென்கையால், கித்யத்வா 
பெளருஷேயத்வங்கள்கூடாதேயென்னச்சொல்லுறெது. (சொல்லப்பட் 
ட இத்யாதி) அ.தாவ.து:--(௩) ““சடகோபன்சொல்லப்பட்ட வாயிசம்'” 
என்று, இதிலாழ்வார்க்குச்சொன்னகர்த்ருத்வம், (௪) “vmopyning 
3 னக 3! 1 அகாஇகிதமாஹ்யேஷா வாகுத்ஸ்ருஷ்டாஸ் 
வயம்புவா?” என்றுஸ்ம்௬இ, அக்தவேதத்தை, ப்ரும்ஹாஸ்ருஷ்டித்தா 
னென்றுசொன்னவோபாஇயென்சை, ஸ்வயம்பூஸ்ருஷ்டித்கானென்னா. 
சே படைத்தானென்றதது, (௫) * முன்னம்இசைமுகளைத்தான்படை௰் 
க,மற்றவனும்முன்னம்படைத்தனன் கான்மறைகள்? என்று, ஆழ்வார் ஸ-த 
க இியையும் தர்இப்பிக்கைக்காக, அகா இநிதகமானஸரதர்ப்பம், ப்சம். 
ஹாவின்வாக்கனின்று மாவிர்ப்பவித்தமாத்ரங்கொண்டு, ப்ரம்ஹாவுக்க 
'இல்சொன்ன கர்க்ருத்வக்சோபா.இ, இதிலுமாற்வார்க்ஞூச்சொன்னகர்க்" 
ருத்வமாகையாலே, இத்தாலிக்கிஃ்யக்வாபெளரு ஷேபத்வஹ।கிவாசா 
தென்றுகருக்து. * 

வ்யா, (௪௪) பூர்வஸக்தர்ப ப்சக்சியையை, இவர்தர்சத்துப்பேன 
சேயுள்ளசென்னுமிடத்தையதிவிக்கிறார். (மால்வேதமித்யா இயால்)௮.தா 
வத: (கால்வேதல்கண்ட புசாணர்ஷியென்னு) (௬) “கால்வேதங்கண் 
டானே?” என்னும்படி, ஈஸ்வசன் தானடியித்செய்தாப்போலே,காலுவே 
(தங்களையும் ஸாக்ஷாக்கரித்து “opest ww wo Vu piss hess” gy 

ஷ்டாதராபுாணாகாம் கர்காஸத்யவஸத$” என் றெபடியே, அஷ்டா,த 

(4) தி-வா-ஆ.டு.௧ (௨) ஷே -௯.௭.௧௧. (௧) ஷெ- ௮:௧0, ௧௧, (௪) 
ஸ்மிருதி, (௫) பெரியதிருமடல் - ௧௦,
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ப்சகமப்சகசணம்: om. 

& மூ. இவசையும் ருஷி மூனி கவி யென்னும். 
  

இவ்வாற்வாசையும் ருஷியென்றும் மூனியென்றும் கவி 
யென்றும் சொல்லும், 
  

ஊபுசாணல்களினுடைய ஆதுபூர்வியையும் தர்சச்துச்சொன்ன லேதவ் 
யாஸபகவானைச்சொல்லுறது.: நால்வேசங்கண்டானென் த விடத்தில், 
ஸ்வேகரூபேணரின்று தர்ித்தமையன்றிக்கே, வ்யாஸரூபேணநின்று 
தர்சித்தமைதன்னைச் சொல்லுறெதென்று,. இவர்க்குக்கருத்தாசவுமாம். 
(௧) Soh wy ee as PROS OIA? | ட்டி Foose, wy 

TOS HTHOOE | BOR Toy TKarswss Fw2| osbS* wwe 

Berk GISTs எனமக?! “ஸல்சர்ணபுத்தயோதேவா ப்ரும்ஹ ரூத்ச 
புசஸ்ஸரா?! ாரண்யம் ரணம் ஜக்மு ர்காசாயண மகநாமயம்|. தைர்விஜ் 

ஞாபிதகார்யஸ்து பகவா£ புருஷோத்தம3| ஆவதீர்ணோமஹா யோ8ஸேஜ் 
யவத்யாம் பராஸாராத்”' என்றும், (௨) “3928 99-0ெ8 024௦ 2இஜுஙால. 

ஸ்ுலக” “கருஷ்ணத்வைபாயகம்வ்யாஸம் வித்தகொசாயணம்ப்சபும்।” எ 
ன்று பகவதா வேசாவதாசதயா பகவாந்தானூசச் சொல்லக்கடவஇிறே, இ. 
ப்படியிருக்தள்ளஸ்ரீவேதவ்யாபைகவானை வேதா இகளின்பூர்ஹித்தா 
பூர்வியைதர்சித்துச் சொன்னபடியாலே, “தர்மாகாத்ருஷி£” *மகககிலோ 
முரி?” *கவிகோக்ததர்9”” என்றெவர்த்தல்களை நினை க்துக்கொண்டு, (௩), 
“ரக ளாஷ் களாக yd Sopgwes, 62 | FHT SIT eS srasg 

ddye” “VomUsr விம்ஹகாகோயம் ௬ுஷேஸ்.தஸ்ய மஹாத்மா? தர் 

மேசார்த்தேச காமேச மோக்ஷேசபரதர்ஷப॥ என்னும், (௪) “902-4௩௩. 

TSS; கலஸ்ஷ$லாமாரக 3? ** ஸாக்கால்லோகாக்பாவயமாக$ கவி 

Gaus ursquviws” eres pin, “sodyoysSom (s+ LoabSmws, w ? 

Mosommosn dy Rug oriwowtinp” “ rodeo பாசதந்து ப்ரோ 

க்கம் யேசமஹாத்மகா।ஸோயம் காசாயண ஸ்ஸ௯்ஷாத் வ்யாஸரூபிமீஹா 
முகிளி॥. என்றும், ருஷி முரி கவியென்று சொல்லிற்திறே. wisr 
தர்ெளானவர்களை பூர்வவடித்த ஸர்தர்ப்பத்தை ஸாக்ஷ£த்கரித்துச் 
சொன்னவர்களென்று மிடக்தோத்ற, (இ) “ஏீக்ல3ட்ல நவன” 
ஈ நமருஷிப் யோ மர்த்ரக்ருத்ப்ய3 ? என்றும், “ஏர கரச?" 
* பகவாக்மொளகக முகி?” என்னுமித்பாஇசளாலே, ருஷிமுகி யென்று, 
சொல்லித்திதே. இவர்கள்விஷயத்இலும், கவீசப்தப்சயோக முண்டா 
இல் வந்கஸ்.தலங்களிலே கண்டுகொள்வனு, ஆகவிப்படி. இவர்களைச் 
சொன்னுப்போலே, தசாவிடவேதமானவிஇன் பூர்வஹித தாஅபூர்வியை, 
ஸாச்ஷ£த்கரித்தப் பேரின விவ்வாழ்வாசையும், (௯) “anode 

  

உ (௪) (வலி-பு.௧. ௪௩௪. (௩) ரீபாசதம்-த. ௧௨. டு௩, 
2) ஸ்ரீபாரம், (௫) ஆணம், (௬) பராக்குசாஷ்டகம்ஃடு,
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னன ஆசாரியஹ்ருதயவ்யாக்யாதம். 

மூ (௪௮) படைத்தான் கவியென்னபோதே இதுவும் யதாபூர்வக3! 
பகமாமே, 

மூ(௪௯) உறக்கம்தலைக்கொண்டபின்னை. மறைகான்கு முணர்ந்த 
தங்களப்பனோடே ஒன ; 

(அ) ப்சளயங்கொண்டஉலகத்தைமுன்புபோலஸ்ருடி.த்தவிஸ்வ 
சனுடைய களியென்றாழ்வாசைச்சொன்னபோதே இப்ச 
பந்தமும் முன்யுண்டானத்தைமுன்புபோலே இப்பவுமாக் 
இனானென்னுமிடம் தோற்றுமிறே, 

  

    

(அ) யோககிழ்ரையைச்செய்தவகந்தசம் வேதங்கள் காலையும் ஸ்ம 
ரித்ததனக்குஜுகனுனவிஸ்வசனிடத்இனின்று௮ப்யஷிஜ்த 
  

ஆஷிக் Byesegnstass | Sn sept od (wonders, soir 

SS” (ods gioproCan க்ருஷ்ணத்ருஷ்ணா தத்வ மிவோதிதம்| ஸஹ 
eur ஸாகாம யோத்சாகஷ£ தீராவிடீம் ப்ரும்ஹஸம் ஹிதாம் | ஏன் 

(௧) * லத கிராவல் கவ$ஐ ॥ ST Mow Sasso 

ர சரத்! “ டகோபமுகிம் வந்தே ருடாகாம் புத்இதா 
ஷஃம் அஜ்ஞாகாம் ஜஞாகஜுகம் இந்த்ரிணிமுலஸம் புசயம்? | என்றும், 
(2) “உலகம் படைத்தான் கவியாயினேற்கு!” என்றும், மூன்புண்டா 
ன ஸந்தர்ப்பத்தை தர்9த்துப்பேவசென்று மிடக்தோற்ற ர௬ுஷியென் 
தும் முனியென்றும் கவியென்றும் சொல்லுமென்கை, % 

வ்யா, (௪௮) இன்னமுமிதினுடைய வகாஇத்வஸசகமானதொன். 
ஹைகர்ப்பிக்கறார். (படைத்தானித்பாதி) அதாவது :--உலசம்படைத் 
'கான்கவியென்சையாலே, (௩) ** ஒன்தியொன்தியுலகம்படைத்தான் ” 
எவ் ஜெபடியே, ஒருப்பட்டொருப்பட்டு மென்மேலும் லோகஸ்ருஷ்டி. 
யை ப்பண்ணுமிடததில், (௪) prwmssose Tre sp grtguavoy 
ஷூ"? Kougiuisigs w2aver தா.தா யதாபூர்வ மகல்பயத்”” என்றெப 
டியே, ஸ்ருஷ்டதோரும் சக்த்ச ஸஜர்மாதி ஸகலபதார்த்தங்களும் யதா 
பூர்வகல்பகமாப் வருமாப்போலே, த்சாவிடவேதமானவிப்சபக்தமும், 
ஸ்டுஷ்டிதோரும், யதாபூர்வகல்பகமாய் வருமென்று தோத்றுமிறேயெ 
ன்கை, * 

வ்பா. (௯௯) ஏவம்பூசகமானவிது, பகவழ்ப்சஸாதத்தாலே ஆழ். 
வர்க்குவத்திக்கு ஆற்வார்ப்சஸாகத்தாலே இவ்வருகுள்ளார்க்குபஜீவ் 
யமாய், இவசையிட்டு நிரூபிக்கும்படியானமையை ஸத்ருஷ்டாந்தமாகவ 
ளிச்செய்லார். (உறக்கமித்யாஇயால்) அதாவது: (௫) உன்னிய 

பொடத்ததம்பம்பலைககொண்டமின்னை என்றபடியே, ஸம்ஹ்ருஇ ஸ: 
  

(ஐ பசால்குகாஷ்டகம்௫, (௨) இ௮ா-௯, ௬, ௧௦, (௫) ஜெ, (2) உபகிஷத் 
ue @ பெரிய-ல், ௮. 
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ப்ரதமப்ரகரணம். ௪௫. 

மூ. சந்தச்சதுமுகன் சலல்கலந்ச வெண்புரிநால் மானுரி இரி 
தந்துண்ணும் காமணுட லிருக்லெல்கு ஐயேஷ்டபுத்சா 
இகளுக்கு மறைபயந்தாப்போலே ஆதுமில்காலத் தெம் 
தையான வாய்முதலப்பன் பிசமகுருவா யிசாப்பகல் மூ 
ன்சொல்ல கற்றனமே யெந்தவிவரும் காவினுல் ஈன்மை 
யா லென்று ஓசவல்லபிசாக்களை சன்மில்களென்று rap 

*பயிற்ற வேதமோதுவாசோத்தாகையாலே ஆதர்வணாஇ 
ள்போலே இதுவும் பேர்பெற்ற. 

   
    

கேதவ் களை. கிருபசமாகவுை ய அதுச பதன அ காத அ 
கலக்இருக்கும் (ஜடைகளையுடையஞய்) ஸ்வச்௪மானயஜ் 
ஜோபவிதமுடையனாம் க்ருஷ்ணாஜிசம்தரிக்ஐ. Gey 
ஈம்பண்ணி பக்ஷிக்குமவனுப் மகமதமரீசத்தை (சஹித்தஜி 
தேந்த்ரியனாய்) வேதாதியயகத்தால்ப்7கா௫க்கும் (ப்ரும்ஹ 
சர்ய லக்ஷணஸம்பக்ஈனுன ப்ரதமபுத்சனானருத்சன் முதலா 
னக்கு வேதத்தையோதிவித்தாப்போலே ப்ரபஞ்சமடல் 
சவழிக்தவன்னு, நிருபாஇசஸ்வாமியான வாய்த்தப்சதமோ 
பகாசகன் பரமகுருவாய் இவாசாத்சமும் முன்னுறுச்சொ. 
ல்ல அ.சாச்சாணம்பண்ணினேன் என்றுசொன்ன விவ்வா 
ழ்வாரும் காவினுலென்றெபாட்டின்படி, (ஸ்வாசார்யப்சேம 
மூமூடையசாய் கன்மையால் மிக்கவென்தெ பாட்டின்படி. 
(க்ருகஜ்ஞதையுமுடையசாய்) இப்படியாயிருக்கஸ்சத்தை 
யோடோதவல்ல ஸ்ரீமதுசகவிகள்போல்வாசை அப்யஹிய் 
யுங்கோளென்று இச்சொல்களையப்யஹிப்பிக்க வேகமான 
அ. அத்யேதாக்களையிட்டு நிரூபிக்கப்பமேதாகையாலே. 
ஆதர்வணம் முகலானவைபோலே இப்சபக்கமும் (சட 
கோபன்சொல்லென்று) பேர்பெற்றது, 

  

  

மயத்தில், நாம ரூப விபாகாகர்ஹமாய் ஸதவஸ்த்ையாய்க்கெதவிற் 
ஹை, ஸ்ருஷ்டிகாலம்வர்தவாதே விபக்சமாக்க, மஹதாஇஸகலகுத்வக்க 

ளையு மண்டத்தையும் ஸ்ருஷ்டிக்து, சதர்முகஸ்ருஷ்டிக்குமுன்னாக, ஏ 
கார்ணவத்இிலே, இவைகல்வழியாய்க்கசைசேரும் விரகேதோ வென்றறு 
ஸந்இக்கையாறெ யோககித்ரையைச்செய்தவகந்தசம், ( ௧.) 4 உணர்க 
தாய் மறைகான்கும் '” என்றெபடியே, % ஸஃப்தப்சபுத்தக்யாயத்தாலே, 
ஸம்ஸ்காசகதமாய்க்கிடந்த காலுவேதங்களையுமாஅபூர்வி தப்பாசபடிஸ் 
மரித்த (௨) “ இசைமுகனுர்தங்களப்பன்!” என்றபடியே, தனக்குஜ 
நகஞனஸர்கேச்வானோேடே, (௩) “லல Swretysrst0oR 7 

  (02-3௨. ௪௮. (0பெ- மொ-௨, ௨.௭. (௧) ஸ்வே-த- ௯. ௧௭. 
* உணர்க்இிருக்கையி லெஜைகினைத்திருக்கறுனோ, உறல் புணரும்போது: 

. *மதையே நினைக்கை, 
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௪௬ ..... இசாரியஹ்ருதயல்யாக்யாதம். 

“யோலை வேதாம்ஸ்க ப்ரஹிணோடு கஸ்மை '' என்னும்படியே 

இன, (௪) “சங்சச்சதுமுகன்?? என்றபடியே, _சந்சஸ்ஸைநிரூபகமாக 

வுடையச துர்முகன், (௨) “சலங்கலக்சசெஞ்சடை (௩) “Davee tf oe 

ல்மார்பன்?” (௪) urefuaegewai” (இ) “பிறர்மனைதரிதம் 
அண்ணும் '' (௬) “ காமனுடல்கொண்டதவத்தார் * (௪) 4 இருக்க 
லல்குதிருமொழிவாயெண்டோசற்கு என்று” நித்பஸ்காமோபவித கரு 
ஷ்ணாஜிககாரண பிச்ஷ£க்க போஜ நேந்த்ரியஜய ஸதா.த்யயஈபரத்வள் 

ளானப்ரும்ஹசர்யலக்ஷணயுக்கனுய், “ முஷ்ை்ராவிஜோக” “ப்ர 
ருஹண$புத்சாயஜ்யேஷ்டாய '” என் ஏறபடியே, தனக்குஜ்யேஷ்டபும் 
சனான ருத் ரன்முதலானார்க்கு ( ௮) “ சசணாமழறைபயந்த ?? என்கற 
படியே, புருஷார்த்த சதுபாயஜ்ஞாகஸாதஈமான வேதத்தை, ஓதஇவிச் 
தாப்போலே, (௯) *'ஆதுமில்காலத்தெந்தை? என்று (௧௦) “ஒன்றுக் 
தேவும்?” இத்யாஇப்படியே, ஒன்றுமில்லாத ஸம்ஹாரகாலத்இல் நாம 
ரூபங்களையிழக்கவோபாதி ஸத்தையுமிழக்துபோகாமே, எக்தையான 
முறையாலே தன்மேலேயேதிட்டுக்கொண்டுநோக்கி, மீளவும் கணா. 
களைத்தக்து, ஜ்ஞாகவிகாஸத்சைப்பண்ணின, (௧௧) *: வாய்முதலப் 
பன்?? என்றெ, வாய்த்தகாரணபூகனான வுபகாரகன், (௧௨) 4 பீதகவா 
டைப்பிசானார் பிரமகுருவாக”என்றபடியே, தானேயாசார்யனாய்(௧௩) 
*இசாப்பகலோதுவித்து”” என்ெபடியே, இவாசாத்சவிபாகமற (௧௪) 
“என்முன்சொல்லும்'” என்றபடியே முன்னுருச்சொல்ல, (௧௫) “*இரு 
காமச்சொல்கற்றகமே? என்றறுச்சாசணம்பண்ணினேனென்று, இப்ப 
டி யவனோேடே யோதினவிவரும், (௧௬) ** நாவினால் ஈவிழ்தின்பமை 
'இனேன் ”” என்றுதுடல்9, (௧௭) “குருகூர்கம்பிபாவிகின்றிசைபாடித் 
இரிவன்!” என்று, ஸ்வாசார்யப்சேமத்தையும், (௧௮) “ கன்மையால்மிக்க 
நான்மறையாளர்கள்புன்மையாகக்கருது ” ம்படியானவென்னை, ( ௧௯), 
“அன்னையாயத்சனுயென்னையாண்டிடும் தன்மையான் சடகோபன்”? என் 
னு, க்ருதஜஞதையையும் முன்னிட்டுக்கொண்டு, (௨௦) “'ஓ.தவல்லபிசாக் 

கள்''என் திக்கை யப்யஷிக்கவல்ல வுபகாசகசென்னும்படி,ஸ்.சத்தாபூர்வ 
கமாக வோதும் ஸ்ரீமதுசகவிகள் போல்வானை?” (௨௧) “கன்மிங்களென் 
ும்மையான்'” என்றெபடியே, இத்தை யப்யஷில்கோளென்றுசொல்லி, 
(௨௨) **சொல்பயிற்திய'”? என்ெபடியே, இஸ்ஸப்தத்தையப்யஹிக்க, 
வேதமான, (௨௩)'ஓுவாசோத்து”” என்றத்யேதாக்களையிட்டு கிரூபிக் 

(௫) பெரியா-ழி- ௨. ௫, ௮. (௨) திருக்கச்த-ம் - ௧௧௩, (௩) இ-௮ ௧, ௪௪. 
(௪) பெ-ழி - ௧௦. ௯. ௪. (௫) இருக்குறு-ம் ௧௯, (௬) இ-௮, ௪. ௭௮. (௪) பெ-மொ. 
௬.௬.௮. (௮) தி-௮.௧, ௬௮. (௧) இஃவா- ௩. ௪.௪. (௧0) இவா, ௫, ௧03 ௪. 
(கக) ஷே ௭. ௯, ௩. (௯௨) பெரியா - ௫, ௨, ௮. (௧௩) ஷே ஷே-௨௩, (௧௪) இ-வா- 
எ. ௯.௨, (௧௫) இருவி-ம் - ௬௪(௧௬) கண்ணி- பு-௨, (௧௭) ஷெ.டெ. (௪௮) 
ஷடு. (௧௯) ஷி டே (௨0) திவா -௬, ௯௧௧, (௨௧) இ-வா-௬, ௮, ௬, (2௨) 
டை கூடு.௮. (௨௩) இ-ஷ.- ௩.௪ ௬.
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ப்சதகமப்ரகரணம்: ௪௭ 

“ம--(௫௦) இயற்பா மூன்றும் வேதத்சயட்போலே பண்ணார்பாடல். 
பண்புசை மிசைகொள் வேதம்போலே, 
    

  (௮) இயத்பா ப்சபந்தல்களான (இருவிருத்தம் இருவாசரியம். 

பெரியீதிருவர்தாஇு ஏன்ற) மூன்றும் (ரக் யஜூரதர்வ. 
ணங்களென்ற ), : மூன்றுவேதல்கள்போலே பண்ணோடு 

,சேர்க்கவிசையை யுடையஇருவாய்மொழி பண்ணைப்பு 
மைக்இருக்குமதாய் இசையையுமுடைத்தான ஸாமவேசம் 
போலே. த 

கப்படமகாகையாலே, ஆகர்வணம் தைத்தரியம் காண்வம் என்று பேர் 
பெற்றாப்போலே, இவரிக்குப்சசமாத்பேதாவானதுகொண்டு, இது 

    

வும் (௧) **சடகோபன்சொல் *! என்று பேர்பெத்ததென்கை, ஆகு, 
அத்யயகேத் யாஇவாக்பத்இல் சந்தங்களாயிரமென்று ப்்ரஸ்து தமான 
'இருவாய்மொழியின் வேதத்வத்தை (ஏவ்வுலகத்இத்யாஇ) வாக்யம்துட 
ல், இவ்வளவாக ஸாஇக்தாசாய்ற்று. * 

வ்யா. (௫௦) இருவாய்மொழியொன்றுக்குமன்றே வேதத்வம்ஸாஇத்த 
௮, இவருடையப்ரபக்தங்கள் சாலுக்குமொக்குமிறே. ஆகவிறே (வேத 
சதுஷ்டயேத்பாஇ) வாக்யத்இல், இவர் ப்சபந்தங்கஸ்காலையும், காலுவே 
கத்திவடைய ஸ்தாகேயாகவருளிச்செய்கது. அஇலெக்தப்சபக்க மெ. 
ந்தவேதத்இனுடையஸ்தாகத்திலே யென்னவருளிச்செய்றார், (இயற் 
பாஇத்பாஇயால்) அகாவனு:--இயற்பாவான இருவிருத்தம் இருவாசரி. 
யம் இருவந்காஇ என்றெ, ப்சபந்தங்கள்மூன்றும், அடைவே, ருக்யஜ. 
சதர்வணங்களாகற மூன்றுவேசுத்இனுடையவும் ஸ்தாகத்இிலே, (௨) 
 பண்ணார்பாடல் '? ஏன்று, பண்ணோடேசேர்ந்இிருந்துள்ளவிசையை 
யுடையஇருவாற்மொஜி (௩) “பண்புசைலேசம் '” என்றும், ( ௪), 
“இசைகொள்வேதம்” என்றும், பண்ணையுமிசையையு மூடைத்தான 
ஸாமவேதம்போலென்கை, வ்யாக்யாகங்களில், பண்புடைவேகமென் 
ஜொதிய, பண்புசைவேதமென்றுபாடமும், இசைகொள்வேகச்இக்கு, 

ஸாமவேசபசக்வமும் கண்டஇல்லையேயாஇலும், ஆப்சதமசானவிவர் இ, 
ப்சபந்கள்லே, இப்படியருளிச்செய்கையாலே, இப்படிகொள்ளவே 
ணும்,  அப்போதைக்கல்வவஸ்தலல்களில், ஸாமவேகவைலக்ஷண்யத் 
*தைப்பற்ற விச்தைச்சொன்னதேயுள்ள த. மத்றையவற்றுக்கு மிது, உப 
லக்௲ணமென்றுகொள்ளக்கடவது, (பண்புரைவேதமென்றது) பண் 
ஊேழ்புசைந்இருக்கற வேதமென்னதாம்,அப்பண்ணுக்காஸ்சயமான வே 
தமென்றபடி2 ( இசைகொள்வேகமென்ன௮ு ) இசையையுடைத்தான. 
வேதமென்றபடி. (பண்ணார்பாடல்) என்று, இருவாய்மொழி பண்ணை 

(௧) இவா. ௧.௨. ௧௧, (௨). ௧௦. எ. ௫, (௨) ஷெசு. ௯: ட; (௪). 
உபெ-மொ, இ; ௩, ௨.
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சு : ஆசாரியஹ்ருதயவ்யாக்யாதம். 

மூ. (இ) ருக்கு ஸாமத்தாலே ஸரஸமாம் ஸ்தோபத்தாலே பாம்பு 
மாப்போலே சொல்லார்தொடைய விசைகூட்ட வமர்சு 
வை யாயிரமாய்ற்று, 

மூ (௫௨) சக்தோகனென்னு ஸாமார்யமா காமல் “முதலிலே பிரித்து. 

(௮) (ஸாமஸல்க்சஹமான) ருக்கானது. (கனக்கு ரஸமாயிருக். 
தள்ளகாகருப) ஸாமத்தாலே சனஹிதமாய்ஹோவுஹாவு 
என்னுமித்யாஇயாக) ஸ்கோபத்தாலே விஸ்த்ருகமாமாப் 
போலே சொற்களாலேகொடையபட்டதாய் ருக்வேதஸ். 
'தாசீயமான இருவிருத்தம் தறுபாட்டும் இசையிலேகூட் 
டினவாறே அமைக்இருக்றெரஸங்களையுடைய ஆயிசம்பாட் 
டாக பசம்பிற்று, 

(அ) சக்கோகஸாமஸ்வரூபனென்று (ஈஸ்வசர்தன்னைஸாமவேச 
ஸ்வரூபனுஈச்சொன்னது) ஸுமாக்யஸாமஸ்வரூபனாகச்சொ 
ன்னசாகாதபடி. ப்ரதமத்திலே விபஜித்து 
  

யுமிசையையுமுடைத்தாகையாலே, ஸாமவேதத்இத்கு, பண்ணுமிசையு 
முண்டென்னுழிடடிறிவிக்கைக்காகவாய்ற்று, ஸாமவேதபரமான சந்தை 

கள் வேண்வேதுண்டாயிருக்க விவற்றையிப்போஇவரெடுத்தது. * 
வ்யா, (௫௧) ஆனாலந்சவேதசதஷ்டயத்இல், ருக்கு ஸாமரூபேண 

விஸ்த்ருகமாமாகாசம், இங்குமொச்குமோவென்னு மாகாண்கைஷயிலே 
யருளிச்செய்கிருர். (ருக்இத்யாஇ) அதாவது: ஸாமஸல்சசஹமான 
ருக்கானது, ஸ்வவிவரணமாய், ( க) “8௨௯௭௭4 4 ருசஸ்ஸாமச 
ஸூ” என்றபடியே, சனக்குரஸமாயிருக்துள்ள காகரூபஸாமத்தாலே. 
சஸஸஹி_௰மாய், *ஹாவு ஹாவுஹாவு” இத்பாதியானஸ்தோபத்தாலே. 
விஸ்த்ருகமாமாப்போலே, ருக்வேதஸ்தா நேயாயிருஇக்ற, (2) “Gera 
லார்தொடையலான?! இருவிருத்தம் காறுபாட்டும், (௩) '*இசைகூட்டி.” 
என்றெபடியே, இசையிலே கூட்டினலாதே'” ஸாமவேதஸ்தாகேயாய் 
(௪) “அமர்கவையாயிசம் '” என்றெபடியே ஸரஸமாயிருக்துள்ள வாயி 
சம்பாட்டாக பசம்பிற்றென்கை, % 

வ்பா. (௫௨) இனியிந்தஸாமக்தானனேகவிதமாகையாலே, இதெர். 
தஸாமத்கோடொக்குமென்ன வருளிச்செய்இறுர். (சந்தோகனென்று 
ஸாமான்ய மாகாமல் முகலிலேபிறித்து) அதாவத:-- (இ) “சாம 
வேத சதெனாயசாமியப்பன்” (m ) “ow Es*8,” “ ஸாமவேதோஸ்மி *” 
என்ற பியுக்கருமவன்கானும். சொன்னஸாமம். ஸாமாக்யமாகாமல் 

(இ சக்க ௪. (2) B-o, 000: (a) or a. oa, (x) A ar 
கக,௧௧, (௫) திருச்சக்ச -ம், ௧௪, (௬) சதை -&0, ௨௨. 2 

  

     

http://acharya.org



ப் ரதமப்சகரணம்; ௪௯ 

மூட யாழ்பயில்காகஸ்வரூபியை பாலையாயென்று விசேஷிக்கை: 
யாலே வேதசேச்சாமி கானென்ன ஸாமம் தோற்ற உக் 
இதேப்ரணவத்தை ப் ரதமத்திலே மாறாடி. சரமகஇ முடி. 
வாக தொண்டர்க்கமுதென்ன தேவார்க மாக் மஹாகோ 
B ஈல்வேசவொலிபோலே மஹாத்யயனமென்ன ப்பாடு 
கையாலே இச்சதைச் சாந்தோக்ய ஸமமென்பர்கள். 

“விணையிலேயதுபமிக்கப்படறெகாகம்போலே இனியனான 
வனை (காஈஸாமாக்யமாகாமல் சந்தோகஸாமத்தின்கிறமா 
ன) பாலையாறெகாகஸ்வரூபனென்று விமோலோபா தாகம். 
பண்ணிச்சொல்லுகையா லே சந்தோகஸாமஸ்வரூபதும் த. 
,த்தேமானபாலையாறெகாகஸ்வரூபனுமான விஸ்வரன் மிக 
வுமாதரித்துதன்னோஸெமாகாஇகரித்துச்சொன்ன சந்தோ 
ஸாமம் (ஸமமென்னுமிடம்) தோத்றும்படி (ஸாமத்இற்-. 
சஸமாயிருர்துள்ள) உத்சோவயவப்சணவத்தை ப்சதம 

பாகுரத்திலே (அகாச உகாச மகாசங்களை க்சமமாகவன். 
ிக்கே) வ்யுச்ச்சமமாக உபாதாகம்பண்ணி (சூழ்விசும்பி 
லே அர்ச்ரொஇகஇயாறெ) சசமகஇியை ப்ரபந்தாந்தமா 
கக்கொண்டு (சேஷிகுணாநுபவ) சபலர்க்கு (போக்யமான), 
வம்ருதமென்னும்படி) ஸாமசாஈம்நித்பமுக்தசான தேவர் 
களுக்குபோக்பமான வம்ருதமானுப்போலே பண்ணி ம 
ஹாத்வரியையுடைத்தான தென்றீபெடும்படியான ஸாம 
வேச கோஷம்போலே பெரியஇருவத்யயஈமென்தீபெடு 
ம்படி அத்யயகம்பண்ணுகையாலே இத்இிருவாய்மொழி 
யை சாந்தோக்யோபநிஷத்துக்கு ஸமமென்றருளிச்செய் 
வர்கள், 
  

(5) *சந்தோகன்பெளழியன் ஐ்சழலோம்பு தைத்திரியன் சாமவேத! எ: 
ன்ஜெஜிடத்தில், ஸாமவேதியென்றுமேற்சொல்லாநிற்க, சக்தோகனென். 
அ முதலிலே பிதித்தென்கை, இதுநினைவன்றாலல், ஸாமலேஇியென்ற 
இற்குள்ளே, அந்தஸாமமுமக்தர்பவிக்குமாமிருக்க, இல்கன்பிறித்து 
ச்சொல்ல வேண்டாவிதேயென்றுகருத்து, (யாற்பயில்காஈஸ்வரூபியை 

  

பாலையாகயென்று, விசேஷிக்கையாலே) அதாவது:-- (௨) “யாழ். 
பயில்நூல்ஈரம்பின்முஇர்சுவை '” என்று, யாழ்விஷயமாகவப்யஷிக்கப் 
படுவதான ஸரஸ்த்ரத்இற்சொன்ன vapor senso were Gp 
ந்தபண்பட்டரஸமென்னும்படி, காஈஸ்வரூபம்போலே இனியனானவனை 
காகஸாமாக்ய்மாகாமல், ( ௩) “யாழ்ஈரம்பில் பெத்றபாலையாக?? என் 
௮, அக்தசக்கோகஸாமத்இன்நிதமன பாலையா. பண்ணையிட்டு. 
விசேஷிக்கையாலேயென்கை, இப்போஇதுசொல்லிற்று, ஸாமவேததே 
  

(௮ பெமொஃடு, டு. ௯, (௨) இ-வா- ௨. ௯, a. (௨) பெ-மொ; எூ.௯. எ, 
7
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@o ஆசாரியஹ்ருதயவ்யாக்யாதம். 

னென்கிறவிடத்திலே, வேதத்சோடன்றிக்கே, இஇன்தேத்தோடே ஸமா 
நாஇிக்கையாலே, ௮428மமும். சந்தோகஸாமதேமென்றறிவிக்கைக் 
காக (வேஃசேச்சமி நானென்றஸாமம்சோன்ற) அதாவது: இப்படி. 
விஸேஷிக்கைபாலே, * பஸ்லதியணம்யாயத்தாலே, oni coe oer, 
ஸாமி, ஸாமவேசோஸ்மி, என்றுசொன்ன ஸாமாக்யமானவிஸ்ஸாமஸப் 
தமம் றப் அழும், எழ்ச் சொன்ன சக்கோகதத்தஅல்களாகற விசேஷ 
ததிலேபர்யவஷிஈகுமியே. ஆஈபன்பு, சக்தோகலாமமே இத்தால்சொல் 
லப்பட்டகாகையாலே இப்படியபியுக்கரும் தானும் தன்னோஸேமாகாஇ 

கரிக்கும்படி யத்க்ருஷ்டகா யவனுக்காகசணியமான.. சந்தோகஸாம 
ஸமமீ9தென்னுமிடம் மோற்றும்படியாகவென்கை. (உக்ததப்ரணவத் 
தைப் ஈதமத்இலே மாறாடி) அதாவது: ஒருஸாமக்கனக்கே, ப்சஸ்தா 
வம் உத்$மம் ப்ரதிஹாரம் உபத்சவம் நிகம் என்று, ஐந்துபாகங்களு 
ண்டாகையாலே, அவற்றுக்குள்ளே பொன்றாயிருக்கச்செய்சே, (a) 
“ல்க ௫6௫40௮2711 ஸஞாம்கவுக்ேகோரஸ$!? என்று, ஸாமத்இற்சு, 
சஸமாகச்சொல்லப்படுமகாய், ப்சணலபூர்வகமாககாகம் பண்ணப்பமே 
தாயிருப்பதொன்றிமேஉக்கேம். தகையாலக்க உத்தோலுயவமானப் ரண 
aigors, (2) EmessuSvenb ym dfs” ॥ தமித்யேதகக்ஷாமுச் 
Bspurals” என்று, சாக்கோக்யம்ன்னில், ப்சசமத்திலே யெடுத் 
சாப்போலே, இம்கும்ப்சகமத்திலேயெடுகசெவளவியே, ஓம்!" என்றுஸ 
ம்ஹிசாகாரேண வெடுக்சால், அஇக்குகாஇகாசமாமென்று, அஸம்ஹிதா 
காரோண அச்தாத்சயச்மையும் ப்ரதம தவிதிய தருதய பாதங்களில், எ 
டாநிம்கச்செய்தே, ப் தமாகஷரமானஅகாசம் முகலாகவெடாதே, உகா 
சம்முசலாகெடக்சையாலே, அச்ஷசக்சமத்தைமாறுடியென்சை, இப் 
படி, உகாசம்முகலாகவெடுத்ததற்குப்பயோ ஜம், அக்தசாக்தோக்யரஸ 
மான,உக்கேக்இத்குகோக்கான உல்” என்ற இருகாமமிதுக்குள்ளுறை 
யாகமைே தற உகாம। தியாகவெடுத்து *'உயர்க்தே”” என்னு, தகாசாக்க 
மாகழூடிக்கை ; இதகான்மேலில். சூர்ளையிலேல்யக்கம், இகலிப்பட, 
அக்தாக்சயரூபேண ப்ரணவத்தைப்சதமுத்திலே சர்த்இயொகிற்கச்செய் 
தே, ஏததபிப்சாயேணாக்ஷாக்ஈமத்தை wie, ( சசமகஇமுஓவாக) 
அதவது: சாக்தோக்யமக்யே சொன்ன வர்சிசா.இயான சசமகஇியை, 
(௩) “சூழ்விசும்பணிமுலிலே? பச்சையா ல! சசமகஇயைமுடி வாகக் 
கொண்டென்கை இத்தை, சசம%இயென்ெது,கர்பயாம்ய தூமா இகஇகள் 
போலவன்திஃகே, எல்லைசிலமானமுக்இமார்கமாகையாலே; (தொண்டத்க 

(௯) திவா. ௧0, ௯.3, 1 
(க) சாக்தோ-௧,௨, (2) Qp-s, 2, 

# Ups Bereriuruona gs: -யாகம்செய்யுமவன், பசுவைக்கொண்டு செய். 
யக்கடவனென்னு ஸாமா்பமாகு, காதுகால்ஜிவன்களைக்சொல்லி பிறக. தட்டைக் 

செய்யக்கடவனென் ௮ விசேஷிக்கை, 
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ப்ரதமப்ரகரணம். இக 

நூ (௫௩) புசவியே ழொருகா லுடையதேரிலே இருச்சக்காமொத்று 
காலசக்கச-ச்செங்கோல் ஈடாவி ஜயோதிஸ்சச்ச வொளி 
சுருக்கி அக்நிஷோமீய தேஜோம்ருதச்துக்கூற்றும் மக் 
தேகர்க்கு ச்செக்தியும் முச்இமார்கஉ ததலைலாசலும் சண் 

மணியம் தசமிமயமுமான 

  

ணுவான் கண்ணிற் பிறங்க ௪ 

னு ருரு லாகளும் ஒருசக்சமும் உடைத்தானதேரிலே (தே 

ஜோவிஷோஆத்தாலே) இருவாழியோடொற்று காலசக்ச 
(விஷயமான) ஆஜ்ஞையை கடற்தி கக்ஷல்சதாசாக்சஹங்க 
ளினுடைய சேஜஸ்ஸை ஸல்கோடிப்பிற்று அர்கியினுடைய 
வும், ஸோமனுடையவும் ஸம்பக்இயான (கசமமாக) தேஜ 
ஸ்ஸக்கும் அம்ருத த்இத்கும் உற்பத் திஸ். காகமாயும் (ஸ.ரர் 
யவிரோ இகளான) மம்சேஹென்றெசாக்ஷஸர்க்கு ஜ்வலிக் 
இதவக்நியாயும் (அர்சிசாதியாஜெ) மோக்ஷமார்க்கத் தக்கு 
மூதல்வாசலாயும் ஸர்வர்க்கும் தருஷ்டிபூகனான oviaro 
வசரனுடைய கண்ணிலே ஜநித்தவனப் ஸஃுலலோகசக்ஷடஸ்: 
ஸாயும் வேதமயமுமான 

  

  

முதென்னதேவாக்கமாக்க) அதாவது: ௮க்தஸாமம், (4). “சக் 

வரு 3”. ஏதத்ஸாமகாயற்காஸ்மே!” என்றபடியே, பகவததுபவ 

ஜூத ஹர்ஷத்தித்குப்போக்குவிடாக, * ஹுவுஹாவு ” இக்யாஇப்படி. 
யே, ஸாமகாகம்பண்ணி *'அஹமக்காத8” என்னு, களிக்கும் நித்யமூக் 
'தசானதேவர்களுக்கு போக்யமாமாப்போலே, (௨) “sre tas 
முூலண்ண”' என்றேபடியே, இ௫வும், பகுவததுபவசபலர்ஃகு. போக்ய 
மாம்படியாக்கயென்கை, (மஹாகோஷகல்வேக்வொலிபோலே மஹா 
த்யயகமென்னப்பாகையாலே) அதாவது; (m) “sts \2 tStes 
Py rdw AsIrS | Oke prs omssey o EsOs gear” “eviGad 

யோபிஹிலே சப்பஸ்ஸாமலோவேய மஹாஃபூக் | அஃவகோஷயதத்யர்த் 
தம் தேகப்சம்ஹாண்டமண்டப$”” என்றும், (௪) “un Be @as Quiros”? 
என்றும் சொல்லுஜெபடியே, பெரியகோஷத்தையுடைத்தான ஸாமவே 
தம்போலே, பெரிய இருவத்யய௩மென்ன ப்பாடுகையாலே யென்னை. 
இத்தைச்சாந்தோக்யஸமமென்பர்கள். ஆசு, இப்படி8ழ்ச்சொன்ன வா 
காசங்களைக்கொண்டு, இத்தைசக்தோகஸாமத்திலுபநிஷத்ப/கமானசரம் 
தோக்யத்துக்கு ஸமமென்று, அபியுக்தர்சொல்லுவசென்னக. % 

  

வ்யா. (௫௩) உத்தேப்ரணவத்தை ப்சதமத்திலேமாராடி என்று, 
£ழ்ச்சொன்ன இன்கருத்தை, ஆப்தோபதேஸமுகேக வதிவிகறூர். (புச 
வியேழித்யாஇசூர்ணையாலே புரலியேழொருகாலுடையதேரிலே) அதா 

௨) இவா. ௯, ௪, ௯, (௩) (௪) இ-வா, 
  

   
Peat ce
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டு௨ ஆசாரியஹ்ருதயவ்யாக்யாநம். 

மூ. மண்டலத்திலே தண்டா மசைசுமக்க தோள்வளையுல் குழை 
யும் இருச்செய்யமுடியு மாசமும் படையும் இகழும்பொன் 
மேனியும் செஞ்ஜூடர்த்தாமரைக் சண்ணுமாய் அணிரிற 
Gb மூர்இிமிதென்னும்படி இரண்டையும் கன்னிறமாக்குட 
ஐசெய்யாளானவிக்யையோடே அருக்கன் மேவின 

  

(ஸ.ர்ய ) மண்டலத்திலே (/்சமஹசமான காமசையா 
னது: ஆஸ௩மாய்வஹிக்க) கேபூசல்களும் மகசகுண்டலல் 
களும் (நிரவிகெதேஜஸ்ஸையுடைய) இருவபிஷேகமும் 
(முக்த்தா) ஹாசமும் இவ்யாயுதல்களும் (ப் ரகாடிப்ப 
காய்ஹிரண்மயமான ) இவ்யஇருமேனியும் சிவ்தவொ 
னியையுடைய தாமசைபோன்ற இருக்கண்களு முடைய 
ஒப் ஆபரணம்போலேமோபாவஹமானதேஜஸ் ஸென் 
னும்படியும் (ஸ்ரீசானுடைய) இவ்யமங்களவிக்ரஹமீதெ 
ன்று சொல்லும்படி.யாயும் (கவத்விக்சஹமும் ஸகர்ய 
மண்டலமுமாற) இசண்டையும் சவக்ததன்ஸோபையாம் 
படியாக்கு. வெப்பேநிருபகமாய் வித்யாஸப்தவாச்யை 
யானபிராட்டியோடே ஸ.ர்யமண்டலமத்யவர்தியான 

  

agi— (s) 2 காசார்புசவியேழ்பூண்டு * என்றும், (௨) “ஒருகாலு 
டையதேர்” என்றும், சொல்லுறெபடியே, காயத்ரீ, ப்ருஹ, உஷ் 
ணிக், ஜதி, த்ருஷ்டுப், அதுஷ்டுப், பல்த3, என்றெ வேழுசந்தஸ்ஸையு 
மேழுகுதிரைகளாய்க்கொண்டு வஹிக்கையாலே ஸப்தாஸ்வயுக்கமாய், 
காலசக்சமயமான வேகசக்சத்தையுமுடைத்தான சதத்திலேயென்கை 
(௧) “83 அஐ.ற சரஸ்ச் ௮௫5) “ஸப்த யுஞ்ஜந்தி ரதமேகசக்சம்,, 

என்றும் (௪), “௦௦௮, அஷ 82௦ wp [Saimos bs oye 

க்ஷ peupess | QGHxyo8 dyer ஜலா ௯௪ பொன “aus 

ஸ்ச் ஸப்தஸ்ச் தாம்ஷி தேஷா௦ காமாநி மேஸ்ருணு |. காயத்ரீசப் 
ருஹத்யுஷ்ணிக் ஜகதித்ருஷ்டுபேவச | அஅுஷ்டுப் பங்இரித்யுகத்தாஸ் 
சந்தாம்விஹசயோசவே?'” என்றும்சொல்லக்கடவஇிறே, (௫) “82*9% 
௧௭8 4 ஏனா? “ஏகோ அ௮ஸ்வோ வஹஇ ஸப்த காமா '” என்றதற்கு 
ஹ்ருதயம், ஏகததுகுணமாக வ்யாக்யாதமான வந்தவிடல்களிலே கண் 
டுகொள்வது (௬) “(Bro Hoses SED நக் 1 Powys 

Mab Hyy 0 Tose svaE” “ sGord மஇிபஞ்சாசேஷண்ணேமி 

ந்யக்ஷயாத்மகே | ஸம்வத்ஸரமயே க்ருத்ஸ்ஈம் காலசக்ரேப்சதிஷ்டிதம்' 

/என்றெபடியே, சாதுர்மாஸ்ய தசயாத்மகமான, நாபியை/)டைத்தாய், 
ஸம்வத்ஸரம் பரிவத்ஸசம் இடாவத்ஸசம் அதுவத்ஸாம் இத்வத்ஸாம் 

(௪) இதிய-ல். ௬. (.பெஃமோ.௫. எ. ௮. (வூ. ஆரணம் - ௩, (௪) விஃபு- 
ஓடலட௪. (ட) கசணம்-௩, (௬) வி-பு-௨, ௮ - ௩. ் aN 
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ப். ரதமப்ரகரணம். டு௩ 

+ ep. தைத்யேயதேஜஸ்ஷின் ஸாமஸோத்காக காம முள்ளு, 
ஹையான வாத்யக்தல்களாலே ஓராயிரமாமவற்திலே யொ 
ன்தையாயிரமுகத்இனலருளின தீர்ச்சம்பொலே இர்தங்க 
ளாமிசமுமாக விஸ்.தரிக்கறாசென்று வேதகுரூபசேமாம். 

  

  

ஸர்வகாலமும்த்பயாகம்பண்ணுவார்க்கு விஷயமானகேஜோ 

வஸ்துவினுடைய சக்தகோகஸாமத்துக்கு சஸமாயிருக்கும் 

* உத்தேத்இல் “உத்? என்றபகவத்இருகாமம் அக்கர்பூதமர 

மிருந்கமைதோற்றும்படியான உயர்வென்கற உபக்சமத்தா 

தாலேயும், உயர்க்தேஎன் ற. உபஸம்ஹாசத்்தாலேயும் ஓ. 

சொன்றே ஸஹஸ்ரமுகமாகரின்று ஜகத்ரக்ஷணம்பண்ண. 

வல்லஇருகாமல்களிலே ஒரு இருகாமத்தை லோகபாவகார் 

'த்தமாகஸலஹஸ்ரமுகேகக்ருபைசெய்த ஸ்ரீபாகஇர்த்தமான 

கங்கைபோலே லோகபாவ௩மான வாயிசம்பாட்டாக வீஸ் 
த்ருதமாக்குகிராசென்று வேதாசார்யபடடசென்ஜெவ ரப 
தே௫த்தருளுவர். 

என்றுசொல்லப்பட்ட பஞ்சவத்ஸசத்தையும் அரல்களாக உடைத்தாய், 

வஸக்தக்ரீஷ்மவர்ஷ ஸரரத்தேமந்த பைசரங்களாற ஆ௮ருதுக்களையும் 

கேமியாக உடைத்தாய், ப்சவாஹபரிவ்ருத்தயொலே ௮ச்ஷயரூபமாயிரு 

க். காலசக்ரத்திலே ஸர்வமும், ப்சஇஷ்டிகமென்கையாலே, இந்த, 

ஏசசக்சம், காலசக்சமயமாயிறேயிருப்பது. ஆக, இப்படி, இருந்துள்ள, 

ஸப்தாஸ்வங்களையும், ஏகசக்சத்தையுமுடைத்தாகையாலே, இகசவ் 

யாவ்ருத்தவைபவமான 166880 யென்னபடி, இனிமேல்மண்டலத் 

தைவர்ணிக்கறெது, (இருச்சக்கசமொற்று) அதாவது: ( ௧) “அம்மே 

ருவில்செஞ்சுடசோன் இருமால்திருக்கைத்திருச்சக்கசமொக்கும்” என் 

னும்படி, வ்ருத்தாகாரதையாலும் கேஜோவியோஷத்தாலும் இருவாழி 

யோடொத்றிருக்கை, (காலசக்கசச்செல்கோல்கடாவி) அதாவது: -- 

(௨)இருச்சக்கரத்தாலகல் விசும்பும் நிலனும் இருளார் விளைகெடச்செல் 

கோல்௩டாவுதீர்”” என்றெபடியே, உபயவிபூதியிலு மீஸ்வசன், தன்னாஜ் 

ஜையை நிர்வஹிக்கைக்குபகசணமான இருவாதியை ப்போலே (௧) “கா 

லசக்கரத்தாய், என்னும்படி, கால௪க்சகிர்ஒஹனானவனுடைய காலசக்சவி 

ஷூயமானவாஜ்ஞையை, (௪) “அனிவளர்ச்செங்கோல்கடாவு!” என்றபடி. 

யே, ஈடத்துகை, (ஜஐயோதச்சக்காவொளிசுருக்க) அதாவத:-- (௫) 

ஈ சடசொளிபரந்தன சூழ் இசையெல்லாம் '” என்னும்படி, ஸர்வதோ 

இச்கமாக வ்யாப்தமான ஸ்வதேஜ: ப்சகர்ஷத்தாலே (௬) ** அன்னிய 

'தாரகைமின்னொளிகரும்க” இத்பாஇப்படியே, sapss Buren ஐ. 

பயோஇர்கணல்களின் தேஜஸ்ஸை ஸங்கோடப்பிக்கை. (அக்கீஷோ. 

2 (இ) த.வி. ௮௮. (௨) தி-வி, ௩௩, (௬) இ-வா. ௭, ௨, எ, (௪) தி-அி, ௬௩ (இ) 
, இருப்பள்ளி-௩, (௬) ஷே. ட் 5 ் ட் 

mt ல ga 6 டட
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௫௪ ஆசாரியஹ்ருதயல்யாக்யாதம். 

மீபதேஜோம்ருதத்து க்கூற்றம்) அதாவது: - (௧), 
கழவ (௬௨௪9 Bap Kay ஜரா Ky Von) Wise gee E28 eg age” க் 

Ay oman 

Poor an Diu evewiuid irdeS\sovor £30 i gros beep 555 
Gir} உபேஹி தேஜவ? ஸக்தத்யேதே” என்றும், (௨) “முராகல 645 
HSS AKO GE | NF phy BS Sr sty tow Bere” 

* ப்சபாவிவஸ்வகோ ராத்ராவஸ்தம்கச்சதிபாஸ்கமே | விஸுத்யக்நிம. 
தோ ராத்ரவஹ்சிர்தூராத்ப்ரகாறதே!' | என்றுஞ்சொல்லுறெபடியே 
அஸ்தமயஸமயத்தில் தன்னுடைய ப்சபையை அக்கியிலேப்ரவேடுப் 
பிற்று, சாத்இரியிலக்கிக்கு தேஜோவ்ருத்தியை யுண்டாக்குகையாலே, 
அக்நியினுடைய கேஜஸ்ஸடக்கூற்றென்து. (௩) “&௨8௦ ஸர. 
கல் வல்லி இக | (9 058௦௦ 13௦ 59 338 
PF Sp-d2 I Who chs 85° Gs 38 ஊக | Segond sy Maso 
PSO 602? “கணம் மிதம் res ovGowris unriwnww BB 
மாம் மைத்சே யைக்கலம் ஸக்தம் சஸ்மிகைகே ஈபாஸ்கர$ ॥ க்சமேண 
பேகபிதோலெள ஜேவைஸ்தேகநிஸாகசம் | ஆப்யாயயத்யதுஇிகம்பாஸ் 
கரோவாரிதஸ்க75 | என்றபடியே, அபசபக்ஷத்திலே, ப்ரதமைதுட 
ல்க, சதர்தயெளவும் நித்யபமொருகலையாக அம்ருதமயமான பதினாலுக 
லைகளையும் தேவர்கள் புஜித்து பஇனைந்தால்கலையை பஞ்சதயினன்ற 
பசாக்ஹத்திலே, பித்ருக்கள்புஜிக்னு, இப்படிகஷ்ணனணான சந்த்சனுக்கு 
பூர்வபக்ஷத்தில் ப்சசமைதுடல்கி நித்யமொருகலையாக பஞ்சதயெளவும் 
பதினைக்துகலைகளையும் சன்னுடைய சஸ்மிகளாலே வர்இப்பிக்கையாலே 
ஸோமனுடைய வம்ருதத்துக் கூற்றென்றனு. ஆகவிப்படி, அக்கியினு: 
டைய கேஜஸ்ஸக்கும் ஸோமனுடைய அம்ருதத்துச்சும், உற்பத்இஸ் 
தாகமாமிருக்குமென்கை, (மக்தேஹர்க்குச்செந்தயும்) அதாவது: we 
தேஹிென்பார் சலராக்ஷஸர் ஸந்த்யாஸமயத்திலே ஆஇத்யசத்தைச்சுற் 
திக்கொண்டு போகவொட்டாதே ஆஇத்யனேடே மஹாயுத்தம்பண்ணி 
அவனைக்கொல்லத்தேவொர்கள். அவ்வளவிலே ப்சாம்ஹணர் காயத்ர்யபி 
மந்த்ரிதைகளான அப்புக்களை, அர்க்ரரூபேண ஊர்த்வமாகப்சசோஷபி 
க்க, அந்த காயத்ரீபூசார்க்யஸக்தியாலே ஆஇத்யமண்டலத்தில் ஜ்வலித் 
அக்கொண்டுதோத்தின இவெந்தவக்கியிலேவிழுந்து மூடிந்துபோவர்க 
ளென்று (௪) “ மீண்டவற்றுள் எரிகொள் செட்திவீழசாரரைப்போல 7! 
என்றாழ்வாசருளிச்செய்கையாலே மந்தேஹர்க்கு. ஜ்வலிக்த ஆக்கியா. 
யிருக்குமென்றெது. சாக்ஸை யஸ.ரசென்றாழ்வாசருளிச்செய்த௮, 
(௫) “ தாகவனாகம்தசணியிற்புருள? என்றும், (௬), *தாகவன்வாள. 
சக்கன் ?” என்றும் சொன்னவைபோல அஸ-ரப்சக்ருதகளானவாகா 

  

(4) அஷ்டகம், (௨) வி-பு-௨-௮-௨6; (க) வி-பு- ௨௧௨௮௩, 
(௪) த௮-ம்- ௮௨. (௫) பெ-மொ.௪, ௫.௧ (௬) ஷே. ௨.௨,
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ப் ரதமப்ரகரணம். Ge 

சத்தாலே, (௧) (688௯௭ 88 மன்ன? ஜிரா? SE ssrowos 

Tse HO sssrgcnds 9 TNT ed sys gp oHop wssws 
கரகிமுகமை 57 ததுஹலாஏசே ப்ச ம்ஹவாஇக3 பூர்வாபுமுகா$ ஸந்த்யா 
யாம்காயத்ர்யா பிழந்தரிதா ஆபஊர்த்வம் விச்ஷிபந்தி| சா எசா ஆபோ 
வஜ்ரிபூத்வா காரி ர௯ூதா0வி மந்தே ஹாருணே ச்விபே ப்சகூழிபந்இ 
என்றும், (௨), Spry to tors TS wwe | wk 

pro ற்கு 5 PRS 1 முசா களம Bea Gos vier 

SE owt OM wba ONO BBG eee S oS கனம் ஜாக் 

BBL SSeS mitom ஸயீ. லன். நளா(மஐஸ oom So 
TONS pT Hd, JES u és கண்ட Bred sews mow” Coes 

யாகாலேது ஸம்ப்சாப்தே செளச்சே பசமதாரூணே | மந்தேஹா 
சாக்ஷஸா கொராஸ்ஸஞர்ய மிச்சக்இ சாஇதும்|ப்சஜாபதி க்ருத ஸ்ராப 
ஸ்ஜேஷாம், மைக்சேய ரச்ஷஸாம் | அச்ஷபத்வம்பரீசாணாம் மசணம்ச 
இகே தே ॥ ததஸ்ஸூர்யஸ்ய மேஷாம்வையுக்தமாஷீத் ஸுகாரு, 
ணம் ததோத்விஜோத்கமாஸ் தோயமுச்சுஷிபக்இிமஹாமுகே | ஓல்கார 
ப்ரும்ஹஸம்யுக்தம் காயதர்யா சாபிமந்த்சிதம். ॥ ஜெக தஹ்பக்இதே 
பாபாவஜ்ரபூசேகவாரிணா, | என்ற, ப்சாம்ஹணரில்கு ப்சக்ஷபிக் 
இற, அர்க்யஜலந்சானே வஜ்ரபூதமாய்க்கொண்டு: அசத. ராக்ஷஸரை 
நிசஷிக்குமென்று ஸ்ருஇியிலும், புசாணத்திலும் சொல்லிற்றேயாகி 
லும், அந்த அர்க்பஜலமாஇத்பமண்டலத்தையு மிப்படி ஜ்வலிப்பி, 
Po அணுகச்செல்லில் ௩9க்கும்படியாக்குமென்றும் சொல்லலாமி 
மே (மூக்இமார்கத்தலைவாசலும் ) அதாவது :-- அர்சொதிகதியாகற. 
முக்திமாற்கக்காலே போமளவில்,(௩) “28 2௦9௮77 1அர்சஷ 
மேவாபிஸம்பவம்இ '? இச்யாஇப்படியே அர்சி5ப்சப்ர௬ுதகளைச்சென்று 
இட்டி ப்போ மாத்ரமன்றிக்ேே (௪) 1 ஒளக ஜக 7 
“ பித்வாஸஒர்யஸ்யமண்டலம் '” என்றம், (௫) “தேரார்கிறைகதி 
சோன்மண்டலத்தைக்கண்டுபுக்கு “ (௬) * வெல்கதர்ப்பருதிவட்டத் 
தாடுபோய் ”” என்றும் சொல்லுகறபடியே, அம்மண்டலத்தாலே போ 

கையாலும், அண்டகடாஹகத்மைப்பேஇத் தப்புறப்பமேதக்கு முற்பட்ட 
தாகையாலும் இத்தை இம்மார்கத்திற்குல் லைலாசலென்றெது (ண் 
ணுலான் கண்ணில்பிறக்2 கண்மணியும்) அசாவது:--(௪) “*கண்ணாவா 
ன்? என்றும், (௮) “மண்ணோர் விண்ணோர்க்கும்”” என்னும் (x) “SHB 
MOIST TS” “சணுடர்சேவாகா முதமர்த்யாகாம்”” என்றபடியே 

ஹர்வர்க்கும்” தருஷ்டிபூசனுன ஸாவேஸ்வசன்கண்ணிலே. (20) “484 
சரசர களாக? “சசேஷோ ஸ்ஸூர்யொ அஜாயத?” என்றபடியே, 

7 (4) grevb-e. (2) வி -பு- ௨-௮ - ௪௮. (க) (௪) 
(௫) சதிய-ல். ௪. (5) பெ-மொ,௪.௫.௧௦. (௭ இ-வா-௪- ௮-௩ (௮) 
ஷே. ஷே, ஷி. (௧. (௧௦) யுருஷஸதக்தம்,
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௫௬ ஆசாரியஹ்ருதயவ்யாக்யாநம். 

ஐடிப்பதும்செய்து (௪) “228௧௯3” “ஜககேகசகஷஷ்ஷெ. என்ற் 

படியே, ஐகத்தக்கு த்ருஷ்டிபூதமூ மாவிருக்குமதென்கை, (கசயீமயமு 
மான மண்டலத்இிலே) அதாவது :-- (௨) “(கன்னால “gril 
யாய?” என்றெபடியே வேதமயமாயிருக்றெ வாஇத்யமண்டலத்இலே 
யென்கை | இத்தால் (௯) “305 “05 898 ௧௦4௨ ௬80௨ 6 எுராமவல 
நரா ௭ம். WANs? Famyns Ss Soompy-6 #6 wba ous}? 

ஜசரஷக(??? “த்யேயஸ்ஸதா ஸவித்ருமண்டலமத்யவர்இி நாசாயண 
ஸ்ஸரஷிஜாஸ௩ ஸர்நிவிஷ்ட் 3 | கெயூசவாக் மகசகுண்டலவாக் இரீடீ 
ஹாரீ ஹிரண்மயவபு 8 த்ருதமங்கசக்ச 8? என்றெவிஇ லவனெழுர் 
'தருளியிருக்றெ ஸவித்ருமண்டலத்தை வர்ணித்தாசாய்த்று, இனிய 
'இலெழுந்தருளியிருக்றெபடியை வர்ணிக்கிறார், (கண்டாமசைசுமக்க) 
அதாவது :-- (௪) * சண்டாமசைசுமக்கும் பாதப்பெருமான் '” என் 
இறெபடியே, ஸசஷிஜாஸ௩ ஸர்நிவிஷ்டனாயிருக்கை, (தோள்வளை 
யும்குழையும்) இத்தால் கேயூசவான் மகரகுண்டலவானென்னத்தைச் 
சொல்லுறது. (தருச்செய்யமுடியுமாரமும்படையும்) இக்கால், BF 
டீஹாரி, தருதமங்கசக்79, என்னத்தைச்சொல்லுறது. (இகழும்பொ 
ன்மேனியும்) அதாவது:-- (௫) “ஆரமும்படையும்இகழ”” என்றபடி. 
யே, 8ழ்ச்சொன்ன, ஆயுகாபசணல்களெல்லாம் விளல்கும்படியிருப்ப. 
தாய், (௬) 'பொன்மேனிகண்டேன்'" என்னும்படி, ஹிரண்மயமான 
திருமேனியும், (a) os பயப் அப்பட்ட Bigs rong 
Pp Brvagsi eso Ths towne? “w ஏஷோ ந்தசாஇத்யே 
ஹிசண்மய$ புருஷோ த்ருஸ்யகே| ஹிசண்யஸ்மஸ்ரு ஹிசண்யகேஸா 
ஆப்சணகா த்ஸச்வவவ ஸுவர்ண| 88௭, 2௭-91! “ஹிரண்மயவபு?”' 
என்றும், சொல்லக்கடவஇலே. (செஞ்ஜூடர்த்தாமசைக்கண்ணுமாய்) 
அதாவது: (௮) “அஞ்சுப்சைவெய்யோனணிகெடுக்தேர்தோன்றா 
தால்” ஏன்றவகக்தசம, (௯) “செஞ்சுடர்தாமசைக்கட்செல்வனும் வா 
சானால்” என்ன, அக்கவாஇத்ய மண்டலத் இலெழுக்கருளியிருக்தெ 
ஊனையிறே, ஸ்௬ுஇயும், (௪௦) “க்ஷ வரு Sarg so Qn bs duwds” “sev 
யயதா கப்யாஸம். புண்டரீக மேவ மக்ஷிணி ” என்றதவ்விருப்பிலே 
யிநே. ஆகையா லாஇத்பசணல்களால் விகஷிசமானபோதே சிவந்த 
கொளியையுடைய தாமரைபோன்ற இருக்கண்களூ மென்கை. *அணி 
நிறமும்மூர்த்திமிதென்னும்படி. இசண்டையும் தன்நிதமாக்குதெ செய் 
யாளானவித்யையோடே) அதாவது:-(௧௨) ““இருக்கண்டேன்”? என்று, 
முதலிலே, கன்னைக்கண்டவகக்காம், “ருக்மாபம்? என்னும்படி, இருக். 

(5) (6) (௩) (௪) இ-வா. ௪. ௫. ௮. (௫) த-வா. 
௮.௪. எ. (௬) இ-௮. க. (௭) சா-௪, ௬. ட, (௮) த-வா.௫. ௪. ௯. (௯) ஷ. 

(60). சர-௪, ௬, ௬, (௧௧) இ-௮. ௩, ௧; 

  

பட்ட 4 
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ப்ரதமப்சகரணம். ௫௪ 

இற வவன்இருமேனியை, க்கண்டு, (௧) பொன்மேனிகண்டேன்”' என் 
திருக்கச்செய்சேயும், தன் இருமேனியின்நிறத்இல் வ்யாப்தயாலே, இள 
வெய்யில் கலஈ்தாப்போலே விளங், சர்மசீயமாயிருக்றெவவன் இருமே 
னி நிறத்தைக்கண்டு (௨), எ கழுமருகன ணநிக வர்ணப் என் 
ும்படியாகவும், (௩) “சேய்யதோர் காயிற்றைக்காட்டிச்சரிதரன்மூர்த் 
இமிதென்றும்'” என்று, அந்தமண்டலவாஹிரியான கன்விக்சஹதேஜோ 
வ்யாப்தியாலே, இவெர்தவொளியாலே, அத்விதியமாயிருக்கறபடியைக் 
கண்டு, ம்ரீகானுடைய வடிவிசென்று ப்ரமித்துச்சொல்லுல்படி யாக 
வும், பகவல்விக்சஹமும், ஆதித்பமண்டலமுமாதெ, இசண்டையும் கன் 
னித மாம்படிபண்ணுறெ வெர்தநிறம்தையுடையாளாகையாலே, ( ௪), 
“சைகை க “ஹிசண்யவர்ணாம்'” இத்யாஇப்படியே, (௫) “*கமல 
மலர்மேல்செய்யாள்” என்று, நிரூபகமாம்பழ, இருப்பாளாய், (௬): “2௯3 
ஜீனி௦% ககட்ட (ீன்க8&?? “விக்யாஸஹாயமாஇத்ம ஸம்ஸ்த் 

என்றும் (ஏ), “ஜனாதரின 0௭ 1௦. வடா 

ஜாகீமக?? “வித்யாஸஹாயவர்தம் மாமாஇத்யஸ்த்தம்ஸகாதகம்”” என்றும் 
சொல்லுஜெபடியே,விக்யாரூப்தவாச்யையான பிசாட்டியோடேகூட(௮. 
ருக்கன்மேவின) அதாவது:-- (௮) “வானிடையருக்கன் மேவிநிற்பாற்”” 
என்றபடியே, ஸவித்ருமண்டல மத்யவர்யொன, *யஏலேக்தரா 
'இத்யே”” என்றத்தை ச்சொல்லுகறத. (ஸதாத்யேய்தேஜ்ஸ்ஷின்) ௮௪. 

வது;-தயேயஸ்ஸதா”” என்றபடி, ஸர்வகாலமும் த்யாஈம்பண்ணுவா 
ர்க்கு விஷயமாய், “8-0 4:62 கஜம் ரர முதலி 

(ஹிரண்மயஸ்பு குறி ர்ப்ரும்ஹகாம யேஈஸ.ரர்யஸ்கபதி தேஜஸேத்த$?” 

eran guid, “BS DHV Bago s:” 4 
th, (#) <Satssoss) ஸ்கர்டை Tuy sow (கைவ? 40தஜ$ 

தம் வித்யாப்சஸாதகம்”? 

powell gi வசேண்யல்பச்ச?”” என்னா 

பசம்சத்லவிஅர்வரேண்யம் தாம்காபரேணாப் சணகாத்ஸுவர்ணம்”” என்: 
றும், சொல்லுறெபடயே, தேஜோமயமாயிருக்கே வஸ் தவினுடைய(ஸா 
மசலோகத்காக காமமுள்ளூறையான வாத்யந்தல்களாலே) அதாவது: — 
(20) ry S850 G2? “owrisee SBC e103" cre msur Go, Des eb 
தோகஸாமத்துக்கு ரஸமாயிருந்துள்ள இந்தகாகமுண்டு உத்தம், ௮இல் 
“உத்?” என்றுசொல்லப்பட்ட “தஸ்யஉதிஇகாம?” என்ற இருகாமத்தக் 
குள்ளுதையானமை தோழ்றும்படியான வாத்யக்தங்களை யுடைத்தாயிரு 
க்கையாலேயென்கை, '*உயர்வு”” என்றெடுத்து, உயர்ந்தே?” என்று தலை. 
க்கட்டுகையாலே, உகாசமாஇயும் தகாச மந்தமுமாயிறேயிருப்பது. (ஆச் 
யந்கங்களாலேயென்த௮), மேற்சொல்லுறெதத்குஹேது விதென்று 
தோற்றுகைக்காக, (இராலிசமாமவத்திலேயொன்றை) அதாவது :-- 

(௧) தி௮.௩க. (௨) ஷே. (௩) இஃா, ௪, ௪ ௨, (௪) ஸ்ரீஷைத்தம். (௫) 
se வா, ௯. ௪௦௧, (௬) (=) (௮) பெ-மொ, ௨, ௪, எ, 

9) யஜர்வே-௧,-இ, (௧௦) சாக்கோ-க, ௨. + 7 
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௫௮ ஆசாரியஹ்ருதயல்யாக்யாகம். 

மூ--(௫௪) அன்திக்கே ஸ்வரூப குண விபூதி சேஷ்டிதங்களை விக 

  

(௮) (agio ona so அன்றிக்கே ஸ்வரூபத்தையும் 
சல்யாண குணங்களையும் விபூதளையும் வ்யாபாரங்களை 
யும் ஸ்புடகரமாக ப்ரஇபாஇக்கற (ஸ்வரூபகுணப்7இபா,ச 
௧) பஞ்சசாத்சம்போலேயும் (விபூதிப்சதிபாதக) புசாணம் 
கள்போலேயும் (சேஷ்டிகப்சஇிபாககமான) இதிஹாஸல் 

(௪)1ஓசாயிரமாயுல கேழளிக்கும் பேசாயிசம்?” என் றெபடியே ஒரு இரு 
காமமே, ஆயிசமுகமாகநின்று ஜுத்சக்தணம் பண்ணவல்ல இருகாமல்களி 
லே ஒருஇருகாமக்தை(ஆயிசமுகத்இனெலருளின] இத்யா இ,அ.தாவ.அ:-- 
(௨) * ஆபிசமுகச்இனலருளி மக்கசத்இழிக்தகல்கை?! என்று, கங்கை 
தாஜென்ருபிருக்க லோகபாவகார்த்தமாக ஸஹஸ்ச முகமாக ப்ரவஹிச் 
'தாப்போலே, (௩) (ர்த்கங்களாயிசம்'? என்றைபடயே லோகபாவக௩ 
மாக ஆபிரம்பாட்டாக விஸ்.தரிக்கருசென்று வேதாசார்யபட்டருபகே 
இத்தருளும்படியென்கை. (விஸ்கரிக்இரா) சென்று, கர்த்ருத்வத்தை, ௮ 
பெளருஷேயத்வ விசோதமற, ழ்ச்சொன்னபடியே கொள்வது. ஆக, 
(எவ்வுலகத்தெவ்வவையு) மென்று அடல் இவ்வளவால் ப்சபத்த சதுஷ் 
டயத்துக்கும் வேசரூபவத்வமும் அங்கோபால்கஸாஹித்யமும் ஸாஸ்த் 
ச.த்வாஇ வேதலக்௲ணஸாம்யமும் இஇலிவர்க்குத்தோத்றுறெ கர்த்ருத்வ 
த்தால், இஇன்ரித்யத்வா பெளருஷேயத்வ ஹானியில்லாமையும், இவற் 
நிலின்னப்ரபக்த மிக்கவேசகஸ்த்தாநே என்னுமதுவும், அதில் ஸாமவே 
தஸ்த்தாகீயமான (இருவாய்மொழி) ஸாமஸ்ரேஷ்டமான சந்தோகஸா 
மோபநிஷத் ஸமமென்னுமவும் சொல்லித்தாய்ற்று, * 

வ்வா. (௫௪) ஆகவிப்படி,இப்சபக்த சதஷ்டியத் அக்கும், வேதஸாம் 
யத்தைஸாஇத்தார்க்£ழ்; இனி, இங்கனன்றிக்கே,இது தனக்கு வேகோப 
ப்ரும் ஹணஸாம்யமும் சொல்லுவர்களென்இஞர்மேல், (அன்திக்கேயெ 

ன்றுதுடல்2) அதாவ :--இப்படியே வேகஸாம்யம்சொல்லுகையன் நி 
க்கே ஃ பகவஜ்ஸ்வரூப ரூப குணவிபூத சேஷ்டி.தங்களுக்கெல்லாம் ish 
பாதகமாயிருந்துள்ள வேதத்தில் (௪) “மல ஐ குஷ் வருடை ஸரி. 
ஜக ஸல. yee S53 SHEP Soo |ywo BUQKS ocr ௦ 8800. 

OS See ne wostg Q இக்கு? யக்கதத்ரேஸ்ய மக்சாஹ்ப மகோக் 

சமவர்ண மசக்ஷட ஸ்ரோத்சம் ததபாணி பாதம் நித்யம் விபும் ஸர்வ 

(5) இ-வா. ௯.௩.௧. (௨) பெ-மொ.க. ௪. ௭. (௨) B- வா, ௭, ௬௦, ௪. 
(#) @. 4. 6. @. 

* பகவத்ஸ்வரூபரூபகுணவிபூதகளென்றவிடத்இல், பகவத்ஸ்வரூபமாவ.த பக 
வத்இவ்யா சமஸ்லரூபம், ஸ்வருபமாவ ௮, இல்யமல்களவிக்ரஹம், குணமாவஅ இருக் 
சல்யாணகுணங்கள், விபூதியாவ௫ நித்யவிபூதி லீலாவிபூதி, சேஷ்டி தங்களாவன. 

மத்தொழில் களென்றபடி..
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ப்ரத்மப்ரகரணம். ௫௯ 

25... மூடங்கள்போலே. dour ரூபோ க்தி தெரியச்சொன்ன 
வேசோபப்ரும்ஹணமென்பர்க 

  
கள்போலேயும் மேகஸ்பாமளமாய் நிரவதிக தேஜோமய 
மான (்ரீமக்காசாயண) இவ்யமங்களவிக்சஹ ப்சஇபாதக 
மானஸ்ருஇகளை விுதமாக்குதற வேதோபப்ரும்ஹண 
மென்றருளிச் செய்வர்கள். 

  

  
கதம் ஸ.ஸ.ஒச்ஷ்மம் அதவ்யயம் ர த ee ப்ரியத்தின் 
(௧) “ S830 ES HS So WH” ஸத்யம் ஜ்ஞாக மகந்தம் ப்ரும்ஹி 

(௨) “81-8௦ 6)0_)0௦ எ Fo Avutigo உரை? “நிஷ்களம் கிஷ் 

க்ரியம் ரந்தம் நிரவத்யம் நிரஞ்ஜாம் நிர்க்குணம்'” இத்யாதிகளால்சொ 
ல்லப்படுிற ஸ்வரூபத்தையும் (௩) “2-6%2 1325 7” (௪) வஙாஷம் 
Sg OB sows Pyras ஜமீன்! (ட) எழக THES ஷ் 

“யஸ்ஸர்வஜ்ஞஸ்ஸர்வவித்- பசாஸ்யஸச்இர்விவிதைவஸ்ரூயதே- ஸ்வா 
பா வி£ஜ்ஞாகபலக்ரியாச ஸஇத்யகாமஸ்ஸத்யஸங்கல்ப 8?” இத்யாஇகளால் 
சொல்லப்படுகிற, குணங்களையும் (a) “Hye! ௪௯௨ “இஃ, ௦1000௦ 

BOQ FE le Stosmmny S ்லஙாக றங் 050௦. LSS T Se irs 

௫௮௧௧௦ ௯9௭8 | WHT Tso Se-F wy, ஸ்வ இ ॥ உர Foe OEgwEy 

86 வம5௦௨58 1 C6 SHsoow So gorse S83 o-HSS மனக 

இஸ் QNSVT SF 9000௦. 8௫௦085 ॥ ஊக) பட aa se ered cecal 

ட... Bogs xomossS 1 ஸ்ருணுதத்பரமம் ஸ.ஒக்ஷ்மம்? 

ஸர்வஜ்ஞம் ஸர்வப்ருத்தகா | ஜஐஞாஈரூப மநாத்பந்த மவிகாரி கிசாம 
யம் | அசஷடஸ்சோத்ச மஸ்பர்மபாணி ௪சணம் தீருவம் | காமசாத் 
யாஇசஹிக மவர்ணமகுணந்த்வபி | விஸ்வஸ்சவோ விஸுவசச்ஷடர்வி 
ஸ்வபாணிபரம்பதம் | தூசஸ்தமர்தக சசம் ஜ்ஞாககம்யம் கிசஞ்சம்:॥ 
பூதபர்த்ருஸமம் ஜ்யோதிர் ஜயோ இஷாம்தஸ$ பரம் அச்ஷரம்ஸர்வ 
பூகஸ்த்தம் தக்மிஷ்ணே£ பாமம்பதம் | இத்யாதிகளாலும் ( ௭.) 
FORSHEE றட பஜ. KROSS | Fjm POS Beego Sygunso 

Sows ஜில் ॥ ௭900௦ eS, Go} PSs KOgEMHNE | Fors hoo |S 

கல ($ஸ்௦ ௩௯௫ Seri Ketrwo lager Gay HF) Kohow S1BKS\ IFO rst 

ஜெஸ் 88 ௭05 887 ॥8 046௦ Wiss OW Fxg Wigs Fy] ௨50 ௦8-5௨ ॥ 23 
௫ ளால். 59) Xo கசா. இ ந33॥ இச இக ஞ் 869௦ ககன. 

@xS | noows wea Sg) vest he DSSS 1 BBs Poses 

aye DU Tarstn OMS? 8 Bvgomss Mego TTS SWHQOSE ॥ மஸ 

ட்ட டப்பு HO TH IS | “gists Ggseor ஸ்.பர்ஸரக்கிர் 

குணம் பரியேதே | ஸ்ருணு காசத ஷாட்குணயம் குத்யமாகம் மயா 
  

(௧) தத-த;௧, ௫, (2) ஸ்வே, ௬. ௪, ௪௮, (௩) மூ. ௨; ௨. ௬. (௪) ஸ்வே, ௯. 
(௫) சாச்தோ.௮, ௯, இ, (௪) ஸ்ரீபாஞ்சசாத்சம். (௭) அஹிர்புக்ச்பஸம்ஹிதை, 
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௬௦ ஆசாரியஹ்ருதயவ்யாக்யாதம். 

க | அஜடம் ஸ்வாஜ்ம ஸம்போஇ நித்யம் [ஸர்வாவகா ஹகம் 1 ஜ்ஞா 

கம்காமகுணம் ப்ரா ஹ-பப்சதமம் குணடுக்தகா$ ஸ்வரூபம் ப்ரம்ஹ 
ணஸ்தச்ச குணஸ்ச பரியேதே! ஐகத்ப்ருக்குதி பாவோ யஸ்ஸாபக்இ$ 
பரி£ர்இதொ॥கர்த்ருச்வம் காமயத் சஸ்ய ஸ்வாதம்த்ர்ய பரிப்ரும்ஹி.தம்-ஐ 

ஸ்வர்யம் காமதத்ப்சோக்தம் குணதீம்வார்த்த இந்தகை3 ஸ். சமஹாகிஸ் 

யா தஸ்ய ஸததம் குர்வதா ஜகத் 1: பலம்காம குண ஸ்தஸ்ய ௧இ 

தோ குண௫ந்தகை3 ॥ கஸ்யோபாதகா கபாவேபி விகாசவிசஹோ ஹிய3 

வீர்யம் காம குண ஸ்ஸேய மச்யுதத்வா பசாஹவய3$| ஸஹகார்யஈபே 
காயா தத்தே ஜஸ்ஸமுதாஹ்ருதம்'” இத்யாஇகளாலும், வியுகமா 
க்கு பஞ்சசாத்ரம்போலேயும் (௧) “OMS? னத ஹுனாறரலல வ 

டன்ன 2௪5) வெக 3904 9?! * யதோவாயிமாநிபூதாநிஜாயக் 

தே, யேஜாதாநிஜீவர்இ யத்ப்ரயந்த்யபிஸம்விஸம்இ?? (௨) “ret 
௩ Smee hS மான்லஙா WES MySieiter SSGy OWE g¥ st Sop show Se 

Toss” 1 ப்சாம்ஹனோ ஸ்யமுகமாவ£த்।பாஹஒராஜக்யக்குத்2 ஊரூசு 
'தஸ்யயத்வைஸய8, பத்ப்யாகிம்ஒத்ரோ ௮ஜாயத॥” (௩) “ம 33௨௨ 
எஷ்சோனக? “அக்தப்சவிஷ்டம்பமாஸ்காதுமாகாம்?” (௪) “9270௨௭ 
சவி, “பாதோஸ்யவிஸ்வாபூதாகி”(இ)*4 வன் க்ஷம் 22 3௧ | 

இல்கல இனிதே 2 மட்ட பப கட்டட 0 ட ப ப்ட்டமப் 

WITOT ss | BOS BOTS NIB SSI SET) | (8௦௯ 89௦5 ॥“ஸஹோ 

வாச மஹிமா௩ ஏவைஷாம் ஏதேத்சயஸ்த்ரும்ரதேவதேவாயிதி, அஷ் 

டாவஸவ$ எகாதஸருத்சா8 தவாகஸாாஇர்யா8 தயேகத்ரும்றத் இஃ 

'தீரஸ்சைவ ப்சஜாபதிஸ்௪ 1 தரயஸ்தரும்ளாத் * இத்பாதியாலும், 
(a) wos ss நரகத்? ஏல$$ | பெளதிமாப். யோகோபவகாத்கோ 

ang Faery | கெளகொக் கெளசிக? ௭ சாதன ட fa 

Tes wages? EATS) KSwrsy “௪௯: | வ று 28 ரஜி 

எ 17? கெளண்டிர்யாத் கெளண்டி௰ய? ஸாண்டில்யாச் சாண்டில் 

ய$, கெளடிகொச்சகெளதமாச்சகெளதம3, அக்கிவைஸ்யாதாக் நிவைஸ் 
ய$ ஸாண்டில்யாத்”” இத்பாதியாலும் ஜகஜ்ஜ௩்மாஇ களையும் ப்ரா 
ம்ஹணாஇகளையும் தேவஜாஇயில் வைவித்யத்தையும், ருஷிவம்சாஇ 
களையும் ப்ரஇபா.இக்ெ வாக்யல்களால் சொல்லப்பட விபூதியை(௭) 
“GE A) [SOKYL) SM wYg Y WSS | sor 908௦2௭ “ஸல wa yok 

௨? “ஸர்கஸ்சப்சஇஸர்கஸ்சவம் போமங்வர்தராணிச | வம்மாஅசரிதம். 

சைவபுசாணம்பஞ்சலக்ஷணம்”? | என்கெதெபடியே, ஸர்காஇகளையும் வம் 
ஸுல்களையும் மற்வந்தரல்களையும் வம்ஸாறுசரிக ல்களையும் விஸ்கசேண 

... ப்சஇபாஇக்தெமுகேக விரதமாக்குற புசாணம்போலவும் (௮) “4 
அவ? 'உத்ருதாஷிவாசஹேண”” (se) “a0 9H RoE AS 

| 'சை-ப்ரூ-௪. (௨) புருஷஸஒக்தம்- ... (௯) ஆரணம்-௩. (௪) புருஷளக 
(௪) (௫) அமாம்-தீ.ச௨ (௮) புருஷஸச்தம், (௯) ஜே. 
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ப் சதமப்சகசணம். ௬௧ 

ஒகர?! “இதம்விஷ்ணுர்விசக்சமேத்சேதாநிசதேபதம்'” இக்பாஇக 
களாலேசொல்லப்படுற வவதாசசேஷ்டிகங்கனை, சாமாயணம். காசாய 

  

ணகதையென்னும்படி சாமக்ருஷ்ணாவகாசசேஷ்டிதங்களை விஸ்கசேண 
Ur Bur fiéemaus gy, ( #) “SiDHs WET CBT Sosme Ossi sess 

படத் மடப் ர்வ | be warsyiodery (SOK gwen tH 

Sexes முகநக ஏறு Pvgussen dys: ॥ Sr jos ysieo PoSwog 

உஷ் “அதவிஷ்ணுர்மஹாகேஜா௮இத்யாம்மைஜாயத। வாமக0ரூப 

மாஸ்த்தாயவைசோசகிமுபாகமத் ॥த்ரீக்க்சமாகதபிக்ஷித்வாப்சஇக்ருஹ். 
யசமாதவ$- ஆக்சம்பலோகாம்லோகாத்மாஸர்வலோசஹிதேச த31மஹே. 
ந்த்ராயபுஈ$ ப்சாதாம்நியம்ய பலமோஜனா?” இத்யாஇகளாலே, ப்சாஸல் 
இகமாக வவதாசாந்தசசேஷ்டிதங்களையும்,ஸ்ரீசாமாயணத்திலே சொல்லு. 
கையாலும், மோச்ஷதர்மத்திலே, ஸ்ரீஜக்மசஹஸ்யத்திலே, (௨) எச 
BES LH முஸ்ஷால் ஜோதா??? ''காசதேகைவமுக்கஸ்௮ ப்சத்யுவாசஜ. 
கார்தந$ ? என்றுதுடல்5, (௩) Er bigoweT ஏலவல Froese gays 

eps | உயத்ய க லு Sem rey St Bg Bosotery, torte raster 

OPSETH | wYVovowdege myo yoDge* 5! பூர்வம்மக்ஸ்யோப. 

விஷ்யாமிஸ்த்தாபயிஷ்யாமி மேஇிகீம் | வேதாம்ஸ்சைவோத்தரிஷ்மாமி 
மஜ்ஜமாகாக்மஹார்ணவே।த்விதீயம்கூர்மருபேணஹேமகூடஸமப்சபம். 
மந்தரம் தசாயிஷ்யாமி ௮ம்ருதார்த்தம் த்விஜோத்தம” இத்யாதியாலே. 
தமா வதாசசேஷ்டிதங்களையும் வி தமாக்குச,விதிஹாஸம்போலவும், 
(௪) “நர செலல் ௦௧00௪ க ஷர]? 'கீலதோயதமத்யஸ்காவித்யு 
ர்லேகேவபாஸ்வசா?? (௫) Kw Pro Poses ஸகல?" *மகோமய2 
ப்சாணமரிசோபாரூப3| இத்யாஇகளாலே, விக்ரஹத்தைச்சொன்னவித் 
தை, ஆமத்யாக்தகம் விக்ரஹத்தை ப்பலவிடங்களிலும் வர்ணித்துக் 
கொண்டு போகையாலே, ( ௬ ) * தெரியச்சொன்ன”' வென்கறபடியே 
விராதமாகச்சொன்ன வேதோபப்ரும்ஹணமென்தித்தைச்சொல்லுவர் 
களென்கை, இப்ரபந்தசதுஷ்டயமும், (௭) “* முழுகீர்முகில்வண்ணன்!? 
(a) “மைப்படிமேனி ? (௯) “பச்சமேனி” (௧௦) **தாமசைக்காட?! 
(௧௧) * கற்பூவைப்பூவின்ற” (௧௨) “கார்கலக்கமேனி”! (௧௯) **துயசது 
sire.” (3%) “புகல்காயாநிறத்த” என்றுபக்ரமேபிடி.த்துபஸம்ஹாச. 
பர்யந்தம் விக்சஹத்தைவர்ணித் துக்கொண்டு செல்லாரிற்குமிகே, (௧௫), 
“தெரியச்சொன்ன'” வென்றெவிது இருவாய்மொழிச்சக்தையேயா 
லும், உபப்ரும்ஹமணத்வம்ப்சபந்தாக்கசல்களுக்கு மொக்குமென்றே. 

கொள்ளவேணும். வேதத்வம் சொல்லுெபோது ஸாதாசணமாகச் 

(4) ஸ்ரீசா - பா -௨௯, ௧௯, (௨) ஸ்ரீபாசுமோ. (௩) ஷே. (௪) புருஷஸகக் 
சம். (9) (௪) இ-வா. ௪. ௬.௧௪ (௭) ே.௩. ௨. ௪, (4) இி-கி. ௬௪, 

(௯) திருமாலை. ௩. (௧௦) இ-வா. ௮. ௯. ௧, (௧௧) பெ. ௮: 5. (se) Op ge, 
(ce) B-ar, «. 2: (௧௫) இஃவா-௧0-௧0- ௯. (௧௫) இ-வா. ௬; ௯, ௧௪; 

  

  

> 
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௬௨ ஆசாரியஹ்ருதயவ்யாக்யாதம். 

மூ-(இடு) கல்பாஇியில் தோழ்தித்துவர்ணிக்கும் சதுர்முகன் சந்தஸ்: 
ஸம், மோஹ ஸாஸ்தீச ப்சவர்தகன் பிணச்சுடலை வெர் 
தாராக்குமானு மணிக்துயேறேறி 

ம அய்ர்திவை கற்பம் சனிஹடைய வாஇகளிலே, தோற்றி 

த - (உத்சிக்தககுணாதுகுணமாக) கோழ்நினதை, வர்ணிக் 
கும் - வர்ணிய்யாகிற்றெ,' சதுர்முகன் - ப்ரும்ஹாலவினு 

  

டைய, சந்தஸ்ஸஃம் - நினைவும், மோஹஸாஸ்த்ரப்சவர்க 

கன்-மோஹமாஸ்த்சங்களை ப்ரவர்இப்பித்தவனாய், பிணச் 

சுடலை-பிணங்களினுடைய பஸ்மத்தை(யுடம்பெங்கும்பூ9), 
வெக்தார்-சவங்களினுடைய வஸ்.இகளையும், ஆக்கும் - வ்யா 

க்சசர்மத்தையும், ஆறும் - (விஷ்ணுப தியான) ஈதியையும், 

அணிந்து - தரித்து, ஏறேறி - வ்ருஷபமேதி, 

சொன்ன இங்குமொக்குமிறே. பஞ்சசாத்சபுசாணே இஹாஸல்களிலும் 
இப்சபந்தத்இலும் ஸ்வரூபாஇமைஸ்தார்த்தங்களும் சொல்லப்பட்ட 
தேயாகலும், இவ்வோவர்த்தல்களிலே இவற்றுக்கு நோக்காகையாலே 
இப்படி, வகையிட்டுச்சொல்லக்குறையில்லை. % 

  

வ்யா, (௫௫) உபப்ரும்ஹணத்வஸாம்ய மூண்டானாலுமிவ்வாழ்வார் 
ப்சபந்தங்களுக்குள்ள வேற்றம், ஆர்ஷமான புசாணாஇகளுக்இல்லையெ 
ன்னுமிடத்தை யறிவிக்கைக்காக, உபயத்தினுடையமுற்பத்இ மூலம். 
களையருளிச் செய்யக்கொலி, ப்ரதமமார்ஷப்ரபந்தோத்பத்தி மூலத் 

தை யருளிச்செய்ரா. (கல்பாஇியிலென்றுதுடங்க) அ.தாவது:-- 
(௧) “8ல் ஹன) 5௦ Qwme WHWOW | SHI ௭ 

HB, 50 SS gin band pE1" 4 யஸ்மிக்கல்பேஅயத் ப்சோக்கம் yoo 

ணம் ப்ரும்ஹணாபுசா। தஸ்ய தஸ்யதமாஹாச்ம் யம்தல் ஸ்வரூபேண 

வர்ண்யதே” என்றெபடியே, குணத்சயவஸ்யனானதனக்கு காலபே 
தேக குணத்சயமும் ஸல்€ர்ணமாயும், அதிலோசொருகுணம்ப்சசுரமாயு 
மிருக்கும் விமோஷத்தை யிட்டு (௨) * spy ByTBys we 
SRP SE” ஸல்சர்ணாஸ்ஸாத்விகாஸ் சைவராஜஸாஸ் தாமஸாஸ் 

ததா? என்று, ஸல்£ர்ணல்களென்றும் ஸாத்விகங்களென்றும் சாஜஸம் 
களென்றும் தாமஸங்களென்றும் சொல்லப்பட, ௮ஹஸ்ஸ-௩க்களா 

இற கல்பபேதங்களினுடையவாஇகளிலே உத்ரிக்தமான குணாதுகுண 
மாக ப்சஇபன்னமானபடியே (௩) “3382-00 ௭௮80௦ சால் (5 

ஆ$। அவிறிஷ் அண்ண்டு ஒஸ்ட8௦ wy ss வர்க்க ல்ல sri, 

HPSS! | SHENK GPK Noss DWT BOBIGEY- SHES HQT gid 

கவடி “*அக்கேஸ்வஸ்யமாஹாத்ம்யம் தாமஸேஷஃப்சகர். 

த்யதே | சாஜஸேஷ,சமாஹாத்மயமதிகம் ப்ரும்ஹணோயிது?॥ ஸர்த் 

(5) மாத்ஸ்யே - (2 Gp (ஷி 
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ர ப்ரதமப்சகாணம். ௭௩ 

2... மூ. ச்சுழன்முமம் ஆலமமர் பிச்சுக்கெளிர்து தான்வணங்கு 
மாறுறைக்கக்கேட்ட ஸஜாதியர்ப்ரஸா.தமுமார்ஷ மூலம். 
சுழன்று - ப்சமணம் பண்ணிக்கொண்டு, ஆடும்- 
ல்களில்) ஈருத்தம் செய்யும், ஆலமமர்- ர ரர ட பவம் 
(கண்டமுடைய ருத்ரன்) பிச்சுத்தெளிக்து-(சன்னையீஸ்வச 

னாகநினை இருக்கும்) ப்ரமம் நீஸ்தெளிந்தவனாய், சான்- 
,சானானவன், வணங்குமாறு - (ஸர்வேஸ்வசனை) யுபாஹிக் 

   

கும்ப்சகாசம். உறைக்க-உபதேடக்க, கேட்ட-கேட்ட வர்ச 
ளான ஸஜாதயர், ருஷித்வேகஸக்குசர்களான வசஸ்த்ய 
தக்ஷமார்கண்டேயா இகளிலொருவனான புலஸ்க்யனுடைய, 

ப்ரஸாதமும்-அ.துஃரஹழும், ஆர்ஷ.ருஷிப்சோக்கங்களான 

இஇிஹாஸபுராணங்களுக்கு, மூலம் - காரணம். 

விகேஷ்வத கல்பேஷுமாஹாத்ம்யமஇசம்ஹரே3ு கேஷ்வேவயோசஸம் 
ஷித்தா கமிஷ்யர்இபரால்கஇம் | ஸங்கீர்ணே ஒ.ஃஸாஸ்வத்யா£ பிச்ரூ 
ணாஞ்சநிகத்பதே ॥ என்றெபடியே, தாமஸகல்பங்களில் அக்கி௫வர்களு 
டைய மாஹாத்ம்யமும், ராஜஸகல்பல்களிலே, தன்னுடைய மாஹாத் 
யத்தையும், ஸாத்விககல்பல்களில் ஸர்வேஸ்வசனுடைய மாஹாத்ம்யத் 
தையும், ஸங்£ர்ணகல்பல்களில் பித்ருஸசஸ்வஇிசள் மாஹா்ம்யத்தை. 
யும், வர்ணியாநித்கும் சதுர்முகனுடைய (௧) “ஸஷஜாகெல் இஸ்ரீி 

ஐல $IQS” *மச்சக்காதேவகேப்ரும்ஹப்ரு வ்ருத்கேயம்ஸாஸ் 
a8” என்றெபடியே, இவர்வாக்கலே, இச்சப்தம் பிறக்கைக்கடியான 
அனுக்சஹகார்யமான நினைவும் ச்சக்சஸ்ஸென்றெவிது, இவ்விடத்தில் 
கினைவென்றேகொள்ளவேணும். சந்தமென்று நினைவுக்குவாசகம். சக்த 

ஸ்ஸென் ெவினவும் நினைவுக்குவாசகமாக வக்தவிடல்களிலே சண்டுகொ 
ள்வது. ஆக விப்படி. யிரும்துள்ள சதுர்முகன் Bara (2) “oxsoder 

BUAS (BASO PHKSSK [SOLA Eg PRS ஊண்ஙாடமம392 | காஜ, 
விக்ன 50,5" Usted | ah msrogty ஹன்ஸா னவ டே set 

5881 “gsusCsadart GsodsaNish wions sop~| wig@ur 

பூக்வாபவா கேவமாமாசாதயகேபாவ | வசல். வ்ருணீஷ்வசதே வே 
வசம்மத்தோக்ரு ஹாணச | பேமாஹம் ஸர்வபூகச காம்பூஜ்யாத்புஜ்பத 
சொபவேத் | '” என்று, வாம்வேண்டின ஸ்வோகர்ஷகாமனாகையாலே 
(௩) “கக் ஸண்ைவவு Boer es ssos” “sage Gsreanr 
பாஹோ மோஹபாஸ்ச்சாணிகாசய' என்னு, பகவாக்கியோஇித்தது. 
வ்யாஜமாக ஜகமாஇமோஹ௩ஸாஸ்த்ச ப்சவர்தகனானருத்சன் (௪) “பி 
ஊணங்களி காடகனுள் ஈடமாடு பிஞ்ஞகன்?” என்றும், (௫) *“சுடலையில்: 
சுடு நீறன்'” என்றும், (௬) ''வெந்தா சென்பும் சுடுகீறும் மெய்யிற்பூ௫ு? 

(க) irre, ௩௦. (வ... கவ்வு (௪) பெமொஃ௨, ௯, 
அ, (இடைக௦,கூடு. (அஷ. டு, ௮. 
  

  

ட்
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௭௬௪ ஆசாரியஹ்ருதயவ்யாக்யாதம். 

என்றும், (௧) 4 அக்கும் புலியினிகளுமுடையார் '” என்றும், (௨), 
.றும்பிறையு மரவமூமும்சடைமேலணிக்து?” என்றும் (௩) *ஏறேறி? 
என்றும், (௪) “'சுழன்றாடும். கொன்னவிலும் மூவினைவேல் கூத்தன்!” 
என்றும், (டு) “ஆலமமர்கண்டத்தரன்'! 
தம$ப்சசுசனாகையாலே நிஹிஈவ்ருத்இபரனாம், (௬ ) “a x Esso ௩ 83 

ERIEWHT Oh | அழச் ஸதி கரல நர வக்கு நீஸ்க! உம்மத்தவத. 

என்றும் சொல்லுறெபடியே 

ஈ்மத்த$ப்சபுப்பபவதாமபி | சாத்சளஸ்மஸாகேபர் யடஷிதத்மேதத் 
'சவேஸ்வச॥'” இத்பாஇயாலே, ஸ்மறரஈபர்யட ஈம்துடக்கமான நிஹிகவ் 
ருத்ககளை மீயறுஷ்டிக்குமதுச்கு ஹேதுவென்னென்று தேவிகேட்க்கு 
ம்படி. ஸ்மஞாகல்களிலே ஸஞ்சரித்த, றவபஸ்மத்தை உடம்பெங்கும் 
பூசி, அஸ்இமாலைபூண்டு வ்யாக்ரசர்மத்சையுத்த௩£ சந்த்ர ஸர்பாஇ 
களை ஜடையிலே அணிந்து, ஸர்வேஸ்வசன்தன் ஸார்வஜ்ஞாசுகுண 
மாக வேதமயமான விஹகேஸ்வசளை. மேல்கொண்லோவுமாப்போ 
லே, தன்றறிவுகேடுக் கறுகுணமாக ஜ்ஞாகஹீகமான ர௬ுஷபத்தை வா 
(ஹாமாக உடயைஞாய், மத்தர்களித்து ஈருத்தம் பண்ணுமோபாஇ சக் 
சப்ரமம்போலே சழன்றாவேது விஷயத்தை கண்டத்இலேதரிக்கை 
யாலே, ஈம்மைக்காட்டிலுமஇியாயித்த ஸ்க்இகரில்லையென்று தன்னையீஸ்: 
வரனாக நினைத்இருப்பதாலெ ப்சார்இநீல்டி, ஸத்வகுணம் தலையெடுத்து 
ஸத்வம்விஷ்ணுப்ரகாயாக மாகையாலே (௪) **ஆல்மேல்வளர்ந்தானைத் 
தான்வணல்குமாறு. நால்வர்க்கு மேலையுகத்துசைத்தான்?” என்றெப 
டியே, அகடி.கடிடகாஸமர்த்தனான ஸர்வேஸ்வரனை, தானுபாஹிக்கும் 
ப்ரகாசத்தை, உபதே௫க்கக்கேட்டவர்களாகையாலே, ஸ்த்வகிஷ்டசாய். 
ருஷித்வத்தால்வந்த ஸாஜாத்யத்தையுமுடையசான அகஸ்த்ய புலஸ்த்ய 
தக்ஷ மார்கண்டேயர்களில் கால்வரிலே ஒருவனானபுலஸ்த்யன் ( ௮) 
EQ wager ee Soyare எ ane! Sar Sosy ROS TTS AQT yg 

Ser5” * புசாணஸம்ஹிதா கர்தாபவாக்வக்பைவிஷ்இ-தேவதாபா 
சமா தீயஞ்சயதாவத் வேக்ஸ்பசேபவா£?'என்௮ஸ்ரீபசாஸசபகவானுக்கு 
வசப்சகாகம்பண்ணுகையாலே ஸஜாஇயசான சுஷிகள்ப்சஸாதமும், ௬ 
ஷிப்சோக்தங்களான ப்சாந்தங்களிணுடைய, உதயத்துக்கு மூலமென் 
கை! ஸீவால்டீபெகவகனுக்கு அதுச்சஹசசனான ப்சம்ஹாவைப்போலே 
விஜாதியனன்றிக்கே ஸ்ரீபசாயாசபகவானுக்கு வசப்சகனன புலஸ்த்ய 
னும் ருஷியாகையாலே, இவனுக்குஸஜாஇயனென்றக் தட்டில்லையிறே.. 
மத்றமுண்டான இஇஹாஸபுசாண கர்தாக்களுடைய ப்சபக்தங்களுக்கு 
மூலமாசாய்க்தால், இப்புடைகளிலே யாயிருக்குமத்தனையல்லது ஆத் 
வாசகபஃபகவத் ப்சலாகமொரு விஷயத்இிலுமில்லையென் அகினைத்தியே 
ஆர்ஷமூலமென்திவசருளிச்செய்தது. * 
  

(௫) பெமொ. ௯.௬. க, (௨) 0.௯. எ, ௯, (வி ஷெ.ஷை(௪) பெல். ௭௦, (௫) 2-௮. ௪. ௪. (௪) ஷி. (எ) சன்முகன் இ-௬௭.. (௮) விபுசு கட ௨௫.

http://acharya.org



ப்சதமப்ரகரணம்: ௬ட 

,௫0-- (௫௬) பரமஸஜ்வத்தோடே யுள்ளியுசைக்கும் நிகைஞானத்தய. 

னம் சிவனுக் இருமாலாலருள் சொண்டிவர் பாடினார். 

(4) பாமஸத்வத்தோடே (ரஜஸ் தமோமிஸ்ச மன்றிக்கே) சுத் 

கஸத்வத்தோடே, உள்ளி - ( வேதமார்கங்களை ), குன்றா 
கவிசாரித்து, உரைக்கும் - இருள்செய்யுமவனாய், நிறை 
ஞானத்து-பரிபூர்ணஜ்ஞாகத்தை(நிரூபகமாக உடையனாய்) 
அயனும் இவனும் - ப்ரும்ஹு ருத்சாஇகளுக்கு (சந்தர் 
யாமியாய்) தத்தச்சப்தவாச்யனான இருமாலால் - ஸ்ரீய$ 
பஇயொலே, அருள்கொண்ட-ப்ரஸாதத்தைலபித்து, இவர்- 

இவ்வாழ்வார், பாடினார் - (ப்சபந் தங்களைப்) பாடினார். 

வ்யா. (௫௬) இனி, இவ்வாழ்வார் ப்சபந்தங்களுக்கு மூலமின்ன 

சென்னார். (பாமஸத்வேத்யாஇயால்) அகாவது-கல்பாதியிலு தரிக்க 

குணாதுகுணமாக தோத்தித்று வர்ணிக்குமென்றதுக் கெ'ர்த்தட்டாம் 

படி. பசமஸத்வத்தோபே, (௧) “* உள்ளியுசைக்கும்என்னு சஜஸ்தம 

ஸ்டைக்களோடும், தத்ஹபடி சமான ஸத்வத்தோமேக்வயமின்திக்கே, 

(வூ -பசமஸத்வஸமாஸ் ரய?” என்றெபடியே, தனக்குமேலில்லையென். 

லும்படியான ஸத்வயுக்களுப்,சான்சொல்லித்தடையவேதார்த்தமாமிரு 

ககச்செப்சே, சடக்கெனச்சொன்னால்,வாய்வந்தபடி சொன்னான்நிரூபியா 

தேயென்பர்களென்று, சேதகர்பக்கல்வாத்ஸல்யாஇமாயத்தாலே, இவர்க. 

ளுக்காப்இக்கு௮ுப்பாக(க)“நெதியுள்ளியுசைத்த?” என்றெபடியே, வேத 

மார்கத்தை விசாரித்தருள்செய்யுமவனுமாய், பிச்சுத்தெளிக்து சொன்ன 

வன் வார்த்தை கேட்ண்டான ஜஞாகமாத்சத்தை. யுடையவர்களைப் 

போஷன்றிக்கே, (௪) சிதைஞானத்தொருழூர்த்தி” என்றபடியே, பறி 

பூர்ணத்ணுகத்தை நிரூபகமாக உடையனுமாம், (௫) “அயனும் சிவனும் 

25 என்றபடியே, 8ற்ச்சொன்ன ப்ரும்ஹ ருத்சர்களுக்கர் இருமாலால் 
அர்யாமியாய்கின்ன, அவ்வவகார்யங்களை கிர்வஹிக்கையாலே, தத்கச்சப் 

'தவரச்யனுப், ஸர்வாஇகளான ஸ்ரீயபேஇயாலே, (௯) “அருளப்பட்ட 

சடகோபன்” என்றெபடியே, மயர்வஜமஇரலமருளப்பெத்றவசாய், (௪), 

ட *அருள்கொண்டாயிரமின்தமிழ்ப்பாடினன் ” என்றெபடியே, அந்த. 

. வ்வாசக பிகவத்ப்சஸாதத்தை, மூலமாகக்கொண்டு, இவரிப்சபக்கள் 
     

      

பாடினாரென்கை, % 3 

(2) இவா. «.m.@. (2) ஆஸ்தோ. ௪௧, (௩) இவா, ௪.௧. இ. (ஐ.ஷ. 4 

1. de. (B) Cp. a}. 98, (&) ஜே Cop. Cp, ஷெ.(௭) சன்ணிப்பு, ௮. 

ட்டில் i i ag 
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௬௭௬. ஆசாரியஹ்ருதயவ்யாச்பாதம். 

மூ-- (டு௭) கருவுள்வேறிலாமை யரனயனெனச் செய்யுமவைபோலே 
மூவுருவாமுதல்வன் ௮ப்பசவாலே பசமகவிகளால்பாடிவி 
யாது சேர்படச்சொல்லும் கீர்மையிலாவென்னைத் சன்னுக் 

    

.. (ிகருவுள்- சதுர்மு 
கராந்தர்யாமியாயும், அசன்-ருதீரன், அயன்-ப்ரும்ஹா-எ 
தப வா வ் த. செப்பபவைபோலே. (இகத 
ஸ்ருஷ்டி வேசோபதேச ஜகத்ஸம்ஹாச தருபுசதஹகர 
Dot) See caer Gur Gen creigemcasdcier - மார் 
ரர ர காப அப்பாவாலே- ௮௪ 
ரர ர ப பாமனிகரசல கவிபரே 
டர்ன். பரவியது பா தவி க்கொள்ணுகே 
கேர்பட-தனக்குத்தகுஇியாம்படி, சொல்லும். நீர்மையிலா 
வென்னை, சொல்லுகைக்கடியான ஜ்ஞாகாஇிகுணங்களில் 
லாத வென்னை, தன்னாக் - தன்னோடொற்ற (ஜஞாகாதக 
ஞூடையனும்படி) பண்ணி, என்னாமுதல்-என்னுடையவாக் 
ப்சவ்ருத்திக்கு முதலாய், வக்துபுகுந்து. - வந்து ப்சவே௫ி 
,த்௮, தப்புகலத (என்னுடையஸ்பர்ரூத்தால் வந்த) தோ 
  

வ்யா. (௫௪) அவர்களுடைய ப்ரஸாத மார்ஷமூலமென்னுமிடம், 
(© “கஷ்ஜுகே? “மச்சக்காசேவ புசாண”” இத்யாஇயாலே, ப்ஈபந்தவக் 
தாக்களானவர்கள் வசகஷித்தமாயிருந்தது. அப்படியே, இவர் ப்ரபந்தம் 
களுக்குமூலம், பகவத்ப்ரஸாகமென்னுமது, இவர் வசஈஹித்தமோவெ 
ன்ற வபேகைஷையிலே அத்தைமூதலிக்கறுர். (கறாவுள்) என்னுதுடல்9, 
அதாவது: (௨) “3 888 Bodegm Bg wns aed Sony Boo Stor 
SAU GE sFoowxs i Dwg eKss* Ps prymsse gs ss Ges 

(௪) “இிலசமுகன் கருவுள் விற்றிருந்து படைத்திட்டகருடங்களும்ள: 
அம், (௪) “வெள்ளசீர்ச்சடையானும் சின்னிடை வேதிலாமை கம 
நின்றதும்” என்றும், சொல்லும்படி, ப்ரும்ஹருத்சர்களுக்கந்தர்யாமி 
யாய்க்கொண்டு, ஸ்ருஷ்டி ஸம்ஹாசாஇகளைப் பண்ணாநிர்க்கச்செய்தே, 
(௫) “அரனயனென உலகழித்தமைத்துளனே”” என்னு, ஜகத்ஸ்ருஷ்டி. 
வேதகோபகேஸும் ஜகத்ஸம்ஹாசம் தீருபுசசஹகமுமாற விவத்றை, 
ப்ரம்ஹ ௬ுத்ரர்கள் தால்களே செய்தார்களாக லோகத்சார் சொல்லும் 
படி செய்தாப்போலே, (௬) “மூவுருவாம்முதல்வன்?” என்று, ஸ்வேக 
ரூபேண நின்று கார்யம் செய்யுமிடத்தில், தனக்குத்தானே wun eps 
போலே, ப்ரும்ஹ ருத்சர்களுக்கும் கானே யடியாய், அவர்களை ஸரீ 

. (இஸ்ரீசா-பா-௨. ௩௨ (௨) ஸ்ரீவிஷ்னுதர்மே - ௬௮, ௫௦, * ஸ்ரீபாரதம் 
அர்ணபர்வம்- ௩௫. (௩) தி-வா-ட௫ு.௧0:௮. (௪) டே -ஷே- ஷே-௪. (௫) 

ச, ௪௮. (௪) ஜெ-௭, கூவ, 
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ப்ரத்மப்ரகரணம்: ௭௬௭ 

OP. தனுகத் தன் சொல்லாத்ரானேதுஇத்து மலக்குகாவியல் 
மொய்ய சொல்லால் சொல்லவல்லேனென்று கானும்சொ 

ல்லி காடுங்கையெடுக்கும்படி. என்: சொல்லால் யான்சொ. 

  

ஷெங்களில்லாதபடி, தன்னைவைகுக்கனாக - (கான் புகழ்ந்து 
வித் தாலே) தன்னைஸ்ரீவைகுண்டாஇபத்யமடை.ந்தவனாக, 
,தன்சொல்லால் - தன்னுடையசொற்களாலே, தானேதுதி 
த்து கனக்கு தீதானேதுஇத்துக்கொண்டு, மலக்கு - மயல் 
கப்பண்ணவல்ல, ஈரவியல் - காவால், மொய்யசொல்லால்- 

  

செரிந்த சொற்களாலே, சொல்லவல்லேனென்று-கவிசொ. 
ல்ல ஸாமர்த்யமுடையேனென்னு, கானும்சொல்லி - (என் 
ணுடையலாக்காலே, கானேசொல்லி, நாடும் - (நான்பண் 
ணினதாக நினைத்இருக்கும்) லோகமும், கையெடுக்கும்படி. 
(ஆற்வாசருளிச்செய்தாரென் உபகாரஸ்மிருஇயாலே), 
அஞ்ஜலிபண்ணும்படி, என்சொல்லால் - என்வசநத்தாலே, 
யான்சொன்ன-நான் கர்தாவாகச்சொன்ன, இன்கவி- இனி 
யதானகவி, என்பித்தான்-என்றுலகத்இல் ப்ரஹித்தமாக்கி 
னன், என்ருரிறே, என்முழ்வாரருளிச்செய்தாரிதே. 
  

மாகக்கொண்டுகின்று, ஸ்ருஷ்ட்யாஇகளைப்பண்ணரி, அவர்கள் செய்தார் 
களென்று ப்ரஹித்சமாக்குமவன், (௧) “*இறத்துக்கேதுப்பசவாம்?” 
ன்கிறபடியே, எகேனுமொரு கார்யத்திலே வந்தால், ஒரு தருணஜ் 
தைக்கொண்டு கார்யம் தலைக்கட்டிக்கொள்ளவல்ல ஸாமர்தயத்தையு 
டையவனுகையாலே, (௨) '*இன்கவிபாடும் பரமகவிகளால் தன்கவி 
கான் தன்னைப்பாடுவியாது?” என்னு சொல்லுறெபடியே, தன்னைக் கவி 

, பாடுவிக்க வேண்டினல் அதற்டோன ஜ்ஞாகஸுக்திகளால் குறைவற்ற 
வர்களாய், இனிய கவிகளைப்பாடவல்ல மேலான கவிகளான வ்யாஸ 
பராச வால்மீகி ப்ரப்ருஇகளும், செர்தமிழ்ப்பாவொசான முதலாழ் 
வார்களுமுண்டாயிருக்க, அவர்களைக்கொண்டு பாடுவித்துக்கொள்ளா. 
தே, (௩) * கேர்படயான்சொல்லும் நீர்மையிலாமையில் “* என்றெ 
படியே, தனக்குச் தகுஇியாம்படி வாய்க்கச் சொல்லுகைக்கடியான 
ஜ்ஞாகாதி குணங்க ளெனக்கன்றிக்கேயிருக்க (௪) * என்னைத்தன்னா. 
க்” என்றெபடியே, என்னைத் சன்னோடொத்த ஜ்ஞாகஸக்இகளையுடை. 
யனாம்படி பண்ணி (௫) “என்காமுதல்வக்து புகுந்து” என்றெபடியே 
என்னுடைய வாக் ப்ரவ்ரு.த்திக்கு முதலாய் வந்துபுகுந்து, (௬). “என்: 

ஞ்யெே திப்புதலின்றி” என்றெபடியே, என்னை யுபகாணமாக்கக்கொ 
டு பாடாநித்கச்செய்தே, என்னுடைய ஸ்பர்றத்தாலேவந்தகோஷம். 

(@) Beers ௯௯. (8) ஷு தைச (௫) க்கட, 
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Fro} ஆசாரியஹ்ருதயவ்யாக்யாதம். 

மூ--(௫௮) தர்மவிர்யஜ்ஞாநத்தாலே தெளிந்து ஹ்ருஷ்டராய் மேலே 
மேலே. 

ரவ saves eas cep: Sone 
தெளிந்து - கெளியவறிந்து, ஹ்ருஷ்டராய்' - (தெளிவா 
ண்டான) ஹர்ஷமுடையசாய், மேலேமேலே - உத்த 

  

சோத்தரம் 

'சட்டாதபடியாகக்கொண்டு (௧) தன்னை வைகுக்தனாகப்புகழ?” என் 
இறபடியே, கான் புகழ்க்தவித்தாலே, சான் ஸ்ீவைகுண்டகாதனாய், அம் 

குற்றைஸ்வர்யம் பெற்றானாகநினைக்ஐ, (௨) “தன் சொல்லால் சான்தன் 
ஊைக்கர்த்இத்த?” என்றும், (௩) “தன்னைத்தானே துதித்து?” என்றும், 
சொல்லுறெபடியே, சொல்லும் தன்னுது சொன்னானும்தான் சொல்லித் 
தும் தன்னை, என்னும்படி, எனக் கந்தசாத்மாவாய்கின்று, (௪) “தன்னை 
,த்தகானேதஇத்து? (௫) '*வலக்கையாழி மிடக்கைச் சங்கமிவையுடை 
மால்வண்ணனை மலக்கு காவுடையேத்கு? என்னு, ஒன்னுக்கும். விக்ர 
'தனுகாகஸர்வாஇகனை யென்னுக்திமாத்ரத்தாலே விக்ருஇினாம்படி பண் 
ணவல்ல கரவிறுடைய வெனக்சென்றும், (௬) காவியலாலிசைமாலைக 
ளேத்தி ஈண்ணப்பெத்தேன்”” என்னும், கெஞ்சொழியவாக் ப்ரவ்ருத்தி 
மாத்சத்தாலே,* இசைமாலைகளைக்கொண்டு ஸ்தஇித்து உட்டப்பெற்றே 
னென்றும், (௭) “மொய்யசொல்லாலிசை மாலைகளேத்தி புள்ளப்பெற் 
ஜேன்” என்றும், செரிந்த சொல்லாலே யுண்டாய், இசையோடே கூடி 
யிருந்துள்ள தொடைகளாலே யேத்தி யஅஸக்இக்கப்பெத்தேனென்றும், 
(ம் வானக்கோளைக் கவி சொல்ல வல்லேக்கு?” என்னு, erg 
ண்டகாதனைக் கவி சொல்லவல்ல வெனக்கென்றும், சான்பாஉனேனாக 
நினைத்து, கானும்சொல்லி (௯) “ சடகோபன்சொல் :” என்னவா 
நே, நானித்தைப்பாடினோனாக நினைத்து காடு மஞ்சலிபண்ணும்படி. 
(20) என்சொல்லால் யான்சொன்ன வின்கவி யென்மித்து!” என்றபடி 
யே, என்னுடைய வசகவ்யக்தியாலே கான் கர்தாவாகச்சொன்ன கினிய 
கவியென்னு நாட்டிலே ப்ரஷித்தமாக்கனொனென் தருளிச்செய்தாரிறே 
யென்கை. ஆகையாலிவர் ஸர்வேஸ்வரனடியாகவேபாடினமை நிச்சித 
மென்று கருத்து, % 

வ்யா, (௫௮) இப்படி, இப்சபந்தங்களுக்கு மூல லைலக்ஷண்யத் 
தாலேவக்த வேற்றத்களவுமன்கிக்கே வக்த்ருவைலகஷண்யத்தால் வத்த 
“வெத்தமுமுண்டென்றறி விக்கைக்காக ருஷிகளித்காட்டி லாழ்வார்க்கு. 

   

   

  

-ண்டானவ்யா வ்ருத்தியையருளிச்செய்கறுர். (கர்மவிர்யத்ஞாகத்தாலே), இதல த ட பபப க டப ட்ட பக அவம்.    வாஃ௪, ௯, ௭. (2) Gp ap Gap 2, (m) Gey - 20. e. as 
(6) ௯௩௪. ௯(௬) ஷ-௪, ௫.௪. (௪) Cap.- Gap - Che Yo, 

np. - Gag. - Cp. - &, (&) த-வா-௧,௨, ௧௯ (௧0) ஷை ௭, ௯, 
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ப்சதமப்சகரணம். ௬௯... 

2. “மூ. தொடுப்பாரைப்போலன்றே அதுளிக்பக் யாலே யுள்கல. 
ய்கிச்சோடித்து மூவாறு மாஸம்மோஹித்து. வருக்தியேங், 
இத் தாழ்ந்கசொற்களாலே அத்றெவிவர். 

“ தொடுப்பாரைப்போலன்றே. - (ஸப்தங்களை) த்தொுக் 
கும் (ருஷிகஸை ப்போலன்றே, அருளினபக்தியாலே - ஸர் 
வேஸ்வரனருளினஜ்னா௩ பரிபாகரூபபக்தியாலே, உள்கல. 

- ங்கி - (விஸ்லேஒதுக்கத்தாலேஜ்ஞாகம்) கலக்கமடைந்து, 
ஸோடுத்து - ( பகவததுபவாலாபத்தாலே ) அக்கத்து,, 
முவானுமாஸம் மோஹிக்து '- மூன்றிடத்தலவ்வானுமா 
ஸம்மோஹித்து, வருர்இ - வருத்தப்பட்டு, ஏங்கி - (அது 
பலாலாபத்தாலே) பொருமிப்பொருமியமுது, தாழ்ந்த 
சொற்களாலே - கத்கதஸ்வசஞப்தல்களாலே, அற்றே. 
விவர் - இப்சபந்தத்தை நிர்மிக்தெவிவ்வாழ்வார். 

  

  

  

  

என்றுதுடங்ி, அதாவது: (௧) “௭88௦ psoas விராட 

௧௨ 5530௦ ஏ 630௮ பாக 2) (மக1687? ““ஹஷிதம்பாஷிதம் எக்க 

யாயச்சசேஷ்டிதம் | கத்ஸர்வம்சர்மவிர்யேணய தாவத்ஸம்ப்ரபஸ்யதி' 
என்றெபடியே, தாந்தாமதுஷ்டிதத தபோரூப தர்மத்தினுடைய ஸக்தி 
யாலே நித்த ஜ்ஞாநத்தாலே (௨) “கண்டும் தெளிக்தும்”” என்றபடி 
யே, ஜ்ஞாதவ்யங்களைத்தெளியவறிந்து, அதுதான் (௯) “2847ம் Sook 
po” “ந5பொ தாதபரமஸ-கம்'” என்னும்படி யிருக்கையாலே ஹர்ஷ 

யுக்தராய், அந்தத்தெளிவும் ஹர்ஷமுமஒயாக உத்தரோத்தசம். ரப். 
'ஐங்களைத்தொடுக்கும் ருஷிகளைப்போலன்றே, தர்மவிர்யஜ்ஞாகத்தாலே 
வந்ததுக்கும், அதுதான்ஜ்ஞர்கமாத்சமானதுக்கும். எஇர்கட்டாம்பம. 
(௪) “டியர்வதமஇிகலமருளினன்” என்றெபடியே, நிர்ஹேதுகபகவத் 
ப்ரஸாதத்தாலே வந்ததாய், ஜ்ஞாகவிபாக ரூபையானபக்தியாலே, கெளி 

வுக்கும் ஹர்ஷத்துக்கும் எஇர்தட்டாம்படி (௫) “மதியெல்லாமுள் 
கலங்” என்றெபடியே, விரஹவ்யதையாலே ஜ்ஞாகமெல்லாமடி. மண்டி, 
யோடேசலல் யதாமகோசதம் பகவததுபவம்பெருமையாலே கோடு 
த்து, மேலே மேலேதொடுக்குமதுக்கெ£ிர்த்தட்டாம்படி (௬) “எத்தி 
ஐம்? என்றும், (எ) “பிறந்தவாது?” என்றும், (4) “கண்கள் வெந்து?" 
"என்னும், ஸர்வாஇகனாயவாப் தலமஸ் தகாமகாயிருக்கச்செய்தே, கடத் 

ராய் சபலசாயிருப்பாரைப்போலே, அவன்செய்த கவகீதசெளர்ய வரு, 
த்தரந்தத்ழையும், அகர்மவஸ்யனாயிருக்கச் செய்தேயும் கர்மவஞ்யரை। 

போலே பிறந்தபடியையும், (மாயக்கூத்தனில்) தாம்கண்ணும்வாயும் 
Bere ee ee ம 
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Sey .. சாரியஹ்ருதயவ்யாக்யாதம். 

கற்றும் தெளிந்துங். கண்டனீக    

  

தட்ட Magee Be See 
(2) ஸ்லாதியாய யோகங்களை - வேதுத்தையு மஷ்டால்கயோக 

.... தீதையும், தழ்றும் - அப்யவறித்தும், தெளிந்தும் - (அவ்வ 
ஜியாலே, அறிக்தும், கண்டமைமைப்பாலே - கண்ட 

யிலவைஞத்யத்தாலே, ஒஇ- (வேதமாஸ்த் ங்களை), 
அப்யவித்து, உணர்ந்தவர் - (தயாஜ்யோபாதேயங்களை) 

தென்னப்ரகாரமிதென்ன ப்ரகாரமென்று, ஓசொன்திலவ்வாது. 
மாக மூவாஅமாஸம் மோஹித்து (௧) “வருந்இனான்வாசகமாலை 

- என்றைபடியே, ஒரு சொல்லெடுக்கும் போதொருமலை 
ச்குமாப்போலேவருத்தப்பட்டு, (௨) * என்றென்தேல்கயழுதக் 

என்றபடியே, அதுபவாலாபக்லேஸத்தாலே யவன்படிகளைப் 
(சொல்லி, பொருமிப்பொருமியமுது (௩) “அங்கேதாழ்ந்த 

'” என்ெபடியே, எங்கேகாண்கேனென்கத மகஸ்மைஇல். 
குத்கசஸ்வரூப்மான ஸப்தங்களாலே (௪) “வண்டமிழ் தாற்க 
ன் ப் ரபந்தத்தை நிர்மிக்றெவிவரென்கை, % 
(௫௯) இப்பட பகவம்ப்சேடித்தாலே ருஷிகள் வ்யால்ரு் 
'வஷ்திக்ே, இகாவிஷயவை சாக்யத்தாலும் அவர்களிலிவர்வ் 

£ன்கினுர். (ஸ்வாத்யாயேத்யாஇயால்) அதாவது: (௫) 
A ‘sx load Tyg Tos s-SS 1 P YR Osan vo 

eS | BE TOS MEP OST MH pK SESE | Surog 
PowsErS AWS “ஸ்வாத்யாயாத்யோக மாவ$தேயோ. 
யாயமாமகேகத்। ஸ்வாக்யாயயோகஸம்ப தயாபசமாத்மா ப்7 

யஸ்வாத்யாய ஸ்சஷூர்யோகஸ் தகாபம் கமாம்ஸ௪ 
ம் ப்ரும்ஹபூதஸ்ஸஸஃயகே॥'” என்றபடியே, ஸ்வாத் 
1, த்ருஷ்டிகளாலுமொழிய மாம்ஸசக்ஷூடஸ் 
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ச் ம் 

ப்ரதமப்ரகரணம். 

a மூ feten erverurveu est அவன்வழங்கு 
க ஸாலே. நகேசேகசார்செறிந்தநீருடி. 

ளைக் கண்டபோதே மடதத தக 'மிவர்க்கு... 
வன்பாஸங்கணிங்கத்று, 

த அப்ப்டி 
ஆதிக்தருக்கும் (குஷிகன்) இன்னம் - - இக்களவு், ் 
பாம்பத்தர்- (ஸாம்ஸாரிகபோகத்ருஷ்ணாச்ஜடச்களாலே. 2] 
“பக்இக்கப்பட்டிருப்பவர்கள், அவன், 
ப்ரஸாஇத்த, இவ்யசக்டஸ்ஸாலே- 
சத்தாலே,கேசே - கேசாகயிருக்கும். 
செறிந்த நீராடி - காலகண்டனானகங்கா, 

‘ காண்கைக்கரியனான, அரும்பொருளை - துர்லபவஸ்.துவா. 
ஸர்வேஸ்லரனை, கண்டபோகே - (இவன்கானேகாட்ட) 
க்கண்டபோதே, யாமுருமையென்னும்படி.- காங்கள வித். 
யாதிகளை யடையாதபடி. விடுவித்தருள வேணுமென், 
படி, இவர்க்கு- இவ்வாற்வார்க்கு, வன்பாஸங்கள் -. 
மானபாஹ்ய விஷயஸங்கங்கள், நீங்கிற்று - ஸவாஸாமாக 
விட்ட சன்றது. 

  

    

  

    

   

  

என்றெபடியே, தன்னைக்காண்கைக்கு ஸாதஈமாக அவன்கொடுத்த இவ் 

'யஜ்ஞாக ரூபசகஸ்ஸாலே (௧) நேரே கடிக்கமலத்துள்ளி! 
காண்கிலான்?” என்றும் (௨) *: கார்செறிந்தகண்டத்தா னென்கண் 

- ஸான்காணுன்”” என்றும் (௩) நீரூடி தான் காணமாட்டா, 
யை” என்றும் (௪) “கட்கரியபிசமன்சிவனிர்திச னென், 'வர்க்குங்கட். 

கரியகண்ணன்! cape, சொல்லுதெப்ஒயே, ees ளாரில்் காட். 

     
வயா (போகா த ப்ரும், 
காணவரியனாய், (௬) அ கட வது 

றி 'கதனகொள்க அரும்பொருளாதல்” க அடல் 
-தஷ்ஸ்க2 “யஸ்யாமதம் sauna” wir Gov,
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களுக்கு அக்கருவிகளுக்கு, னப ணல்்கை 
- (Cus, , தாரகாஇகள் (etree 

(ப. த்விரஹவ்யஸைத்காலே) பாஷ்போ 
.சவஹிய்யானிர்க்க, கடலும்-ஸமுத்ரமும், மலை 

மும், விசும்பும்-ஆகாசமும், அழாம்-சேடி, 
  

"ல மயினியாமூாமை”” என்றவித்யாஇகளை 
aor ட. (ஐவனைக் காற்கட்டும்படி, இவ க்கு (6) . 

கள்” என்ற, ee தட்டல் சபலம் 

அதவது ர டண am 

/ £ல்துகர்க்து” என்றும், (இ) * வீழ்கனி 
* இவையேதுகர்ந்து ?*? என்றும்சொல்லு: 
'தோயல்களே தாரக போஷக போக்ய 

யன்று: ர வடம் 
ee வெத்திலையுமெல்லால். 
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ப்ரதமப்்சகரணம். ௭௩ 

**... மூ. இருமாலென்றும். எங்கே காண்கேனென்றனுமிவசலமாப்பு 
அவர்களுக்குப் புத்சவியோகத்திலே. 

மூ--(௬௨) பலஸாகா தேவதாக்தரல்களில் 

(௫) இருண்ஜென் லம் Gus யென்றும் (கூப்பிட்டு, எல்கே 
ன என்கேகாணத்கட வேன் என்னும ப வனப்ப- 

-என்றும்படியாக விவ்வாழ்வார்ப்படமலமாப்பு, அவர்களுக் 
குணுக்தருஷிகளுக்கு, பு்சவியோகத்திலே-புத்ரவிம்லே 
ஷத்திலே. % 
ல கன்ட தலும் சதக பார்க தனம வம கலக க 
'காங்களில் - இதச தேவதா விஷயல்களிலும்,, 

  
  

  

காண்பான் நான் அலைப்பரய்”” என்றும், சொல்லுறெபடயே, பகவத்விச 
ஹவ்யஸநத்தாலே. கண்ணும் கண்ணீருமாய், அபரிச்சேத்யமான கட 
லோடு கிர்விவசமான மலையோடு அச்சமான வாகாசத்தோடு வா௫ியத 
வெங்குர்சேடி ஹ்ருதயங்கலங்கி ஸ்ரீபதி] என்னு கூப்பிட்டு, எங்கே 
காணக்கடவேனென் நிவர்படு மலமாப்பு, ஸ்ரீவஷிஷ்டபகவான் புத்ர 
வியோக க்லேஸுத்தாலே (௧) எீஸ்ஜளள மாமு ஷாகி yKargy he 

85 ஷ் ரசு Eromransds | Somvsr 9s Sy simpy Sui 

SPA DB Qe Ne HOST wosisn sy I SoS wos F's SOO iT TSE I 

Bxigin anwig? BSH HS Ay oy Sor ॥ ‘Pie Ssh Be rake 

Mil SSS a? or oh bends PSS SwH\S 1? “ஸமேருகூடாதாத்மா 

கம்முமோசபகவாந்ருஷி 8 ॥ இொஸ்தஸ்யசிலாயாஞ்ச தலசாஸாரவிவாப 
தத் ॥ ஈமமாசசபாதேகததாஸமுநிஸகத்ம 8 | கதாக்கிமித்வா பகவாம்ஸ. 
விவேறமஹாமுகே ॥ தம்ததாஸ-ஸமர்த்தோபிகததாஹஹ-தாஸக$ |, 
ப்யமாநோப்யமிதசக்கஸ்தோக்கிசபவத்ததா | ஸஸமுத்சமபிப்சேத்: 
யஸோகாவிஷ்டோமஹாமுநி 3 | கண்டேபத்வாலொக்குர்விம்நிபபாத 
esto” என்றெபடியே, மலையிலே யேறிவிமுவது. கெருப்புலே 
புகுவது கழுத்திலே கல்லைக்கட்டிக் கடலிலே விழுவதாகையாலும், 
ஸ்ரீ வேதவ்யாபைகவாற் புத்சவிசஹம் பொனுக்கமாட்டசமல் (௨) 
ஈடில்லை உனகக. வல 2-ஒ 887” 4 தவைபாயகோவிசஹகாதர. 

அஜஹாவபுத்ரோத” என்றெபடியே,புத் சனேயென்னு வாய்விட்டமுது 
கூப்பிட்டுக்கொண்டு, காணப்பெருமையாலலமர்ந்து இரிகையாலும், 
அவர்களுக்கு புத்ரவிஸ்லேஷத்திலே கடக்குமென்றபடி.. * 

> 
வ்யா. (௬௨) இம்மாத்சமன்திக்கே, பலஸாதகாஇகளில் ப்-இபதஇவி 

மோேஷத்தாலுமிரண்டு தலைக்குமுண்டான நெவோியையருளிச்செய்க 
ரூரீமேல் (பலஸாதகேத்யாதியாலே) ஆகாவது:--(௩) ஈறச்வக 

(௮) ஸூ. பாகம், ௯.௨, ௨ (௫) வி-பு: ௬௫.௫௯, 
60 - 
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௭௪ ஆசாரியஹ்ருதயவ்யாக்யாதம்: 

மூ... இவர்கள் நினைவு பேச்சிலே தோன்றும், a 

இவர்கள் - (ருஷிகளும், ஆழ்வாருமா) இவர்களுடைய, 
நினைவு-அபிப்சாயம், பேச்சிலே. (ருஷிகளுடைய) உக்க, 
ளிலேயும், (அழ்வாருடைய) இல்ய ஸ.க்இிகளிலேயும், 
தோன்றும் - தெரியும். 

      

  

ow TS VOE WIPO Ks Ty LETT ID oT SHS Ty wah owwt 
Susi WIT wy BIH Sirworxaiy VAS? Yo wwtsesr” “நிரஸ் 

2 
'தாஇயாஹ்லாகஸ.க பாவைகலக்ஷணா। பேஷஜம்பகவத்ப்சாப்இிரேகா 
ந்தாத்யக்தஇமேதா | தஸ்மாத்தத்ப்ராப்தயேயத்க$கர் தவ்யபண்டிதைர் 
நரை8 ॥ தத்ப்சாப்தஹேதுர்ஜ்ஞாகஞ்சகர்மசோக்தம்மஹாமுகே”' “இத் 
யாதிகளாலே, பகவத்ப்ராப்இயே பலமாகவும், கர்மஜ்ஞாகாஇகளே உபா 
யமாகவும், இந்த்சாஇ தேவதார்கர்யாமியான ஈஸ்வரனே உத்தேஸ்யன 
கையாலே, இந்த்சாதி தேவகைகள் அதுவர்தநீயசாகவுமிறேருஷிகள் 
சொல்லுவது ( ௧) 8தனக்கேயாகவெளைக்கொள்ளுமீதே?” (௨) 4வழு 
விலாவடிமை செய்யவேண்கோம்'” என்று, கைங்கர்யம் புருஷார்த்தமாக 
வும்,தத்ஸாதகமும், (௩) *காகணைமிசை ஈம்பிசான்சசணேசரண்”? (௪), 
“அடிக்ழேமர்க்து புகுந்தேனே”” என்ற, ப்ரபத்இயாகவும், (௫) “மற் 
ஜொரு தெய்வம் தொழாள்” என்று, தேவதாந்தரங்களஅுவர்த நீயரல்ல 
சரகவுமிறே யிவசருளிச்செய்வது. ஆகையால், பலத்இலும் ஸாதநத்தி 
லுக் தேவதாந்தரங்களிலுமவர்கள் ப்சஇபத்இயு மிவர்ப்சதபத்இயு மிர 
ண்டு தலையில் பேச்சிலும் தெரியுமென்கை. & ஸகலவேத ஸங்க்சஹ 
மான இருமந்த்சத்இல், ப்ரதமபதத்தாலே ஸேஷத்வைக நிரூபணீயமாக 
ப்ரஇபாஇக்கப்பட்ட ஆத்மாவுக்கு, ஸ்வரூபாதுரூபமானபுருஷார்த்தம் 
சசமப தத்தில் சதர்ச்தயொல் சொல்லப்பட்டகைங்கர்யமேயாகையாலும், 
மத்யமபதப்ரதிபாதிதமான பகவதத்யந்த பாரதந்தர்யத்துக்கு, ததே 
கோபாயத்வமொழிய, ஸ்வாக்ஷணேஸ் வ்ப்சவ்ருத்இசேசாமையாலும், 
மத்யமாக்ஷ£ப்சதிபாஇதமான பகவதகந்யார்ஹத்வத்துக்கு தேவதார் 
தரானுவர்காகக்சம். ஸஹியாமையாலும், பகவத்ப்சாப்இி மா.த்சம்பல 
மாகவும், ஸ்வயத்கரூபகர்மாஇகளுபாயமாகவும், அஹங்காசயுக்ததேவ 
தைகளை பகவத்விலேணதயா உபாதேயசாகவுல்கொள்ளுமது, ஸ்வரூப 
யாதாத்ம்யதர்சளுக்கு பரித்யாஜ்யமாயிதேயிருப்பது. ஆனபின்பு பலா 
இத்சயத்இிலிவர் ப்சஇபத்திக்கு மவர்கள்ப்சஇபஇக்கும் நெவொ௫ியுண் 
டாகையாலே, இவ்வழியாலு மவர்களிலிவசசக்யக்தவ்யாவ்ருத்த சென்ன 
தாயிற்று, * 

(க) இ-வா-௨, ௬, ௪. (௨). ல ௯, ௯, (௩) ஷே டு, ௧௦, ௧௧, (௪) ஷி 
௬௨௧௦, ௧0. @ டி. ௪. ௬, ௧௦, 

  

* = க
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ப். ரத்மப்ரகரணம். டு 

௫0-௬௩) ராமாயணம். நாராயணகதை யென்றுது டங்க கங்கா காம். 

கேய ஸம்பவாத் யஸத்சர்த்தகம்பண்ணின எச்டில்வாய் 
ரடத்இி பண்ணாமல் இருமாலவன் சவி 

  

(9) சாமாயணம். - ஸ்ரீசாமாயணம், நாராயண கதை - ஸ்ரீமக் 
காசாயணவைபவ ப்சஇபாகககதை, என்னுதுடல்9 - என் 

, அபக்சமித்து, கங்கா - கல்கையினுடையவும், கால்கேய - 
ஸடப்சமணியனுடையவும் பீஷ்மருடையவும், ஸம்பவாதி - 
பிறப்புமுசலியவையாறெ, அஸத்£ர்த்தகம்பண்ணின-£ப் 
புகழைச்செய்தகனாலுண்டான வசுத்இியைய்போக்குநிமித் 
சம் பகவத்கல்யாண குணவர்ணநஈத்இலுறுப்பட்ட வ்யாஸ 

வால்மீகாஇகளைப்போலே,எச்சில்வாய் ரடித்இபண்ணாமல்- 
அஸத்தீர்த்கத்தாலே வாக்கையசுத்இயாக்க அதுக்கு சுத் 
இபண்ணத்தேடவேண்டாதபடி, இருமாலவன்கவி - ஸ்ரீ 
  

வ்யா. (௬௯) ஆக, தர்மவீர்யேத்யாஇவாக்யம்தடங்க, இவ்வளவுமிப் 
பந்த வக்த்ருவைலக்ஷண்யத்தை ப்ரஇபாஇத்தார்க்றே, இனியிப்சபந்த 
வைலக்ஷண்யக்றன்னை. ப்சதிபாஇக்இமுர்மேல், (சாமாயணமென்றுதுட 
ங்கி) அதாவது:-- (௧), “ஷூஸ் ண்மை Wished) a wong” 

* க்ருத்ஸாம்சாமாயணக்காவ்யமீத்ருபைகேசவாண்யஹம் '” என்னு, ரா 
மகதையைச்சொல்லுவதாக சாமாயண மென்றுபக்சமித்து, கங்காஸம் 
பவ எ-ப்சம்ஹண்யோத்பத்இ புஷ்பகவர்ணஈரூபகதைகளை பரக்கப்பே 
சுகையாலே, அஸத்£ர்தம்பண்ணி வாகரடித்தந்தஇறே ஸ்ரீவால்மிு 
பகவானுக்கு, (௨) “pwrosetasS” *நரராயணகதாமிமாம்!” 
என்றெபடியே, நாசாயணகதையென்றுபக்சமித்து ஸம்பவபர்வத்இல் 

கேயசான ஸ்ரீபிஷ்மருடைய உச்பத்ததுடக்கமானவநேகருடையவு 
தபத்இப்சகாரங்களை விஸ்கரேணப்சஇபாஇக்கையாலும் “*பூசல்பட் 
டோலை” யென்னும்படி, பாரதயுக்தப்ரகாராஇகளையே பறக்கநின்றுவர் 
ணித்தபடியாலும், அஸத்£ர்தகத்இலேமிகவும்பதர்து அர-த்தையான 
வாக்கை (௯), S68, BS orsrowOD BS 30:50 | whos os gown 

காஸ்!   

ல ஒக்? “அஸத்தீர்தக்காக்தாசபரிவர் தநபாம்ஸ-லாம்| வாசம். 
சொளரிகதாலாபகங்கயைவபுநீமஹே”” என்று, அஸஜ்£ர்தமாறெகாட் 
இலலமர்க்து புழுதபடைத்தவாக்கை, பகவக்சுதாலாபமாறெகங்கையா. 
லே, ஈடத்கமாக்குதறேனென்ன ரம்பெண்ணினானியே ஸ்ரீவேதல்யா 
ஸபகவான். ஸ்ரீவால்மிபெகவானிப்படி, யஅ.தபித்துவாக்படத்இபண்ணி 
,அதிலனாகிலிம் இங்கர்யாயமவனுக்கு மொக்குமென்னுநினை*இதே, இவ 
ர்கூட்டியெடுத்தது. ஆகஇப்படியுபக்சமித்ததக்குச்சேசாதபடி., sow 

, தசரத த்தைப்பண்ணிவாக்கை அருடித்தியாக்கு யதுக்குஈடத்இபண் 

(5) ஜீசா- 
  

  

ஃபாஃ௨. ௪௧, (௨) ஸ்ரீபாச ம்: ஆம். (௩) ஹரிவம்சம்; 
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௭௬ ஆசாரியஹ்ருதயவ்யாக்யாதம்: 

8: என்னவாபேலைப்படியே மதக்லக்களாம் தகொண்டு ரிய 
சொல்வாய்த்த விதுவேதாதிளில் பெளருஷமானதோ வை 
ஞ்ணவங்கள்போலே அருளிச்செயலில்ஸாசம். 

  

ட்ட வாயோலை ப்ரகாரமே, மாற்றல்களாய்க்து - அகம்ய 
பரமான ஸுப்தங்களைத்தெறிந்தெடுத்து உரியசொல்வாய் 
த்த - பகவத்விஷயத்துக்குத்தககுதியான சொற்களாலே. 
வாய்த்இருக்கே, இது - இப்ரபக்தம், வே.தாஇகளில் - 

ஸ்ருதிஸ்ம்ருதிதிஹாஸபுசரணங்களில்- பெளருஷ- புருஷ 
ஸூக்தம், மாவ - மதுஸ்ம்ர௬த, தோ-பகவத்சை, வைஷ் 
ணவங்கள்போலே - விஷ்ணுபுசாணமும்போலே, அருளிச் 
செயலில் - பகவதேகபசமானமற்ற இவ்யப்சபந்தங்களி 

ம், ஸாசம் - ஸாசமாயிருக்கும். 2 SG 
  

ஊவேண்டாதபடி. (௧) 4 இருமாலவன்கவியாதுகற்றேன் *” என்னு, 
ஸ்ரீயபேதியிவடைய கலவியென்றடியில்வாயோலையிட்டப்ரகாரத்இலே, 
(௨) “மாத்தங்களாய்ந்துகொண்டு”” என்றெபடியே, அர்யப சமான முப் 
,சங்களொன்னாகேலசாதபடி, சப்தங்களைத்தெரிந்தெடுத்து (௩) உரி 
யசொல்லாலிசைமாலைகளேத்தி” என்றபடியே, விஷயத்துக்குக்ககுத 
யானசொல்லாலே சொல்லப்பட்டதாய், (௪), *வாய்த்தவாயிசம்'” என். 
௮, லாச்யனானளர்வேஸ்வானுக்கு வாய்த்தவிப்சபந்தம், (௫) எஸ்கீஷன் 

Bio Gr Loy TA le mpss பப்ப ப்பட ப டடம 

“வேதேஷடபெளருஷம்ஸஒக்கம் தர்மஸாஸ் த்சேஷ-மாகவம் | பாரதே 
பகவத்தாபுசாணேஷடசவைஷ்ணவம் “' என்று, வேதங்களில்புருஷ. 

ஸக்தமும், தர்மஸாஸ்த்சங்களில்மஅுப்ரணிகமும், மஹாபாரதத்இல் 
ஸ்ரீதையும், புசாணங்களில் ஸ்ரீவிஷ்ணுபுசாணமும்ஸாமாயிருக்குமாப் 
போலே அம்யகதாகக்கசஹிகமானவருளிச்செயலில் ஸாசமாயிருக்கு. 
'மென்கை, இத்தால் (௬) ** இஇலந்தாஇ '” என்றெபடியே, கதாத்தர் 
ப்ரஸ்காவதகோஷசாஹித்யத்தாலே ஆர்ஷப்ரபந்தங்களில் வ்யாவ்ருத்த 
மாய் பகவஜ்ப்சதிபொதஈஸாமர்த்தயத்தாலே, பகவதேகபசமான மற்றை 

5 

யாழ்வார்கள் ப்சபந்தங்களிலும் ஸாரமாயிருக்குமென்திப்,யந்த ein 
... கூதண்யம் சொல்லித்தாயிற்று. 

_ (இ.தி-லி- ௪௫. (6) தி-வா-௪. ௮, ௪௯ (௨) ஜெ கடு, ௯. (2) ஷ 
பசக, (0) (௬) தி-வா, ௮: ௨,௧௧௪, 
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ப். ரதமப்சகசணம். எள் 

3:௬௪) குருஷ்யக்சக்கவிரோதல்களை  பசமதாஇகளாலே பரிஹ 
ரியாமல் செஞ்சொஜ்செக்கமிழின்கவி பாவியழைக்குமெ 

Gus ன்றுஅல்யோர்பல்கொண்டா 
(இ) குருசிஷ்ய - குருசிஞ்பி 

ய, க்ரந்த - ப்ரும்ஹஸ.க்ர, கர்மஸகத்ர) க்ரந்தங்களுக், 
குள்ள, விசோதங்களை - (பரஸ்பசவாக்ய) விரோ.தங்களை, 
பரமதாதிகளாலே - பரமதாம்யபசத்வாஇகளாலே (பரி 
(ஹரிக்கவேண்டி,த்தறே) பரிஹரியாமல்-(இங்கும்பசஸ்பச 
வாக்ய விரோதங்களுண்டாய் அவத்ஜை) பரிஹரிக்கவேண். 
டாதபடி, மெஞ்சொல் - விலக்ஷணசொற்களுடைய (கவி 
கள்) செந்தமிழ் - விலக௲ணமானத்சா விடத்தைப் பாடு 
மவர்கள், இன்கவி - இனியதான கவிகளைப்பாமேவர்கள்,, 
(என்றுக்சொல்லுறெ) பரவி - (பகவித்விஷயப்சாவண் 
யமூடையவர்களெங்கும்) வ்யாபித்து, அழைக்கும் - பக 
வத. துபவஜசிதப்8ீத்பஇி ஐயத்தாலேயவன் இருகாமல்கொ 

    

  

  

வ்யா. (௬௪) இனிமேலிப்படியருளிச்செயலில் ஸாசமான விதி 
ன்ப்சாமாண்யாஇரயத்தை ப்சகா௫ிப்பிக்கைக்காக ஆற்வார்களுடைய 
ஐககண்ட்யத்தையும் அவர்களில் தலைவசான விவசருளிச்செய்த வி 
ப்சபந்தத்துடைய ப்சாபல்யத்தையும் .ப்ரஇபரஇயாகி னின்றுகொ. 
ண்டு, ஏவம்பூதமானவிதுக்குச்சேசாதரர்ஸ்த்சங்கள், பரிசூகபரித் 
யாஜ் யங்களாம்படியை யருளிச்செய்கறார். (குருஷ்யேத்பாதியாலே), 
அதாவது: ருஷிகளில் குருசிஷ்யசான வ்யாஸஜைமிசிகளில் குருவா 
னவ்யாஸனுடைய க்ரந்தமானப்ரும்ஹஸ(த்சத்தோடு சஷ்யனானஜை 
மிரியினுடையக்ரந்தமானகர்மஸகத்சதத்துக்கு கீரீஸ்வசவா இகளால்வக்த 
விசோதத்தை (௧) 80) ௮ Bove Boop; (௨) அஷல mop?" (m) "oF 
ஷு (௪) “1-௨?” “ஸம்பத்தேரிஇஜைமி8”” “அம்யார்த் 
தந்துஜைமிகி3 *” 4 பரம்ஜைமிகிர்முக்யத்வாத் 7” ** ப்சால்ஹேணஜை 
மிகி$” இத்யாதகளானப்ரும்ஹஸ.ூத்ரல்களிலே, ஜைமிகிக்கப்ரும்ஹஸ் 
வரூப தத்குண ததுபாஸ௩ தத்பலாதிகளிலவனுடைய வங்கீகாரமுண் 

டென்னுமிடக்தோத்றுகையாலும், மஹாபாசதத்தலே, ஹயூரசோ பாக் 
யாகாதிகளிலே பகவத்வ்யாஸோபதேலலப்தபசமாத்மதத்வஜ்ஞாகமு 
டையவனகச் சொல்லுகையாலும், ஸ்ீவேதவ்யாஸனணும் ஜைமிநியுமேக 
கண்டர். இனிதேவ காரிசாகசணம்பண்ணினவிது ஈஸ்வசப்சணிதமாக 
ஜேகக்தைச்லெர்பொல்லுகையால்வந்த பெளருஜேயத்வமடியாக வீப் 
சலம்பாஇதோஷங்களைக்கத்பித்து,வேதாப்சாமாண்யம்சொல்லுவது: வை 
ட்ப பய் பாஹ்யசைநிசாகரித்து, 'வேதப்சாமாண்ய 

(௪) ஸா-மீ-௧க. ௨, ௬௨ (2) pe. &. ௪௮. Ome eG, 38, 
(கூ @2-2 &, இ. 
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எழு. ஆசாரியஹ்ருதயவ்யாக்யாதம். 

க் ரில்என்னின்லிகுவென் ௮ மிவருசைகொளின்பமொழிகொண் 
டு ஸாஸ்த்ரார்த்தங்கள் நிர்ணயிக்கவேண்டுகையாலேவல 

க்கொண்டயிதுக்குச்சேராகவை மறவிப/தங்கள்போலே. 
  

ண்டு) அழைப்பவர்கள், என்று - இப்படியாக, அ௮க்யோம் 
யம்- ஒருவர்க்கொருவர், கொண்டாடி - ஸ்லாகித்துக்கொ 
ண்டு, பே௫த்தேபேசம் - ஒருவர்பேனைதேயெல்லாரும் 
பேசும், ஏககண்டரில்- ஐககண்ட்யமுடையவர்களில், என் 
னில் மிகுவென்றும்-என்னில்மிக்கபுகழுடையராரென்றெ, 
இவர் - இவ்வாழ்வாருடைய உரைகளின்மொழிகொண்டு 
ஸ்வவைலக்ஷண்யத்தாலே ஸ்ரீசாமாயணாஇகளையும் ஜயிக் 
கும்படியான ஸகுக்தளைக்கொண்டு, ஸாஸ்த்ச. - (வேச 
ததுபப்ரும்ஹணரூப) ஸாஸ்.தீரங்களில், அர்த்தங்கள்-(ஸம் 
மயிதமான) அர்த்தங்களை, நிர்ணமிக்கவேண்டுகையாலே - 
நிச்சயிக்கவேண்கையாலே, வலங்கொண்டவிதக்கு-பதா 
வத்வஸ்துவர்ணகஸாமர்த்யமுடைய விப்சயந்தத்துக்குமே 

ப. trees - சேத்தியில்லாதவை, மதுவிபரிதல்கள்போ 
Go - wading Big விபரிதமானஸ்ம்ருஇகள் போலே, 
  

கர்மாவஸ்யகர்தவ்யதைகளை ஸாஇக்கையிலுண்டானவிச்சையாலே,ஸ்வ. 
மதமன்தியிலேயிருஃக. பரமதத்தையவலம்பித்துச் ன்னுனின முதல், 
அன்திக்கே, தேவதாநிராகரணகத்இல் தாத்பர்யமில்லை, அஸ்ருதவேதாச் 
தார்க்கு கர்மத்திலஸ்ரத்தையைநிவாரிக்கைக்காக கர்மப்சாதார்யம் சொ 
ல்லுகையிலேதாத்பர்யமாகையாலே, (௧) “Ser PPS. PR ws ys” 
5 ஐ7௧5௭௧54௦8% 7? “ஈஹிரிக்தாரிக்த்யம்நிர்இஇம்ப்சவர்ததே?? “As 
தாஇதசத்ப்ரம20ிதம் 2? என்இறக்யாயத்தாலே, தேவ தாகிசாகரணம் 
பண்ணினவித, கர்மப்சஸம்ஸார்த்தமாகையாலே, அக்யபசமென்றாகல் 
கொள்ளவேணுமென்னு இப்படி, பசமதாக்யபசத்வங்களரலே பரிஹரிக் 
கவேண்டித்இிறே. அப்படியே, இல்குமக்யோர்யவசகவிசோத, முண் 
டாயதுக்கொரு பரிஹாசம்பண்ணவேண்டாகபடி. (௨) “செஞ்சொற், 
கவிகள்”? என்றும், (௩) “*செக்தமிழ்பாவொர்”” என்றும் (௪) “*இன்: 

£டும்பசமகவிகள் *? என்றும்படியே, (௫) * பரவித்தொழும் 
ட் co ர ல். என்றழைக்கும்தொண்டர்”” 

   
      

  

   

  

னதேபெல்லாகும்டே சலம் 
oy ee பமல் 
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ப்சதமப்சகரணம். ௭௯. 

மூ-(௬ட) பாஷ்யகாசரிதுகொண்டு ஸ.த்ரவாக்யல்க ளொருங்கவிடு 
வர். ? 

மூ--௬௬) அதுக்கு மூலம் விதயஸ்ச வென்ற பசமாசார்யவசநம், 
    

(9) பாஷ்யகாசர் - ஸ்ரீபாஷ்யசாசர், இதுகொண்டு - இப்சபம். 
தத்தில் ஸஒிக்இகளைக்கொண்டு, ஸத் ரவாக்யங்கள் - ஸ.ஐ 
,கீசவாக்ய ஸந்இக்தார்த்தங்களை, ஒருங்க விடுவர் - ஐககண் 
ட்யம் பண்ணியருளுவர். 

(௮) அக்கு மூலம் - ஸ்ரீபாஷ்யகாசரப்படி. வொருங்கவிட்ட 
ருளுகைக்கடி, - விதயஸ்சவென்கற - விதயஸ்ச ma Gard, 
என்றெ, பசமாசார்யவசகம் - பசமாசாரியசான ஸ்ரீஆளவம் 
தாருடைய இல்லக். 

(௫) “உரைகளின்மொழி” என்தெபடியே, ஸ்ரீசாமாயணாதிகளையும் ஸ்வ. 
வைக்ஷண்யத்தாலே ஐயிக்கும்படியான உக்திகளைக்கொண்டு வேத தது. 

ட... பப்ரும்ஹணரூப ஸாஸ்தீரங்களில், ஸம்ஸயிதமானவர்த்தல்களை நிர்ண 
மிக்கவேண்டும்படியிருக்கையாலே, (௨). * வலங்கொண்டவாமிசம் ?” 
என்றெபடியே, ப்சஇிபாத்யவஸ் துவையுள்ள ப. ப்சஇபாஇக்கவல்லஸா: 
மர்த்யத்தையுடைத்தான. விப்ரபந்தத்துக்குள் சேராதமாஸ்த்ரங்கள், 
(=) MSU OBI ROSH BIB பெர்க்லி? *மக்வர்த்தவிபரீதாது யா 

ஸ்ம்ருதி ஸ்ஸாகஸக்யதே”” என்றுசொல்லப்பட்ட மதுவிபரீசமானஸ். 
ம்ருதிகள்போலே கழிக்கப்படுமென்கை. % 

வியா. (௬௫) இப்படி மிதுகொண்டு மாஸ்த்ரார்த்தங்களை நிர் 
ணயித்தாசாசென்று மபேகைஷயிலே, யருளிச்செய்கிரூர். (பாஷ்யகர 

சரித்யாஇி) அதாவது:--பாஷ்பகாசர், ஸ்ரீபாஷ்பம் பண்ணியருளுற. 
போது, ஸத் சவாக்யங்களில் ஸக்இக்கமான வர்த்தங்களெல்லா மிப்ச 
பந்தத்தில்லதக்இகளைக்கொண்டு கிர்ணயித்து ஒருங்க விட்டருளுவசெ. 
ன்கை. * 

வ்யா. (Ss) gular wig செய்தருளுகைக்க மூலமேதென். 
ணுமபேகைஷயிலே யருளிச்செய்லஞர். (அதுக்கு. மூலமித்யாஇ) ௮. 
சாவது: பாஷ்யகாரரிப்படி செய்தருளுகைக்கடி (௪). “290௯2௨. 
உட்பட்ட டடம " * விதயஸ்சலைஇகாஸ்த்வயய. கம்பீச. 

 மகோதுஸாரிண?'' என்னும், “₹95௦௯௯77. “க்ஷ B83” * இதம்குரு?” 

மகார்ஷீ” என்கிற, ஸ்வதக்தாமான வைக விதிகளும் ௮௧) 
திரு: 5 ய். 
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௮0௦ ஆசாரியஹ்ருதயவ்யாக்யாதம். 

மூ--(௬௭) ஆப்இக்கவர் சுருதி மார்க்கண்டேயன் பார்த்த னென் 
இறவிவை வ்யாஸ மசுப்ரும்ஹவாஇகளை வேதம் சொல் 
டாப்ல. 

மூ (௬௮) பாரததேகளின் வேதோபசிஷத்வம்போலே 
    

    

(அ) ஆப்இக்கு - ஆப்இக்குறுப்பாக, இவர் - இவ்வாழ்வார், vo 
GB - ௬௫௫, மார்க்கண்டேயன் - மார்க்கண்டேயருஷி, 
பார்த்தன். - அர்ஜூனன், என்றெவிவை - என்றுசொல் 

  

லுகிறவை, வேதம் - வேதமானது, வ்யாஸ -வ்யாஸபகவா 
னையும், மது - மதுவையும், ப்ருஹ்மவாஇகளை - ப்ரும்ஹ 
வாதிகளையும், ஸொல்லுமாப்போலே - வ்யாகரித்தாப் 
போலே. 

(அ) பாசக - மஹாபாசதத்இனுடையவும்- ேகளின்-ஸ்ரீபகவ 
,க்தைகளினுடையவும், வேகோபரிஷத்வம்&போலே-க்சம 
  

வ்யா. (௬௪) இப்படி. யபியுக்கரானவர்களிதுகொண்டு ஸாஸ்த் 
சார்த்தங்கள் நிர்ணயிக்கும்படி ஸகலவேதோபப்ரும் ஹணங்களிலு மத. 
ப்சபலமாய், இவ்வளவுமன்திக்கே சீழ்ச்சொன்னபடியே தீசாவிடமாய்க் 
கொண்டு வேதஸமமாயிருக்க வாப்ததமமான ப்சபந்த.த்திலே ஆப்இக் 
கு௮ப்பாக இவீர்வேறே கலெவிஷயங்களை பெடுப்பானேன் ? என்றெ சம் 
கையிலே யருளிச்செய்றார். (ஆப்இக்கித்யாதி) அதாவது:--இதில்சொல் 
லுஇறெவர்த்தங்களிலாப்இக்குறுப்பாக விவர் (௧) *உளன்சுடர்மிகுசுருஇயு 
ள்? என்றும், (௨) “மார்க்கண்டேயனும்கரியே””என்றும்,(௩) பார்த்தன் 
கெளிர்கொழிர்த”என்றும், ஸ்ருஇியையும் மார்கண்டேயனையும் பார்த்த 
னையும் சொல்லுறெவை, பரமாப்கமானவேதம், (௪) “ஜி லவ ளாக eo 

வக்க?! “ஸஹோவாச வ்யாஸபோசாஸர்ய9” என்னும், (௫) “003 

myosuss Fase5” யத்வைஏஞ்ச மது£வதத்தத்பேஷஜம்'” என் 

தம், (௬) மஞ்ச 8? “ப்ரும்ஹவாதிகோவதக்தி? என்றும் ஆப் 
இக்குறுப்பாக வ்யாளனையும் மதுவையும் ப்ரும்ஹ்வாஇகளையும் சொல் 
லுஒிருப்போலே யென்கை. ஆனபின்பு ஆப்தயதிமயத்துக் குதுப் 
பென்றுஃருத்து. இத்தால்தழ் வேதஸாம்பம் சொன்னவிடத்திலே 
சொல்லவேண்்டியிருக்க அறுக்தமாய்க்கெக்த வித்தையில்கேயருளிச் 
செய்தாராயிற்து, * 

வ்யா. (௬௮) ஆனாலித்தை யுபப்ரும்ஹணஸமமாகச் சொன்னப. 
ச்ஷூத்தில், வேதவ்யாக்யையாமதொழிய, (௪) “*420--௦2௦8 8977 “வே 
தரூபமிசம்க்ருகம்? ( ௮) 1௬௧2௦௨௯3௯௨?! 4 சசாவிடீம் ப்ரும் 
ஹஸம்ஹிதாம் ?? (௯) “(ககர 8? “த்ராவிடவேசஸ.க்தை?” 

= a 
(க)தி.வா-௧,௧,௭. (௨) ஷே-௫, ௨. ௭. (௩) ஷே-௨, ௮. ௬. (௪) ஆரணம் - 

௬, ௮. (௫) யஜ௩ர்வே-௨, (௬) அஷ்டகம், (எ) (3) பராக்கும்- ௪. (௧) 
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ப் ரதமப்ரகரணம். — ன் 

**.. மூ. இதுவும் வ்யாக்யையானாலும் வேகரஹஸ்யமாம். 
மூ-- (௬௯) உசாத்தாதி பதக்ரம ஜடாவாக்ய பஞ்ஜாதி பாதவ்ருத்த 

ப்ரஸ்க காண்டாஷ்ட காத்யாயாம்மா பர்வாத்யலங்காரங் 
கள் போலே எழுதக் தசை ர் பந்த மடி தொடை. 

OE மாக வேதத்வம்போலேயும்,. உப்கிஷத்கம்போலேயம், 
. இதுவும் - இப்ரபக்கமும், வ்யாக்யையானாலும் - உபப்ரும். 
ஹணைமானாலும், வேகசஹஸ்யமாம்- உபநிஷத்துமாம். 

    

      

(௫) உதாத்தாதிக்யாஇு (போலே) வேத ததுபப்ரும்ஹணங்க 
ஸரக்கு உதாத்தாதி பர்வாத்யக்சமான வலங்கா. ்் பலவு 
முண்டானாப்போலே, எழுத்து - குற்றெழுத்துமூகலான 
பதிமூன்றெழுக்லும், அசை-கோசை நிரையசையென்னத. 
விரண்டசையும், Pi - ஆசிரியவுருச்சர்முகலானமுப்பது, 
இரும், 99 - குறளடி. முதலானவடி ஐந்தும், கொடை - 

மோனை இயப்புமுதலான காற்பத்துமூன்றுதொடையும், 
நிறை நிறை - கேர்நிறை முதலானவையும், ஓசை - செப்ப 
லோசைமுதலானகாலோசையும், தளை - நேஜொன்றாடிறி: 
யத்தளைமுதலானவேழுகளையும், இடம் - பாக்களினினம் 

என்றபியுக்தர் சொல்லுற வேதத்வம், இதுக்குக் கூடுமோவென்ன 
"வருளிச்செய்கனார். (பாஈதசைகளினித்யாஇயால்) அதாவது:-வே 
ிசாபப்ரும்றமானமஹாபா சதமும், ௮அஇல்ஸாசமான ஸ்ரீகதையும், 
(கப்பட்ட அவவ கபன் *வேதாகத்யாபயாமாஸ. 
'மஹாபாசதபஞ்சமாம்'” என்றும். ( 
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௮௨ ஆசாரியஹ்ருதயவ்யாக்யாதம். 

மூ. நிறை நிமை யோசை களை மிகம் யாப்பு பா த்துறை புண் 
ணிசை தாளம்பத்து அருமிசம்முதலான செய்கோலமிது 
க்குமுண்டு. 

தரப் 
மூன்றும், யாப்பு - ப்ரபந்தருபமாயிருக்கையும், பா- வெ 
ண்பாமுதலான பாக்களும், பண் - முதிர்க்க குதிஞ்சமூத 
லான்பண்ணும், இசை- நிஷாத ர்கப காந்தார ஷட்ஜம 
மத்யம தைவத பஞ்சமங்களாகறெ வேழிசையும், தாளம் - 
சஜகர்ணாதொளம், பத்து - ஆத்யாயாஇகள்போல வார்தச 
பரிச்சேதங்கள், நானு - அம்சாககள்போலே ப்ரதாகபரிச் 

  

சேதங்கள், ஆயிரம் - மஹாபரிச்சேதம், மூகலான-இவை 
முதலானவையும், விபாகவிஸோேதாஇகெளுமான, செய்கோ 
லம் - (கவிக்குச்சொல்லுஇற) ஸர்வாலங்காசங்கள், இது 
க்குமுண்டு - இப்ரபந்தத்துக்குமுண்டு. 

அனுதாத்த ஸ்வரித ப்ரசயங்களைச்சொல்லுறெது. இந்த உதாத்தாதி 
ஸ்வரவிஷோஷங்களும், க்ரமஜடா பஞ்சாஇகளும் ப்ரஸ்காஷ்டகங்களும் 
வேதாஸாதாசணம், அம்பர்வாஇிகள், உபப்ரும்ஹணாஸாதாரணம். 
பர்வாஇியென்ெவிடத்தில் ஆதெப்தத்தாலே ஸ்கர்தாதகளைச்சொல் 
லுறெது. பத வாக்ய பாத வ்ருத்த காண்டாத்யா யங்க ளூபயஸாதாச 
ணம். ஸ்ரீசாமாயணத்தில், ப்சதாஈபரிச்சேதங்களிலும் காண்டவ்யவ 
ஹாரமுண்டிறே. கெளவீதமே தலான உபநிஷத்துக்களிலே -அத்யாய 
மென்கிற பரிச்சேதவ்யவஹாசம் கண்கொள்வது. ஆகவிப்படி, வே 
குத்துக்கும் ததுபப்ரும்ஹணங்களுக்கு முண்டானவலல்காரங்களைச் 
சொல்லி அப்படியே இதுக்குமுண்டானவலங்காரங்களை யெல்லாம் 
சொல்லுெதுமேல், (எழுத்இித்யாதி) எழுக்காலது ? குற்றெழுத்து 
கெட்டெழுத்துமுகலான பஇமூன்செழுத்தும் அசையாவது 2, கே 
சை நிரையசையாஇறவிரண்டசையும், ரோவது £ ஆரிய உருச்சர் 
கான்கும் வெண்பாவுருச்சர்கான்கும் வஞ்சியுருச்ர்கான்கும் பொது 
ச்சர்பதிஞ௮ம் பிறவைச்ரிரண்டும் ஆக, முப்பது£ரும், பந்தமெனி 
லும் தளையெனிலுமொக்குமென்று தமிழர்சொல்லுகையாலே பந்த 
மும் தளையுமொன்றாகையால் இல்கேபந்கமென்றும் மேலே தளையெ 
ன்றும் சொல்லுமளவில். புகருக்கமாகையாலே இசண்டத்தொன்று, 

... வர்ஜிக்கவேணும். அடியாவது $ குறளடி இந்தடி மேதலானவடி ஐம் 
தும், தொடையாவது ? மோனை இயைபு ஏதுகை முச்ண் அளபெ 

ட டை என்கெஜ்ர்இலும் அடி. மோனைமுதலாக ஓசொன்திதே எவ்வெ 
ட்டுக்கொடையாக மாற்பதும், அந்தாக்தகொடை இரட்டைத்தொ 
2டசெக்கொடை யென்கறமூன்றுமாக நாத்பத்துமூன்றுகொடையும், 

   http://acharya.org



  

இனைகிளையாவது? கேர்நிறை. நிறைநிறை. நிறைகேர். முதலானவை. | 
porurag ? செப்பலோசை அகவலோசை முதலானகாலோசையும்,. 
தளையாவது 2? கேசொன்றாசிதிய க்களை நிதையொன்றாசிரியத்தளை முத: 
லானவேழுகளையுட், இனமாவது ? தாழிசை துறை விருத்தம். என்றெ. 
'பாக்களினம்மூன்னும். யாப்பாவது 3 ப்சபந்தரூபமாயிருக்கை, பாவா 
வது? வெண்பர ஆரியப்பா மு.கலானபாக்கள். துறையென் விது. 
வும், இனத்இன்வகையிலொன்றாகையாலே புகருக்தமாம். அர்த்தாம். 
'காமுண்டாடுல் கண்டுகொள்வது. பண்ணாவது ? முஇர்ந்த குரிஞ்சி 
கட்டபாஷை நட்டராகம். செந்துரி பியந்தை இந்தளம் முதலான. 

வை, இசையாவத? குரல் அத்துல்கை ளை உழை விளரி தாரமெ. 
....ன்றெ பேரால்சொல்லப்படுறெ, நிஷாத ர்ஷப காந்தாரஷட்ஜமத்யம 

*தைவத பஞ்சமங்களாகற வேழிசையும், தாளமாவதட (௧) “885 

Hyoxasfore Fler 1 obs 92 HIST கணித் மரா டல் 
wisn HTH TV omonesyget 1 SLaT sorgnysd TW! gor” 

*சஜகர்ணஸ்சோசகஇர்மகரத்வஜதாளக3 | ல-்ஷ்மீ£ர்இ2 பாணிபாகெள. 
கெளரீபஞ்சாகாஸ்ததா॥ சதுசாம்காயகாளஸ்சகாளோயம் கருடத்வஜ$ 

ஸல்தெஸாஸ்த்ச வித்வத்பிசேதேதாளா£ப்ச87இதா 8॥ என்ெதபடியே, 
கஜகர்ணம் சோரகஇ மகரத்வஜம்முகலான தாளங்கள். பத்தாவது£௮ம். 

“ஸ் பர்வாதிகளிலவாக்தர. பரிச்சேதல்களான வத்யாயாதிகள்போலே, 
அற்றினுடைய அவாந்தரபரிச்சே.தங்களாய் இப்பத்.தும் இவைபத்தும் 

.. என்னுசொல்லப்படுறெ இருவாய்மொழிகள். தாருவது? ப்ர.தாநபரிச்சே 

ட. தங்களான அம்ஈபர்வாஇகள்போலே (௨) '* நாறேசொன்ன * பத்து: 

. என்னும்பஒ, தாதுநாறுபாட்டாயிருக்துள்ள ப்.ச,தாஈபரிச்சேதம் 

ள். ஆயிரமாவது? (tm) KSHIQTI MST TTS” “சதுர்வி Duos 

ஸஹஸ்சணிஸ்லோகாராம்!” என்னுமாப்போலே, இருந்துள்ள மஹாப 
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YP ஆசாரியஹ்ருதயவ்யாக்யாதம். 

மூ--(௪௦) அதலாவேத வேக்பக்பாயத்தாலே பாத்வபரம் முது 
வ்யூஹவ்யாப்த்யவதரணங்களில் 9 Ber DCs 

(௮) அதவா - (வேசஸாம்பமும் வேதோபப்ரும்ஹணலாம்ய 

  

மும்) அன்றிக்கே, வேதவேதங்யாயத்தாலே. - வேதவே 
தீயேபசேபும்வ£இஸ் சீலாகார்த்தர்யாயத்தாமல,  பரத்வ 
பர - (ஸ்ரீயபதிமினுடைய பராவஸ்த்தாப்சஇபாதகமா 
கையாலே) பரத்வத்திலே நோக்கான, முத்துவேதம் - 
பழையதானவேதம், வ்யூஹ - (ஸங்கர்ஷணாதி) வ்யூஹா 
வஸ்த்தையிலும், வ்யாப்இ. - அந்தர்யாமித்வாவஸ்த்தை 
யிலும், அவதரணங்களில் - (சாமக்ருஷ்ணாதி ரூபேணவ 
வதரித்த) அவஸ்த்தையிலும், (கசமமாக) ஓஇனநீதி - பா 
ஞ்சசாத்சமாயும், கேட்டமது - (ஆப்ததமமாசக்கேட்க்கப் 
  

வ்யா. (௭௦) ஆகலிதுக்குக்கிற் ப்சபந்தத்துக்கு வேதஸாம்யமும், 
ததுபப்ரும்ஹணஸாம்பமு முண்டென்னுமிடத்தை யருளிச்செய்தார். 
இங்கனன்திக்கே வேதாவிர்பாவவினேஷமாய், இவ்வாழ்வாசாலேதிர்மித 
மாகப்ரஷித்தமா  யிருப்பதொன்றென்னிதுக்கன்னமுமொருயேஜானை 
பண்ணுகரொர்மேல். (அவா வேதவேதர்யாயத்தாலே,) என்னுதுடங்க 
அதாவது: சழ்ச்சொன்ன உபயப்சகாசமுமன்றிக்கே (௧) “Sodas 

sBSoterdsts pS, B15: (PEE Tis Goose sw” வே 

'தவேத்பேபரேபும்விஜாதே தாசதாத்மஜே। வேத$ப்சாசேகஸாதாவூ 
'தீஸாக்ஷாத்ராமாயணாத்மாகா? என்னு, வேதவேத்யனான பரமபுருஷன் 

'தசதாத்மஜனய் வக்தவதரித்தவிடத்தில் அபெளருஷேயமான வேத 
மும், ஸ்ரீவால்மீபெகவான்பக்கலிலே, ஸ்ரீசாமாயண ரூபேணவக்தவத 

ரித்தசென்கெ ஈயத்தாலே, (௨), “EOS ஸல யமலம? (௩) 

Bd si obo Wis aS” (#) HEOc MKD OBEE Po“ uty PAr-Bost” 

(@) i Bors Sow HINGIS HS”? (௯௬) “வரல க்ளா 

wKyHOQe கலவ?! “apis மஸ்யரஜஸூபராகே'* 1*இஇத்யவர் 

ணம்தமஸ$பசஸ்தாத்” “தச்விஷ்ணே3 பசமம்பதம் ஸகாபஸ்யம் இஸ; 

சய? 4 யோவேதரிஹிதம் குஹாயாம் பசமேவ்யோமக் * *ஸோம் 
இுதேஸர்வாக் காமாக்ஸஹப்ரும்ஹனுவிபஸ்ிகொ? இத்யாஇகளாலே, 

'பலவிடங்களிலு மீஸ்வரனுடைய பசாவஸ்த்தையை ப்ரஇபாஇக்கிகை 

யாலே பசழ்வத்இல் கோக்காய் (எ) “முதுவேதம்” என்றெபடியே, 
புருஷபுத்திப்பபவதோஷகந்த மில்லாபடி. ௮நா.இத்வே£ பழயதாயிருக். 

இறவேதமானது. (அ) “3ல். உரசல் நசட? 
ன் (ஷாட்குண்யாத்வாஸ-ேவ$ பரயிதெபவாற்முக்தபோக்ய$” என்றெ 

 ுல்கார்தே. (௨) யஜுர்லே - ௨.௨, ௧௨. (௩) . (:) ஷை. (௫) 

(2 ல Tes ae OS ae 
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ப். ரதமப்ரகசணம்: AB 

,-... மூ. டமறபகேதைகளாய் ஆகமூர்இயிற்.. பண்ணியதமிழான 
வாறே வேதத்தை தராவிடமாகச்செய்தாரென்றும், 

  

பட்ட) மக்வாஇிஸ்ம்ருதியாயும், பகேதைகளாம் - வ்ருத்தி 
ர்கள் அரூபமான ஸ்ரீமத்சாமாயண மஹாபாசதாததிஹா 
ஸங்களாயுமாவிர்ப்பலித்த, ஆகமூர்த்இயில் - விரோஷஜ்: 

, ஞரீபெடும்படியாஸ்ரிதஹ்ருதயாஅகுணமாகவர்திக்கு மர்ச் 
சாவஸ்.த்தையில், பண்ணியதமிழ் - (ஆழ்வாசாலேப்சகாசி 
மாய் ப்ரமேயம்போலேஸர்ஒல-லபமாய் ஸர்வாதிகாச 
மாகைக்குதுப்பாக) தரவிடருபமாய்க்கொண்டு, ஆனவா 
மே.- ஆவிர்பவித்தவாறே, வேதத்தை - (ஸம்ஸ்க்ருத), 
வேதத்தை, தீராவிடமாகச்செய்தார் - (ஆழ்வார்) தராவி 
டமாகவருளிச்செய்தார், என்னும் - இப்படியும் சொல்லு 
வர்கள்: 

படியே, ஷாட்குண்ய பரிபூர்ணனப் முக்தபோக்யனாயிருக்தெ வந்தபச 
னானவன் (4) ones ae டப ப கட சூகற் 5505. vs) Big 

Bgbors5 1 (ஷி வத ர SOPs wx s ea? உ௰%த* திரு சந் 

SSgo Kwoss வ கஜா see “பலாட்யா. த்போரதாத்ஸங்கர்ஷனை os 

  

வம் ஹசி விசநுஷே ஸாஸ்த்ச மைஸ்வர்யவிர்யாத் ப்சீத்யும்ச ஸ்ஸர்க 
சர்மெள ஈயவரச பகவக் ஸூக்தி தேஜோகிருக்கோ பிப்சாண? பாஹி தத் 
வம் கமயஹிச ததால்யூஹூ என்ெபடியே, ஸர்காஇிரிர்வஹணார்த்த 
மாக வ்யூஹீபவித்த வவஸ்த்தையில், (௨) “820-2௭௨ ஏக se 
eter Esyasr| Yeti GTS, B08 Hogs Ket CBMs wT 

ஸ் w 6 rary SHB? | BT ஆர இஷ்ட கக்க ஷ kok 

BE” ஸங்கார்ஷணாஇஸத்பாவம் பஜே லோகஹிதேப்ஸயா க்சம் 
ஸப்ரளயோத்பத்தி ஸ்த்இஇபி£ ப்சாண்யதுக ரஹ | ப்சயோஜங்மதாக் 
யச்ச வஙாஸ்த்ச மாஸ்சார்த்த தத்பலை$ | தமா ஸ்துர்ய ஸஃஷப், 
தாத்யா ஸதுர்வ்யூஹேபிலக்ஷயேத்”” இச்யாஇலும், (௩), “(௬2௨ 

° Sywrg Srwopesl-Yevowr Ss ॥ DUU bg S By எ கிமு கடவ வன் 

ட் நல ஷ்னகிறா வாகக் ௧ yes |. இர் Ssosmingst nets SS agom 

re? “தத்ரத்ஞாகபலழ்வந்த்வாத்ருபம்ஸால்கர்ஷணம்ஹசே? 1 ஐஸ்வா். 

யவிர்யஸம்பேதாத்ரூபம் ப்சாத்யும்ஈமுச்யதே | மக்இிதேஜஸ்ஸமாகர் 
ஷாதாநிருக்த ததுர்ஹரே 8 | எதேஸக்இமயால்யுஹாகுணோ் மேஷ 

ஸீயலக்ஷணா 5” இத்யாதியாலும், அந்தவ்யூஹவியோஷ தத்குணருபக் 
குத்பாஇகளை விஸ்தரேண ப்சஇபாஇக்கைக்காக (௪) says 
நஜ்து உட்காராமல் 7. * பஞ்சமாத்ச ஸ்யக்ருத்ஸ்கஸ்ய 

(க ஸரீசங்க-ம், (௨) ஷே. (௩) விஷ்வக்ஸேகஸப்ஹிதாயாம். (௪) 
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௮/௬ அசாரியஹ்ருதயவ்யாக்யாதம். 

வக்தாகாராயணஸ்வயம்” என்றெபடியே ஸர்வத்துக்குமாதவக்தா ஈஸ் 
வரன்தானுகையாலே (௧) “ஓஇனய்கீதி” என்றுசொல்லப்பட்ட, பஞ்ச 
சாத்சமாயாவிர்ப்பவித்து, இப்படி, வ்யூஹீபவித்ததுமாத்ரமன்றிக்கே 
ஸர்வஸப்தவாச்யனாய், ஸர்வகர்மஸமாசாத்யனாப்க்கொண்டு, ஸர்வாந்தர் 
யாமித்வேக வ்யாபித்துநிற்குமவஸ்.தீதையில், (௨) est wees) 
SHB SOPs! COMP oT 2 G-vgo இட் ஜுமா Boe” “அபோ 

சாராமிதிப்ரோக்தாதபோவை௩யாஸ.5கவ$ அயகம்தஸ்ய தாஃபூர்வம்தேே 
நாராயணஸ்ம்ரு58” இத்யாதியாலும், (௩) “(௭85௨ Kegiemsosro 

Pwo MS! WEG ongxy ஸ்ட வாஸ் Oro owyH” “NS ar Ess Sohyo 
HUT 2 Brg se sds 1 BS)a ts Saws s OMT ISS § MM Gwgs 

BHT SH OTe SH wor 8 63 | AS, H BHI, Byo Sowyosasiysh "Lr 
ஸராஷிதாசம் ஸர்வேஷாமணியாம்ஸமணீயஸாம் | ருக்மாபம்ஸ்வப்ஈ$க 
ம்யம்வித்யாத்துபுருஷம்பரம்!* © 
சஜாபதிம்| இக்த்ரமேகேபசே ப்சாணமபரேப்ரும்ஹமாஸ்வகம்?”॥ ஏஷ 
ஸர்வாணிபூதாரி பஞ்சபிர்வ்யாப் தமூர்இபி3] ஐ$்மவ்ருத்தக்ஷயைர்நித்யம். 
ஸம்ஸாசயஇி சக்ரவஜ்” இத்யாஇயாலும், ( ௪) “58 எனு வராகி 
Eso? “ஸ ஆச்மா அங்கார்யக்யா தேவதா?” 

எ௩மேகேவுதந்த்யக்கிம்மருதோர்யேப் 

என்றெபடியே, ஸர்வதே 
வதாமரீசதயா ஸர்வகர்மஸமாராக்யனிவனென்றும் தோத்தும்படி பூர்வ 
பாகோபப்ரும்ஹணமாய்க்கொண்டு ஸர்வாந்தர்யாமிதயா வ்யாப்தியை 
ப்ரஇபாஇக்கைக்காக ** கேட்டமணு ?*? என்றெபடியே, ஆப்சமாகக். 
கேட்கப்பட்ட மக்வாஇஸ்ம்ருஇயாயாவிர்ப்பவிற்து, அப்படி யஇக்த்ரிய 
னாய்நித்ெறவன், ஸாதுபரித்ராணாஇகளுக்காக சாமக்குஷ்ணாத்யவதாரங்க 
ளைப்பண்ணினவவஸ்த்தையில், தத்ததவகாஈசேஷ்டிதாஇனை, ப் சிபா 
இக்கைக்காக (பகெதையும்) என்றபடியே, வ்ருத்தசர்த்தசாதுரூபமான 
ஸ்ரீசாமாயண மஹாபாரதாதீஹாஸங்களாயா விர்ப்பவித்து, அப்படிய 
வதாசமூகேக முன்னின்று ரக்ஷித்தருளுமவன் அவதாரத்இல் பிற்பா 
டருமிழவாசபடி, (௫) “ ஆகமூத்தியாய வண்ணமென்கொல் ?” 
என்னு, விமோஷஜ்ஞரிபெடும்படி ஆஸ்ரிகஹ்ருதயாச னுணமாக (௯) 
“*தமருகந்ததெல்வுருவம்!? இத்யாஇப்படியே, தரல்ய காமரூபாஸா 
மயகாஇகளிலும், தேஸகாலாஇகாரிகளிலும், ஸ்கா௩ போஜகாஇகளி 
லும், ஒருரியமமறப்பண்ணிக்கொண்டு, அத்யந்தஸ-லப மாயிருக்குமர் 

- ச்சாவதாரமான வவஸ்த்சையில் தத்வைபவப்7இபாதகார்த்தமாக (cr) 

சடகோபன்பண்ணியசதமிழ்'' என்னும்படி ப்ரமேயந்தன்னைப்போலே 

தானும் ஸர்வஸ-லபமாய் ஸர்வாஇகாசமாசைக்குறுப்பாகடித்சாவிடவே 
'கரூபமாய்க்கொண்டு ஆற்வார்பக்கலிலேயாவிர் பவிக்கையாலே, ஸ்ஸ் 

(2) (௨) 4-பு-௧:௯௫.(:) வி-பு. (e)os-2. 2G, 
௯(௫) தருசந்த- வி-௧௭. (௯) தி-௮'- ௪, ௪௪, (எ) இ-வா- ௨, ௭௨௧௩; 
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(a2) wsirenpen nginugerd is. 

  

Bnew a 

யிலே தல்வண்ணத்செண்ணீசா யந்தஸ்தத்தைக் காட்டு. 
மாப்போலே அல்பஸுருதர்கலக்வெஸ்௬ுஇ சன்னுகத்து: 
தைசேர்ந்து கெளிவுற்று. Ge கவ 

  

a 
        

(௮) மண்ணாடின - மணணோடு கூடி.கலங்கி, ஹ்ம் ஸஹ்ய 

  

கருதமாமிருக்கவேதத்தை த்சாவிடமாகச்செய்தாசென்று செ 

, பர்வதத்தில் நின்றும்வருற, ஜலல்- ஜஐலமானனு, தோத: 

வத்இச்செங்கணித்துறையிலே - சோதவத்திக் தூய்மறை 
யோர்துறை, இருச்செங்கணிழ்துறை, ( இவைகளிலே ), 
துல்வண்ண - தவளவர்ணஜலமாயும், தெண்ணீராய் -. 
ஸ்வச்சமானதர்த்தமாயும், அந்தஸ்தத்தை - உள்ளிருக் 
இதபதார்த்தல்களை, காட்மொப்போலே - தர்சப்பிக்குமாப் 
போலே, அல்பஸ்ருதர் - இஞ்டத்தனசாவைர், கலக்க - 
(்தம்ரதாசணல்களாலே) கலக்க, ஸ்ர.இ- வேதம், 
நன்ஞாருத்துறை- யதாவத்ஜ்ஞாகத்துக்குக் துறையானவில் 
வாழ்வார்பக்கலிலே, சேர்ந்து - உட்டி, தெளிவுற்று-தெளி 
வையடைந்து, ஆழ்பொருளை - அகாதமான சஹ ஸ்யார் 
சலிமோஷல்களை, ஆதிவித்தது - தோத்திலிக்கது. 

  

  

  

துமொருப்சகாசமுண்டென்கை, (௧) *எய்தற்கரியமறைகளை ஆயிசமி 
ன்தமிழால் செய்தத்குலல்வரும் ௪டகோபனை :” என்னக்கடவஇறே. 

. இவையெல்லாத் இலுமெல்லாம் சொல்லுமேயாகலும் ஒன்றுக்கொன் 
திலே சோக்காமிருக்கையிறே, இவரிப்படியருளிச்செய்தஐ. இதுதான், 
பரக்வபசமென்கையாலே, ஸ்பஷ்டமிறே. * ் 

வ்யா. (௪௧) ஆைபெளருவேயம்ன வேசமிப்படி. அவஸ்க்தாம். 

தரத்தை பஜித்ததாகில் கலுஷமாய் அர்த்தப்சகாறகக்வம் குன்றாதோ? 

என்ன, வக்த்ருவியோஷத்தாலே யதுமற்றைப்படியாய்த்தென்னும, DD 

ஸத்ருஷ்டாந்தமாக ருளிச்செய்கிளார். ணக ச See 
aoe உச்சஸ்த்தலத்இிலே. நின். 
யிலே விழுகையாலே ம்ருண்மிஸ்சமாய்க்கலங்க ர 

ட தோதவத்திக்தா! னி ண 
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௮௮ அசாரியஹ்ருதயவ்யாக்யாநம். 

மூ-(எ௨) மேகம்பருளெளமுத்ராம்புபோலே அற்கடல்சொல் இல 
ர்வாயனவாய்த்இருக்தனவாறே ஸர்வதா ஸர் வோபஜீவ்ய 
மாமே. 
  

  

(9) மேகம் - மேகமானது, பருனெ - பாஈஃ்பண்ணின, ஸழு: 
'ச்சாம்புபோலே - ஸமுத்சோதகம்போலே, ற்கடல் - 
'வேகவித்யாஸமுதாத்திவுடைய, சொல் - வசம், இவர்- 
'இவ்வாழ்வாருடைய, வாயனவாய் - வாக்கதமாய், இரும் 
'இனவாறே, கட்டளைப்பட்டவாறே, ஸர்வதா - (ஒருகால 
நியமமின்திக்கே) ஸர்வகாலமும், ஸர்வோபஜிவ்யமாமே - 
ஸர்வர்க்கு முபஜிவ்யமாமே, 
  

யல்பஸ்ருகாக்வேகோமாமயம் ப்சதரிஷ்யதி?” என்றபடியே, வேதம் 
தான்கடுங்கும்படி. ததபிப்சாயமறியாமல், ப்7இபந்கங்களைச்சொல்லும், 
அல்பஸ்ருதர் ஒருவாக்யக்துக்கு அர்த்தம்சொல்லப்புக்கால், அது தன் 
னிலே நின்று, விப்ரதிபச்இபண்ணி தவைதமென்பார் அத்வைதமென் 
பார் த்வைதாத்வைகமென்பாசாய், இப்படி, கலக்கக்கலல்னெ ஸ்ர. 
யானது, (௧) “ஈன்ஞாகத்துதை!” என்திவர்தாமருளிச் செய்தபடியே, 
யதாஜ்ஞாகததுக்குத்துறையான வில்வாழ்வார் பக்கலிலேவந்துசேர்ந்து 
(ஐ “கெளிஎற்றவாயிரம்?? என்றெபடியே, மூன்புத்றக்கலக்கம் இர் 
ந்து தெளிவையடைந்து, (௩) “ அதிவித்தேனழ்பொருளை '* என்றெ 
படியே, அகாதமாய், பசமசஹஸ்யமான வர்த்த விஸோஷங்களையெல். 
லாம் தோத்றிவித்ததென்கை. % 

வ்யா. (௭௨) ஆனால்? வேதத்துக் குத்யயககால நியஇியு மஇகா 
நியஇியு முண்டாயிசாநின்றதே, அந்த வேதாவதாரமான விதுக்கவை 
யின்றிக்கே யொழிவானென்னென்ன வருளிச்செய்முர்; (மேகம்பருனெ), 
இத்யாதி, அ.தாவது:-- விரஸமாய் ததந்தர்ககஸத்வங்களுக்கொழிய 
புறம் புள்ளார்க்குபஜீவ்ய மன்திக்கே பர்வங்களிலொழிய ஸ்பர்டிக்கலா 
காதென்கையாலே ஸ்பர்ஸகால நியதியையுமுடைத்தாயிருக்க்” ஸழு 
,தரஜலமானது, மேகம்பருவெர்ஷிக்க, அந்தமேகஸ்பர்ரத்தாலே தன். 
விரஸதைபோய், ஸர்வசா ஸர்வஜநபோக்யமாமாப்போலே (௪) 23 
என ரல லனா TH Sow TDs) ஹு கஜா கிலாலஷிவு 4 

28 BR yep” (@) Ey SECS ந்தால் aE PosBisss (Sarg poe 

ஷம கேஸ்டஷ55" ரூராவண்யாம் ப்ரோஷ்டபத்யாம்வா உபாக் 
ருத்ய யதாவிஇ | யுக்தஸ்சந்தாஸ்யதிமீத மாஸாக் விப்சோர்த்தபஞ்ச 
மார்॥ “அத ஊர்த்வந்து சந்தாம்ஹி ஈடக்லேது நியத8 படேத், வேதா 
ங்காரி சஹஸ்யஞ்ச க்ருஷ்ணபக்ஷேது ஸம்படேத் '* என்றெபடியே, 

(ஐ. இி-லி;௬௨ (௨) இி-வா.௭.௫.௧௧, (௨) இ-௮. ௪௧, (௪) மத்ஸ் 
ம்ருதி-௪. கு, (௫) ஷ-ஷ-ச௮. 
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ப்சதமப்சகரணம். ௮௯ 

(௭௩) ம்ருத்கடம்போலன்றே பொற்குடம். 

மூ-(௪௪) பெரும்புறக்கடலும் ரருிஸாகாமூம் அலைத்தா 

(4) ம்ருத்கடம் - (ஸ்பர்ரதோஷமுடைய) ம்ருக்கலாம் போ 
வன்றே, பொற்குடம் - ஸவர்ணகலமம், 

  
    

(௮) பெரும்புறக் கடலும் - அபரிச்சேத்பமாய்க்கொண்டெல் 
. லரச்சுடலுக்கும் புறம்பரயிருக்கற ப்ரமேயவஸ்துவாகற 
கடலும், ஸ்ருஸொகசமும் - (அபரிச்சேத்யமாய் பசத்வ 
பாரமான) வேதஸமுஜ்சமும், அலைக்து-ஸமுத்சம் சரங்தெ 
மாய்க்கொண்டு நிற்குமிடக்தொடொத்ததாய், மருத்யா 
விர்ப்பாவவியோஷமான பாஞ்சசாத்சப்சதியொஇதமாய் இர 
  

யயஈகாலநியஇியையும், தீரைவர்ணிகாஇகாசசயா அஇகொரகியதியையும் 
உடைக்தாயிருந்துள்ள (௧) “அற்கடல்'” என்றே வேதவித்யா ஸமுத் 
த்தில் வசம். (௨) *இவள்வாயனகள் இருந்து” என்கிறபடியே, இவ 
ருடைய வாக்கதமாய், கால நியமாஇகாரி நியமரிரபேச்ஷமான வாகா 
சத்தை யடைந்து கட்டளைப்படடவாறே, (௩) *சஞ்கஷஷடச்க். Bers 

Bors ஊஷ்சலு §,99 arya fon ays Plows YS Sr” “sued: 
யம் தீவிஜஸ்சேஷ்டைர்வேதரூப மிதம்£ருதம்। ஸ்த்ரீபி/்றகத்சா இபி 
ஸ்சைவ தேஷாம் முக்இ$ கரே ஸ்இதா”” என்றபடியே, 'ஒருகாலநியம 
மின்றிக்கே ஸர்வகாலமும், ஸர்வர்க்குமுபஜீவ்யமா மிறேயென்கை, % 

வ்யா, (௭௩) இன்னமும், வேதகார்யமாயிருக்கச்செய்தே காசண 
மான வதுபோல் அஇக்ருதாஇகாசமன்தியே, ஸர்வாதிகாசமாகயிருக்கக் 
குறையில்லையென்னுமிடத்துக்கொரு தருஷ்டாந்தவியோஷம் sid 
பிக்களார். (ம்ருத்கடமித்யாதி,) அதாவது: ம்ருக்கடம், தொடுமவர்க 
ளே தொடுமித்தனைபோக்க எல்லார்க்கும் கொடவொண்ணாதாயிருக்க 
பார்த்து மாயிசாநிற்கச்செப்தே, பொத்குட மெல்லார்க்கும் ஸ்பர் 
இக்கல்யிசானின்ற இதேயென்கை,. இத்தால், காரணமானவேசம் ௮இ. 
க்ருதாகாசமாயிருக்காலும், தத்கார்யமானவினு, ஸம்ஸ்காரவிமோஷம் 
(காலே, ஸர்வாஇகரசமாகக் குறையில்லை யென்றதாயிற்று, தீருஷ்டாக் 
தத்இிற்தோற்றுறெ காணாத் கார்யஸ்லாக்யகாஇகள் தார்ஷ்டாக்இகத்இ 
லும் விவ௯ஷிகம். % 

வ்யா. (௭௪) இனிமேலிப்படியிருந்துள்ள 'இருவாய்மொழியும், ஏ 

தத்பசதிபாத்யமான வர்சாவதாசமூமாஜெ ப்சமாண ப்சமேப காமன் 

கள் இவற்தினுடைய பூர்வாவஸ்த்சைகளி லவகாஹகக்ஷமரல்லாதார்க்கு 
ஸலபமாகக் கல்பிதங்களானவையென்னு *வேதவேத்பாஇி” வாக்யல்க, 
ஜில் சொன்ன ப்சமாண ப்சமேயசசமல்களைநிகமிக்கனுர். (பெரும்புறக்க. 

(2) இத. க.க (வ.தி-லா-கூடு ஸே... ் 
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0 rman swanu7 dum wb. 

மூ. ழ்க்தோடுமிடங்களில் அயோக்யர்க்குச்சமைத்த மவெஞ் 
சாய்கசகமும்மாக மேய சரமம், 
  

ண்டிரண்கெணங்களை ப்ரகாசிப்பிற்றுக்கொண்டு ove 
கர்ஷணாருபேண வ்யூஹசீபவித்இருக்கு மிடத்திலும் , 
ஆழ்ந்து - ஸமுத்ஈதஇல் நிலகாணவோண்ணாத படியாழ்ம் 
இருக்குமிடக்தோடொற்றதாய் ம்ருத்ய்வ சாண வியோஷ 
ஸ்ம்ருதி ப்ரஇபாஇதமான வந்தர்யாமிஃ்வத்இலும், ஒடு 
மிடங்களில் - ஸமுதீரம் கழிகளாய்க்கொண்டோடு மிடல் 
தோடொற்றதாய் ஸ்ருக்பவகாசவிஸோஷேதிஹாஸ ப்ரத 
பாதிதவைபவமானசாமக்குஷ்ணா த்யவதாரங்களிலும், அ. 
யோக்யர்க்கு - விடாய்த்இருந்தும் ஜஞாகஸக்த்யாஇ wh 
கோசத்தா லவகாஹாக்ஷமரல்லா தார்க்கு, சமைத்தமடுவும் 
(தேலகால விப்சக்குஷ்ட மல்லாகபடி) சல்பிக்கப்பட்ட 
மஹாஹ்சதமும், சாய்காகமும்-(விடாய்த்தகன்வாயை யன் 
ர்க்திருக்கத்தானே சண்ணீர்வந்துகுஇக்குபடிகல்பிகமான), 
குண்டிகையும், மானமேயசசமம் - ப்சமாணபூசவேதாவிர் 
ப்பாவபச்பரையினுடைய சசமாவஸ் த்தையான இருவா 
ய்மொழியும், ப்ரமேயபூகஸர்வேர்வசாவிர்ப்பாவபரம்ப 
சையினுபைய ௪சமாவஸ் த்தையானவர்ச்சால.தாரமும். 
  

டல்) என்னு அடல், அகாவது:--எல்லாக்கடலுக்கும் புதம்பாய், தா 
ன் பெருத்திருக்கெ கடல்போலே, அபரிச்சேத்யமாயிருக்கற பசவஸ் 
வான ப்ரமேயம், ஸமுத்சம் தரங்தெமாயலைந்து நிற்சுமிடக்போலே 
ஜஞாகாஇஷட்குண பரிபூர்ணனான கானவற்திலே, இவ்விசண்டு குண 
ங்களை ப்ரகடிப்பிற்றுக்கொண்டு ஸங்கர்ஷனு ரூபேண வ்யூஹித்இருக் 
குமிடத்நிலும், ஸமுத்சத்இில் நிலைகணவொண்ணாதபடி யாழ்ந்இருக்கு 
மிடம்போலே, (௪) “செருகி?! யமாத்மாகவேத? என்றும், (௨) 
“கட்டில”? என்றும், சொல்லுெபடியே, அத்ருஸ்யத்வேகாந்தர்யாமி. 
யா யிருக்குமிடத்திலும், ஸமுக்ரமானது கழிகளாய்க்கொண்டோடு 
மிடம்போலே. (௩) “-ஜங் பர் கமல ல்லா? மாதுஷேலோ 

கே ஜஜ்ஜே பிஷ்ணுஸ்ஸகாதா$* (௪), (oss Beg 08 SOX wry FP இல் 

ஜனக? (௫) “ளட 8. BIgKS et woSES Gm) “apr 

ஜிக்கி அல ஷுகர்? * யஸ்யாம்தாதோ ஜககாதஸ்ஸா spre 
ஞ்ணுஸ்ஸகாக௩8 “காகபர்யல்க முத்ஸ்ருஜ்ஹ்யாகதோ மதுசாம்புரீம்”” 
“விஷ்ணுர்மானஷரூபேணசசாரவஸடகாதலே!! என்றபடியே, சண்கா 
ண வந்துதோன்றி, ஞாலத்தாடேநடந்து இரிந்தவவதாசமானமிடத்தி 
லும், தேற காண காலவிப்சக்ருஷ்டதைகளாலே இட்டியனுபவிக்க 

. (இப்ரு௨.௫, எ. (6) இ-வா-௭, ௨, ௩. (க) 

(e) (௫) ஹரிவம்ஸும் - ௧௧௩. ௬௧, (௬),
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ப்ரதமப்ரகரணம். ச்ச. 

*- (௭௫) விட்டின்பவின்பப்பாக்களில் த்ரல்யபாஷா 
        

(௫). விட்டின்ப - ஆச்சிதக்குஹங்களிலவர்க ஞகந்த தொருத்ச 

வ்யத்தை இருமேனியாகக்கொண்டின்பத்தைவிளைக்ெவர் 
ச்சாவதாசத்இலும், 'இன்பப்பாக்களில் - பகவத்குணசபல 

விஸோஷஜ்ஞருக்காகக் தாவஹமான இருவாய்மொழியிலும், 

"தீரவ்ய - (உபாதாக) தசல்யத்தினுடையவும், பாஷா - பா 
யோக்யசல்லாதார்க்கு (௧) “அஇலே தேங்னெமடுக்கள்போலே? என்றெ 
படியே தேசாஇவிப்ரகர்ஷூத்வகந்தமில்லாதபடி கற்பிக்கப்பட்டவத்யக்த 
ஸ-லபவிஷயம், ப்.ரமேயாவிர் பாவபரம்பரையினுடைய சரமாவஸ்தை: 
யான வர்ச்சாவதாரம். (௨) Bier sun ys ஸ்ர? மத 

மந்தாஈமாவித்பயே நாஸளெளஸ்ருஇ ஸாகசாத்'” என்தெபடியே, அபரிச் 
சேத்யமாய் பர,த்வபரமானவேதம்,ஸமுத்ரதசல்தெ ப்ரதேம்போலே, 
தத்வ்யூஹப்இபாதகதயாவஸ்தாந்தசா. பக்கமாய், பஞ்சராத்சமானவி. 
டத்திலும், ஸமுத்திரத்திலகாக ஸ்த்தலம்போலே ததந்தர்யாமித்வ ப். 
'இபாதகதயாவகாஹித் தர்த்தகர்றாகம் பண்ணவரிதாம்படி மக்வாஇ ஸம். 
௬ுபமானவிடத்இலும், ஸமுத்சம் கழிகளா யோமோப்போலே, தத 
வதாச ப்சஇபாதகதயா விதிஹாஸரூபேண விஸ்த்ருதமாய் ஈடக்தெ. 
விடத்இலும், ஜ்ஞாக் ஸக்த்யாதி ஸங்கோசத்தாலவகாஹித்து விடாய் 
ரமாட்டாதாற்கு, விடாய்த்தவன் வாயையங்கார்ந்இிருக்க த்தானே. 
'தண்ணீர்வந்து குஇக்கும்படி. கற்பிதமான சாய்கசகம்போலே, ஆகாயா 
'ஸேகோபஜிவிக்கலாம்படி.. யத்யந்த ஸ-ஸபமான ஸாஸ்த்சம், ப்சமா 
ணபூசமான வேதத்தனுடைய ஆவிர்பாவ.. பசம்பசாசரமாவஸ்.த்தை: 
யான இருவாய்மொழியென்கை. இத்தால், மடுவும் சாய்கரசமு மென் 
கையாலே, ப்ரமாண ப்்ரமேயங்களினுடைய ஓளியு மெளிமையு மினி 

மையும் துடக்கமான ஸகத்குணஸாஹித்யம் சொல்லப்பட்டது. % 

  

dur. (௭௫) இப்படிப்சமாணப்சமேபவைபலத்தை ப்ரஇபாதித்த. 
வநந்தசம், ப்சமாத்ருலைபவத்தை விஸ்தசேணப்ச.இபாஇக்கறார்மேல். 

ப் ரதமத்திலே, ப்ரமாண ப் ரமேயங்க ஸிப்படி. விலக௲ணப 
இப்சமாணவக்தாவானவர் சதுர்த்தவர்ணான்! 

ன? பாகவதோரத்தமசானவிவருடைய ஜல்மகிருபணதோதத் 

ப்சமேய: களில் _த்சவ்ய பாஷா நிருபணதோஷம், 8 
ச்செய்தே, அத்தை ஷித்தவக்கரின், 

Ce ws
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௬௨ ஆசாரியஹ்ருதயவ்யாகயாதம். 

. சிரூபணனமம்இன்பமாரியிலாசாட்டு. 

  

ஷையினுடையவும், நிரூபணஸமை-நிரூபணாபசாசத்தோடு 
ஸத்ருளம், இன்பமாரியில் - ஸ்ீவைஷ்ணவர்களுக்கு இரு 
வாய்மொழி முகத்தாலா நந்தத்தை வர்ஷிக்கும் மஹாமேக 
மான ஆழ்வார்விஷயத்இல், ஆசாட்டி உம்பத்திரிரூபணம். 

  

    

தொரு, தரல்யத்தை இருமேனியாகக்கொண்டிருக்து, இன்பற்றை வி 
ஊோக்றெவர்ச்சாசவதாரத்தில், தரவ்யநிரூபணத்தோடும், (௧) “அக்தமி 
ழின்பப்பா?” என்றெபடியே, தீராவிடருபமாய் பகவத்குணகணப்7இபா. 
'தகதயா விஸேஷஜ்னுர்க்காகந்தாவஹமாயிருக்கற இருவாய்மொழியில் 
பாஷாநிரூபணத்தோடும் துல்யதோஷம். (௨) '*அடியார்க்கின்பமாரி” 
என்றெபடியே, ஸ்ரீவைஷ்ணவர்களுக்கு, இருவாய்மொழிமுகத்தாலே, 
ஆரந்தத்தைவர்ஷிக்கும் மேகமானவாழ்வார்பக்க லுத்பத்திரிரூபணமு 
மென்கை; (௯) “285 சர னாநீஷ் TAM NOYE*D OSS TAHT IM GEO 

PS SP SOLS Os (#) Gor ade Moses ote ஜல் ப் 

OS KES வக நால ஸ்ட Soyeder” ( ௫.) Comsoeor worse 

BGS 0 LEE | dy SerpxbRasr Booger sed Pe!” (௬) “௯6 

8 80880 Sur yeas $64 SH) TR So Swag SAT Ho க்ஷ 

85” (or) “Ema TPT OSA Gras வடர ESO meee 

ஷீ hy oy ass” (ஜெ) 4௭௬௦௭ ஏற்க ௫௨ 03௮௨ நலக க்ஷம் 

HSM னளாத இபன்9858௦ 52 “விஷ்ணோ ரர்சவகாசேஷடலோஹ 

பாலம் கரோதிய3 யோ குசெள மாதும், பாவ மூபெள ஈரகபஇிரெள”? 

யோ விஷ்ணெள ப்ரஇிமாகாசே லோஹபாவ ங்கசோஇ ய$। குசெளச் 

மா௦ பாவ முபெள ஈரகபாஇகெள ” **அர்சாவதா சோபாதாகம் வை 

ஞ்ணவொர்பத்தி௫ந்தகம்| மாத்ருயொநிபரீக்ஷ£யா ஸ்துல்ய மாஹ௩ூர்ம 

நீஷிண£” “ஹரிகர்இம் விவா நயத்ப்சாம்ஹணேந ஈசோத்தமுபாஷா 

காகம் ககா.தவ்யம் தஸ்மாத் பாபம் த்வயா க்ருதம்? **இமப் யத்சாபிஜா 

யர்கே யோரே ஸ்ஸர்வயோநிஷர। ப்சத்யக்ஷிதாத்மகாதாராம். ரைஷர் 
ஞ்சித்யம் குலாஇகம்” *ஸ்ரத்ரம்வா பகவத்பக்தம்நிதாதம் ஞ்வபசம் 

'ததாடவிஷூதே ஜாஇனாமாக்யாத் ஸ.யாஇ கரகம் ௧7£ ஏவமாஇஸாஸ் 
'தரவசநங்களைஹ்ருதிகரித்திறேயிவரிப்படி யருளிச்செய்தது. (௯) 12௭ 

எதனை??? “அவஜாநந்இமாம்முடா$. என்ெபடி.யே, வாசியரியா. 

மலவஜ்ஜனைதைப்பண்ணும், YF @d (0) “wig YC OvPTodgassge* 

me ம பம்யந்திகேதெநிரம் தவதக்யபாவா$? என்றபடியே, வா 

இயதிந்தார்க்கும் அஈம்பபாவத்கும் மூன்றெடமொக்குமிதே. & 

(பெருமாள் - இ. ௯௪, (&) இவா ௪. ௫, ௪௦௦ (8) ப்ரூம்ஹாண்டபுசர் 

5) (6) (சு)மாத்ஸ்யே, (2) (a) 
(க) ரீ-8- ௬, ௧௧, (௧0) ஸ்ரீஆளவர்தார் -ம் ௧௫% 
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ப் ரதமப்ரகரணம்: ௬௩ 

(௪௯) பேச்சுபார்க்கல் கள்ளப்பொய்க்தூல்களும் கசாஹ்யங்கள் 
பிறவிபார்க்ல்அஞ்ஜாமோத்துமாறுமூன்றுல் கழிப்பனும். 

(௮) பேச்சு- த்ராவிட பாஷையானது, பார்க்கில் - (நிலே.சயி 
ஷயமென்னு) விசரரிக்கில், கள்ளப்பொய்க்தால்களும் - 
ப்சதாசகங்களா யஸத்யங்களான பாஹ்ஸாஸ்த் சாதிகளும், 

. க்சாஹ்யங்கள் - (ஸம்ஸ்க்ருதபாஷையானவாகாசத்தாலே), 
உபாதேயங்களாம், பிறவி - (வக்த்ரூ) ஜ்மம், பார்க்கில் - 
(நிகர்ஷதயாத்யாஜ்யமென்னுவிடப்) பார்க்கில்,” அஞ்சா 
மோத்தும். - (பஞ்சமவேதமான) ஸ்ரீ மஹாபாரதமும், 
ஆனு மூன்றும் - நடகத்சயாத்மகமான ஸ்ரீீதோபநிஷ் 
அம், கழிப்பனம் - கழிக்கப்படும். 
  

வ்யா. (௭௬) இங்கனன்றிக்கே, பேச்லும் இதுசொன்னவர் பிற 
Mg சாழ்வுபார்த்து, இப்சபந்தத்தை பிகழுமவர்களுக்கு Pep 
ப்ரஸஞ்ஜாம் பண்ணு௫ருர். (பேச்சு,) இத்யாஇிவாக்ய தவயத்தாலே, 
அதாவது;-ஸம்ஸ்க்ருதமாகவுமாம், த்சாவிடமாகவுமாம், பகவுத்பசமா 
னது உபாதேயம், ௮ர்யபசமானது தீயாஜ்யம், என்றுகொள்ளாளே பா 
ஷாமாத்ராவதியாக விஇ நிஷேதம்களை அங்கேரித்து த்ராவிடபாஜை 
யாகையாலே, இது தீயாஜ்யமென்னப்பார்க்கில் (௧) வெள்ளியார் 
பிண்டியார் போதியாசென்திவசரோதுன்ற கள்ளதால்"” என்றும், (௨), 
ஈபொய்ந்தூலை மெய்ந்தாலென்றென்றுமோஇ” என்றும் சொல்லுற பா 
ஹ்யஸாஸ்த்சாதிகளும், ஸம்ஸ்க்ருகயாஷையான வாகாசத்தாலே உயர 
தேயமாகவேணும். எதுர்த்த வர்ணோத்பவசென்று வக்தாவானவர் பித 
வியைப்பார்த்து இத்தை யிகழுமளவில், மத்ஸ்யகந்தாஸதனான வயா 
ன் சொன்ன பஞ்சமவேதமான மஹாபாசதமும், கோபஜம்மாவான 
க்ருஷ்ணன் சொன்ன ஷட்கத்சயாத்மகமான இதோபகிஷத்தும் தயா 
ஜயமாகவேணுமென்கை. இத்தால் பாஷாமாத்சத்தையும் வக்த்ருஜக் 
மத்தையும் பார்த்து இப்சபந்தத்தை யிகழுமளவில் வரும்விசோதம் 
காட்டப்பட்டது. * அதவா:--பாஷா வக்க்ருஜந்மாஇகள் நிரூபிக்கலா. 
காதென்று £ழ்ச்சொன்னபடி. யன்றிக்கே, ஸம்ஸ்க்ருகபாஷையாயுள்ள. 
தும், ஜந்மகெளரலமுடையார் சொல்லு மதுவுமே உபாதேயமென்று. 

கொள்ளுமவர்களுக்கு அரிஷ்ட ப்சஸஞ்ஜாம் பண்ணுகறுர். (பேச்சு 

பார்க்ித்யாதி) வாக்யத்வயத்தாலே, ௮தாவது:--பகவத்பரத்வ அம் 
பபசத்வங்களை பரிக்சாஹ்யத்வ பரிக்யாஜ்யுச்வல்களுக்கு ஹேதவாக்கா. 

சே ஸம்ஸ்க்ருகயாஷையானது. உபாதேயமென்னு யேச்சினுடைய 

கெளரவமாச் சத்தைப் பார்க்கில், கள்ளதூல் பொய்ந்தால், என்று கழிக் 

கய்பட்ட பாஹ்ய மாஸ்த்சரஇகளும் பரிக்சாஹ்யல்களாம். யதாஜ்ஞா. 

(௧) பெ-மொ; ௬; ௭ ௯, (e) @pe - @ 2s “SEF 
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௬௪ ஆசாரியஹ்ருதயவ்யாகயாதம்: 

.மூ--(எ௭) க்ருஷ்ண க்ருஷ்ணத்வைபாயநோக்பத்தகள் போலன்தே 

க்ருஷ்ணன்ரறுஷ்ணா த.க்வஜர்மம். 

G—(Ts) பெற்தும் பேதிழக்தும் கன்னிசையானவளும் எல்லாம்        
(@) ச்ருஷ்ண - (ஒரிடத்திற்பிறந்து மத்றோரிடத்தில் வள! 

கண்ணனுடையவும், க்ருஷ்ணத்வைபாயக - (கக்யாஸுத 
னான) வ்யாஸனுடையவும், உத்பத்திபோலன்றே. - பிறவி 
போலன்றே, க்ருஷ்ணத்ருஷ்டணாதத்வ - க்ரூஷ்ணனிடத் 
அண்டான ஆவலொரு வடிவுகொண்டாப்போலே மிருக் 
இற இவ்வாழ்வாருடைய, ஜர்மம் - இருவவதாசம். 

(௮) பெற்றும் - க்ருஷ்ணனைப் பிள்ளையாகப் பெத்திருக்கச்செய் 
தேயும், பேற் - (கருஷ்ணனுடைய பால்யசேஷ்டாரஸா 
அபவமாற) புருஷார்த்தத்தை, இழகதும்- (கைப்பட்டவ 
தை) இழந்தவளான (சேவ$தேவியும்) கன்னிகையானவ 
ளூம் - பயோலனைமசனகவடைந்து மவனுலுள்ள சஸமொ 
  

ஈர் சொன்னது உபாதேயம், அயதாஜ்ஞாகர் சொன்னது. தயாஜ்யமென் 
கொள்ளாதே, ரம கெளசவமுடையார் சொன்னதே உபாதேயம், ௮ 
ல்லாதார் சொன்னது தீயாஜ்யமென்னு பிறவி மாத்ரத்தையே பார்க்கில், 
மத்ஸ்பகர்தா ஸகன்ன வ்யாலன்சொன்ன பஞ்சமவேதமும், கோப்ஜம் 
மாவான க்ருஷ்ணன் சொன்ன 8தோபநிஷத்தும், தியாஜ்யமாகவேணு, 
மென்கை, இத்தால் பேச்சில் கெளசவமும், சொல்லுமவர்கள் பிறவியில் 
கெளரவமூம், ப்சபக்கோபா தேயத்வ ஹேதுவாகச்சொல்லுமளவில் 
வரு மரிஷ்டம் காட்டப்பட்டது. % 

வ்யா. (எள) இவ்வாழ்வாருடைய உத்பத்தியை, வ்யாஸ க்ருஷ் 
ணோத்பத்தி ஸமமாக வருளிச்செய்தார் Bip; அவர்களி விவருக்குண் 
டான வ்யாவ்ருதீதியை அருளிச்செய்கனார் மேல் ; (ருஷ்ணேத்யா 
இயால்) அதாவது :-- இருத்தி மகனுய்பிறந்தோரிசவிலொரு்இமக 
னான) க்ருஷ்ணனுடையவும், கர்யாஸ_தனான வ்யாஸனுடையவும், உத் 
பத்திபோலன்றே, (௧) * கண்ணன். நீண்மலர்ப்பாதம் பரவிப்பெத்ற 
வசரய், (௨) * க்ருஷ்ணத்ருஷணா கத்வமிவோதிசம் 7” என்றெபடியே, 
க்ருஷ்ணவிஷயத்ருஷ்ணை தானொருவடிவுகொண்டாப்போலே யிருக் 
இற வாழ்வாருடைய வவதாசமென்கை. % 

வயா. (௪௮) அதெங்கனே? என்னுமபேக்ஷையிலே, பலஹேது 
க்களாலுமிவர் ஜந்மவ்யாவ்ருத்இயை ப்ரகாஇப்பிக்கிறார்மேல்,, இல் 
ப்ரதம்த்திலே அவர்களைப்பெத்தவர்கள் இவளைப் பெத்றவர்களுக்கு. 
ஸத்குால்லாமையை யிசையிக்கூர் (பெத்றுமென்றுதுடல்) அதர 

(2) திஃலி. ௩௭. (௨) பசாக்கு “ம், ௨, 
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ப்ரதமப்ரகரணம்: சூடு 

-.. மூல பெத்துளாயுக்தத்துச்கொண்டாள ன பக டர்கு கெத்தா 
வளும்நெடுங்காலமும்ஈம்கைமீரன்னுமிவருக்கு - நோன் 
தே. கீ 

  

ன்று மதுபவிக்கப்பெராமலிழந்து) கன்னிகையாயிறுக்கை. 

யையடைந்த (மஸ்யகக்தயும்) எல்லாம் - (கண்ணனுடைய 
urdu இருவிளையாட்டுகளை) யெல்லாம், பெத்னுளாயும்-. | 
(தேவ மத்ஸ்கந்இகளைப்போல் டு) youd ea 
வளாயிருந்தும், தத் துக்கொண்டாள் - (க்குஷ்ணனைப் Geir 
ளையரக) வளர்த்துக்கொண்டாள், என்பர் நின்றார் - என்று. 
சொல்லாரின்றார்கள், என்னுமவளும் - என்னுமவளான. 
யசோதையும், நெடுங்காலமும் - (ப்ரீத்யசெயத்தாலே), 
பஹ_ூசாலம் க்ருஷ்ணன் இருவடியை யாஸ்சயித்துப் பெ 
ற்றவர்களாகவும்,] ஈல்கைமீர் - பரிபூர்ணைகளே ! (சீங்களு 
மொருபெண்பிள்ளையைப் பெற்றுவளர்த்இ கோளே,இவள் 
பட்டது பட்டாருண்டோ? உன்பெண்பிள்ளைக்கி வார 

யென்னென்ன? என் பெண்பிள்ளைபடி. யென்னால் சொல்ல 

லாயோ யிருக்கறது) என்றும் - தாயானகமக்கும் சொல 
லப்போகாகதான அப்படிப்பட்ட இல்யசேஷ்டித ger 
பவம் செய்து வந்தவருக்கு மிப்படி. wésastBatore 
சொல்லுமவளா மிருந்துள்ள, இவர்க்கு - (இவ்வாழ்வாரு, 
டைய) தாய்மார்க்கு, நேரன்றே - (தேவ£ யசோதை மத் 
ஸ்யகர்தி மூசலானார்) நிகசாவரோ? 
  

வது:--(௧) * இருவின்வடிவொக்கும் தேவூபெத்த *” என்றெபடியே, 
க்ருஷ்ணனைப் பிள்ளையாகப் பெற்திருக்கச்செய்தேயும், அவனுடைய 
பால்யரஸமொன்றையு மதுபவிக்கப் பெறாமையாலே, (௨), “BEA 

லேஜென்றும் பெஜ்திலேன் * என்னும் பேதிழக்தவளான தேவவேம் 
(ர (Bg Sano wm Hr osmotySE | swims ssl esos sg 

=5” த்விபேபதரிகாமிஸ்சே பாதசாயணமச்யுதம் | பாராமாரா, 

வத் டத ம் ட. ர ர 
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௯௬ அசாரியஹ்ருதயவ்யாக்யாசம். 

மூ-(௪௯) மீனாவநீதங்கள் கந்இக்குமிடமும் வெறிசொள் துழாய் 
கமமூமிடமும் சன்னிகொக்குமோ, 
  

  

ம ரர ட பலம வெண்காரம் சர 

  

கும்-நாறு. 
இற, இடமும் - (வ்யாஸ க்ருஷ்ணோத்பத்இி) ஸ்தலமும் 
வெறிகொள்அழாய் - பரிமளப்சசரமான இருத்துழாய், சம 
மும்- மணம்விசாசின்றுள்ள-இடமும் (ஆழ்வார் இருவவ.த 
ரித்த) இடமும் - தன்னிலொக்குமோ? தன்னில்தான் 
ஸத்ரு்மோ? 
  

செய்தேயும், (௧) “தத்துக்கொண்டாள்கொலோ தானேபெத்ராள்கொ 
லோ” என்றும் (௨) “இம்மாயம்வல்லபிள்ளை ஈம்பிஉன்னை யென்மக 
ேயென்பர் நின்றார்?” என்னுமவனுடைய அதிமாக ஷ சேஷ்டிதங்க 
fours தானும் பிறரும் சல்டக்கும்படியான மாத்ருத்வத்தையுடைய 
யசோதையும், (௩) “கெடுங்காலமும் கண்ணன் ரீண்மலர்ப்பாதம் ப.ச 
விப்பெந்த?” என்ற ஸக்ருதாஸ்சரயண மமைக்இருக்க yarn Brows 
தாலே இரகாலமாஸ்ரிக ஸலபனான க்ருஷ்ணன் இருவடிகளையு மாஸ் 
யித்து, ர வ (௪) “ஈல்கைமீர் நீருமோர்பெ 
ண்பெற்று ஈல்னொர்'” என்னுதுடல்க, பூர்ணைகளான. கீல்களுமொரு: 
பெண்பிள்ளை பெற்றுவளர்த்இி கோளிதே. பகவல்லாஞ்சகாஇகளை இவா 
சாத்ரவிபாகமற வாய்புலத்தா நின்றுள்ள சபலையான வென்பிள்ளைபடி. 
யை யெங்கனே சொல்லுகேனென்று வாசாமகோச ரமான விவருடைய 
முக்தவசகாஇகளை அதுபவித்தவசாகவும்சொன்ன விவரைப்பெற்றவர் 
களுக்கு ஸூ.த்ருரன்றென்கை. 4 

வ்யா, (௭௯) இனி மூவருடையவு முத்பத்திஸ்த்தலகந்த விஸே 
ஷ்கனைப்பார்த்தால் மற்றயவை மிரண்டிலுமிவருடைய உற்பத்இஸ் 
'த்தலத்துக்குண்டான வைபவத்தை மூதலிக்கொர் (மீனேத்பாஇயால்) 
அதாவது :- மீன்வெறிகாறுதெ வ்யாஸோத்பத்இஸ்தலமும் , வெண். 
ணைமுடைகாறுறே. கருஷ்ணோ்பத்தி ஸ்தலமும் (ட) “வெறிகொள் 
அழாய்மலர் கானும் வினையுடையாட்டியேன்பெத்த”” என்றும் (௯) 
“இவளந்தண்ழோய்க் snips” என்னும், பகவழ் ஸம்பந்த ப்சகாஸக 
மான இருத்துழாய் மணம் காது வாழ்வார் இருவவதரித்த ஸ்தலம். 
துக்கு ஸத்ருமமோவென்னபடி. ப்சாக்ருதவிஷய ஸம்ஸர்கஜமான ஹே. 
யகந்தங்களிறே யவை. அப்சாக்ருத விஷயஸம்ஸர்கஜமான உபாதே 
யகந்தமிறேமிது. இத்தால், தாத்ருலன்த்தலங்களிலுண்டானவவர்க 
ளுடைய உற்பத்தியில், ஈத்ருரஸ்கலத்திலுண்டான விவருடைய 2p 

£னற்றம் காட்டப்பட்டது. % 

- ௨௧௪. (வி ஷெ-௩.௯௩, (௩) இ- லி-௩ள (௪) 
௪.௬.௨, (௫) ஷெ-௪.௪. ௩. (௬) ஷே-௮, ௬,௧௦0, 
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ப்ரதமப்சசாரணம்: Soar 

*ந--(௮0) ஆம்றில்துறையி லூரிலுள்ள வைஷம்யம் வாசாமகோசரம். 

  

(அ) ஆத்தில் (தேவதாக்க£ஸ்பர்பா தூஷிதமாயும் க்ருஷ்ணவர். 

ணதயாதமோ மயமாயும் விலஷ௲ண பதார்த்தங்களுக்காக 

மாய இ ஸ்லாச்யமாயுமிருந்துள்ள) கங்கா யமுகா தாம்ச 

பர்ணிகளிலும், துறையில்- (விஸாரவிஸ்ரமாயும் காளியவி 

* ஜதூஷிதமாயும் பரி-த்தஸ்வரூபரல்க ஸ்ங்கமகோஜ்னு. 

மாயுமிருக்துள்ள) துறைகளிலும், கலரில் (வலைச்சேரியா 
யும் இடைச்சேரியாயும் கல்லார் கவில்குறு கூராயுமிருந்து. 

ள்ள) ஊர்களிலும், உள்ளவைஷம்பம்- உண்டான தாசகம் 

யம், வாசாம் - வாக்குக்களுக்கு, அகோசசம் - அவிஷயம். 
  

வ்யா; (௮0) இன்னமுசவர்களுத்பத்இி ஸ் தலங்களுக்கும், இவருக் 
பத்திஸ் கலத்துக்குமுள்ள “வைஷம்யாதியயத்தைக்காட்டேரார். (ஆற் 

நிலித்யாஇயால்,) அதாவது: வ்யாலோத்பத்தி ஸ்தலம், ஆறு தானே 
Ade பரிக்ரஹமுடைய கல்கையாய், துறை, ஓடத்துறையாய், ஊர் 
வலச்சேரியாயிருக்கும்; -க்ருஷ்ணோத்பத்தி ஸ்தலம், ஆரானது, க்ருஷ். 
ணஜல -.ப்சவாஹதயாதமோமமியானயமுனையாய், துறையுமஇல்காளீய 
விஷதாஷிதமானதுறையாய், ஊர்தானே (௧) **அநிவொன்றுமில்லாத. 
வாய்க்குலம்!” ஏன்ெபடயே, இடக்கைவலக்கை யதியாதார் வர்இக்தெ 

இடச்சேநியாயிருக்கும். இவ்வாழ்வாருடைய உத்பத்திஸ்த்தலம், ஆறு 
(௨) *பவளகன்படர்க்கழ்ச்சக்குறைபொருகல் ””. என்றெபடியே, 
விலக்ஷணபதார்த்தங்களுக்கு ஆகசமுமாய் வாஸஸ்த்தலமுமாய்க்கொ 
ண்டு அதிஸ்லாக்யமாயிருக்கும் தாம்சபர்ணையாய், துறை ஈடக்கஸ்வபா 
வமாய் அவதா.தமாயிருக்கற முல்கல்கள்வந்து சேறி இருச்சங்கணித் 

துறையாய், ஊர் (க) “நல்லார்கவில்குருகூர்” என்யஒயே, ஸக. 

லஸஜ்ஐகஸ்லாகசீயமாய் (௪ )_..'சயப்புகழார்பலர்வாழும் su meq 

கூர்” (டு) “ஈல்லார்பலர்வாழ் குருகூர்” என்றெபடியே, ஸம்ஸாசத் 
தைஜயில்தபுகழையுடையசாய், பகவததுபவம்பண்ணிவாற்கெ. ஜனா 

நாஇகசான விலக்ஷணர்பலரும் நிரந்தரம்வாஸம்பண்ணுகறெ இருக்குரு, 

கூராயிருக்கும். ஆகையால் அந்த ஆறுகளையும் அறைகளையும் ஊ 

ளையும் பற்ற இந்தவாத்றுக்கும் அறைக்கும் ஊருக்குமுண்டான 

மயம் பேச்சுக்கவிஷயமாயிருக்குமென்கை. ஆகு, க்ருஷ்ண க் 

வைபாயகோத்பத்இயிற் காட்டில் க்ருஷ்ணாதத்வமான இவருடைய உத். 

பத்திக்கு. எததத்துக்குடலாக. ழ்விவகநிதமான வைபவத்தை அமை. 

யவெளியிட்டாசாயிற்று, % ii ; 

(இ இருப்பாவை-௨௮. (8) தி-லா- ௯:௨௫. (௩) இ-லி- 
B- a - a. 2.4. (@) ஜே.- ௧௦. ௮: 25 

om. 
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Feel ஆசாரியஹ்ருதயவ்யாக்யாகம், 
மூ-(௮5) கேத்கமும் நிர்சையானவனுக்கொளிவரும். ஐநிகன்போ 

    

5 GscigesOneioeia “ae 
தையானவனுக்கு - நிந்தையாம்படி. (புறையறக்கலக்கும் 
சலவானானவிஸ்வானுக்கு) ஒளிவரும் - (கேல்யாணகுணங் 
கள்) புகர்பெத்றுவாசாரின்னள்ள, ஐநிகள்போலே - இரு 
HME) 
க்கையும், இழுக்கென்பார்க்கு- அவுத் 

ல்யர, (5) எல்லாம்செய்தாலும் பூர்வவர்ணங்களில் பிறவிபோ 
லே சதர்த்தவர்ணத்இல் பிறவி தேஜஸ்கசமன்றேயென்ன? காஸ்யான! 
ஜஞர்க்குதேஜஸ்காமென்னுமத்தை ஸஃ்ருஷ்டாக்தமாகவருளிச்செய் 

(தேவத்வமுமென்னு தடங்) அதாவது: சாவணவதாகம் 
ப்ஈம்ஹாஇகள், (௧) * சன வஷலரதே 97. 1 பவுரக்காசா 

யஹோதேஷ” என்ற தஸஹ்யமாய். (௨). “சனுலஷ்க உல ஸ்மா 
சலக!” ஆக்மாகம்மாதஷம்மற்யேசாமம்... கணரதாத்டிதம்” என் 
கையாலும், கோவர்த்தகோத்தசணாகக்கசம், அக்தவஇிமாநுஷ்சேஷ்டி 
கங்கண்டாஸ், சம்யப்பட்டகோபர். (௩) “நமக ககக மல் வாஸ. 

Bresso Spin Fee hors, © FE 0%) 5 omy" stm sate 

Bgooas Six Zug dss=-” **பாலல்வஞ்சாதி வீர்யஞ்சஜம்மசாஸ்மாஸ்வமோ 

sci Cur Cov, பர்கர் பும்வ்கள்ஹாவாப்பிய 

    

ஈலஹென்பார்க்கு 
    

    

பரம் | ெத்யமாகமமேயாத்மக்முல்காம் க்ருஷ்ண ப்சயர்சஇ “தேவோ 
வாதாகவோவாத்வட்யக்ஷோ கந்தர்வயேவவா”” என்றுமுங்த்துச்சொ 
ல்ல, (௪) கலைக அஃ கலை எக. 31. 1 கணம், 

த்வாச்வுலெள தாஷ்ணீம்கிஞ்டிம் ப்ர யயகோபலாள்?! என்கிபடியே, 
அதஸஹ்யமாமென்னுமிடம்கோன்ற இறிதுபோதுவாய்திதவாமலிருக்து. 
பின்னை. (@) “panSatiKgogsosS ssugu: 1 emostrgstars* 

லன் வ கவ்லா நகந்தர்வோ க கபட கக் 
ஆஹம்வோபாந்தவோகாதோரைவுந்த்படிகோற்யதா ” என்னையாது! 
ம், தேவர்க்குந்தேவனுனகான், லோகாக்ஷணுர்த்தமா ஹமதுஷ்பஜாதிய 
coe ப்வக்கவதரித்தவளவில், கேவனுச்சொல்லுசையும்கிக்தையாம்படி, 
புதையறக்கலக்கும்லா இகனான விஸ்வா, Bon (a) “ Sa dog ste” 

ஆஷி?” “ஸவஸ்சேயாம்பவதாயமாக?" ல்ஜெபடியே, (ஏ). “பலபிற, 
பபாய் ஒனிவருஞுழுகலம்”” என்னு, காழவிழிர்ககன்னையும், கல்யாண 

ஈளிபெத்றுவரும் ஜக்மங்கள்போலே, (௮). Cease 
் ் ் என்று, பிரம் 

ப்ரம்ஹாவாய்ப்பிறக்கையும்,, Cuvap sor 

ey (2) Gp, Gp. sa. (m) oO. 4. @, ames. 
கச, (௯) யஜவி- ௩, ௪, ௩, (௪) இ- வா. 
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ப்சதம்பிர்காண்ம். க்ஸ் 

மூ. பண்டைகாளில் பிதவிபுண்ணுட்டுத்தேசிநே 
-- (௨) ஜகத. ரதவஸதேவகுலங்களுக்குமூத்தபெண்ணும் நடு 

சலபி ம் 
  

       
பண்டைகாக (பண்டைகர்ளர்லென்கிற) 
மொழியில் ப்ரஇபாதிக்கப்படுகற ) பிறவி - (கைக்கர் 
யாறிருபமான] குடிப்பிறவி, உண்ணுட்டுத்தேசிறே - 

“ (ஈச்வரனுக்கு) அந்தரல்கமாயிருக்றெ பரமபதத்தில். வர் 
இக்ிறதேஜஸ்னைய/டைத்இிறே. 

  

(4) ஜுக- ஜாகசக்ரவர்தியினுடையவும், தமரத- தமரதசக்ச 

வர்தியினைடையவும், வஸ-சேவ - வள-தேவருடையவும்,, 
குலங்களுக்கு - வந்சங்களுக்கு, (கரமாக) மூத்தபெண் 
ணும் - ப்ரதமபுத்ரியான (பிராட்டியும், நடுவில்பிள்ளையும்-. 
சிவிதியபுத்ரனான. (ஸரி தாழ்வானும்) 

விரோதியான அஹ்: ரஹேதுவாகையாலே, ஆத்மாவுக்கவத்யமென் 
அறிகழுக்படி, தாஸ்யஸமைதிக்தார்க்கு, (௧) “பண்டைகாள்?” என்றே. 
இருவாய்மொழியில், (௨) *: பல்படிகால்குடிகுடிவழிவந்தாட்செய்யுக் 
தொண்டர்? (க) “உன்பொன்னடிக்கடவாதேவழிவருன்றவடியார்” 
(௯9 “தொல்லதுமைவழிவருக்கொண்டர்!? என்றுத்செரன்னபடியே, தா 
ஸ்யவிசோதியான ஜர்மாத்யபிமானமன்திக்கே, கங்கர்யாதுரூபகானகு 
ஓப்பிதனி, (௫) “ஆழியங்கைப்பேசாயர்க்காளாம்பிறப்பு?” உன்ளுட்டு 
ததேசன்றே, என்கிறபடியே, பகவத்விமுகப்சசுரமாகையாலே, புத்கா 
டானலீலாவிபூதிபோலன்திக்கே பகவதாதுகூல்யைகபோகராலே நெரு 
ய் போகவிபூதியாம் அவஹுக்கர்தரங்கமாமிருக்கேற பசமபதுத்திலே 
(வர்இக்கிறசேஜஸ்ஸையுடைத்திதேயென்கை. ப.சம்பதுத்தில் பகவத்கை 
ங்கர்யாநுகுணமாக பரிக்சஹிக்குக்கேஹத்தோபாதி மோசவஸ்துவான் 
ஆத்மாவுக்கிதுவும்தேஜஸ்கசமென்றுகருத்து, % 

வ்யா. (௮௨) இனியிவாவதாரத்தின் பரோபகாரத்வத்தை ஸக்நிதர் 
மரமாகவருளிச்செய்கிருர். (ஜ௩கேத்யாதியால்) அதாவது: ஜகககுலத் 
துக்குமூத்தபெண்ணானபிராட்டி.பிறந்து, (௬) “AST eo C8 gemingsss 
ROT 1 Sy i Pswwesie Ps es” “goarnnisCaBi Bur 
ஹரிஷ்யதிமேஸுதா | வ$தோபர்தாசமாஸாத்ய srobsuerar somo” 
என்றெபடியே, தான்பிறந்தகுலர்லுக்குக் கர்த்தியுண்டாக்கனுப்போலே. 
யும், தரசதகுலத்துக்கு. ஈடுவில்பிள்ளைோயான ஸ்ரீபசதாற்வான்பிதந்து, 
(31) எவன் நால கய வலர 8 | Spends es esa 

ட டடக் '“சாஜ்யஞ்சாஹம்சசாமஸ்யதர்டம்வக்துமிஹார்ஹவரி! கதம் 

உ ௫) இவர், ௧௨௧, (6) ஜெ Gag. Cp p(n) Gp. OR, Op, உ (௪) 
ஷெூ.ஷ.டை, ௪(௫) பெ-௮-௭௯. (ச) ஸ்ரீ-சா-பா- ௬௭, ௨௧, (¢ 
Sf e+ EB, 

  

   

    

http://acharya.org



00 ஆசாரியஹ்ருதயவ்யாக்யாதம். 

மூ. கடைக்குட்டியும்போலே மிவரும்பிறது. புகழுமாக்கமுறா 
௧9. யஞ்சிறைபுமறுத், 

குட்டியும் போலே, கநிஷ்டபுத்சனான (க்ருஷ்ணனை 
புக்போலே) இவரும்-இவ்வாழ்வாரும்.  பிறக்து - இருவ. 

அரித்து, புகழும் - (இருககரிக்குரிரவஇிக) (சீர்த்தியையும்), 
ஆக்கமும் - (காமவதரித்ததிருவம்ரத்துக்குபண் டில்லாத) 
ஏற்ஐதீஜையும், ஆக் - உண்டாக், அஞ்சிறையும்-(ஸ்வா 
ஸ்ரிதருடைய ஸம்ஸாரமாஇறக்ரூரமான) இறையையும், 
அதுத்தார்- நிவ்ருத்தப்பித்தார் 

தாதாஜ்தாதோபவேகத்சாஜ்யாபஹாசக$” toni sur gure, eps 
'தாரிருக்க. இளையார் மூடிசூடக்கடவதன்றென்றை. குலமர்யாதையைக 
டத்தினவளவன்றிக்கே (௧), :*888௦௦554528௦ (rg PoxBsown” “ஜட 

லம் சேவஸாம்ப்ராஞ்ஜலிம்பததெம்புவி?? என்றும், (2-) “xy OK BeS 

eters agos8hs ” 4 பங்கஇக்கஸ்துஜடிலோபாதஸ்தீவாம்ப் தஸ 

தே என்௮ுஞ்சொல்லுதெபடியே, ஜ்யேஷ்டசானபெருமாளுடையலிஸ் 
லேஷஹ்இல் சடைபுனைந்து வல்கலைபுடுக் து கண்ணரீசாலுண்டானசேற் 
'நிலே தரை$டைக்கடந்து, அக்குலத்துக்குமுன்பில்லாத வேற்றங்களை 
யுண்டாக்னொப்போலேயும், வஸ௩தேவகுலத்துக்கு (௩) “*மக்களனுவ 
ரைக்கல்லிடைமோதவிழக்தவள்தன் வயிற்றில் இக்கெனவந்து பிறந்து 

3 

மூர் 
           

    

  

கின்னாய் :” என்றெபடியே, கடைக்குட்டியான க்ருஷ்ணன்பிறந்து. (௪) 
2தட்தைகாலில். பெருவிலங்குதாளவிழ '” என்றபடியே, தங்களால் 
விடுவித்துக்கொள்ளவொண்ணாத . மாதாபிதரக்கள்  காற்கட்டையறுத் 
தாப்போலவும், இவரும்இருவவதரித்து. (௫). * மலிபுகழ்வண்குரு 
கூர்? என்னும்படி, தாம்பிறந்த ஊருக்குப்புகழுண்டாக்கி ( ௬), 
“குடிக்டெந்தாக்கஞ்செய்து? என்றபடியே, ஜேஷக்வகுல மர்யாதை 
தப்பாதபடி, ரின்றமாத்சமன்றிக்கே, ளேஷிவிரஹக்லேசாஇயத்தாலே 
(ஸி. “காணவாசாயென்னென்று கண்ணும்வாயுந்துவர்ந்து”” (௮), “கண் 
ணடீர்கைகளாலிறைத்து” (௯). “இட்டகாலிட்டகசையாம்படி?” கிஸ்சே 
ஷ்டரரய்  தறைகடைக்கந்து, ப்சேமவிமோஷத்தாலே, இக்குடிக்குப் 

பண்டில்லாத வேற்றத்தையுமுண்டாக்க. (௧௦). அனுவர்தம்பிறவியஞ்: 
இதை” என்ெபடியே, தம்முடைய ப்ரபந்தாப்யாஸமுகத்தாலே, 
'சம்மோடர்விதரான விவர்களுடைய ஸம்ஸாசமாகற வஞ்சிதையையு 
மதுத்தாசென்கை. த்ருஷ்டாந்த பூசசானமூவர்செய்கதும், ஒருத்தசே 
செய்கையாலும், | ee oe ee ee இல 

ர்மிறப்பிறேமிகவும், பசோபகாசமாயிற்று, & ப 

oy iar - 400.4. een y= acer. கூட eee 2 ௫-௮ 
் 
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ப்சதமப்சகசரணம்: கடக் 

O—-(oie) ஆஇத்ப சாமதிவாகசாச்யுதபாதுக்களுக்குப்: போகாதவுள் 
ளிருள்கீல் சோஷியாதபிறவிக்கடல்வஜ்தி விகஷியாதபோ 
இந்கமலமலர்ச்சதுவகுளபூஷணபாஸ்கசோதயத்திலே, 

  

GG) eu அப்துல் சாம்வாகா தவா 
மகனாறெ இவாகரனுக்கும், அச்யுதபாதுக்களுக்கு - க்ருஷ் 
ணனுறெபாதுவுக்கும்,.. பேரகாத - நிவ்ருத்இப்பிக்கக்கூ 
டாத, உள்ளிருள் - ஆப்யக்தாமான வஜ்ஞாகாந்தகாா ". 
நீல்டி - நிவர்தித்து, சோஷியாத - சோவிப்பிக்கக்கூ.ீ! 2, 
பிறவிக்கடல் -ஸம்ஸாசமாதெஸமுத்சம், வத்தி-சோஷித்த 
சாய், விகஹியாக - விகஷிப்பிக்கக்கூடாது, போதஇல்கம 
லம் - ஹ்ருத்பதமம், அலர்ந்தது. - விகஹிதமாயித்தது, 
வ்குளபூஷணபாஸ்கர - வகுளாபசணசாமிருக்கற வாஜ்வா 
ரரகிறபாஸ்கசனுடைய, உதயத்திலே-உதபத்தியிலே. 

  

  

  

வ்யா, (௮௩) இன்னமுமிவருடைய வவதாசத்தாலே லோகத்துக் 
குண்டான ஈன்மைகளையருளிச்செய்கிறார். (ஆஇத்யேத்யாதியால்) அதா 
வது: (௧) *கஇிசவன் குணஇசைச்செெரம்வவதணைக்கான் கனயிருளக 
ன்றது?” என்னும்படி. பாஹ்யாந்தகாசத்தைப்போக்கிக்கொண்டுஇக்கு. 
மாஇத்யனுக்குப் போகாதவுள்ளிருளான வஜ்ஞாகாந்தகாசம் (௨) “9 
கான்ட். MS TOT ST 1 STMT SOR DHT TY yr” 

“தமோபாஹ்யம் விநஸ்யேத்து பாவகாதித்யஸர்நிகெள | ஸபாஹ்யாப் 
யந்தரஞ்சைவ விஷ்ணுபக்தார்கஸந்நிதெள'” என்ெபடியே, (௩) “9௪ 
Prom re rs SomO SS: | ஞ்ச HosoS oma s Kosons 58” 

“றாரஜாலாம் மாற்றாதரகேபேசாமஇவாகச$ ஈத்முசச்ஷாமயம் தோ 
யமுபகோஷம் ஈமிஷ்யஇி” என்றெபடியே, ற ரஜாலங்களாகிற ரெணய். 
களையுடையனாய்க்கொண்டு அஸ-,ர ராக்ஷஸ ராகறஸமழுத்சத்தை வற்றப் 
பண்ணினராமஇவாகரனுக்கு வற்றாத (௪) “பிறவியென்னும்கடல்”” என் 
இறபடியே ஸம்ஸாரஸமுத்சம்வதற்தி, (௫) “௪8*௨௮௦௦௧௯௧ ௪90௯௩. 

WIG | Esl Grupo sommnwyj5y Hd, wr” “தகோகிலஜகத்பத் 

மபோதாயாச்யுதபாஅகா | தேவ$பூர்வஸக்த்யாயாமாவிர்பூதம் மஹாத் 
மகா” என்னு, ஜகத்பத்மம், விகஷிதமாம்படி, தேவடியா பூர்வஸந்த் 
யையிலே ஆவிர்பலித்தஅச்யுசபானுவான க்ருஷ்ணனுக்கு விகஹியாத,, 
(௬). “போஇல்கமலமென்நெஞ்சம்'” என்க ஹ்ருத்பதமம் விகஹித 

மாயிற்று.. (ஸ். பட im at அல டம க வட டட்ட்ப 
் ர அட்டைக் பக ட்ட அப்படம் 

ares” “« யத்கோலைள்சமபஹருஇெமாம்ஹிபும்ஸாம்சரசரயணோ, 
: ல ப்பள்ளி-க. (௨) (௩) ஸ்ரீ சா-ஸ-, 9: 4 (௪) பெரியாஇ-டு. 
#2. (( ட ஈ புட, ௩, ௪ (௬) பெரியா-இ, டு, ௨. ௮: பசால்கும் - ௪, ட் 
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“(சட வம்சபூமிகளையுத்தரிலேக் Bip ae 
மரைப்போலே பிவரும் : சிமகேமையுயர்்  சாழுவிழிக்தார். 

௮) வம்ஸபூமிகளை - யதுவம்ாம் பூமி ப... - : 
ஸழுத்தரிக்கைக்காகு, ip nb - கேர்பகுலத்இிலும் ur 

  

ros riGunGs - Bair amiorirey(at, 
யும்போலே, இவரும் - இல்வாற்வாரும், நிமக்கசை - (அபி. 

மாரத்தால்ஸம்ஸாரஸ்முத்ரத்தில்) . இழுக்துகறெவர் 
அயர்த்தஉயர்த்திய/டையசாக்குகைக்காக, தாழவிழிந், 

  

ம ரவை னள அனான் 
லொன்திலே. அவதரியாதே, சதுர்த்தலர்கைத்திலே காழவிழிவானென் 
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ப் ஈதமப்ரகரணம். ௧0௩. 

மூ--(௮௫) ம்லேச்சலும்பக்கனானால். சதுர்வேதெளனுவ/இக்க வதி 
கொடுத க்குலகெய்வக்கோடொக்கப். பூஜைகொண்டு 
Uren Bi soccer reine Bp 

  

(௮) ம்லேசச்சனும் - ம்லேச்சஜாஇயனாயுள்ளவனும், பக்தனான. 
ல் - புத்கயுடையனானால், சதுர்வேதிகள் - (உத்க்ருஷ்டவர் 

, ணசரன) சதுர்வேதிகள், அஅவரஇக்க - (அபிஜகாத்யபிமா: 
ன தூஷிசஸ்வஸ்வரூபஸடத்யர்த்தமாக) அஸ7[ணம்பண் 
ண, அறிவுகொடுத்து - (அவர்களுக்குஜ்ஞாகாபேகைஷயு 
ண்மாகில்) ஜ்ஞாகப்சதா௩ம்பண்ணி,  குலதெய்வத்கோ 

  

டொக்க -'குலதெய்வமாகச்சொல்லப்படுதெஸர்வேஸ்வச 
ஜேடுஸகஃருஸமாச, பூஜைசொண்டு - ஆசாஇத்து, பாவு 
(பிஜநாத்யஹங்காச.தாஷிதரும்) பரிசுத்தசாகும்படியான, 

இர்த்தப்ரஸா தனம் - ஸ்ரீபாதஜர்த்தமும் தளிகைப்ரஸாத 
முமூடையவனாம், என்ற - என்னும்படியான, 

ஏன்னுஞ்சொல்லுறெபடியே, உத்தரிக்கைக்காக, (௧) “கேழலாய்க்கீற், 
புக்கு” என்ைபஒயே, பாதாளத்திலேதாழவிழிந்தவசாஹரூபியைப் 
போலவும், குலந்தாங்கு மஹ மஹ, மபிமரகத்.தாலே, ஸம்ஸாச.த்திலேகிம 
க்கரானவர்களை அன்னிலையில்நின்றும்பேதித்து, (௩)... *அபிமானதங்க 
ன்”என்னுமுயற்தியையுடையாாக்குகைக்காகஅஹங்காசஹேதுலானவர் 
ணங்கள். அகர்த்தகரமென்னுஜோற்றும்படி, கத்ரஹிகமான epi oe 
வர்ணத்இலே.. தாழவிழிந்தாரென்கை, இத்தால், மாழுத்க்ருஷ்டவர் 
ணசென்னுமபிமானத்தாலே ஸம்ஸாசத்இலேயழுந்துகறவர்கள் அது: 

ஹேயமென்றறிந்து. அல்வபிமாகமற்து கசையேறுகைக்காக அவர்கள் 

உத்க்ருஷ்டமாகநினைத்ருக்கும் வர்ணங்களைஹேயமென்றுவிட்டு, நிக் 
குஷ்டவர்ணத்இலே சாழவிழிந்தாஜென்று தாயிற்று, ஆக. “விட்டின்பர 
மென்னுதுடங்கி இவ்வளவும்மக்சமஇகளுடைய ஸுங்காநிராகரணார்த்த. 
மாக, ஆற்வாருடைய உத்பத்இநிரபணத்தல்வரும், ப்சத்யவாயமும், 
வ்யாஸாஇகளைப்பற்ற இவரவதாசலைலக்ஷண்யமும் அவதரசம்பசார்த்த 
மென்னுமிடமும் மஹாப்சபாவசானவிலர்காழவவரிக்கைக்கு நிதாகமு, 

மருளிச்செய்தாராய்கின்றார். ௬ = க்ஸ் வய 

Sur. (8) இல் 

    

னமுமாழ்வாருடைய Maas HAG OCS 

யேன பாகவுத்வைபவத்தை பலவுகாஹரணங்களாலும், பரக. 

ஈகின்றுகொண்டு இல்வாகாரங்களதிந்தாத்கறே ஐக்மத்இ. 
ஷம் தெரி -ன்றூர். மேலொரு, சூர்ணையாஜே,.. (க் 

“பனலக வட, கடம STIS | 
பப டஙடட்பட். 
Pasa) பப 
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aor ஆசாரியஹ்ருதமயவ்யாக்யாரம். 

மூ... இருமுகப்படியும் விஸ்வாமித்ச விஷ்ணு?த்த துளேஷீம் 

ருத்பரோடே யுள்சலக்து தொழுகுலமானவன் நிலையார்பா. 
டலாலே ப்சாம்ஹணவேள்விக்குறைமுறத்தமையும் ஜம 
சன்றலைமகனுக்கு ஸமஸகாலாப் தம்பிக்குமுன்பிறந்து வே 
லும்வில்லுங்கொண்டு பின்பிறந்தாரைச்சோஇத்து தமய 
'னுக்களையோன் ஸத்பாவம். 

மகப்படியும் - பகவதுக்தியையும் அத்தோஸெத்ரும ருமுகப்படியு ௮, ரு 
மானவாழ்வார். பாசுரப்படியையும், விஸ்வாமித்ச - கெள 
இகபகவானோேடும், விஷ்ணுத்த - பெரியாழ்வாரோடும், 
அளவீப்ருஞுக்சசோடே - தொண்டசடிப்பொடியாழ்வா 
சோடும், (ஸ்கோத்ரியாய்) உள்கலக்து:- (அகந்யப்சயோ 
ஐகவ்ருத்தியிலே அம்விதனாம்) உள்கலந்து, தொழுகுலமா 
வன், (விமேஜ் ஞசாதரிக்கும்படி. ஐக்மஷித்தறைச்ய 
ரானபாகவதர், நிலையார்பாடலாலே ..நிலையார்பாடலான 
கைகெப்பண்ணாலே, ப்சாம்ஹண - (சோமசர்மாவென் 
இற) ப்சாம்ஹணனுடைய, வேழ்விக்குதை - யாக்கை! 
கல்யதோஷத்தால்வக்த ப்ரப்தாரக்ஷஸித்வத்தைப்போக் 
இ? முடித்தமையும் - (பாகத்தைத்) தலைக்கட்டினப்ரகார 
தையும், சற்மகன் - (ஷொதகுலோத்பவசாகையாலே) 
'தண்ணியசான ( ஸ்ீகூஹப்பெருமாள் ) தலைமகனுக்கு - 
(இத்பமுக்தபரிஷ்சிர்வாஹகனான) சகரவர்த்இத்இருமக 
னுக்கு, ஸமஸகாவாய் - ஸமானஸகாவாய், தம்பிக்கு - இரு: 
'தீதம்பியான இளையபெருமாளுக்கு, மூன்பிறந்து - முன்ன 
வதரித்து, வேலும்வில்லுவ்கொண்டு-பல்லமும்தநஸ்ஸை 
யுல்கொண்டு, பின்பிறக்தாரை - இருத்தம்பியானவிளைய 
பெருமாளை, சோத்து - ஆராய்ந்து, தமையனுக்கு - (த 
மையனான) ஸ்ரீபாதாழ்வானுக்கு, இளையோன் - (தம்பியா 

ஸு இளையபெருமாளுடைய, ஸத்பாவம் - (ப்சேமபாசதக் 
தர்யக்களேகிருபகமான) ஸ்வபாவ த்தை, 
  

SrOB,SropSgo SS ysmopnwesd |  Iegag ins oss Aas 5S” 
“மத்பக்தஜுவாத்ஸல்யம் பூஜாயாஞ்சாறுமோதகம் | ஸ்வயமப்யர்சகஞ் 
சைவமதர்த்தேடம்பவர்ஜாம் | மத்கதாஸ்ரவணே பக்இஸ்வசநே இரால் 
கவிக்ரியா | மமாஅஸ்மசணம் நித்யம்யச்சமாம்கோபஜீவதி | பக்தரஷ்ட 
விதாஹ்யேஷாயஸ்மிக் ம்லேச்சேபிவர்தகே?” என்றெபடியே, ம்லே* 

   

சஜாதீயனாயுள்ளவலும், என்னுடைய பத்தஐ௩”. ஸ் வாதிஸல். 
மமம் என்னுடைய ஆரர்தகத்இிலுகப் இக்கையும், 
என்பக்கல்டம்பமத்திருக்கையும், என்க- ற்றில் பக் 
இயும், பக்இிகார்யமான ஸ்வர? 3, என்னை.
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ப்ரதமப்ரகரணம்: ௧௦௫ 

ot மூ... சொல்லும்படி யேககுலமானமையும் தூதுமொழிந்து ஈட 
ந்துவக்சவர்களுடைய ஸம்யக் ஸகுண ஸஹபோஜமும். 
ஒருபிஜவியிலே இருபிறவியானாரிருவர்க்கு தர்மஸ.ூறஸ். 
வாமிகள் அக்ரபூஜைகொடுத் தமையும் ஐவரில் நால்வரில் 
மூவரில் முற்பட்டவர்கள் ஸங்தகேஹியாமல் 

  

வர்ணிக்கும்படி, ஏககுலமானமையும்- (இச்ஷ்வாகுவம்ஸ்ய 
சோடு) ஏககுலமானமையும், சாதுமொழிந்து- ஸந்தேமம் 
இருவடிவாயிலே சொல்லிவிட்ட சக்கரவர்த்இித்இருமசன், 
நடந்து - பாண்டவர்களுக்காகத்தா துபோன ஹக்ருஷ்ணன், 
வந்தவர்களுடைய-பிசாட்டியை ஸேவித்துமீண்வெர்ததிரு. 
வடி. இவர்களுடைய, ஸம்யக் ஸகுண ஸஹ போஜகமும். 
ஸம்யக்போஜு ஸகுணபோஜு ஸஹபோஜகங்களும், ஒரு 
பிறவியிலே - யது ப்ருகு வம்சங்களிலவதரித்தவிடத்இ 
லேதானே, இருபிறவியானார் - (ஈக்தகுலத்இிலும் இருவா 
என் இருவம்சத்இலும் வளர்ந்தருளுகையாலே) இருபிற. 
விகளையுடையசான, இருவர்க்கு-கண்ணபிசானுக்கும் இரு, 
மழிசைப்பிறுனுக்கும், தர்மஸ.துஸ்வாமிகள் - தர்மபுக்ச 
னும் பெரும்புலியூசடிகளும், அக்சபூஜைகொடுத்தமையும்-. 
அக்சபூஜைகளைக் கொடுத்த ப்ரகாசங்களையும், ஐவரில் - பா 

ண்டவர்களைவரிலும், நால்வரில் - தாச7இகள் கால்வரிலும், 
மூவரில் - (பெரியஈம்பி இருக்கோட்டியூர்கம்பி பெரியஇரு 
மலைஈம்பியிவர்கள்) மூவரிலும், மூற்பட்டவர்கள் - ப்சதா 
சான தர்மபுத்ர ஸ்ரீசாம பெரியகம்பிகள், ஸந்தேஹியா 
மல்-(இருவவதரித்தஜாதியைக்கண்டு) ஸக்தேஹியாமலும் 

யெப்போதும் நினைக்கையும், என்னைப்சயோஜகாக்கரங்கொள்ளாதொழி 
கையும், என்றஷ்டவிதையாகவருளிச்செய்த பக்இியையுடையனானால், 
(சதுர்வேஇகளதுவர்திக்க வதிவுகொடுத்து) (௧) “(திக்க 

வஸ்தி? | SR அல்கி? ஸவிப்ரேந்க்ரோமுநிஸ்ரீமாக்ஸ 

பிஸ்சைபண்டி3 | சஸ்மைதேயம் ததேரக்சாஹ்யம்”' என்றும், (௨), 

“பமுஇலா ஒழுகலாத்றுப் பலசஅப்பேதிமார்கள் இழிகுலத்தவர்களேலு, 
மெல்மடியார்களாஇல் தொழுமினீர் கொடுமின்கொள்மின்'என்றுஞ்சொ 
லலுஜெபடியே, ஸர்வோக்க்ருஷ்டனய், உத்க்ருஷ்டவர்ணசான ௪துர்வே 

‘i srgunduorer அாஷிதமான ஸ்வஸ்வரூபபு-தீயர் த தமாகவ 

Bee Dee Leiopuicrdn ga களுக்குத்லுகாபேைவண்டால், 
இஞாகப்சதரகம்பண்ணி குலதெய்வத்தோடொக்கபூறைகொண்டு (௩), 

எதலனாம் ஒலலாகடகல!! “ஸசபூஜ்யோயகாஹ்யஹம் es நின்னோடு 
மொக்கவழிபடவருளினாப்போல்” என்றபடியே, மக. 

@  @) amen) Bree. (BA) 
கள 
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௧0௬ ஆசாரியஹ்ருதயவ்யாக்யாரம்; 

மூ. ஸஹஜரோடே புசோடாசமாகச்செய்த புக்சக்ருத்யமு/£ 
புஷ்பத்யாக போகமண்டபங்களில் பணிப்பூவும் ஆலவட். 
டமும்விணையுங்கையுமான வக்கால்கரை 

ஸஹகசோடே - ஸோதரசான விளையபெருமாள்பாடே 
  

  

மிருக்கச்செய்தேயும், புரோடாசமாக - இருமேனியை தே 
வாம்ருதமாகறினைத்தும், செய்த - (ஸ்ரீவிதுரர் பெரிய 
உடையார் மாதனேதி௫ம்பி இவர்கள்விஷயத்தில்) அ.குஷ்டி 
தீத, புத்ரக்ருக்யமும் - புத்ரர்களதுஷ்டிக்கத்தக்க (பார 
லெளகெ) க் பகட்க, புஷ்ப தியாக போக மண்டபல் 
களில் - புஷ்பமண்டபமான இருமலையிலும், த்யாசமண்ட 
பமான பெருமாள்கோயிலிலும் போகமண்டபமான இரு, 
வசங்கம் இருப்பஇயிலும், பணிப்பூவும்-(அகர்யார்ஹமாக) 
புஷ்பங்களைல் இருவஒிகளில் ஸமர்ப்பிக்குமவசாயும், ஆலவ 
ட்டலும் (புஷ்பஹாஸஸடகுமாசமானஇருமேனிக்கதுகுண 
மாக) இருவாலவட்டம் பரிமாருமவசாயும், விணையுங்கையு 
மான-கமலாகாமுகனைகாகத்தாலுசப்பிக்குமவருமான, ௮ம் 
,கரங்கசை - (இருவுள்ளமதிர்துபரிமாருெ) வகதரல்கசான 
(குரும்பனுத்தகம்பி இருக்கச்செம்பி இருப்பாணாழ்வார் 
  

௩௧௧௯” மமகாதம்மமகுலதைவகம்'? என்று, குலதெய்வமாகச். 

சொல்லப்பெற ஸர்வேஸ்வானோடொக்க, (௧) “அவசெங்கள்குலதெ 
ies” என்றெபடியே, குலதெய்வமாயவர்களை பூஜைகொண்டு (பாவ 
டதிர்த்தப்ரஸாகனுமென்றெ) இருமூகப்படியும், (உ) “சள ஸஸ 0௯ 
vob கல்வ?! (தம்பா தாம்ப்வதுவம் இர்த்தம்கதுச்டஷ்டம் 
ஸபாவகம்?? என்னு, அவன்இருவடிகள்விளக்னெ ஜலம் அனுபமான 
"இரத்தம், அவனமூதுசெய்தளோேஷம் பரமபாவஈமென்கையாலே, அஹம் 
காசகஹாபாககதையத்தரானவருடித்தரும், இக்தஇர்கீ2. ப்சஸாதார்வயல் 
(காலே, _த்தஸ்வரூபசாம்படி, பாவநதீர்த்தப்ரஸாகனாமென். ஐருளிச் 
செய்த பகவதுக்தயொன திருமுகமும், அஇன்படியெடுப்பான ஆழ்வார்பா 
சுரமும், (விஸ்வாமித்ரவிஷ்ணுடித்ததுளவீப்ருக்பரோடே உள்கலந்து) 
தொழுகுலமானவன் அபசராத்ரிபிலேசென்றுபாடி. கம்பியைத்இருப் 
பள்ளியுணர்த்துகையாலே, (௩) EP Sr eM Sm Sogn ss 

se டப்ப கடப்ப அனகை 587? “கெளஸல்யாஸஃப்சஜாசாம. 

பூர்வாணக்த்யாப்சவர்தகே! உத்திஷ்ட௩ரணார் தூலகர்தவ்யம்தைவமாஹ். 
eyecare) 1: அசவணையாயாயசேறே. அம்மமுண்ணைத்துயிலெ 

ப்ப பம் யெழுக்ககுளாயே? என்றும் 

OR (8) irr -ur-em.e.” 
(௪) 2 உ. உ. ௪. (௫) இருப்பன்னி- ௪-௧, 
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ப்ரத்ம்ப்சக்ரணம். கட 

மூ... முடிமன்னனும் வைதிகோத்தமரும் மஹாமுனியும் அத 
வர்த்இத்தக்சமமூம் யாகாநுயாகோத்தாவீதிகளில் காயா. 
ம்௩ ஸ்த்தல சுத்திபண்ணின வ்ருத்தாசாசமதிவார்க்தே 
ஜந்ழோக்கர்ஷாபகர்ஷங்கள்கெரிவது. 

இவர்களை) முடி.மன்னனும் - அபிஷிக்தக்ஷூத்ரி 
சொண்டைமான்சக்ரவர்த்இயும், வைதஇிகோத்தமரும் - 
வைதிகாக்ரகண்யசான உடையவரும், மஹாமுரியும் - ஸ்ரீ 
லோகஸாரங்கமஹாமுனிகளும், அதுவர்த்இத்தக்சமமும்- 
அதுவர்த்இத்தப்சகாசத்தையும்,யாக.இருவாசாதாத்திலும், 
அதுயாக - (பரமாத்மஸமாசாதாஸமாப்திருபமான) ப்௪. 
ஸாதஸ்விகாரத்தலும், உத்தசவிஇகளில்-உத்தரவீஇகுடி 
புகுதுறெபோதும், காயாக்கஸ்தலசுத்தி - பிள்ளையு£ங்கா 
வில்லிதாஸசாலே காயசுத்தியையும், பிள்ளையேது இருவு 
டையார்காஸராலே அக்கசுத்இியையும், பிள்ளைவான மாம 
லைகாஸர் ஸ்ரீபாதஸஞ்சரணத்தாலே ஸ்.தலசுத் தயையும், 
பண்ணின - ஆசரிக்கு, வ்ருத்த - (உடையவர் ஈம்பிள்ளை. 
நடுவில்இருவிஇப்பிள்ளைபட்டர் இவர்களாகறஜ்ஞா௫) வரு. 
த்தர்களுடைய,ஆசாரம்-அ.துஷ்டாஈங்களை, அறிவாற்ிறே- 
தெரிந்தவர்களுக்கறே, ஜர்ம-ஜர்மத்தினுடைய, உத்கர்ஷா 
பகர்ஷங்கள் ஒளத்கரிஷ்ட்யநைக்குஷ்ட்யங்கள் தெரிவது - 
விசதமமாகத்தோன்னுவது. 

இருப்பள்ளியுணர்த்தெவிஸ்வாமித்சன் பெரியவாழ்வார் துளபத்தொ 
ண்டாய ஸ்ரீகோண்டாடிப்பொடியாழ்வாசாகெ விவர்களோடே ஸகோ 
த்ரியாய், (௧) “ வலக்தாங்குசக்காத்தண்ணல் மணிவண்ணற்கா 
ளென்னுள்கலந்தார் !* என்றெபடியே, பகவச்ச்சேஷத்வஜ்ஞாஈபூர்வக 
மாக அகம்யப்சயோஜாவ்ருத்தியிலே அம்விதனாய் உள்கலக்து (௨), 

ஈஎன்தொழுகுலம்'” என்று, விஸேஜ்ஞசாதரிக்குமேற்றத்தையடைந்த 
ஜர்மஷித்தரைச்யனுனபாகவதன், ( நிலையார்பாடலாலே ப்சாம்ஹண் 
வேள்விக்குறை முடி,த்தமையும்) சசககுலோத்பவனுன ஸோமசர்மா 

வென்ஜெப்சாம்ஹணன், உபக்ரமித்தயாகத்தை யதாக்சமமதுஷ்டியா 

மையாலும், அஅஸமாப்இக்குமுன்னே, மரிக்கையாலும், ப்ரம்ஹசக்ஷஸ் 
ஸாய்பிறக்துஇரியாநித்கச்செய்தே, (௩) “86௦2 5கருளுலிம் உற்சவம் 

௫8 உல்டா னல கடச 3௭௦௫517 தவம்வைதேப்சபாவேகறிஸ்தா 

சழிதுமர்ஹஹி | ஏவமுக்த்வாதசண்டாலம்ராஷ்ஸஸ்ரணங்கக$”' என்: 

இறபடியே, ரீயுன்னுடைய சேேப்ரபாவத்தாலே என்னையிப்பாபத்இனின். 
னும் கரையேத்றவேணுமென்னு 3 -ம்புக, (௪) “௦௧௦9-௧8 ௯௧௦ 

(a) Br =m. ot, & (2) Cp. Cap. p..- ௮. (௩) கைசகமாஹாத்மயம் _ 
எ௮. (௪) டி- ௮௮: - 
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௧௦௮ ஆசாரியஹ்ருதயல்யாக்யாதம். 

க்ஷ வக ஸகு | கங்வ்ஷ்ச௫ுு கக லலத 3௦5 7! © wb uous 

இமம்தேம்ஸ்வாம்கைசிகமுத்தமம் | பலேகதஸ்யபத்ரக்தேமோக்ஷயிஷ் 
யஹி௫ல்பிஷாத்”” என்னு, ஈம்பிஸன்னிதியில்பின்புபாடன நிலையார்பாட் 
லானகைரிகப்பண்ணாலே (க) 9௧௦8௧௪ ன$ன்டி பாரீர் ஐஷ௦தி53 | 0 

இரவா 0 ரஸ்னா??? “ஏவம்தத்ரவசம்க்ருஹ்பராக்ஷஸோ 
ப்சம்ஹஸயம்ஜ்ஞிக$ | யஜ்ளமாபா,த்விநிர்முக்கஸ்ஸோமரர்மாமஹாய 
wo” என்னும்படியாக, வைகல்யதோஷத்தால் வந்தரகஷஸ் தவத்தைப் 
போக்க உஜ்ஜீவிப்பிக்கையாலே அந்தப்ராம்ஹணனுடைய யாகத்தில் 

குறையைத்தலைக்கட்டினபடியும், (8ழ்மகன் தலைமகனுக்குஸமஸகாவாய்) 
நிஷாதவம்ஈஜசாகையாலே, (௨) “ஏழையேதலன்சழ்மகன்”” என்னும் 
படி, ஜர்மவருத்தஜ்ஞாஈங்களால் தண்ணியரான ஸ்ரீகுஹப்பெருமாள், 
அயோத்தியர்கோமானுகையாலே அவையெல்லாத்தாலும் உத்க்ருஷ்ட 
னாயிருக்றெ. வளவுமன்திக்கேதர்மைக்யத்தாலேவானோர்தலைமகளுயிருக் 
இறசக்சவர்த்இத்திருமகனுக்கு,உகக்தகதோழன்கி,என்கையாலேஸமனான 

ஸகாவாய், (தம்பிக்கு முன்பிறந்து) உம்பி யெம்பியென்கையாலே, இவர், 
தம்பியான. இளையபெருமாளுக்கு முன்பிறந்தவசாய் வேலும் வில்லும் 
கொண்டு பின் பிறந்தாரைச்சோஇத்து இப்படி. சம்மை அங்கேரித்த 
வன்னுசாத்ரி பெருமாள் பள்ளிகொண்டருளாநித்க அவருடைய ஸெள 
குமார்யாதுஸக்தானத்தாலுண்டான பரிவாலே கண்ணுறக்கமற்று கை 
யும் வில்லுமாய் காத்துக்கொண்டுகிற்கிறு விளையபெருமாளை ௮இஸ. 
ங்கைபண்ணி (௩) 'கூரணிந்தவேல்வலவன்”” என்றும், (5) «8S ge 
வடு கல்லாக 8 $57உஏ௰௦௧ ௫0௦௧௫௨3௮27 ததஸ்த்வஹஞ்சோத்த 

மசாபபாணத்ருத்ஸ்இதோ பவம்தத்சஸயத்சலக்ஷ்மண?” என்னுஞ் சொ 
ல்லுஜெபடியே, ஸாயுதராய்க்கொண்டு அவர்மேலே கண்ணாய்கின்தவர். 
நினைவுசோஇித்த, ( சமையனுக்ளேயோன்னத்பாவம் சொல்லும்படி. 
யேக்குலமானமையும்) (௫) “sssby pays oh wpgwsis S| goa 
BST BRASH OSH EN SA SOE ஆசசசோஷகஸக்பாவம் லஈஷ்மணல்ய 

மஹாத்மா3 | பசசாயாப்ரமேயாய குஹோகஹ௩கோசச8 ”? ஏன்ற. 
படியே, சாமவிரஹக்லிஷ்டனாப், இருச்சித்திரகூடத் தேறப்போவ 
காக வந்த தமையனான ஸ்ரீபசதனுழ்வானுக்குதம்பியான இளையபெரு 
மாளுடைய, (௬) “ஐசஷகிஞ ஷி 7) 4 பால்யாத்ப்ரப்ருதிஸஃஸ் 
நிக்த$” என்றும், (எ).  s8rs8,” 1! பரவாகஸ்மி * என்னும் சொ 
ல்லுெபடியே, பெருமாள் பக்கல் ப்ரேமபாசதந்தர்யங்களே நிரூபக 
மாம்படியிருக்கையாற ஸத்தையோடேவ்யாப்கமான ஸ்வபாவத்ஜைச் 
சொல்லும்படி, இஷ்வாருவம்ஸ்பசோடேசகுலமானபடியும், (தானு 
  

-.. (க) கைசிகமாஹாத்மயம்-௬௪, (௨.-.இ-மொ. ௫, ௮, ௪. (௨) தி-மொ, ௪:,௪, 
%௦, (௪) ஸ்ரீசா - ௮.௮௭, ௨௩, (௫) ஷை. ௮௬, ௬௩ (௯) ஸ்ரீபா. ௪௮, ௨௭, 
(எ) ஸ்ரீ- சாது, ஸ்தோ - ௪௫, எ, ்
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ப்ரதமப்சகரணம். ௪ ௧௦௯. 

மொழிக்தத்யாஇ) (5) “மூன்னோர். தாதுவாகசத்தின் வாயில்மொழி 
ந்து” என்று, பிராட்டிக்கு தூதவாக்யத்தை இருவடிவாயிலே சொ. 
ல்லிவிட்ட சக்கரவர்த்இத்திருமகன், (௨). © வாழக்கா 
கநாத 87). * ரபர்யாபூஜிதஸ்ஸம்யக்சாமோ.தராச கா.த்மஜ$ '” என் 
இறபடியே, ஸ்ரீஃபரிகையால் பண்ணினஸம்யக்போஜகமும், (௩). 
“.குடைமன்னரிடைஈடந்ததூதா '” என்னும்படி. பாண்டவர்களுக்காக 
காதுபோனக்ராஷ்ணன் பிஷ்மத்ரோணாதிக்ருஹங்களைவிட்டு (௪) “2 
அலவி ௯0% 587? “விதுசாக்காநிபுபுஜேோ_?நிகுணவர்தச'” 
என்றெபடியே rant போக்யத்வங்கள் கண்கெந்து, ஸ்ரீவிதுரர் 
'இருமாளிகையில் பண்ணினஸகுணபோஜகமும், (௫) * தூதுவந்தகுச 
ங்கு?” என்றெதிருவடி (௬) “ஜஜ? *தருஷ்டாதேவி ?? என்றப்ரீஇ 
wre, (or) “ass wos gist mage absot | Py -owomn puro 

Kbogoses ess” 'உபகாராயஸஃக்ரீவோ ராஜ்யகாண்க்ஷ்விபிஷண? 

கிஷ்காரணாயஹதநுமான்தத்துல்யம்ஸஹபோஜாம்'” என்று, இருவுள்ளம் 
பற்தி (௮) “கோதில்வாய்மையினாயொடுமுடனே உண்பனான்'” என்ற 
பெருமாளோடே பண்ணினஸஹைபோஜமும், (ஒருபிறவியிலேத்யாதி) 
யகுலத்திலே பிறந்து கோபகுலத்திலே ஸஜாதீயத்வேசவளருகையா 
லே, ஒருபிறமியிலே இருபிறவியான க்ருஷ்ணனுக்கு தர்மபுத்ரர் தம் 
மூடையயாகத்திலே அக்ரபூஜைகொடுத்தமையும்; ரஷி புத்ரராய்ப், 

பிறந்து * பொருக்தரிடத்திலே தஜ்ஜாதியராய் வளருகையாலே ஒரு 
பிறவியிலே இருபிறவியான இருமழிசைப்பிசானுக்கு பெரும்புலியூசடி. 
கள் தம்முடைய யாகத்திலே அக்ரபூஜைகொடுத்தமையும் (ஐவரிலித் 
யாதி) பாண்டவர்களைவரில் ப்சதமசான தர்மபுத்சர், ஸ்ரீவித.ரர்க்குஜ்ஞா 
நாதக்யத்தையும் அஸரீரிவாக்யத்தையுங்கொண்டு ஸந்தேஹியாமல்செ 
ய்தபுத்சக்ருத்யமூம், தறசதாத்மஜரில் நால்வரில் ப்சதமசான பெரு 
மாள் (௯) (PD SHO TIP PY, PGS STS | HF rss ட்ப 

இஷக்?” “ லளைமித்சேஹசகாஷ்டாநி நிர்மதிஷ்யாமிபாவகம் | &௬. 

,தசராஜம் இதக்ஷாமி௰த் க்ருதேறிதாம்ககம் * என்று, ஸஹஜரான. 
விளையபெருமாளுங் கூடநிற்கச்செய்தே அவர் கையிலுல்காட்டாமல், 
(80) “Osim erg DES: Stag sS RIS | Sou கடம மல இல 
சகச “எவமுக்த்வாதாம்தீப்காமா சோப்யபதகேஸ்வரம் | ததா 
(ஹசமோதர்மாத்மாஸ்வபந்து மிவதுக்க8 ” என்றபடியே பெரிய 
உடையாருக்குச்செய்த புத்சக்ருத்யமும், பெரியகம்பி இருக்கோட்டியூர் 
ஈம்பி பெரிய திருமலைமம்பி என்று ஸப்சம்ஹசாரிகளாய்க்கொண்டு ஆள. 
.. (ஒ.தி-மொ-௨. ௨௩, (௨) ஸ்ரீ-சா-பா-௧, இள. (௩) தி-மொ- 
.௨,௯. (க) ஸ்ரீபா-ம், (௫) தி-மொ-௧௦,௨,.௬, (௪) ஸ்ரீ- சா- 

-௬௪ - ௨௮. @) (4) &- Gur -@. ௮.௨. (௧) ஸீ-சா-ஆ-௬ : 
(40) Gig - Gap. - me. 

+ பொருக்தர் மேதசலர், 
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௧௧௦. ஆசாரியஹ்ருதயவ்யாக்யாதம். 

வந்தார் இருவடிகளை ஸேயிக்கையாலும்,  உடையவர்க்காசார்யர்கள்£ 
கையாலும் ப் சஹித்தர்களானஈம்பிகள் மேவரிலும் ப்சதாகசான பெரிய 
நம்பி மாஜனேறி௫ம்பிக்கு * புரோடாசத்தை நாய்க்கடொதேகொள்ளும், 
என்றருளிச்செய்து போனபடியே புசோடாசமாக நினைத்துச்செய்த 
புத்ரக்ருத்யமும், ( புஷ்பத்யாகேத்யாதி) (௧) * இந்துபூமூழும் 
இருவேங்கடம்'” என்றெபடியே, புஷ்பமண்டபமான இருமலையிலே 
பணிப்பூவுல் கையுமாய் இருவுள்ளமதிய ப்பரிமாருகையாலே இரு 
வேங்கடமுடையானுக்கு அந்தரங்கரான குறும்பறுத்த ஈம்பியை (௨), 
* துளங்குரீண்முடியசசர் 'தம்குரிசில்கொண்டைமன்னவன் ** என்கிற. 
அபிஷிக்ககதத்ரியாக்ர்யயான தொண்டைமான் சக்கரவர்த்தி அதுவர்த். 
இத்தக்ஈமமும், (௩) “வ Bg FEST ergs ergo mogigowso | SVP Sy 

SE SU 56௪987! * வேகவத்யுத்தசேதிசே புண்யகோட்யாம் 

ஹரிஸ்வயம் | வசதஸ்ஸர்வபூகாகாமத்யாபிபரித்ருஸ்யதே”” என்ெபடி. 
யே, த்யாகமண்டபமான பெருமாள் கோயிலில் இருவாலவட்டமும் கை 
யுமாய் பெருமாளுக்கர்தசங்கராய் நின்ற இருக்க்சகெம்பியை வைதிகோ 
,த்தமசான உடையவர் அறுவர்த்இத்த கரமமும், (௪) “செண்ணீர்பொ 
ன்னி இரைக்கையாலடிவருடப் பள்ளிகொள்ளும்” என்றெபடியே, போ 
கமண்டபமான கோயிலில் விணையுங்கையுமாய் பெரியபெருமாளுக்கு 
அந்தரங்கராய் வர்இத்த இருப்பாணாழ்வாளை லோகஸாரங்கமஹாமுனி 
கள் அதுவர்த்தித்த க்சமமும், (யாகாதுயாகேத்யாதி) “wg Ceaser 
யாம்”? என்கையாலே, யாகளப்தவாச்யமான இருவாசாதரத்தில் (பிள் 
ளையுறங்கா வில்லிகாஸர்) ஸ்பர்ஸத்சாலே காயமடித்திபண்ணின உடை 
யவரும், பகவதாராதமாகக்தரம் தத்ஸமாப்தரூபேணபண்ணப்படுமதா 
கையாலே ௮அயாக ஸுப்தவாச்யமான ப்சஸாதஸ்வீகாசத்இல் (பிள்ளை 
யேறு இருவுடையார் தாஸர்) கரஸ்பர்த்தாலே அந்காடத்தபண்ணி 
னநம்பிள்ளையும், உத்தசவிஇகுடிபுகுெபோது (பிள்ளைவாஈமாமலைதா 
ஸர்) ஸஞ்சரணத்தாலே ஸ்த்தலரடத்திபண்ணினறடுவில் இருவீதுப் 
பிள்ளைபட்டருமாெ ஜ்ஞாகவ்ருச்தர்களுடைய ஆசாசமும் அதிவார்க்ி 
மே ஜம்மோத்கர்ஷாபகர்ஷங்கள்தெரிவது. இப்படி சழ்ச்சொன்னவிவை 
யெல்லா மதிவார்க்கதே இன்னஜம்மமுத்கர்ஷ்டம் இன்னஜர்மம பக்கு 
ஷ்டம் என்று ஜ்மத்தினுடைய உத்கர்ஷமுமபகர்ஷமும் தோன்றுவதெ 
ன்னபடி, இத்தால் ஜர்மாத்யபக்ர்ஷ்டர்கள் பகவத் பக்தசானார்களா 
இல் உத்க்ருஷ்டவர்ணராலஅவர்.தரீயசாயவர்களுக்கு ஜ்ஞாகப்தராய் 

(2) தஇ-வா-௧. ௩,௨.(௨) தி.மொஃ இ, ௮, ௯. (௩) ஸ்ரீகாஞ்சிமாஹாத்ம். 
யம் (௪) பெரு- இ-௧,௧, a > 

* புசோடாசத்தை காய்க்டொதே கொள்ளுமென்றவிடத்தில் புசோடாசமா. 
வத? ஆளவர்தாரபிமானித்தருளின தம்திருமேனி, சாய்க்டொதே கொள்ளுமென். 
தன) ஸ்வரூபாபாவத்தால் மிகத்தண்ணியர்களான ஸ்வபம்றுக்கள், கையில்காட்டி 
த்தரவேண்டாமென்தபடி,
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ப்சதமப் ரக ரணம். ககக 

மூட) அஜ்ஞர்ப்ரமிக்கயவர்ணாஸ்சமவித்யாவ்ருத் தங்களை கர்்தப 
ஐக்மம் ஸ்வபசாகமம் சில்பறைபுணம் பஸ்மாஹ.இரல. 
விதவாலல்காசமென்னு கழிப்பர்கள், 

இத்யாசார்யஹ்ருதயே ப்ரகமப்ரகசணம்ஸமாப்தம்,. 
அழசியமணவாளப்பேரமாள் நாயர் திநவடிகளே சாணம். 

(௮) அத்ஞர் - (ஹேயோபாதேயவிபாகா/ஹ) த்ஞாகமில்லா 
தவர்கள், ப்ரமிக்ற. - (பகவதர்வயாஹிததயாபக்ருஷ்ட 
மாயிருக்க வுத்க்ருஷ்டமாக. (2 சமிக்றெ) வர்ண - (ப்சாம் 
ஹணாதி வர்ணத்தையும், ஆஸ்ரம - (ப்ம்ஹசர்யாஇி) ஆ. 
ஸ்சமத்தையும், வித்யா - ஸத்வித்யையும், வ்ருத்தங்களை - 
ஸக்வ்ருத்தவ்களையும், (கசமமாக) கர்தபஜங்மம் - குங்கு 
மம் சுமந்தகழுதையோபாஇயென்றும், ஸ்வபசாதமம்-வ, 
பசனித்க்காட்டில் கண்ணிதென்றும்,சல்பரைபுணம்-செரு, 
ப்புக்குததக்கக்றதவோபாஇயென்றும், பஸ்மாஹ-இ - பஸ். 
மாஹ-.இவர் நிஷ்ப்சயோஜாமென்றும், வ விதவாலங்கா 
மென்று - ஸவத்துக்கும் விசவைக்கும் பண்ணின வலவ் 
காரல்களோடொற்ற தென்றும், கழிப்பர்கள் - (ஜ்னூகி 
கள்) இகற்வர்கள். த 

ஈஸவசனோபாஇயவர்களுக்கு பூஜ்யசாய் ஸ்வதீர்த்த ப்சஸாதங்களாலே 
ஸர்வர்களையும் பாத்தராக்குமவர்களாம்படியையும் பாபமக்கசான உத். 
க்ருஷ்டவர்ணர்க்கும் ஸ்வஸம்பந்தத்காலே உத்தாசகராம்படியையும், 
அவர்களளவில் பகவத்ததியர்களுடைய வாகசாஅவர்த்கப்சகாரவ்களை. 

யும், அவர்களுடைய ஸ்பர்ஸமே பசமபாவகமென்னு மத்தையும், ப்ச 
மேயபூதனான வீஸ்வானுடையவும் ப்ரமாக்ருபூகரான. கதீயருடையவும் 
வசகாதுஷ்டாகல்களாலே மந்தமதஇகளுமதியும்படி. ப்சகா௫ிப்பித்தாரா 
மித்று, 4 ச 

-வ்யா. (௮௬) ஐந்மோத்கர்ஷாபகர்ஷங்கள் தெரிவதென்னவிடக். 
இல், ததுத்கர்ஷாபகர்ஷங்களுக்குடலாக விவகூதிசமானவற்றை மேலிச 
ண்வொக்யத்தாலே வெளியிலேருர், ௮இல் ப்7தமத்தில் அபக்ருஷ்ட 
ஐ்மமின்னதென்று தோற்றும்படி, பகவத்த்ஞாகசஹிகமான வர்ணா யத்வக்தை ஸப்ரமாணமாக தர்சிப்பிக்கிறார். (28a 

  

gE) அதாவது :-- பகவத்தாஸ்யமே ஆத்மா; tg கிரு. 
"நிஷ்கர்ஷித்து. த௲வுகுணமாக ஹேயோபாே 
கக ஜ்ஞாகமில்லாகவர்கள் பகவதகற்வயச ஹிகதயா: 

  
http://acharya.org



௧௧௨... ஆசாரியஹ்ருதயவ்யாக்யாதம். 

onayb@ x (2) Ugh rosters," (2) “SE Ky SB gs Burhnge 
“ஸர்வேவேதாயத்பதமாமகந்இ*வேதைஸ்சஸர்வைரஹமேவவேத்ய?? 
என்றபடியே, ஸகலவேதப்சஇபாத்யனானஸர்வேஸ்வசனை யறியாகவன். 

ங்குமஞ்சுமந்த கழுதைபோலேதான்பரித்துக்கொண்டுதிரிகிற வேதத் 
ின்பரிமளமதியாத ப்ராம்ஹணக்கழுதையென்றும் (௩) “86௨௮*உ23% 

Prone stage "aNs | ng 828-4ஒ௦வ0எ) ஜலலாரஸ?!? “வப சோபிம 
- ஹீபாலவிஷ்ணுபக்தோத்விஜாஇக? விஷ்ணுபக்தி விஹீகஸ்துயஇஸ்௪ 

வபசாதம$”” என்று, சரமாஸ்ரமியாகிலும்பகவத்பக்திஹீரனானவன்ஸ் 
னில் காட்டில் தண்ணியனென்றும், (௪), S88 OSE, EMO ஸல 

(MgO nse Kab | Bass, DIGUGIOVE OOS? “| shai 
யக்கபக்தாயஸாவித்யாயாவிமுக்தயே | ஆயாஸாயாபசங்கர்மவித்யாக்யா 

meyers” என்று, பகவத்பசதயா மோச்ஷார்த்தையானதுவே 
வித்யை) அல்லாதது செருப்புக்குத்தக்கக்றவோபாதஇயென்றும், (௫) 
46 கண்டு 0 eh TS gbieag BHHSo Ssy5o* பபபல hs ays Hor Pr Vay 

(அ பபப, ப்பட்ட Py ப்பட்ட ட்டே டட 
- ஜி ீ22ி009 ஜ0மல8 கேம்) wr mown” 4 ஆம்காயாப்யஹிதாக்யரண்ய 
GAso வே,வ்ருதாகயவஹம்மேதச் சேதபலாசிபூர்தவிதயஸ்ஸர்வே 
(ஹுதம் பஸ்மறி தீர்த்தாகா மலகாஹகாகி௪ கஜஸ்காகம்விகாயத்பதஜ்வர் 

'பாருஹஸம்ஸ்ம்ருஇர்விஜயகே தேவ ஸ்ஸகாராயண$” என்று, 
- பகவத்ஸ்ம்ருதியில்லாதவர்களுடைய கர்மாதுஷ்டாகம் பஸ்மாஹ-இ 
வந்நிஷ்ப்ரயோஜாலென்னும் (௬) “4 கெல்ஷஷ்னால என்டு கஸ௦0. எல? 

DNTP HON,SS,H3 | dre How QOS QE SK வாட மஜக FysT ews 

BH CusvurBar SuamGever— wisteriou Ger of Wier Gem wii 
க்மபி$ ப்சாணந்இரடம்பந்இ புகந்திவைஜகக் யாஸ்தத்விமுக்தாஸ்பவ 

  
sil (er) "அர பலவ sees Bat | emangede 
CoekH” “NopanvsH basen Casvorasrin yuan 
ணஸ்யே வதேஹஸ்யமண்டகம் லோகசஞ்ஜாம்? என்றும், 

ந்வயரஹிதோக்இகளும் பகவத்பக்இஹீகனுடைய வித்யாவ்ருத்த 
ஈலங்காசகல்பமென்றும், (2) ‘ SSE இ ட்டது 

2
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வீ 
ஸ்ரீமதேராமாஅஜாயகம$ 

ஆகாரியஹ்ருதயவ்யாக்யாதம். 

கீவிதியப்ரகசணம். 

  

மூ.) அணையஷசப்புளைய, 
  

    

(அ) அணைய (ரித்யவிபூதியில் ஸ்ரீயபேஇெண்வளர்ந்தருளுகைக் 
பாங்காயிருக்கும்) இருவசவணையாயும், ஊர - (அவன்பலகாலும்மேத் 
கொண்டு) ஈடத்துகைக்கு (வாஹகமானகருளப்புள்ளாயும்), புளைய - 

வனுகரித்துச் சாத்துகைக்கர்ஹமான இருத்துழாயாயும், 
  

  

வ்யா. (௧) இனிமேல், ஆத்மநிரூபகசேஷத்வாதுகடல ஜஈமமே உம் 

க்ருஷ்ட ஜ$மமென்னுமத்தை அஸ்ப்ருஷ்டஸம்ஸாசகந்தரும் முமுக்ஷ- 
க்களுமான மஹாத்மாக்களாதசமுகேநப்ரகா௫ப்பிக்கிருர். (இணைய 

வென்றுதுடல்9) அதாவது: (௧) “அணைவதரவணைமேல் பூம்பர 
வையாகும் புணர்வது) என்று, பிசாட்டி. இருமேனி, ஸ்பர்சத்கோ 

டொக்க விகற்பிக்கலாம்படி. அத்யந்தஸகஸ்பர்றாமாய், ஜைத்யமார்தவ 

ளெளசப்யங்களை ப்ரக்ருதியாகவுடைத்தாய்க்கொண்டு ஸ்ரீயபேதியான 

வவன் கண்வளர்க்தருளுகைக்குப் பாங்காயிருக்கும் இருவரவணையாயும், 

(0 “ஊரும்புள்” என்றெபடியே, ஆர்த்தசக்ஷணக்துக்கும் அஅகூலசை 

யதுபவிப்பிக்கைக்கும் தன்னுகப்புதனக்குமாக அவன்பலகாலும் மேற் 

கொண்டு ஈடத்துகைக்கு வாஹ௩மான கருளப்புள்ளாயும், (௯) “தோ 

எிணைமேலும் ஈன்மார்பின்மேலும் சுடர்முடிமேலும் தாளிணைமேலும் 

புனைந்த தண்ணக்துழாய்'? என்றெபடியே, அவனுதரித்துச் சாத்து 
கைக்கீர்ஹமான இருத்துழாயாயுமிருக்கும் இர்யக்ஸ் சாவச ஜர்மங்களை 

(௪) *பெருமக்களுள்ளவர்” என்றெபடியே, அஹ்ருக ஸஹஜதாஸ் 
யசாகையாலே (௫) ““அஸக்கேவ” என்பது, (௬) “ஸந்தமேமம்”” 
என்பதாக வேண்டாதபடி, என்னு மொக்கவுளசாயிருக்கெ மஹாத்மாக் 

களான நித்யஸஷரிகள் பகவத்கைங்கர்யேச்சையாலே பரிக்சஹித்தார் 
கள். (ஏ) “505 னாஜு650௦ KE Moar ST Hab | Gir oS Sos ye 

ASerfo Barer OSHS TS ₹* பத்யு3ப்ரஜாகாமைஸ்வர்யம் பகாம். 

வாநகாமயே!।.. அஹம்கதம்போபூயாஸம்குந்தோவாயமுகாகடே :* or 

ன்று, ப்ரஜாபதி பர-பதிகளுடைய வைஸ்வர்யத்தையும்வேண்டேன் 

* ஐ.இ-வா- ௨௮.௯ (6) ஜெ-௧௦,௨.௩. (௩) ஷெ-௬ ௬.௮. (௪) 
ஷி-௩௭டு, (௫) தை-௨-ஆ-௨, ௬; (கிஷ ஷூ௪. (9) 

a டு
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௧௧௪ ஆசாரியஹ்ருதயவ்யாக்யாநம். 

மூ. அடியும்பொடியும்பட புர்வதபவநங்களிலே ஏகேனுமா்க 
g இெதிர்யக் ஸ்தாவரஜர்மங்களை, 

அடியும் - (ஸ்ரீப்ரு்தாவரத்இல் ப்சாப்களேஷியானவவன்), Boop, 
பொடியும் - (கசயருடைய) ஸ்ரீபாகதாளியும், பட - படும்படியும், பர் 

வத - (அவனுகந்தருளி வர்த்திக்கும் 'இருமலையாழ்வாரிலும், பவகங்களி 

லே - (ததியசான ஸ்ரீவைஷ்ணவர்கள் நித்யவாஸம்பண்ணியருளூ?ற) 
இருமாளிகைகளிலேயும், எதேனுமாக - ஏதேனுமொன்றாக, இரிக்கப் 

பெற -இருவவதரிக்கப்பெறுறெ, இர்யக்ஸ்காவசஜ£$மங்களை,--(உத் 
USB விகாரங்களிரண்மெங்கேயாம்படியான) இஜ்ஜ்மங்களை, 

  

     

  

  

(கு பூத்த ரீள்கடம்பேதி? என்ம், (௨) பூல்குருக்கேதியிருக்கி 
ஞ் சொல்லுறெபடியே, யமுளைக்கரையிலவன் இருவடிகளால் மிஇத் 
தேறின கடம்பாதல், குருந்காகல், ஆவேனா வேணுமென்றும், (௩) 

முஷ் மாவ மி0ல 0. Pieswro Myon Ts Moth ௨9௨6௭௫ 1 Crh Bg 

இவக டவ யாக PP “Kar bo MeHeg sy wsH” அஸாமஹோ 

சாணசேணுத-தாமஹம் cwuraligiera@reuGeduvnO scrape 
நாம்|யாதுஸ் த்பஜம்ஸ்வஜாமார்யபதஞ்சஹித்வாபேஜுர்முகுந்தபதவீம் 

ஸ்ருஇபிர்விம்ருக்யாம்” என்னு, ஸ்ருதிகளாலே கேடப்பமெதானகருஷ் 

ணன்போனவஜியை ஸ்வஜநாஇகளையுமஇக்சமித்து யாவர் லர் பெண் 

கள் பின்துடர்க்கார்கள், அவர்களுடைய பாதரேணுவை பஜித்திருப்பன 

வாய் ப்ருந்தாவகத்இல் நிற்கும் சறுசெடிகள் கொடிகள் ஒஷஇகளில் 
வைத்துக்கொண்டஎதேனுமொன்றாவேனாகவேணுமென்ம் (௪) “கோ 

னேரிவாழும் குருகாய்பிறப்பேனே'” (௫) “மீனுய்ப்பிறக்கும்விதியுடை 
யேனுவேனே” (௬) செண்பகமாய்கிற்கும் இருவுடையனாவேனே” (௭) 
“தம்பகமாய்நித்கும் தவமுடையேனுவேனே"(௮) “எம்பெருமான்பொ 
ன்மலைமேலே தேனுமாவேனே” என்று, இருமலையாழ் வாரோட்டை 

ஸம்பந்தமுடைய (இர்யக் ஸ்தாவரஜர்மங்களிலேதேனு மொன்றாகப்பெ 
வேனாகவேணுமென்னறும், (௯) KBs ore wR S Horwro esas ிடக$ல0 

3” தவதாஸ்யஸடகைகஸ் காம் பவகேஷ்வஸ்த்வபிட. ஐர்மமே”' 

என்று, தேவரீருடைய தாஸ்யஸகமொன் திலுமேஸங்கத்தையுடையசா 

ன ஸ்ரீவைஷ்ணவர்இருமாளிகைகளிலே உத்பத்இவிகாஸங்களிரண்மேல் 
கேயாம்படியான&டஜக்மமே யெனக்குண்டாகவேணுமென்றும், இப்படி. 

யவனடிப்படவும் அவனையடைக்கதார்களடியில் பொடிபடவும்அவனுகந்த 
ருளினரிலத்இிலேயாதல் அவனஒயாசபிமானமூல்ள நிலத்இிலேயாதல் 

வர்த்இக்கையுமீட்கவும் ஐரிக்கப்பெறுற இர்யக்ஸ்தாவசதம்மங்களே 
“பேசாளன்பேசோலும்பெரியோசான ஸ்ரீமகப்பிரம்ஹர்ரிஷி உத்தவர் 

(e) a7 - Be & Se (2) (௩) (௪) பெருமான் - 

B- 4, 2. 5. (௫) டெஷி-௨, (ஐ) ஷைஷெ-௪. () ஷஷை-ட. (டை 
டெ-௪௦, (௯) ஆ- ஸ்தோ-ட௪. (௧௦) -

http://acharya.org



த்விதயப்சகரணம். : க்கடு 

. மூ. பெருமக்களும் பெரியோரும் பரிக்சஹித்து ப்ரார்ச்இப் 
பர்கள்.. 

மூ-(௨) மேஷம்வபஹிர் 
பெருமக்களும், (ஸஹூதாஸ்யசான) கித்யஸ.ரிகளும், பெரியோரும் - 
(பகவுக்கல்யாணகுணாறுபவ போகசான (ஸ்ரீரடிகப்சம்ஹர்ஷி உத்தவர் 
ஸ்ரீகுலசேகரப்பெருமாள் பெரியமுதலியார்மு, தலான) முமுக்ஷடிக்களு 
ம், பரிக்ரஹித்து - லபித்து, ப்ரார்த்இப்பர்கள் - (ஜரிக்கவும்) அபிலஷி 
ப்பர்கள்.. 

  

  

பூதஜ்ஞாகாகந்தமயனையும் 
  

  

(௫) மேஷம்வபஹிர்ப்பூச - ப்சாப்த மேஷிபுடைய மேஷழ்வழ் 
அக்கு புறம்பான, ஜ்ஞாகாகந்தமயனையும் - ஜ்ஞாநாகந்த மயத்வத்தாலே 
ஸ்லாக்யமாயிருக்கு மாக்மாவையும், 

ஸ்ரீகுலசேகரப்பெருமாள் பெரியமுதலியார் முதலான முழு. க்ஷடிக்கள். 
பிரார்.த்தித்தார்களென்னபடி.. இத்தால் (௧) * ௭௮௮3 கேமிராவை ஐ 
BS prow S560 2 85 ED. wos so Tr oxys” * வாகை பக்ஷிம்ருக. 
தாம் oreo sé Swen Bers | மரீசஜை 8 கர்மதோஷைர்யாஇிஸ்தாவ 
சதாம்?” என்திந்தவிபூஇியில் இர்யக் ஸ் தாவசஜ£மல்கள், வாசெகாயிக 

  
  

  

  

பாபபலங்களாக ஸாஸ்தீசம்சொல்லாகிற்க, அப்படியன்றிக்கே பகவத்வி 
நியோகார்ஹமாகவிந்த ஜக்மங்களை நித்யஸஒரிகள் ஸ்வேச்சையாலே 
யேதிட்டுக்கொள்ளுவர்களென்றும், சாஸ்யசஸஜ்ஞசானமுமுக்ஷடக்கள்' 
தத்ஸம்பந்த ததியஸம்பந்தமுள்ள இர்யக் ஸ்தாவசஜந்மங்களை ப்சார்த் 
இப்பர்களென்அஞ் சொல்லுசையாலே மாஸ்யாதுகுணஜம்மமே உச்க்ரு: 
ஷ்டமென்னதாயித்து. * 

வ்யா, (௨) பகவத்விநியோகார்கமாகையாலே நித்யஸ.ரிகள் இர் 
யக் ஸ்தாவசஜங்கமங்களை பரிக்சஹிக்கைப்சாப்தம். அங்கனன்றிக் 
கேமுமுகடல்சளானவிவர்கள், பசவத்பாகவதமோஷத்வவாஞ்சையாலே 
தர்யக்ஸ்தாவசஐ£மங்களைப்சார்த்தித்தார்களாலும்உத்க்ருஷ்டதயாா 
ஸ்த்ச ஹித்தமானவர்ணத்தை யிப்படிகழிக்ெதென்னென்ன? அருளிச் 
செய்லுர். (மோஷத்வேக்யாஇ) அதாவது:-(௨) * என்னி னஜ எ 
pw FePorss SWE] Sow spo Ghia ta syoyard | ககன Sows 

Bastia GrHIS POT HeTS Soo SMO HFSO Tra KHSS” “நகேஹம் 

நப்சாணாக்கசஸகமமோஷாபிலஷிதம் ஈசா.த்மாகம்காக்யத்கி மபிகவவோ 
,த்வவிபவாச் | பஹிர்ப்பூசம்காதக்ஷண மபிஸஹேயாதுமததாவிநாமம் 
'தத்ஸத்யம்மதுமதசவிஜ்ஞாபஈமிதம்?” என்றுதேவரிருடையமேஷச்வஜ் 
க்குப்புறம்பானகேஹாஇகளொன்றையும் கணமும்ஸஹியேன். அவ் 
வளவன்றியே, ஜ்ஞாமாகந்தமயமான ஆத்மவஸ்துவையும் ஸஹியேன். 
அதுபததாவாகவிகாத்தையடைவதாகவும். இக்தவிண்ணப்பம் அஹ். 

(௫ ம௮ஸ்ம்ருத - ௧௨, ௯, (௨) ஆ. ஸ்கோஃ டக. 
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௧௧௬ ஆசாரியஹ்ருதயவ்யாக்யாதம். 

மூ. ஸஹியாதார்த்யாஜ்யோபாதியையாதரியார்களே. 
மூ-(௨) இதின் ஒளபாஇகத்வம் ஒருசாஜாகன்னை மறைமுனிவ 

னஞக்னெவன் நீசனாக்வைத்த சாஜாவை வாசே 

ஸஹியாதார் - ஸூயோதவர்கள், த்யாஜ்யோபாஇமை - 
பாதிகமானவர்ணத்தை - ஆதரியார்களே - விரும்பமாட்டார்களே. 

  

ம்யாஜ்யமா யெள:     

(௮) இதின் - இவ்வர்ணத்தினுடைய, ஒளபாதிகத்வம் - உபாஇத் 
வாசாவக்தமை, ஒருசாஜா - (விஸ்வாமித்சனாகறொன்) ஒருராஜா, தன்னை 
மறைமுனிவனுக்கெவன் -;தன்னைப்ரம்ஹர்ஷியாக்கெவஹிஷ்டன், கீச 

னாக்கிவைத்த (ஸ்வபுத்சசாலேயத்ஞோபவிதம்வா£சாம்படி) சண்டாளனு 
க்கிவைத்த, சாஜாவை - த்ருசங்குவென்றை சாஜாவை வாசே - அந்த 
வார்தானே, 
  

ருகபமன்று. ஸத்யம். இருமுன்பேபொய் ஜொன்னேனா9ல் தேவ 
சீர்க்கு பொய்யனானமதுபட்டதுபடுஜேனென்கையாலே, மேஷக்வத் 
துக்குப்புறம்பானபோனு ( ௧) “ஜுளாகீஜி ஸ்வ?! “ஜஞாகாகந்தம 
யஸ்த்வாத்மா”” என்னு, ஜ்ஞாகாஈந்தமயத்வத்தாலே ஸ்லாக்யமாயிருக்கு 

மாத்மாவையும் ஸஹியாதலர்கள், போஷத்வவிரோதி பூகாஹங்காச 
ஹேது வாகையாலே, தீயாஜ்யமாய், கர்மசிபந்தசமாசையாலே ஒளபா 
இகமுமாயிருக்கவர்ணத்தை ஆதரிப்பர்களோவென்கை, ஒளபாதிக 
மானவித்தை உபாஇியென்னது கார்யேகாசனோபசாரம். * 

வ்யா. (க). வர்ணத்தனுடைய ஓளபாதிகத்வந்தன்னை உதாஹ 
ரணமுகேன தெளிவிக்கறொர்மேல், (இஇன் ஒளபாதிகத்வம் ஒருசாஜா 
வென்று தடங்) அதாவது: இவ்வர்ணத்தினுடைய ஒளபாஇகத் 
வம் குகெவம்ஸ்பனப் சாஜாலான விஸ்வாமித்சன் ப்சம்ஹர்ஜித்வ 
காமனுகையாலே நெடுங்காலம் தபஸ்ை பண்ணினதன்னை. (௨) “மந் 
இரம்கொள் மறைமுனிவன்”” என்னும்படி, ப்ரம்ஹர்ஷியாக்னெ ஸக்தி 
மானான வஹிஷ்டன் தன்வார்ஹைகேளாமல் தன்னை. யவமஇிபண்ணிப் 

  

போனது கொண்டு ஸ்வபுத்ரர்கள் பண்ணினஸாபத்தாலே மார்விலிட் 

ட யத்ஞோபவிதமே வாசாம்படி. சண்டாளனாக்கவைத்த இக்ஷ்வாகுவம் 

ஸ்யனாயிருந்துள்ள த்ருமல்குவாடற சாஜாவை அந்தவார் தானே யஜ்ஞா 

ல்கமான உறுப்புத்தோலாகக்கொண்டு தன்னுடைய தபோபலத்தாலே. 

யஜிப்பித்து ஸ்வர்க்காசோஹணம் பண்ணுவித்தபோதே ஸஃஸ்பஷ்ட 

மென்கை, இத்தால், ஒருக்ஷத்ரியன் ஸஃக்ருகவி மேஷத்தாலே அக்க 

ரீரந்தன்னோடே ப்ரம்ஹர்ஷியாகையாலும், ஒருஷத்ரியன் அுஷ்க்ருச 

விமோஷத்தாலே அந்த ஸுரீரந்கன்னோடே சண்டாளனாகையாலும் 

க்ஷஜ்ரியத்வம்போம் ப்சம்ஹர்ஷியானவன், தான் ப்ரம்ஹர்ஷியாவதர்க் 

குமுன்னே க்ஷத்ரியவேஷம்போய் சண்டாளவேஷமாய்நிர்க்தெவிவனை 

(6) (ஜி பெருமாள் - இ- ௪, ௪0. ௨, 
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த்விதேயப்ரகரணம். ௧௧௪ 

மூ... உறுப்பாக யஜிப்பித்துஸ்வர்க்கமேத்தினபோதேதெரியும். 
மூ-(௪) மாவுருவில் கள்ளவேடம் இருந்த வேதமலமான மானிடம் 

பாடல் ஸர்வவர்ணசூத்ரத்வம் காவொழ்சாஇயில் கடல் 
வண்ணன்வேடம் தென்னுரையில் ஹரிசீர்த்தி ஸ்வபசரில் 

  

  

    புத்தோலாக, யஜிப்பித்து - யஜ்ஞம் செய்வித்து, ஸ்வ. 
ர்க்கமேற்தினபோதே - ஸ்வர்க்காரோஹணம் பண்ணிவைத்தபோதே, 
தெரியும் - ஸடஸ்பஷ்டமாகும். 

   

(௮) மாவுருவில் - (அப்சாக்ருகமாகையாலே ஸ்லாக்யமாயிரும் 
துள்ள பகவதவதாச விக்ரஹங்களில், கள்ளவேடம் - (வைதிகருசியை 
குலைக்கைக்காக) புத்தமுனியான விக்சஹமும், இருந்த - (பகவத்ஸ்வ 
ரூபாஇயாதாத்ம்ய ப்ரதிபாதகமாகையாலே) கட்டளைப்பட்டிருந்துள்ள, 
வேத - வேதத்தில், மலமான - மலாம்ஸமான, மானிடம்பாடல் - க்ஷ 
,தீரஜ்ஞரைப்ரஸம் ஹிக்தெவாக்யல்களும், ஸர்வவர்ண - ஸகலவர்ணங்க 
ளிலும், மதத்சத்வம் - (பகவத்பக்தசல்லாதார்) ஈதத்சசென்னுமதும், 
காவொழ்சாஇயில்- (பசுக்களுக்கு புல்லும் தண்ணீருமுள்ள) காடுகளில். 
வர்த்திக்குமிடைஜ்ஜாதியில், கடல்வண்ணன் வேடம் - க்ருஷ்ணனுடைய 
பசுமேய்த்துவருறெ. போதை யலங்காசமுடைய விக்ரஹமும், தென் 
னுசையில் - தீசாவிடபாஷையானப்பந்தங்களில், ஹரி£ர்த்த - பகவத் 
ப்ரதிபாதகமானவையும், ஸ்வபசரில் - ஸ்வபாகரில், 

  

அக்த வேஷங்கன்னோடே யஜிப்பித்து ஸ்வர்கத்திலே யேத்றுகையா 
லும், வர்ணத்தின் கர்மோபாஇகத்வமெல்லார்க்கும் தோன்றுமென்ன 
காயித்று, * 

ல்யா. (௪) இனிமேல் ப்சாகரணிகமாய்வருஜெ ப்சமாத்ருவைபவ 
ஸ்தாபகத்துக்குறுப்பாக ப்சமாணப்ரமேயங்களையுல் கூட்டிக்கொண் 
டு மூன்றிலும் த்யாஜ்யோபாதேயாம்ரங்களுண்டென்று மிடத்தையிப 
ஜிதீதுச்சொல்லி, இவ்விஸேஷமதிவார் பெறும்பேற்றையும், இததியா 
மல் பரகவதஜர்ம நிரூபணம்பண்ணுவார் அகபஇக்கும்பழயையுமதிவிக் 
இழுர். (மாவுருவிலித்யாதி) அதாவது :-- (௧) “*எம்மாவுருவும்வேண்டு 
மாத்னுலாவா”” என்றபடியே, எல்லாரூபமும ப்சாக்குதமாகையாலே. 
ஸ்லாக்யமுமாய், இச்சாக்ரிஹீதமுமாயிருக்கும். பகவதவதாச விக் 

சஹல்களில் வைத்துக்கொண்டு வேதாப்ராமாண்யத்ஜை வுபபாதித்து, 
வைஇகருியை குலைக்கைக்காக (௨) * ெருகாவிரச கிலா கவத? a 

“யதாஹிசோரஸ்ஸததாஹிபுத்த??” என்றெபடியே, (௩) “கள்ளவே 
பூத்தைக்கொண்டு'” என்னும்படி, பரிக்சஹித்த, புத்கமூனியானவிக்ச 

ஹமும், பஃவத்ஸ்வருபாதகளைய தாவாகப்ரஇிபாஇிக்கையாலே, கட்ட, 
ளோப்பட்டிருக்துள்ள வேதத்தில் (௪) “SH, os SPR ossmBrJegs x 

(9 இ-வா-௫. ௮, ௨.(௨) ்ரீ-சா. ௮௧௦௯, ௩௨௩, (௩) இி-வா-இ; 

௧௦, ௪. (௪)
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கக ஆசாரியஹ்ருதயவயாக்யாதம். 

மூ. பத்இபொசதுமு மதிவாசாசாசமாரென்னவேற அறியாதர்ர், 

பத் பாலமும் - பகவத்பக்தயாதெதகமுடைத்தாயிருக்கையும், அதி 
வார் - இப்படிப்சமாண ப்சமேயப்சமாத்ருகளில் பரித்யாஜ்யபரிக்சாஹ் 
யாம்ஸங்களான விவ்விபாகங்களறிவார், ஆசார் - ஏதேனும் ஜர்மவ்ருத் 
தங்களையுடையசேயாகிலும், அமரசென்ன - நித்யஸ.ஒரிஸம சென்னும். 
படி ஸ்லாக்யசாய், ஏற-பசமபதத்தைப்ராபிக்க, அதியாகார்-இப்ரமேயா 
இத்சயத்திலும் வாயெதியாதா। 

  

௭7”. “நஸ்மர்தவ்யோவிரேஷேணவேதமநக்க்ரோப்பவைஷ்ணவ $ 
என்றெபடியே, ஸ்மதிக்கவுமாகாதபடி, மலாம்ஸமான, (௧) “மானிடம் 
பாடலென்னாவது”” என்றெபடியே, க்ஷேத்சஜ்ஞரைப்ரஸும்விக்இெவாக் 
யங்களும் (௨) “ நண்ணா ஜான EO PONS 4,» THAIS EH Sie rake 

mgr EIys” Moves srisoysussrAirr ursousrevih@sr’| evi 
வவர்ணேஷ-தேஸாஒத்ராயே ஹ்யபக்தாஜகார்தகே”” என்றெல்லாவர்ண 
ங்களிலும் பகவத்பக்தரல்லாதார் சூத்சத்வமுமாகற ப் ரமேயத்திலும் 
ப்சமாணத்இலும் ப் ரமாதாக்களிலுமுண்டான தீயாஜ்யாம்ஸாங்களும், 
(க) *காவோழ் சாதியுமாகப்பெற்னுன்!? என்தூர்மனையில் வஷியாமல் 
பசுக்களுக்கு புல்லும் சண்ணீருமுள்ள காடுகளிலே வர்த்இக்கையாலே 
காவொழ் சாதியென்தெ கோபஜாஇயில் ஸஜாதியனாய்வந்தவதரித்து 
நிற்ெற இருஷணனுடைய (௪)*சாலிப்பின்னே வருன்றகடல்வண்ணன் 
வேடத்தைவந்து காணீர் “என்று தானுமனுபவித்து பிதற்குமழைத்துக் 

காட்டும்படி, பசுமேய்த்துவருறெபோதை அலங்கரசத்தோடேகூடியிரு 
க்றவிக்சஹமும், (௫) ““சென்னுசையில்கேட்டதிவதுண்டு” என்ப 
டியே, தக்ஷிணஇக்வர்தியானஅுகொண்டு தென்னுமையென்று சொல்லப், 
படத த்சாவிடபாஷையானப்சபந்தங்களில் (௬) ஹரிசீர்திம்விகைவாம் 
யத்” இத்யாஇப்படியே, பகவத்ப்ரதிபாதகமானவையும் (௭) “864458 ஸ் 
frre ages agama?” “Vou CrnGuag ire PepapusCan ih 

ஜாஇக3” orr@pug@u, Gupiéaiu AenpursusQurenure ets 
என்னு, ஸ்வயத்கத்தால் பெதுதற்கதிய தாயிருக்துள்ளபகவத்பாதகமல 
பக்இியாற தடமுடையவர்களுமாகற ப்சமேயாதித்சயத்இலுமுபாதே 
யாம்மங்களுமான இவ்விபாகமதிவார். (௮) * ஆராசமரர்? என்றெ 
படியே, ஏதேனுமொருஜன்ம வ்ருத்தங்களுடையசேயாலலும், ஸரி 
ஸமசென்னும்படி, ஸ்லாக்ய்சரய், (௯) இலங்குவான் யாவருமேறுவர்”” 
என்றெபடியே, அத்யுஜ்வலமான பசமபதத்தைப்சாபிக்க இப்சமேயாதி 
'தரயத்திலும் 8ழ்ச்சொன்னவாச யதியாதா சாய்க்கொண்டு 8 ரகவதஜம்ம 
  

(௧) தி-வா-௩, ௬, ௩, (௨) ஸ்ரீபாசதம். (௯) கா-இ-௪௨, ௮. (௪) பெரியா 

2-௩. ௩, ௪, (௫) பெரிய-இ-ல், (௯) மாத்ஸ்யே, (௭) fe 
(௫) இ-வா-௪௦, டு, ௮. (௯) நே-௩, ௮. ௧௧.
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தவிதியப்ரகரணம். ௧௧௯ 

மூ. சாதியர்தணர்களேலும் தகரவிழுவர். 

ம--(௫) தமிழ் மாமுனிஇக்குச்சசண்ய மென்றவர்களாலே க்வ9த் 
க்வசித்தென்று, 
    

களுமாய் ஸகலயோக்ய 

  

      ஸாதியந்தணர்களேலும் - உத்க்ருஷ்டஜங்ம। 
ஸம்பூர்ணராயிருந்கார்களேயாகலும், சகரவிழுவர் - ஈஸ்வரன் திருவடி. 
ஸம்பங்கைகநிரூபகரான  ஸ்ரீவைஷ்ணவர்களைகநிக்இப்பசாகில் ஒருகால. 
மும்கசையேறயோக்யதையில்லாத கர்மசண்டாள ராயதபேஇப்பர்கள். 

(௮) தமிழ்மாமுனிஇக்கு - தசாவிடஸீரஸ்த்ர ப்சவர்ககனான வக. 
ஸ்த்யனிருக்வெஇக்கு, ஈரண்ய மென்றவர்களாலே - (ஸர்வர்க்கும்) புக 
லிடமென்றுசொன்ன (ருஷிகளாலே) க்வரத்கவசித்தென்று - ஜ்ஞாதால் 
கன்வந்தாவிற்பவிக்கும் ஸ்தலவிமேஷங்களைச் சொல்லுறெவளவில், 

      

    

பிருபணம்பண்ணுவார் (௪) அமசவோசங்கலானும்! என்ப அம் 
ஸாங்கமாக ஸகலவேசங்களையும் அத்யயனம்பண்ணி ததியஸ்சேஷ்டரு 
மாய் உத்கருஷ்ட ஜமாக்களுமாயிருந்தார்களேயாகிலும், தேவரீர் இரு 
வடிகளில் ஸம்பதைக நிரூபகரான ஸ்ரிவைஷ்ணவர்சளை ஜ்மாஇகளை 

* மிட் நி்இப்பர்களாகில் காலாந்தரே. தேஸாந்தசேயன்றிக்கே அப் 
போதே அவ்விடம் கன்னிலே அவர்கள் தாங்கள் சண்டாளசானவர்க 
ளென்றெபடியே, உத்ருஷ்டஜர்மாக்களேயாகலும் கர்ம்சண்டாளசாய், 
'இனியொருகாலமும் சரையேதயோக்யதை யில்லையென்னும்படி, ௮28 
பஇப்பர்களென்கை (௨) * வனாலாகுஜினாவா அதிக Kes, st | 
னல டன த From oy, mae ம் ட. 

ஞாத்ரூந்ஹீரஜம்மா$ | மத்பக்தாம் வரோ சர்யோ டிக்க ண்தம்ன் அன 
டாலதாம் வ்சஜேத்? என்னக்கடவஇிறே. ஆக “விட்டின்ப?” மித்யாதி 
வாக்யக்துடல் சிமக்கசையுயர்த்த தாழவிழிக்தாசென்னுமஎவும் | ஆழ் 
வாருடைய வைபவத்தை ப்சஇபாஇத்து தத்ஸ்த்தாபகார்த்தமாக ம்லே 
ச்சனும் பக்கனானுலென்௮ுதுடல்கிமேலெல்லாம் ஸாமாக்யேகபாகவத 
வைபலதக்தைவிஸ்தரேண ப்ரகா௫ிப்பிற்று உபக்ச... மவரக்யத்தில்போ 
லே. ப்சமாண ப்சமேயங்களுடனே சேர்த்து ப்சமாத்ருவைபவத்தை 

  

நிகமித்தாராயிற்று. % 

ல்யா. (ட) இப்படி, பாகவதஸாமாக்ய ப்ரயுக்கவைபவமாத்ச 
மன்றிக்கே (ஜாககஸரதே்யாதி) வாக்யக்துடல்கி மூன்றுவாக்யத்தா 

லே ழ்ச்சொன்னவைபவ விஸோேஷத்யோககமான ப்சமாணமேதென் 
னுமாகாண்ஸைகஷமிலே அருளிச்செய்ிறார். (சமிழ்மாமூனி) என்று அ. 
டல், அதாவது :- (தமிழ்மாமுனிஇக்குச் சண்யமென்னவர்களா லே) 
(&) “shwor, yrds பப்ப டட ப்பை ,சக்ஷிணாஇக்ருதாயேக 
  

(5) இக-௪௩, (6) (ஸூ
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௧௨௦ ஆசாரியஹ்ருதயவ்யாக்யாகம். 

மூ. இவசா வீர்ப்பாவல் கஜியுல்கெடம்போலேலையிதம், 
    

இவசாவிர்ப்பாவம் - இல்வாழ்வாருடைய ஆவிர்ப்பாவம், கலியுங்கெடும் 
போலே - (இருமங்கையாழ்வார் உடையவர் போல்வார் இருவவதரி 
bp) கலிஸ்வபாவங்கழியுமென்று மேல்வருமம்ஸத்தை தாம் கடாக்ஷி 
சா alee ரசம் - வ ிப்பிக்சப்பட்டு. 

  
ரசண்யாபுண்யகரமணா என்று, (௧) * வண்டமிற்மாமுனி” என் 
இறெபடியே, த்ராவிட ஸாஸ்த்ரப்சவர்தகனான அகஸ்த்யனிருக்கறஇக்கு 
ஸர்வர்க்கும் புகலிடமென்னருஷிகளாமீல இப்போ.இதுசொல்லிற்று. 
வைஇகரானரிஷிகள், தசாவிடப்ரபந்தவக்தாவான விவசை, இப்படி. 
பஹூமஇபண்ணி சொல்லக்கூடுமோவென்று ஸுய்ூப்பார்க்கு, ஒரு 
த்சாவிடஜ்ஞனாலே தக்ஷிணஇக்குக்கு ஈன்மைசொன்னவர்கள் தசாவிட 
ப்சபந்தமுகேக லோசீகாஜ்ஜீவனகரசான விவசையுமிப்படிபஹுமாகம் 
பண்ணி சொல்லக்குறையில்லையென்று தோத்றுகைக்காகக்வ௫ிச்க்வசித் 
தென்றி வராவிற்பாவம். eye LT OLTOMSS Srady QowsS! = 

QOPOK QT MOMHaw OST AND J OL ws Wo SHsproo si Tw 

xe Sous NS sosggh I web bcoster me (கைத டவ் 

Boor Pro MMA om GEIy | Elvowwosd G8 Bross Pow wor”? 

ஈத்ருதாஇஷ-ரீராரர்ஜர் கலாவிச்சங்தஸம்பவம்। கலெளகலுபவிஷ்யக்இ 
காசாயணப சாயணா£ ॥ க்வசித்க்வசக்மஹாசாஜ த்சாவிடேஷ-சபூயமா£ | 
தாம்ப்சபர்ணீ கதியத்ரக்ருதமாலாபயஸ்விரீ ॥ காவேரீசமஹாபாகா ப்ர 
,தசமஹாகத ॥ யேபிபந்தெலம் தாஸாம் மதுஜாம் மறுஜேஸ்வச ॥ 
கேஷாம்காசாயணெபக்இர்பூயவ£ நிருபத்சவா ”” என்று, ஜ்ஞாதாக்கள் 
வக்காவிர்ப்பவிக்கும் ஸ்தலவிஸேஷங்களை தத்தந்கதவிஸேஷங்களா 
லே ப்ரகாடிப்பிற்று ௮ந்தநஇ விஷோஷங்களில் ஜலத்தைபாகம் பண் 
ணுமவர்களுக்கு பகவத்பக்இய ஞயிக்கும்படியுஞ் சொல்லுறெவளவில் 
ப்ரதமத்திலே “ தாம்ரபர்ணீஈதீயத்ர “* என்று, இவரா விர்ப்பாவஸ் 
கலத்தைச்சொல்லுகையாலே இவ்வாழ்வாருடைய ஆவிர்ப்பாவமானது 

  

கலியுல்கெடும்போலே ஸூம். இவர்தாம்மயர்வறமதிகல மருளப்பெ 
ற்றவராகையாலே கலியுல்கெடுமென்று இருமல்கையாழ்வார் உடைய 
வர் போல்வாசவதரித்து கலியுகள்வபாவமுங்கழியுமென்று மேல்வரு 
மம்றாக்தை தர்சித்தருளிச்செய்தாப்போலே த்ருகாலஜ்ஞசான ஸ்ரீம, 
காஇகளாலே ஸ.௫ூப்பிக்கப்பட்டதென்கை, (௩) (Bs. oat sr 

BE YORE S | Dd or orseqrs* Assy sIns 1 A Sosswmossov'ego 
(ரவுல் I SPs gBsoro Was orursro BSUS Oe Sen 

சேகலியுகேப்சாப்தே காஸ்இகை 8 கலுவிக்குதே | AcpCeyrih v01A 
ஸம்பூதோ வேதவேதார்த்குதத்வவில் "ஸ்தோத்ரம் வேதமயம் கர்த்தும் 
© பெருமாள் - இ, ௧௦. ௫. (௨) ஸ்ரீபாசதம், (ஐ 
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த்விதியப்ரகரணம்; ௧௨௧ 

*மூ-(௬) அத்ரிஜமதக்நி பல்தஇிர,த வஸஃாக்தஸ.துவானவனுடைய 
யுகவர்ணக்ர மாவசாசமோவ்யாஸாஇவதா வேமோ, 

(8) அத்ரிஜமதக்னி - (ப்சாம்ஹணோத்தமசான) அத்ரி ஜமத 
க்நி மஹர்ஷிகளுக்கும், பங்இரத - க்ஷத்ரியயான தரதசக்ரவர்த்இக் 
கும், வஸ., - (சாஜ்யாகர்ஹசாகையாலேவைஸ்யப்சாயசான) வஸ௩தே 
வர்க்கும், ஈத - (கோசக்ஷணதர்மத்தால் ஸாக்ஷாத்வைஸ்யசான) ஸ்ரீம் 
தகோபர்க்கும், ஸதனவானவனுடைய- புத்சனாயவதரித்த ஸர்வேஸ் 
வசனுடைய, யுகவர்ணக்சடயுகக்சமத்திலே வர்ணக்ரமமாகவந்த, அவ. 
காரமோ - அவதசணமோ, வ்யாஸாஇவத் * வ்யாஸாஇகள் பக்கல்போ 
லே, ஆவேரமோ - இவர்பக்கலும் வேரே         

  

திராவிட் யாபிச்பாஷயா 
ஹிதகாம்யயா"”இத்யாதவசனங்களு மிவசாவிர்ப்பாவஸ.சகங்களாகை 
யாலே இவ்விடத்திலே விவகூஷிதங்கள். கேவலஜர்மவாசக ஸப்தங்களி 
லொன்றைச் சொல்லாதே அவதாச ரூப்தபர்யாயமான ஆவிர்ப்பாவ 
ஸப்த.த்தைசொல்லிற்று. இவர்பிறப்பும் ஈஸ்வரன்பிறப்போ பாஇப 
சார்த்தமென்னு தோற்றுகைச்காக, இத்தாலிவசோரவதா சவிஸோஷ 
'மென்னதாயிற்று. * 

வ்யா. (௬) இப்படி யவதரித்த விவர்தாமாசென்று மாகாண்கைஷ 
யிலே பேசளவுடையாரு மிவசை மின்னாசென்தளவிடம்ட்டாமை யத 
ங்கை பண்ணும்படியை யருளிச்செய்கினார். மேல் (அத்ரியென்று 
துடங்கி) அதாவது :-- க்ருதயுகத்தலே ஆத்ரியும் ஜமதக்நியுமாற 
ப்சாம்ஹணோத்தமர்களுக்குப்பிள்ளையாய்க்கொண்டு, தத்தாத்சேயனும் 
பாசுராமனுமாய், ச்ரேதாயுகத்திலே க்ஷத்ரியரான தர.ரதசக்ரவர்இக்கு 
ப்பிள்ளையாய், தவாபசயுகத்திலே யயாஇஸாபத்தாலே அபிஷேகப் 
சாப்தியத்த யத குலோத்பவசாகையாலே க்ஷத்ரியரில் தண்ணியராய் 
வைஸ்யப்சாயசாமிருக்கற வஸ௩கேவர்க்கும் (௧) * HANTS er decos 
கச்ச ஆகக! 4 கருஷிகோசக்ஷவாணிஜ்யம் வைஸ்யகர்மஸ்வபாவ 
ஜம்” என்றெபடியே, கோசக்ஷணாஇ தர்மத்தையுடைய ஸாக்ஷாத்வைஸ் 
யசான ஸ்ரீந்தகோபர்க்கும்புத்ரனாய், இப்படி. க்ர௬ு.தாஇ யுகக்ரமத் 
இலே ப்ராம்ஹணாஇ வர்ணக்சமேண அவதரித்து வந்த ஸர்வேஸ்வ 
சன், சதுர்த்தமான எலியுகத்திலே சதுர்த்திவர்ணத்திலே வர்சவதரி 
,த்தபடியாலென்கை, பூர்வயுகத்சயத்தலுமடைவே வர்ணத்சயத்இலு 
மவதரித்து வருகையாலும் (௨) 4887-௫8 மாசசமாட ஸு9ிஎ க 

இொலாமிகலக் ௨9705. 1 ஏறக் எங்கள. “eK Donweast Egor 

லி ஈகணெளபுஈ$ பாபசதாபிபூதே ஸவுச்பபூவாம்ரிதவத்ஸலைத்வாத் | 
பக்கான்மகாஸர்வஜைகாக் ஸகோப்தும்விஸ்வானகே வின்வயோதமி 
விஷ்ணு$” என்னு, கலியுகத்இலே, ஸர்வேஸ்வான் பக்தருபேண அவத 

© © 
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$22, ஆசாரியஹ்ருதயவ்யாக்பாறம். 

மூ. மூதுவர் கசை கண்டோர் சீரியரிலே யொருவரோ முன் 
கல்நோற்று 

  

மூவர் - (பசமீபதத்துக்கு சிலத்தாளிகளான கித்யஸஷரிகள்) சசைக 
ண்டோர்-ஸம்ஸாரத்தைக் கடந்தக் கரைப்பட்டமுக்தர், €ரியர்- ஸ்வே 
த்விபவாவிகள், ( ஆறேவிவர்களிலே) ஒருவரோ - ஒருக்கசோ, 
முன்னம்நோற்ற -ஜர்மாக்தர ஸஹஸ்ரஸஞ் தமான, 

          

ரித்தானென்னு. ரிஷிகள் சொல்லுகையாலும், இவர்வைபவங்கண்டவர்க 
ளுக்கு, இப்படி ங்டுக்கமோக்யதையுண்டியே. (வ்யாஸுதிவதாவேச 
மோ) அதாவது (௧) “ ஜஜ 830160 80 ரர. [xo 

  

ஈதருஷ்ணத்வைபாய ஈம்வ்யாஸம் வித்இகாசாயணம்ப்ரபும் ” (௨) 
SProsom woe Aye escent ஈ9ஸாயம் நாசாயணஸ்ஸா 
சூஷாத்வ்யாஸரூபிமஹாமுறி£?” என்னும் சொல்லுஜெபடியே, வேதம் 
களை வ்யஷிக்கை முதலான கார்யங்களை நிர்வஹிக்கைக்காக வ்யாஸாஇ 
கள் பக்கலாவே௫த்தாப்போலே, இவசைக்கொண்டு த்சாவிடவேத 
த்தை. ப்ரவர்த்இப்பிக்கைக்காக இவர் பக்கலாவே?த்கானோவென்கை. 
'இவரைக்கொண்டு லோகத்தைத் இருத்துகைக்காக இவர்பக்கலிலே 
ஆவேடுத்துரிற்கவும் கூமோகையாலே, இப்படியும் படங்இக்கலாமிறே. 
(மூ.ஜவர் கசைதண்டோர் €ரியரிலேயொருவரோ) அதாவது :-- (௧) 
எவிண்ணாட்வேர்மூதுவர்", என்னு, பரமபதத்துக்கு நிலத்தாளிகளான 
நித்யஸ.ரிகளிலே, இவ்விபூதியைத்திருத்துகைக்காக, ஈந்வசநியோகத் 
தாலே அவதரித்தாசொருவசோ? அன்றிக்கே (௪), “கரைகண்டோர்”” 
என்று,ஸம்ஸா.சத்தைக் கடந்தக்கரைப்பட்டிருக்கெ. முக்தரிலேஸம்ஸா 
ரிகளைத்இருத்துவசாக பகவக்நிர்கேரத்தாலவதரித்தாரொருவசோ? ௮ 
ன்றிக்கே (௫) (eww wrovdno ings Fy 86௫?! “முக்தாகாம். 
லக்ஷணம் ஹ்யேதத்ச்வேதத்விபநிவாஹிநாம்”” என்றபடியே, முக்த 
ப்ராயராய், (௯) *பாற்கடல்பாம்பணைமேல் பள்ளிகொண்டருளும் $s 

னையே தொழுவார்விண்ணுளாரிலும்சரியர்”” என்றெஸ்வேதத்விபவாஷி 
களிலே இவ்வருகுள்ளாசைஇருத்.அகைக்காக, ஈஸ்வசேச்சையாலே அவ 
தரித்தாசொருவசோவென்கை, இவருடையவைபவம்பார்க்கில் எல்லாப். 
படியாலும் சொல்லலாம்படியிருக்கையாலே இப்படியும் தனித்தனி 
யேஸும்இப்பார்க்கு ஸங்இக்கலாமிறே. (௭) '*பின்னைகொல் நிலமா 
மகள்கொல் இருமகள்கொல் ”” என்றபடியே, பிராட்டிமாசோடு 
சேர்த்து. பார்க்கும்போதும் தனித்தனியே புல்இக்கலாம்படியிறே 
பிருப்பது. மற்றுள்ள ததியருடன் பின்ளைசொல்லவேண்டாவிலே, (முன் 
னம் கோத்றவகந்தன்மேல் புண்ணியங்கள் பலித்கவரோ) அ.தாவது:-- 
  

(a) Dy. (2) - une. (=) B-d-2. 
x [-வா-௮. ௯. ௧௦, (௫) (=) த-லி. ௭௯. (ஐ) இவா, ௯, டு, 20.

http://acharya.org



த்விதியப்சகரணம்: ck 

ச மூ. வ௩ந்தன் மேற்புண்ணியங்கள் பலித்தவசோ வென்றும் சல். 
இப்பர்கள். 

மூ-(௪) இதுக்குமூலம் யான் நீயென்று. மனுதலைத்து வானத்த 
மண்மிசை மாறும் நிகருமின்றி நிலைமிடக்தெரியாதே 

அ௩ந்தன்மேல் புண்ணியம். 
  

  ஸேஷராயியுடைய இருவடிகளில் பண் 
ணின் வடக்ருகங்கள், பலித்த - பலமாகககொண்டிப் ன இழு 

  

இகாசொருவசோ, என்னு - இப்புடைகளிலே, ஸாக்கப்பர்கள் - (பேசள 
வுடையாரும்) ஸல்யொனிற்பர்கள். ் 

(௮) இதுக்கு - இவரின்னாசென்று நிர்ணயிக்கமாட்டாமைக்கு, 
மூலம் - காரணம், யான் - விபூதிமானையுடையகானோ, கீ- விபூதியை 
யுடையநீயோ, பெரியன் - என்று - இப்படியாக, மறுதலைத்து - (ஸ்வ. 
ரனோடே) மாறாக, வானத்து - நித்யவிபூதியிலும், மண்மிசை - லீலா 
விபூஇியிலும், மாறும் ஓப்பாவாரும், நிகரும்,-ஸத்ரு௪சாவாரும், இன்றி- 
இல்லாமல், நிலையிடம் - உபயலிபூதியிலு மடல்காமையாலே வாஸஸ் 
'கலமின்னதென்னு, தெரியாதே - நிச்சயிக்கக் கூடாததாய், 
நீழ்ச்சொன்னவர்களொருவருமன்திக்கே ஸம்ஸாரிகள் தன்னிலே (௧) 

முன்னம் கோற்றவிதிகொலோ”” என்றபடியே, ஜர்மாந்தரஹைஸ்ச 
ஸஞ்செமான தம்முடைய ஸடக்ருதபலமாகக்கொண்டிம்படி இருக்தினு 
சொருவசோ? அன்றிக்கே, (௨) “அகக்தன்மேல்டெக்தவெம்புண்ணியா”” 
என்று நிர்ஹேதக கடாக்ஷ விஸேஷத்தாலே நித்யஸம்ஸாரியை நித்ய 
ஸ.ரிகல்பமாக்கவல்ல அநந்தசாமியான ஸகா.த௩புண்ணியம் முழுநோக் 
காக பலித்தபடி. இருந்தனுரொருவசோ வென்கை. என்று சம்கப்பர் 
கள். அதாவது, இப்படி. 8ழ்ச்சொன்ன வகைகளாலே இவசையின்னா. 
சென்று ரிச்சயிக்கமாட்டாமல் பேசளவுடையாரும் ஸல்யோகிர்ப்பர்க 
ளென்றபடி. % 

வ்யா. (௪) இப்படி, இவரைஜ்ஞாநிகளானவர்கள் ஸுங்இிக்கைக்கு. 

ஹேதுவேசென்னு மபேகைஷயிலே, இதுக்கு மூல மிவருடைய ப்ச 
பாவமென்ருர்மேல். (இதுக்குமூலம்) அதாவஅ :-- இவசைக்கண்ட 
தஞாகா இகரிவரின்னுசென்னு நிர்ணயிக்கமாட்டாமை யிங்கன்சல்இக்கைக் 
குஹே௮ யான் கீ யென்றுமறு தலைத் ஐ(௩) '"புவியுமிருவிசம்பும்” என்று, 
இடங்க உபயலிபூதியு முன்ஸல்கல்பத்திலே டக்கன்றன. எவம்பூகனா. 

ர என்னுடைய ஸ்சோத்ரேக்இரியத்வாசாபுகுக்து விச்சேதமின்றிக் 
கே என்ஹ்ருதயத்திலே யுளையாகாநின்றாம். இப்படியானபின்பு, விபூதி 
ையுடைய டிநீயோ 2 விபூதிமாளையுடையகானோ 2 பெரியாசாசென். 

.. ததிவாசார் 2? அப்ரஇிஹதமக்இகனான நீதா னித்தை. நிரூபித்தறிந்து 
காணென்று உபயலிபூதியுக்கனோடே மறுதலைக்றெவைபவத்தையுடைய 
“0 இவா, கடு, ௭. (ஸி திருச்சக்கம், ௪டு, (௩) பெ, ௮.௭௫.
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௧௨௪ ஆசாரியஹ்ருதயவ்யாக்யாதம். 

மூ. தெய்வத்தின மொருவகைக்கொப்பாக இனத்தலைவனந்தா. 
மத்தன்புசெய்யச் சேர்க்தமைக்கடையாளமுளவாக உகம் 

தெய்வத்தினம் - நித்பஸரிகெளெல்லாருமாக, ஒருவகைக்கொப்பாக- 
'சமக்கொருவகைக் கொப்பாம்படியாய், இனத் தலைவன் - நித்யஸதரிபரி 
ஷ்ரிர்வாஹகனான விஸ்வரன், அந்தாமத்தன்பு செய்ய - பசமபதத்தில் 
பண்ணும் வ்யாமோஹத்தை தம்மிடத்திலொரு மடைசெய்ய, சேர்ந்த 
மைக்கு - பகவத்விஷமீகாசம் பெத்தமைக்கு, அடையாளம் - லாஞ்சகவ் 
கள், உளவாக - உண்டாய்*செல்ல, உகந்துகந்து - பகவத் ஸளக்தர்ய 
லொத்யநுஸந்தாகஜரிதஹர்ஷத்தால் ”இலராவது, 

சாய், (வாகத்துமண்மிசைமாவம் நிகருமின்தி) (௧) “யாவர்நிகசகல்வானத் 
தே” என்றும், (௨) “மாறுளதோவிம்மண்ணின்மிசையே!” என்றும், 
அவனுடைய உபயவிபூதியோகத்துக்கும், ளெளகுமார்யத்துக்கும் தகு 
இயொம்படியாகவும், ஸர்வேஸ்வானாய் அவாப்தஸமஸ்தகாமனாய் ஒன்றுக் 
கும் விக்ருதனாகா,தவன், தம்முடைய உக்தஸ்ரவணஹர்ஷப்சகர்ஷூத்தா. 
லே கொண்டாடும்படியாகவும், இருவாய்மொழிபாடுதெ நாவிறுடமை 
யாலே உபயவிபூஇயிலும் உபமானசஹிதராய் நிலையிடர்செரியாதே 
கலவியும் பிரிவுங்ககசகடக்கையாலே, கலவியால். வந்தரஸமேயாய்ச் 
செல்லுமங்குள்ளார்ப்டியுமன்றி, பகவத்குணைககாசகதையாலே அகபா. 
காதிகளாலே தரிக்குமிங்குள்ளார்படியுமின் தி, இப்படி.புபய விபூதியிலு ம 
டல்காமையாலே(௩)*வைகுக்தமோ வையமோதும் நிலையிடம்”? என்று, 
வாஸஸ்.தலம்தெரியாதபடியாய், (தைவக்தெமொருவகைக் கொப்பாக) 
(௪) “தைவத்தினமோசனைமீர்களாய்”என்னு, ஒருவரிருவசன்றிக்கே நித் 
யஸ.ரிகளெல்லாருல்கூடினாலும் தமக்கொருவகைக் கொப்பாம்படியாய், 
(இளைத்தலைவனந்தாமத்தன்புசெய்ய) (இ) * வானோரினைத்தலைவ 
ன்? என்னு, அந்தஸ.ரிஸங்க நிர்வாஹகனானஸர்வேஸ்வசன், ( ௬) 
(ஈஅக்தாமத்தன்புசெய்து ? என்றழயெதாமமான பசமபதத்இற்பண் 
ணும் ல்யாமோஹத்தையடைய  தம்பக்கலிலே ஓருமடைகொள்ளப் 
பண்ண (சேர்ந்தமைக்கடையாளமூளவாக) (எ) “*இருவருள்களும் 
சேர்க்தமைக்கடையாளம் இருந்தவுள”” என்று, மென்மேலுமவன், விஷ 
மீகாரங்களைப்பெத்தமைக்கு ஸ-வ்யக்கலாஞ்சஈமானசாகம் வாய்க்க 
பிலேதோன்றுகைமுதலான கலவிக்குதிகளுண்டாய்ச்செல்ல, (உகந்து 
கந்துதிமிர் கொண்டாலொத்து) (4) “*உகந்துகந்துள்மகழ்க்துகுழை 

ம்? என்றும், (௯) ** இமிர்கொண்டாலொத்து, நிக்கும், என்றும், 

  

யும் 
அவன்னெளந்தர்ய ஸ்ரலாதிகளை யதுஸக்இத்து, உத்தசோத்தரம் விளை 

(க) த-வா-௪. ௫.௮. (௨)ஷே-௬. ௪. ௬, (௨) தஇி- வி-எடு, 
(2) Oy. en. (இ பெ-௮. ௨௫. (௯) B-ere. Gs 
609-௮௯௬. (8) ஷே-ச்டு, ௪ (௪) ஷூ ஷே ஜே: ௨,
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த்விதியப்ரகரணம். க௨டு 

+p. இமிர்கொண்டாலொத்து காட்டியல்வொழிக்துசடசையோ 
ட்டி மதாவலிப்தர்க்சங்குரமிட்ு கடாவியகூற்தமாய் இய 
னமருக்குவாசாமல் 

இமிர்கொண்ட ரலொத்து - பசப்ரும்ஹஸாக்ஷத்காரம். மிறந்தாரைப் 
போலே ஸ்தப்தராவதாய், நாட்டியல்வொழிந்து - லெளகெசோடன்வய 
மற்று, ஈடசை - பாஹ்யகுத்ரிஷ்டி.சளாறெசடசை, ஒட்டி-(வேதாந்த 
தாத்பர்யார்த்த ப்ரகாறாகங்களாலே) துரத்த, மத - (அபிஜாவித்யால் 
ருத்த மதத்தாலே) அவலிப்தர்க்கு-கர்விஷ்டசானவர்களுக்கு, அங்கு 
ஸமிட்டு -(ஹிதோபதேரரூப) அங்குசமிட், ௩டாவிய கூற்தமாய் - 
தன் கடாக்ஷத்இிலகப்பட்ட ஸ்ரீவைஷ்ணவர்கள்ஸம்ஸாசத்தர்க்கு ம்ருத் 
யுவாய், இயன-ஸாம்ஸாரிகதுக்கஹேது பாபாஇகள், மருங்குவாசாமல் - 
அருகும் வாராதபடியாய், 

இற, ப பாஹ்யாப்யக்காஹர்ஷக்தாலே. இஇலராவது, (௧) 4 BEA fogs 5 

    

  

WAG HE” “ஞ்தப்தோல்யுததமாதேஸுமப்சாசஷ்ப$? என்றெ 
படியே, ஸர்வரியாமகபசப்ரும்ஹ ஸாச்ஷாத்காசம்பிறக்காசைப்போலே 
ஸ்இிமிதசாவதாய், (காட்டியல்கொழிர்து) (௨) * காட்டாசோடயல் 
வொழிந்து ?? என்றும், (௩) *உண்டியே யுடையேயுகந்தோடி”” (௪) “யா 
னேயென்றனதே”” என்னு, அஹல்காச மமகாரவஸ்யசாயிருக்கெ லெள 
கெசோலேம்பந்தமற்று(மாடசையோட்டி)மடைகோபசரகையாலே,(௫) 
ளிய 2ஊ-1! வேதமாஸ்த்சாவிசோதஇகா?” என்தெபடியே, ப்ச 

மாணாதுகூல தர்க்கங்களாலே மத்யஸ்தமாக வர்த்தத்தைஸாஇக்க யன் 
றிக்கே, ஸ்வபுச்யாகல்பித ஸாஃஷ்க தர்க்கங்களாலே ஸ்வஸ்வமதஸ்,தா 
பாம்பண்ணும்பாஹ்ய குத்ருஷ்டிகளாறெசடசை ஸ்ருத்யந்த தாச்பர் 
யமான ஸ்வோக்இவிசேஷங்களாலே, ஸ்வஸந்நிதானத்தில் நில்லாத: 
படித்துசத்இி, (மதாவலிப்தர்க்கங்குசமிட்6) பசாங்குசசாகையாலே, (௯), 
“ ஐனாஷ௰கர நடலை 50600௮ 8௩-53 | 88 ஞஸாக93 னம 77 வித்யா 
மதோ த௩மதஸ்த்ரிதியோபிஜரோமத 3 | யேதேமதாவலிப்தாகாம்?” ௭ 
ன்னு, , மதஹஸ்இிபோலே அபிஜவித்பாஇமதத்சயாவலிப்தசாய்த் இரி 
யுமவர்களுக்கு நிர்மதராய்த் தலைவணங்கும்படி, உபதேபா ரூபாம் 
ஸாமிட்டு, பக கக (ஸ) “பதவையின்பாகன் மதசெய் 
£கால் நடாவியகூற்றம்”” என்று வேதவேத்யத்வத்யோ தகமாம்படி வேத, 

மயகருடலாகனனான ஸர்வேரவரன். விஷயத்திலே 1 திக்தன்வேழ் 
க்கை யெழுவிப்பன்” என்று, எல்லார்க்கும் பக்தியையுண்டாக்க நடத் 
தாரின்றுகொண்டு சம்தர் மரத்திலகப்பட்டவர்கள் ஸம்ஸாசத்துக்கு ம் 
ருத்யுவாய், (இயனமருல்குவாசாமல்) (௮) “கொன்னுமிருண்ணும்விசாஇ 
ப்பகை படிதீயனவெல்லாம்'” என்று, ஸுரீசத்தை முடித்து ப்ராணனை wu 
கரிக்கக் கட்வகான வ்யாஇ ஸாத் சவ ௯5௫தாஇ தோஷங்களும், ஸாம். 

@ (ec) B-ar-s0e.0. (ஐ) பெருமாள்- இ; ௯, ௪. 
(9 இவா. ௨, ௯.௯, (௫) (6) தி-௮-௯.(௭) இலி, ௯, 
(௮) தி-வா. ட, ௨, ௬ * é 
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௧௨௬ ஆசாரியஹ்ருதயவ்யாக்யாதம். 

மூ. கலியுகம்கீல்குக்தெயுகம்பத்தி பட்டெழுபோததியாஇரும்தே 

ப் சபாவம். 
  

கலியுகம்: நீல் - (பசுவத்ருசி விரோதியா 
இெயுகம்பற்றி - (கேவல வைஷ்ணவ தர்மமே நடக்குமதான) க்ருதயு 
கம் ப்ரவேிக்கும்படியாய், பட்டெழுபோததியாது - இவாசாத்சவிபா 
கமுமதியாதே, இரும்தப்சபாவம் - பகவததுபவைகபச் ராயிருந்தப்சபா 

  

  

வம். 

    

கும் கண்டிலமால்'” என்னும்படி. அருகும் வாசாதபடி.யாய், (௨) (கலியு 
கம்சீங்இக் தெயுகம்பத்தி) (௩) *இரியும் கலியுகம் நீக்கி” என்று, (௪) 
ஈ ஏவ 01 8௭௨7 “பவிஷ்யத்யதசோத்தரம்”" என்றபடியே, பதா 

ர்த்தஸ்வபாவங்கள் மாருடும்படி,பணணுவதாய், (௫) “887 8888௦ ௨௨௦ 
ஒரருனச இகல். | எவை Bos sagt sewers” 

கலெள ஐகத்பஇம்விஷ்ணும் ஸர்வஸ்ஈஷ்டாசமீஸ்வரம் | நார்சயிஷ்யம் 
இமைத்சேயயாஷண்டோபஹதாஜகா$? என்றெபடியே, பகவத்ரு9ி 
விரோஇயான கலியுசம்போய், (௬). பெரியதெயுகம்பத்தி*? என்றெ 
படியே, கேவலவைஷ்ணவதர்மமே ஈடக்குமதாய், யுகாந்தரல்யவதாக 
மின்றிக்கே, ஒருபோயொக தெயுகம் ப்சவே௫ுக்கும்படியாக, (பட்டெ 
முபோததியாஇருந்த ப்ரபாவம்) (௪) “ பட்டபோகெழுபோகதியாள். 
விசைமட்டலர்தண்டுழாய்'” என்று பகவத்விஷயத்தில் போக்யதாது 
ஸந்தாநத்தாலே, (௮) “ ஜீஜஜ65 OE: 56 hp 4 moor” “nisi 

யு; ஆஇத்யேகந்தந்த்யஸ்கமிதேசவெள'” என்று,ஆதித்யோதயத்தி 

லேவந்தவாறே, தீரவ்யார்ஜுகாலம் வந்தசென்னுகளிப்பர்கள். அவனஸ் 
'தமித்தவாறே அபிமத விஷயங்களோடே சமிக்கைக்கு காலம்வந்ததெ 
ன்னுகப்பர்களென்றும் ( ௯.) “ ஸ்ராகிளூு ஒகர வரட்டு sa 

வெல்க | Poses AKwss 3 ஐ ௫24 ரது? “ப்ராதர்மூத்ரபுரிஷா 

ப்யாம் மத்யா ந்ஹேக்ஷஷத் பிபாஸயா | ஸாயங்காமேஈபாத்யந்தே 
ஜந்தவோ நி௫நித்ரயா!” என்னுஞ் சொல்லுறெபடியே, மாட்டார்க்குப் 
புறம்பே காலக்ஷேபத்துக்குடலாய்ச் செல்லுதெ.இிவாராத்ச விபாகமும 

தியாஜே, அகாலகால்யமான தேருத்தில் போலே, பகவதறுபவைகபச 
சாயிருந்த... ப்சபாவம், இதுக்கு மூலமிப்படியிறாந்த ப்சபாவமென்னு. 
வாக்ய ஸம்பந்தம், இத்தால் 8ழ்ச்சொன்ன ஸ்ங்கைக்குக் காரணமின் 

  

னதென் ஜெல்லாருமதியும்படி. யருளிச்செய்தாராயிக்று, % ௦ 

(ஒிபெ-௮:௫௪. (6) இ-வா-௫,௨,௩, (௩) டூ -டஷி - Bp - Bp 

(௪) @ வி-பு-௬.௧.௪௯. (௯) இி-வா-டு. ௨, ௩. (௭) 

இவா, ௨, ௪, ௯, (ர) ஸ்ரீசாம், ௮௨ (௧) வி-ப-௪, ௧௭, ௬௨.
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த்விதியப்ரகரணம். ௧௨௭ 

"Y—(4) இதுக்குஹேது ஊழிதோறும் சோம்பாதொன்றிப் பொரு 
ளென்றளிம௫ழ்ர், 

(௮). இதுக்கு - (இவ்வாழ்வாருடைய) இந்தப் பாவத்துக்கு, 
ஹேது - காரணம், ளழிதோும் - கல்பம்தோறும், சோம்பாது - சோ 
ம்பிக் கைவால்காதே, ஒன்றி - ஒருப்பட்டு, பொருளென்று-ப்ரயோஜாப் 

படமென்று, அளிமகழ்ந்து - க்ருஷியையுகந்து, 

  

      

  

ல்யா. (அ) இவர்க்கு பிசபரவத்இந்சடியேசென்ன,. மகாண 
கைஷபிலே இதற்குஹேது பகவநிர்ஹேதுக்கடாக்ஷமென்கிருர் மேல், 
இப்படி, கடாக்ஷித்தது தானிந்தலோகக்தை மிவரைக்கொண்டு இருக் 
அுகைக்காகவென்னு மத்தையும், இவர்தம்முடைய பூர்வாவஸ் த்தையை 

யும், இவரைக்கடாக்ஷித்த ப்ரகாரத்தையும், வி சமாசச்சொல்லுகறதஇச் 
சூர்ணையாலே (இதுக்குஹேது) இவருடைய இந்தப்சபாவத்துக்கு 
ஹேது, ஊழிதோ௮ஞ் சோம்பாதொன்றிப்பொருளென்றளி ம௫ழ்ந்து), 
௧) “ஊழிகோறும்தன்னுள்ளேபடைத்து!” என்றும், (௨) “சோம். 

பாஇப்பல்லுருவையெல்லாம் படர்வித்த'? என்றும், (௩) “peng 
யொன்றியுலகம்படைத்தான்”” என்றும், (௪) “*பொருளென்திவ்வுல 
கம்படைத்த?” என்றும், (ட) ““அளிமூழ்ந்துலகமெல்லாம் படை 
த்த? என்றும், சொல்லுறெபடியே, பண்ணின க்ருஷிதள் தப்பினாலும், 
சோம்பிக் கைவாங்காதே பின்னையும் க்ருஷி தன்னையே பண்ணுங்கர் 
கனைப்போலே கல்பக்தோறும் ஸ்ருஷ்டிக்கச் செய்தேஸபலமாகா 
இருக்க, முயோகே மிகவுமொருப்பட்டு, என்னேனுமொருகாள் ப்ர 
யோஜாப்படுமென்று க்ருஷியையுகந்அ ஐகத்ஸ்ருஷ்டியைப்பண்ணி, (மு 
இ்றுமாய்கின்்று) (௬) “ரில நீசெரிகால் விண்ணுயிசென்றிவைதான் 
முதலாமுற்றுமாய் நின்ற” என்னு, (எ) “58; கறிணகமாறகக் 75 
“தத்ஸ்ருஷ்ட்வா ததேவா அப்சாவிஸத்'” இத்யாஇப்படியே, ஸ்ருஷ்ட 
மானஜகத்இலே, இவத்தினுடைய வஸ்.துத்வ காமபாக்த்வங்களுக்கும் பச 

வ்ருத்இரிவ்ருத்இ ரக்இகளுக்குமாக அதுப்சவே௫த்து, அவற்றைச்சொல் 
லும் வாசக்ப்தம் தன்னளவிலேபர்யவவிக்கும்படி ப்சசாரியரய் நின்று 
(சோலுசைத்து) (௮) “அன்னமதாயிருந்தங்கற graves sparc” என் 
இறெபடியே, கேழ்ப்பாருபஸத்திபண்ணமாட்டாமையாலே, இழக்கவே 
ண்டாதபடி, இர்யக்ருபேணதன்னைத்தாழுவிட்டு நின்று, ஜஞாதவ்யதர் 
மப்சகாறகமான ஸராஸ்தரத்தையுபதே௫த்து, (யோகுபுணர்ந்து,) (a) 
"குறைவில் தடங்கடல் கோளசவேதித்தன்கோலம் செந்தாமரைக் சண்: 
ுஹைபவன்போலவோர்யோகு புணர்க்கவொளி மணிவண்ணன்"” என் 
  

(5) B-an - 60.4.6, (௨) பெ-௮-௧௮. (௯) தி-வா-௧௯, ௯, 50, 

(௪. Gago. 20, a8, (@) ௩.௪.௮. (௪) ஷே ௭, ௬,௨. (௭) தை-௨, ஆ- 

௯, 4, (ற) பெ-மொ, ௧௧, ௪, ௮. (௧) இலா, ௩, ௧0, ௨,
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௧௨௮ ஆசாரியஹ்ருதயவ்யாக்யாதம். 

மூ; முத்றுமாய்கின்று தூலுரைத்து யோகுபுணர்ந்து கண்காண 
உலனதியல்வை ஈல்வீசெெய்யும்     

பலப்த்யநர்ஹகாம்படி) வ்யாபித்தநின்று, தால் -,(ஜஞா.தவ்யதர்மப்ச 
காராகமான) ஸாஸ்த்சத்தை, உழைத்து - உபதே?க்து, யோகுபுணர் 
ந்து- ஜகத்ரகஷணடுந்தைபண்ணி, கண்காணவந்து - மாம்சைக்ஷடஸ். 
orig விஷயமாம்படிவந்து, ஆள்பார்க்தெவன் - எனக்கடிமையாவா 
ருண்டோவென்று தேடித்திரிறெவன், உலனது - உலகத் தாருடைய, 
இயல்வை - (ஸப்தாஇவிஷ்யங்களின் லாபாலாபங்களேஸ்வர்க்கஈரகங்க 
ளாயிருக்றெ) ஸ்வபாவத்தை, ஈல்விடுசெய்யும்-சன்றாகவிடுவிக்கைக்காக, 

இறபடியே, இருப்பார்ககடலிலே இருவகக்காழ்வான்மேலேயேதி, பட 
க்கைவாய்ப்பாலே கண்வளர்க்தருளுருப்போலே ஜகத் ரக்ஷண9ிந்தை 
பண்ணி (கண்காணவக்து) சந்ததோபாயாறுகுணமாக (௧) '*துயரில் 
மலியும் மனிசர்ப்பிறவியில் கோன்திக்கண்காணவந்து'” என்றெபடி. 
யே, (௨) “880 dou 985) 38௨ 7? “ஈசக்ஷடஷாபஸ்யஇகஸ்சகைகம்”' 

ore (m) “Ssrog Sih HPS GIS” eminence! Sexe 

ம்? (௪), “கட்கண்ணால் காணாதவவ்வுருவு'” என்னும், சொல்லப்பட 
ன் துக்கோத்தரமான மதுஷ்யருடைய பிறவியிலே ஆவிர்ப்பவித்த 
ருளி, அவர்கள் மாம்ஸசக்ஷஸ்ஸடக்கு விஷயமாம்படி. வந்து, (ஆள்பா 
ர்க்றெவன்) இப்படியவதாசாஇகளாலே, (௫) '*ஆள்பார்த்துழிதருவாய்"” 
என்ிெபடியே, எனக்கடிமை யாவாருண்டோவென்து இதுவேவெள் 
ளாண்மையாகத் தேடி.த்திரிறவன், (உலனெஇயல்வைகல்வீடசெய்யும்) 
(௯) “ஓஉலூனஇயல்வே”' என்னு, தத்வவித்துக்கள்கண்டால் males 
மாட்டாமல் விஷண்ணசாம்படி. பெத்ததாமிருக்கமணை வென்னீசாட்டு 
வாசைப்போலே, உத்பாதகனாய், ஸர்வப்சகார சக்ஷகனாய் ப்போருறே 
பரதேவதையான தன்னைவிட்டு இடந்தவிடம் தெரியாதபடி, அப்ரஹித் 
(தமான கூடத்ர தேவதைகளை ஆட்டையஅத்தல் ப்சஜையையத்தல் ௮ 
,தயக்தநிஷித்தமான மதிராஇகளைநிவேதித்தல், ஆகறபரஹிம் ஸாதஸாத 
நமூகத்தாலேபஜித்து, தத்பலமாகதுக்க மிஸ்்சமானஸைகத்தைத்தரும. 
வையாய், அகாஇயாய்துஸ்தசமாயிருக்கெ ப்சக்ருதஸம்பந்த நிபக்தன. 
மான ஐர்மல்களிரின்னுமொருக்காலும் நீல்காமைக்குப்பாய், பலவகை 
'ப்பட்தப்பவதிதா மிருந்துள்ள ஸப்காஇவிஷயங்களிலே அக்கப்பட்ட 
முந்துகிறலோகஸ்வபாவத்தை, (௭) "யா. கானும்பற்தி segura ios 
கல்வீடுசெய்யும்” என்னுஇவாஸனையாலே ப்ரக்ருஇப்சாக்ருதங்களிலே 
தேது மொன்றையவலம்பித்து, தன்னைவிட்டகலுகையே ஸ்வபாவமன. 
ன ர ௮) “வ்ரதத்ைகன்றாக விடுவிக்கும்”? என்றபடி. 
யே, ஸவாஸ௩மாக போக்குகைக்காக, 

. (த இ.வா.௩.௧0.௬. (௨). (2) (௪) பெ-௮. ௨௮. 
(௫) ௭-௮. ௬௦. (௬) தருவாசரியம்-ச, (௪) இ-லி, ௬௫. (4) 
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த்விதியப்ரகரணம். ௧௮௬ 

மூ. இணக்குப்பார்வைதேடி கழறலஞான முருவின முழுது 
மோட்டின பெருங்கணெங்குமிலக்கத்து அன்போடுகோக். 
சான இசையிலே ஆக்கையில்புக்குழன்னு மாதிப்படிந்து. 
அளல்குறவர்மேலேபட 

இணக்குப்பார்வை - பார்வைவைத்இணக்குவதாக, தேடி - (அதற்கா 
வாசாசென்று) தேடி, சழதல-தக்இருவடியும், ஞானம் - (அப்சஇிஹத), 
ஜ்ஞானமும், உருவின - மறுபாடுருவின, முழுதும் - அண்டமடைய, 
ஓட்டின - கடத்தெ, பெருல்கண் - பெரியஇருக்கண்களானவை, . எல். 
கும் - எவ்விடத்திலும், இலக்கத்௮ - லக்ஷ்பம்பெறா.ததாய், அன்பொடு 
கோக்கான - தன்னுடையஸஸ்கேஹ கடாச்ஷங்களுக்கு விஷயமான, 
'இசையிலே - தென்இக்கலே, ஆக்கையில் - (கர்மாதுகுணமாகவரும் ) 
ஸசிசங்களில், புக்கு. - ப்சவேசித்து, உழன்று - சசீரத்இன்வழியே 
போய், மாறி - (ஜ௩மபரம்பசைகளிலேதோள்) மாதி, படிந்து - (வெ 
அப்பின்திக்கேயஇிலே) அவகாஹித்து, துளங்குதெவர்மேலேபட- (துக் 
காவஇியைக்கரணாமையாலே) ஈடுல்குெ இவ்வாழ்வார்மேலேபமபடி, 

(இணக்குப்பார்வைதேடி) ம்ருகபக்ஷிகள்பிடிப்பார். ஸஜாதியபுத்தியா. 
கெகன்னோேடேலிகாக்குப்பத்ருனம்குகபக்திகக் பார்வையாகவைத்துப் 
பிடிப்பாரைப்போலே, பார்வைவைத்தணைக்குவதாக அ.தற்காவாசா௫ெ. 
ன்றுதேடி (கழறலஞானமுருவினமுழுதுமோட்டினபெருங்கண்).. (௧) 
“தழதலம்”என்றுதுடல்9, ஒருஇருவதித்தலமேயூமியடைய கானுப்க்கு- 
ஒருஇருவடிகள்பூமியிலேலிடமில்லாமையாலே போய்ளர்வர்க்கும்ஸர்வ 
தனல மிஸ்ஸம்பக்தத்தைகினைத்து சன்நிழலிலேயொதுங்கலாம்படி. 

நிழலைக்கொடுக்கைக்காக ஊர்த்வலோகங்களெல்லாத்திலும் நிறைக்கது. 
பறப்பையுடைத்தான அண்டத்தையடையபுக்குழருகையாலே 
சமாயிருந்துள்ள ஜ்ஞாகமாஜெப்சகாரரூபமான  திபத்தையுடையனு 
யென்றபடியே, கழறலமுழதலர் ஜ்ஞூகமும் மறுபாடுருவின பழப். 
பெல்குமோட்டிப்பார்த்த.. அழதலர் காமசைபோன்றத செவ்வியை. 
யுடைய பெருல்கண்மலர்'” என்றெ, பெரியஇருக்கண்களானவை எல். 
குமிலக்கற்று, ஒரிடத்இலுமதற்காவாசைக்காணாமல். ஒருவிஷயத்தை 
யப்படிக்காக்குமதாகப் பார்க்கறவளவிலே, (அன்பொடுகோக்கானஇ, 
சையிலே ஆக்கையில்புக்குழன்னு மாதிப்படிந்து. துளல்குறெவர்மே 
லேபட) (2) அ௮ன்பொடுதென்இசை கோக்ப்பள்ளிகொள்ளும் *” 
என்று, ஸ்ரீவிபீஷணாழ்வான் விஷயமாகவெப்போதும் ஸஸ்கேஹமாக: 
ப்பார்த்துக்கொண்டு இடக்கையாலே தனக்குப்பள்ளமடையான. 
ஊஇக்கலே (௩) “ யாதானுமோசாக்கையில்புக்கு '” என்னும், (௪) 
₹₹ஆக்கையின் வழியுழல்வேன் ” என்றும், (௫) “*மாதிமாதிப் பலபிஐ 
ப்பும்பிறக்து”” என்றும், (௬) “பல்பிறவியில படி.ஒன்றயான்'” ம் 
னு  பிறிவிக்கடலுள் நின்னு கான்துளங்க ” என்றும், சொல், 

- ஐபடியே, ஜாஇரியமமாதல் வர்ணநியமமாதலின்றிக்கே sir ager 
மாகவே தேனுமொருமாரீசத்திலே ப்சவே?ித்து ytautséBar af 

(2) தல். இ௮: (௨) பெருமான்-இ-௪, ௧. (௧) இ-லி. ௬௫, (௪) இி-வா, ௩... 
௨௬, (இ) தி.வா.௨,௬, ௮. (௪) ஷேக, ௨௨, (6) ஷூ.இ. ௪, ௯, es 

; ie ’
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௧௩௦ ஆசாரியஹ்ருதயவ்யாக்யாதம். 

மூ. பக்கம்ரோக்கறப்பண்ணின விசேஷகடாக்ஷம், ட் 

மூ-(௯) ச்சமணிலிதாருஜிபத்தளை 
    

பச்கம்நோக்க — (போகோச்புக்கசானபெரியபிசாட்ஒயார் விஷயத் 
லும்) கண்வையாதே, பண்ணின - (இவ்வாழ்வார் விஷயத்தில்) அரு 
ளின, விஜே ஷகடாக்ஷம் - ரிஸ்ஸமாப்யஇகமான கடாக்ஷவிமோஷம். 

(௮9 ச்சமணி - ஸக்யாரியான வேடுவிச்சியையும், விதுச - (ஜந்ம 
ஷித்த கைச்யசான) விதுசரையும், ருஷிபத்நிகளை - (பக்தவிலோசகத் 
இல்) மஹர்ஷிகளத்ரங்களையும், 
     
யேபோய் ஜ்மபசம்பரைகளிலே தோள்மாதி அவ்வகர்த்தம் 

  

  இலே 
வெறுப்பின்றிக்கே ௮இிலே அவகாஹிக்து தசைகாண வொண்ணாத 
ஸம்ஸாரஸாகர மக்யஸ்சசாய்க் கொண்கெடும்கு நெவிவர்மேலேபட, 
(பக்கம் கோக்கறப்பண்ணின விஸோஷகடாச்ஷம்) இப்படி. இவர்மே 
லேபட்ட வித்தை ** ஈம்மேலொருங்கே புரளவைத்தார் ?” என்றெ 
படியே, ஒருமடைப்படுத்து (௧) * பக்கம்கோரக்கறியான் '” என்று 
காச்மொர் இருமுலைத்தடத்தாலே கெறுக்யெணைத்தாலும் புரிக்துபார் 
&e aSun@ercreubie, (2) “mp overt Saughys tow | 
Asectyhamino Evo ass ? “meQevarryqapar@reorser 
ப்யக்யேகஹேஅகா | கேவலம்ஸ்வேச்சயைவாஹம்ப்சேச்ஷேகஞ்சத் 
கதாச௩? என்றும், (௩) “93௯8 லால ல5ஸ்ஏ வில் | STUD 

sor ro Wy JOS _Qomroras 2 “நிர்ஹேதுக கடாக்ஷண்மதியே 

கமஹாமதே | ஆசார்யவிஷமீகாசால் ப்ராப்துவக்இபசால்கஇம் ?” என் 
அம், சொல்லுெபடியே ஸ்வேச்சையாலே நிர்ஹேதுகமாகப் பண்ண 
ப்பட்ட விஸோஷூகடாக்ஷம், இதுக்குஹேது இப்படிபண்ணின விய 

ஷகடாக்ஷமென்று வாக்யாக்வயம், ஆகக்ேக்கமான விவருடைய ப்.ர 

பாவத்துக்குஹேதுஸ்பஷ்டமாக ப்ரஇபொஇதமாயிற்று. இத்தாலே 
ஸங்காவாக்யத்தில்சொன்ன ஸங்கைகளெல்லாம் இடக்க அஈந்தன் மேற் 
புண்ணியல்கள் பலித்தவரிவரென்று நிர் கீகமாய்விட்டது. % 

வ்யா. (௯) சித்யஸம்ஸாரியாய்ப் போக்தாசொருவர்க்கு. பகவத் 
கடாக்ஷ விஷயமான வளவிலே, கிலெ பாபல்களும் நீல், இப்சபாவ 
மெல்லா முண்டாகக்கூடுமோ? என்கிற ங்கையிலே பகவதக்கடாக்ஷவை 
பஷத்தை அருளிச்செய்லுர். (ஸமணி) என்று அடல், அகாலதா- 
வகு வ 
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த்விதியப்சக.ரணம். ௧௩௧ 

மூ. பூதராக்னெபுண்டரிகாகஷன் கெடுநோக்குச் சாபம் 
    

பூசாசக்னெ ட பரிசுக்காக. புண்ட னன் பன் எனத் அனி 
டைய, கெடுகோக்கு - கடாக்ஷம், மாபம் - மாபம்போலதுபவித்தாலல் 

லது எப தன் 

  

  

       
(க) ₹ ட்ப Bow OK)” * ர ரமணிம்தர்மரிபுணாமபிகச்ச”” 

என்று, கக்கன் சொன்னவரந்தரம் (௨ ) “8*ஏரஏுவு8் எச்ச bs” 
* ஸோப்யகச்சக்மஹாதேஜாஸ்முபரிம் 2? என்றெபடியே, ஸ்வயமேவ 
சென்று விஷயீகரித்த வேவெச்சயான ஸ் மணியை, (௩) “எஸசல். 

ஆஷ் STRESS Toisrog இல்டல கெதீக் ஐரலாகவது. eg 

ஷாதவளெளம்யேஈபூதாஸ்மி சகுகந்தக | பாதமூலங்கமிஷ்யாமி யாக 
ஹம்பர்யசாரிஷம்” என்னு, தேவரீருடைய அழூய தஇிருக்கண்பார்வை 
யாலே, என்னுடைய ப்சாப்இப்சஇபெந்தகங்களெல்லாம் போய்பரிரடம். 
தையானேன், என்று சொல்லும்படியாகவும், வெள்ளமானது பள்ளத் 
இலேதானேசென்று விமுமாப்போலே, அபிஜகாத்யஹங்காசயோக்யதை 
wysvevreninuir ov (#) "Par NOs dic ST, OWT Gy west, 52” “Hour 

ஸாயயயெளவேஸ்மவிதுசஸ்ய மஹாத்ம$?” என்றுதானேசென்று கரு. 
ஹத்இலேபுக்கு (௫) “கல? 60 ௩௮௮ 557 “வி.துராக்கர்கி 

புபுஜேர- சரிகுணவர்ச” என்று தம்முடைய ஸ்பர்ரமுள்ளவற்றை 
விரும்பி யமுதுசெய்யப் பெத்த ஸ்ரீவிதுசரை, (௯) 92.௮9 (ஷை 
SNE 5 lS Pros s ட்டு 3௦88-33 ஐ Loxysogtase 73. இிஷ்மத்ரோ. 

னாவஇிக்சம்யமாஞ்சைவமதுஸ.ஐத% | மெர்த்தம் புண்டரீகாக்ஷபுக்தம். 
வ்ருஷலபோஜகம்"என்றெஇிரியானவன்€றிச்சொல்லச்செய்தேயும்,புண். 
டரிகாக்ஷ!। என்னும்படி. அழலெஇிருக்கண்களின்கடாக்ஷத்தாலே ஸகல. 

ஸாம்ஸாரிகதோஷங்களும் போய் பரிரடத்தராம்படியாகவும், வேர்க், 
அப்பசித்து வயிதசைந்து வேண்டடிலுண்ணும் போதிதென்றுபார்த். 
இருந்து நெடுகோக்கிக்கொள்ளுறெ போதை நெடுகோக்காலே, பக்தவி 
லோசருத்தில், ருஷிபத்சிகளிலே. யொருத்தியை (எ) “௧3 Fray 
wen) Xs So OSM (HIS | oy S*s Young DEST Sway d, anges ஆ 

ஈதத்ரைகாவித்ருதாபர்த்ராபகவந்தம்யதாஸ்ருதம் | ஹ்ருதோபகுஹ்ப 

விஜஹெளதேஹங்கர்மடிபந்தகம்” ஏன்னு,ஸ்வவிஷயப்சாவண்யத்தாலே 
அப்போதேஸம். ஸாராந்முக்தையாம்படியாகவும், அல்லாதாரைக்ஷ்ண 

பாபராய் முக்த்யர்ஹசாம்படி. பரிஸடத்தசாகவும் பண்ணினஸர் வேஸ் 
வசனுடைய கடரக்ஷமானது, (௫) அலம்கணிரண்டுங்கொண்டெங்கள் 

(௪) ஸ்ரீ.சா-பா, க, ௫௬, (௨) ஷி டே ஷை (௬) ழே.ஆ-௪௪, ௪௨ (௪) ஸ்ரீபா 
௪ம்,௨, (௫) ஷூ ஷ (௪) ஸீ பாசதம் - ௨, (௭) (9) திருப்பாலை-௨௨,
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௧௩௨ ஆசாரியஹ்ருதயவ்யாக்யாநம். 

மூ. இழங்தென்னப் பண்ணுமிகே. 

(a0) சோல்ருத்திக்கு நெருஞ்ியைப் புல்லாக்ெவன் ஐகத்இ 
தார்த்தமாக வெனக்கே நல்லவருள்கள்ளென்னும்ப 

  

இழந்தென்னப்பண்ணுமிறே - நிவ்ர்த்தமாம்படி. ஆக்குமிறே. 

(0) கோவ்ருத்இக்கு-படடஹம்ருத்இக்காக, கெருஞ்செய - ப்ரம் 

தாவரத்தை,.. புல்லாக்கவன் - த்ருணஸம்ருத்தமாக்ெவன், ஐகத்இ 
'சார்த்சமாக - லோகஹிதார்த்தமாக, எனக்கே - என்விஷயத்திலே 
தானே, ஈஸ்லவருள்கள் - நிர்ஹேதுக க்ருபைசெய்தருளினான், என்னும் 
படி- என்றிவர்தாமருளிச்செய்யும்படி, 

    

eee Sone a டப டடம 
மேல் நோக்குதியேலெங்கள்மேல் சாபமிழந்து!? என்தழ௫ியஇருக்கண் 

களாலே யெங்களைப் பார்த்தருளினயாகல் மாபோஹதரைப்போலே 

அதுபலித்தாலல்லது ஈஏியாத வெங்கள்பாபம்போய். விடுமென்றெப 
யே, அனபவவிகாஸ்யமான ஸகலபாவங்களும் நிவ்ருத்தமாம்படி. பண் 
ணுமிறேயென்கை... பகவத்கடாக்ஷந்கான். ஸகலபாபக்ஷ்பண நிபுண 
மாகையாலே பட்டவிடம்,  *அமலங்களாக! என்னும்படி, சிர்தோஷ 
மாமிறே. & 

* “வயா. (௧௦) இப்படி இவசையிஸ்வரன் சிர்ஹேதுகமாக விஸோஷக 
டாக்ஷம்பண்ணிற்றேதுக்காக? விஸோஷகடாக்ஷவேஷந்தானே.து? இவர் 

* தாம்பின்பானபடியெங்கனே?என்னுமபேகைஷயிலேஅருளிச்செய்கிருர். 
(கோவ்ருத்இக்கென்றுதுடல்9) அதாவது: ( ௧) “இவத்திலும் பச 

நிமைமேய்ப்புகத்தி” என்று, பரமபதத்தில் காட்டிலும் பசுநிரைமேய் 

த்கையை விரும்பியிருக்கு மவனுகையாலே (௨) * ஷஜுஸ்ராகள ஐ 

இனா$ தத னம் wr Ty Soxsro ஷூ 93 “ப்ருக்தாவநம்பக 

வதா க்ருஷ்ணோக்லிஷ்டகர்மணா। ரபேஈமகஸாக்யாதம்கவாம்ருத்தி 

மீடிப்ஸதா?” என்றெபடியே, கோக்ஷணத்துக்காக நெருஞ்ிக்காட்டை 
(௩) “குஷ்ஹ் சவரத்? *வத்பற்க கவரஷ்பாட்யம்?” என்தெப 

டியே, தத்போக்யமான புல்லாம்படி பரஸம்ருத்யேக ப்ரயோஜாமா 

னஇருவுள்ளத்தாலே ஸங்கற்பித்த ஸர்வஸக்தியொனவன், (௪) “82 

உழுஷ்ஷ கல WY Uma Be eros | BKB Tro ஜமல் Ftnotros Sar 

557? நமோப்ரம்ஹண்யதேவாய கோப்சாம்ஹண ஹிதாயச | ஜகத்தி 

'தாயக்குஷ்ணாய கோவிந்தாய: ஈமோகம$” என்றெபகியே, கோஷ 

ஊத்தோபாஇி ஓகஜ்சசணத்துல்கும்கடவன் கானாகையாலே ஐகத்தினு 

'புஹிதார்த்தமாக (௫) “எனைத்தோர் பிறப்பும்? (ச) எதர்குழல் 
கு. (எ) “எனக்கே அருள்கள்கெய்ய”” (௮) “அம்மான் 'இருவிக் 

பக) இவா. ௧0. ௧0. ௧௦. (6) விஃபு, ௫, ௯, ௨௮. (௩) (௪) 
(க) இவா. வஸு. (௬) ஜெ ஷை (ஒட 
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த்விதியப்்ரகாணம். ௧௩௩ 

மூ. ஸர்வஸெஎஹார்த்த ப்சஸாதத்தையொருமடைசெய் இவ 
$தன்னாக்க லோகமாகத்தம்மைப்போலே யாக்கும்படி. 

  

மூ--(௧௧) அதாவது மயர்வஹமதிகலமருளுகை. 

ஸர்வ - ஸகலபூதங்களிலுண்டான, ஸெளஹார்த்த - ஸஹ்ருத்பாவபல. 
மான, ப்ரஸாதத்தை - அறுக்சஹத்தை, ஒருமடைசெய்து - ஏகவிஷய 
மாக்கி, இவரை-இவ்வாழ்வாசை, தன்னாக்க- கன்னோடொத்த ஜ்ஞாகா. 
க்தகருடையசாம்படி பண்ண, லோகமாக - தம்மோடர்வயித்த விந்த 
லோகத்இலுள்ளாரடைய, தம்மைப்போல - தம்மைப்போலே பகவதே 
கபசசாக, ஆக்கும்படியானார் - செய்யும்படியானார். 

  

(9. அதாவது - தன்னாக்குகையாவது, மயர்வு - அஜ்ஞானம். 
அற - aren காமாகப்போம்படி, மதஇகலம் - பச்இரூபாபன்ன ஐஞா 
கத்தை; அருளுகை - க்ருபைசெய்கை. 

    

  Brute” (5) *விஇிஸதற்ந்தது'” என்று அகேகஜம்மங்கள் கான்பிறந்த 
ஜம்மல்களுக்கெஇிசே பிறந்துவந்து எனக்கேதன் ப்ரஸா,தல்களைப்பண்: 
ணும்படி, ஸர்வேஸ்வசளை க்ருபை கால் கட்டித்தென்றும், (௨) “ஈல்ல. 
வருள்கள் கமக்கேதந்தருள் செய்வான்"? என்தித்த்லையில் குற்றமாதல் 
அஜ்ஞத்வமாதல் தன்ஸார்வஜ்ஞமாதல் பாசாதே, கன்பேறாகப்பண்ணு- 
மதானவருள்களை ஈமக்கே அஸாதாசண மாகத்தந்தருளுறெவசென்னு 
மிவர்பேசும்படி (௩) “இஸ கஉ ்ஷஹுசாலாக?. ஸடஹ்ருதம் ஸர்வ 
பூதாகாம்” என்ெபடியே, ஸர்வபூதல்களின் பக்கலிலும் உடக்கெதன். 
னுடைய ஸெஎஹார்த்தபலமான ப்சஸாதமாகறக்ருபையை இவசொரு 

வர்லிஷயமாகவும் ஒருமடைப்படுத்தி (௪) “என்னைத் தன்னாக்க'” என் 
இறபடியே, அஜ்ஞாகாஸக்இகளுக் கெல்லையாமிருக்றெவிவசை தன்னோ 
(டொற்றஜ்ஞாக ரக்இயுடையவசாம்படி. பண்ண இப்படியவனாலேதிரும் 

'இனவிவர் (௫) “ஊரும் காடுமுலகமும் தன்னைப்போல வனுடைய 

பேரும் தார்களுமேபிதத்த” என்றபடியே, தம்மோடக்வயித்தவிந்த. 
லோகத்இலுள்ளவர்களையெல்லாம் தம்மைப்போலேபகவதேகபரசாகப் 
பண்ணும் படியானாசென்கை. % } 

ல்யா. (௧௧) தன்னாக்குகையாவ தென்னென்ன ? அருளிச்செய்த 

ரூர்... ஸ்ரதாவதத்யாதி) அதென்ன தன்னாக்கவென்றத்தைப் பராமர் 

இக்றது. (ீயர்வதமதிலமருளுகையாவது) அஜ்னூகத்தை ஸலாஸ 

கமாகப்போக்டு பக்இரூபாபன்ன ஜ்ஞாகத்தைக் கொடுக்கை. * 
  

  

இதில era. ce (0) OR gee (@) Cp. as ea 
(G) Op &. go ie. = 2408 ண 
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SER ஆசாரியஹ்ருதயல்யாக்யாதம். 

மூ-(௦௨) இருள் துயல்கு மயக்கு மதப்பென்றெ வதய ஸம்ஸம் 
விபர்யய: விஸ்ம்ருஇகளற்று மலர்மிசையென்றெ ஜ்ஞா 

ன்னும்    கத்தைக்காகலன்பு வேட்கையவாே ,த்தைக்காகலன்பு 
  - (இ) இருள் - அயக்கு - மயக்கு - மதப்பு - என்றெ - இப்பதங்க 

ளால் சொல்லப்பட, அதுதய - ஜஞாகாதுதய, ஸம்மய - (க்சாஹ்ய 
வஸ்துவை யின்னகென்று நிஸ்சயிக்கமாட்டாத) ஸம்யம், விபர்யய - 

(ஸக்இகையிலே ரஜதபுத்தியாற) விபர்யயமும், விஸ்ம்ருதிகள் - 
(இறுபூதவிஷயிக ஜ்ஞாகப்ரச்யுஇரூப) விஸ்ம்ருஇயும், அற்று - நிவிர்த் 
இத்து, மலர் - விகஹிதமாய், மிசை-மேலே, எழுதெ-கொழுக்துவிட்டு 
வருறெ, ஜ்ஞாகத்தை - (ஸ்ரியபேதிவிஷமிக) ஜ்ஞாகத்தை, காதல் 
அன்பு - வேட்கை - அவா - என்றும்-இப்பதங்களால் சொல்லப்பட, 

  
வ்யா. (௧௨) அது தன்னை. விரதமாக வருளிச்செய்கொர்மேல். 

(இருள் அயக்கென்து தடக்கி ) , மயர்வறமஇகலமருளுகையாகிதது 
தான் (௧) *இருள்தருமாஞாலம்”? (௨) * இருள் தீர்க்திவ்வையம$ூழ *? 
என்னு, இருளென்ே ஸப்தத்தால் சொல்லப்படும் ஜ்ஞாகாஅ தயமும், 
(௩) 4 இயக்கன் மயக்கன்!” இத்யாதி ஸ்.தலங்களில், துயக்கென்றெ. 
ரூப்தத்தால் சொல்லப்படும், « Pore ors” “ஸ். தாணுர்வா புரு, 
கோவா”? என்இிறபழு.யே, க்சாஹ்யவஸ்துவையின்னதென்று நிச்சயிக் 
கமாட்டாத ஸம்ஸயமும், * மயக்கு ** என்றெருப்தத்தால் சொல் 

" ஐப்படும் ரஜ்-பாடிக்தியாஇவிஷயஸர்ப்பரூப்யாதி புத்திபோலே அத 
ஸ்மின்தத்புத்தயாஜெ விபர்யமும், (௪) “மறப்பும்ஞானமும் * (௫), 
எமதப்பறவென்னுள்ளே மன்னிகான்?” இத்யாதகளில்போலே “மதப்பு” 
என்ற் ாப்தத்தால் சொல்லப்படும் பூர்வாது. பூகவிஷயமாய் அதுப 
வஸம்ஸ்காசஜமாத்சமான ஜஞாகத்தனுடைய அபாவமான விஸ்ம்௬.இ 
யும் ஆனசதுர்வி2. ஸங்கோசாவஸ்தையு மற்று! (௬) “மகனசமலமத 
மலர்மிசை யெழுதரும்”என்றெபடியே, ம3பரிசுத்தயொலே, Baal 
தமாய்க்கொழுக்துவிட்டு. (௪). 4 காமசையாள் கேள்வனொருவனையே 
நோக்கும்” என்கிறபடியே, ப்சாப்தவிஷயமான தன்னைகோக்கக்ளெர் 
இற ஜ்ஞாகத்தை (4௮) *உளப்பெருல்காதல்'” (௯) “*கெரியகாதல்”” (௧௦) 
காணக்கழிகாதல்”' (௧௧) “ அழியமிக்கதோர்காதல் ”” (௧௨) கா.தல்கடல் 
புசைய” (௧௩) “காதல்கடலில் மிகப்பெரிதால் (௧௪) *காதலுமைக்கில்”” 
(௪௫) “ நீள்விசும்பும் கழியப்பெரிதால் :* (௧௯) “*மெய்யமர்காதல் ”” 
“என்னும்,(௧௭) “அன்புளூட்டிய:? (௧௮) அன்பிலின்பு”” (௧௯) *அன்பே 

ae 'பெருகுமிகும்'” (௨0) “*ஆனுவன்பு”” என்றும் (௨௧) வேவாசாவேட்கை 
  

(௧) இ-வா. ௧௦. ௬, ௧, (௨) பெ-மொ. ௧௧. ௪, ௮. (௩) தி-வா, ௪. ௯, ௬. (௪) 
ap. ௪, ௧௦௧௦. (௫) ஷே ் (கூ ஷைகு ௨௭௧௮௬௭. (௮) 

இ-லி. ௫௯.(௯) இருவூரியம்-௨, (௧௦) ௮, ௨:௫௪. (௧௪) இ- வா. ௫,டு. ௧0. 
(௪௨) ஷூ௫௩. ௪. (௧௩) ஷே. ௭. ௩, ௬, (௧௪) ஷே ழே ஷே.௮. (௧௫) ஷே « 
(௧௬) ஷே ௬. ௮. ௨, (௧௭) இ-வி, ௨, (௧௮) இருவாசிரியம்-௨, (௧௯) பெ- 
(௨௦) தஃவா, ௬.௧0,௨, (௨௧) ஷே.௨. ௪ ௧0, ச 

  

a 
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த்விதியப்ரகரணம். க௩டு 

ஸம்ககாமாது. ராக ஸ்கேஹாத்யவஸ்சா காமங்களோடே 
பரமபக்இதசையாக்குகை. 

மூ, 

  

    'ஈஹாம்குசமான) ஸங்கமூ 
இறதாய் விஷயத்தையறுபலித்தல்லது. நித்த வொண்ணாதபடியான ) 
காமமும், ௮துராக - (அதுபாவ்யவிஷயசாகா விச்சேதரூபமான) அறு 
சாகமும், ஸ்நேஹ - (உத்தரோத்தர மலிச்சேதே அதுபவிக்கும 
தொழியவிட்டுப்பிடிச்கப் பொறாதபவிளையும்) ஸ்கேஹமும், ஆத்ய! 
வஸ்தா காமங்களோடே முதலானவவஸ்தைகளுக் கஅரூபமான காமங் 
களையுடைத்தாய்க்கொண்டு, பரமபக்இி தஸையாக்குகை - பசமபக்இ 
'கராபர்யந்தமாம்படி பண்ணுகை: 

  

நோய்” (௧) “பெருகுமால்வேட்கையும், (௨) ஆலியின்பச 
மல்ல வேட்கை” என்றும் (௯) 4 அவா ஒருக்காவினை யொடும் *? 
காண்பனவாவுவன் ?* (௪) 4 சூடதற்கவா”” (௫) * அசனில்பெரிய 
என்னவா”” என்றும், இப்படி, பலவிடங்களிலும், காதல் அன்பு வேட் 
கை அவா என்றுசொல்லப்படுகிற. விஷயதர்ஸகத்இல், ப்ரகமபாவி 

யாய்ஸ் கேஹாங்குசமான ஸங்கமும், (௬) “எதகரக? “ஸல் 
காத்ஸம்தாயதேகாம?'” என்றெபடியே, த,சகந்தரஜமாயவ் விஷயத்தை 
யதுபவித்சல்லது நிற்கவொண்ணாதபடி மிருக்குட், தத்விபாகசசை 
யானகாமமும், தத்கார்யமாயதுபாவ்ய விஷயசாகாவிச்சே தரூபமான 
வதுராகமும், ததந்தச மவ்விஷயத்தையுக்கரோத்தச மநபவிக்குமதொ 
மிய விட்டுப்பிடிககப் பெறாதபடி விளையும்ஸ்நேஹமும் முதலான 
வவஸ்தைகளுக்கு அரூபமான காமங்களையுடைத்தாய்க்கொண்டு பர. 
மபக்இ தஸாபர்யந்தமாம்படி பண்ணுகையென்கை. காதல் அன்பு:வேட் 
கை அவா என்னுமவை ஸங்காத்யுத்தசோத்தசாலஸ்தைகளுக்கு வாசக 
மாயிருக்க, முன்பின் கலக்துவக்ததேயாகலும் எல்லாவலஸ்தைகளு மிவ 
ர்க்கெப்போதும் ப்ரகா9ித்இருக்கையாலே அப்போதப்போது தம்மு. 
டைய வாற்னுமைக்கடாக பேசுதாகையால் விசோதமில்லை. ஆசவித், 
தால் சொல்லித்தாயிற்தது மயர்வஜமஇிகல மருளுகையாவது, அல்ஞாக, 
மீதையாக ஸ்ராஸ்த்சஹித்தமானவதுதயா இசதுர்வித. ஸங்கோசாவஸ். 
தையுமற்று விகஷிதமாய்கொழுக்துவிட்டு விஷயோன் முகமாய். இறு 
இற. ஜ்ஞாஈத்தை, ஸ்ரேஹப்ச சமால்குசமான ஸங்கம் முதலான உத்த. 
சோத்தரமான. விபாகரூபாவஸ்தைகளூக்கு அதுரூபமான காதலித்யாஇ 

காமல்களைபஜிக்து. ப்சேமஹீமாபூமியான பசமபச்இ தராபன்னமாம்' 
படி. பண்ணுகையென்னதாயித்று. . ஆகக்கீழ்,.. (அத்ரிஜமதக்னி) இத் 
யாதி வாக்யத்தல்சொன்ன ஸுல்கைக்குமூல மிவர்ப்சயாவமென்றும். 
இதுதனக்கு ஹேது பகவக்கிர்ஹேதுக கடாக்ஷமென்றும் கடாஷத்இனு. 
பைய ஸக்இயும் இவரையிப்படி கடாக்ஷித்தது லோகஹிதார்த், 
வென்றும் கடாக்ஷிக்கையாவது. மயர்வறமதிகல மருளுகை 
அதுதன்னில் ப்ரகாரமும் ஸொல்லப்படாது. 

  

     

  

re (9) Cig. an are a, (2) ஜே௧௦. ௩.௨. (௧) இலி. ௬௪. (௪) இருமா! 
. @) Bar, 20, 20,20. (#) E Pat 
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௧௩௬ ஆசாரியஹ்ருதயவ்யாக்யாதம். 

மூ. (௧௩) ஜ௩்மாரந்தத ஸஹஸ்ச நற்றவங்களாலே க்யாதகுலங்களி 
லேபிறந்து oop Bars ஞராய்க் குளித்தோதி 

சரஸஹஸ்ச - அகேக ஜன்மங்களிலே, ஈற்றவங்களா 
      
  

B 

லே 04 ஸு்கர்ழங்களாலே, க்யாத 
குலங்களிலே - (ப்ரும்ஹவித்துக்களாக) ப்சஹித்தமான வம்சங்களிலே, 
பிறந்து-ஜறித்து, எழுஇ - (பகவத்விஷயஞப்தங்களை) எழுதி, வா௫ித்து- 
(இவற்றை) படித்து, தத்வஜ்ஞராய் - (அத்தாலேபிறக்த) தத்வஜ்ஞாக 
சாய், குளித்து- கரயஸடத்யர்த்தமான) ஸ்காகத்கைப்பண்ணி ஒூ-அக் 
யயகக்செய்து, 
  

வ்யா. (௧௩) இனிமேலிவருடைய விந்த பக்இதான் கர்மஜ்ஞாக 
ஸாத்யையாய் பகவத்ப்சாப்திஸாத௩ பூதையாயிருக்கு முபாஸகர்பக்இயி 
லும்,ப்ரபன்னர் பகவான்பக்கலர்த்இத்து ப்பெறும் கைங்கர்யோபகசண 
பக்தியிலும் வ்யாவ்ருத்தையென்னுமிடமதிவிக்கைக்காக ப்ரகமம் ஸாத 
கபக்இவேஷத்தை தர்இப்பிக்கரூர். (ஜக்மாக்தசேத்யாஇ சூர்ணையாலே), 
(Biwrigs ஸஹஸ்சநற்றவங்களாலே ( ௧ ) Mexzose se POAT ss 
Geran | Swisher dro Hig Mxrross” giurésrovansoGr 
eh SCursurtmenor B93 | srr embaloruruTmrns GopGerus Hs 
ப்சஜாயதே” என்றும், (௨) “ஒன்திகின்று ஈற்றவம்செய்தாழியழிதோசெ 
லாம்” என்றும், சொல்லுெபடியே, ஜக்மாக்தரலஹஸ்.ரல்களிலேத்ரு 
விதபரித்யாக பூர்வகமாக பகவத்ஸமாசாதகரூபேணாஅஷ்டி,கங்களான. 
ஸத்கர்மங்களாலே க்யாதரூலங்களிலேபிறந்து (௩) “ ௬௫௨ ீஷ்னாஸீ 
3 0௫ல் இனால் | CFar GerreAp hs HEmwHS §HTH” “ur 

காம் Gosra@aCanCursirgp@_r9gruCs | sparCur@or 
Cnai@ConamBBngrin” என்றும், (௪) 8987௭௦ எ௦ரில்ன CK 
BargB ost SroGH sro CSI To hn Sos 890 உது? “ஜநித்வா. 

ஹம்வம்னே மஹ.இஜகஇக்யாதயஸஸாம்்சுநோம் யுக்தாகாம் குணபுர௬ஷ 
துத்வஸ்இஇவிதாம் ” என்றும், சொல்லுறெபடியே, ததீவவித்துக்க 
ளாய் பரமயோடகளென்று ஜகத்ப்சஹித்சானவர்களுடைய குலங்களி 
லே பிறந்து, (எழுஇவொடத்து தத்வஜ்ஞசாய்) (௫) “ தெரித்தெழுதி 
வா௫த்தும்கேட்டும்?” என்றெபடியே, பகவத்விஷயத்தை யதுஸந்இத்து. 
,தத்விஷயமான ஸப்தங்களை விடுப்பது வா௫ப்பது பிறர்சொல்லக்கேட்ப 
தாய்க்கொண்டு இக்க சாஸ்த்சாப்யாஸமுகேஈபிறந்த தத்வஜ்ஞாஈத்தை 
யுடையசாய் (குளித்தோதியுருவெண்ணுமந்இயை வேழ்வி யறுதொழில் 
களால் மிக்கு) (௬) “குளித்து மூன்றனலையோம்பும்'” என்றபடியே, 
உபாஸகால்கமான நித்யகர்மாநுஷ்டாநோபயுக்கமாயிருந்துள்ள காய 
ரடத்யர்த்தமான ஸ்காருத்தைப்பண்ணி (௪) “ஒஇயுருவெண்ணுமக்இ 

(4) (6) தருச்சந்த-வி, ௭௫. (௩). ஸ்ரீ-2, (௪). Beste ௬௦. 
(௫) சா. ன. ௬௩, (௬) இ-மா, ௨௫, (எ) உ, ௮. ௩௩,
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த்விதயப்ரகரணம், ௧௩௭ 

் ம. உருவெண்ணுமர்இயை வேள்வி யறுதொழில்களால் மிக்கு 
ஊன்வாடப்பொரு ப்பிடைத்தாம் வருக்இத் அன்பவினை: 
களை விடுத்து அேகதமா கன அதது 

உருவெண்ணும் - தாயத்ரீ ஜபம், அந்இ - ஸந்த்யா வந்தகம், ஐவேழ்வி - 
பஞ்சமஹாயஜ்ஞங்கள், ஆறுதொழில்களால்-(யஜு யாஜகாத்யயகாதீயா 
ப௩ தாக ப்ரஇக்ரஹரூப) ஷட்கர்மங்களாலே, மிக்கு - பரிபூர்ணராய், 
ஊன்-- சரீரம், வாட - வாட்டமடையும்படி, பொருப்பிடை - பர்வதா. 
க்சாஇகளில், தாம்வருக்இ-(சபஸ்சர்யையாலே) மிகவும் வருத்தப்பட்டு, 
துன்பவினைகளை - துக்கஹேதுவான பாபல்களை, வீடுத்து - (சர்மாசச 
ணத்தாலே) போக்கி, விவேக-விவேக விமோ காப்யாஸ கரியா கல்யா 
னா ஈவஸாதா அுத்தர்ஷங்களாறெ விவேகா ஸப்தகமும், ஈமாஇிகள் - 
ஸம தமாஇகள் வளச (உத்தரோரத்தா மபிவ்ருத்தமாய்) வளச, 

  

என்றும், (௧) “ஐவேள்வி” என்றும், (௨) 'அனுதொழில்”” என்றும்சொ 

ல்லுறெபடியே, ஸந்த்யாவக்தக காயத்ரீஜபமென்ன, தேவயஜ்னு பித்ரு 

யஜ்ய பூதயஜ்ஞ மதுஷ்ய யஜ்ஞ ப்ரும்ஹயஜ்ஞங்களாகற பஞ்சமஹாய 

தஞுமென்ன, அத்யயகாத்யாபக யஜு யாஜ தாக. ப்7இக்சஹங்களாெ 

ஷூட்கர்மங்களென்ன, இப்படி, இருந்துள்ள கித்யகைமித்த கர்மாதுஷ் 

டாநங்களால் பரிபூர்ணசாய், (ஊன்வாடபொருப்பிடைத்தாம் வருந்தி), 

(ஸூ *ஊன்வாடவுண்ணாதுயிர்காவலிட்டு என்றும், (௪) “பொருப்பிடை 
பேரின்றும்புனல் குளித்துமைக்து கெருப்பிடையே நித்கவும்” என்னும், 

(௫) “விற்கனியுமூழிலையுமென்றுமிவையே அகர்க்துடலம்தாம்வருந்தி” 
என்றும், சொல்லுறெபடியே, தித்யகர்மாதகளை அவிகலமாகவஅஷ்டி.க் 

கையாலே தபஸ்சர்யயோக்யகை பிறந்தவாறே காயமோரஷணூர்த்த 

மாக அர௩த்தைக்குறைத்து ப்ராணதாரணத்துக்குத் தக்கவளவாக்கி உ 

ஞ்ணகாலங்களில் பர்வதாக்சத்இலும் பஞ்சாக்கிமத்யத்திலும் கின்றும், 

இதகாலங்களில் அறுக்கயமான தடாகத்திலே முழிஏக்டெந்து ஜீர் 

ணபர்ண பலாஸாஉசாயும், இப்படி தபஸ்சர்யையாலே பாரீசத்தை ஸோ. 

ஷிப்பிற்று துன்பவினைகளைலிடுத்து சழ்ச்சொன்ன கர்மாதுஷ்டாகத். 

தாலே (௬9) “மேவுதுன்பவினைளைவிடுத்து!? என்றெபடியே, இலதை 

லாவெதாத்மாவோடே பிரிக்கவொண்ணாகபடி. பொருக்இக்கெக்றே. 
ுக்கஹேதுவான பாபல்களை (ஏ) “ ஏர -ல்கலைக0 71 கர்மேணபா. 

பமபது தத” என்றபடியேபோக்க, (விவேகஸமாஇகள்வளச) இப்படி 

ப்சபெக்தகபாபசிவ்குத்தொலே மகஸ்கடித்தஹேதுவான விவேகாஇி 

ஸிப் தகமும்த (௮) “சக்சஸ் வனத் ஒசாமா ஐம் 7? ‘vous sir 

சமோணர்வபூகாதுகம்பி * இத்யாத்யுக்ககமதமாஇகளுமபிவ்குத்தமாக, 

2 (4) பெ-மொ-௩, ௮, ௪. (௨ இருவெழுகூத்திருக்கை, (௩) பெ-மொ-க-௨௧, 

(௪) ௮.௩. ௭௬. (௫) பெ-மடல், ௯௨, (௬) இவர, ௩, ௨, ௮. (௪) தைக, ௨, க்ஷ 

Go. (a) aap fae 

oa
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௧௩௮ ஆசாரியஹ்ருதயவ்யாக்யாகம். 

இதில் விலேகமாவது:-4-(௧) “சகட 0 கழ் பர Ty-cos WA 

34477 எஜாத்யரஸ்ரய நிமித்தாதுஷ்டாதர்காத்காய ரடத்இிர்விவேசு$?” 
என்றெபடியே, ஜாஇதுஷ்டமும் ஆஸ்£யதுஷ்டமும் நிமித்ததுஷ்டமு 
மன்திக்கேயிருக்துள்ள அன்னத்தாலுண்டான காயரஃக்இ... ஜாதிதுஷ் 
டல்களாவன :-- களஞ்ஜ க்ருஞ்ஜாாஇகள்: ஆஸ்சய துஷ்டமாவது :-- 

அபிஸஷ்த பதத சண்டாளா ;இகளுடைய த்சவ்யம். ஆஸ்சய மென்று 
தீரவ்யஸ்வரமியானபுருஷனைச்சொல்லுெது. நிமித்ததுஷ்டமாவு:-- 
உச்ிஷ்ட கேஸாத்புபஹதமானது. இந்தச்சிவித தோஷமுமில்லாத 
ஆஹாசத்இன் விவேசா பல்மான காயஸூடத்இயிச்ல விவேகஸப்தமுப 
சாரேனோக்சம், அன்றிக்கே, விவிக்காஹாசலேவையாலே சாதல கா 
மஸாஹாரரப்யாயிகதேஹத்இற்காட்டில் ஸ்வதேஹத்திவடைய விவே 

$தேப்யோவி 
கத்தாலந்த$ 

கரணத்தைச்சொல்லுவறது. (௨) “௬௨32 ௪0௯227) “இதாசடி 

ததெளஸத்வரடத்இ$, என் திழேஸ்ருஇிசொல்லிற்று, ஸத்வமாவது :-- 
அந்தகேரணமிநே. (௩) * 690204864௦%227' *அபயம்ஸல்வஸம்டத் 

இ?” என்றும், (௪). கதய EE Sse “ஸ்த்வா ரூபாஸர்வ 

ஸ்யஸ்ரத்தாபவஇ”என்றும் சொல்லுகறவிடங்களில், ஸத்வம்: அக்கக 
ஊமென்றுஸதீவஸங்தமக்தகேரணவா௫ியாக பாஷ்யகாசசருளிச்செய்தா 
ரிறே. ஆகையிறே விவேகமாவது? (௫) டட அட்டி Bs” “அஹா 

மடித்தெளஸத்வரடத் இ?” என்றெபடியே,அந்தகோரண ஈடத்இக்கடியா 
னஅன்னமடத்தியென்னு ஆச்சாம்பிள்ளேயருளிச்செய்தஅு. விமோகமாவ 

து:--(௬) வலக 2 விமோககோமாகபிஷவங்க$?! என்ப 

ஓயே, காமத்தில் அஈபிஷ்வங்கம். யாதொருவிகாமத்தாலே விஷயத்தை 
புஜியாமல்கிற்கமாட்டான் ௮க்தவிகாரம் அபிஷ்வல்கம், அதில்லாமை ௮௧ 
பிஷ்வல்கம். (௪) * ௭-௭ 8*(_)5*உசால்!? “காமாத்த்ரோதோபிதாய 
தேஇத்யாதி வசநத்தாலே க்சோதாத்யபாவமுமிவ்விடத்திலேபலிசம். 
அப்யாஸமாவது :--.. (௮) ₹* 86௦94 3௦421௨. QxEgsoorss” “ஆர 

ம்பணஸம்லேகம் பு௨£புகசப்யாஸ$”” என்றெயடியே, தயாநாலம்பகமான 
வஸ்.துவிலே பலகாலும் பரிலனம் பண்ணுகை, ஆசம்பணமென்றது 
ஆலம்பனமென்றபஉ.. இவ்விடத்இல் ஆலம்பனமாவது:-- vowisvor 
wib, Sflenuuimarg) :-— ( 4) “sa ysoston gras Giese ஏ 382807! 

“பஞ்சமஹா யஜ்ஞாத்யஅஷ்டாகம்ஸக்இத 3 கரியா” என்றபடியே, 
பஞ்சமஹா யஜ்ஞா.இநித்யகர்மங்களை வல்லவளவதுஷ்டிக்கை. சல்யாண 

ன் ் பட்டய க டட 
மாவது; (௪0) GO SB SSA ளு from sargongerp” “ou.puiih 

(தி .போதாயகவ்ருத்த3. (௨) சா-௨, எ.௨௬,௨. (௩)... (௫5. 

(௫) ௪-௨. ௨௪, ௨, (௬) போதாயகம்ருத்தி:. (௪) ஷே (2). ஷே 

©) Op (டை 

சகம் விவேசமென்னவுமாம்... ரரத்தயாவது :- அஸாட, 
      

வேசசமிறே... காயஸடித்தி$ என்றெலிடல்இல். காய 
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த்விதியப்ரகரணம். ௧௩௯ 

  ஜவதயாதாகா ஹிம்ஸாகபித்யா 8 கல்யாணாகி £* என்ெப்ஓயே, ஸத்யம் 
ஆர்ஜவம் தயை தாகம் அஹிம்ஸை nde ஆவிவை, இவற் 
நில் ஸத்யம், பூதஹிகம், ஆர்ஜவம், மநோவாக்காயாகாமைகருப்யம். 
தயை, ஸ்வா பே்ஷப£துக்காஸ ஹிஷ்ணு,த்வம். காரம், லோபரா. 
ஹிச்யம், அஹிக்ஸை,காணத்சயேணப_பிடாரிவ்ருஇ2. அபித்யை,பச 
ஈய்யேஸ்வத்வபுத்தி6 அன்றிக்கே நிஷ்பலூக்சையாதல், பரக்ருதாபகாச 
இந்தையாதலாகவுமாம். அதில்லாமை அகபித்யை. அகவனா.தமாவது: 
(௧) “BETO SRM SS ESN SS, SHI SOB Kevoyreevego wos ate 
கற்க?” * தேரகாலவைகுண்யாச்சோக வஸ்த்வாத்யதுஸ் ம்ருதேஸ்ச। 

    

  

  

அஜ்தம்சைக்பமபாஸ்வசத்வம்மமஸோவஸாத$ ” என்றபடியே, தே 
முகாலங்களினுடையவைகுண்யத்தாலும் ஜோகஹேதுவாயும் ப்யஹே. 
துவாயுமுள்ள வஸ்தக்களில் அதுஸ்ம்ருதயொலுண்டான தைச்யமா 
கெ மஈஸ்ஷினுடையவபாஸ்வசத்வ மவஸாசமாகையாலே அதனுடைய 
விபர்யயம். மோகவஸ்துவென்தது, மோகரிமித்தவஸ்து வென்றபடி.. 
அதாவது அதிகமான புத்சமாணாதி. ஆஇமப்தத்தாலே பயநிமித்த 
மான ஆகாமிவஸ்.து விவக்ஷிதம். ளோகம், அதீகவிஷயமாய், பயம் ஆகார் 
மிவிஷயமாயிறேமிருப்பது. அபாஸ்வச,த்வமென்றெவிது - தைர்யமப்த 
விவரணம், தைம்யமாவது:--அபிஷ்டகார்ய ப்சவ்ருத்யகமத்வம். பா. 
ஸ்வசச்வவிசோதியென்ன தைஃயவிஸேஷணமாகவுமாம்; அஅத்தர்ஷ்மா 
வது:-(௨) “கஜ ௯352) “தத்விபர்யயஜாஅஷ்டிருத்,சர்ஷ3”? 
என்றெபடியே,சேறகாலஸாத்குண்யத்தாலும் ப்ரியவஸ்த்வாத்யதுஸ்ம் 
ருதியாலும் உண்டான௮ஷ்டி. உத்தர்ஷமாகையாலே அஇனுடைய விபர்' 
யயம். தாவது: ஹர்ஷ ஹேதுக்களுண்டானாலும் அஇப்ரீதனுகா 
தொழிகை. இனி ரமாஇகளில் ரமமாவது :-- அந்த 8 கசணநியமகம்,, 
சமமாவது பாஹ்யகரணகியம ஈம் (௯) 89%; கமுள ஐ Mr gSe eyo 

(௫3? “முமஸ்ூத்த ப்பாார்இிஸ்யாத் அமஸஞ்சேந்த்ரியநிக்ர ஹூ”? 

  

என்னக்சடவதிறே, (௪) “ கவல? * கூமாஸக்யம் தம 
ஸ்ஸும்8* என்றெவிடத்தில், (இ) ₹ கவ ததக என்ட கவல் 
கக ?? * தமோபாஹ்யகரணாகா மநர்த்தவிஷயேப்யோநியமகம் 
(a) “Bar SWI sy SE PMSLS” “VCordés 3 sremcow தகாநியம 
சம்? ஏன்தியே பாஷ்யகாசருளிச்செய்௧௮... மாதிச்சொல்லுமிடங்க 
ளூமுண்டு. ஆத்மகுணங்களில்ப்ச,தானங்களிறேயிவை. (௭) “ஷயா. 
SSUSZOR yt Br ES Ror sow ses” “ ஸாக்தோதாக்த உப 

ரத ஸ்இிதுஷஸ்ஸமாஹிதோ பூக்வாத்மந்யேவாத்மாகம்பஸ்யேத் ** 
வீன்கையாலே, உபாஸகத்இிலிழியுமவனுக்கு ப்சதமாபேக்ஷிதங்களிவை 
யாகவிறே ஸ்ருதியும் சொல்லிற்று. மற்றுமுண்டான வாத்மகுணங்க 
ஞூக்கும் யகாயோக்யலர்த்தம் கண்டுகொள்வது. ஆக, இப்படி யிருந்து. 
ள்ள விவேகாஇகளும் ஈாமாஇகளும் மேன்மேலுமரிவ்ருத்தமாய். வள 
பு போதான கிரக) (ஸீ. ௫. ஐ ஸு 
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௧௪௦ ஆசாரியஹ்ருதயவ்யாக்யாதம். 

மூ. எட்டுநீக்டு யெட்டுமிட்டு : 
எட்டுநீக்கி - காமக்சோத 

    
மத மாத்ஸர்யாஜ்ஞாகாஸ.யை 

களர்கெ வெட்டையும்போக்கு, எட்டுமிட்டு - (பரிமளோத்சரமான புஷ் 
பங்கள்போலே பகவானுக்கு ப்ரீகெரமானவஹிர்ஸூஇகள்) எட்டையு 
மிட்டு, 
  

(எட்டுரீக்ச) (௧) “ஈனமாய வெட்டு நீக” என்று, ஜ்ராகஸங் 
கோசதயா ஆத்மாவுக்கு குறையான அவித்யாஇகளைந்தும், ஸாரீரஸம் 
பந்தப்ரயுக்கமான தாபத்சயங்களுமாறெ எட்டையும்போக்க 4 ஐன் 
பவிளைகளைவிடுத்து 7? என்று, 8ீழேயும் கர்மவிமோசாம் சொல்லி 
'நீறேயென்னில் ? அங்குச்சொல்லிற்று ஜஞாநோத்பத்திவிரோதி ப்சா 
நெகர்மமாத்சமாகையாலேவிசோதமில்லை. அன்திக்கே, ஆத்மாவுக்குப் 
பொல்லால்கைப்பண்ணுமதான காம க்ரோத லோப மோஹ மத் 
மாத்ஸர் யாஜ்ஞா காஸஒயைகளாறெ ஏட்டையும்போக்இ யென்னவு 
மாம். காமமாவது:-- அர்த்இத்தபதார்த்தம் அதுபவித்தா லல்லது 
நித்கவொண்ணாததமை, கீசோதமாவது :--. அஇன்கார்யமாயர்த்இத்த 
பதார்த்தாபாவத்தில் ஸம்நிஹிதர் பக்கல் பிறக்கும்ந்றம். லோபமா 
ag:— ஸ்நிஹிதபதார்த்தத்தல் அஇப்ராவண்யம். மோஹமாவ 
து; கர்த்தவ்யாகர்த்தவ்யங்களை விவேடுக்கமாட்டாதொழிகை. மத 
மாவது :-- அர்த்தாஇலாபத்தால் வரும் களிப்பு. மாத்ஸர்யமாவது:-- 
பரஸம்ருத்திபொருமையை௮அஷ்டாஈபர்யக்தமாக ௩டத்துகை, அஜ் 
ஞாகமாவது: -- இவற்றால் மேல்வருமகர்த்தம் &mQureo. sare 
யையாவது:-- குணல்களிலே தோஷங்களை ஆவிஷ்கரிக்கை. ஏவம் 
பூதங்களான விவற்றைப்போக்டு யென்னபடி. ( எட்டுமிட்டு) (௨), 
Ri இனமலசெட்டுமிட்டு 2 ஏன்றும், (௩) “ கந்தமாமலசெட்டுமிட்டு :” 

என்றும் சொல்லுெபடியே, ஓசோ ரக்ஷ£ங்களை பரிமளோத்தரமான. 
புஷ்பப்போலே அவனுக்குபோக்யமாம்படி. மிருக்கையாலே, அவ்வஷ்ட 
விதமானபுஷ்பத்தை ஸமர்ப்பிப்பாரைப்போலே இருமந்த்சத்தையநு 
ஸந்இத்து (௪) “அவன் பெயசெட்டுழுத்துமோ துவார்கள். வல்லர்வாக 
மாளவே” என்றும், (௫) “ஆர்வமோடிதைஞ்சி நின்தவன்பெயசெட்டெ 
முத்து வாசமாக மோதுவார்கள் வல்லர்வாஈமளாவே *” என்றும் சொ. 
ல்லக்கடவதஇிதே. அன்றிக்கே, (௬) Strod ($ஸ௦ OSHS) OD Jose 

ety நிராக 0௮௨௦ கல்லுல ௦50282 | FSo@soSxi-Sy° 

கழலக மில்ல க௦ டப ?? அஹிம்னாப் 

சதமம்புஷ்பம் புஷ்பமிக்தரியநிக்சஹ$।ஸர்வபூததயாபுஷ்பற்க்ஷமா புஷ் 

-பம்வியோஷத$!ஜஞாகம் புஷ்பம்தப£ புஷ்பம் தயா புஷ்பம் ததைவச| 

meee புஷ்பம் விஷ்ணே 8 ப்ரிதிகரம்பவேத் * என்றெப 
7 (2) Bot -ம். ௧௧௪. (௨) பெஃமொ, ௧.௨, ௭. (௩) நே, ௩.௫. ௯ 

@ Boteipd -2,<0.(@) 6. (6) 
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த்விதேயப்சகரணம்: ௧௪௧ 

: மூ. எட்டினா யபேஃப்பூவில் சாந்தொடு தேவகாரியஞ்செய்து 
உள்ளக்தூயசரய் 

      

  

எட்டினாயபேத - ,ஸாஷ்டாங்க ப்ச மம்பண்ணி, பூவில் - புஷ்பங்க 

  

ளும், ஸாந்தொடு- சந்தனத்தோடு, தேவகார்யம் செய்து- பகவத்ஸமா 
ராதாத்சைப்பண்ணி, உள்ளக்தூயசாய் - பரிரடத் தாந்த கரணசாய், 

  

ஓயே, அஹிம்ஸாத்யஷ்டவித புஷ்பல்களையுமிட்டென்னவுமாம். கீழே 

விவேச மமாஇகளென்றஇலந்தர்ப்பூதங்களானவை. யிஇலேயும் வந்த 
தாலும், ஈஸ்வசனுக்வெற்றை போக்யத்வேகாஅுஸந்இத்து அதுஷ்டிக் 

சையைச்சொல்லுறெதாகையாலே விசோதமில்லை. ஆகையிறே இவற் 
நை புஷ்பமைர்ப்பணமாகச்சொல்லுநெ.து. (எட்டினாயபேதப்பூவில் 
சாக்தொடுதேவகார்யம்செய்து) (௧) “ எட்டினயபேதமோடிைஞ்9”' 
என்ஜெபடியே, (௨) “ cammisher ss orsgeg FOSS | ov EH) 

௯53 லள 8939 99யவ௯ஐ 71. 4 மகோயுத்ய பிமாகேகஹைக்யஸ்ய 

தராதலே | கூர்மவச்சதுர2 பாதார் சசஸ்தத்ரைவபஞ்சமம்'? என்த. 

படியே, பக்காபிமாகனுய்விழுகையும்மகோபுத்திகளுக்குமீஸ்வசனேவி 
ஷயமாகையும் பாதத்வயல்களும் கர.த்வயங்களும் சசஸ்ஸும் பூமியிலே 

பொருந்துகையுமாறே அஷ்டாங்கபரணாமத்தைப்பண்ணி (௩) பூவில்பு 

கையும் விளக்கும். சரந்தமும்நீரும்மலிந்து: (௪) “ சாந்தொடுவிளக்க 
ம்தாபம்தாமரைமலர்கள் ஈல்லவாய்ர்துகொண்டு ?*? என்றெபடியே, புஷ் 

பாங்கசாகாககளான ஸமாசாதநோபகசணங்களை பலஸங்ககர்த்ருத்வ 

ல்களாகிற தூசாலும் மயிரும் புழுவும் படாதபடி. யாசாய்க்து மிகவும் 

ஸம்பாஇத்துக்கொண்டு (௫) “தேவகாரியம்செய்து?? என்கிறபடியே, 

பகவத்ஸமாராதகத்தைச்செய்து, (உள்ளக்தாயசாய்) (a) “pond 

ன்னுகல்தவஞ்செய்தாழியூழிதோறெலாம் கின்றுநின்றவன். குணங்களூ 

ள்ளியுள்ளம்தாயசாய் 5” என்றபடியே, தித்யகர்மாுஷ்டாகம்துட 

வ் பகவதாசாத௩ பர்யந்தமாகப்பண்ணும் தரிவித பரித்யாகபூர்வக 

மானகர்மாஅஞ்டாநத்தாலும் பகவத்குணாதுஸந்தாகத்தாலும், ( ௭), 

ட்ப wags படப் ws அத 4 கஷுாயேகர்மபி? பக்வே 

ததோ ஜ்ஞாகம் ப்ரவர்த்ததே * என்றெபடியே, ஜஞாகயோகார் 

ஹமாம்படி, ம்ருதிதகஷாயராகையாலே பரிரஃத்தாந்தகேரணசாய், 

் (௪) இருச்சத்தலி-ம், ௭௭. (8). (ஸூ இவா.டு. ௨.௯. (2) இ-லா. 

20௦. ௨ட ௪௦, (௫) பெ- ௪. ௪. ௯, (௬) இிருள்சக்தாலி, ௭௫; (௭).
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Seo ஆசாரியஹ்ருதயலயாக்யாதம். 

மூ. வாரிப்புன்புல்' வகதிஇினு விளைப்பினையபைவே! விலக்கி 

உ போகக்தைக்குறைத்து, புன்புல - சஷஷத்ச 
விஷயல்விைப்பத்திப்போவ இந்த்ரிய மார்க்கத்தை நிசோஇத்து, ௮௪ 
த்தின் - ஸ்சோத்சாஇகள் ஸ்வை£ஸஞ்சாசம் பண்ணாதபடி. யுள்ளே 
படக்க, இளப்பினை - அவித்யாஸ்மி௫ சாக. த்வேஷாபிரிவேஸரூபத்கே 
மபஞ்சக ஸஞ்சாசத்தைத் தவிர்த்து, அடைவே - க் ரமமாகயிருக்து, 
விளக்கே - ஸ்வயம்ப்சகாமான ஆத்ம ஸ்வரூபத்தை, கண்டு - (ஸா 
ஸ்த்சோக்தப்ரகாரத்தாலே) ஸுஸஷாத்கரித்து, . 

(வோரிப்புன்புல வகத்தனுளிளைப்பினையடைவே. விளக்கனைக்கண்டு) 
(க) ட wes படப் (ராக ௫௦ மிஷல் | ஜுமா os சடல 

ஓ.$$ச 5887? “ப்ர£ர்ணேவிஷயாசண்யே ப்சதாவந்தம் ப்சமாதிகம் 

    

  

  

ஜ்ஞாங்குஜேகக்குஹ்ணியாத்வஸ்ய மிக்த்ரியதக்இகம்? என்னு, விஸ். 
'சர்ணமான விஷயாடவியிலே யோடாகிற்பதாய் அகப்பட்டாளைக்கொல் 
லாநித்பகான இகஇரியமாநெஆனையை தயாஜ்யோபாதேய  விவேகத் 
ஞாகமாகெ- அங்குஸத்தாலே வஸ்யமாகப்பண்ணுவானென்றெபடியே, 
(ஸே) “வாரிகருக்க மதக்களிமைந் ளையும் சேரிதெரியாமல்சென்னெறி” 
என்று, மஇத்தவானைகளை கண்ணீரைச் செதிப்பிக்குமாப்போலே, இர் 
'தீரியங்களாறெ. மதஹஸ்இகளை விஷயாதுபவமாஜ. போகத்தைக்கு 
நைக்கு, அல்வளவுமன்திக்கே விஷயங்கள் கடையாடுமிடத்இற் போ 
காசே ப்சத்யக்வஸ்து விஷயமாகையாகெ செவ்வையிலேநிறுத்தி என் 
அம், (௩) “புன்புலவழியடைத்தரக்வெச்டனைசெய்து ஈன்புலவழி 
'இதங்துஜ்ஞான ஈற்சுடர்கொளி”” என்று,அல்பாஸ்இரத்வாதி கோஷதுஷ் 
டமான க்ஷக்சவிஷயங்களைப்பற்திப் போரு இந்த்ரியமார்க்கத்தை 
ரிசோதித்து அவழ்றினுடைய க்ஷடத்ரத்வாறுஸந்தாகத்தாலே வாஸ 

நாதுவ்ருத்தியறும்படி யத்தையுறைப்பிற்று, விலக்ஷணவிஷயத்திலிற்த் 

நியமார்கத்தை. ப்ரகாடுப்பிற்று,. * ஈன்ளான ஜஞாஈப்சபையை ,மிகவு 
முண்டாக்க? என்றும், ( ௪) “*ஐம்புலககக்இணுள்ொத்து?” என்னு, 
்ரோத்சாஇக்த்ரியங்கள். ஸப்தாஇ விஷயங்களிற்போகமே உள்ளே 
யடக்கயென்றும், சொல்லுறெபடியே, நிகரஹிதேம்இரியக்சாடீசாய், 
(௫) “இளைப்பினை யியக்கம்ரிக்ட்” என்இெபாட்டில் சொல்லுெவடை 
விலே, ஹத் க எனவேமேடு ஒள எட 9? 1? “வித் யாஸ்மித 
சாக தீவே ஷாபிநிவேமா$பஞ்சக்லேஸா?” என்றும்சொல்லுகற, கலே 
மங்களுடைய ஸஞ்சாரத்தைத்தவிர்த்து. ட நக்கு 74௦ ஜாவ. 

- ோத்யுச்ரிதம் காஇகிசம்? இத்தியாகளால் சொல்லுதெபடியே, ஓசா 
ஸத் ஃ யிருந்து, (௬) ₹ மழகக WHT [Ko ago OFT) Saut¥ous ” 

TT @) - ©) seen, (a) fees aa. (ஐ) இருவெழுகூத் 
திருக்கை, (6) இருக்குருக்தாண்டகம், ௪௮. (௬) டெ.
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த்விதியப்ரகரணம். -. ௧௪௩. 
ப் மூ, யோகநீதி கண்ணியறக்ெமுமறையோர் மனக்தன்னுள் அம. 

ர்்துறையு மரும் பெருஞ் கடசைக் கண்கள் இவக்இற்பத. 
யே மனவுட்கொண்டு. ‘Hees OS      

  

கீதி-யோகமாகறவுபாயத்தாலே, கண்ணி - Bi 1, அதம் - ஆம் 
ரூம்ஸ்யரூபதர்மத்தாலே, இகழு-ப்ரகாசியாகின்றுள்ள, மறையோர் - 
வைதிகோத்தமருடைய, மகந்தன்னுள் - ஹ்ருசயங்களிலே, அமர்ந்து - 
அகர்ய ப்ரயோஜனனாப்ப் பொருக்இ, உறையும் - நித்யவாஸம் பண்ணு 
Bp, அரும்பெரும் - பெஅதத்கதிதாயிருந்துள்ள, ஸடமை - இக்யுஜ் 
வல. விக்ரஹமூடையனாயிருக்கும் ஸர்வேஸ்வரனை, கண்கள் சிவக்இத் 
படியே- கண்கள் இவக்தென். பாட்டிற்சொல்லுறபஒயே, ஊனவும்' 
கொண்டு - ஹ்ருதயகமலத்இிலே (கியானம்பண்ணி), E 

    

  

    
    

  

    

  
   

    

    

    

    

“*ஸம்ப்சேசத்ய காஷிகாக்சம், ஸ்வம் இறஸ்சா நவலோகயம்” 
படியே, காஸாக்ரக்யஸ்தலோசநகராய், ஓஒசளவில்நில்லாத இக்க்றி 
ப்சத்யக்காக்கு த்யேயமான பகவத்விஷயத்திலே ஸ்கேஹத்தைவைக்து 
விடாமலதுஸர்இத்து ஈடடர்விட்டுத் தோன்றுக ஜ்ஞாகத்தாலேஸ்வ. 
யம் ப்ரகாஸமான ஆத்மஸ்வருபத்தை ஸாஸ்த்சோக்தப்காசத்தாலேஸா 
கதாத்கரித்து, ஸ்கர்மாறுஷ்டாகத்தாலேக்ஷீணபாபனாய் 88 
கசணனுனவனுக்கு பகவத்ஸாஸதாத்காசத்துக் கு௮ப்பாக விளையும்யோ 
கஜர்மஜ்ஞாறந்தான். ப்ரதமம் -ஆல்மஸ்ரூபத்தைதர்சித்துக்கொண்டிஜே 
மேல்போவது. (௧) “விளக்கனேவிஇயில் காண்பார்” என்றவிது, பகவத் 

ஸாசஷாத்காரமாக பூர்வர்கள் வ்யாக்யாகம் பண்ணிவைக்தார்களாகலும். 
'இவசாத்மப மாகவே ஆஅருளிச்செய்தாசென்று. கொள்ள வேணு பக 

. வதியாகதர்ஸநங்களைமேலே சொல்லுகையாலே *விஇயில்காணும் ப்ர 

 தமமத்யமதறைகளை ? என்று ஆத்மபசமாகவிறே Bap Darn ahs 

செய்தது. யோஜகபேதங்களுமூண்டாயுமிரக்குமிறே. (யோகீ. 
ஈன்ணி (௨) * யோகீ கெண்ணுவார்கள் 2! என்றபடியே, யோகம் 

இற உபாயத்தாலே இட்டி. ( அறம்இகழுமறையோர்.  மாந்தன்னுன. 

மர்க்துறையுமருக்பெரும் சடரைக் கண்கள் சவெக்இல்படியே மகவும். 

கொண்டு. (௯) “மறக்தகழுமனமொழித்து வஞ்ச ம க 

8G இடர்பாசத்துன்பம் அதக்இருமுப்பொழுதேத்; எல்லையில், 

லாத் தொன்னெ திக்கண்கிலை நின்ததொண்டசான வறக்தி ் 
ச ம் " ் இ, 
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௧௪௫ ஆசாரியஹ்ருதயவ்யாக்யாதம். 

மூ. நிரந்தரம் மறவாமை டக்கரு ஸ்ம்ருஇயாய்க் கனவில் 
மிக்கதர்சச'ஸமமாய் 

கிரத்தரம்-ஸர்வகாலமும், மதவாமை- 
  

ச்     ஸ்ம்ருஇயின்றி, தடக்களு -௬ 
சேமில்லாத, ஸ்ம்ருஇியாய்-த்ருவாஅஸ்ம்ருஇியாய், க௱வில்மிக்க-ஸ்வப். 
நத்திற்காட்டிலுமசெயமாக, சர்மஈஸமமாய்-ப்ரத்யக்ஷஸமாகாகாசமாய், 

நின்றவைஷ்ணவர்களானவாக்ருரம்ஸ்யோஜ்வலத்தர்க்கு பாமப்சாப். 
யனானவனை யென்றும், (௧) **மதையோர் மனந்தன்னுள்?” (4) “விண் 
ஹளார்பெருமானை”” என்னு, ப்சாம்ஹணருடைய ஹ்ருதயல்களை தன 
க்குவாஸ ஸ்தாகமாகவுடையனாயிருக்கும். (௨) அயர்வருமமசர்கள 
'இபஇயை ”” என்றும், ( ௩) ₹ மாதவர்வானவர் *” (௪) **தங்கள் இந் 
தையமர்ந்துறைஏன்றவெந்தை'” என்று, மஹாதபஸ்ஸையுடையசாயி 
ருக்கும் மதுஷ்யர்களுடைய ஹ்ருகயங்களிலே அடக்யப்சயோஜகனாய்க் 
கொண்டு நித்பவாஸம்பண்ணுற ஸ்வாமி யென்றும் சொல்லுறெபடி. 
யே, பரிடத்தாக்கக் கரணசான பசமயோ௫கள் ஹ்ருதயங்களிலே (௫), 
ஆரமார்வனசங்கன்"? என்றும், (௬) '*அரும்பெருஞ் சுடசொன்றினைச் 
'சேரும்கெஞிசனர்'” என்னும்படி, ஆப சணாத்யலம் க்ருதமாய் அதயுஜ்வல 
மானவிக்ரஹத்தோடே எழுக்தருளியிருக்கும் ஸர்வேஸ்வானை (௭), 
**கண்கள் வெந்து! என்றெபாட்டில் சொல்லுறெபடியே, அவயவமோ 
பை ஆபரணஸமோபை ஆயுதககோபைகளோடே கூடி காளமேகநிபஸ்யா 
மமாயிருந்துள்ள இவ்யவிக்ரஹத்துடனே (௮) “கற்றவர்தம் தம்மஈமு 
ட்கொண்டு” என்னு, அதிவுடையசான யோகெளானவர்கள் தந்தாழு 
டைய ஹ்ருதயத்திலேகொண்டென்றெபடியே, ஹ்ருகயகமலத்இலே 
,ச்யாகம்பண்ணி ( நிரந்தரம்மமவாமை துடக்கருஸ்ம்ருஇயாய்) (௯), 
“நிரந்தரம் நினைப்பதாக”” என்னும், (௧௦) “மன்னுசேவடிக்கே மறவா 
மைவைத்தாய் *? என்னும்சொல்லுறெபடியே, அந்தத்யாகத்துக்கு விச் 
சேதமும் விஸ்ம்ருஇயுமற்று ( ௧௧) “* சோர்விலாதகாதலால் துடக்க 
முமனத்தராய் '” என்னு, ஸர்வகாலமும் விஷயாம்தரங்களாலபரிஹ்ருத 
மாகாத ப்சேமத்தையுடையசாகையாலே தத்ஸம்ஸ்லேஷ வியோகைக 
ஸைகதுக்கசாம்படி. (௧௨) “ 489௪: ஜ-5,995 (௧௩) ஸத்வஸடத்தெள 
AG erLGF3” என்றபடியே, தயேயவஸ்துவில் துடக்களுமல். 
கடக்கும் தருவாஅுஸ்ம்ருஇியாய், (கனவில் மிக்கதர்பா. கஸமமாய்) “கன 
வில்மிகக்கண்டேன் ”” என்னு, இந்த்ரியங்களால் கலக்கவொண்ணாத 
படி மாறஜ்ஞாறத்தாலே அழ௫யதாகக்கண்டேனென்னலாம்படி, (௧௪) 
“ஒல 5905 கேளாஙாம 7?. ** ஸாசஸ்ம்௬இர்த்தர்ு. மாகாகா 
சர”? என்தெபடியே, அதுதான் ப் சக்யக்ஷஸமானாகாசமாய், 3 

(௧) பெ-மொ. ௭. m. or. (*) Barr, (௨) இ-வா. ௪, ௧, க,(வ) இருப்பள்னி-9-௯. 
பெ-மொ. ௨, ௪. ௧. (௫) பெருமா-இ. ௨. ௭. (௯) ஷே. (எ) இவா. ௮. ௮, ௪. 

எ. ௯.௧. (௯) இருச்சக்தலி, ௧௦௪. (௧0) பெ-மொ, ௩, ௫, ௪. (௧௧) 

௭௮; (௪௨). (em) (ee) 
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த்வியேப்ரகரணம். க௪டு 

2 மூ. ஆகத்துப்புல்கு மத்யர்த்த ப்ரியமாய் வைகுஞ் நெப்புலிட் 
டுக்குற்றேவலென்னாக வகஃ்பப்சயோஜாமாய், 

  

ஆகத்துப்புல்கும் ஒஹ்ருதயத்தலணைகையும், அத்யர்த்தப்ரிய 
மாய் - மிகவும். ப்ரியமாய், வைகும் - ஸர்வகாலமும், தெப்புவிட்ட- 
லாயத்தைளிட்டு, குற்றேவலென்னாத - இருவடி.களில். பண்ணுமந்தால்க 
கைங்கர்யமுமபேசுஷியாதபடி, அநர்ய ப்ரயோஜகமாய் - ப்சயோஜகார். 
கசருதர்யமாய், 

    

  

(ஆெகத்துப்புல்குமத்யர்த்தப்ரியமாய்,) அப்படி தர்றகஸமைமானவதுதான் 
ஜ்ஞாகத்தாலாகத்தணைப்பார்க்கு, (௧) “ஆகத்தணைப்பாரணைவசே”? (௨) 
© எல்லையிலக்கலம்புல்கு ?? (௯) *ஆர்லம்புரியபரினால் புல்கில்'! என்: 
னும்படி, அங்கராபரிஷ்வங்கம்போலே, ( ௪), “888-3 ஐநத 

சு? “ப்ரியோஹிஜ்ஞாகிகோத்யர்த்தமஹம் ? என்ற. ஸ்மர்த்த 
வ்ய விஷயஸாசஸ்யத்தாலே தானுமத்யர்த்தப்ரியமாய், (வைகும் சிறப் 

புவிட்டுக்குந்றேவலென்னாதவகக்ய ப்சயோஜாமாய்) (இ) “நின் புக 
மில்வைகுக்தன் சிந்தையிலும் மற்தினிதோ சீயவர்க்கு வைகுந்தமென் 
றருளும்வான்”” என்று, உன்னுடைய கல்யாண குணங்களிலே விச்சேத 

மின்தியே செல்லுறெ௫ந்தையிலும் காட்டிலினிதோ. நீயவர்க்கு நன்றா 
கச்சொல்லிக்கொடுக்கும் பசமபதமென்றும்,'உலகுபடைத்தித்யாஇ'(௬). 

ஈ இமுதவெள்ளத்தானாம் இறப்புவிட்டொருபொருட்கசைவோசசைக 

ஈல்வீடுபெதினும் கொள்வதெண்ணுமோ தெள்ளியோர்குறிப்பே”” என் 
D, பரத்வஸெளலப்யல்களால் பரிபூர்ணனான ஸர்வேஸ்வசனுடைய 

நிரதியைபோக்யமான இருவடிகளை அஅபவிக்கையிலுண்டான .அபிநி 

வேத்இலே சரவிபூதமாய் ஓரவயவியாக்கக்காணவொண்ணாதபடி. மங் 
இனெவாத்மவஸ்துவிலே அந்தவாதசமடியாகப் பிறத்தவிலகஷணமான 
ஸங்க காமாத்யவஸ்தைகளையுடைய பக்தியால்விளைற நிசதரயசஸத் 
'இலே உளனாகையர௫ற லாபத்தையிட்க்ஷடத்ச புருஷார்த்தங்களுக்குக் 

லேரூப்பவோசங்கனேக்லேரப்பகெ, ஸ்லாக்யமானவைம்வர்யம், ௮: 

இல் விலக்ஷணமானவாத்மானுபவம் அவ்வளவன்திக்கே பசமபுருஷதா. 

tae லகணமான மோக்ஷமிவற்றைப்பெருமளவானாலும் ஸாசாஸாசவி 

வேகஜ்ஞரானவர்களுடைய ஹ்ருதயத்தி லவற்றைஸ்வீகரிக்க நினைவுண் 

டோவென்றும், (எ) “உன துபாலேபோல் சரில்பழுத்கொழிங்கேன்மே 

லாப்பிறப்பின்மை பெத்றடிக்கழ்குத்றேவல் என்னும்”(௮)“மறப்பின்மை 

யான் வேண்டும்மாடு * என்னும், உன்னுடைய ஸ்மர்யமாணதமை 
Gusts இனிகானகுணங்களிலேபழுத்தொழிந்தேன்;, பின்பொருக் 

கால்பிறவாமை பெற்று. இருவடிகளில் நித்யகைங்கர்யம் பண்ணுகை 

அன் நெனக்கு வேண்வே௮, பிறந்த ஜஞாருத்துக்கு மறப்பில்லாமை. 

” (0௮௬௧௨. (௨) இவா. ௨௪. (௧) ௮-௪. ௫௦. (௫) ஹீ- 8. 
(௫) வ,௮.௫௯. (௪) ?திருவாரியம், உ. (௪) பெ. ௮.இ௮. (௫ டை... 

se 
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௧௪௬ ஆசாரியஹ்ருதயவ்யாக்யாரம். 

மூ. வேதரோபாலை "லேவாத்யாகாகெளென்னு சொல்றுமது 
ஸாத்ய ஸாதகபக்தியாக ஸாஸ்த்ரஹிம்கம். 
ஸ்விக்ருகஷித்த ஸாதரித்தை ஸாத்யமாகவிரக்க 

  

  

பாரஸ௩ம் ஸேவா ச்யா 
ஸுப்தங்களரல் சொல்ல 

   'வதகோபாஸநனேவாத்யாகாஇிகள் வேக 
ஈம் முதலானவை, என்னு சொல்லுமது - இக் 
ப்படுறெ, (பக்இ) - ஸாத்யஸாக௩பக்இயாக - சேத௩ஸாக்யமாய் - பக 
வத் ப்ராப்ஸொகாமான பக்இயொக, ஸாஸ்த்ரஹித்தம் - லோப ப்ர. 
ம்ஹண வேதாந்த ஸாஸ்.தரஷிக்தம், 

(அ) ஸ்விக்ருத - ஸ்விகரிக்கபட்ட, ஷிக்சஸாதார் - ஷித்தோ 
பாயமுடையவர், இக்தை - இந்தபக்தியை, ஸாத்யமாக - ப்சாப்யமாக, 

இரக்க - அபேசுஷிக்க, 

யெனக்குவேண்டும் ககமாவதென்றும் சொல்லுறெபடியே, இவ்வ 
ஸந்தாநத்தாலே கேமவிஸேஷத்திவறுபவல்தையு முபேச்ஷிக்கும்படி. 
கானே பரமப்சயோஜாமாம்படி சஹிக்கையாலே அ௩ர்யப்சயோஜ 
மாய் (வேசகோபாஸ௩ளேவாத்யாகாஇகளென்றுசொல்லுமது ஸாத்ய 
ஸாதநபக்இயொகஸாஸ்த்ரஹித்தம்) வேதகமென்றும் உபாஸ௩மென் 
அம் ஜேவையென்றும் தயாகமென்றும் எவமாஇருப்தங்களாற் சொல் 
லப்படுறெ. பக்தியானது (௧) “௪௪௦௯ 28888 9௬ ந? “உபயபரி 

கர்மிதஸ்வாந்தஸ்ய” என்றெபடியே, கர்மஜ்ஞாகஸம்ஸ்க்ருதாந்த$ 0 
ணனுக்குப்பிறக்குமதொன்றாகையாலே சேசுகஸாத்யமாய் பகவத்பிர 
ers நோபசயதயா தச்ப்சாப்ஸொதாமானபக்யொகஸோப ge 
ஹண வேதாந்த மாஸ்த்சத்திலே சொல்லப்பட்டதென்கை. % | 

வ்யா, (௧௪) இப்படி. உபாஸக௩ரூபமாய் உபரயமுமாமிருக்துள்ளவி 

அபோலன்றிக்கே, உபேயபூதகைங்கர்யோபகரணமாக ப்சபன்னர், பக 
வான்பக்கலபேச்ஷித்துப் பெறும் பக்இி விஸோேஷத்தை ப்ரஇபாஇக்க 
ரர். (ஸ்விக்ருதேத்யாதியால்) அதாவது :-- (௨) * ஜனகஸ்ககம 550 

சிஸ்டி?! * தவத்பாதமூலம்மாணம் ப்ரபத்யே? என்றும், (=) “8 

ByOS PLAGKVo Fd wiross ay 2 * தீவத்பாதாசவிக்தமுகளம் 

ாரணமஹம்ப்சபத்யே என்றும் சொல்லுறெபடியே, ஸ்விகரிக்கப் 

பட்ட ஹித்தஸாதாத்தையுடையவர்களிந்த பக்தியை போஜகத்துல்கு 

ஆஷத்துப்போலே கைங்கர்யத்துக்குபகசணமாகையாலே ப்ராப்யமான 

கைங்கர்யத்கோபாஇ. இதுவும் ஈமக்கு. ப்ராப்யமென்று புத்திபண்ணி 

(௪) “சாகல $ வலம்?! 8 பகவங்பக்இ மபிப்சயச்சமே” என் 

Bild, (@) “FS EGABS svg Sow Yo s-oktsg” ஸ்தாநத்சயோ. 

இத பாபக்இயுக்தம் மாம்குருஷ்வ'” (௬) “59௭ $எசஜுஜ் ஸல 398 1 
PSourothtorg” “பரபக்இபசஜ்ஞாக பசமபக்இியேக ஸ்வபா வம்மாம் கு. 

குஷ்வ?” என்றும் சொல்லுதெபடியே, பகவான். பக்கலிலே அர்த்இக்க, 

டி ஆதிமவித்தி5, (௨) ஸரானாகஇிகத்பம், (௩) ஷி. (2) (௫) மான 
இகத்யம், (௬) டெ. 
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த்விதியப்ரசசணம்- ௧௪௭ 

மூட ப்சாய்இக்கு முன்னே ஸித்திக்கும். 

உபயமுமன்றிக்கே யதியாக்காலத்தே. யொக்கப் பி 

     
    மரீரவியோகாகந்தசம், 

  

பூர்வத்தில், ஹித்திக்கும் - லபிக்கும். 

(௮) இத-(இல்வாழ்வாருடைய) பக்இ, உபயமுமன்திக்கேஸா.த௩ 
பக்இயும் ஸாத்யபக்இியுமன்றிக்கே, அதியாக்காலத்தே - அதிவுக்கு ஸம் 
பாவனையில்லாத பால்யத்திலே, ஓக்கப்பிறந்து - (இருத்துழாய்க்கு ம 
ணம்போலே) கூடஜநித்து, தழுவிரின்று - விடவொண்ணாததாய், கட் 
டமே-- கஷ்டமென்பது, 

(4) 
ப்ரக்ருஇிக் ஸ் தூலஸ$சஷ்மருபாம் விஸ்ருஜ்ய ததாசீமேவ?” இத்மாஇயில், 
சொல்லுறெபடியே ரரிசவியோக ஸமகக்தசம், பகவத்ப்சாப்நபெண்ணு 

  

  

கஷ்கழு92௫௩ல ஆரக ஜேலட உஜ்ஜகின மல்ல? “இமாம். 

வதற்கு முன்னே சித்இக்குமென்கை, % 

வ்யா. (௧௫) இனி இவ்வாழ்வாருடைய பக்தி விசேஷமிருக்குக் 

படியையதிவிக்கறொர். ( இதென்றுதுடல்9 ) அதாவது முக்தையான 
இவ்வாழ்வாருடைய பக்தி ஸ்வயத்கஸாக்யமாயுபாயபூதையாயிருக்கும் 

பக்இயும் உபாயபரிக்சஹாகச்தசமபேச்ஷிக்க உபாய்பலமாய்வரும் பக்த 

யும் ஆற ஈடுவித்சொல்லுதற விசண்மேன்திக்கே (௨) *அதியாக்காலத் 
அள்ளே அடிமைக்சணன்புசெய்கித்து!” என்றும் (௬) “எனன; 

௯9 ஆ?! “பால்யாத்ப்சப்ருதிடைஸ்கிக்த8?” என்றும் சொல்லுக. 

படியே, அதிவுக்குஸம்பாவளையில்லாத பால்யத்தலே ப்ராப்தபலமான. 
வடிமையிலே யஇப்ராவண்யத்தைப் பிறப்பித்தென்னும்படி. இருத்து: 

ழாய்க்கு மணம்போலே, (ஓக்கப்பிறந்து) ( ௪), “ தழுவிநின்றகாதல்!” 

என்னு, விடுவேனென்றாலும் விடவொண்ணாதபடி. உடன் வக்இயாய், 

(௫) “சட்டிமேகாதல்” (௬) * வேட்கைகோய்கூத * என்றதுபாவ், 
ய விஷயத்தையதாமநோசதம் அதுபவிக்கப்பெருதபோது போஜாம். 

£ (௫ ஸூனுகதிகற்பம் (௨) த.வா-௨, ௧, ௩. (8) ஸதீ- சா - பா, ௧௮. 
(ச) இவா. ௪.௭.௧ (௫) ஷே-ஸ.வ ௪, (௪) ஷே ௪. ௪.௧௦. ws 
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oF ஆசாரியஹ்ருதயவயாக்யாதம். 

மூ. நோயாயுலர்த்தி விழ்ந்தலர்ப்பாய் தியாகஸ்விகாச நிஷ்டா 
ஹாநிகளாக்க 

கோயாய் - வ்யாதியென்பதாம்படி, உலர்த்தி - ஸோஷிப்பித்து, விற் 
ந்து - (அபிரிவேராப்இியிலே) ஆழ்ந்து, அலர்ப்பாய் - அலமாக்கப் 
பண்ணி, தீயாக - (இதசோபாய) பரித்யாகத் இலும், ஸ்விகாச - (ஷித் 
தோபாய) ஸ்விகாசத்திலும், நிஷ்டாஹாநிகளாக்கி - (த்யாக) நிஷ்டா 
(ஹாரியையும் (ஸ்விகார), நிஷ்டாஹாநியைமூண்டாக்க, 

பெருக தமையில்பசிபோலே கஷ்டமென்பது வ்யாஇயென்பதாம் 
படி வெறுப்பைவிளைத்து (௧) * வேவாசாவேட்கைநோய் மெல்லா 
வியுள்ளுலர்த்த” என்றும் (௨) “உன்னைக்காணுமவாவில் வீழ்ந்து?” 
என்றும் (௩) “உன்னைக்காண்பான் கானலப்பாய் '* என்றும் சொல்லு 
இறெபடியே, அஸோஷ்யமான ஆத்மவஸ்துவை குருத்து வற்தும்படி. 
ஷோஷிப்பித்து உடலிலே விழ்க்சாப்போலே கரையேற வொண்ணாத 
படி. அபிரிவேஸரூபமான தன்னுள்ளேயாற்ந்து போக்யமான அவ்விஷ 
யத்தைக்காணவேணுமென்ன அலமாக்கப்பண்ணி (௪) “உன்னாலல்லால் 
யாவசாலுமொன்றுங் குறைவேண்டேன்”” என்றெபடியே, இதசோபாய 
பரித்யாக பூர்வமாக அவனே உபாயமென்ற ௮இயிட்டிருக்குமிவரை 
(௫)“குதிரியாய்மடலூர்துமே”” (௬) “யாமடலூர்க்துமெம்மாழியங்கைப் 
பிரொனுடைத்தாமடல் தண்ணந்துழாய் மலர்கொண்டு சூடவோம் ” 
என்னும்படி, த்யஜித்த உபாயத்திலே மூட்டுகையாலே தீயாககிஷ்டா 

ஹாரியையும், (எ) “ஆகெனக்குரின்பாதமேராணாகத்தந்தொழிந்தாம்”” 
ஸர) *கழல்களவையே சாணாகக்கொண்ட ” (௯) அடிமேல் சேமல் 
கொள்தென் குருகூர்ச்சடகோபன்?? (௧௦) * மாகணைமிசை ஈம்பிசான் 
சசணேசசண்” (௧௨) **அழுக்கழேமர்க்து புகுக்தேனே”? என்றடுத்தடுத்து 

ப்சபத்தெபண்ணும்படியாக்குகையாலே(௭௨) “83% 3௧௦ எஐ3530 87௮3௦ 

SIGE” * ஸக்குதேவஹி ஸாஸ்த்சார்த்த$க்ருதோயம் தாசயேக்க 
gin” (sm) * ஐச புலை 2? ஈஸக்குதேவப்சபக்நாய:” இத்யாதி 

களில் சொல்லுதிறபடியே, ஸக்ருத்கர்த்தவ்யமான ஸ்வீகாசத்இில் நிஷ் 
டாஹாரியையு முண்டாக்கு பகவத்விஷயத்னை. கிலையாமையென்றம் 
ஷத்தாஹாரியென்றும் மிரண்டில்லையென்திருக்குமிவர்க்கு அவரத 

தத்விஷயஸ்மசாணஹேது வாகையாலே ஸத்தைக்கும். (௧௪) “எல்லால் 
சண்ணனென்னுமிருக்குமிவர்க்கு” தத்விஷயாஅபுபூஷையை மென்மே 

லும் விளைக்கையாலேபோகத்துக்கும்(௧௫)*வழுவிலாவடிமைசெய்யவே 
0ம்?” என்திருக்குமிவர்க்கு அமோேஷஸேஷதைகம இக் குடலாகை 
யாலே வருத்இக்குமுபகசணமாயிருப்பதொன்றென்கை. * 

“(ஐ இவா.௨.௧,௧0. (௨) ழே-௫,எ,௨ (௩) ௨-௫. ௮, ௪. (௪) ஷே 

டு,௮,௨. (௫) ஷடு.௩.௯.(௬) ஷெஷெடக0 (எ) ஷெடு, எ. ௪. (4) 
 ஷெ.௫. ௮:௪௨ (௬) ஷெஷே ௯, ௧௪, (௧0) (௧௧) ஷே. ௬, ௧௦, ௧௦. 

(க) (௪௩) ஸ்ரீராவு, ௧௭, (௪௪) ஷே ௬, ௭, ௪, (௧௫) ஷே ௩, ௩ 8 
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தவிதியப்ரகரணம்: ௧௪௯ 

*... மு. ஸத்தாபோசல்ருத்யுபகசணமாவதொன்று. 
மூ-(௪௬) இடூலேன் நோன்பதிகலேல் 

  

கும், போக     

  

ஸத்தா - (ஸந்ததஸ்ம்ருதிஹேதுவாகையாலே) ஸத்தை 
(மேன்மேலுமஅபுபூஷையை யுண்டாக்குகையாலே) போகத்துக்கும், 
வ்ருத்தி - அளேஷமேஷதைகாஇக் குடலாகையாலே) வருத்திக்கும், 
உபகரணம் - முக்யஸாதகம், ஆவதொன்று - ஆயிருப்பதொன்று.. 

(0) இடூலேன் - (ப௫த்தார்க்குசோற்றை) இட்டேனல்லேன், 
ரோன்பு - (பலல்யாப்தமாம்படி அஅுஷ்டி,த்த) கர்மயோசமூடையேனல். 
லேன், அறிடலேன் - ஜீவபாவிஷமிகஜ்ஜாகயோகத்தையுமுடையேனல் 
லேன், 
அன்றிக்கே, (ஸத்தாபோகேத்யாதக்கு) (௧) * ஸ$ஷீக( 38 1,௮0௦71 
எ நாடுஞ்டித்குர்வதஸ்ஜேஷத்வம் ?? என்னு, இஞ்சித்கரியாக வஸ்து 
வுக்கு ஸேஷத்வமில்லை யென்கையாலே ஸோஷத்வைக நிரூபணீயனான 
விவனுடையஸத்தை இஞ்சித்காசத்தாலே யாதலால் இவனுக்கு ஸத் 
காஹேதுவாய் (௨) 4 தனக்கேயாக” **உன்தன் இருவுள்ளமிடர் 
கெடுக்தோரும்”? (௧) “முழுக கெல? “கதாப்சஹர்ஷமிஷ்யாமி!? 
இத்யாதிகளில்படியே, இதுதான் பசமப்ர யோஜாமாகப் பண்ணுமதா. 
கையாலே அவனுக்கு போகமாயிருக்குமதானகைங்கர்ய வருத்திக்கு, 
பகரணமாயிருப்பதொன்னாகவுமாம், ஆகக்கீழ்ச்செய்ததாய்த்தது இவ 
ருடைய பக்இ ஸாஇத்துப் பெற்றதுமன்னு, அபேக்ஷித்துப் பெற்றது 
மன்று. ஸஹஜையாய்ஸத்தாஇகளுக்குபகசணமாயிருப்பதொன்றென்ன 
தாயிற்று. * 

ல்யா. (௧௬) இங்கனன்திக்கே, இவருடைய விந்தபரமபக்தி கர்ம 
ஜ்ஞாக பக்தகளாற ஸாதந௩த்சயத்தையும் இஜ்ஜன்மத்திலதுஷ்டிக் 
கையாலேயாதல் பூர்வஜன்மங்களிலப்யாஸத்தாலேயாதல் உண்டான 
'சானுலோவென்றெ ரல்கையிலே இரண்பெடியாலும் வந்ததன்றெ 
ன்னுமிடத்தை இவர் தம்முடைய உக்தகளாலே ஸாஇக்கிரூர். (இட 
இலேனென்று துடங்கு) அதாவது :- இட$லேனித்யாஇயாலே, 
ப௫த்தார்க்கு சோற்றையிடுதல் தா௫த்தார்க்கு தண்ணீர்வார்த்தல் செ. 
ய்தேனாசில் (௯) “ கெஜவாத் களு, 93 “ யஜ்யதாகதப$கர்ம ** என் 

இறபஒயே தாகமும் கர்மயோகாக்தர்ப்பூகமாகையாலே கர்மயோக 
தீஇலே நிவேடுப்பிக்கலாம், அது. செய்யமாட்டுசிலேன். இக்த்ரி 
யங்களைவிஷயல்களிலே போகாதபடி... நியமித்தேனாகில் ஜ்ஞாஈயோக 
'தஇலே நிவேடுப்.ிக்கலாம், அதுவும் செய்யமாட்டுகதிலேன். நிய 
'தனுய்க்கெரீண்டு மாரஸ்த்சோக்தமான காலங்களிலே. புஷ்பாதீயுப 
கரணங்களை ஸம்பாதத்து ஆராதித்து ஸ்துஇத்தேனாகில் பக்தஸரி 
ரத்திலே நிவேடுப்பிக்கலாம், அதவும் செய்யமாட்டுகதிலே னென் 
Di, * கோற்றகோன்பிலேன் அண்ணதிவிலேன் * என்று, பல 

(5) (6) இலா. ௨, ௯ ௪ (6) (5). 
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கடும ஆசாரியஹ்ருதயவ்யாக்யாதம். 

மூ. இற்பன்கீற்காள்களென்கையாலே ஸாதடத்சய பூர்வாப்யா 
ஸஜமல்ல. 

(௧௪) இப்பிறப்பே லகாளிலென்றபோகே 

  

இத்பன்-க்ருத்யாக்ருத்யங்களின் விஇநிஷே தங்களில் _ப்சவ்ருத்இகிவ்ருத் 
இகளைப்பண்ணினேனல்லேன், 8ழ்காள்கள்- சீழுள்ளகாலமெல்லா மூதி 
வுகெட்டு வ்யர்த்தமேயிருந்துவிட்டேன், என்கையாலே -. இப்படி 
யருளிச்செய்கையாலே, ஸாத௩த்சய பூர்வாப்யாஜைம் - கர்ம ஜ்ஞா 
௩.பக்தகளாெ ஸாதாத்ரயாதுஷ்டாகத்தாலுண்டானதும், பூர்வஜங்மம் 
களிலப்யாஸத்தாலுண்டான்தும், அல்ல - அன்று. 

(௮) இப்பீறப்பே - இஜ்ஜர்மத்திலே, லெகாளில் - அத்பகாலச் 
இலேதானே, பெற்றேன், என்தபோகே - என்றிவர்தாமே அருளிச் 
செய்தபோதே, 
  

வ்யாப்தமாம்பட. அஅஷ்டி கமான கர்மயோகமுடை யேனல்லேன், ௮இ. 
ல்லாமையாலே ஸ.கஷ்மரூபமான ஜீவபசவிஷயஜ்ஞாநயோகத்தையு 
டையேனல்லேன், ஆகையாலே உபயஸாத்யையான பக்இயில்லை யென் 
னுமிடம் அர்த்தாச்ஹித்தமென்கருளிச் செய்கையாலே. வர்த்தமானஜ௰் 
மத்தில் கர்மஜ் ஞாக பக்கிகளாகற ஸாதநத்ரயாறுஷ்டாஈக்காலுண்டா. 
தல்ல, (௧) “ இற்பன்கில்லேனென்றிலன்முனகாளால் ?” என்று, முன் 
புண்டான காலமெல்லாம். * சூர்யாத்? என்னு, ஈன்மைசெய்ய வடுக்கு 
மென்றால் வல்லேனென்றிசைந்இிலேன் “*குர்யாத்”” என்னு, இமைசெ 
ய்யலாகாதென்றால் மாட்டேனென்னு தவிர்க்இிலேன். இப்படி. Hel ss 
தைச்செய்யாமல் நிஷித்தத்தைச்செய்து போக்கேனென்றும் (௨) செ 
நிக்துணர் வொன்றின்மையால் இவினையேன் ஆழியங் கையம்மானை 
யேத்தாதயர்த்து?(&) “வாளாவிருர்தொழிந்தேன் ழ்காள்களெல்லாம்** 
என்று பகவதக்விஷயத்சையாசாயும் ஜஞா௩மொன்ன மில்லாமையாலே. 
பகவததுபவயோக்யமான காலத்தைப்பாழே போக்னெபாபியான கான் 
பிசாட்டிசொன்னது. செய்கல்லது. நில்கமாட்டாமையாலே மாயாம்ரு 
கத்தை யன்னுபின் பத்நிப்போன அருளாஜி யைத்இருக்கையிலேயபுடை 
ய ஸர்வேஸ்வசனை மங்களாஸாஸ௩ம்பண்ணப்பெறாதே அதிவுகெட்டு 
வ்யர்த்தமே இருந்துவிட்டேன் சழுள்ளகாலமெல்லாமென்றருளிச்செய் 
கையாலே பூர்வஜஈமங்களில ப்யாஸத்தாலுண்டானத. மல்லவென்கை.. 

வ்யா. (௧௪) இன்னமுமிவர் தம்முடையதொ awa Bah வகா தர அத்து வல் அன. 
யால்) அதாவது: (௪) “குதிக்கொள் ஞானங்களாலெனையூழிசெய்சவ. 

ம். 'எறிக்கொண்டிப்பிதப் ப லெகாளிலெய்இனன்யான்”” என்று, யம 
யமாதீயவஹிதனாய்க்கொண்டு ஸம்பாஇக்கவேண்டும் வே;தஈத்யாளோ 

பாஸநாத்யவஸ்காவிஸேஷங்களான ஜஞாநங்களாலே அேககல்பம். 
வல்ல மநக௩மாய் தருவாஅுஸ், 'யாய்வசக்கடவபக்இியோக 

a > ,தபஸ்ஷினுடையபலத்தை ஒருயதீஈமுமன் நிக்க இருக்கறல்விர 
.. (இிஇலா,௩௨,௬,(௨) பெ௮,௮௨, (௨) ஷு. (௪) இவா, ௨, ௩௨௮.
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மூ.--(௧௮) பெரும்பாழில் ச்ஷக்ரஜ்ஞன் பெருஞ்செய் 

இசண்மம் - (ஸாகரத்ரயாஅஷ்டாநத்காலுண்டான, சென்றும். பூர்வ 
ஐர்மாப் யாஸத்தாயூண்டாசென்றுமாறே) இரண்டும், கதியும் - நிவர் 

,தீஇக்கும். ர 

    

  

(௮) பெரும்பாழில் - ( அபரிச்சேத்பமாய் போகமோசக்ஷம் 
களைவிளைத்துக் கொள்ளலாம் நிலமான) ப்ரக்ருஇகத்வத்இல், Caps 
சஜ்ஞன் - பத்தசேதனனுடைய, பெரும்செய் - பக்இக்கு விளைநில 
மானமனஸ்ஸ. 

   ஹனானவவனுலே இஜ்ஜமத்தி 
'தறேனென்கையாலே ஐ£மாந்தசாப்யாஸஜமென்றும், இஜ்ஜன்மர்கன்னி 

லேஸாசாத்சயாதுஷ்டாதுஜமென்றும் சொல்லுறெவிசண்டும் போமென் 
தயி. இப்பிதப்பேயென்றும் லெகாளிலென்றுமிரண்டு. மருளிச்செய் 
தது, ஜர்மாந்தரல்களிலப்யாஸத்தையும், இஜ்ஜரமந்தன்னில் சரகாலஸா 

தயமானவவற்திலர்வயத்தையும் வ்யா வ்ருத்இக்கைக்காகவிறே. அன்றி 
க்கே, இடலேத்யாஇிவாக்யத்இலெடுத்த சந்தைகளெல்லாற்றுலும் பூர் 
வஜா்ம ஹித்தமானஸாத௩த்சயாப்யாஸ பலமல்லாமையைலாஇத்ததாய் 
அ;இல்லையாடல் இஜ்ஜர்மக்தன்னிலனத்றை. யப்யஹித்துவக்தகானுலோ. 
வென்றெஸங்கைவா, பூர்வஜம்மத்திலும் இஜ்ஜர்மத்திலுமிவர்க்க வற்தி 
லக்வயமில்லை யென்னுமிட த்தை இப்பிரப்பேத்யாஇயான இவருடைய 

ஸக்இவிசேஷத்தாலே தர்சிப்பியாகின்றுகொண்டு உபய ஈால்கையை 
யும் சேர்த்தள்ளுறொசென்தில்கனே யோஜிக்கவுமாம். இந்தயோஜனை. 

யைப்பத்றவும் பூர்வயோஜனையே இதனுடைய பட்டோலையான பெரி 

யபடிக்சச்சேருவது. * 
வ்யாஃ (அறி ஆனுலிவர்க்கித்த பக்இயுண்டாகைக்கு ஹே.தவென் ? 

என்னுமாகாண்கைஷையிலே பலபோக்தாவான விஸ்வரன் க்ருஷிபல 

மென்னுமத்தை சேஷத்சமும் கர்ஷகனும் க்ருஷியும் சத்பலமுமாக ரூபி 

'ததுக்கொண்டருளிச்செய்வறார். (பெரும்பாழிலித்யாஇிசூர்ணையாலே) 

(பெரும்பாழில் சேஷத்சக்னூன் பெரும்செய்) (4) * முடிவில் பெரும் 

பாழ்” என்னு, நித்யமாய் அபரிச்சேத்பமாய் சேதரர்க்கு, போகமோ 

ங்களைவிளைத்துக்கொள்ளலாம் கிலமான ப்சக்குஇதத்வத்தில் கேஷ் 

சஜ்ஞனுறெபத்தசே தனனுடைய(௨) *கெஞ்சப்பெரும்செய்' என்௮.பக். 

இக்கு விளைநிலமான மாஸ்ஸான௮ பாழ்த்தவிதியானவாறே யெ 
(a) Bear, 20. 20 8, (2) ஷெடு, ௩. ௪. oat 
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௧௫௨ ஆசாரியஹ்குதயவ்யாக்யாதம், 

மூ, கலியாரேவ ஆளும்வன்கு ம்பர்குடியேதி பெருமல்குடி.யும் 

தங்கள் கருத்துள்ளேயாக்கி ப்படிர்தண்ணும் போகத்தே 
ப் ழ் க் காவல்செய்து    

  

யன், ஏவ - (இச்சேகனனைகலியும் கோ 

ளென்று) ஆஜ்ஞாபிக்க, ஆளும்-மாஸ்னைதங்களுக்குஸேஷமாக) ஆளு 

இற, வன்குவும்பர் - மிடுக்கரான (இக்தரியல்களாவற) குறும்பர், குடி. 

யேறி - (இச்சேதனன் தேஹத்திலே) குடிபுகுந்து, பெருங்குடியும் - 
தங்களுக்குப்சசாகமான மனஸ்ணையும், தங்கள் கருக்துள்ளேயாக்க - 
தாங்கள்கினைத்தவதியே வரும்படியாகப்பண்ணி, படிந்து - (விஷயங்க 
னிலே) அவகாஹித்து, உண்ணும்போகக்தே - புஜிக்தெபோகத்திலே, 
-காசாகே - (ஒருக்காலமும்) பூர்ணமாகாகே, பொறுக்கொனு - ஆத்தக் 
கூடாதபடி, போகத்துக்கு - விஷயபோகாறுபவத்துக்காக, காவல்செ 
ய்து - இறைசெய்து, 

    
   

( கு ர்க்க சொல்ல கல எவென் 
தடங்கலும். (கலியாசேவ ஆளும் வன்கு௮ும்பர் குடியேறி) (௧) “ன 
விஞர்கலியார் கலிகவென்றென்மேல் ”” என்றெபடியே, கலியுகமாஜ 
வன்னியனிவனை நலியுவ்கோளென்றேவ, (௨) * மனமாளுமோரைவர் 
வன்குஜும்பர்"" '.என்இறபடியே, சே. மோஷமான மகஸ்ஸை. கங்களுக் 

'மேஷமாக்கிக்கொண்டு நடத்துமவர்களாய் முன்கை மிடுக்கராய் அத் 
விதியராயிருக்துள்ள இந்த்ரியங்களாகெ கு௮ம்பர் (௩) “கோவாயைவ 
'சென்மெய்குடியேதி”” என்றெபடியே, "இச்சேதனனுக்கு நியாமகராய்க். 

தேஹத்திலே குடிபுகுக்துட *கலியாசேவ'” என்தது, இக்த்ரிய 
. ங்களினுடையகலிவுக்குகலிகாலம் ப்ரவ்ருத்ககமாகையாலே கலியாசென் 

ம் ஐவசென்றும் சேதஈஸமாஇயாலே சொல்லுறது. தனக்கென் 
ஸக்ரஹமுடையானாப்போலே கலிறகொடுமையைப்பற்ற. கலியாசெ 

is ees 
ுக்கொணொா போகத்.
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த்விதீயப் ரக.ரணம். கடு௩ 

* மூ. குமைத்துத் இரித்து வீழ்த்தி வலித்தெத்தியருவியறுத்து 
க்சடனுகின விறுப்பிக்கப் பாற்.த்த விஇயானவாறே 

குமைத்து - தகைத்து, இரித்து - செக்கலிட்டுச்சுழத்தி, வீழ்த்து - 
(விஷயங்களா படுகுழியிலே) தள்ளி, வலித்து - பாஇத்து, ஏற்தி- 
ஈலிர், அருவி - காஇத்து பக்ஷிக்குமாப்போலவும், அறுத்து - சேதி 
தீது பகஷிக்குமாப்போலவும், கடனாமின - (அர்த்தகாமல்களிசண்டை 
யும்) கடமையிறுப்பாசைப்போலே, இதுப்பிக்க - இறுப்பிற்றுக்கொ 
ள்ள, பாழ்த்தவிதயானவாதே - (மாஸ்ஸஃஸ்ஃக்ருத கந்தமற்று) பாழ் 
பட்டவாறே, 

னாதபடியான விஷயபோகங்களை புஜிக்கவேணுமென்று (௧) **கழ. 
யார் காளையரைவர் புகுந்துகாவல்செய்த '? என்றபடியே, ser 
சாய் ஈலியகலிய விளூப்பதியாநின்ற பர்வத்தையுடையசாய்க்கொ 
ண்டு அவனைச்றைசெய்து ( குமைத்துத் இருத்துவீழ்த்து வலித்தெ 
ற்நியருவியறுத் துக்கடனாயினவினுப்பிக்க) (௨) *கூறை சோறிவைதாவெ 
ன்னு குமைத்துப்போகார் (௩) “ செக்லிட்டுத்இரிக்குமைவர் ** (௪) 
ஈகொவென்குழியினில்விழ்க்குமைவர் ” (௫) *ஐவர்இசைதிசைவலித் 
தெழ்றுஇன்றனர்”” (௬) 'ஐவசருவித்இின்றிட” (௪) “ஐவருத்துத்தின் 

திட” என்றெபடியே, தனக்கமிஷ்டமானவற்றைத்தாவென்று துகைத்: 

இழுத்து ஸாரீசமாகற செக்ஒலேயிட்டுச்சுழத்தி க்ரூரமாய்க்கசையேத 
வொண்ணாதபடியாயிருக்கும்விஷயங்களாறெபட்குழியிலேதள்ளி அவை 
'கானகேகங்களாகையாலே ஸ்வஸ்வவிஷயங்களிலே கொண்டுபோகைக் 

காக காலுஇக்கலுமிழுத்து ஈலிக்தருவித்தன்றுமாப்போலவும், அறு 
த்துத்தன்றுமாப்போலவும், என்விஷயத்தைக்காட்டென் விஷயத்தைக் 
காட்டென்று கெரிக்க இப்படிபஹ௩விதமாகதண்டித்து, (௮) “பொ 

ருளின்பமெனவிரண்டுமி௮த்தேன்”' ** ஐம்புலன்கட்கடனாமின *” என் 
இட. ஸ்சோத்சாஇகளுக்கு ப்ராப்தமாயிருக்ெ !அர்த்தகாமங்களெ. 
ன்று. சொல்லபபடற விரண்டையும் கடமையிறுப்பாசைப்போலே 

அவற்றாலே பரிபூதனாய் கொடுத்துப்போக்தே னென்னும்படி, தங்க: 
ளக்கு ப்சாப்தபலல்களை மிறுப்பித்துக்கொள்ள (பாற்த்த விதியான 
வாறே) இப்படியாகையாலே (௯) “*வாழ்த்தியவனடியைப்பூப்புனைந்து. 
நின் தலையைத் தாழ்த்திருகைகூப்பென்றால் கூப்பாதபாற்த்தவிஇ” என் 
இறபடியே, வகுத்தஸேஷியானவவனை வாழ்த்த ஆராஇத்து வணங் 
கும்பிகைகளாஇறெவிவற்திலொன்றிலு மந்வயியாமையாலே குதங்கோச 
ப்பத்முமானடைக்குசகந்தமற்று, மாஸ்ஸப் பாழ்பட்டவாறே. 

, (4) பொெமோ-௭.௭.௮. (௨) ஷேடைழே ௧. (௩) இ-வா, எ: ௧. ௫. (௪) 
ஷூ. (௫) ஷூ.௦,(௬) பெஃமொ.௭. ௭௪; (௭) ஷே. ௭, (௮) ௫.௬.௨,௧, 
(க) பெ. ௮. ௮௪. ணி 

20 
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௪௫௪ ஆசாரியஹ்ருதயவ்மாக்யாதம். 

மூ. தன்பால்மனம் வைப்பிப்பதாகத்தேய்ந்தறமன்னி யொள் 

வாளுருவி விளைத்தாற்தைலேரறுவித்து: 

,சன்பால் - தன்விஷயத்இல், மம் - (பாழ்பட்ட) மாம், வைப்பிப்ப 

தாக - (பயிர்படும்படி) வைக்கப்பண்ணுகைக்காக, “தேய்ந்த - (இந்த் 

மியங்களாறெவைவர்) க்ஷயித்து முடிக்துபோம்படி, மன்னி - (ஸ்தாவர 

ப்சதஷ்டையாக) இருந்து, ஒள்வாள் - (ஸர்வபாவங்களையும் சேதிக்கள் 

ie) ஓண்மையையுடைய (க்ருபையாறெ) வாளை, உருவி - (yrs 

ஹதமாக) உருவி, வினைத்தூற்றை - (அடி.காணவு மறுக்கவுமொண்ணா 

,ததான) பாபமாகறெதூற்றை, வேசறுவித்து - ஊரிவேசோடு பக்கவே 

eee m3 HD, 

       (சன்பால் மகம்.வைப்பிப்பகாக் தேய்க்தறமன்னி) (௧) “தன்பால் மன 
ம்வைக்கத்திருத்தி” என்றேபடியே, இர்க்ரியவஸ்யதையாலே இப்படி 
'பாழ்பட்டமாஸ்ஸை பமிர்படும்படி தன்பக்கலில் வைக்சப்பண்ணுகைக் 
காக (௨) “எனதேழைகெஞ்சாளும் இருந்தாக வோரைவரைக்தேய்க் 
அற மன்னியிருந்தான்”” என்றபடியே, கண்டதெல்லாத்திலும் சபலமா 
மிருக்றெமனஸ்ஹை அ துவேபத்ருசாகபொதஇியெடுத்இி யாளாரிற்பசசய், 
எத்தனையேனுக் பலவான்கள் இருத்தப்புக்காலும் இருக்காதே இனி 
மிப்படியோரைவரில்லையென்னும்பழியிருக்த விந்த்ரியல்களாறெவை 
sides முடிர்துபோம்படி. ஆரைபலத்தாலே குறும்பழிக்கும். 
ராஜாக்களைப்போலே ஸ்தாவரப்இஷ்டையாக விருந்து (ஒள்வாளூருவி 
வினைத்தூற்றைவேசதுவிக்து)) (௩) “நீபணித்தவருளென்று. மொன்வா 
குளி" என்றெபடியே, * வாஸர சரணா". 4 மாமேகம் ஞானம் 
Arg? என்னுடைய ப்சஸாதக்தையே உனக்குத்ஜீவ ஹேதுவாக அ. 
த்யவவரியென்ன? (௪) 8818, 2௫2௪?! “ஸ்இிதோஸ்மிக தஸக்தேஹ53” 
என்னும்படி, ஸகலஸக்பேஹங்களையும் . துணித்துப்புகடவற்மும், (௫) 

எ தஷஷக் கட ளெக்லைஸ்ன் 1 ஸர்வபாயேப் யோமோஷஷமிஷ்யாமி ” 
ன்றருளிச்செய்தபடியே, ஸர்வபாபங்களையும் சே.இக்கைக்கு ஸ. 

முமான.. ஒண்மையையுடைய _க்ருபையாஇறவாளை அப்ரஇஹதமரக்க 
பக்தியாறெ. பயிருக்கு விளைகிலமாகக் கல்பிதமாயிருக்துள்ள மகஸ்ஸடி 
பாழே டெக்துபோம்படி, (௬). “கொடுவினைதார் * என்றெபடியே, 
'இவனாலடிகாணவு மறுக்கவுமொண்ணாகபடி, மூடினபாப்மாறெ தற் 
றை (எ), வினைகளைவோற » என்றும், (௮) * வல்வினைக்தொடர்களை 

மூகலரிந்து என்னும், ட்ட மறுேயுண்டாகா த 

வாஸராருகெளாஇத ஊசி வேறோடும் பக்கவேஜோடு ம௮ப்பிற்று 

        

     

   
   2௮; எ. ௨ (க) பெமொ. ௬௨௨௪. (௪) 

9, ௬, கட (௭) இவா, ௩௨௨௯. ep see
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த்விதியப்சக்சணம்: இடு 

உ. மூ. ததிக்கொளிஇகவ்வையெருவிட்டு அழுமவாறுத்லைப்பற்தி 
ஈரியாய்க்கசிக்கதிலேமீரநெல் வித்இியெழுகாற்றுக்களையும் 
வேர்முதல் மாய்த்து, 

இக்கொளி - ( க்ருபாப்சயுக்தளங்கல்பத்தாலுருமாய்ந்து போம்படி.) 
தக்தமாக்கி, கல்வையெருவிட்டு - (ஊசாருடைய பழிமொழியை பக் 
யாடிறபமிருக்கு வர்த்தகமான) எருவரகளிட்டு, அமுதவாறு-(த்ஞாகமா 
இற) அம்ரு த௩இியை, தலைப்பற்தி - (வரயளவாய்) தலைக்குமேலேபோ 
ம்படி பெருகப்பண்ணி, கரியாய் - (மகம்) ஆர்த்சமாய், கந்ததிலே - 
பதம்செய்து வாய்த்தவாறே, ஈரகெல்விதீதி - ஸங்கமாற. கெல்லைவி. 
ஒத்த்து; எழுகாத்துக்களையும். - (கர்த்ருத்வ. போக்குத்வ புத்திரூப 
மாய்) யெழுந்து களையையும், வேர்முதல்மாய்த்து - ஊிவேசோடே 

    

என்னுதே பலன வித்த ென்கையகஜே, 
  

‘hiagriien பவோமாக்று, 
ணிதர்த்தமும் தோத்துவெது; விளையஅக்கையில் ப்சயோலககர்த்குத்வம். 
ஈஸ்வரனுக்கும், -ஸா௯தாத்கர்த்ருத்வம்- க்ருபைக்குமாகலாமிறே. (ஐக் 
கொளி) _ வெட்டினகாட்டைச் சுட்டுப்பொகமோப்போலே, “மோக 
Vowel” என்றெக்ருபாப்சயுக்த ஸல்கல்பத்தாலே முந்தரவடியதத்த 
வற்றை; (3) * இதவுசெய்யும் பாலக்காஜேீக்கொளீஇ வே௫ன்றதால்?” 
என்றிவ்வாத்மாவைமுடிக்றெகர்மஸந்தாகம்கெருப்புக்கொளுக்தி வேகா 
நின்றதென்னும்படி, (2) “ osPh-wimowA @Bo ras | dso 
Mpg PHS ross” “UC sesr gio மக்கெளப்சோதம்பாதா 
Gus யேவம்ஹாஸ்யஸர்வே -பாப்மாக$ப்சதாயந்தே”. என்றெபடியே. 
உரு மாய்க்துபோல்படி. தத்தமாக்க, (கல்வையெருவிட்டு) (க).*ஊா 
வர்சவ்வையெருவிட்டு ?” என்றெபடியே, _ பகவதாபிமுக்யம். பிறந்த 
வளவிலே இவன்பாகவதனுனானென்று ஸம்ஸாரிகள் சொல்லும்படி.பழி 
மொழியை பக்தியாறெபயிருக்கு வர்த்தகமானபெருவாகவிட்டு, அழு 
'தவாதுதலைப்பத்தி (௪) * அதிவையென்னுமமுதவாஅதலைப்பத்தி வாய் 
கொண்டதே” என்றெபடியே, ஜஞாகமாகறெ அம்ருக இயை வாயள, 
வாய் தலைக்குமேலே போம்படி பெருகப்பண்ணி (ஈரியாய்க்கடிக்கஇ. 
லே) (௫) “கண்ணனுக்கென்றீரியா யிருப்பாள்? என்னும், (௯) “*க9ந்த 
கெஞ்செளாய் ? என்றும், சொல்லுறெபடியே, அந்தஜ்ஞானவாரியா 
லேகல்லதுகண்டாலவனுக்சென்றுமறுஸந்தாநத்தாலே ஆர்த்சதைவிளை 
யும்படி. கெஞ்சுபதம்செய்து செவ்விவாய்த்தவாறே, (கசகெல்வித்தி) 
அக்கெஞ்சிலே ஸம்கமாகிற கெல்லைவிசைத்து, ( எழுகாத்றுக்களையும். 

வேர்முதல்மாய்த்து) ( எ.) 4 செய்த்தலையெழுகாற்று  என்தெபடி. 
Cu, தத்ப்சத்யாஸக்கமாய் ததேகபாதந்தரமாய் ,தசேகபோக்யமாய் 

.. (இ பெரியாஇடு, ௪௨. (6) சா. Gee, a. (a) தி-வா, ௫.௩, ௪. (2) 
'பெரியா-இ-டு, ௪, ௨ (9) இ-லா. ௬௨௭.௯, (௪) ௮, (எ) பெரியா-இ-௩, எ, ௭;
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&Q a ஆசாரியஹ்ருதயவ்யாகயாதம். 

மூ. ப்பட்டிச்சேவதக்க மீதுகொள்ளாமல் குதிக்கொள்வித்து: 
கடல்புசையவிளைந்து தலைவணக்கினவாறே 

  

    

பட்டிச் சேவதக்கி - இந்த்ரியங்களாஜெ) செக்களினுடைய ஸ்வைசஸ 
ஞ்சாரஹேதுவானகர்வத்தைப்போக்க, மீதுகொள்ளாமல் - அ௩ங்யார் 
(ஹமரம்படி, குறிக்கொள்வித்து - காவலடைத்து, கடல்புசைய - கடல் 
போலேயபரிச்சேத்பமாம்படி, விளைங்து-பலித்,து, தலைவணக்னெவாறே- 
பமிர்பலித்தவாறே கலைவணக்குமாப்போலே, (பக்இபரியாக Aubeo 

  

  

cauer இப்பமிரிலே கர்த்ருத்வ போக்தீருத்வபுத்தியைவிளைக்கு 
மஹங்காச மமகாசங்களாெகனையையும், ( ௧) “நீர்றுமதென்னிவை 
வேர்முதல்மாய்தீது?? என்றெபடியே, ஊரவேசோடே பதித்துப்புகட்டு, 
(பட்டிச்சேவதக்க) களையறுத்தாலும்போசாதேபட்டிபுகாமல்நோக்க 
னுலிறே பயிர் தலைப்பெற்றுச்செல்லுவது. ஆகையாலே, (௨) ஐம்புலச் 
சேவை யதக்9?? என்றெபடியே, விஷயார்ந்தரங்களிலே ப்ரவணமாய் 
பகவத் பக்தியைத் தலையழிக்கையாலேபக்இயாஇற விப்பயிருக்கு பட்டி. 
யான இந்த்ரியங்களாஇற சேக்களினுடைய .ஸ்வைரஸஞ்சாசஹே துவா 
ன கர்வத்தைப்போக்க (மீதுகொள்ளாமல் குதிக்கொள்வித்து) பயிர் 
பலபர்யக்தமானுலும் பலிதாம்சத்தை சாஷ்ஸூபஹரிக்க யோக்யதை 
யுண்டாகையாலே சண்ை$பண்ணிவைக்க வேண்மோய்த்து. அப்படியே 
(௯) “விளைஈத தானியமுமிராக்கஇர்மீதுகொள்ளுகினுர்கள், என்ெபடி. 
யே, அகர்யார்ஹமாம்படி (௪) “அ.சக்காசுரர் பிறத்திகுள்ளீேல்?? என்று 
சாக்ஷஸப்ரக்ருஇகளும் ஆஸ-ரப்ரக்ருதகளுமாகச்சொல்லலரம்படியான 
பாகவ;தஜாங்கள் எங்களுக்கு மிவன் ஸ்றேஹியென்திருக்குமல் வழியா 
(லே இத்தை யபஹரிக்கைக்கவகாசமற பக்இியாடற பயிர்விளைந்து இடக். 
இறகெஞ்சுக்கு (௫) “பள்ளியறை குதிக்கொண்மின்!' என்றெபடியே, கா 
வலடைத்து (கடல்புசைய விளைந்து தலைவணக்வெவாறே) (௬) **கா.தல் 
கடல்புசையவிளைவித்தகாசமர்மேனி” என்தெபடியே, எருவும். நீருமு. 
ண்டானாலும் மேல்வர்ஷ மில்லாகபோது பயிர்த்தலை குளிர்க்து வளசா 
சென்று காளமேக திபஸ்யாம மானவடிவழகைவர்ஷித்து வளர்க்கையா 

லே அந்த பக்தி யாறெபயிர் கடல்போலே அபரிச்சேத்பமாம்படி. 
பறித்த (6) “*வசம்புற்ற கஇர்ச்செர்கெல்தாள் சாய்தீதுத் கலைவண 
oe என்றெபடியே, பலித்த பயிசானது பரிபக்வமரயித்தலைவணக்: 

குமாப்போலே பலிதமானவஇினுடைய பரிபாக நிபந்தகமான வார்த்த 

௬ ௨, ௩, (௨) பெரியா-த, (௩) ஷூ-௪, ௪, ௮. (௪) இ-வர்.௫, 
ke Gat த-டு. ௪. ௬, (௬) இ-வா, டு, ௩, ௪. (௭) eee See   
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த்விதீயப்சகரணம். க்௫௭ 

௨... மூ. காளுகாள்கோட்குநையாக நின்னாரதியாமல் குந்தல்கொண் 
டாசாமையுண்டு காலக்கழிவாலே நிலத்துகாமல் பத்துத் 
துத்தண்டாலடி.த்துப்பதரஅத்துப் 
  

குறையாக - இத்தலையிற்சிறிது தொங்கத்றுண்டென்று நிதாபித்தறிய 
வேண்டும்படியாக, நின்னுர் - அருகேயிருந்தபிசாட்டிமார் முதலான. 
ரும், அறியாமல் - அதியமாட்டாதபடி, குந்தங்கொண்டு - முக்த 
னஞானவாறே. பின்னைச்சேச புஜிக்கப்பத்றா,த தன்னபினிவேரத்தாலே, 
ஆஜுமையுண்டு - மகஸ்டைக்குத்ருப்தி பிறவாமையால்மேன்மேலும் 
விரும்பிபுஜித்து, காலக்கழிவாலே - பரிபக்வமானவிவ்வஸ்அகாலவிளம் 
பத்தாலே, நிலத்துகாமல் - தறைப்பட்டு மல்கப்போகாமல், பத்து 
த்து - ப்சாப்திவிரோஇகர்மங்களை ஈூப்பித்று, கண்டாலடித்து, (கன்னு 
டைய க்ருபையா) தண்டாலடித்து, பதரறுத்து- பதர்போலே ௮ஸா 
சமான வாத்மாஅபவத்தில் ௬ுயைகிவர்த்இப்பித்அ, 
யால் வரும் பா.சவஸ்யம்பிறக்கவாதே ( காளூசாள் கோட்குறையாக 
நின்றாசநியாமல் கு்கல்கொண்டாசாமையுண்டு) பக்இபரிணாமம் சொன் 
னவித்தால் பலித்தது கதாஸ்சயமான ஆத்மவஸ்து பகவத்போக்யமாம் 
படி. இருக்இனமையிறே. ஆகையால் (௧) “*காளூகாள் வந்தென்னை முத் 
pa தானுண்டான்”” (௨) “ கோட்குறைபட்டதென்னாகுயிர்?? (௯), 
“நின்றாசதியாசதியாவண்ணமெர்கெஞ்ஜ௩முயிரு மவையுண்டு '? என்றெ. 
படியே, ஒருநாள் புஜித்துவிகையன்திக்கே, காள்தோறும் வத்து: 
புஜியாகித்கச்செய்தே பின்னையும் பர்யாப்தனன்றிக்கே படுற வலமாம். 
புக்கண்டு இத்தலையிற்சதிது தொல்டுத்துண்டென்று நிதாபித்ததிய 
வேண்டும்படியாக இப்பரிமாற்தத்தில் தலைநின்ற பிராட்டி. இருவடி இரு, 
வனந்தாழற்வான் முதலானாருமதியமாட்டாதபடி பெரும்பயெசானவர் 
கள் விளைக்தகெல்லைச்சேரவறுத்துக்கொண்டுபோம் புஜிக்கப்பற்முமே 
முத்தெனவளவுகளை குத்தங்கொண்டு புஜிக்குமாப்போலேமுக்தனானவா 
தே. பின்னைச்சேச புஜிக்கப்பற்றாத. கன்னபினி வேரத்தாலே இஸ் 
ஸரீசத்தோடே இருக்கச்செய்தே விளைந்தபரிபாகாஅுகுணமாக, (2) 
மனக்காராமைமன்னியுண்டிட்டாய்!” என்றபடியே, மகஸ்டைக்கொ. 
ருக்காலும். இருப்தி பிறவாதே மேன்மேலும் விரும்பி புஜித்து காலக். 

கழிவாலே நிலத்துகாமல் பத்றறுத்து, (௫) “*காலக்கழிவுசெய்யேலே”” 
என்றும், (௬) “*மன்னும்வறுநிலத்துவாளால் spe Cure” rex ger கல்லு அனகப த லத்தபல ee 
வதைப்பட்டு டில்பப்போசாமல் (௭) ''வினைபத்தறுக்கும்” என்ெபடியே, 

ட. ப்சாப்இி விசோதயொன கர்மங்களையறுத்து, (சண்டால,த்துப் பதசறு. 
.்த) அறுத்த நெற்ககசை தடியாலேயடித்து பதரும் மணியும் பிதிக்கு 

.. “இதிவா௯, ௯௮. (6) Bin (=) Bp. 20. எ. ௪, (௫) Cap 00, 20. ௪, 

     

    

(இஷ.௨. கூவ, (௪) பெஸ், ௮௯, (எ) பெ-மொ, ௪௪, ௪, ௯.
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க்௫௮ ஆசாரியஹ்ருதயவ்யாக்யாதம். 

மூ. போர்த்ததோல்லிடுத்து ஸ$சஷ்மவொட்டும் 8ீரிலேகழுவி 
வேறோர் கலத்திட்டு 

'போர்த்த-ஆக்மாவைப்பஇந்துடடக்கெ ஆதிவ்யாஇஷட்பாவ விகாரங்க 
  

ளுக்கு, தோல் - காசணமானஸ்தாலதேஹ.த்தை, வீடுத்து - (உமியைப் 
போலே) விடுவித்து, ஸ.க்ஷ்மவொட்டும் - ஸம்ஸாணஹேது வாய்ப் 
போக்கஸஷ்மாரிரத்தை, நீரிலேகழுவி - தண்லெத்தைத்தவுடரக் 
கழுவுமாப்போலே விசஜாஜலஸ்பர் ஸத்தாலேவாஸகாசேணுக்களோடே 
போக்கி, வேறோர்கலத்திட்டு - அமாகவகரஸ்பர்ரத்தாலே அப்சரா 
க்ருததேஹத்திலே ப்ரவேடுப்பித்று, 

Pert (ye pune am தண்டா கத. என்கபடியே, 
தன்னுடைய க்ருபையாகறெ த்ருடதசஸாதநத்தாலே ரெல்லோடொ 
க்க விளைக்இருப்பகாய் அஸாசமானபதகர்போலே யிருக்க. ஆச்மாறு 
பவத்தில் ருயையதத்து ( போர்த்தமோல்விடுச்து) அம்கெல்லிலு 
மியை விடுவிக்குமாப்போலே, (௨) * போர்த்தபிறப்பொடு கோயொடு 
மூப்பொடிறப்பலை பேர்த்து ” என்றெபடியே, ஆத்மாவைப் பொதி 
ந்திக்கொண்டு பெப்பதாய், ஆதிவ்யாஇகளுக்கும் ஷட்பாவவிகாரங்களு 

க்குமழயானஸ் தாலசேஹத்தெடையவிமோசஈத்கைப்பண்ணி, (ar 
சக்ஷ்ம்வொட்டும் நீரிலேகழுவி) அந்தரம் தண்லெத்தை சவுடறக்கழுவுமா, 
ப்போலே ஸ்.தாலகேஹம்போனாலும் தான்போகக்கடவதன்திக்கே ஸம் 

ஸாண... ஹேதுவாய்க்கொண்டு. போந்தகாய் பகவததுபவவிசோதியு 
மாயிருக்கச்செய்தே விரஜாபர்யந்த மிவனுக்குகமாஸாதஈமாய்க்ந்த 
ஸதச்ஷ்மாரிரத்தையும் (௩) “க3*ஷஷக வுல? * தத்தோயஸ்பர் 
மாத்ரேண ”” என்றெபடியே, விரஜாஜலஸ்பர்ரூத்தாலே வாஸ்காசே 
ணுக்களோடேபோக்க, கர்மஸம்பந்தமறுகையாலே ஸஃச்ஷ்மமுரீ சமி 
ருக்கைக்குஹேது வில்லாமையால் இங்கேகழித்து விடலாயிருக்கச்செ 
ய்தே விரஜாபர்யந்கமிவனுக்கு கமகஸாதஈமாக ஈஸ்வரன் சன்னிச்சையா 
லேவைத்து. விசஜையிலேயுள்புக்கவாறே. கழித்துவிடுமென்றிறே ஈம்மா 
சார்யர்களருளிச்செய்வது. ஸ.ச்ஷ்மப்சக்ருஇஸம்பகதல்டெக்குமளவும் 
வாஸகாசேணுவும் டெக்கையாலே அதுவுமப்போதாமிற்று நிவ்ருக்தமா 
வது. * விரஜையைச்சென்றுகட்டி வன்சேற்றள்ளலையும் வாஸநாசே 
ணுவையும் கழுவியென்றாறிலே?” (வேஜோர்கலத்இட்டு) (௪) ஈ சோர் 
கபிர்கடைங்து வெண்ணை இரண்டகனை வேசார்துதல்மடவாள் வேறோர். 

் ட்டு? என்ெபடியே, ஸ்தூலஸ-க்ஷ்மரூபையான ப்ரக்ருதி. 
யிதறின்றும் விவே௫த்துவாவ்னெ. இவ்வாத்மவஸ் தவை அமாகவகச 

(த) பெ ௨௯) Tea a eid 
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த்விதீயப்ரகாணம். ... ௧௫௯ 

மூ. பைந்தொடிமடந்தயரைக்கொண்டு ஓட்குணாஸாக்கமாக்கி 
வானோர்க்காராவமுசானவாறே முற்றுமுண்ண முன்னம். 
பாரித்    

  

வருகிற அப்ஸரஸ்ஸக்களைக்கொண்டு, ஷட்குணாஸாக்கமாக்க- (ஜ்ஞா 
நாஇஷட்குணங்களாற ஷட்ரஸல்களோடஹமக்க மென்தறவக்கமாம். 
படி பக்வமாக்கி, வாகோர்க்கு - நித்யமுக்தர்க்கு, ஆராவமுதானவா 
நே - பரமபோக்யமாம்படியானவாறே, முற்துமுண்ண - (இவ்லாத்ம 
வஸ்துவை) முழுக்கபுஜிப்பகாக, முன்னம் * இவ்வாத்மாவுக்குருசிபிறப் 
பதற்கு முன்னம் தானே, பாரித்து - அபேச்ஷித்து, 

ஸ்பர்ரத்தாலே அப்சாக்ருததேஹத்இலே ப்சவேப்பித்து (பை்தொ 
ஒ.மடர்தையரைக்கொண்டு. ஒட்குணசஸாக்கமாக்கி) (௧) அணை 
வர்போயமருலூல்பைக்தொடிமடக்தையர்தம் வேய்மருதோளிணையே!' 
என்டிஜெபடியே, (௨) “டசி மகரக் 2? “பஞ்சஸதாக்ய 

ஸசஸாம்ப்ரஇதாவர்இ (௩) “சகிஷளகஸ்?? 1 ூதம்மாலாஹஸ்தா$ 1” 
இத்யாஇப்ரகாரேண v0 Di @srsisB(w) doo spoosBroswsyg 2” 
“shlighapramer சேணாலங்குர்வக்இ? என்று, தங்கள்கையாலே 
இவ்வாத்மவஸ்துவுக்கு ப்ரும்ஹாலங்காசத்தைப்பண்ணி ஸத்கரிக்கும் 
'இவ்யாப்ஸரஸடக்களைக் கொண்டு தன்னுடைய போகத்துக்கர்ஹமாம் 
up, அலங்கரிப்பியா நின்றுகொண்டு (௫) “34 க-க்னததவ sss” 
ஈஸ்வேரரூபெனுபி நிஷ்பத்யதே ?? என்றெபடியே, ஸ்வரூபாவிர்ப் 
பாவம்பிறந்து முன்புதசோஹிதமாய்கடெந்தவாத்மகுணங்களெல்லாம். 
ப்சகாடக்கப்பெத்திருக்கற இவ்வாத்மவஸ்துவை ஜ்ஞாகாஇஷட்குணங் 
களாகித ஷம் ரஸஸம்யுக்தமாய் ( ௬) -௬௮ஷ &7' *அஹமக்கம்!” 
என்றெ அன்னமாம்படி, அவர்கள் கரஸ்பர்மத்தாலேபக்வமாக்இ ஸோேஷ 
வஸ்துகதமான ஜஞாகஸக்த்யாஇ. ஷட்குணம்களும் மேஷிவிகியோகத் 
அக்குதுப்பாகையாலே, இக்குணங்களேடே கூடி. *அஹமக்கமென்திருக் 
குமில்வஸ்அ. அவனுக்கறுசவையடி.சலாயிறே யிருப்பது. (வானோர்க்கா 
சரவமுகானவாறே) (௭) “வாஜேர்க்காசாவமுதே”” என்றபடியே, (௮) 
“வைகுக்ச்ன்தமசெமரெமதிடம் புருது”” என்பது, (௯) “விஇவகைபுகும் 
'தனர்”என்பதாய்,(௧௦) *பஇயினில்பாங்கனில் பாதங்கள்கழுவினர்'” இ௮ 
யாஇப்படியே ஆதரிக்கும் கித்யஸ.ஒரிகளுக்கு பசமபோக்ய மாம்படி 
'யானவாறே (மூற்றுமுண்ண முன்னம்பாரித்து (௧௧) '*என்னை முற்று 
முயிருண்டு” என்கிறபடியே, இவ்வாத்மவஸ்துவை மூழுக்க புஜிப்ப 
தாக.(௧௨) என்னில். முன்னம்பாரித்து ??, என்றபடியே, இவ்வா 

த்மாவுக்கு ௬௫ிபிறப்பதற்குமுன்னே பிடித்துப் பாரித்தும், 
ச (ம். (iad 
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௧௬௦ ஆசாரியஹ்ருதயவ்யாக்யாநம். 

மூ. உழுவதோர்காஞ்ரில் கொண்டு பெருகமுயலும் புத்தியுழ 
வன் க்ருஷிபலமிறே. 

மூ--(௧௯) கோலை கோகுல சசாசசம், 

உழுவதோர் நாஞ்சில்கொண்டு, க்ருஷ்யர்த்தமாக “பூமியையுமுவதற்கு 
ஸாதகமானதொரு ஹலத்தையாயுதமாகக்கொண்டு, பெருகமுயலும் - 
இவ்வா,த்மோஜ்ஜிவகத்துக்கு மிகவும்யத்நியாநிற்கும் ஸ்வபாவனுய், பத் 
இயுழவன் - ஸ்வவிஷயபக்தியை விளைக்கைக்குக்ருஷிபண்ணித்திரியும் 
ஸர்வேஸ்வருனுடைய, க்குஷிபலமிறே - வ்யவஸாயபலமிறே. 

(அ) கோலை - அயோத்யையிலும், கோகுல - ப்ருந்தாவனத்இ. 
லுமுள்ள, சராசரம் - சேதநாசே சங்கள், 

  

( உழுவதோர்காஞ்சில்கொண்டு பெருகமுயலும் பத்இியுழவன் சீருஷி 
பலமிறே ) (௧) * உழுவதோர்படையும் ”” (௨) 1 ஒற்றைக்குழையும் 
நாஞ்சிலும் '” என்றெபடியே, இவன்கர்ஷகனென்று தோற்றும்படிக்கு 
ஷிஸா.தரக்தைக்கையிலேகொண்டு (௩) “அரியதெளிதாகும். ஆற்றலால் 
மாத்திப்பெருக முயல்வாசைப்பெற்றால்?” என்றெபடியே, ஆரியகான 
சன் இருவடிகளில் ப்சாப்இயுமெளிதாம்படி. இவ்வாத்மோஜ்ஜீவாஜ்து 
க்கு மிகவும் யத்ரியாறித்கும் ஸ்வபாவனாய் (௪) *'ப.த்இயுழவன்!” என் 
இறெபடியே, இவ்வரீத்மாவுக்கு ஸ்வவிஷயபக்தியை. விளைக்கைக்கு கரு 
ஷிபண்ணித்திரியும் ஸர்வேஸ்வசனுடைய க்ருஷிபலமிஜே இவ்வாழ்வா 
ர்க்குண்டான விந்தபக்தியென்றபட.. இத்தாலிவருடைய பக்த்யுத்பத் 
காரணம் பகவத்க்ருஷியென்றதராயித்து, % 

வ்யா. (௧௯ ) இப்படியித்தலையிலொரு ஈன்மையத்திருக்கச்செய் 
தே ஈஸ்வரக்ருஷி பலிக்கக்கண்ட விடமுண்டோ வென்ன ? | 
ச்செய்கறொர் ( கோஸலேத்பாஇி) அதாவது :-- (௫) * ஸஷஷக்டிலம் 
௦௦:88 சாறி Pi Ermoosoggsog gos §! SH tssvet Suet 
opt ரசல் ஏல 08௮. ௭9௨6? * தவாமாமநந்இிகவய கரு. 
னும்ருதாப்தே ஜ்ஞாகக்ரியாபஜுலப்ய மலப்யமர்யை8 | யேதேஷ., 
கே வரகோக்கர கோஸலஸ்,தா£ பூர்வம் ஸர்வ மபஜந்திஹி ஜர் தவ ஸத்வாம்” என்றெபடியே, (௬) *அயோரத்இயில்வாழும் சசாசசம் முற் வும்” (௭) “ஒன்றின்தி ஈல்பாலுக்குற்றனன்"' என்னு, இருவயோக்பா இ கோலைதேரூவர்த்தகளான சராசரல்களெல்லாம் நிர்ஹேதுகமாக (a) 
REP TET TER SE MPSS EE | SEPT ORK EK மாகறல் வ 

vse” * ராமோசாமோ ராமயிதி ப்ரஜாகாம பவர்கதாட் | சாமபூதம் 
ஜுகதபூத்ராமேசாஜ்யம் ப்ரஸாஸஇ?” (௯). Seba Estas ரஷக 

.. (இபெசியா-இ, ௪. ௭.௪. (௨) பெஃமொ. ௮; ௮. ௮. (க) ௮; ௨. ௨௨. (ஐ) 
காதி. ௨௩, (௫) வத-ஸ்க-௬௯, (௬) இலா, ௭, ௫, ௪ (௭) Op, (௮) ஸ்ரீ-சா-யு ௧௪, ௬௬ (௯) ஷெ. ௮,டக, ௪. 

ரி 
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த்விதயப்சகரண்ம்: ௧௬௧ 

் மூ. செய்யும் குணமொன்தின்தியே அற்புக மென்னக் சண் 

டோம். 

  

செய்யும்குணல்  -. (பகவத்விஷ்கீகாசத்துக் @pdure) seu 
த்தது, ஒன்றின்றியே - ஒன்று மின்றிக்கேயிருக்க, ஆற்புகமென்னக்கண் 
டோம் - விசேஷஜ$்ஞர்வித்தசாய்ச் சொல்லும்படியாகக் கண்டோம். 

  

Stews | oxcahs mews ws கரம் 593 | கமல்? மஷ்ஷ் Koger 

PP wrosy | ககக மளா BwSyws AS” (2) “omoxsdaryye %) 

ஆவாகல் தன? * அபிவ்ருக்ஷ£$ பரிம்லாகாஸ்ஸ புஷ்பாங்குசகோச 
கா$ விஷயேதே மஹாசாஜசாமவ்யஸைகர்சதா$| உபதப்தோதகாகத்ய$ 
பல்வலாநிஸசாம்ஹிச | பரிர-ஷ்கபலாஸாநிவகார்யுபவகாநிச | அகால: 

பலிநோல்ருக்ஷா ஸ்ஸர்வேசாபி மதுஸ் சவா?” இத்யாஇப்படியே, ஸ்வ 
ஸம்ஸ்லேஷ வி்லேஷைகஸ._கதுக்கங்களாகையாற. கல்ல ஸ்வபர 

  

வக்தையுடைத்தாம்படி, ஈடத்தனொனென்ற௮ம், கோகுலத்திலுண்டான. 
சராசரங்களெல்லாம் அவனொருவன் குழலூதினபோது (௨) “மாரன் 
கள்நின்று மதுதாரைகள்பாயும் மலர்கள் விழும் வளர் கொம்புகள் 
தாழுமிசல்கும் கூம்பும் இருமால் நின்ற நின்றபக்கீந்கோக்கெலைசெய். 

யும்குணமே” ( ௩) “மருண்டு மான்கணங்கள்மேய்கைமறந்து மேய்க்க 

புல்லும் கடைவாய்வழிசோச இசண்பொடும் துலங்காப்புடை பெயசா 
எழுது இத்இரங்கள்போல நின்றனவே'” ( ௪) “பறவையின் கணவ் 

கள்கூததந்துவந்துசூழ்ந்துபகொடுடப்ப கறவையின்கணம்கள்கால் 

பசப்பிட்டுக் கவிழ்த்இதங்சச்செவியாட்டடில்லாவே '”? (இ) கோ 

வலர்ிறுமியரிளல்கொல்கை குதுகுலிப்ப உடலுளவிற்ந்து எல்கும் 

காவலுல் கடக்து சயிஅுமாலையா௫ வந்து கவிழ்ந்துநின்றனசே”” என்ற 

படியே, சைதம்யப்ரஸ்சணமில்லாத வ்ருக்ஷங்களோடு கைதக்பலேச 

முள்ள. இர்யக்குகளோடு சைதர்ய விஸோஷார்ஹமதுஷ்யஜாதியசான 

இறுபெண்களோவொயத கிர்ஹேதுகமாக பகவத்ப்சாவண்யப வாம். 

களானமைகண்டு (௬)  ஈங்கைமீர்களிதோசற்புதல்கேளீர் '” என்று, 

விமோஷ்ஞார்வித்தராய்ச்சொல்லும்படியாகக் கண்டோமென்கை, இத். 

சாரல் பகவர்நிர்தேதுக விஷகிகாச மிப்படி. பலிக்கக்காண்கையாலே 

ஆற்வாருடைய பக்தியுமவம்கிர்ஹேதுக க்ருஷிபலமென்னத்தட்டில்லை. 

யென்ததாயிற்து. * 

... (க) ஸ்ரீ சாடு ௪௨௭, ௧௬, (௨) பெரியா- இ, ௯, ௬௨௪௦ (ர ஷ-௯.(௪. 
ஷெ-௮. (௫) ஷே-க. (௬) ஷே, 

ee 
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௧௬௨ ஆசாரியஹ்ருதயவ்யாக்யாதம், 

மூ--(௨0) பட்டத்துக்குரிய யானையுமரசும் செய்யுமவையாசாயாது, 

மூ--(௨௪) முக்கீர் 

- (௫) பட்டத்துக்குரியயானையும்- சாஜவாஹ்யமான யானையும், ௮௪ 

சும்- ராஜாவும், செய்யுமவை - செய்யுங்கார்யங்கள்? ஆராயாது - ஆரா 
யப்படாது. 

(அ) முக்கீர்-சேதநோஜ்ஜீவரார்த்தமாக ஐகத்ஸ்ருஷ்டி காணகளே 

பர மாஸ்த்சப்சதாகாஇகளைப்பண்ண காகந்தரரீசத்தைக்கொண்டு ஸம் 

ஸரித்தே போந்தேனென்கையாலும், 

  

  

    

    

~ வ்யா.(௨0) ஆனு *ஹேதுகமாகவிஷயீகரிக்குமளவில் எல். 
லாரையும் விஷுீகரிக்கலாயிருக்க இங்கனேபிவசொருவரைவிஷமிகரிக் 
கைக்கடியென்னென்னு மபேகைஷயிலே நிரங்குஸ்வதக்த்சனானவவன் 
ஈம்வரத்வச்செறுக்காலே செய்யுமவற்றுக்கடியாசாயப்படாதென்னுமத் 
'*தைலெளகெத்ருஷ்டாந்தத்தாலே தர்சப்பிக்கர். (பட்டத்துக்குரியயா 
னையுமாசும்செய்யுமவையாசாயாதென்௮ு) அகாவது:--அசாஜகமானதே 

ஸத்திலே பட்டத்துக்குரியயானையைக் கண்ணைக்கட்டிவிட்டால் அவ்வா 
ஊையெடுத்தவனொருவன் சாஜாவாமளவில் அல்லாகாசெல்லாம் டக்க 
இவனையிப்படியெடுக்கைக் கடியென்னென்றும், சாஜாவானவன் சன்செ 
ருக்காலே ஒருத்தியைத் தனக்கு மஹிஷியாக பரிக்ரஹிக்குமளவில்இல்ல 
ஜொற்ற ஸ்த்ரீகள் பலருமுண்டாயிருக்க இவளை மிப்படி.யிவன் பரிக்ர 
ஹிக்கைக்கடியென்னென்அமாசாம் வாரில்லையென்றபடி... இத்தால் சொ 
ல்லிற்றாயித்து (௧) “ஸூ ௫ வரலை வைவ்??? “ஸ்வாதந்தீர் 
யமைஸ்வசமபர்யநுயோஜ்யமாஹ-ஃ”” என்றபடியே, பர்யதுயோஜ்ய 
மல்லாகவைஸ்வசஸ்வாதர்த்ர்யயுக்கனுப் (௨) “ஈக Jom 
SBRIBOSS” * பவமோக்ஷண யோஸ்த்வயைவஜந்து£க்ரியதே ?? என் 

இறபடியே, ஸ்வாதெபந்தமோக்ஷனுப் வேண்டினபோது வேண்டின 
வஸ்துவை வேண்டினபடியாக்கவல்ல ஸர்வேஸ்வசன், அஹேதுகமாக 
யிருக்கவாதர விஷயமாம்படி பட்டத் துக்குரிய யானையுமாசும் செய்யும 
வைபோலே ஸ்வாதிகமுமாய் ஸ்வார்த்தமுமான வாத்மவஸ்துக்களிலே. 
ஒசொன்றை ஈஸ்வாத்வச்செருக்கடியான ஸ்வேச்சையாலே, ஸ்வவிநி 
யோகார்ஹமாம்படி. விஷயிகரித்தால் அல்லாதவாத்ம வஸ்துக்களெல் 
லாங்டெக்க இவ்வஸ்துவை இவனிப்படி. விஷமீகரிப்பானென்னென்று 
'இதக்கடியாராயப்படாகென்கை. 4 

வ்யா. (௨௧) இல்லன் சொல்லுவானென்? இவர் தமக்கஜ்ஞா.தஸ-ஃ 
ருதங்களன்றோவில்லையென்னது, யாத்ருச்கொத்யஜ்ஞாத வடக்ருதங்களை. 

.. யாக அங்கேரிக்கானாறணலோவென்ன? அருளிச்செய்வளார். (மூக்கீசென் 
- து.துடல்€) அதாவது :-- (௩) “ முக்கீர் ஞாலம்படைத்க வெம்முடுல் 

(வி ஸ்ரீசக்சா-ஸ்ச-௨, ௮௮. (௩) இ-வா. ௩௨௨, ௧;   
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Ra மூ. வாழ்ந்தார் சூட்டுல்கோவை யாழியென்ற 

வாழ்ந்தார் - மூன்புலிவித்கவர்கள்:. அரஷ்ணபுதபுதம்சலே aes 
த்தசக்ஷணங்களிலுத்பத்திவிகாரங்களையுடையசாய் அதபேதித்தொழிய 
பட்டக் மொருபடிப்பட ஜீவித்தாசென்பஇல்லை. Quis 
கையாலும், சூட்டும்- பரமபசவாஹிகள் ஸமாரா.தகோபகரணங்களை. 
ரித்துக்கொண்டு பரிசரியாசிச்தீபசென்கையாலும், கோவை - தேம hk 
கால விப்ரக்ருஷ்டசாமக்குஷ்ணாத்பவகாசர விசோஇ நிரஸகாப, 
களை யதாவத்தாகப்பேசுகையாலும், ஆழி - தரைவிக்ரமணாஇ. 

,த்தகோத்தரணாந்தமான வபதாகல்களைப்பத்தும் பத்தாகப் பேசுகை 
யாலும், என்ற - இப்படியாக, ல் 

  

  

   

வனக eee ee ee ee 
வண்ணனே ! என்று. துடங்கி ஸர்வேஸ்வசன் (6) “noes 

௯ 92. “ விசித்ராதேஹஸம்பத்தி *? இக்யாஇப்படியே, ஸ்வசரண 

கமலஸமாஸ்ரயணோபகசணமான கசணகளேபசங்களை இவ்வாத்மாவுக். 
குண்டாக? உஜ்ஜிலிப்பிக்கையே ப்சயோஜாமாக ஜகத் ஸ்ருஷ்டியை 
ப்பண்ணினான். கான் அவன்தந்த கரணாஇகளைக்கொண்டு அவனையாஸ் 
சயிக்கையன்றிக்கே அதன்வழியே யொழு) ஸம்ஸரித்துப் போம் 
'தேனென்னு ஸ்வவ்ருத்தாக்தத்தையும், (௨) “வாழ்ந்தார்கள்?” என்று! 
துடங் முன்பு ஜியித்தவர்கள் ஜீவித்த ப்ரகாசம் மஹாவர்ஷ ஜலபுத் 
புதக்போலே ஈத்து ஈத்து ௮,த$ பஇத்தார்களென்னுமதொழிய ஸ். 
ருஷ்டிகாலம் அடங்கி இன்தளவும் வர ஜீவித்தவர்களொருபஒப்பட 
ஜீவித்தே போக்தார்களென்னு மில்வர்த்தம்தானில்லையென்று. ஐஸ்வர் 
யவான்களாய் முன்பு ஜீவித்துப்போந்தவர்கள் வ்ருத்தாக்தத்தையும், 
(க) * சூட்டு நன்மாலைகள் ”” என்னு துடல்9, பரமபதவாஹிகளாய் 
ஸமாராதகோபகரணங்களையும் தரித்துக்கொண்டு ஸமாசாத௩ம். 6 
நித்கச்செய்கே அத்தையுபேக்ஷித்து இருவாய்ப்பாடியில் வெண்ணை 
யை விரும்பிவந்தவதரித்தமைசொல்லுகையாலேபசமபதத்திலுள்ளார் 
குத்தாக்தத்தையும், (௫) “கோவைலாயாள்பொருட்0” ௭: 
(5, தேஸகாலவிப்ச க்ருஷ்டங்களான சாம க்ருஷ்ணாத்யவதாச॥ ளில் - 
சோதி சிசஸகாபதாகங்களை த.த்தத்தேறகாலங்களில்போல் தர்சித்து. 

டி விரோதி நிரஸ௩ம்பண்ணுறெ தசைகளிலே உதவி AECrr 
பண்ணப்பெற்திலேனா?லும், என்னுடைய ஹ்ருதயாதிகளே கடி 
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௧௬௪ ஆசாரியஹ்ருதயவ்யாக்யாதம். 

மூ. ere ந்தப் ஸ்வபரவ்ருத்தாந்தர்க்கு. யாத்ருச்சகொ.இக 

ஞுண்டாஇற்றோன்றும்.. 

மூ-(௨௨) செய்தகன்றி தேடிக்காணாதே கெடுத்தாய்: தந்தாயென்ற 

அத்வேஷாபி a களும் ஸத் ஸசத்கர்மத்தாலல்ல. 

ஸாக்ஷாத்க்ருத-ஸாகஷாத்கரிக்கப்பட்ட, ஸ்வப. வ்ருத்தார்தர்க்கு- 

பேபசலேயோதந்தங்களையுடையவிவ்வாழ்வார்க்கு, யாத்ருச்கொதிகள் - 

யாத்ருச்கொதுஷல்கொதி ஸஃக்ருதங்கள், உண்டாடல்-இருந்ததா௫ல், 

தோன்றும் - ப்ரகா௫ிக்கும். + 

  

  

(ர) செய்தகன்தி - (பகவத்விஷமீகாசத்துக்குடலாக) செய்யப் 
பட்ட ஈன்மை (உண்டோவென்று) தேடி - அம்வேஷித்து, காணாதே- 
அகப்படாதே, கெடுத்தாய் - த்வேஷபுத்தியைப் போக்கய், தந்தாய் - 
சபி முக்யமருளினாய், என்த-இப்படி. தாமே நிஷ்கர்ஷித்தருளிச்செய்த, 
த்வேஷாபி முள்யங்களும் ஆத்வேஷமும், ஆபிமுக்யமும், ஸத்கர்மத் 
தாலல்ல - ee வந்ததல்ல. 

ர ரரறுகனபால்களையமோருபச இயல... பொருபோகி 
யாக ஸாச்ஷாத்கரித்தருளிச்செய்றெ விவர்க்கு அஜ்ஞாூகமான தொன் 
நில்லாமையாலே தல்மை மீஸ்வனங்கெரிக்கைக்கடியான யாத்ருச்சி 
காஇிஸடக்ருதங்ளுண்டாகில் அல்லாதவற்னோபாஇ ப்ரகாசிக்குமிறே 
யென்றபடி. இத்தால் ப்சகாசித்ததாச லருளிச்செய்வர். அப்படியரு 
எிச்செய்யக் காணாமையாலும் கேவல கிர்ஹேதுக ப்சகாஸக வசம் 
கள் பலவு மருளிச்செய்தமைகாண்கையாலும் அவையுமிவர்க்கல்லையெ 
ன்தாயித்று. * 

வ்யா. (௨௨) இப்படி யல்கோசஹேதுவாயிருப்பதொரு ஸடக்ருத 
மில்லையேயாலும் அத்வேஷாபி முக்யல்கள் ஸடக்ருதமடியாகவானு. 

ட லோ வென்னவருளிச்செய்ஜொர்மேல், (செய்த ஈன்தி தேடிக்காணாதே) 
என்னு டல், அதாவது: (௧) “வாட்டாத்னுத்கெக்கன்தி செம் 
“தேனு வென்னெஞ்டல் இகழ்வதுவே'? என்று, ஸர்வேஸ்வசன் தம்மை 

விஷமிகரிக்கைக்கடியாக தாம் செய்த ஸுக்ருதமேதேலுமுண்டோவெ 
ன்று தேடிக்காணாதே (5) “என்னைத்திமனம்செடுத்தாய்” (௨) மரு 

தாழும் மனமே தந்தாய்” என்று, தீமனம் போகையாதறெ. அத் 
தொழும் மனமுண்டாகையாதெ ஆபி முக்யமும் 

லே ண்டாவித்தென்று தாமே நிஷ்கர்ஷிக்கையாலே. அத் 
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த்விதியப்சகரணம். ௧௬டு 

மூ--(௨௩) எண்ணிலும் வருங்கணனைக்கெண்டானுமில்லை. 

மூ-(௨௪) மதியாலிசைக்தோமென்னுமனுமதீச்சைக எிருத்துவமென் 
னாத வென்ளை ம் 

(௮.) எண்ணிலும் வரும் - கணனையிலும்வரும், கணனைக்கு-அந்த. 
பரிகணனைக்கு, எண்டானும்- ஓசெண்டானு மின்தியிருக்க பலிக்றெபடி. 
கண்டாயே யென்று தம் இருவுள்ளத்துக்கு மூதலிக்கையாலே, இல்லை- 

அக்தபரிகணனையுமில்லை. 

(௮.) மதியால் - அனுமதி மாத்சத்தால் (அவனை யென்னுள்வை 
(த்தேன்) இசைக்தோம் - (விரோதியைப்போக்கும்படியாக கானுமெ 
ன்னுஞ்சும்) இசைக்தோம், என்னுமனுமதிச்சைகள் - என்னு தமக் 
குண்டானதாகச் சொன்னவனுமதியுமிசையும், இருத்துலம் - (ஹ்ருத: 

யத்திலே) இருத்துவோம், என்னாத வென்னை- என்திசையா,க வென்னை, 

வ்யா. (௨௩) ஆனால் பசமபக்திக்கு முகம் காட்டமோபாதி பரிக 

ஊனைக்கும். முகங்காட்டுமென்னாரிறே இவர்சாமே. அந்தபரிகணளை 

'தானிவர்க்குண்டாய்த்தசானாலோ வென்னவருளிச்செய்வறார். (எண்: 

ணிலும்வரும் கணனைக்கெண்டானுமில்லையென்று) அதாவது :--( ௧) 

“எண்ணிலும் வருமென்னினி வேண்வேம்'” என்து, ஈஸ்வச குணாஇக். 

யம்சொன்னவித்தனைபோக்க அந்தபரிசணனைக்கும் தீம்மோடன்வயமில் 

லாமைகண்டு (௨) “*கெஞ்சே கருமல்கள் வாய்க்னெறோசெண்டானு 
மின்றியே வக்இயலுமாறுகண்டாயே ?? என்று, கார்யங்கள் பலிக்கு 

மிடத்திலெண்ணிலும் வருமென்றது. தான் மிகையாம்படியோசெண் 

டானுமின்றி யிருக்கச்செய்தே பலித்துக்கொண்டு நிற்ப, கண்டா 

யேயென்று தம் இருவுள்ளத்துக்கு மூதலிக்கையாலே அதுவு மிவர்க்கில் 

ட. லையென்கை. 

ந ன்யா, (௨௪) அதுதான் வேணுமோ, தமக்கதுமதிச்சைகளுண்டா. 

சவருளிச்செய்தாசே; அவைதான் ஹேதுவானுலோவென்ன ? ௮ 

wai மவனுலே உண்டானதென்னர். (மதியாலிசைக்தோம்) என்று 

துடல்9, அதாவது: (௩) “வைத்தேன் மதியாலெனதுள்ளத்தகத்தே"” 

என்றறுமதஇி மாத்சத்தாலே யவனை யெக்கெஞ்சுக்குள்ளே வைத்தே 

னென்றும், (௪) ** யானுமென்னெஞ்சு மிசைக்தொழிக்தோம் ” என் 

தும், விரோதியைப் போக்கும்படியாக, கானுமெக்கெஞ்ச மிசைக்தொ 

.. ழிக்தோ மென்றும், 'தமக்குண்டாகச்சொன்னவறுமதியு மிசையும் (௫). 

... “யானொட்டியென்னு ளிருத்துவமென்திலன் ** என்று, அவன் தம் 

புகு! ப்தாகக் கேட்டவளவில் கானிசைக்தென்னுடைய 

,த்திலே இருத்துவோ மென்திலேன்; என்தபடியே இவளையு 

(a) த-வா-௪, ௧0, ௨, (6) ஷெ டு, (5) 0-௮. ௧0. (௪) பெ, ௨௯... 

+ Se Te Se aay அரத் 02. 
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௧௬௬. ஆசாரியஹ்ருதயவ்யாக்யாதம். 

மூ... இசைவித்த வென்னிசைவினது. 
மூ-(௨௫) மாதவன்மலை. நீர் நிழலென்றேதிமெது 

  

'இசைலித்த - வருஇசையப்பண்ணின, என்னிசைவினது - கானல்லே 
னென்றகலாதபடி யென்னிசைவுகானுய்ப்புகுக்த விஸ்வசனுடைய கரு 
ஷிபலம். 

(௮) மாதவன் - கானுகந்த இருகாமமஅஸர்தித்தாய், மலை - நானு 
கந்து வர்த்இக்கு மூரைச்சொன்னாய், 8ீர் - என்னடியார். விடாயைற்திர் 
,த்தாய், நிழல் - அவர்களொதுங்கரிழல் கொடுத்தாய், என்று - இப்படி. 
யாக, ஏதிடுறெது - லவற்றையாரோபிக்கு     

  

  ள்ளேயிருத்துவோ மென்திசையாததம்மை (௧) “இசையித்தென்னை”” 
என்றெபடியே, வருந்தி இசையப்பண்ணி, (௨) ““என்னிசைவினை”? 
என்று நானல்லேனென்றகலாதபடி. யென்னிசைவுதானாய் புகுந்தவனை 
யென்னும்படி. இசைவித்த ஈஸ்வரனுடைய க்ருஷிபலமென்கை, அது 
மதிச்சைகள் தமக்குமுன்னே யுண்டாயிருந்ததாஇில் இருத் துவமென்தி 
லன் என்றும், இசைவித்தென்னை, என்று மருளிச்செய்யக்கூடாதிறே, 

வ்வா. (௨௫) இவை யொன்றுமில்லையாகலும் ( ௩) “மாதவன்?” 
என்றும், (௪) “இருமாலிருஞ்சோலைமலை”” என்றும், சொன்ன உக்இ 
மாத்ரங்களைப்பற்றாசாகக்கொண்டு விஷமீகரித்தானுக வருளிச்செய்கை 
யால் அவைதானுண்டேயென்ன ? அவைபேத்றுக்கடியாகச் சொல்லத் 
தக்கவை யன்னென்றுமிடத்தை மத்றுமிவத்றோடு எஹபடி. சங்களாக 
த்தக்கவற்றையும் கூட்டிக்கொண்டருளிச்செய்கருர். (மாதவன் மலைகீர். 
நிழலென்றே நிமெதென்றுதுடங்9,) அதாவது:--(௫) ““மாதவனென்ற 
தே கொண்டென்னை யினிமிப்பால்பட்டது யாதவங்களும்சேர்கொடே 
னென்தென்னுள்புகுக்இிருகது”” என்று, அந்த$புசவாவிகள்சொல்லும்மா 
தவனென்கறெ இருகாமத்தை யஹ்ருதயமாகச்சொன்னவளவிலே அத்தை 
யேகுவாலாசக்கொண்டு அல்லாததிறாகாமங்களுக்கு மிதக்கும் வரசியதி 
யாதவென்னை விஷமிகரித்தென்னுள்ளே புகும்திருக்து ஸகலகர்மங்களையு 
ம்போக்கனொனென்றும், (௬) ““இருமாலிருஞ்சோலைமலையென்றேனென்ன 
இருமால்வக்கென் னெஞ்சுநிழையப்புகுந்தான்” என்றோஜோரு தேயம் 
களில் மலைகளைச்சொல்லாரின்றால் ஒசோருவிஷயல்களையிட்டுச்சொல்லு, 
மோபாத யாத்ருச்சிகமாக, இருமாலிருஞ் சோலைமலையென்றேன், என் 
னுங்காட்டில் தானுகந்தருளின இருமலைமின்பேசை விரும்பிச்சொன் 
னேனாகக்கொண்டு நிரபேஷனானதான் பிசாட்டியோடு கூடவக்தென் 
னுள்ளே பரிபூர்ணமாகப் புகுந்கானென்றும் சொல்லும்படி, மாதவ 
னென்று ஈம்பேசைச்சொன்னான் இருமாலிருஞ்சொலைமலையென்று: கம் 

.. (கதிவா௫:௮.௯ (6. ஷைக ௭.௪ (௨) ஷ.ஃ௨:௭., 2 
௧௦, wf. & (@) Cp Re Te Mine (௪) CQ, ee pane 
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சர்வா ரானா ர 

சல தலிதயப்சசரணம்
. 

மூ. வ்யாவ்ருத்யுக்தயர்யார்த்தம் அபுத்இபூர்வகம் 
பலவிஸத்ருறம்பலாக்தரஹேது.. 

  

Onna 

வ்யாவ்ருத்யுக்இ - பேருக்கும் மலைக்கும் விமோஷவாசகங்களையிட்டு. 

வ்யாவ்ரு*்தி சொன்னமாத்சம், அம்யார்த்தம் - பாகவதர் விஷயமாகச். 

செய்த தல்லாமையாலே யக்யார்த்கம். அபுத்இபூர்வகம் - Qed gags 

இன்னினைவில்லாமையாலே புத்இபூர்வகமல்ல, அவிஹிதம் - இவை. 

"தான் பலஹேது.த்வேகஸாஸ்ஜ்சங்களில் விதிக்கப்பட்ட அமல்ல, பலக 
ஸத்ருமம் - பகவத்விஷமிகாசமாற மஹா * பலத்துக்கு ஸத்ருரமல்ல 

பலாந்தரஹேது - சலவல்பபலங்களுக்கு காரணமாமித்தனை. 

ஊரைச்சொன்னான் என்றேதிடுதெவை ஈஸ்வரனுகக்த. ,இருகாமமென்று. 

ம், அவனுகந்தவர்த்இக்தெஇருமலையென்றும் சொன்னவையல்லாப்பேரு 

க்கும் மலைக்கும் வ்யாவ்ருத்தி சொன்னமாத்சம். மத்றுமிவத்றோ? ஹை 

படிதமாய்ப்போருமவையான என்னடியார் விடாயைத்தீர்த்தாய் அவர் 

களுக்கொதுங்க கிழலைக்கொடுத்தாய் யென்றேதியறவை, ன் பயிர் 

'யொமைக்காக நீருள்ளமிடத்தேரின்றும் நெடுந்துலையிட்டிறைக்தெதும். 

தனக்குச்சூதும் சது ரங்கம்போருகைக்கும் காத்றுவசவுக்கருக்கைக்கு 

மாக விரிவுண்டாகப்புறம் இண்ணைக்கட்டிவைக்கற்துமொழிய பாகவ 

தர்கள்விடாய் இர்க்கைக்கும். அவர்களுக்கொதுங்க நிழலாகைக்கும் செ 

ய்ஜெதல்லாமையாலே அர்யார்த்தம், இவைதானித்தளையுமித்தலையில் 

நினைவின்றியிருக்க அவனடி.த்தேறிெறெவையாகையாலே புத்திபூர்வகமு. 

மல்ல... இவைதான்பலஹேதுதயா.. ஸாஸ்த்ச விஹிதங்களுமன்று.. 

'பகவத்விஷமீகாசமாஜறெமஹாபலத்துக்ைளத்ருறமுமல்ல. இவையு, 

ஸண்டாயிற்றதாஒலிவ்வருகேலைஅல்ப ப்ரயோஜகங்களுக்கு, ஹேதுவா 

மித்தனையென்கை. ஆகையாலிவை பகவதல்கோரத்துக்கு ஹேதுவாக 

மாட்டாதென்றுகருத்து. இழேயாஜ்ருச் கொதஇிகளுண்டாகல் தோன்று: 

ு வும், இங்கேமாதவனித்யாதியாலே அவனேநிடத்தக்கவை 

விவர்தம்முடைய வுக்தயாலே கண்டெடுத், 

z யெங்வனே யென்: a? wir Sw 
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௧௬௮ ஆசாரியஹ்ருதயவ்யாக்யாதம். 

மூ-௭(௨௬) இவன்ஈ$வே யடியானென்றோலைப்படா. ப்ரமாணம் பக்ஷ 

பாஇளாக்ஷி வன்களவிலனுபவமாறெ. 
  

(௫) இவன் - ஒன்றையாசோபித்தாகலும் விழயீகரிக்குமீஸ்வரன், 

கடுவே - ஆகஸ்மிகமாக, அடியானென்௮ு - நீயென்க்கு தாஸபூகனெ 

ன்து (க்ருஇியை ப்சமாணமாகக்காட்ட) ஒலைப்படாப்சமாணம்- எழுதா 
முறை யென்றத்தை (அர்யதாகரித்தும்) பக்ஷபாஇி - தர்சளாூலு, 

முனக்கு பக்ஷபாஇகளென்றும், ஸாக்ஷ் - ஸாக்ஷியாசென்றும், வன்கள. 

வில் - அகாதகொலமாத்மாப்ஹாசகனாிறெவலியகள்ளனுயிருந்து விட்டே 

னென்று பின்பிவரதுதபிக்கும்படி, அதுபவமாஜெ - விபரிதஜ்ஞா௩த்தா 

லே தமக்குத்தோன்திருந்தவராஇஷஹித்தாதுபவத்தைக் காட்டினவில்வா 

வ்யா. (௨௬) ஆனாலிப்படி. பிவரை நிர்ஹேதுகமாக விஷயிகரிக்கை 

வேண்வொனென்னென்னு மபேக்ஷையிலே யருளிச்செய்கறார் மேல், 

(இவன்கடுவேயென்றுதுடங்9) அ.தாவது:--இப்படி யொன்றையாரோ 
டித்தாலும் விஷமீகரிக்குமிவன் (௧) “£நடுவேவக்துய்யக்கொள்ள்றகா 

தன்” என்றெபடியே, காதனாகையாலே நிர்ஹேதுகமாகவந்து அடி.யானி 

வனென் ஜெனக்காசருள்செய்யும்'” (௨) என்றும் “௯3? “த்வம்மே”? 
என்ஜெபடியே, இவனென்னடியானென்று பிடிக்க “எண்ஷ? “அஹம் 
மே?” என்றெபடியே, அ.துக்வெரிசையாமல் என்னை கீ உன்னடியானென் 
ததெத்தாலே யென்ன? “*ஐ8௦வீ௦ஷலமுவ்ணக் 3? 6இ கம் வேதமூலப் 

சமாணாத்” என்ஜெபடியே, இவசையிசைவிக்கைக்காக (௩) “௨8௦2061௭77 
பஇம்விஸ்வஸ்ய?? (௪) “ws og 002” *ப்ரதா௩ க்ஷேத்ரஜ்ஞபஇ$ 

(@) “Soy rbTSas980 “கூரா த்மாநாவிறதேதேவ ஏக$”?இத்யாதி 
களாலே. சேதனாசேதனங்களடைய தனக்குஸோஷமென்னுமிடததை 

ப்ரஇிபாஇக்தே வேதத்தை ப்ரமாணமாகக்காட்ட, அதெழுதாமறை 
யாகையாலே அதோலைப்படாப்-மாணமென்றிவரத்தையந்யதாகரித்து 

தம்முடைய அகாத்யதுபவத்தை ப்சபலமாகக்கொண்டு நித்கையாலே, 
ஆக்ஷியிலம் ப்ரபலமான அடர்ச்சியை முன்னிட்டவளவிலதக்கு 

ஈக்ஷியாசென்று கேட்டவாறே “௯35?! “ஸ.இஸ்யாத்!” என்றெ. 
உயே, தத்வதர்செளான ஜஞானிகளை ஸாக்ஷியாகக்காட்ட “88.௫3 

$௮2? “த்வத்பக்ஷபாை? என்றெபடியே, அவர்களுனக்கு பச்ஷபா 
க்கு, 'ணழிவுசொல்லுகையாலே (௬) “*வன்சள் 

் ம், அகாதிகாலம் அஹம்மம என்திரு 
பஹா.சமாகறவலிய களவால்வக்ததென்று: 
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மூ. இக்இரஞாலங்கள் காட்டிக்கொள்ளச்காப்பாரற்று விதம். 

_ பிறந்த பிறவிக்கெ௫ராகப்பிறந்துகொண்வெந்து எனக்கொருவனுக்கு, 

_ மேதன் ப்ரஸாதங்களைப்பண்ணும்ப. 'யாகஸர்வேஸ்வரனாய்வைத்து தரி 

ந்தது. 

மூ--(௨௭) வாவாரில்லை. 

.. இக்இரஞாலங்கள்காட்டி - இந்இரஜாலம்போலே தருஷ்டி9த்தாபஹாச 

டக அதப் கொள்ள - இவர்தம்முதாக நினை 

,த்இருந்த ஆத்மாத்மீயல்களை தன்னு தாக்கக்கொள்ளும்படியாக, காப்பா 

சற்று - நிவாசகசொருவருமற்று, விஇ - க்ருபை, மாகழ்க்தது - ஸர்வஸ். 

வாமியாய் (சீலவானான த்ருவிக்ரமனை) குழ்க்க௮- = 

(அ) வசவாறு - வந்தவழியானது, இல்லை - இன்னதென்று சொல். 
லலாவதில்லை, 

இவசததபிக்கும்படி, (௧) 1! இந்இசஞாலங்கள்சாட்டி. மிவ்வேழுல 
'கல்கொண்ட'” என்று, இந்இரஜாலங்கள்போலே, த்ருஷ்டிசித்தாப 

(ஹாரிகளானவடி.வழகையும் த்தையும் சேஷ்டி.தத்தையும் காட்டி. 

வாய் மாளப்பண்ணி ஆஸரப்ரக்ருதியான மஹாபலி என்னிதென். 

திருந்த லோகத்தை: தன்னுதாக்கக்கொண்டாப்போலே இவசையும்: 

'வடிவழசையும் லோஇகளையும் காட்டி வாய்மாளப்பண்ணி இவசென். 

விதென்திருந்த ஆக்மாவை. சன்னுதாக்இக்கொள்ளும்படியாக (௨) 
ஈவிஇவொய்க்இன்று காப்பாசார் *”? என்று, க்ருபாஜகையான ewer 

காக்கவோ? க்ருபா பரதந்த்சனான. நீகாக்கவோ 2 க்ருபாபாத் சமான. 

நான்காக்கவோ?. என்னும்படி, ஒருவரால் நிவாரிக்கவொண்ணாதபடி. 

பெருகுவதாய் ஸ்வதம்த்சனான தன்னாலும் ,தப்பவொண்ணாதபடியிருக். 

கையாலே விஇிஸப்தவாச்யையாயிருந்துள்ளக்ருபை, (௬) “எனத் 
கோர் பிறப்பும்  ௭இர் சூழல் புக்கெனக்கேயருள்கள் செய்ய, ௮ம். 

மான் இருவிக்செமன்விதி சூழ்ந்தது என்று: ரேக ஜன்மங்கள், கான் - 
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௧௭௦ ஆசாரியஹ்ருதயல்யாக்யாதம். 

மூ, வெறிதேயென்றறுதி பிட்டபின் 
  

என்தஅுஇயிட்டபின் - என்று நிச்சயித்தசபின்பு, 

என்றிதுவக்தவழியின்னதென்று யிதுக்குச்சொல்லலவதொரு ஹேது 
வில்லை. பேறு மிகவுமினிதாக மிசாநிற்குமென்றும் (௧) *வெறுதேயருள் 
செய்வர் செய்வார்கட்கு”” என், தான் செய்யரினைக்தவர்களுக்கு சிர்ஹே 
கமாக க்ருபைபண்ணுவரென்றும், இப்படி விஷமீகாசம் கிர்ஹேதுக 
மென்னு சாமேயதுஇியிட்ட பின்பு (௨) '*தனியேன்வாழ்முதலே'' என் 
௮, ஸம்ஸாசக்இலொருதுனை யன்றிக்கேயிருக்கற வென்னுடைய வதுப 
வத்துக்கு ப்சதமஸஃக்ருகமானவனே ! என்று தம்முடைய பேத்றுக்கு. 
மூலடைக்ருதமாக விவசருளிச்செய்தவவன் தன்னையொழிய வேறுகத் 
மிக்கலாவதொரு ஸஃக்ருகமில்லையென்கை. *அன்திக்கே! யாத்ருச்கொதஇ 
களூண்டாடுல் தோன்றும், என் ஐஜ்ஞா தஸ._க்ருதழு மிவர்க்ல்லை யென் 
னவாதேயிப்ப,ி. நேரகக்கழிக்கவேணுமோ, அகாஇகாலமங்கேரியா 
சவனின்௮ுசெய்கையாலும் அல்லாதவாச்மாக்களெல்லாம் இடக்கு இவ 
மையிப்படி விஷமீகரிக்கையாலும் இதக்குடலானதே சேனுமொருஸஃ 
க்ருதமிவர்க்குண்டாகக்கூடுமென்று.. கார்யத்தையிட்டஅமித்தாகலும் 
கற்பிக்கலாவ தொன்தில்லையோவென்ன 2 அப்பட. கற்பிக்கலாவஇல்லை. 
யென்னுமிடத்தை விஸ்தரேண ப்சஇபொஇக்கருரென்று ஸங்கழயொக் 
செய்தான்.றிதேடிக்காணாதே, என்றுதுடல்9, வெறிதேயென் தறுஇட்ட 
பின் என்றுமளவுமேகவாக்யமாகக்கொண்டு இல்வாழ்வார் கருத்தைச் 
சொல்லிக்கொண்டு செல்லுறெதாய் (௩) ''எக்ஈன்தி செய்சேனு?” என்று 
யகவதல்கோசத்துக்குடலாக தாம்செய்த ஸடிக்ருகமுண்டோவென்று, 
தேடிச்சாணாகே அல்கோசத்துக்குடலானஇல்லையால் அத்வேஷாபி 
முக்யங்களுக்குத்தக்கது சானுண்டோ வென்னில்? அலையுமவனுலே 
வந்தது ஸத்கர்டித்தால்வக்ததல்ல (௪) *எண்ணிலும்வரும்!என்றபரி 
குணனைதானுண்டோவென்னில் ? அதுக்கெண்டானுமில்லை (௫) “வைத் 
தேன்மஇயால்”? (௬) '“யானுமென்னெஞ்சுமிசைக்தொழிக்தோம்'' என் 
தவதுமதச்சைகள் சானுண்டோவென்னில் ? அவையுமவனுண்டாக்கெ 
௮. (௪) “மாகவனென்றதேகொண்டு” (௮) “இருமாலிருஞ்சோலை மலை 
யென்றேனென்ன”” இத்யாஇகளாலீஸ்வசன்வலியவேதிறவை வ்யாவ் 
குதியுக்தியாஇகள். இவன் ஈடுவேவர்கடியானென்றுபிடித்து. ப்சமாண 
ஸாச்ஷிகள்காட்டி அவைகார்யகரமாகா தவளவில் வடவழகைக்காட்டி. 
இப்படி இல்வஸ்துவை ஸ்வாஇிஈமாக்இக்கொள்ளூம்படி Borla Bonne 
£ற்றக்ருபைசூழ்ந்தது. இவ்விஷமீகாரத்துக்கு (௯) 4 வசவாஜொன் 

௧௦) “ வெறிதேயருள் செய் ?” இத்தனையென்றிவர்தாமே. 

௮. ுஷ௨கூடு. (ம) ஷ.க0. ௯.௮. (௪) ஷ.. 
டூ௮. ௭.௧௦, (௬) பெ- ௮. ௨௬. (எ) இ-வா. ௨, எ. ௩, (). 

(௫ Gu, 61. @x. (20) Bar, ௮௪. ௮. 
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த்விதயப்சகாண்ம்: ௧௭௧ 

  

3 மூ. வாழ்முதலென்றெ ஸஃச்ருதமொழியக்கற் பிக்கலாவஇல்லை. 
(௨௮) ஈலமருளினனென்கொலென்றாமூலசூடம் அருளால் மன் ee ரு GOGO அறு 

னுமவர்க்கன்புக்கடியானதுவேயடிசேருகைக்குஸாதமம். 

வாழ்முதலென்றெ - தம்முடைய பேத்றுக்கு மூலஸஃக்ருதமாக தம்மா 
லேசொல்லப்பட்ட், ஸக்ருகமொழிய-ஸாக்ஷாத்தர்மமான விஸ்வானொ 
மிய, கற்பிக்கலாவஇில்லை-வேறுகற்பிக்ககாவதொரு ஊடக்குதமுமில்லை. 

(௮) ஈலம் - பக்தியை, அருளினன் - க்ருபைசெய்தானென்று 
பக்ரமித்து, என்கொலென்று - என்கொலெம்மானென்றுமளவாக ஆழூ 
லசூடம் - உபக்சமமேபிடிச்துபஸம்ஹாசத்தளவும், அருளால் - (சிர் 
ஹேதுக) க்ருபையாலே, மன்னுமவர்க்கு - தரிக்கவேண்டும் ஸ்வபாவ 
சானவிவ்வாழ்வார்க்கு, அன்புக்கு - விளைந்தபக்இக்கு, அடியானதுவே- 
மூலமானது8வ, அடி.சேருகைக்கு - இருவடிசேருகையாதெ ப்ராப்இக் 

  

௮, தம். பேழ் 
தக்கு மூலஸடக்ருகமாக விவசருளிச்செய்த விஸ்வசன் தன்னையொழிய 
இவர்க்கு வேறுகற்பிக்கலாவதொரு ஸக்ருகமொன்தில்லையென்று இல் 
நனேயோஜிக்கவுமாம். இந்த யோஜனை யிதின்பட்டோலையான க்ரந்த 
'த்இலிவசருளிச்செய்த மர்யாஜைக்குச்சேரும். ஆகவிதுக்குக்ிவர் ப்ச 
பாவத்தையும் அ.துக்கடிபகவந்கிர்ஹேதக கடாக்ஷமென்னுமத்தையும் 
ஒத்தாலிவர்க்குண்டான பக்இயின் வ்யாவ்ருத்தியையும் அதுதான். கர் 
மஜ்ஞானஸாத்யை யல்லாமையும் இவசைமீஸ்வசன் அங்கேரித்ததுக்கு 
கேவல க்ருபையொழிய ஹேச்வர்சசமில்லாமையையும் சொல்லித்தா 
யிற்று. % 

வ்யா. (௨௮) இப்படி மிர்ஹேதுகவிஷமீகாரபாத்ச பூகசான விவ 
ருடையபக்தி பகவத்க்ருபைகலப்தையாயிருந்தகாலலும் உபாஸகனு, 
க்கு கர்மஜ்ஞாகஜநிதையான பக்இ யோபாஇ இவர்க்கு ப்சாப்தஸாக௩ 
மிதுவோவென்னவருளிச்செய்கறொர்மேல் ( கலமருளினன் ) என்று 
துடல்9, அதாவது:-- (௨) * மயர்வறமஇகலமருளினன் ” என்று, 
தம்முடைய பக்த்யுத்பத்தொசணம் கேவலபகவழ்க்ருபையென்துபக்ர. 
மத்து (௧) * என்கொலெம்மான் இருவருள் '” என்னுமளவாக ஜ்ஞா 
நதசையோடு வரணதசையோடு ப்ராப்இதசையோடு வாசியத (மூல 

9) (௪) ஈமாலருளால்மன்னுகுருகூர்ச்சடகோபன்'! என்று, பி 
ர அ ப்வறன்ள்த expires Onan நின்றநிலை 
தோருமவனருள் கொண்டேதரிக்கவேண்டும் ஸ்வபாவசான விவர்க்கு, 
CG) 4 ஆசாவன்பிலடியேனுன்னஏ.சேர்வண்ணமருளாய்? ஏன்கை 
யாலே, (௬) * லமருளினன் '* என்று, பக்நிகாசணமாகச்சொன்ன 
'கருபையே ௮. சேருகையாதெ ப்சாப்திக்கும் ஸு.சாமென்றபடி.. &.. 

a) இ-வா, ௨, கடு, (௨) திவா, ௪, ௪, ௧, (௩) ஜே. ௧0,௭. ஐ. (௪) வ ரல வசனப் (oe 
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௧௪௨ ஆசாரியஹ்ருதயவ்யாக்யாதம். 

மு-(௨௯) புணர்தொறுமென்னக்கலக்து, பிரிந்து. ஜ்ஞாகபக்இகளை 
வளர்த்தது. சனங்குழையிடக்காது. பெருக்குதலும் மா 
ஸோபவாஹி போஜநப் புறப்பூச்சம்போலே ஆற்ற ஈல்ல 

  

(0 புணர்தொறுமென்ன - தடமுலை புணந்தோறு மித்யாதி 

யில் ப்சகாசமாக வபிரிவேரம் பெரு வசாரின்ததென்னு சொல்லும் 

படியாக, கலந்து - ஸம்ஸ்லேஷித்து, பிரிந்து - விஸ்லேஷித்து, sore 
பக்திகளை (க்சமமாக) ஜ்ஞாரத்தையும் பக்தியையும், வளர்த்தது - அபி 

வ்ருத்தி பண்ணிவித்தது, கனங்குழையிட - அரர்க்யாபரண மிகைக் 
இடெமாம்படி) காதுபெருக்குதலும் - காதுபெருக்குமாப்போலவும், 
மாஸோபவாஹி - மாஸமுபவஷித்தவனுக்கு, போஜப்புறப்பூச்சும் 
போலே - சோற்றையறைத்துடம்பிலே பூசமாப்போலவும், ஆற்றகல்ல- 
ஸாத்மிக்க ஸாத்மிக்க தன்குண சேஷ்டி. தங்களைக்காட்டி, யடமை கொ 
ண்டவனென்லும்படி, 

    

வ்யா. (௨௯) இப்படி ப்ராப்தி ஸாதகம் க்ருபையேயாடல் (௧) 
இன்னின்ற நீர்மை யினியாமுறாமை”” என்றதபோதே இவசபேக்ஷிதம் 
செய்து விடலாயிருக்க இவசைவைத்து ஸ்வஸம்ஸ்லேஷ விஸலேஷங்க 
ளாலே ஜ்ஞாஈபக்இகளை வளர்த்ததேதுக்காகவென்னு மாகாண்கைஷயி 
லேயருளிச்செய்கிறும்.(புணர்தொறுமென்ன தடங்) அதாவது: (௨) 
எபுணர்தொறும் புணர்ச்சிக்காசா”” இத்யாதியாலே ஸம்ஸ்லேஷிக்கும் 
தோறும் ஸம்ம்லேஷத்துக்குத்சக்கவளவல்லாதஸ-கஸாகரமானது ௮. 
பரிச்சேத்பமான வாகாசத்தையுங்கட£தவ்வருகுபட்டு விபூதிக்வயத் 
தையும் விளாக்கொலை கொள்ளவல்லவரவையும் முழுத்தும்படிபெருபி 
இப்படிபெருனெ விது விஸலேஷப்ரஸல்கத்திலே பெருக்காறுவற்திய,. 
சசுமோப்போலே ஸ்வப்ஈகல்பமென்னலாம்படி. வற்திப்போய் ௮.த்தசை 
யிலே ப்சாணஸ்தாகமான ஹ்ருதயத்திலே. பூர்வஸம்ஸ்லேஷத்தாலுண். 
பான புடைதோறுமுள்ளே புகுந்து ஆஸ்சயமான வாத்மாவுக்குப்பொ 
துக்க வொண்ணாதபடி அபிரிவேயம் பெருவொசாநின்ததென்னு சொல் 
'ும்படியாக கலப்பது பிரிவதாய், கலவியாலேஜ்ஞாரத்தையும் பிதிவா 
லேபக்இயையும் வளர்த்தது, கனத்தபணியிடுகைக்கிடமாம்படி. லிட் 

டுத்திரியிட்ட ௩ குசம்பையிட்டு கொப்பிட்டு காதுபெறுக்குமாப்போ 
லவும், மாஸோபவாஷிக்கு ப்ரதமத்திலே போஜ௩த்தையிடில் பொறா 
தென்று சோற்றையசைத்துடம்பிலேபூசி பொரிக்கஞ்சகொடுத்து பொ 
நிக்கூழ்கொடுத்து ஒழுக்கத்திலே போதகம்பொறுப்பிக்கு மாப்போல 
வும் (க) “ஆத்றகல்லவகைகாட்டு மெம்மான்!” ஏன்தெனக்குப் பொறு 
ககப்பொறுக்க சன்குணசேஸஷ்டி. தாஇகளைக்காட்டி அவ்வழியாலே யெ 
ன்னை யடிமை கொண்டவனென்னும்படி. பகவததுபவம் கனுக்கண் 
  

“ * குசம்பை - ஓர்பூ. & கொப்பு - மரக்கொம்பு, 
(க) தலி, ௪ (௨) திவா, ௧0, ௨,௨, (௩) 6 ௪. டு ட.
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த்விதியப்ரகரணம். ௧௪௩ 

4 மூ. மாபோகச்சிரமமாக. 
மூ--(௩௦) இவத்றால்வரும் ஸம்்லேஷவிஸ்லேஷங்களாகறன எளிய 

னம்நித்குமரியனாம் எப்தானென்றெ தர்னஸமான மாக 
surgi go 

  

     மாபோக - எவ்வகையாலு 'த்யஸ.ரிகளனுபவிக்கெ 
போகத்தை, ரெமமாக - பொறுக்கைக்காக ஸ்ரமம் செய்வித்தபடி, 

(௮) இவத்ருல்வரும் - இக்காரியல்களஒியாகவரும், ஸம்ஸலேஷ. 
விஸ்வேஷங்களாேன-ஸம்யோக வியோகல்களாறென, எளியனய்-௫ெ 
ஞ்சுக்குமிகவும் விரததமாதுபவ விஷயமாய்க்கொண்டு, நிற்கும்-முன் 
னேவந்து நிற்கும், அரியனப்-என் கண்ணுக்கவிஷயமாய்க்கொண்டு, எய் 
தான் - கையாலணைக்கைக்கெட்டநிலன், என்றெ - என்றுசொல்லுறெ, 
'தர்மஸமமான - ப்சத்யகஷஸமமான, மாகஸாது ஸந்தாகமும் - மாக 
ஹிகாதுபவமும், 
டதியாதவிவர்க்கு ( ௧) 4 எம்மாவிட்டு :' என்றும், (௨) 4 கட்டெ. 
மில் வானவர்போகம்”” என்றுஞ்சொல்லுறெபடியே, எவ்வகையாலும்' 
விலக்ஷணமாய்க்கொண்டு கட்டடங்க ஈன்னுயிருப்பதாய் அபரிச்சன்ன 
ஜ்ஞாகபக்இெசான நித்யஸஒரிகளதுபவிக்தெபோகத்தை முதலிலே 
கொடுக்கில் ஸாத்மியாதென்று கறுதி அது. ஸாத்மிக்கைக்காகச்சிரமம் 
செய்வித்தபட. யென்கை. ஆனபின்பு ஜஞாஈபக்தகளை வளர்த்தது 
ப்சாப்திஸாதகதயாவன்தென்றுகருத்து.மாஸோபவாஸிக்குப்புசப்பூச்சு 
மாத்சத்தால் போஜாம் பொருமையாலே புறப்பூச்சச்சொன்னவிது மத் 
தையவற்றுக்குமுபலக்ஷணம். மாபோகம் என்தது, (௨) * மாவீடு 7? 
(௪) 4 வானவர்போகம் ** என்ற சந்தைகளிலாத்யக்தங்களைச்சேர்த். 

     
    

அச்சொன்னபடி.. % 

வ்யா, (௩௦) ஆனால் ஜ்ஞாஈபக்திகளை வளர்த்தஇலுக்காறெது. முனி 
பெரான் மூகனளவும் மாகஸாஅுபவமொழிய ப்சத்யகஷாதுபவ மில்லாத 
விவர்க்கு இவற்றைவளர்க்கைக் குறுப்பாகவரும் ஸம்ஸ்லேஷ விஸ் 
'லேஷங்களாறெவையெவையென்னவருளிச்செய்கிறார்மேல். (இவத்றா 
லென்றுதுடங்9) அதாவது: கீழ்ச்சொன்னவிக்காரியங்களஒ.யாக 
வரும்ஸம்ஸ்லேஷமும் விஸ்லேஷமுமாவென. (௫) “கருத்துக்கு ஈன்று! 
மெளியனுய்” (௬) “நித்கும்முன்னேவக்து?? என்றுகெஞ்சுக்குமிகவும் 

. விரததமாதுபவ விஷயமாய்க்கொண்டென் முன்னேவந்து நித்குமென் 
ட ழ் (எ) “ண்கள் காண்டர்கரியனும்” (௮0. ” சைக்குமெய்தான் ”” 

... என்று, கண்ணுக்கவிஷயமாய்க்கொண்டு. கையாலனைக்கைக்குக் கெட்டு 

- இறிலனென்றும் சொல்லுகிற ப்ரத்யஷூதுல்யமான மாகஸாதுஸந்தாக 

(s) Borne. s. 4 (வ) Op. a 508, (a) Opie. as, (=) Bp 

6, (@) COP, sg die 6s (57) CDP o fan Gre (ST) Clie lar Ho En () Ce 
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௧௪௪ ஆசாரியஹ்ருதயவ்யாக்யாதம். 

மூ. இண்கொள்ளப்பெறாத மகச்சைஇல்யமும். 

மூ.(௩௧) புண்ணியம்பாவம் புணர்ச்சிரிவை அவைசரித்தவர்க்கு 
ப்ரியஹிதபரன்தான் துளக்கற 

  

  

இன்கொள்ளப்பெருக - பாஹ்பகானா௮பவம் பண்ணப்பெராமையா 

துண்டான, மகஸ்மைநஇல்யமும் - ஆக்தசாதுபவமும் கலங்கும்படி. பிற 
ந்சவந்தகோண சைதில்யமும். 

(aj) புன்ணியம்பாவம் - ஊட்டார்க்குபுண்ணியபாவல்சளால்வரு 
இற, புணர்ச்சிபிரிவை- ஸம்ஸ்லேஷ விஸ்லேஷங்களை, அவை - அப் 
புண்ணியபாபருபமான ப்சபலகர்மல்களை, சரித்தவர்க்கு - தான்போக்கு 
அசயாலே சிவர்த்இத்தவிவ்வாழ்வாருக்கு, ப்ரியஹிதபசன் - ப்ரியபச 
லும் ஹிதபசனுமான, தால் - தானனவிஸ்வரன், அளக்கற - அகக்பப 
ரஞபென்னுள்ளேபுகுக்து செஇரயாகத்தயுக்களுய்ச் கலக்தானென்தியா 
இப்சீகராம்படியாகவும், 

மும், (2) “கண்கள்க்குத்தி 
என்றபேச்ஷிதமான பாஹ்யாதுபலம் பெராமையாலே ஆத்தசாது 
பவமுமடிமணிடியோடே. கலல்கும்படி பிற$்தவந்தகேரணரைதில்யமு 
மென்கை. % 

  

வ்யா. ( ௩௧) ஆனாலபிமதவிஷயஸம்ஸ்லேஷ விஸ்லேஷங்கள். 

புண்யபாபநிபக்தனமாகவன்றோ லோகத்தார்க்குவருவது, லோகல்யா. 

வ்ருத்தசான விவர்க்கு இவை வருகைக்கு நிதானமேசென்னுமபேகைக 

யிலே யருளிச்செய்வொர். (புண்யமென்றுதுடல்9) அதாவது:--(௨), 

புண்ணியம் பாவம் புணர்ச்சி பிரிவென்றிவையாய்”” என்றெபடியே, கா 

ட்டார்க்கு புண்யபாப பலமாய்க்கொண்டு வரு$ற ஸம்லேஷவிஸ் 

லேஷங்களை (௩) “சார்க்தவிருவல்வினைகளுஞ் சரித்து” என்று, *இல 
*தைலவத் தாருவஹ்ரிவத்,என்றெபடியே, ஆத்மாவோடு பிரிக்கவொண் 
ஸனாதபடி பொருக்இக்பெக்ெ புண்யபாபரூபமான ப்சபல கர்மங்களை 
விரகர் நெடுஞ்சுவர்தள்ளுமாப்போலே கான் போக்குகையாலே அவை 
மிரண்மெற்றிருக்றெ. விவர்க்கு ப்ரியபரனும்ஹிதபரனுமான விஸ்வ 
சன் தான் அந்த ஜ்ஞாஈபக்திகளை வளர்க்கையில் நினைவாலே ( ௪) 

“எ தளக்கத்தமுதமாயெய்கும்பக்கம்நோக்கறியா னென்பைந்தாமசைக்க 

ண்ணன்”” என்னு விபூதி ரக்ஷ்ணத்தைப்பற்த வருமக்யபரதை கலசாத 

படி. ஆத்தையொருங்கவிட்டுக்கொண்வேக்து. இனிப்பேறாதபடி. என் 
னுள்ளேபுகுந்து அத்தாலே விகஷிதலஹ௲ ஸார்வைஜ்ஞதுமாய், 

(9 த-வாஃடு, ௧௦.௭, (6) வ.சு,௩௪. (௧) ட, கூடு, ௧0,(௪) ஷே 
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த்வியேப்ரகாணம். கடு 

் மூ. வெங்குந்தழைக்க ஈடத்தும், 
மூ--(௩௨) ஜ்ஞாரத்தில் தம்பேச்சுப்சேமத்தில் பெண்பேச்௪ு. 

    
      

எங்கும் தழைக்க -, விஸ்லேஷவ்யஸகத்தாலே கான்முடியாநிற்கையா 
லே என்துக்க தர்ஸ்காபாவத்தால் லோகமானது. ஸ்-கத்தைப்பெற்று 
ஸம்ருத்தமாகக்கடவதென்னும்படி அதிமாத்ரதுக்க நிமக்கராம்படியா 
கவும், கடத்தும் - கடத்திக்கொண்டுபோரும். 

(அ) ஜ்ஞாரத்தில் - ஜ்ஞாஈதசையில், தம்பேச்சு - தாமானதன் 
மையிலேபேச்சு, ப்சேமத்இல் - ப்ரேமதசையில், பெண்பேச்சு - 
நாயகிப்பேச்சு. 

   
    

“Dzau” என்றபடியே, & உள்கக்கமும் தீர்ந்து 
  

(௧) “2905; 

எனக்கு நிசசிரயபோக்யனுமாய் :நாச்ிமாசையும் புரிந்து. பாசாமல் 
என்னையேபுரிந்து பார்த்துக்கொண்டு இதனாலே இருக்கண்களும் செவ் 
விபெற்று இப்படி யென்னோடே சலந்இருக்தானென்றிவசஇப்ரீதசாம் 
படியாகவும் (௨) “*தழைகல்லவின்பம் தலைப்பெய்தெங்கும் தழைக்க!” 
என்று, விஸ்லேஷவ்யஸகத்தாலே கான் மூடியாகின்றேன், இனி யென். 
துக்கங் சாணாமையாலே லோகமெல்லாம் விஸ்தீர்ணமாய் கன்றாக ஸ-க 
,த்தைப்பெற்று ஸம்ருத்தமாகக்கடவதென்னும்படி* அதிமாத்ரதுக்கரி 
மக்கராம்படியாகவும் கடத்திக்கொண்டு போருமென்றபடி. * 

வ்யா. (௩௨) இப்படி, யீஸ்வரன் வளர்த்துக்கொண்டுபோருகற, 
ஜ்ஞாகப்சேமைகளையுடையசான விவருடைய ஜ்ஞாகதசையிலும் ப்சேம 
'தசையிலுமுண்டான பேச்சுகளிருக்கும்படி, யெங்கனே யென்னவரு. 
ளிச்செய்கொர். (ஜ்ஞாரத்இலித்யாதி) அதாவது: ஜ்ஞாகதசையில், 
சாமான தன்மையிலே நின்றுபேசுவர். ப்சேமகசையிலும் அவஸ்தாந்த. 
சரபன்னராய்பெண்பேச்சாகப்பேசுவரென்கை. % 
  

« gat,” என்த. இத்தவிடத்தில் ௪ உள்ஈடுக்கமாவது ? கடற்கசையில், 
பெருமாள் (்ரீவிபிஷணாழ்வானுக்கு இலல்சைமாககரை முடிசூட்டி. பின்பிதென் 
ஞுமோவென்றேல்பயும், ஸ்ரீ. சசாழ்வான்போலிவலும் கேசாக இராஜ்யத்தை யல் 
கரியான் செய்த ப்ரதிஜ்ஞை வீணேயொழியுமேயென்று கலல்இயுமிரும்க 
இசாவணவதாகக்தாம் இராஜ்யத்தை ஸ்ரீவிபீஷணற்வானல்கேரித்தமையால் தீர்ந்த 
சவலையென்றபடி. அல்லது :-வி, என்னு பகஷியாய் ௮.௮. பெரிய உடையாராய். 
அவர் விஷ.பமான கலேசமாகவுமாம், அதாவ: உலகத்தில், தம். தம் மக்களுக்: 

கெொருகாலவிச்ஷத்திலல்லா தபெரும்சர்மையுண்டாகுகையில் தச்தையாவான். கா. 

லம் சென்றவனைகினைக்து அக்இப்பதபோல் மேலாத்தாய்தக்தையான பெருமான் 

ஸ்ரீவி? ஷணாழ்வாதுடைய மஹோ.த்வத்தைப் பார்த்த. அவனமில்லாமற் போனு 

2னயென்றெ மாத் தடிப்பு. 
(ஓ ஸ்ர்சாபா, ௪, ௮௪. (௨) இவா. கடு, ௧௦. (௪) 
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௧௭௬ ஆசாரியஹ்ருதயவ்யாக்யாதம்: 

மூ--(௩௩) தேறுல்கலங்கியென்றும் தேறியுக்தேறாதும் ஸ்வரூபம் குலை 

யாது. 

மூ-(௩௪) அடியோர்துடர்ந்து கு்றே வலடிச்சியோ மடிக்தழ்க்கு் 
றேவலாகை யவள்தார்காம். i 

(௫) தேறுல்கலங்கியென்றும் - கெளிக்தகலை 
சையிலும் அஞ்ஜலிமாருளென்கையாலும், தேறியும்தேறாஅம்-உபயாவ 
ஸ்தையிலுமவன் இறத்இனளாயிருக்கறாளென்கையாலும், ஸ்வரூபம் - 
(மேஷத்வரூப) ஸ்வரூபம், கூலையாது - நிலைகுலையானு. 

(9) அடியோம் - தாலபூதர், துடர்க்துகுற்றேவல் - ஸர்கிதியை 
மிடைவிடாமல் ஸகலவிததாஸ்யல்களும். (செய்யவேண்டுமென்று தம் 
பேச்சாலே சொல்லுறெலி,) அடிச்சயோம் - தாஷிகள், அடிக்£ழ் 
குற்றேவல் - இருவடிகளிலந்தரங்க தாஸ்யங்களைப்பண்ணவேண்டு 
மென்று, ஆகை - (பெண்பேச்சு) ஆகை, அவஸ்.தாக்தசம் - அவஸ்தார் 

  

eae ந லக்கமுமான வித்தசைகளில் 
ee 'பேதமொழிய வ் பேதமுண்டோவென்னவரு 
ளிச்செய்கொர். (தேறுங்கலங்கயென்று துடல்9) அதாவது:-- (௧), 
ஈதேதுங்கைகூப்பும்?? (௨) *கலல்கக்கைதொழும்?” என்னு தெளிந்த 
கசையிலும் கலல்னெ தசையிலும் மேஷத்வப்ரகாசகமான அஞ்சலி 
மாருமையாலே. பிண்டத்வ கடத்வ கபாலத்வ சூர்ணத்வங்களாற 
அவஸ்தாக்தரங்களை பஜித்தாலும் ம்ருத்தானவாகாரத்துக்கழிவில்லா 
காப்போலே” (வ) “தேறியுக்தேருசமாயோன். இறத்தனளேயித்தி 
ருவே ” "என்றெபடியே தெளிந்ததசையோடு கலல்ெதசையோடு 
வாியற உபயாவஸ்தையிலும் சேஷத்வரூபமான ஸ்வரூபம் நிலைகுலை 
யாதென்றபழ.. * 

  

வ்யா. (௩௪) ஆனாலிவர்க்கவஸ் தாந்தரமாவதேதென்னுமாகாண் 
கைஷபிலே அருளிச்செய்லொர். (அடியோமித்யாதி) அதாவது:-- (௪) 
ஈதடியோம் போற்றியோவாகே” (௫) -தொடர்க்து குத்றேவல்செய்.து”” 
என்று, தாமானதன்மையிற் சொல்லுமோபா (௯) *அடிச்சியோல் தலை 
மிசைசீயணியாய்:” (௭) *இருவடிக்க்குத்றேவல்முன்செய்ய? என்னு 
சொல்லுகையாலே, ஸ்வரூபத்இலும் ஸ்வரூபாதரூபவ்ருத்இ ப்சார்த்த 
ஊையிலும் பேதமில்லை. பிசாட்டியான பாவனையாலே தம்பேச்சானவிது 
போய் பெண்பேச்சாகை மிவர்க்கவஸ்காக்காமாவகென்றபடி. (௮) 
"அடியோல்” (௯) “*தொடர்க்துகுத்றேவல்” என்னு, கம்பேச்சாலே 
சொல்லுதெவின, அடிச்சியோம், அடிக்்குற்றேவல்!3 என்று பெண் 
'பேச்சாகையிவர்க்கவஸ்தாந்தசமாவதென்று. வாக்யத்துக்குச்சொற்படு 
த்தும் க்ரமம். % 

      (௮) இவா. ௭, ௨.௫. (0) ஷ..௨. ௪. ௪. . ௪.௭. (௪) ஷே, ௯.௨. ௬. 
(G) Bp. we. (&) Gp. 20. ms we, (1) ஷ. ௪. ௪.௨. (அ) ஜ-௬-௨-௯.(க)ஷெ.௨. 

   

http://acharya.org



    

தீவிதீயப்.ரக.ரணம்: ௧௪௭௪ 

(கடு) வித்யை தாயரகப்பெத்றுபாலுமமுதுமான இருகாமத் 
சாலே இருமகள்போல வளர்த்தத்தஞ்சமாயெ தந்தைமற் 
றொரு 

அ. வித்யை -, 
குப் பேச்சுப்படாமல்    

  

  
  

,ச்யையை, தாயாக - மாதாவாக, பெற்று - ஜநிப் 
பிற்று, பாலுமமுதுமான - க்ஷீரஸ-தைகள் போல் போக்யமான, இரு 

காமத்தாலே - இருமந்த்சத்தாலே, இருமசள்போலகளர்த்த - லசஷ்மீ 
ஸத்ருஸமாக வளர்த்த, தஞ்சமாயெ தந்தை-மோகைஷகஹேதுவானவா 
சார்யனாதெ பிதா, மற்றொருவர்க்குப்பேச்சுப்படாமல் - அந்யஸோஷ. 
,ச்வ ப்ரஸங்கம்வாசாதபடி, 

  

வ்யா. (௩௫) ஆனாலிவர்க்கு தம்பேச்சன்றோ ஸ்வாபாவிகம் பிரா 
ட்டிமார் தசையை ப்ராபித்துப்பேசும் பேச்சுவந்தேறியன்றோ வெ 
ன்ன? பகவதேசபரதந்த்ரமூமாய் பகவதேகபோகமுமாமிருக்கு மாத் 
மவஸ் வுக்கு ஸ்.த்ரீஸாதர்மயம் ஸ்வரூபா.நு பந்தயாகையாலே தத்ப்ச 
யுக்சமான பேச்வெர்க்கு வந்தேறியன்றென்ன மிடத்தை ரூபகத்வேஈ 
வருளிச் சேய்கிறொர். மேலெருசூர்ணையாலே அதாவது :-- வித்யை 
தாயாகப்பெத்து (௧) “42-௩5 1220287 “ஸஹிவித்யாதஸ்ஞ்ஜயதி? 
என்றெபஒியே, ஆசார்யன் இருமந்த்ரமூகே ஸ்வரூபஜ்ஞாகத்தை 
யுண்டாக்னெபோஇவ்வாத்மா ஸத்பாவமாகையாலே மித்யையை மா 
,தாவாகக்கொண்டிவ்வாக்ம வஸ்துவை ஜரிப்பித்து பாலுமமுதுமான 
'இருகாமத்தாலே இருமகள் போல்வளர்த்த (௨) “தேனும்பாலுமமுது 
மாய இருமால் இருகாமம்”” என்றெ போக்யபதார்த்தமான இருமந்த்ச 
த்தாலே (௩) “இருமகள்போல்வளர்த்த'? என்றபடியே, அகக்யார்ஹ 
மோஷத்வாஇகளாலே லச்ஷ்மீஸத்ருமாக வளர்த்துக்கொண்டுபோந்த 
(௪) * தஞ்சமாயெ தந்த” தேஹோர்பாதகளுய்”” (@) “ses” 
“ஸாயித்சாச”” இத்யாஇப்படியே, ஆபத்தசைகளிலே கைவிடும் பிதா 
வைப்போலன்திக்கே, (௬) “ஜுுஸு200ச-ஷ 001௮77 “பூ தாகாம்யோல் 
யய$ பிதா? என்ஜறெபடியே, ஸ்வஸம்பந்தம் கண்ணழிவத்திருக்க (௪) 
“ஏல ௮03ர 3602 5₹ 82௦4) “ பவமோசக்ஷணயோஸ்த்வயை வஜ 
ந்து 8 க்ரியதே ” என்னும்படி, ஸம்ஸார மோக்ஷங்களிசண்குக்கும். 
பொதுவாயிருக்கும் பிதாவைப்போலு மன்திக்கே ஸ்வரூபோத்பாதக 
னாய், ஒருதமையிலும் கைவிடாசேஹிதைஷியாய் உஜ்ஜீவகைகப£னு. 
ய்க்கொண்டு மோகைஷக ஹேதுவாயிருக்கையாலே ஆத்மசக்ஷகனான 
வாசார்யனாகற பிதா மற்னொருவர்க்குப் பேச்சுப்படாமல் ( ௮) “மத் 
ஜெருவர்க்கென்னைப் பேசலொட்டேன் ” (௯) “மானிடவர்க்கெ 
ன்று பேச்சுப்படில் '* என்ற, அந்யமோஷத்வப்ரஸ்ங்கம் வசர 
  

(௧) ஆ-ஸ-, (௨) பெ-மொ, ௬. ௧௦. ௬. (௩) பெசியா-இ, ௩, ௮. ௪. (௪) இ-வா.. 

௩.௬. ௬, (௫) ஸ்ரீ-சா. ல ௩௮, ௩௨, (௬) ஸஹஸ்சசாமம், (எ) ஸ்ரீச-ம், ௨. ௮௮. 
(a) பெரியா-தி. ௩, ௪.௫, (௧) கா-இ. கடு, 

i on 
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௧௭௮ ஆசாரியஹ்ருதயவ்யாக்யாநம், 

மூ. விஸ்வபஇலோகபர்த் தாவென்னும் மணவாளசை காலிரண் 
டிழைகொண்டு முப்பிரியான ப்ரம்ஹஸூதீரபந்தத் தோ 
டே வரிப்பிக்கபசம்புருடன் கைக்கொண்டபின் சதுர்த். 
ியுட்புக்கு இடை.பீடு ப 

  

விஸ்வபதிலோகபர்த்தாவென்னும் மணவாளசை - ஸர்வ ஸ்வாமியான 
ஸர்வேஸ்வசனை, காலிரண்டிழைகொண்டு- எட்டிழைகொண்டு, முப்பி 
நியான - மூன்றுசரடா யிருப்பதான, ப்சம்ஹஸ.த்ர பந்தத்தோடே - 
சஸ்வசஸம்பந்தப்ரகாஸகமான இருமந்த்சமாச மங்கள ஸஃத் சபந்த 

,தீதோடே, வரிப்பிக்க - வரிக்கும்படபண்ண, பசம்புருடன் - ஸர்வே 
ஸ்லசன், கைக்கொண்டபின் - பரிக்சஹித்த வகக்தசம், சதுர்த்இயுட்பு 

க்கு- கைங்கர்ய ப்சார்சதனையோடே செல்லும் சசமசததுர்த்இமிலே 
யுட்புக்கு, இடையீடு - ப்-டபக்தகமாக, 

  

கபடி (விஸ்வபதிலோஃ பர்த்தாவென்னும் மணவாளசை) (௧) 
க்ஷி” “பஇம் விஸ்வஸ்ய!" (2) ST Korget¥s 0B” “ கெளஸ்ல்யா 

» 

  

லோகபர்த்தாசம் '? என்று, பஇிரப்தத்தாலும் பர்த்ருஸப்தத்தாலும் 

ஸர்வலோககரய்கனுகச் சொல்லப்பித (௩) “* மணவாள சவணைப்பற். 
பல காலமும் பள்ளிகொள் மணவாளமை”” (காலிசண்டிழைகொண்டு 
மூப்பிரியான ப்ரம்ஹஸ.ூத்ரபந்தத்தோடே வரிப்பிக்க) (௪) 8 எட்டி 
ழையாய் மூன்றுசரடாயிருப்பதொரு மங்களஸ.த்சம்போலே!” எட்ட 
க்ஷாமாய் 'மூன்றுபகமாய் ஈஸ்வசஸம்பந்த ப்ரகாஸகமான இருமந்த்ச 
மாற மங்களஸகக்சபக்தத்தோடே, (௫) “ey yiraghdw” “ur 
ணிம் க்ருஹ்ணீஷ்வபாணிகா, என்ிறெபடியே, வரிக்கும்படிபண்ண (பச 
ம்புருடன் கைக்கொண்டபின்) (௯) “*பசம்புருடா ரீயென்னைக்கைக்கொ 
ண்டபின்”? என்றெபடியே, பரமபுருஷசான மணவாளர் பரிக்ரஹித்த 
வகந்தரம் (சதுர்த்இயுட்புக்கு) விவாஹாகந்தசம் மோஷ்ஹோம பர்யந்த 
மான சதுர்த்திவஸத்இிலும் அகலு,கலு மணுகுகலு மற்று அகக்யார்ஹ 
மோேஷத்வாதுகுணமான பரிமாத்தத்துக்கு அர்ஹமென்னுமளவை ப்.ச 
காடுப்பித்றுக்கொண்டிருக்குமோபாஇப்சணவோக்கமான வகங்யார்ஹ 
மோஷத்வத்தில் கண்ணழிவற வங்கேரிக்கையாலும் தததுகுணமாகக். 

இட்டி பரிமாதப்பெறாமையாலும் அகலுதலும் அணுகுதல் மத்து கை 
fst ப்சாத்தனையோடே செல்லும் சரம சதுர்த்தியிலே யுட்புக்கு 

- (புகை (6) ஸ்ரீசா.ஸ௩, ௬௮; இடு, (௧) கா-இ. ௧௦. ௬, (௪) முழு 
க்ஷுப்படி. (௫) ஸ்ரீ-சா. பா. ௭௩. ௨௯. (௯) பெரியா-த, டு, ௪. ௨,
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த்விதீயப்ரகரண்ம்: ௧௪௯. 

o மூ. ௩டுக்கெக்கும் நாள்கழித்து ஜ்மபூமியை விட்டகன்று 

குற்விகம்பிற்படியேயுடன்சென்று குடைந்து கீசாடி 

-கெடெக்கும்- voi ria கடுவேடடக்க, காள்கழித்து - mr avers ப 
கழிக்க, ஐர்மபூமியை - ஐசாபூமியான விவ்விபூதியை, விட்டகன்று- 
( மூன்பாதசணீயமாய்ப்போக்தவஸ்துக்களோடேகூட ) விட்டகன்று, 
சூழ்விசும்பிற்படியே - சூழ்விசும்பென்ிற இருவாய்மொழியில் படியே, 
உடன் சென்று - காயகனோடே கூடச்சென்று, குடைந்து - விரஜையி 
லே யவகாஹித்து, கீராட - இர்த்தமாழ், 

  

  

இடைகீடு ௩௦கடெக்கும் காள்கறித்து 2. தம்பதிகளிருவருமேக veil 
யையிலே வர்த்இக்கச்செய்தே அம்யோங்ய ஸ்பர்ஸ யோக்யதை யில். 
லாதபடி. இடை மீடான ஸோமாஇகள் கடுவே டக்கும் காள்போலே 
ஸோேஷத்வஜ்ஞானமும் ஸோஷவ்ருத்தி ப்ரார்த்தனையுண்டாகையாலே. 
இரண்டுதலைக்குமண்ணிமையுண்டாயிருக்கவும் சேர்த்துப்பரிமாற வொ 
ண்ணாதபடி (௧) “* கண்ணியும் கண்ணகல லேன் ஈடுவே யோருடம்பிலி 
ட்டு” என்றெபடியே அதுபவவிசோதியாய் இடைமீடான பரீரம் நடு 
வேடடக்கற நாலுமாளையும் (௨) காள்கடலைஃஃழ்மின்” என்தெபடியே, 
கழித்து (ஐ்மபூமியைவிட்டகன்று) (௩) 'முத்றலும்பைங்இளியும்பக்து 
மூசலும்பேசுன்ற சற்தில்மென்பூலையும் வட்டகன்ற மசழும்கோதை” 
என்றெபடியே, ஒருவராலும் விடவரிதான ஜுமபூமியான. விவ்விபூதி 
யைமுன்பாதசணியமாய் போக்தவஸனும்ஃமளா டேகூடப்புரிக்துபாசா. 
மல். விட்டுகீங்க, அன்றுக்கே (௪) “அன்று. கரன்பறக்தலேன்”” என் 
னும்படி. இடந்ததனக்கு ஆசார்யன் தழும௰்தச ததாலுண்டாக்கெ ஜம்மம். 

" பெத்தஇல்கேயாகையாலே ஜ்மபூமிய/வ இவ்விபூதியை பகவததுப 
வப்சாவண்யத்தாலே, முற்றிலும் பைங்களயுமழயா இப்படியே, முன் 
பாதரணியமாய்ப்போந்த வஸ்துக்களோடேகூட வட்டகன்மிறன்னவு 

மாம். பிறந்தகத்தைவிட்டுப்புக்கஹத்துக்குப் போகிறருபகத்துக்கு 
மிகவும்சேருமிறே. ( சூழ்விசம்பில்படியே யுடன்சென்று) (இ), 
ஈ சூழ்விசும்பு ” என்கிற, இருவாய்மொழியித் சொல்லுறெபடியே, 
அர்ச்சிரா.இமார்க்கத்தாலே வழியிலுள்ளாசடைய ஸத்கரிக்க (௯) “அல் 
கவனோடுமூடன்சென்று'” என்ெபடியே, (௪). “-௯௮??. “யாமி?” 

என்ற, காயகன்முன்னேபோகப் பின்னேபோய், (குடைக்துகீசாம) 
(ே) “குள்ளக்குளிரக்குடைந்து நீசாடி.” என்கெபடியே, பர்திருக்கு. 

ஹத்துக்குப்போலெபெண் அவ்வூசெல்லையிலே சென்றவாதே அவர்கள். 
குளிப்பாட்டக் குளிக்குமாப்போலே அம்ருதவாஹிரியான விரஜை 

(க) இவா. (6) இ-வா, ௪, ௯, ௭, (௪) பெ-மொ, ௩, ௭, ௮, (௪) இிருச்ச-ம், ௬௪. 
(6) இவா. ௧0, ௯,௪; (௬) மா-இ. ம, ௧௦, (௭) பக லலி (8) ரப் 
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௧௮0௦ ஆசாரியஹ்ரு, தயவ்யாக்யாதம். 

மூ. வியன்றுழாயஞ்சரத்தின்கீறு கானப்பொடி பீதகவாடை 

“. பலகலன்கொண்டு நோக்கியலங்கரித்து ப்பல்லாண்டிசை 

,த்துக்கவரிசெய்ய நிறைகுடவிளக்கமேந்தி யிளமங்கைய 
செஇர்கொள்ள 

ச்ட் 
- ஜியந்துழாய் - இவ்யமால்யம், அஞ்சரத்தின்கீறு - இவ்யாஞ்சகம், காகப் 
"பொடி. - இவ்யசூர்ணம், பீதகவாடை. - இல்யவஸ்த்சம், பல்கலன் - இல் 

'யாபசணங்கள், கொண்டு - இவைகளைக்கொண்டு, கோக்? - இல்யாப்ஸ 

ரஸ்ஸடக்களால் அத்யாதரமாக, அலங்கரித்து - அலங்காசம்செய்து, பல் 
லாண்டிசைத்து - மங்களஸ்ஸகம்பண்ணி, கவரிசெய்ய - சாமசம் பணி 
rp, நிறைகுடவிளக்கமேரு்இ - மங்கள இபாதிகளை யேர்இக்கொண்டு, 
'இளமீங்கையர் - நித்யகல யெளவனைகளான ஸ்திரீகள், எதிர்கொள்ள - 
'எதிர்கொண்டுவச, 

  

    

  

     

     
      

      
    

    

  

   
  
  

Ong a ra 
"பிலே இப்பாலுள்ள அழுக்கறும்படி நீராடி. (வியந்துழாயஞ்ச௩, 

'சீறுகானப்பொடி மீதகவாடை பலகலன்கொண்டு நோக்கியலங்கரித்த) 

குளித்தேறினபெண்ணை பர்த்ருபந்துக்களான ஸ்த்ரீகள் வந்தலங்கரிக் 

'குமாப்போலே (௧) “வியன்துழாம் கஜ்பென்றுசூடும்? (௨) “ஆசாசயில் 
ட ஞசரத்இன்கீசணிந்து * (௩) 4 மெய்இமிருகாகப்பொடி 

(©) ஈஉடுத்துக்களைந்த நின்பிதகவாடை.? (௫) “ பல்கலனும்யாமணி 

வோம்” என்றேபட்யே, அலங்காசோபகரணங்களான இவ்யமால்யம் 
இவ்யாஞ்சகம் இவ்யசூர்ணம் இவ்யவஸ்தீரம் இல்யாபரணங்களை (௬) 
FDS ONG TT EHTS SOS 2 Prey” Capbhugersrbucer 

ஸூப்ரஇதாவந்தி ஐதம்மாலாஹஸ்தா$” “ஸ்லம்? கவ oy? 

F805 ape? ஏக௦ஹுல்னைய் 2? பறதமஞ்ஜ்ூஹஸ்தா? ர தம்சூர்ணஹ 

ஸ்.தா8 ரதம்வஸ்தீசஹஸ்தா£ ுத0பூஷணஹஸ்,தா$” என்ெபடியே, 

ஏம்இக்கொண்டு மானேய்கோக்கியசான இவ்யாப்ஸரஸ்ஸ5௩க் களெதிசே 
வந்து (எ) 83-2௦ ௭--ம௭௨௦௯ இ! “தம்ப்ரம்ஹாலல்காேணாலல் 
குர்வக்இ: என்றெபடியே,போக்த்ருபூதே ஸ்வாபோக்யமாம்படி. யலன் 

ரித்து (பல்லாண்டிசைத்துக்கவரிசெய்ய) (௮) _*தொக்குப்பல்லாண். 
ஃதுக்கவரிசைவசேழையசே!” என்ஜேபடியே, இவ்விஷயத்தில், 

சித்கரிக்கையிலுண்டான சாபலம்தோற்ற ,தரளநின்று மங்களா 

பண்ணி சாமரம்பணிமாற (நிறைகுடவிளக்கமேக்தி இளமங்கை 

யமிதிர்கொள்ள ) ர ற த்க் ப மசெல்லுதற. 
zi க் BM GUD) + For pour C, ங்குள்ள ஸ்த்ர்கள். 

போ Gunga அதத வட வதக்க கட போ 
: நிறைகுடவிளக்கமும் மதிமுகமடம் ட் Burg 

கொள்ள”? 
/லஇவ்யாப். 

  

  

http://acharya.org



   

த்விதியப்ரகரணம். கக 

மூ; வைகுக்தம் புக்கருந்து வாய்மடுத்துப்பெருங்களிச்யொக 
வானவர்போகமுண்டு கோப்புடைய கோட்டுக்கால்கட் 

டில் மிஇித்தாரோஹித்து 
  

வைகுந்தம்புக்கு - வைகுண்டத்தை ப்சாமித்து, இருந்து - 
ஜேடேகூடியிருந்து, வாய்மடுத்து - வாயைமடுத்து, பெருங்களிச்சி 

  

ஈஸ்வர. 

  

யாக - மஹாரந்தத்தோடு, வானவர்போகம்- நிச்யஸ.தரிகளனுபவிக்கும் 
போகத்தை, உண்டு - புஜித்து, கோப்புடைய - உபய விபூத்யாதிபத் 
யப்ரகாஸகமான, கோட்டுக் கால்கட்டில் - ஸர்வாஸ்சர்யமயமான இல் 
யபர்யல்கத்திலே, மிதித்தாரோஹித்து - பாதமீடத்திலே யஃயிட் 
Ga, 
      

arse sOnPi@arsnor (mugGisnys@Gg) euorves@er 
டேசென்றபெண் பர்த்ருக்ருஹத்திலே புக்கருக்குமாப்போலே (௧) 
ஈ மன்னியமாதவனோடு வைகுர்தம்புக்கருப்பார் ** 
ஸ்ரீய£ பதியானவனுக்கு போகஸ்தாஈமான ஸ்ரீவைகுண்டத்தைப்சா 
பித்து அவனோடேக்ூடியிருக்து (வாய்மடுத்துப் ” பெருங்களிச்சயொக 
வானவர்போகமுண்டு) பர்த்ருக்கதஹத்தஇிலே பெண்வந்தபின்பு தம்பதி 

களும் மற்றுள்ள பக்துக்களும்கூடியிருந்து பெருங்களிச்சியுண்ணுமாப் 
போலே அடியார்கள் குழால்களுமவனுமாக விருக்தெ சேற்தியிலே 

என்றபடியே, 

(ஸூ “அடியேன் வாய்மடுத்துப்பரு9க்களித்தேன் '* என்னு, பெரும் 
களிச்யொக முழுவிடறுசெய்து (௩) “*கட்டெழில்வானவர் போக 
முண்யாசே ” என்றெபடியே, நித்யஸ.ரிகள் புஜிக்திறபோகத்தை 
(௪) 4 ரஜ ஷாய வுஷ்ஸ் முஷ்சைக ரா 77 1 ஸோஸ்துதேஸர் 

வாக்காமாற்ஸஹ ப்சம்ஹணாவிபஸ்சிதா '” என்றபடியே, புஜித்து 
(கோப்புடைய கோட்டுக்கால்கட்டில் மிதித்தாசோஹித்து) பர்த்ருஸம் 
ஸ்லேஷத்துக்குப்படுக்கையிலே யேதுமாப்போலே (9) 4: கோப்பு 
டைய இதியசிங்காஸகம்” என்றுஸ், (௬) * கோட்ட்சால்கட்டில் ” 
என்றும் சொல்லுறெபஒயே, உபய விபூதியும் தொழிலாகவகுப் 

புண்டு ஸர்வாஸ்சர்யமயமான இல்யபர்யங்கத்திலே ,(௭.) * 83௭௦. 

ele 1 தமேவம் வித்பாதேறாத் யாசோஹதி 3 oth) 

  

* (a) 1-B. m, &0. (2) Bore. ௩.௬. (௩) ஷே, சு. ௬.௧௧. ame a 

"2 2: (௫) இருப்பாவை- ௨௪, (௪) வட ௧௯. (௪) 
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Sa ஆசாரியஹ்ருதயவ்யாக்யாதம்- 

மூட பச்தாக்ரூரமாருஇகளை பரிஷ்வல்சத்த மணிமிகுமார்பிலே 
குருமாமணியாயணியும் வஸ்துவுக்குமணிவல்லிப் பேச்சு 
படிம ம 

  

பசதாக்ரூரமாருஇகளை - இவர்களை, பரிஷ்வம்த்த - காடாலிங்ககம் 
பண்ணின, மணிமிகுமார்பிலே - ஸ்ரீகெளஸ்அபம் கிதம்பெறும்படியா 
ன இருமார்விலே, குருமாமணியாய் - ஸ்ரீகெளஸ்துபத்தோபாஇ போக் 
யமாய், அணையும் வஸ்அவுக்கு - அணை ஆக்மவஸ் அவுக்கு, மணிவ 
ல்லிப்பேச்சு - காய9ப்பேச்சு, வந்தேறியன்னு - ஆசோபிதமன்று. 

  

  

இறபடியே, பாதமீடத்திலே அடிமிட்டேறி, ( பரதாக்ரூரமாருஇ 
களை பரிஷ்வங்இித்தமணிமிகுமார்விலே) (௧) “4மஸ்ஜுவ ௩௩௬6: 
4 Rye arrgduwoxso | CE y- PIS dg MASK ALS” “தம்ஸமுத்தா 

ப்ய காகுஸ்தஸ்சிரஸ்யாகஷி பதம் கதம்। அங்கே பசகமாரோப்யமுஇத£ 
பரிஷஸ்வஜே'” என்றும், (௨) பத பட பபப: HSS, Sr Iwi 

PH yXs HRsSETs Hmso HORS” “CuriCusds sugager 

ப்ஜக்ருதசக்ஹோபாணிகா। ஸம்ஸ்ப்ருஸ்யாச்யாக்ருஷ்யசப்ரீத்பாஸூகா 
டம்பரிஷஸ்வஜே॥ என்றும், (௩) “9--40 GSH soa S msrwds? | 

WO rodney Sg 5௫ மழகக 827 “*ஏஷுஸர்வ ஸ்வபூதஸ்து பரி 

ஷ்வக்கோஹதாமத? | மயாகால மிமம் ப்சாப்ய தத்தஸ்தஸ்ய மஹா 
தமா?” என்றும் சொல்லுறெபடியே, ஸ்ரீபரதாற்வானையும் அக்ரூச 
ளையும் இருவடியையும் ஆதரித்தணைத்துக்கொண்ட (௪) “மணிமிகு 
மார்பு? என்௮ஸீகெளஸ்துபம் நிறம் பெறும்படி. அழயெதிருமார்பிலே 
(குருமாமணியாயணையும் வஸ்தவுக்கு) (௫) “ குருமாமணிப்பூண் *? 
என்று ஸ்லாக்யமாமீஸ்வரத்வஹ்கமான ஸ்ரீகெளஸ்துபத்தோபாதி 
போக்யமாய் தேஜஸ்கசமாய்க்கொண்டணைஜெ. வாத்ம வஸ்துவுக்கு 
(மணிவல்லிப்பேச்சு வந்தேதியன்று) (௬) “வண்பூமணிவல்லி!” என்று 
தாசகமாய் போக்யமாய் தனக்குத்தானே ஆபசணமாம்படி அழகெதாய் 
கொள்கொம்புபெறாவிடல் தலையெடுக்கமாட்டாமை ததைப்பட்டுக் உட 
க்கும் * கொடிபோன்றவள் ”” என்றெ ஸ்த்சீத்வப்சயுக்தமாய்வரும் 
பேச்சுவந்தேறியன்று ஸ்வாபாவிகமென்னபடி.. பெண்பேச்சென வமை 
ந்திருக்க மணிவல்லிப்பேச்சென்னது. 2? மணிமிகுமார்விலே மணியா 
யணியுமென்டத்தோடொக்க மணி. வல்லியென்றால். சொத்கட்டளை 
யாய்வரும் சஸமுண்டாகையாலே. இத்தால் ஸ்த்சீச்வம் ஆக்மவஸ் 
வுக்கு ஸ்வாபாவிகமாகையாலே அக்தையுள்ளபடி. கர்சத்தவிவர்க்கு 
துத்ப்சயுக்கமான பேச்சு ஸ்வபாவிகமென்று சொல்லித்தாயிற்து; * 

Beare, ௧௩௦,௧௩௮: (6) ஸ்ரீலியு, டு, 4௩, இ; (ஐ) ஸ்ரீரங்க, 
& 624 (@) பெமொ, (௫) பெரியா-த, ௪, ௯, ௪௦, (௬) இ-வி, ௯, 
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மூ--(௩௬) இன்புமன்பு முற்பவெது கொழுந்துவிவேதாதெ.து கடி.மா 

மலர்ப்பாவையோடுள்ளலஸாம் யஷட்கத்தாலே, 
  

(௮9 இன்புமன்பும் - ஸ்நேஹ்மானது, முற்பவேது - பிராட்டி 
விஷயத்இற்காட்டிலு மாஸ்ரிதவிஷயத்இல் முற்பவெது, கொழுர்துவிடு 
வதாஜெது - பிராட்டிபக்கலுள்ள தாஸ்ரிதரளவும் வசவளருவதம், கடி. 
மாமலர்ப்பாவையோடுள்ள-பெரியபிசாட்டியாசோடுள்ள, ஸாம்ய-ஸாஜ் 
ருஸ்யத்துக்குஹே.துலான, ஷட்கத்தாலே - குணஷட்கத்தாலே. 

  

  

  

. வ்யா, (௩௬) இப்படி கேவலம் ஸ்.த்ரீஸாமாம்யமேயன்திக்கே,காரி 
ணாமுத்தமையான பிசாட்டியோடேஸாம்யமும், பரிர-த்தாத்மஸ்வரூப 

தீதுக்குண்டென்னுமற்றை ஸ்பஷ்டமாக வருளிச்செய்லறொர், மேல் 
(இன்புமன்புமென்று அடங்) அதாவது :--(௧) 4 நமக்கும் பூவின் 
மிசை ஈங்கைக்குமின்பனை!” என்று, இன்றாஸ்சமித்த கமக்கும் நித்ய 
ைரிக்கு மவ்வருகாய் ரூபகுணத்தாலும் ஆத்மருணத்தாலும் பூர்ணை 
யாயிருக்தெ பிசாட்டிக்கும் இன்பனாமிடத்தில் முத்படவிங்கே யின்ப 

ஒய் பின்பாய்த்தவளுக்கு ஸ்கேஹிப்பதென்னும்படி. பிசாட்டிக்கு 

முன்னே யிவர் பக்கலின்பனுவது (௨) '*கோலமர்ப்பாவைக்கன்பாகயெ 
வென்னன்பே ”” என்னு நிரெயபோக்யையான பிராட்டிக்கன்பனா. 
கையாலே அவள் பரிக்சஹமான வென்பக்கலிலும் அன்பனுனவனே 
யென்னும்படி. அவள் பக்கல் பண்ணின ஸ்நேகமில்வளவும் வச வள 
ருவதாய் இப்படி யின்பு முற்பவெது அன்பு கொழுக்துவிவேதாகெது. 
(க) “கடிமாமலர்ப்பாவை யொப்பாள்”” என்று பரிமளப்ரசுசமான 
பூவில் பிறப்பாலும் நிருபாஇிகஸ்த்ரீத்வத்தாலும் நிசதெயபோக்ய 
பூதையான பிசாட்டியோ டொக்கச் சொல்லலாமவளென்னும்பஇ. பிசா 
ட்டியோடித்தலைக் குள்ளஸாம்யத்துக்குடலான அகக்யார்ஹமோஷ்வம் 

அகக்யமணத்வம் அகம்ய போக்யத்வம் ஸம்ஸ்லேஷத்தில் தரிக்கை 

விஸ்லேஷச்இல்தரியாமை ததேகநிர்வாஹ்யத்வமுமாதெ ஆறுப்சகா. 
சத்தாலேயென்கை. 'இன்பனென்ன.து' ஸ்நிக்கனென்னபடி, ஆகையால். 
அன்போபாஇ இன்பும் ஸ்நேஹவாரியாகையாலே ஸ்நேஹம்முற்பவேது. 
கொழுந்து விவேதாெதென்னபடி., இன்புமன்பு மென்திசண்டுபோலச் 
சொல்லித்து. முற்பதெலும் கொழுந்துவிதலும் சொல்லுற ஸ்.தலல். 

களில் ஸ்கேஹவாசகதயா ப்ரயுக்கரப்கங்களிவையாகையமே இச 

ண்டு ஸர்தையும் தோற்றுகைக்காக. பிசாட்டியோடுள்ள வென்றுவமைந் 

இருக்க கடிமாமலர்ப்பாவைலயாடுள்ள வென்னது அந்த ரக்தையிலே 

பிராட்டிஸாமயம் முக்தகண்டமாகச் சொல்லியிருக்கையாலும் கந்தல் 

கழிந்த. ஸ்வரூபத்தையுடையவர்களெல்லாருமிப்படி. சொல்லுது 

ஸ்வரூபாஅபந்தியான விஸ்ஸாம்யஷட்கத்தாலே யென்ததிவிக்கைக்காக 

(2) இவா. கூடு, ௮, (6) ஷெ- ௧௦, ௧௦௭, (௩) பெ-இி; ௩, ௭. ௬, 
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௧௮௪ ஆசாரியஹ்ருதயவ்யாக்யாதம். ல் 

மூ--(௩௭) உண்ணாது இடந்தோர் மாயையினாலென்னும் விறுடைய 

முடிக்குறியாசோடு இத்திருமண்ணேரன்ன வொண்ணுதல் 
  

    

(௫) உண்ணாது இடந்து ஒர்மாயையினால் என்னும், இப்பாட்டுக் 
களில்ப்ரஇிபாஇகமான விறுடைய - வைலக்ஷண்யாஇக்யமுடைய, 
முடிக்குநியாசோடு - (ஸர்வேஸ்வசலாம்சாஜ்யத்செலவனோடொக்க 
முடிசூசையாலே) முடிக்குதியாரான (ஹீ.தாபிராட்டி. பூமப்பிசாட்டி- 
ஈப்பின்னைப்பிசாட்டி, இவர்களோ) இத்தஇரு - (ஸாக்ஷ£ல்லக்ஷமியோ 
டொத்தவளென்றும், மண்ணோன்னவொண்ணுதல் - ஸ்ரீபூமிப்பிசா 
ட்டியோடொத்தவளென்றும், 

  

வும் ஸாம்யத்தாலே: யென்னாமல் ஸாம்யஷட்கத்தாலேயென்னது. கிரூப 
குத்வம் அனருபத்வம் அபிமதத்வம் ஸேஷத்வஸம்பந்தக் வாசாபாவம் 
புருஷகாசத்வம் ப்ராப்யபூசகத்வம் மூகலானஸ்வபாவ விஸோஷங்கள் 
,ததஸாதாசணங்களாகையாலே. % 

வ்யா. (௩௭) இப்படி, ஆறுப்ரகாசத்தாலே பரிஸத்தாதம ஸ்வ 
ரூபத்துக்கு தத்ஸாம்யமுண்டாசையாலே பிசாட்டி தஸையிவர்க்கு வம் 
தேறியல்லாமையை. ப்ரகா௫ப்பிற்ளுசாய்கின்றார்£ழ். - ஏவம்பூகாகாசத் 
காலே பெரிய பிராட்டியாசோடுள்ள ஸாம்யமேயன்றிக்கே. தம்முடைய 
பாவவிஸோஷங்களாலே பகவதபிமதஇவ்யமஹிஷிகளான பிசாட்டிமார். 
மூவரோடு மிவர்க்குண்டானஸாம்யம் இவர்பாசுரங்களிலே ப்ரகா௫க். 
குமென்டனொர்மேல், (உண்ணாதென்னு துடல்இி) (௧) “உண்ணாதுதங்கா 
தொலி கடலையூட௮ுத்து பெண்ணாக்சையாப்புண்டு காமுத்தபோதெல் 
லாம்” என்றெபடியே, ஜுககுலஸடத்தரியான தன்னைப்பிரிந்கபோது, 
* தஇரோகதோத்தகாயகனுகையாலே, விகாசஹேதுக் களுண்டானாலும் 
தைர்யத்தாலே புறக்தோற்றாமலிருக்கும் சக்கசவர்த்இித்இிருமகனை (௨). 
“தணக ஷ்சீஞ By” “நமாம்ஸம்சாகவோபுஞ்தே”? (௩) “எற் 

(5 ௭-தஇ.௧௧, ௪. (௨) ஸ்ரீ- சா, ௭௬௬. ௪௦. (௩) டை -௪௩. 
* திசோதாத்தகாயகனூவ3, சாயகளுயிருப்பான் சான்குவிதம். இசோ.தாத்தோ 

திசத்ததோ இரலலிதோ இிரஸ்நாக்தஸ்சேதி?” என்று ஸாஹித்யரத்காகரம் என் | 
னும் அலக்காசப்நாஸ்த்ச த்தில் ப்ரஇ பா.இக்கப்பட்டதிறே, அவற்றுள், தசோதாத்! 
தகாய்களூவான்:..ஈ விமல 8 Sons? By Ser OUS SE | svfowrmeymix 6 
WEARS” “ab Sr ஸ்ஸாரஸம்பச்ச: கீருபாவா ஈவிகத்தக$| பசயேகுணக்சாஹீ 
திசோதாத்தோ நிகத்யதே?? என் ெபடியிருப்பவன், காம்பீர்யமாவது, ஸச்தோ 

_ ஷம் வருகையில் முகவிகாஸமும் தனபம்வருகையில், மூகச்சருக்கமுகலியவை பொ. 
ன்ன மின்திஸமமாயிருக்கை, ஸாசஸம்பக்கத்வமாவது. பஸமாரீசபல்பரிபூர்ணனாயி 
க்கை... கீறாபாவானாவனு, பிதர்அக்கத்தைக்காண்டுல் ஐயோவென் திரல்குகை- 
அவிகத்தனையாவது - தன்னையொருவர் கொண்டாடுகையில் அதல் சண்வையாலம, 
-பசகுணக்சாஹித்வமாவ௮ - பகையாளியாயிலும் பிறர்குணங்களை கன்கலிகையாம்;, 
'இவையித்தனையும் சக் சவர்இத்: 'இருமகன்பக்கல் ஸஃஸ்பஷ்டமாகக்காணலாம்,. 
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தவிதயப்ரகரணம்: ௧௮டு 

மூ. பின்னை கொலென்?ற ஒப்புத்தென்பால் 
  

பின்னைசொலென்றெ -. - "கப்பின்னைப்பிராட்டியோ வென்னும்படியான, 
தடப் - ஸாம்யம், Gace) 2 

   

  

சக்கை அடித்சஸ்தைதம்ராம$ (௧) “நண்ணும்? 

**சைவதம்ரக்கமஸகாங்”? இக்யாஇப்படியே, ஊணுமுறக்குமுமற்று 

கடித்தது மூர்ந்ததுமறியாகபடி. பண்ணவல்ல வைலக்ஷண்யத்தால் வந் 
,தவிறுடையளாய் ஸர்வேஸ்வசஸாம்சாஜ்யத்திலே யவனோடொக்க முடி. 
சூடுகையாலே முடிக்குறியளான பெரியபிராட்டியாரோடும் (௨) “ட 
ந்இருந்து நின்றளந்து ”? என்றெ பாட்டின்படியே, ஸர்வஜ்ஞனாயவா. 
Nig மமைஸ் தகாமனான ஸர்வேஸ்வானை (பஹ௩ூப்சகாரமாக (son torus pI 

பவித்தாலும் பர்யாப்கனுகாதபடி. பிச்சேற்றவல்லவைலக்ஷண்ய ப்ரயுக்க 
மான விறுடையளாய் பெரியபிசாட்டியாசோபாஇிமுடிக்குதியளான ஸ்ரீ 
பூமிப்பிராட்டியாரோடும் (௩) * ஒர்மாயையினால் '? இத்யாஇப்படியே, 
நித்யஸ.ரிகள் ஸமாசாதஈபசசாய்நிற்க அவர்களதியா தபடியத்தையுபே 
க்ஷித்து தாழ்வுக்கெல்லையான இடக்குலத்திலே கருஷ்ணனாய் வந்துபி 

றந்து தன்னைப்பெறுகைக்கு மஃல்கமாகவிட்ட ம்ருத்யுஸமங்களானரு 
ஷூபங்களின் கொம்பினிடையிலே கருமாரிபாய்க்காப்போலே தன்னைப் 
பேணாமல் சென்றுவிமும்படி, பண்ணவல்ல வைலக்ஷ£ண்யவிறுடைய 
ளாய் முற்பட்ட மஹிஷிகளோபாஇிமுடிக்குநியளான ஈப்பின்னைப்பிரா 
ட்டியாசோடும் (௪) “மாயோன் இறத்இனளேயித்திரு ?? என்று (௫) 
ணில் *அநர்யாசாகவேணாஹம்?” என்றபடியே, ஸர்வ 

'சசையிலுமவன்இத மல்லதறியாளாய் ஸாக்ஷ£ல்லக்ஷிமியோடு விகற். 
பிக்கலாம் ஸ்வபாவையான விவளென்றும் ( ௬) “*மண்ணேரன்ன 
வொண்ணுதல்”” என்னு, ஸ்ரீபூமிப்பிசாட்டியோடொற்ற வைலக்ஷண்யத் 
தையுடையவளென்றும் (௭) “பின்னைகொல் நிலமாமகள்கொல்இருமகள் 
கொல்?” என்று, ஈப்பின்னைப்பிராட்டியோ ஸ்ரீபூமிப்பிராட்டியோ பெரி 
யபிராட்டியாசோ வென்றும் சொல்லுெபடி யிவர்க்குண்டானலாம்யம் 
() *தென்பாலிலங்கைவெங்களஞ்செய்த ஈம் விண்ணோர்பிசானார்து. 
மாய் அணையா நங்களைமாமைகொள்வான்வந்துதோன்றி கலிசன்றதே?” 
என்று, சக்கரவர்த்இத்இருமகளைப்பிரிர்து பாதகபதார்த்தங்களாலே. ' 

நோவுபவேது ( ௯.) “வழாகெடுந்துன்பத்தளென்திசங்காசம்மனோ. 

விலல்கைக்குழாகெடுமாடமிடித்த பிராஞர்கொனைகளே ” என்னு, 
ப்சணயித்வமில்லையானால் ஸாமாக்யக்ருபையுமில்லையோ என்னு கொடு 

., (இஸ்ரீசாஸ-௬௬, ௪௮, (௨) இ-வா. ௨. ௮௭. (௩) இ-லி, ௨௪, (௪) இ.வா.. 
௪௪.௭. (௫) ஸ்ரீ-ரா. ஸு, ௨௧. ௧௫, (௬) இ- வி, ௪௯, (௭). தி-வர். ௬. ௫௨௧௦, 

(௮) இலி. ௭௭. (௧) இ-லி. ௩௬, 
ஒன் *
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௧௮௬ ஆசாரியஹ்ருதயவ்யாக்யாதம். 

மூ. கெடுமாடங்கடுஞ்லை யம் பெரியூட்டி. நீரெழவெரித்த 
பெருக்கோத்றத்தாருயிர் காகுத்தன் ஆதியங்காலம் மண்பு 

பல் 
  

கெமோடம் - கடும்லை - ௮ம்பெரி - ஊட்டி. நீரேழ - எரித்த- பெரும் 
தோற்றக்து-ஆருயிர்- காகுத்தன்-ஆஇயங்கால-மண்புரை-பொன்மாதின் 

  

      
மைசொல்லுவது, (௪) 1 காயும்கடஞ்ிலையென்காகுத்தன்வாரானுல் '* 
என்தெஇரிகள்பக்கல் தான்கண்ப்பார்க்லும் கண்பாராகவில்லையுடைய 
காகுத்தன் இத்தசையில் வருிலனென்றுவெறுப்பது, (௨) 4 இலம் 

கைஈகர் அம்பெரியுய்க்கவர்காளிணைமேலணிவம்பவிழ் தண்ணந்துழாய் 
மலர்க்கேயிவள் ஈம்பும்” என்று, இலங்கையை ஸுசரக்நியாலே தக்தமாக் 
இனவர் இருவடி.களில் இருத்அுழாயையாசைப்படுவது (௩) “*இமுற்தத் 
தென்னிலங்கையூட்டிஞன் காள்ஈயந்தயாமூத்ததுத்ருயோ”” என்னு, இல 
ங்கையையெல்லாம் அக்நிக்குவிருந்இிட்டவன் இருவடிகளையாசைப்பட் 
டகான்பட்டது பட்டாயோவென்று ஸமதூக்ககளைக் கட்டிக்கொண்டமு 
வது(௪)*மாதில்போசரக்கன் மதிள்நீறெழச்செத்றுகந்தவேறுசேவகனுர் 
கென்னையுமுளளென்மின்களே'” என்றெஇரில்லாகபோசையுடைய சாவ 
ணன் சனக்காணாகவிட்ட மதிளைத் துகளாக்ப்பொகட்ட ப்ரஹித்த 
'வேவகத்தையுடையவர்க்கு ரக்ஷயவர்க்கத்திலே கானுமொருத்இயுண் 
டென்றுசொல்லுல்கோளென்னு தாதுவிவெது (௫) “ இளசசக்கன் ws 
செரித்தகளிமலர்க்துழா யலங்கல் கமற்முடியன் சுவசாகவதிவினால் 
குறைவிலம்? என்றைஸ்வர்யோத்தசனான சராவணனுடைய நகரத்தை 
தக்தமாக்க முடிசூடி. வளைய மேக்இருக்மெவன்விரும்பாதவறிவினாலெ 
ன்னகார்ய முண்டென்று அவனுக்குறுப்பல்லாதத்தையுபேக்ஷிப்பது 
(௬) “காண்பெருக்கோத்றத்செய்காகுத்தஈம்பிக்கென்பூண்புனைமென் 
மூலை. தோற்றதுபொற்பே ?? என்று, கண்ணுக்கினிதாப் அபரிச்சே 
ou போக்யமான ஸர்ரிவேஸத்தையும் குணபூர்த்தியையுமுடைய 
சக்கரவர்தீஇத் இருமகனு£கு இவள் சன்னழகையிழக்தாளென்னும்படி 
யவனையாசைப்பட்டழகழிவது (எ) “*என்னாருமிர்க்காகுத்தன் நின் 
செய்யவாயொக்கும்வாயன் கண்ணன் கைகாலினன் நின்பசும்சாமநிறத்த 

ன் கூட்ண்டு நீங்கினான் ” (௮) ** ுளிப்பெய்கலே மின்சூறல் 
கீமிழத்தேல்” என்று, விஸ்வேஷித்தல், தரிக்கவொண்ணாதபடி. எனக் 
குப்சாணபூதனானசக்கரவர்த்இல் இருமகனென்னோடே கலந்துவைத்து 
பிரிக்கான் இத்தசையிலேயவனுக்குப்போலியான வுன்வடிவாலே கலி 
இறதுக்குமேலே பேச்சாலும் ஈலியாதேகொள்ளென்னு இளியைப் 

* பார்த்து நிஷேஇப்பகாய்க்கொண்டுபேனெ  பாசுரங்களிலும் ( ௯). 
'ஆஇியல்காலக் தகலிடங்ண்டவர் பாதங்கள் மேலணிபைம் பொர்த் 

வா. ௫.௪.௩. (௨) ஷே.௪.௨௮. (வூ டே.௨,௧.௩. (௪ ண. 
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Ger He. 

த்விதியப்ரகரணம். க௮௭ 

மூ. ுகளாடி யெருதேழ்தழிஇச் சறையினாசென்னுமவத்திலே 
தோன்றும்.   

    
னனுமவற்நிலே - தோன் வரம எனகநக அதல. 

அம் - ப்ரகாடக்கும்? 

  

  

துழாயென்றே ஒதுமாலெய்தனள்'” என்னும்படி. வசாஹகல்பாதியிலே 
மஹாப்ருதிவியை ௮ண்டபித்இயி நின்றொட்டு விடுவித்து எடுத்தவனு. 
பைய இருவடிகளில் இருத்துழாயென்றே பலகாலும் சொல்லும்படி. 
பிச்சேறுவது, (௪) “* மண்புசைவைய்ய மிடந்தவராகற்கென்கண்புனை. 
கோதையிழந்ததுகற்பே ? என்னும்படி, அவனையாசைப்பட்டதிவிழ 
ப்பது, (௨) *ஞாலப்பொன்மாதின் மணாஎன்துழாய். நங்கள் சூழ் 
குழத்கேலப்புனைந்தசென்னைமார் எம்மைகோக்குவதென்றுகொல் ? 
என்னு, ஸ்ரீபூமிப்பிசாட்டி, செவ்விகொள்ள விட்டுப்பிறந்தவன் சூடின 
இருத்துழாயை பக்துக்களானவர்களொக்கவே கொண்வேந்து நங்குழ 
லிலேசூட்டி. ஈம்மைரக்ஷிப்பதென்றோவென்பது (௯) * ஏனமொன்றுய் 
மண்துகளாடி. வைகுந்தமன்னாள்குழல்வாய்விசைபோல் விண்கள் 
வாரும் மலருளவோனும்வியலிடத்தே ” என்று, அத்விதீய வசாஹ 
மாய் ப்ரளயகதையான பூமியையெடுத்தபோது வடுவித்பெருமையா, 
லே இருவமித்திலே இடக்தெபூமி ஒருதுகள்மாத்ச ”மென்னும்படி 
நின்றவனுடைய அபதாஈத்தை அதுபவித்இருக்கெறவிவள் போக்யதை, 
உபயலிபூதியிலு முண்டோவென்று விஸோேஷஜ்ஞர்ஸ்லாடக்கும்படியை 
ப்ரகாடுப்பதாய்க்கொண்டு பேசனபாசுரல்களிலும் (௪) * எருதேழு 
,தழிஇக்கோளியார். கோவலனார். குடக்கூற்தனார் தாளிணைமேலணி 
'சண்ணந்துழாயென்றேகாளுநாள்கைகன்றது ?” என்னும்படி, ஏறு தழு 
வுகைமுதலான வபதாகங்களையுடைய க்ருஷ்ணன் இருவடிகளில் இரு 
,த்துழாயை யாசைப்பட்டு காள்தோறும் மைஇல்யத்தை யடைவது. 
(௫) “ கறையினர் துவருடுக்கை கடையாவின்கழிகோல்கைசறையி 
னர்க்கவராத தளிர்நிறத்தால் குறைவிலம்” என்று, கோப்வேஷதர 
னாய் ஏக்ஷ்யவர்க்கத்தினுடைய ரக்ஷணத்துக்காகத்தன்னுடம்புபேணா. 
மல்இரியும் க்ருஷ்ணன் விரும்பா.தஸ்நிக்தமான நிறமெனக்கு வேண்டா 
மென்பதாய்ப்பேன பாசுரங்களிலும் தோன்றுமென்னபடி.. இத்தால் 
இல்யமஹிஷிகள் மூவசோடிவர்க்குண்டான ஸாம்யம் ஜுககுலஸ.$த' 
ரியான பிராட்டிக்கலாதாசணமான சாமாவதாசததபதாகல்களிலும் 
ஸ்ரீ பூமிப்பிசாட்டிக்கலாசாரணமான வசாஹாவதாசதப.தாகங்களிலும், 
நபிபின்னைப்பிராட்டிக் கஸாதாரணமான க்ருஷ்ணாவதாசததப.தாகல்க. 

ளிலும் அக்தபிசாட்டிமார்தங்களைப்போலே அதிமாத்சப்்ரவணசாயரு 
ளிக்செய்தவவ்வவஇவ்யஸ.தக்தகளிலே அபிவ்யக்கமென்ததாயித்று, & 

(5) இலா, ௬ கூடு, (8) தி-லி, ௪௦, (௩) ஷெடுடு, (௪) இவா. ௬ உடு, 
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௧௮௮ ஆசாரியஹ்ருதயவ்யாக்யாதம். 

மூ-(௩௮)) இவர்கள் தேடிநிற்கப்பொய்கை முதுமணல் முல்லைப்பந்த 
ல்முத்றும் மச்சொமொளிகையவ்வவிடம்புக்குவாரிச்சிகை 
தத்தும் பதித்துல்பறித்துக்கோமின்மை குழுல்புசெய்து 

(இ) இவர்கள் - இப்பிசாட்டிமார், இரை தேர கொண்டி 
ருக்க, பொய்கை - ஸ.சஸ்ஸடு - முதுமணல்-ஸைகதஸ்தலம், முல்லைப்பம் 

  
  

தல் - மல்லிகாவலயம், முற்றம் - இருமுத்தம், மச்சொமொளிகை - மச் 
சுமாளிகைமுதலான, அவ்வவிடம்புக்கு - அல்வவஸ்தலங்களில் ப்சவே 
இத்து, வாரி - (பரிதாகங்களை) வாரியும், தைத்து - (சிழ்தில்) இதைத் 
அம், பரித்து - (vig) பரித்தும், கழித்த - (கச்சொபெட்டைக்) இழி 
த்தும், கோயின்மை - தன்ஸ்வாதந்த்ர்யத்தையும், குரும்பு - ராரட்யத் 
அதையும் செய்து - பண்ணினவனு! 

வ்யா, (௩௮) இப்படி ப்சதானமஹிஷிகளான விவர்களோடுள்ள 
ஸாம்யமேயன்திக்கே,இவர்களையுபேக்ஷித் தம்தங்களையுகக்கும்படியவனு 
க்கபிமதைகளான இருவாய்ப்பாடியில் பெண்களுடையவும் அவர்களையு 
ம். தங்கள் பேச்சழகாலே யவன்மறக்கும்படிபண்ணும் ஸ்ரீமதுரையில் 
பெண்களுடையவும் கரகவதாகந்தசம் பரிக்சஹித்த ஸ்ரீமத்வாசகையில் 
பஇனாருயிசம்தேவிமாருடையவும் பாவல்க எிவர்க்குண்டென்னுமிடம் 
இவர்கம்பேச்லே.தோன்றுமென்ருர். (இவர்கள் தேடிசிற்கவென்று: 
அடல்9) அதாவது :-- (௧) * தேடித்திருமாமகள் மண்மகள்நிற்க '? 
என்றெபடியே, ப்சகாக மஹஷிகளானவிவர்கள் தன்னைத்தேடிகிற்கும் 
பட மிவர்களையுபேசுஷித்து, (௨) “'இப்பொய்சைக்கெல்வானுவக்தாய் 
(௩) “முதுமனங்குன்னேதி”” (௪) * முஸ்லையின்பந்தர் கீழல் மன்னியவ 
ளைப்புணசப்புக்கு” (௫) *முற்தத்தாபேகுந்து” (௬) “மச்சொமொளி 
கையேதி?3( எ) 4 அல்வவிடம்புக்கவ்வாயர் பெண்டிற்கணுக்கனு் 
என்ஜெபடியே, அவர்கள் ஜலக்ரிடைபண்ணுமிடம் விளையாடுமிடம் மற் 
அமவர்களிச்சாதுகுணமாக தனியவும் இசளவுமிருக்குமிடங்களான பொ 
ய்கைகணஞ்குன்றம் முல்லைப்பந்தல் முற்றம் மச்சொடுமாளிகை அவ்வவ 
ஸ்தலங்களிலேசென்றுபுக்கு துகல்வாரியும் த்தில்கதைத்தும் பக்துபரி 
த்தும் அுல்பத்திகச்சொபெட்டைக்கழித்து”” என்கிதபடியே,குடைந்து. 
ரடதெவர்கள் கூறைகளைவாரிக்கொள்வது, இட்டமாய்விளையாெ 
வர்களிழைத்த இற்நிலைச்சிதைப்பது,பந்துகழல்முகலானவிலோபகாண 
ங்களைப்பறிப்பது, அவர்களோடே இட்டீட்கொண்டு பட்டுக்கள் கச்சுக் 
கன் எட்டினவற்றைப்பத்திவலித்து ஜிப்பதாய்'” (௮) *கோமின்மை 
செய்து கன்மமொன்தில்லை” (௯) ** குறும்புசெய்வானோமமகளைப்பெத் 
கீ டா நியாமகரத்ற ஸ்வதக்த்சர்செய்யுமத்தைம் நியாமகர்ழே. 

(©) சச். ௩. ௨, (௨) பெரிய, ௧, ௧௦, ஏ. (௪) 
eon A. &. a. (@) 188-2. 0. =. (=) Ouflur-B. 0. a.m, (எ) பெரி 
eee உடு: (9) இவா, ௯ ௨, ௯ (௧) சாச்சி - இ, ௧௨, ௩, 
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AOBucs 04 ரணம். ௧௮௯ 

மூ. அல்லல்விளைத்துக்கவருமுகக்கு ஈல்லவர் முழூயொவசென். 
தம் தென்மொழிகளாலே கோகுலத்தைமதப்பிக்கும் ௩௧௪ 
ஸ்த்ரீகள் ஈ௩ரகனைத்துலைத்துக்கவர்க்த பதினுறு பல்லாயிச 
மெண்ணிறக்தார்பாவம். 

  
இண்ட பக ககக அன்த்த கப 
அல்லல்விளைத்து - ஆசவாசம்விளை தீது, கவரும்-விரும்பிபுஜிக்கும், ௨௪ 
க்கு கல்லவர் - ஆகனந்துழ்றுக்கு விஷயமான பஞ்சலக்ஷம்குடிப்பெண் 
sar, CYA, ஆவர் - இவ்விசண்டு பாசுசங்களிற்படியே, தென்மொழி 
களாலே - உக்திசாதுர்யங்களாலே, கோகுலத்தை - இருவாய்ப்பாடியை, 
மதப்பிக்கும் - விஸ்மரிப்பிக்கும், ஈகசஸ்த்ரிகள் - மதுசாபுரிஸ்த்ரீகள், 
கரகனைத்தொலைத்து - கரகனைநிசவரித்து, கவர்க்த - பரிக்ரஹித்த, பதி 
னஞாது - பல்லாயிரம், எண்ணிறந்த - இப்பாசுசங்களின்படியே, 

  

  

  
டல்காமல்மூலையடியே ஈடத்துவார் செய்யுமற்தையும்செய்து” (௧) “அல். 
லல்விளைத்தபெருமான்'” என்றெபடியே, பேராசவாசம்விளைத்து, (௨). 
*அயர்பாடிக்கவர்க்துண்ணும்'” என்னு, இருவாய்ப்பாடியில் பெண்களைய 
டைய மூற்தூட்டாக விரும்பிபுஜிக்கும், என்றெபடியே, அவன்விரும் 
பப்படுமவர்களாய் அத் காலே” (௩) * நீயுகக்குகல்லவர்'” என்னும்படி, 
அவனுகப்புக்குவிஷயமானவைல-ஈ்ஷண்யத்தையுடையவர்களென்னு நிரூ 
பகமாயிருக்றெ இருவாய்ப்பாடி.பில் பெண்களுடையபாவம் இவர்க்குண் 
டென்னுமிடம் க்ருஷ்ணவிரஹமாத்றமாட்டாமல் (௪), * ௧த-ரா00௨9. 
கு ஜஜ்கலைலோஎஙா | இன்ஸ் dso ன்னா ஷா? “துஷ்ட 

காளியஇஷ்டாத்சக்ருஷ்ணேஹமிதசொபசா | க்ருஷ்ணோஹமேஷலலிதம். 
ல்ரஜாம்யாலோக்யதால்கஇ2'” இத்யாஇப்படியே, அவர்களதகரித்தாப். 
போலே, இவசவனைப்பிரிக்தாத்றுமையாலே அஅகரித்த (௫) “கடல்ஞா 
ஒத்திலும்? அந்யவிஷயல்களிலே பசப்பனுகையாலே அபேச்ஷிகமயத் 
இல் வாசமல் அவன்விளம்பித்துவந்தால் அவர்களுமோப்போலே இவ 

சவனோழேன(௬)மின்னிடைமடவாரிலும்"பகலெல்லாம் பசுமேய்க்கப் 
போயவத்தினுட.னேவரும் க்ருஷ்ணனை பசுக்களின் முற்கொழுந்தில்கா 

னாதே பிற்க்குழையிலேவருறவவன் வசப்பத்ருமல் ஒருஸந்த்யையி 
லே பஞ்சலக்ஷங்குடியில்பெண்களும் பா.தகபதார்த்தங்களுக்கிடைந்து 
கூப்பிட்டாப்போலே யிவர்கூப்பிட்ட மாலைப்பூசலான (௭) “மல்லிகை 
சமற்தென்தலிலும்” இரவெல்லாம் க்ருஷ்ணஸம்ஸ்லேஷம் பண்ணியிரு 
தீது பொழுதுவிடிந்தவாதே அவன் பசுமேய்க்கப்போகுல்காலமென்னும் 
நினைவாலே அவனை யணைத்துக்கொண்டிருக்கச்செய்கேபோனானுகவே, 
குதி பாதகபதார்த்தல்களும் ஸம்ஸலேஷதசையில் ௮வன்பரிமாத் 

தங்களும் பூதம்புமுள்ளும்நின்றுமலிறெகலிவை அவர்களவக்தனக்குச் 
'சொல்லிகூப்பிட்டாப்போலே' யிவர்கூப்பிட்ட காலைபூசலான(௮) “வேய் 

(6) oréA- Bam. ௧௦, (௨) ஜே-௧௪, ௨. (௩) Bar. 
௨௪. (இ) தி-வா,௫, ௬, (௬) ஷே, ௬,௨௬௯ (எ) ஷே ௬, ௪ 

௧௦, ௩௯ ess eis 
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௧௯௦ ஆசாரியஹ்ருதயவ்யாக்யாதம். 

மூ, கடல்ஞாலம் மின்னிடை மல்லிகை வேய்மரு பேய்முலை 
முனிந்து மற்பொருவிறற்கஞ்சளை மல்கனூற்ற 

  
  

  Gna எஹஸ்சஸல்க்யைஹனானதேவிமாருடையவும், பாவம் - பாவ 
மானஇவற்குண்டென்னுமிடம் கடல்ஞாலம் முதல் இீற்பாரைவசையில், 

    

      

ய்மருதோளிணையிலும், தனக்கு. பாதகங்களாய்வக்து இட்டினபூதனு 
சகட யமுளார்ஜகாஇகள்நினைவையவைதன்னோடேபோக்க தன்னை 
ஈமக்காக. நோக்கத்தந்த 'உபகாசகனை கான்ட்வெதென் னோ 2 என் 
ம், அப்படிசெய்த க்ருஷ்ணணாறெ உபகாசகனுக்கு என் ஸ்த்ரித் 
வத்தையிழந்தேனென்றும் சொன்ன (௧), “ பேய்முலையுண்டு முனி 
ந்து சகடமுதைத்த ” என்றெபாட்டுக்களிலும் தோன்றும். ஸ்ரீமாலா 
காரரும் கூனியும்கொடுத்த இருமாலையையும் சாந்தையும் சாத்இக் 
கொண்டு சாஜமார்க்கத்தாலெழுந்தருளி குவலயாபீட நிரஸகம்பண் 
ணிரிற்றெபோத (௨) “மூழுவெண்டாஒிய?” (௩). ₹ ஆவரிவை செய் 
ததிவார் * என்றெபாட்டுக்களில் சொல்லுஜறெபஓயே, ஒப்பனையழ 
இலும் வடிவழலும் குவலயாபீடரிசஸமாகற சேஷ்டிதத்தலும்தோ 
po (#) 4 நஷ்ட ewespwskos | 18ல் ஷட் 

Foro TASS” “ஸக்யபேஸ்யத க்ருஷ்ணஸ்யமுகமத்யருணேக்ஷ 
ணம்! கஜயுத்தக்ருதகயாஸஸ்வேதாம்புகணிகாதெம்”” இத்யாஇப்படியே, 
அக்நோக்யம் தங்களிலே பேசுத (௫) “*மழறுதேன்மொழி:” என்ற. 
படியே, மழலைத்தேன்போலே மினிதானப்பேச்சுக்களாலே (௯) “6௯ 
rolSwNDKs VyokwowatsO 1 SKo ஆச்சாரம் ஸ்ல்ஸிர(1ிஷஷ0 a 

“மதுசாம். ப்சாப்பகோவிந்தகேதம்கோகுலமேஷ்யஇ | ஈகரஸ்த்ரீகலா 
லாபமதுஸ்சோத்சேண பாஸ்யஇி? என்று கோகுலத்தில் பெண்கள் 
'பேசும்படியவன் கோகுலத்தை மறக்கப்பண்ணும் ஸ்ரீமதுசையில்பெண்' 
களுடைய பாவமிவர்க்குண்டென்னுமிடம் (௪) “மற்பொருதோளு: 
டைமாயப்பிருனுக்கென்கற்புடையாட்டி. மிழந்ததுகட்டே”” என்று ப்ச 
பலசான மல்லசோடே தோளித்சாந்தழியாதபடி. மல்லைப்பொருத ஆஸ. 
சர்யபூகனுப் ஸ்ரீபதுையில் பெண்களுக்கவ்வழகையுபகரித்தவலுக்கு 
அதிவுடையளாமிருக்கெவென்பெண் தனக்குள்ள தடல்கலுமிழர்தாளெ 
ன்றும், (௮) *விறற்கஞ்சனைவஞ்சனைசெய்,இர் உம்மைத்தஞ்சமென் நிவள் 
பட்டனவே”” என்று, பெருமிக்கனுனகம்ஸனை அவன்வஞ்சனையவனே 
டேபோல்படிபண்ணினவசே ! மதுரையில்பெண்களுக்குதவின உம்மை 
'யேதனக்குத்தஞ்சமென்றிவள்பட்டவெள்ளமென்தானென்று தமக்குப். 
பரிவசானவர்கள் சொன்னபாசுசத்தாலே மல்லசையும். கம்ஸனையும் நிச் 
ஹித்தக்ருஷ்ணனை அ௮ச்சுவடோடேயனுபவிக்க வாசைப்பட்டமையைப் 
is ae m9. (0) ObGor, 6.9. ¢. (2) Ram a 

௦, ௫௩ (௫) இவா. ௬, ௨.டு. (௪) வி-பு. ட, ௧௮, ௧௩, (௭) இவா, 
(4) Bom ores a 
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த்விதியப்ரகரணம், ௧௯௧ 

மூ, வாயும் இீர்ப்பாசென்னுமவற்திலேதோன்றும். 

ன் 
   

தோன்றும் - ப்ரகா௫ிக்கும். 

பேசினபாசரத்திலேதோன்றும், (௧) ஈரகனைத்துலைத்தகரதலத்த 
அம், (௨) ௩ரகன்தன்னைச்சூழ்போகி வளைத்தெறிட்து கன்னிமகளிர் 
,சம்மைக்கவர்ந்த?? என்றும் சொல்லுெபஒயே,ஈரகாஸ-ரன் கன்னிகை 
களாகக்கொண்வேந்து இரட்டி வைக்க, அவனைநிரஹித்த.ப் பொகட்டுபரி 

க்ரஹித்தவர்களாய்(௩)பஇனாருமாயிரவர் தேவிமார்”(௪) “பல்லாயிரம் 

பெருக்தேவிமார்”*(௫) “எண்ணிறந்த பெருந்தேவிமார்”என்தெபடியே, 

ஆயிசமிசண்டாயிரமல்லாமையாலே பல்லாயிரமென்றும் ஏண்ணிறக்த 

வென்றும் சொல்லப்பவொராய்(௬) “56:59 394௭௫4? “ஷோடஸ்ஸ்ச் 

ரீஹைஸ்சாணி”என்று, புசாணஹித்தரான பஇனாருயிஎம் தேவிமார்பா 

வமிவர்க்குண்டென்னுமிடம் (௭) '*நாற்றுவரையன்றுமங்க அத்தநிகரில் 

முல்வண்ணன்னேமியானென்கெஞ்சம் கவர்க்தனவுழியான்'” என்று, 

துர்யோதனாஇகள் மண்ணுண்ணும்படி மந்த்ரித்தக்ருஷ்ணனுக்கு கெஞ்ச 

பதிகொடுத்தமை சொன்னஇலும், துர்யோ.தனுஇகளை நிரஹிக்கைக்காக 

அவனெழுக்தருளினபோதவர்கள் பிரிவாத்ருமையாலே சண்ணாஞ்சழலை, 

யிட்டு (௮) “5696௦8856௦ நகராத. யலி Dotgu x seta 

கலகல) Psrgyde Kosssosusg? wesdshag” குரரிவிலப 

ஹித்வம் விதநித்சாரளேஷெஸ்வபஇஜகஇசாத்ர்யாமீஸ்வசக்ரஸ்சபோ 
தே | வயமிவஸூகஸ்9த்காட நிர்வித்தசேகாகயககளிகஹாஸோ.தாச 
லீலேக்ஷணேக”” இக்யாதிகளாலே ப்ரலாபித்தாப்போலே, காரை ௮ன் 

னில் துடக்கமானவத்றுக்கு வெளுப்பு விரஹக்கூப்பீடு முதலானவை 

நியதஸ்வபாவமென்றதியாதே தமக்குப்போலே பகவத்விசஹஜமான 
வைவர்ண்யாஇகளாகக்கருஇ. அவற்றுக்குமாகத்தான்னோவுபட்டு ப்ரலா 

பித்த (௯) “ வாயுக்இரையுகளிலும்” (௧௦) **தேர்ப்பாகனார்க்வெள் 
இக்தை அழாய்த்இசைக்ன்னதே? என்று, ஆஸ்ரிதர்க்காக ஸாசத்யம் 

பண்ணினவனையஅபவிக்கைக்காக இவளந்த8 கரணங்கலங்க அறிவுகெடு. 

இறதென்னுதுடங்கு (௧௧) *வண்வெராபதி மன்னனையேத்துமினேத்துத. 
லும் தொழுகாடுமே” என்று, ஸ்ரீமத்வாசகைக்கு நிர்வாஹகனானவனை 
மங்களாஸாஸகம்பண்ண, இவள் கோவுபரிஹ்ருதமாமென்று கலைக்கட் 
ஓன் (௧௨) தர்ப்பாரையாமினியிலும்”” தோன்றுமென்றபடி. * 

(a) பெ-மொ.௧௦, ௯, ௪. (௨) பெரியா-தி. ௪. ௩, ௩. (௩) ழே, ழே, ௯, ௪- 

(@) Gp. @p. a, &.(G) Op. Bp. 2. 50. (=) Cp. (a1) இ- வா. 
(௮) ஸ்ரீ-பாக. ௧௦, ௬0, ௧௪, (௯) இ-வா, ௨. ௬ & (40) ஷே. ௪. (௧௧) ழை. ௧௦, 

(s2) @p. 5
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௧௬௨ ஆசாரியஹ்ருதயவ்யாக்யாதம். 

மூ--(௩௯) இரானெனில் ஈசவாகக்குழைத்தவன் Der O78 Ges 

arcnPenpigyth விஇிதன்புணேயென்று 
  

  

(௮) இசானெனில் - சக்காவர்த்இத்இருமகன் சம்முள்) இசானெ 

னில், ஈசவாக - (தன்விஸ்லேஷத்தில் ஸத்தாஹாநிபிறக்கும்படியாக, 

குழைத்தவன் - ஒருகீசாகக்கலந்தவன், பின் தடச - அதிவ்யாமுக்கனுய் 
'தாமிரு்இடத்தேவரும்பஒி, இருந்த - (தேவதாஷ்த்ரீகள் றையறப்பி 

சாட்டி இறையிருக்தாப்போலே ஸம்ஸாரிகள் இறையைவிடுவிக்கைக்காக 

விஸ்வசன் ஸம்ஸாசத்இிலேவைக்க) இருந்த, வஞ்சிறையிலும் - (க்ரூச 

மான ஸம்ஸாசமாறெ) ஈறையிருப்பிலும், வி௫கன் - (௩ ரணாகதவத்ஸலை. 
ராக ப்சஷித்தருன பெருமாளோடதவுபண்ணென்று. ராவணனுக்கு பிசா 
ட்டிஹிதோபதேரும்பண்ணினப்போலே, புணைவன் - ஸம்ஸாசாப்இஇ 
தரஷக்களுக்குரிஸ்தரணோபாயம், என்று - அவனென்றநிவருமுபதே 

இக்கையாலும், 
    

  

dur. (௬௯) இப்படி ப்சதாகஈமஹிஷிகளோடும் மற்றும் பகவத்ப 

ரிக்சஹமுடையாசோடும் இவர்க்கு ஸாம்யமுண்டேயாகலும், அல்லாதா 

செல்லாமிவர்க்கொருவகைக்கொப்பா மித்தனையாகையாலேஸர்வதாஸா 

ம்யம் ஜுககுலஸைந்தரியான பிசாட்டியோடேயென்கிறார்மேலொரு 

சூர்ணையாலே (இரானெனில் சசவாகக்குழைத்தவன் பின் துடசவிருந்த 

வஞ்சிறையிலும்) (௧) “28௭?! “ஈசஷிதா?” இத்யாதி ஸ்லோகத்இல் 

படியே, ஜலாதுத்ருதமான மதீஸ்பம்போலே விஸ்லேஷத்தில் ஸத்தா 

(ஹாநிபிறப்பிக்ரும்படி. (௨). “SERIE 52” “ nnevel $4858” என்று 

ஜாதிக்குணங்கள் தீரவியத்துக்கு ப்சசாசமாய் பிரிக்கவொண்ணாகபடி. 

மிருக்குமாப்போலேபிரிக்கவொண்ணாதபடி. ஒருநிசாகக்கலந்த சக்கசவ 
ர்த்தஇருமகன் (௩) * உண்ணாதுறங்காதொலிகடலை. யூட௮த்து * 
லங்காதீவாசத்களவும் பின்ுடர்க்துவரும்படியாக ( ௪) “*தனிச்சறை 

யில் விளப்புத்த?” என்றபடியே, -ஒருத்இச் றையிருக்து சக்ஷிக்கும் 

படியேயென்று, லோகமடையக்கொண்டாடும்படி, தேவஸ்த்ரீகள் ஜை 
யைவிடுவிக்கைக்காக பிராட்டிலங்கையிலே தனிப்பட்டு இதையிருக்கா 
ப்போலே” (௫) “மசாமசமெய்த மாயவனென்னுளிசானெனில் பின் 
ஊயாஜெட்டுவேனோ”” என்னு, சக்கசவர்த்இத்இருமகன், என்பக்கலிலே 

நின்னு மகலுமாடில் பின்னை கான் தொங்குவனோவென்று, விசஹத்தில் 

ஸத்தாஹாரி பிறக்கும்படியாக (௬) '*இலங்கைசெத்றா யுன்னை என்னு: 

ள்ளே குழைத்தவெம்மைக்தா”” என்றெபடியே, எகதத்வமென்னலாம் 
படி ஸம்ஸ்லேஷித்தவன், பிரிவில் சம்மாற்றாமை குளப்படியாம்படி. கட 
ல்போன்ற வாற்றுமையோடே விண்ணுலகம் தீசவிரைந்து தாமிருந்தவி 
டத்தேறவரும்படி. (௭). *வன்ிறையிலவன்வைக்கில்? என்றெபடியே 

(௫ ஸ்ரீ-சா. ௮:௫௩, ௩௪ (௨) ஸ்ரீ-ரா. (௩) காச்சி-இ, ௧௧, ௭. (௪) Bor. 

Fe ௫. (இடைக ௭.௯, (௪) ஷை௨, ௬.௯, (௭) ௪, ௪.௧,
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த்விதயப்சகரணம். ௧௬௩ 

மூ. ஜீவிதாஇிகளாஜ் குறைவின்றிமாயும்வகைவிஷமலஸ்த்சங்கள். 
தேடிவில்வலவாஹாயென்று 

ஜிவிதாஇகளால் குறைவின்றி - ஜேஷிவிஷயவிரியோகத்துக்குறுப்பல் 
லாத ஜீவிதாஇகளையுபேச்ஷிக்கையாலும், மாயும்வகை விஷருஸ்தீரங்கள் 
தேடி. - ஆற்ருமைமின்கனத்தாலே மரணஸாதனங்களைத்தேடி.னப்போ 
லே முடியும்வகை தேடுகையாலும், வில்வலவாஹாயென்னு - ஹாசாம 1! 
என்றுகூப்பிட்டாப்போலே சக்ஷகசான பெருமாளுடைய விசப்பாட் 
டைச்சொல்ஷீகூப்பிடுகையாலும், 

ஸம்ஸாரிகள் இறையைவிடுவிக்சைக்காக ௮வன்ஸம்ஸாச.த்திலே வைக்க 
இருந்தவஞ்சஜையிலும் (விஇதன்புணையென்௮) அச்சிதையிருப்பிலே 
யுமவள் விமுகனானராவணனுக்கு (௧) 2௦௮85௧ 2 FwwKss 

Hot) BaSysHs asadasmss” “ விதிதஸ்ஸஹிதர்மஜ்ஞஸ் 

ஸரணாகதவத்லை 8 | தோமைத்ரிபவதுதே யஇஜிவிதுமிச்சஹி *? 
என்னு, சீ ப்சாணனோடே௰ிருக்கவேண்டியிருந்தாயாடல், ஈரணாகதி 
'தர்மத்ஞருமாய் ரணாகதவத்ஸலருமாக ப்ரஷித்தசாயிருக்றெ பெரு 
மாளோடே உறவுபண்ணென்று ஹிசோபதேஸம் பண்ணினப்போலே 
இவரும், விமுகசான ஸம்ஸாரிகளுக்கு (௨) “புணைவன்பிறவிக்கடல் நீக் 
வார்க்கு?” என்று, ஸ்ம்ஸாசஸமுத்ரஇதீர்ஷக்களுக்கு தன்னிஸ்தர. 
னோபாயமவனென்று ஹிதோபசேஸம் பண்ணுகையாலும் (ஜீவிதாதிக 
ளால்குறைவின்தி) அவள்,(௩) “ 8கங்க௨களார? க ண்ஜ லாக 3 | எழ 

  

Mg Thsesy oormsowesyys” கஹிமே ஜீவிதேகரர்த்தோகைவார்த் 

தைர் ஈசபூஷணை? | வஸந்த்யாசாக்ஷஷீமத்யே விகாசாமம் மஹாசதம்?? 

என்று, பெருமாளைப் பிரிந்து. சாக்ஷஹஷிகள் ஈடுவேயிருக்தெவென 
க்குப்சாணாகளாலென்ன ப்ரயோஜ௩மென்று தத்விநியோகத்துக்குப் 

புதம்பானவற்றை யுபேக்ஷித்தாப்போலே இவரும் ( ௪) “மாறாளன். 

sorts மணிமாமைஞுறைவிலம்”” என்று டங்க, அத்தலைக்குறுப் 
பல்லாத வாத்மாதீமீயங்களையுபேக்ஷிக்கையாலும், (மாயும் வகைவிஷ 

ஸ்த்ரல்கள்தேடி) அவளாத்றுமையினஇிரயத்தாலே (௫) “௨2ஜனா 

S Sth 85a) By Bop BLP TE Sos” “விஷஸ்யசாகா ஈஹிமேஸ்இ 

கஸ்ிச்சஸ்த்ரஸ்பவாவேஸ்மரிராக்ஷஸஸ்ய?” என்று, உயிர்க்குலையாக்இ 

வைத்தவனுடைய க்சஹத்தல் ஈத்குலையாக்குவதித்தளை விஷக்கருவாரி 
ல்லையோ? விஷம்போலே சறுதுபோது நின்றுகொல்லுகையன்திக்கே 
அப்போதே முடிப்பதொரு முஸ்த்சம் தருவாரில்லையோவென்ன app. 

யும் வகை தேடினாப்போலே இவரும் (௬) “ மாயும்வகையதியேன் ”: 
என்று, முடியும்வகை தேசேயாலும், (வில்வலவாஹா) என்னு, அவள் 

(©) ஸ்ரீசா-௭-. ௨௨.௧௯. (௨) இவா. ௨. ௮. ௪, (௧) 'ஸ்ரீ-ரா -ஸ-. ௨௬. 

௫. (இ) இ.லா.௫. ௮, ௪ (௫) ஹீ-சா-ஸை. ௨௮, ௪௫) (௧) இவாடடு, ௪ ௩. 
௨௫
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௧௬௪ ஆசாரியஹ்ருதயவ்யாக்யாகம். 

மூ. இரச்கமெழாக்கொடுமைகள்சம்இத்தென்னையும் ஜீவந்திமெ 
ன்ருள்விட்டுச்சடசையடைக்து 

    

இரக்கமிழாக்கொடுமைகள் ஸுங்ூத்து - தம்மாத்ருமைக்குதவாமையா 
லே நிர்க்ருணனென்று சங்க்கையாலும், என்னையும் ஜிவக்திமென்றாள் 
விட்டு - ஸத்தைபோவதற்கு முன்னேவர்துகோக்டுக்கொள்ளூம்படி. செ 

  

ய்யவேணுமென்று தாதுவிடுகையாலும், சடசையடைக்து- ப்சபாப்சபா 
வான்சளூக்குப்போலே ப்ருககுபலப்த்பபாவத்ைப்பேசுகையாலும், 

  

அமா த்சனுக்கையாய் சச்கசானபெருமாளுடைய ஜெளர்யாஇகளை 
கொத்து (ர 4௬௭௯7 ஈஹாசாம!'” என்று, கூப்பிட்டாப்போலே, இவ 
ரும், 6) “புணராரின்றமாமே ழன்றெய்க வொருவில்வலவாவோ”” 
என்னு, அவன்வீரப்பாட்டைச் சொல்லிக்கூப்பிடுகையாலும், (இரக்க 

மிழாக்கொடுமைகள் ஸால்இத்து) அவள், தன்னாற்ராமைக்குகவவந்து மூக 
ங்காட்டாமையாலே (௩) © PgOLSVVHSVF) MWS E TL) wyoss | 

கஜஷிசகமரச ச்? 1 க்யாத$ப்சாஜ்ள$க்குகக்ஞ்சஸாஅக்சோஸா 
ஸம்சராகவ$ | ஸதீவ்ருத்தோரிசதுக்சோஸஸ்ஸங்கே ** என்று” பெரு 
மாளை நிர்க்ருணராக ஸங்கித்தாப்போலே இவரும் (௪) **இரக்கமெ 
ழீர் (௫) '* வழாகெடுக்துன்பத்தளென்திரங்காரம்மனோ இலங்கைக் 
குழாகெடுமாட ஸிடி.தீதபிசானார் கொடுமைகளே”” என்று, இத்தசையில் 
க்ருபைபண்ணாமலிருக்றெ கொடுமையாலே (௬) **அறிவொன்றும் சன் 
இப்பன்"” என்றெபடியே, கைர்க்ருண்ய மங்கைபண்ணுகையாலும் (என் 
னையும்ஜீவர்திமென்றாள்விட்ட) அவள் ( or) “Bes Qowroosigrwrss %y 
HrySOSOl Qn S | SQA ஜன்னல் வலா Hywe” “Fas Fi 

மாம்யதாசாமஸ்ஸம்பாவயஇ£ர்தீஇமாங் தத்வயாஹுமக்வாச்யோவாசா 
தர்மமவாப்நுஹி என்னு, ஸத்தையோடே இடக்கிறவென்னை, இஸ்ஸத் 
தைபோவதற்கு முன்னே யாதொருபடி. பெருமாள்வந்து நோக்குக் 
கொள்வர் அப்படியவர்க்கு விண்ணப்பம் செய்யென்று தூதுவிட்டாப் 
போலே இவரும் (௮) “*ஏனுசேவகனார்க்கென்னையுமுளளென்மின்க 
ளே? என்றென்ஸத்தைகடெக்தமையை அவர்க்கதிவியுங்கோளென்று ஆற் 
முமை தோற்றத்தாது விடுகையாலும், ( சுடசையடைக்து) அவள், 
(&@) SSryrpsrso Py tosrosy” “gsiursraCaren 
ஹம்பாஸ்கசேணப்சபாயதா ?”? என்று, ஆஇித்யனேடுப்பபைபோலே 
கான்பெருமாளோடகர்யையாமிருப்பனென்னுப்போலே இவரும் (௧௦) 
௭ அமக்கியை மூக்கீர்ந்காயை, சுடரை, அஒுயேனடைந்தேன். முதல். 
முன்னமே?” என்னு, அகாஇயான ப்ரகாரகயாஸோேஷத்வத்தாலே அவ 

. (இஸ்ரீ:சா-ஸ--௨௮. எ. (6) திவா, ௬, ௧௦.௫. (௩) ஸ்ரீ-சா-ஸ-., ௨௬. ௧௨. 

(௪) தி-வா. ௨. ௪. ௩. (௫) இ-வி. ௩௬. (௬) இ-வா.. (௭) ஸ்ரீ-சா-ஸு. ௬௯. &. 
(4 Bor, ௬, ௧௨௧0, (௬) ஸ்ரீ-ரா-ஸு, ௨௧, கட, (௧௦) இ -வா. ௨. ௩. ௬; 
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த்விதீயப்ரசரணம். ௧௯௫ 

ரூ. அகலல்லாமும்றுவமை பெருமகளோபே, 
இல் மீனிஜே. 

லைனென்கையாலும், முற் 

    

அவமை - ஸர்வதாஸாத்ருஸ்பம், பெருமகளோடே. - பெரியபிசாட்டி. 
யோடே. 

(4) பிரியில் - விஸ்லேஷிக்கில், இலேனுக்கு - இலராகைக்கு, 
இளங்கோவும் - (பின்துடர்ந்த) இளையபெருமாளும், அக்குளத்தில் 
அந்தஜவத்தில், மினிறே - முத்ஸ்பமிறே. 

ஜே சாம்சித்யஸம்யுக்தசாகப் பேசுகையாலும் (அகலூல்லா) அவள், 
  

  

(௧) “அகலூல்லே னிழையுமென்றலர்மேல் மங்கையுறைமார்பா?” என் 
இறபடியே, உன்னைகஷணகாலமும் அகலஸக்தையல்லே னென்னுமாப் 
போலே இவரும், (௨) “அடியேனுனபாத மகலூல்லே னிழையும்” 
என்றுன்னைக்ஷணகாலமும் பிரியஸக்தனல்லேனென்கையாலும் (மூத்து: 
வமைபெருமகளோடே) இவர்க்குளர்வதாஸாத்ருஸ்யம் ( ௩) “பெரு: 
மகள் பேதைமல்கை?” என்றெ பெரியபிசாட்டியாசோடே யென்னபடி.. 
“இரானெனில் கசவாக”* என்னுதுடல்5, *அகலல்லா”” என்று தலைக்க 
ட்டுகையாலே, ஜீவி.கா.இகளால் குறைவறுஇமுதலாக ஆள்விடுகையீறாக 
ஈச்சொன்னவையும் விசஹதுக்காஸஹ.த்வகார்யங்களாகையாலும், பிதி 
யில்தரியாமையிதேயிச்சூர்ணையிலே ப்ராசுர்யேண ப்சஇபாஇிக்கப்பட் 
டது. % 

வ்வா, (௪௦) இப்படி. பிராட்டியோபாஇபிரியில்தரியாமையிவசொ 
ருவருமேயோ 2 பின்னையுமுண்டோவென்னுமாகாங்க்ஷையிலேயருளிச் 
செய்கரூர். (பிரியிலிலேனுக்ளெல்கோவுமக்குளச்இல்மீனிஜே) என்று: 
அதாவது :--திருபாதிகமேஷியானவனைப்பிரியில் (௪) “நின்னலாவி 
லேன்காண் ”” என்திலசாசைக்கு (௫) “*கேரிழையுமிளங்கோவும்பின்பு 
போக்!! என்றபடியே, பிராட்டியோபாஇபின்துடர்க்துபோனஇளைய 
பெருமாளும், நிறுத்திப்போவதாகபெருமாளருளிச்செய்சபோது (௬). 
& {sbrhombe STi THs | moran Swobdanst ள்ள 50 
சர்ச்ச? சசஷீதாத்வயாஹீநாஈசாஹமபிசாகவ | முஹ்௮ர்தசமபிஜீவா 

(வோஜலாம்மன்ஸ்யாவிலோத்ருதெள:! என்கையாலே, அந்த ஜலத்தில் 
மத்ஸ்பமிகேயென்கை, இத்தால், பிசாட்டியைப்போலேபிரியில் மூடி 
கைக்கு இளையபெருமாளுமிவருமொக்குமென்ஐ தாயித்து. * 

(ம) இவா, ௬௧0, ௧௦. (௨) ஷே-௯, (௩) பெ-மொ, ௪.௫, ௫. (௪) Bar 
உருள. (௫) பெருமாள். (இ. ௬௨, (௬) ஸ்ரீ-ரா. ௮:௫௩, ௩௦, 
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௧௯௬ ஆசாரியஹ்ருதயவ்யாக்யாதம். 

(aa) அழுர்தொழும் ஸ்கேசபாஷ்பாஞ்ஜலியோடேருரஸாு 
க்களில் கூவிக்கொள்ளும் பிரியாவடிமைக்குச்சாணேசச 
ணென்று 

a) அழுக்தொழும் ஸ்ரேகபாஷ்பாஞ்_லியோடே (இளையபெரு 
மாளைப்போலே விஸ்லேதாஸஹஸ்கேஹஜமானபாஷ்பத்தோடேகை 

யுமஞ்தலியுமாய்க்கொண்டு, ௬ரஸாதுக்களில் - மகோஹசமான இரும 
லையின் ௬ுசெப்ரதேரங்களில், கூவிக்கொள்ளும்பிரியாவடிமைக்கு-ஏவிக் 
கொள்ளூறெ விச்சேதமற்ற ஸர்வவிததாஸ்யங்களுக்கு, மரணேரார 
ணென்று-புரு; ர்வகமாக பெருமாள் இருவடி.களைப்பத்தி,      

  

் சரப்ஸஹஜபக்கராயிருக்கும்ல-ஷ் 
மண பரத ஸநத்ருக்கர்கள்படியும், பகவத்ப்ரத்யாஸர்கராய் தத்பக்கியுக் 
'தரானதரத யஸோதா ப்சஹ்லாத விபீஷண மாருத பார்த்தர்படிகளு 

ம் இவர்பக்கலிலேயுண்டென்றுமற்றை சனித்சனியே யடைவேதர்ப் 
பிக்ருசொருசூர்ணயாலே. தருஷ்டாக்ததார்ஷ்டாக்தங்களிரண்டுக்கும் 

,தனியேவாசகமிடாசே, இசண்டுமொரு ஸந்தர்ப்பத்இலே பலிக்கும்படி. 
வரக்யத்தைச்சுருக்க அருளிச்செய்கையாலே,த்ருஷ்டார்தத்திலாதல் தா 

ர்ஷ்டாந்திகத்திலாகல் வசஈமில்லாதவத்.றுக்குப்ரதிகோடிக்கதுகுணமாக 
க்கூட்டிரிர்வஹிக்கக்கடவது. இந்தஈ்யாயமிவர்ப்சபந்தத்இலிப்படி வத 
ஸ்தலங்களுக்கெல்லாமொக்கும். (அழுக்தொழுமித்யாஇ) அதாவது:-- 
இளையபெருமாள் (௧). “ஐ *பால்யாத்ப்ரப்ருதிஸ- 

ஸ்நிக்த$”” என்றபடியே, பால்யமேதுடல்8 பிரியில் தரியாதஸ்கேஹத் 
சாலே (௨) * ஊவமனைலவ்ட௰? * பாஷ்ப பர்யாகுலமுக$ * என்னும், 
(=) “ EstgoeD MboBSS”? “ப்ரஹ்வாஞ்ஜலிபுடம் ஸ்திதம்” என்றும் 

சொல்லுகறபடியே, விஸ்லேஷ ப்ரஸங்கஜமான ஸோகவேகத்தாலே 
சொரிஜெ பாஷ்பத்தோடே ஸ்வரூப ப்ரகாஸகமான அஞ்சலியும்கையு 
மாய்க்கொண்டு ( ௪ ) “ gosmwobsd SOUT Hosross £? “ஸ்வயந்து 

ருசேதேமோஃரியசாமிஇமாம்வத'? என்னும், (டு) “எனனம. 
கன்ட ரசள ஜிம்] வல வ்டவிவ்ஹு எரு ஷாசர் 8 “பவாம்ஸ்து, 
ஸஹவைதேஹ்யாூரிஸாதுஆரம்ஸ்யதே ! அஹம்ஸர்வம் கரிஷ்யாமி 
ஜாக்ரத ஸ்வபதஸ்சதே'” என்றும் சொல்லுறெபடியே, இருச்த்தர 
கூடத்தாற்வரைமுகலான ர௬ரதேஸங்களிலே (பிசாட்டியோடேகூட 
தேவரீர், ஸ்வைரமாகயெழுக்தருமிருக்க) ஸர்வவித கைங்கர்யங்களை 
யுமடியேன் செய்யவேணும், அது செய்யுமிடத்திலேவிக்கொண்டருள 
வேணுமென்று ப்சார்த்இத்து, அப்படியேவிக்கொள்ள செய்யப்படும் 
தாய் (௬) “கனல் ௫2881 “குருஷ்வமாமநுசரம்” என்கிறபடியே, 

ச்சேதமறப்பின் துடர்கது செய்யுமடிமைத்தொழிலைப் பெறுகைக்காக 

(6) ஸ்ரீ.சா-பா, ௧௮, ௨௯, (௨). ஸ்ரீ-சா-௮, ௩௧ ௯, (௨) ஸ்ரீ-ரா. (©) Opa. 
கடு, ௬ (௫) ஸ்ரீ-சா, ௮, ௩௪, ௨௬, (௬) 8௨௩. 
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த்விதயப்சகரணம். ௧௯௭ 

மூ. வாளும்வில்லுள்கொண்டு பந்துவும்பிசாவுமவசே யென்கை 
யும் அன்னையென்செய்யிலென் ராஜ்யமும் யானேயென்று 
பெருஞ்செல்லமுமிச்சியாமல் வேண்டிச்சென்று 

வாளும்வில்லுல்கொண்டு - ஸாயுகசாய்க்கொண்டு பின்னே இிரியவாசை 
ப்பட்டு, பந்துவும் பிதாவுமளசேயென்கையும் - ஸர்வவிதபந்துவுமவசே 
யென்கையாலும், அன்னையென்செய்யிலென் - மாதாஜீவிக்கிலென் முடி 
யிலென்னென்றுபேக்ஷித்து, சாஜ்யமூம் யானேயென்று - ஆத்மாத்மீய 
ங்களிசண்மெத்தலைக்குஸோஷமென்னு, பெருஞ்செல்வமு மிச்சியாமல் - 
நிரவஇகைஸ்வர்யத்தையு மபிலஷியாமல், 

(2) “surmise myo பு BEES | Sores Csr wes 

ஷு ஸ்ஸ்ு5க?? “ஸப்சாது ஸ்சசணெளகாடம் நிபீட்யரகுகந்த? | ஷீதா 

முவாசாஇயஸாசாக வஞ்சமஹால்சதம்'? என்றெபடியே, புருஷகாசபூர் 
வகமாக இருவடி.களைக்கட்டிக்கொண்டு (௨) * ஒரு5$20௯௮9-௧௮ நரா 

HE Mwsgr | HATH FHeS YE CF லஸ்!” அக்ரத$ ப்ரய 

பயெளசாமஸ்வீ தாமத்யேல-மத்யமா | ப்ருஷ்டகஸ்.து தறுஷ்பாணிர்ல 
க்ஷ்மணோதஜகாமஹ”” என்றேபடியே, ஸாயுதராய்க்கொண்டு பெருமா 
ளைப்பின்சென்று (m) “Ter soSty trismw ps!” drrerur 

Aare பந்துஸ்சபிதாசமமராகவ2”” என்று, தமக்கு ஸர்வவிதபந்துவும் 

மெருமாளே யென்றாப்போலே இவரும் (௪), '* அறியாக்காலத்துள்ளே 
மடிமைக்கணன்பு செய்வித்து?” என்றெபடியே, பருவம் நிறம்புவதர்க் 
குமுன்னே, பிரியில் தரியாதபஉ. பிறந்தஸ்கேஹத்தாலே (௫) “அழுக் 

தொழும்” என்னு, விஸ்லேஷம்பொறுமல் கண்ணும் கண்ணகீரும் கையு 
மஞ்சலியுமாய் (௬) *இருவேல்கடத்தெழில் கொள்சோஇ எந்தை தம் 
*தைதல்கைக்கு (௪) “ஒழிவில் காலமெல்லாமுடனாய் மன்னிவழுவிலா 
வடிமைசெய்யவேண்கோம்”” என்றும் (௮) “மொய்த்தசோலையும் மொய் 

பூண்தடந்தாழ்வசையுமானபோக ஸ்தாகங்களையுடைய ,இருமலையிலே 

“இலர்மேல்மங்கையுரைமார்பன் * ஆகையாலே, பிசாட்டியோடேகூடி 

ரஸோத்தரமாகவிருக்தெ பசமமேஷியானவனுக்கு, ஸர்வகேஸ ஸர்வ 

கால ஸர்வாவஸ்தைகளிலும் ஸகலஸேஆ வ்ருதஇிகளையும் பண்ணவே 

ணும், அதுதன்னிலும், (௯) “முகப்பேகூலிப்பணிசொள்ளாய்? என்று 
ஸன்னிதியிலேயேவிக்கொள்ளவும் வேணுமென்று ப்சார்த்தித்தபி, 

ஏவிக்கொள்ளப்பமேதாய் ““பிரியாவடிமை” என்தெபடியே, யாவதாத் 

மானவர்த்தியான கைல்கரியத்தைப்பெறுகைக்குபாயமாக (௧௦) “காக 

ஊளிமிசைநம்பிசான் சரணேசரண்ணமக்கு”” என்று, புருஷகாரம் முன்: 

னகவவன் இருவடிகளைப்பத்தி(க௧) *வாளும்வில்லும் கொண்டுபின் செல் 

(இஸ்ரீசா. ௩௧.௨. (௨) ஜு ௧௧, ௪. (௩) ஷே. ௮:௫௮. ௩௦. (௫) B- 
வா; உரூ௩(௫) ஷெ,௭.௨ ௮, (௬) ஷ.௩. கூ௧, (௭) ஷே. () ஷி, ௯, 

(௯) ஷ.டு, ௮. ௭. (5௦) ஷி டு, ௪௦௧௪ (௧௧) ஷே, ௮0௧. ௩, 

‘
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௧௯௮ ஆசாரிய்ஹ்ருதயவ்யாக்யாதம். 

மூ. இருவடியேசுமந்து விரைந்துவருமளவுவ் கண்ணநீர்பங்க 
மாகநிலந்துழாவி குடிக்கெடந்த கையறவும் 

'இருவடிகளையேசுமக்து-கொடுத்ததிருவடிகளை சரஸாகவஹித்து, 
ந்துவருமளவும் - த்வரையோடேமீண்டெழுக்தருளுமளவும், கண்ண 

   
    

ரை 

  

ரீர்பங்கமாக நிலக்துழாயி - கண்ணசீசாலுண்டான மோத்திலிருந்தாற்று 
மையாலேதிலந்துழாவி, குடிக்டெய்தகையதவும் - ஸ்வகுலமர்யாதையை 
தப்பாமல் கோக்கக்கொண்டபேச்ஷிதம் பெரு தவீழவோடி.ருக்கையா 

ட்டு ததயமேஷத்வத்தின்ரஸமானது, 
காண்டு தாம்பின்னேதிரிய 

வாசைப்பட்டு (௧) “சேலேய் கண்ணியரும்பெரும் செல்வமும் ஈன் மக் 
களும் மேலாத்தாய்தக்தையுமவசே”” என், ஸேஷியான ஸர்வேஸ்வச 
Cass மாதாபித்சாதி ஸர்வலித பக்துவுமென்கையாலும், hur 
தாழ்வான், பெருமாள் திருமுடி.சூடியிருக்கத்தாமடிமைசெய்துவாழப் 
பெழுதபடி அவரைக்காட்டிலே யகலவடித்துதம்மேலேஸ்வாதக்த்சத் 
தையாசோபித்த கொடுமையாலே (௨) “gem gwouDossr0 3+ So 3a 

ஜொ௦ல்லா5௨? 4 ஹர்யாமஹமிமாம்பாபாம் கைகெயீம் அஷ்டசாரி 

ணீம்” என்று, மாதாவானவவளைச் இறியுபேக்ஷித்து ஸ்வாதந்த்ர்யாஸ 

ஹதைதோற்ற (௩) $C Wega ya) TOS » * ராஜ்யஞ்சாஹஞ் 

கசாமஸ்ய'' என்று, சாஜ்யமும் கானும் பெருமாளுக்கு ஸோ ஷமென்று 
(௪) $y) SHS 8,5 5S" BPS SxS 8 Be PSHE soo MATZ OMs 5. 
Herspowsne:” 4 ம்ருதேததலமிர்பரகோவஷிஷ்டப்சமூகைர்க்வி 

   

    

ஜை | நிபுஜ்யமாகோசாஜ்யாயகைச்சத் ராஜ்யம்மஹாபல$ *” என்ற 
படியே, வஹிஷ்டாஇபுரோஹிதர், £ர்ராஜாவாக வேணுமென்று நியோ 
Bur Bie (@) * aBigewmososra வ்கி ”. 4 இச்ஷ்வா 
கூணாமியம் பூமிஸ்ஸமைலவறகாககா”? என்த, மஹதைஸ்வர்யத்தையு 
மிச்சியாதே பெருமாளை மீட்டுக்கொண்வேக்து இருவபிஷேகம் பண் 
ணிவைக்கையிலபேக்ஷைதோன்ற (a) 999) 45௮ 8458. “ஏயிஸ்௪. 
ஸூவைஸ்ணார்த்தம் ? என்றெபடி, அவர்இருவடிகளிலே சென்று 
KOS oy stowwss” “ gurssurrs shrub ” என்கிறபடியே, 
மீண்டெழுக்கருள வேணுமென்று ௮பேக்ஷித்தவிடத்தில் அவரது செய் 
யாதே (௪) aree Sar gs WE GOS MEHL TS OS? OK” “பாதுகேசா 
curr BuTwiurevdd soaryesy—3” ere @puy Gu, Bayag.dveu 
க்கொடுத்துவிட (4) “55௯. BMY Ty, HSE ToS Gor | VHS Uso 
QS ORM Kies” “ ததஸ்துசெஸாக்குத்வாபடுதுகேபசதஸ்,த 
தாழருசோஹசதம்ஹருஷ்டஸ்ரூத்ருக்கெஸமங்வித$” என்தெபடியே, 

.. (இதிவ௩டு.௪,௮.(வி.ஸ்ரீரா: ௮. (வ) ஷெ-௮௨௧௧. (௪) ஷேபா, ௧, ௩௨. 
த அசலை ௮. ௧௦௪, ௧௧, (௭) ஷூ, ட ௩௬, (௮) pe oie 

   

  

roo 2

http://acharya.org



    

. த்விதியப்ரகரணம், ௧௯௯ 

மூ. யுறுமொ வென்பித்ச புலன்கொள் நித்யமத்ருவிசிந்தாமு 
மான 

உனுமோவென்பித்த- ததியரைவிட்டு பகவத்விஷயாவகாஹகமுதமோ 
வென்று சொல்லிவிக்கப்பட்டதாய், புலன்கொள் - ஸர்வேர்த்ரியாபஹா 
சக்ஷமமாசையாலே, நித்யரக்கு - ததியநிஷ்டா விசோஇியென்று நித்ய 
ஸத்ருவாகவறுயிட்டிருக்கச்செய்தே, விடிந்தனமான - உத்தேஸ்யப்சீ 
'இயென்றத்தைப்பற்ற பகவத்விக்சஹத்தைகிரக்தரம் மகஇல்குடிகொ 
ண்டிருக்கையாலும், 

'இருவடிரிலையைச சஸாவஹித்துக்கொண்டுஹ்ருஷ்டசாய்மீண்டுபோந்து 
(௧) “88 9ரக் மட கனவுச், ஆ? “திரஸாயாசதஸ்சஸ்ய வ௪ 

கம்கக்ருதம்மயா'” என்றெவிழவு இருவுள்ளத்இலேடடச்கையாலே (௨) 
“ ஜிஸ்ன்டு நீ௦ஸஸ5௨. கழிக்க | கனை ஒ ௬௨ ஏச ஷக் ஙு 

oa” “asdsosgbis SyJOK THT ey ES) CBr WOKS see 

க்கத்? *கமேஸ்காகம்பஹ_மதம் வஸ்த்சாண்யாபசாணாநிச | தம் 

விகாகைகமீபுத்ரம்பசதம்தர்மசாரிணம் | இதயேவயதாக்ஷிப்சம்ப்சஇக 
ச்சாமதாம்புரீம் | அயோத்யாமாகதோஹ்யேஷபக்தாபே.ரமதுர்கம$ ?” 
என்று, காம்பிள்ளை பச,தனையொழிய குளித்தல் ஒப்பித்தல் செய்யக்கட 
வோ மல்லோம், சக்சமாககாமினியங்கே செல்லலாம்படியென்? என்று. 

பெருமாள் த்வசையோடே மீண்டெழுக்தருளுமளவும் (௩) -ஈ௨0௨௨ 
நுலயஎ1ஏரக??' “பங்கஇக்தஸ் துதடிலோபச௧£ "என்றபடியே, கண்ண 
சீசாலுண்டானசேற்திலே கரைக்டை இடக்கையாலே பல்கஇக்தசாய் 
மூற்னுரிருக்க இளையார் முடிசூடக்கடவசல்லசென்ே இக்ஷ்வாகுகுலம. 
ர்யாதை தப்பாமல் கோக்கிக்கொண்டு (௪) என்காவல்நிளாமு ம? “oper 

மமகவரப்யைவ”” என்றெபடியே, தாமாசைப்பட்டபொருள் கைபுகுசாத: 
விழவோடே இருந்காப்போலே இவரும், பகவத்ப்சாவண்யாஇியயத்தா. 
லே வழியல்லாவழியேயாஓலும் சட்மெத்தனையென்ற தவசைக்குடன் 
படாமல் விலக்கும்மாதாவை, த்ருபக்ஷமாகக்காண்கையாலே (இ) 

“அன்னையென்செய்யிலென்” என்று, ஜீவிக்கலென் முடியிலென்னெ 

ன்று ஜி உபேக்ஷித்து (௯) “ யானேயென்தனதே ”” என்றே ஸ்வாத 

ந்த்ர்யாஸஹஃானசாய்க்கொண்டு (௪). “ யானேநீ யென்னுடையையும் 
சீயே? என்னுக்மாத் மீயல்களிசண்மெல்குத்தைக்குஸோஷமென்னு (௮) 
* கொள்ளென்று ெர்்தெழுக்தபெருஞ்செல்வம் நெருப்பு *? என்னு 
மென்மேலும் ஸம்ருத்தமாய் வரு சிசவதிகவைஸ்வர்யத்தையும் அக். 
கிஸ1ஃமாகககொண்டு ( ௯.) “வேங்கடவாணனை வேண்டிச்சென்று ” 
என்று, இருச்9ி42சகூடல்இலிருந்காப்போலேதிருமயிலையிலேயிருக்றே 

(2) ஸீ-சாஃயு, -௨௪, ௧௧, (ப) ஷ௪. (௨) 09௧௨௯. ௩, (2) ஸ்ரீ - சா-பா,   

௧௮௭. (௫) இ-வா.௫.௯. ௯. (2) ஷூ.-௨. ௯. ௯.(ஸ) Bp. (4) B- ae 
௬. ௪௨ (௯)
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8.00 ஆசாரியஹ்ருதயவ்யாக்யாதம். 

மூ, ப்ராதாக்கள் 

- இளையபெருமாள் பசதாழ்வான் ஸதீருக்சாழ்வான் ஆத 
'இருத்தம்பிமார் மூவர்படியும், 

  

ப்ராதாக்கள். 

    

  

  

அவனை யதாமகோசதமதுபவிக்கைக்காக வபேச்ஷித்துசென்று தம்ம 
பேச்ஷிசமவனப்போது செய்யாதே ஒருவைடத்யமுகத்தாலே (௧) 
'இருவடியே சமந்துழலகூட்டரிய இருவடிக்கண் கூட்டினை 7? என்று 
'இருவடிகளைத்தந்தாயென்று ஹ்ருஷ்டசாம்படிபண்ணிவிட, அப்படி யவ 
ன்கொடுத்த இருவடிகளைசஸாவூத்து வீடுஇிருத்தப்போனவன், விண் 
ணுலகந்தசவிரைந்துவருமளவும் (௨) “*கண்ணநீர்க்கைகளாலினாக்கும்”” 
ஈஇருசிலங்கைதொழாவிருக்கும்” என்றபடியே, “*சண்ணநீர்வெள்ளத் 
'சாலுண்டான சேற்றிலேயிருக்தாத்றாமையாலே (௩) “ரிலந்துழாவி*(௪) 
ஈகுடிக்கெந்தாக்கம்செய்து” என்றெபடியே, ப்சபன்னகுலத்இல்செய்து 
போரும் மரியாதைதப்பாமல் (௫) “காமுற்ற கையறவோடு"' என்றெபடி. 
யே, தாமாசைப்பட்டபொருள்கைபுகுசாகவிழவோடேயிருக்கையாலும் 
ஸ்ரீரத்ருக்காழ்வான் (௬) XB Trssrsoosoo HOSKIN! | Horry 

SST ory HES DISS” “ste srorgarGgrh usCsngssre 
க$ஸத்ருக்கோநித்யஸத்ருக்கோ நீத$ப்ரிஇபுசஸ்க்௬த8 ** என்றபடியே 
பாகவதசேஷதக்வமே பசமபுருஷார்த்தமென்று ஸ்ரீபசதாழ்வானுக்கே 
மோஷபூகசாய் அவருடைய பாவகத்வ போக்யத்வல்களிலேகால்தா 
ழ்ந்து (௪) ஈது மன5க௨?? “பும்ஸாம்த்ருஷ்டி. சத்தாபஹாரி 
ணம்!” என்றெபடியே, வைரவுருக்காய், ஆண்களையும் பெண்ணுடை 
யடுத்தும் பொருமாளுடையவடிவழூல் அவக்குண்ணாதே பரதா௫வ்ரு 
த்தியில் போகாதபடி. தன்பக்கலிலே அுவக்கவற்றென்றுமற்னுலே தம் 
முடைய நிஷ்டைக்கது நித்யரூத்ருவென்றறுஇயிட்டிருக்கச்செய்தே, ஸ்ரீ 
பரதாற்வானுக்குகப்பாகையாலே உத்தேம்யப்ரீதியென்னு புரிந்து பெ 
குமாள் வடிவழகிலே செஞ்சுசென்று (௮) ௭௨௨ ௯8”? “விஇந்தயந்”” 
என்றபடியே, எப்போதுமற்றை மகஸ்ஷில் கொண்டிருக்குமாப் 
போலே இவரும் (௯) கோதிலடியார்?” என்று, ப்சகமாவஇியில் நிலை. 
போலன்றிக்கேஸ்வருபத்னெடைய எல்லை நிலமாகையாலே கோல 
டிமை என்று சொல்லப்படுகிற பாகவகஸேஷத்வத்தினுடைய ரஸம். 
(௧௦) ** அவனடியார் ுமாமனிசசாயென்னையாண்டாரிங்கேஇரிய ?” 
அவர்களைக்கவிர்ந்து (௧௧) “செந்காமசைல்கள் இருக்குதளன்௮ுஅமாவி 
சை காண்மலாடிக்கழ்ப்புகுதல் பாவியேனுக்குறுமோ”” என்றுசொல்லி 
விக்கப்பட்டதாய் ஸர்வேந்த்ரியா பஹாசகஷ$மமாகையாஜே அந்தபாக 
வதலோஷத்வரிஷ்டாவிசோ இயான பகவச்விக்ரஹத்தை உத்தேஸ்யப்ரீ 
இயென்றுமத்தைப்பத்தஇரிகந்தாடற்”” படியேமீண்டு, (௧௨) “புலன்கொ 
ள்வடிவென்மகத்ததாய்” என்றெப்போதும் மஸ்ஸடக்கு விஷயமாகக் 
கொண்டிருக்கையாலும் ீழ்ச்சொன்னவாகாசங்களையுடையசான இளைய 
பெருமாள்ஸ்ரீபரசாழ்வான்ஸ்ரீஸத்ருக்காழ்வானுநெஇருத்கம்பிமார்மூர்வர் 
படியுமிவர்பக்கலிலேகாணலாம். வி௫க்தகமென்றெவிதுக்கப்படி. வ்யாக் 

(ஐ) தி-வா. ௪. ௯. ௯. (0ஷே.-௭. ௨, ௪, (௩) ஷே (௪) ஷெக. ௨, ௨. (௫). 
ழெ௨, ௧, ௩. (௬) ஸ்ரீ-சா-௮. க. ௧, (௭) ஷே. ௩. ௨௮. (௮) ய 

௮௨௧௦, ௯, (௧0) இ-வா, ௮, ௧௦, ௩, (௧௧), (௧௨) இ-வா, ௮, ௪௦. ௪௩.
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த்விதியப்ரகரணம்: ௨௦௧ 

மூ. அப்பொழுதைக்கப்பொழுது போனாயென்றும் மாதாபி 
சாக்கள் செந்த தண்காற்றிளராகமுகலான பகையறச்சர் 
தைசெய்து 

அப்பொழுதைக்கற்பொழுது - (சக்ரவர்த்தியைப்போலே) நிசந்தசமன 
பவியாநின்றாலும், தருப்இிபிறவாமல்-மென்மேலத்யபிரிவிஷ்டசாகையா 
லும், போனாயென்றும் - (பஸோதைப்பிசாட்டியைப்போலே) வமிசெ 
Big பெரியமருதுகளின் கடுவேபோனாயென்று வெறுக்கையாலும், 

மாதாபிதாக்கள் - மாதாபிதாக்களிருவர்படியும், செட்தீத்தண்காத். 
காகம்மூகலான - பாசகபதார்த்தங்களடைய, பகையறச்சர்தைசெய்து- 
பகவதாத் மகத்வேகவதுகூலமாக வதுஸக்இத்து, த 
யாகம் பண்ணித்று இதின்பட்டோலையானதிலே உறுமோவென் அகித்ய 
ஸுத்ருவைவென்று, புலன்கொள்வடிவை வி௫ந்தயனாயிருக்குமென்று,விச 
ந்தயர்,என்றொருவசஈமுண்டாகவுமெடுத்து,இப்படி.யிவர் காமேயருளிச். 
செய்துவைக்கையாலே,இவ்விடத்இலும் இந்தகமென்றாமல், விரிந்தமெ 
ன்றது, அவ்வசகஸ.,சகமாகவிறே. விரிந்தயன் என்றெவசாம் இன்ன: 
விடத்இலேயென்று த்ருஷ்டமாய்த்இல்லை, வக தவிடத்திலேகண்டுகொள் 
வது, (அப்பொழுதைக்கித்யாஇி) சக்கரவர்த்தி (௧) ஈ$சச; ணம் ௦ 

மகக?! *கததர்ப்பலமாயாக்கம் பஸ்யமாகோ ஈசாஇப$ 7” 

என்றெபடியே, வைத்தகண்வாங்காதே உத்தசோத்தசமதபவியாநிழ். 
கச்செய்தே ஒருக்காலும் தருப்தனுகாமல் அதுபுபூஷஃவாய்ச் செல்லு 
மாப்போலே இவரும் (௨) “எப்பொழுதுகாள் இங்களாண்டு”இத்யாஇப்ப 
ஓயே,யாவத்காலமஅபவியாநின்றாலும் (௩) அப்பொழுதைக்கப்பொழு 
தென்னாசாவமுதம்””என்னு, அதகஷணமெனக்கத்ருப்கெரமான போக்ய 
வஸ்.துவென்று மென்மேலுமபிநிவிஷ்டராகையாலும் ( ௪) ஈஷா 

தகக 8௯ல்? 4 யமுளார்தகயோர்மத்யேஜகாம”! ஏன்னு, க்ருத 
ஸ்கேதமாய்கலியவக்துகின்றயமுளார்ஜசங்களின்கடிவே க்ருஷ்ணன் 
போனபோது யஸோதைப்பிராட்டியோடிச் சென்றெடுத்துக்கோள்ளா 
நிற்கு, மருதுகளின்பெருமையையும் இவன் மெளக்த்யத்தையுல்கண்டு 
வயறெரிகொளிக்தி முகத்தைப்பார்த்து இப்பெரியமருதகளின்கடுவே 
போனாயென்னு வெறுத்தாப்போலே இவரும், அதிககாலஸ்தமாயிருக்க. 
வும் ஸமைகாலத்இல்போல ப்ரகாசிக்கையாலே அப்படி.வயிநெரிந்துகொ 
ண்ட(௫)*போனாய்மாமருஇன்கடுவே”” என்கையாலும், பிதாவும்மாதாவு' 
மானவவர்களிருவர்படியு மிவர் பக்கலிலேகாணலாம். ஸ்ரீப்சஹ்லாதன் 
(ச) “ணட தக்க ௭௦௧௦ 5 9) Bry KT ORIG omoPH srs ங்கு 

கணை (a) BOGS SOB) Sigs Br we F AI BOSE, Bm Ho S 

Bag Msessogs” “காக்கிர்தஹதிகைவாயம்ஸ்த்சைச்சிக்கோகசோச 3 

(2) ஸ்ரீசா-௮.௩. ௨௧, (ஐ) இலா. ௨,௫, ௪. (௧) ஷெ, (௫)_வி. ் 
(௫) இி-வா. ௫, ௧, ௨, (௯) விபு, ௪, ௧௯, ௫௮. (௪) ஷு a.   
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சென்றும் அவனுடைய ஸர்வகதத்வத்தை அருளிச்செய். 

ee ப்ரஹ்லாதாற்வான்படியும், முற்றவிட்டு -.. 

(ணே தஸ்யமாகோமஹோசகை $ 8 ॥ ஈவிவேதாக்மகோ காத்ரம் 
i என்றபடியே, அக்கி முதலானவை 

படு: (5). 4 PETS TTS Okay GANS Sh SosHS OK OS 

1 4 எர்வபூதாத்மகேதாத ஐகக்காதேஜகர்மயே | 
'காவிந்தே மித்சாமித்ரகதாகுத$ * என்று, மித்ராமித்சகதா 

'வமூம் பகவதாச்மகதயா அஙுகூலமாகவதுஸ்இத்து (௨), 

ண்ணன்”” என்றெபடியே, (௩) «ewe gio 8” “fds 
என்னுதுடங்டு (௪) ஈக 8? எஸ்ர்வத்சாஸ்தி” என்று 

முபதெ௫த்தாப்போலே இவரும் (௫) “அதியுஞ்செக்தியைத்த 
oe மெய்வேலாள் வ 2 தழூவியென் 

நக (#0) ர ர னப் பொருடொ 
தங்கும்பசந்துளன்'” என்று, அவனுடைய ஸர்வகதத்வத்தை 

'ருளிச்செய்கையாலே (௧௨) “பள்ளியிலோதிவக்கதன் 
அம், (க ் பிள்ளையைச்£றி ? என்றம், சொல்லப் 
ள்ளையான ப்சஹ்லாதன்படியுமிவர்பக்கலிலேகாணலாம். 

னான வன டப ஏக? 
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மற்றலேனென்னும் சர்மாத்மா - சக்கரவர்த்தி, Bs ipa tan Cus ஸர்வப்ச 
காச ரசஷகனாகப்பத்றுகையாலே விபிஷணாழ்வான்படியும், வாளிபொ 
ழிக்த நிர்க்குணவின்வாத்மாவுள்ளேயுறைய-ஸரங்களைவருஷித்து விசோ. 
வர்க்கத்தை யழித்ம ஸர்வாந்தர்யாமியான. பெதுகச தட்டுகளை 

யுடையசாய், 

லேன் தஞ்சமாக ”” என்று, 'சக்ரவர்த்தித்தருமகனையே அன்று ஸர். 
வப்சகாச ரக்ஷகனுகப்பற்றுகையாலே (௧) “உடகன “வியி 

ஷணஸ்து தர்மாத்மா **? என்றும், தர்மபுத்தியுடையவனென்கிறமாத்ச 
மன்றிக்கே (௨) பத்தப்பண ட்தி “ரரமோவிக்சஹவாந்தர்ம£?” என்னு 

சொல்லப்பட்ட தர்மஸ்வரூபனான சக்ரவர்த்தித்திருமகனை தனக்கு தா 
சகமாகவுடையனாகையாலே, தர்மாத்மாவென்று விஸோஷஜ்ஞர் சொல் 
லும் ஸ்ரீவிபிஷணாழ்வான்படியுமிவர்பக்கலிலேகாணலாம், இருவ_ி (௯). 
“ஜஜனைசவனு ம 8௬ நண ஷத௰? “கிர்க்குணபேரமாத்மாஜெள. தே 
'ஹ்தே வ்யாப்யஇஷ்டஇ?? என்றெபடியே, விசோதிவர்ச்கத்தைக்ென் 
கெடுக்கையாலே, ஏறிட்டகாணியிறல்உட்டு (௪) “ஏனா நாமல??? 
பவார்காராயனோதேவ$ ” என்கையாலே, பசமரத்மருப்தவாச்யனாய்க். 
கொண்டு (௫) “௨௭ஷ3727 “விஸ்வாத்மாகம்'” என்றெபடியே, விஸ்வத். 

அக்கும் ஆக்மபூகனுமிருக்றே சக்சவர்த்தித்திருமனை தன்னுள்ளே 
யுடையனாய் (௬) “85 57௧௭ keane svsronsm Bo கண்ட பட் 
So Ss PstP” Corsoraanisanguré ப சமாம்விமுக்இம்புத்பாவி 
'தயசரிகம்தவஸேவதேஸெள *” என்றபடியே, சக்ரவர்த்இித்இருமக 

ணுடைய விரசரிதத்தை போக்யமாகவுடையனம் (௪) “ஜூ ஙவுகக௪ 
APTOS SomPpoSEhst | g LZyaomebsy wetp ysis” “ors 
GCanrGun usCuorsrgisoGdgub or Seg 231 eee tees 

விசபாவோகாக்யத்சகச்சஇ'? என்னு, குணத்தாலும் சத்த! ் 
கூலரையும் ப்7இகூலமையும் ஜயிக்கும். seer era 
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௨௦௪ ஆசாரியஹ்ருதயவயாக்யாகம். 

மூ. ஊணுகவிசசரிதம் கர்ப்பார் பாவம் மற்நிலேனென்றும் ராம 
'தாஸன்பல்வகையுங்கண்டு வெண்டங்கேர்தெரூபபசனான 

ஊணாக விசசரிதம்கர்பார்- அவருடைய விசசரிதமேபோ க்யமாகவுடை 
யசாய், பாவம் மற்திலேனென்றும் - பரத்வாஇகள்பேர்சொல்லுகையு 
மஸஹ்யமால்படியிருக்கையாலே, சாமகாஸன் - இருவடியுடையபடியும், 
பல்வகையுங்கண்டு - பலபடியாக விஸ்த்ருதனாயிருக்றெவளைக்கண்டு, 
வெண்ணல்கேர்இனரூபபசனான - பங்க சக்ரகதாதசாஸாதாரணதஇவ்ய 
ரூபாவலோககாபிலாஷையுடையவராகையாலே, 

  

என்னு, மூலபலம்முகலதும்படி. ரவர்ஷ 
ததைவர்ஷித்தவேகவீரனான சக்ரவர்த்தித்இருமகனை தம்முள்ளே 
உடையராய் (௧) *கணைகாளிலோவாத்தொழில் சார்ங்கன்தொழில் 
ரை ஈன்னெஞ்சேயு தவா சஷணாகவுண்'? என்றெபடியே, அவனுடைய 
விரசரிதத்தை போக்யமாகவுடையசாய் (௨) **கற்பாரிசாமபிரானை 
யல்லால் மற்றும்கற்பறோ”” என்று, ப்ரியஹிதங்களைப்பற்ற ஒன்றைக் 
கத்குமவர்கள் சமணியனுமாய் உபகாசகனுமான சக்ரவர்த்இத் இருமக 
னையொழிய பசத்வாஇகளையு மவதாசாக்தரங்களையும் கற்பரோவென்று 
,தமக்கிவ்விஷயத்தலுண்டான பசாவண்யாஇ ரயத்தாலே பசத்வாதி 
களைக்கழிக்றெஷிடத்இல் அவத்தின்பேர் சொல்லுகை யுமஸஹ்யமாய், 
மத்றும் என்னும்படி. (௩) 'தயதரத்கு மகன்றன்னையன்றி மற்றி 
லேன் ” என்திருக்கையாலே (௪) * ஊுழ்*ஸ*ஏு்ஜி)-7!. * தாஸோ 
ஹம்கோஸலேர்த்சஸ்ய*” என்று, சாமதாஸனாயிருக்கும் இருவடியுடைய 
படி. யுமிவர்பக்கலிலேகாணலாம். syimvcr (@) «srgmamo gx 
BsGte Gogo Gwyrds obs fowSi முஷ்ஸ்ரனலைளை ரத டப்பு 
ண? “பஸ்யாமிதேவாம்ஸ் தவதேவதேஹே ஸர்வாம்ஸ் ததா 
பூகவிரோேலளங்காக் | ப்ரும்ஹாணமீஸம் கமலாஸஈஸ்தம் ருஷீம்௪ 
ஸர்வாதுசகாம்சஇப்தாம்? என்று, விஸவரூபங்கண்டவகந்தசம் ( ௬) 
& BI) Srvg0 HATE 33. Pabsaix SghS ows Br | Stsss0, os 
Bstoso (ROSES SXQyo-s 1 (7) பலவ பபப க டல டப் 
(கஜ்ன்கை LESSER srw EosVnyEs Gr Goris PSO cer B”? “gy 5G 
ஷ்டபூர்வம் ஹ்ருஷிதோஸ்மித்ருஷட்வா பயேசசப்ரவ்யஇதம்மகோமே। 
,ததேலமேதர்மயதேவ ரூபம் ப்சவஷீத தேவேஜகங்கிவாஸ | 27 
ஓ.ஈம்கதிகம் சக்சஹஸ்தமிச்சாமித்வாம் தீசஷ்டு மஹந்ததைவ | தேமை 
வரூபேண சதுர்ப்புஜேஸஹஸ்ரபாஹோபவ விஸ்வமூர்த்தே 2 எஸ் 
௮), இல்யசஷடஸ்ஸாலே. இப்போது கண்டவிஸ்வரூபம் அத்ருஷ்ட 
பூர்வதையாலும் உக்ரதையாலும் ஹர்ஷபயங்களிரண்டையும் விளைக் 

( )பே-௮.௭௮. (8) இி-வா. ௭.௫.௧, (௩) ஜே.௯, ௬. ௮, (௪) ஸ்ரீ- சா, 
௪௩, ௮. (௫) ஸ்ரீ-5. ௧௧ ௪௫, (௪) ஷ-சடு, (௭) pect, 

யுரையும். பிசான்கண்டீர்
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தீவிதியப்ரகரணம். 208 

மூ. ஸ்வேதன் முதலானார்படிகளுங் காணலாம். 
ep.—(#2.) குழலில் கெஞ்சும் 
ஸ்வேதன் முதலானூர்- அர்ஜூனன் முதலானுருடையபடி.களூ 
ங்களும், காணலாம் _ தர்சிக்கலாம். 

(௮) குழலில்கெஞ்சம்- குழல் என்றெபாட்டில் சொல்லுறெபடி. 
யே பிசாட்டி.மாரும் நித்யஸரிகளு மவனுமான சேற்தியிலே பற்றின 
ம௩ஸ்ஸையுடையராய், 

  

ப்ரகார     

கையாலே ஸத,தஹர்ஷஹேதுவாய் பூர்வபரிசதமுமான ஸெளம்யரூபத் 
தைக்காணவாசைப்பட்டு, சதுர்ப்புஜமாய் ுங்கசக்ரகதாதரமான இவ்ய 
விக்ரஹத்தைக் காட்டவேணுமென்று, தத்தர்ாக தத்பசனுப் அபேச்ஷி 
த்தாப்போலே இவரும் (௧) *' கல்குரவும் * என்று தடம் “பல். 
வகையும் பரந்தபெருமானை இருவிண்ணகர்க்கண்டேனே”” என்று, விரு 
த்த விபூதியுக்கனாய்க்கொண்டு விபூதிமுகத்தாலே பலபடியாக விஸ்த்ரு. 
'தனாயிருக்தெவனைக்கண்டு (௨) “சீராய்கிலனாய்?” என்றுதுடங்கி *சவனு 
யயனானாப்'” என்று, கார்ய காசணங்களிரண்டையும் ஸரீசமாகக்கொண்டு 
நீஜகதாகாரனாயிருக்தெவிருப்பை யெனக்குக் காட்டி. த்தந்தாயாகிலும் 
'இத்தால் நான்பெத்றது உன்னு தானவஸ்.துக்களை யென்னுதென்னும் பிற. 
ருதென்றுமிருக்கும் விப்சதிபத்திபோய், உன்னதே ஸகலமுமென் 
'திருக்தெமாத்மிதெனக்காகர்ஷகமாயஅபாவ்யமாமிருக்தெதில்லை. ஆன. 
பின்பு (௩) “கூராசாழிவெண் சல்கேக்இிவாசாய்!” என்று, பாங்கசக்ர 
கதாதரமான உன் ௮ஸா.தாசாண விகஃரஹச்தோடேயென் முன்னேவச 
வேணுமென்று அஸாதாசண விக்ரஹாதுபவதத்பசசாயபேக்ஷிக்கை 
யாலே (௪) “செப்போர்ச்சுவேதனன்?” என்று சொல்லப்பட்ட ௮ர் 
ஜரன்படியுமிவர் பக்கலிலே காணலாமென்கை. ஸ்வேதனென்னது, 
ஸ்வேதவாஹனனென்னப.. (psorr@@reners (@) « Gums bss 
wo PS Mossy ag SH 7 “உபமாஈமஸோஷாணாம். ஸாதாகாம்யஸ்ஸதா. 

பவேத்” என்றபடி யே,எல்லார்க்கும் தம்முடைய ஓரோவகைகளாலே 
உபமான பூமியாமிருக்குமவசாகையாலே இன்னமும் ஜ்ஞாநிகளானவர் 
கன் பலர்படியு மிவர்பக்கலிலே சாணலாமென்று தோற்றுகைக்காக,. 
பிசாட்டிமாசோடு ஸாம்யம் சொன்னயின்பு ஸ்ரீ கோபிமார் முதலானா. 
சோடு ஸாம்யம்சொன்னவோபாஇயிதே லக்ஷ்மனாநகளோடே ஸாம். 
யம் சொன்னபின்பு, தாரதாதகளோடு ஸாம்யம்சொன்ன விதுவும். % 

வ்யா. (௪௨) ஆகமிப்படி நித்யஸரிகளில் தலைவசாம் தடர்ந்கடி. 
மைசெய்யப்பிறந்த ல-்ஷ்மனாஇகளோடும், நித்யஸம்ஸாரிகளிலே ௮ம் 
யதமராய்வைத்து பகவத்ப்சத்யாஸன்னசாகப்பெத்ற சமசதாஇகளோ 
டும், இவர்க்ஞண்டான ஸாம்யத்தை யருளிச்செய்தார்£ீழ், அவர்க 

i தலப் ல வேற்றத்தை அருளிச்செய்கிழுர்மேல். 
- (குழலில்கெஞ்சுமருகவில்சுவையுமானவிவர்களளவல்லரென்று ) அதா 

பக ee (9ஷ-௪௯ ௯ ௫.ஷ ©) ௫) எ-டு... 
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௨௦௭ ஆசாரியஹ்ருதயவ்யாக்யாதம். 

மூ. அருகலில் சுவையுமான விவரவர்க எளவல்லர். 

w—(en) எற்றைக்கும் 

  

  

அருகலில் ருவையுமான - த ருகனில் னத பாட்டின்படபிசாட்டிமார் 
'இருவடி. இருவகந்தாழ்வான் முகலானாசோடோரோவகையாலுள்ள பரி 
-மாற்றரஸங்களெல்லாத்தையு முடையருமான, இவர்- இவ்வாழ்வார், 
அவர்களளவல்லர் - பூர்வோக்திஷ்டசோடொற்றவால்லர். 

(A) எற்றைக்கும் - ஸர்வகாலமும், 

வது:-- (௧) “குழத்கோவலர்” er 
பிராட்டிமாரும் நித்யள.ஒரிகளு மவனுமான இசளிலேபற்தின கெஞ் 
சையுடையசாய் ( ௨) “*அருகலிலாய:? என்றெயாட்டித் சொல்லுற 
படியே, பிராட்டிமாசோடும் இருவடி. இருவஈந்தாழ்வான் முதலான 

, நித்யஸரிகளோடும், ஓசோவகையாலே பரிமானுமவன் அவர்களோடு 
பரிமாதுமாப்போலே ஒருவழியால்வந்த ரஸத்தைத் தக்துவிடிறில 
'னென்னளவில், அவர்க ளெல்லார்பக்கலிலும் பண்ணுமாகரத்தை யென் 

  

  

என்றெபாட்டிற் டித் சொல்லுறெபடியே, 

பக்கலிலே பண்ணா. நின்னானென்னுல்படி, எல்லா வழிகளாலு முள்ள 
ஸம்ஸ்லேஷரஸத்தை, அவன் தமக்கு விளைக்கையாலே போகமும். 
விஞ்சப்பெத்றவசானவிவர் ஓசோசவதாரமாத்சத்இலும், கேவலமவன் 
,சன்னளவிலும்பறிநின கெஞ்சையுடையசாய், பகவத்ப்சாவண்யம் காதா 
இத்கமாய், விஷயாந்தச ப்ராவண்யமும் கல9யிருப்பாரும், இசரவிஷய 
வைராக்ய பூர்வகமாக எப்போதும் கடந்துசெல்லும் பகவத்ப்சாண்ய 
முண்டாயும், ததீயரு மவனுமான சேத்தியில், சமமதியாதாருமான தஸ 
2.தாஇகளும், பரத்வாவதாசவிபாகமத அவகாஹித்தநெஞ்சை யுடை 
யராயும், ஒருவழியால்வர்தசஸத்கைப்பெத்திருக்கும். லக்ஷ்மணாதிகளு 
-மானவவர்களில், அச்யக்தல்யாவ்ருத்சசென்கை. ஆகலக்ஷ்மணாஇகள் 
தாதாஇகளோடு இவர்க்குள்ள ஸாம்யத்தைதர்ப்பித்சாப்போலே, 
அவர்களி லிவர்க்குண்டான ஆஇக்யத்தையும் தர்9ப்பித்தாராயித்று. * 

லயா. ( ௪௩ ) இப்படிப்பட்டகெஞ்சையும் -வையையுமுடைய 
ட் தம்முடைய வபிநிவேஸத்தாலே. அவன்பிதவிக்கதுகுணமாகப் 

9; ! அகேகாறுவ்ருத்திகளைப்பண்ணும் பிராட்டிமாசையும், அலே. 
ssi Berri அகேகதாபாவித்து அநேகவிதசைங்கர்யல்க 

கந்த வைஈதேயாஇகளையும், அவர்கள் கானென்னலாம். 
ரிப்பரென்கிறா! எற்றைக்குமென்றுதடல்9 ) அதாவது : — 

'மானஆண்டாள்ப்ரார்த்கனை மூவர்க்குமெர்க்கு. 

'க்குமேழேழு. பிறலிக்குமுன்றன்னோ் 
'செய்வோ!
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தவிதியப்சகாணம். ௨௦௭ 

மூ. என்றது தோன்றப்பிறந்தொப்பித்துவிசி காப்பிட்டு 
என்ற துதோன்ற. - (உன்னுகப்பே பலமான கைங்கர்யங்களைச் செய்ய 
வேணுமென்னும்படியான) ப்சார்த்தனைதோன்றும்படி, பிறந்து - (௮௮. 
குணமாக) இருவவகநித்து, ஒப்பித்து - அலங்கரித்த, வீசி - திருவால. 
வட்டம்பரிமாதி, காப்பிட்டு- மங்களாஸாஸ௩ம்பண்ணி, 
உனக்கே யுகப்பானவடமைகளை நாங்கள்செய்யவேணுமென்தபேச்ஷித் 
sgCarenp ( &) “dségdsternroso க்ஜ்உணிய ன ௧5 | DAZ 

Woe SSE, 5 SHE” *தேவத்வேதேவதேஹோயம் மதுஷ்யத்வே 

சமாறுஷீ | விஷ்ணோர்தேஹாதரூபாம்வைகசோக் யேஷாத்மாஸ் ததும்!” 
என்றெபடியே, ஈஸ்வரன் லோகரக்ஷணுர்த்தமாக தேவமதுஷ்யாஇ 
ஸஜாதியனாயவசரிக்குமளவில், அவன்கொண்ட வடிவுக்கறுரூபமான 
வடிவுகொண்டு தோற்றுமவளாகையாலே (௨) “மல்க 8ஏக9 ன?! 
ராகவத்வேபவத்வ£தா'” என்றெபடியே, அவன் சக்கரவர்த்தித்இருமக 
னாய் வந்தவதரித்தபோது, தானும் ஸ்ரீஜககசாஜன் இருமகளாயவதரித்து 
(௯) Krieg ga BO eS KOM | SHO Sows SK Akay so” 
“வசாஹருஇராபேண ரநோசஸகந்இகொ | அதுலிப்தம்பசார்த்தே 
நசந்தகேபரந்தபம்'” என்றபடியே, இருவபிஷேகார்த்தமாக வலங் 
கரித்து (௪) “ஜக்கில் 68௭) 5 TOMES GOS! இர்கடந்கிவை ஹும் 

A oSrssoosm "1. “ஸ்இதயாபார்வ,த ர்சாபிவாலவ்யஜுஹஸ்தயா. 

உபேதம்வடிதயாபூயஸ்சித்சயாககெம்யதா?? என்ெபடியே,. அப்போ 
தழுகேளேவித்து நின்று இருவெண்சாமசம் பணிமாதி, அநந்தசம்சக்கர 
வர்த்திமாளிகைக்கெழுந்தருளு£றேபோது (௫) 4290-0990 ஏறுசல் 

நிக னவ வடமல் ஜல ௭௫. ஸ்லிராநவஷ 3 (௬) Gro mgob Fos BHT* mb, 

Fi yhS ommiistont wasn smo HRY Go Swe 68௫7? “ப இிஸம்மா 

கிதாவ£தாபர்தாசமஹிதேசக்ஷணா । ஆத்வாசமதுவவ்சாஜமங்களாக்யபிதன். 
அஷீ। பூர்வாம்தறம்வஜ்ரசசோதக்ஷிணாம்பாஅுதேயம$ | வருண$பஸ் 
மாமாஸாம்தகேமாஸ் தாத்தராம். இஸம் ” என்றபடியே, பெருமாள். 
  

௬ இக்தஸ்லோகத்துக்கு தாக்பர்யம், ஆழ்வானும் பட்டரும் இசண்டுபடியாக 

கிர்வஹித்அப்போ அவர்கள். எங்னனேயென்னில்? யெளவசாஜ்ய பட்டாபிஷேக 
"த. தக்கர்ஹமான இல்யாலம்காரத்தோடு ப்ரசாத் தொளிவிடும் பெருமாளுடைய 
அப்பொழுதிய நிரஇிறோயனெளர்தர்யாஇகளைக்கண்ட பிராட்டி, இல்வெழிறுக் 
கென்ன இங்கு கேரிமிமோவெனக்கலல்5, அதுக்கொரு இக்குவராமல்படி. மல்கலா 
மாளைம்பண்ணிக்கொண்டு தாம் அனுஸரிப்ப தர்க்குசதஸ்சலமான தவா ரபர்யக்த 
மெழூக்தருவிஞன். பெருமாளுமப்போ.௮, இனியிவள் வருவது தகாதென்னு அவளை 
கிறு தழ வக்கு ஸைசகமாக தாமணிக் இருக்கும் இருமாலையைக்கழட்டிச் சாத்தினா. 
ஜென்று அஜ்வான். அவனிரு இருவடிகளையும் பிடித் வேண்டினாரொன்றுபட்டர்... 
இல்ஒளவம(மும், பதி எம்மாகிகா, என் பதமிலே. 

(ஒலி-பு.௪. ௧,௧௪௪. ()ஷூ-௧௪௩.(௧) (௪) (௫) ஹீ- சா, ஓ, ௯ 
௨0, (௬) ஷே-௨௩. 5 
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௨௦௮ ஆசாரிய்ஹ்ருதயவ்யாக்யாசம். 

மூ; காட்டுக்கு முற்பட்டு தர்மஞ்சொல்லிக் கேட்டு சிஷ்ய 
'சாஷீபக்தைகளாய்ப்பாடி. 
  

    

காட்டுக்குமுற்பட்டு - அரண்யகமாத்துக்கு முற்பட்டு, கர்மஞ்சொல்லி- 
தர்மோபதேஸமும்பண்ணின (பெரியமிசாட்டி யாரையும்,) கேட்டு - 
(ஜீவசாஹகாயனர் பக்கலிலேபாமதர்மம்) கேட்டு, ஷ்யதாவ$ பல்லை 
களாய் - இஷ்யையும் தாஷியும் பக்தையுமாய், பாடி-கவிபாடி, 
      

வடிவழகைக்கண்டு, இது ஈமக்கு. தொங்கப்புகுறெதோவென்று வயி 
அபிடியாலே அம்தப்புசத்வாசத்தளவும் பின்சென்று மங்கலாஸாஸக௩ம் 
பண்ணி, ,ததநந்தரம்காட்டுக்கெழுந்தகருளுறெபோது (௧) “183 

  

Kmivgm wy $க்சசஜகாத ? (அக்சகஸ்சேகமிஷ்யாமிம்ருக்கந்தி கர 
கண்டகாம்”” என்னு, கான்முற்பட்ட, ஸ்ரீகண்டகாசண்யத்திலெழுந்த 
ருளுறெபோது அவசாயுகங்களைத் தரித்துக்கொண்டு நித்தி. நிலை 
யைக்கண்டு(௨) “86-68 நஸ்ரி காஜ IB! Woe KX SSTgM sary 

(ross sm, குகனை ஐல வர IS Hers SAS Srey SS OSes $2) 

கட Igy ysgows 1s ee OTK eps g நலத் கிலா 

டப ரர டர சாடல கர 

ணம் தத்சவக்ஷ்பாமிவதந்த்யாஸ்ரூயதாம்மம 'த்வம்ஹிபாணததுஷ்பா 
ரணிர்ப்ராத்சாஸஹ்வகங்கத?* AGRLaranerré ஸர்வாச்கஸ்ூத்குர் 

யாத் சரவ்யயல் க்த்ரியாணாஞ்சஹிததர்ஹ_தாஸஸ்யேர்தகாகிச “end 
பதஸ்திதம்கேஜோபலமுச்சயதேப்குஸம்”” என்றிவர்ஸாயுதராய் நிழ் 
இல், ஆபேனையும் மேல்விழுந்து ப்ரமாதம் விளையக்கூடுமென்று பயப் 
பட்டு (௩) SSE Nyse SHHjess wes” “siursiss: ப்சபவத 

தர்மாத் ப்பபவதேஸஃகம்” இத்யாதயாலே, ஸர்வத்துக்கும் தர்ம்மமே 
மூலமென்னுமிடத்தை ஸ்மரிப்பித்து, ஆனபின்பு ஆயுதத்தைவைத்து 
,சாபஸவேஷத்தோடே தர்மத்தையதுஷ்டிக்க வமையுமென்னுகர்மோப 
தேருத்தையும் பண்ணின பெரியபிசாட்டியாசையும், (௪) “௨8ல் 
டிவி சருலிகலலவகே | BBY) SHOQINT™ sro ors osossws? “ay 

ஹம்சஷ்யாசகாஷீசபக்தாசத்வயிமாகவ, மத்க்ருதே ஸர்வபூதாகாம் 
பாயம் வதப்சபோ”” என்று, ஸ்ரீவசாஹகமினார்பக்கலிலே பசமதர் 

“டு தர்மூலமாக இஷ்யையும் தாஹியும் பக்தையுமாய் (௫) 
ன்னைப்பாடி?? என்றெபடியே, கவிபாடி. (௯) “இருமகளும்புவி 

பார்த்திருவடியினிணைவருட'” என்றெபடியே, பெரியபிசா 
'பாதி அவன் இருவடிகளைப்பிடித்து (௪) ** இன்றுவக்இத் 
'செம்இடப்பெறில் கானொன்றுசாமுயிசமாகக்கொடுத்த பின் 

  

     

  

   ee ees ge me (Grae) arr 
ர (௫) திருப்பாவை, ௨௭. (௬) பெ-மொ, ௭, ௮. ௧, (௭) நாச்சி-இ-௯, எ, 
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விதியப்ரகரணம். ௨௦௯ த் 

62, வருடி யின்று வர்தென்பாராயுஞ் சென்றாலூரும் நிவாஸ 
,காஸ பேதங்கொள்வாரையும் தானவனாகப் பாவிப்பர். 

மூ௭(௪௪) எழுவதோருருவழிக்கச்செய். 

வருடி. - இருவடிகளைப் பிடித்துக்கொண்டு, இன்னுவந்து - இன்றைக் 
கு கைல்கர்யங்கொண்டா லதுக்கு ப்ரத்யுபசாசம் பண்ணுவன், என். 
பாரையும் - என்ன (ஸ்ரீபூமிப்பிராட்டியையும்,) ஜென்றால் - ஊரும் 
இப்பாட்டுக்களில் ப்ரகாரமும், நிவாஸ தாஸ - இஸ்லோகங்களில் .ப்ச 
காசமும், பேதங் கொள்வாரையும் - சத்ரஷிம்ஹாஸு வாஹஈவ்யஜ 
காஇ கேஹபேதம்கொண்டனேக கைங்கர்யம்களைச்செய்யும் Peas 
aiparé Bou முதலானானாயும், தானவனுக பாவிப்பர் - அவர் 
கள் தானாகவே பாவிப்பர், 

  

  

(௮) எழுவதோருரு - கேஜோசாமச்யே வுக்கேயமான இவ்யம 
ங்கள விக்சஹம், அழிக்க - (இவருடைய பும்ஸ்*வத்தை)யழி 
இற - பண்ணுற, 

  

a, செய் 

ப்சத்யுபகாசமும் பண்ணுவனென்ற ஸ்ரீ பூமிப்பிராட்டியாரையும், (௧) 
"சென்றால் குடையாம்""என்ிெபாட்டிலும் (௨) -48சரணட! “நிவாஸ் 
ஸய்யா? இத்யாதி ஸ்லோகத்திலுஞ்சொல்லுறெபடியே, பகவத்விரி 
யோகாதுகுணமாக, சத்ரஹிம்ஹாஸாபாதுகாம்ககாஇ: ஞரீசபேதம் 

  

கொண்டு கைவவிதசைல்கர்பங்களையும் செய்யும் இருவசக் சாற்வா கயம் 
(க ஊரும்புட்கொடியுமஃதே””என்றெசக்தையிலும், (௪) எமர் ஒா! 
ஈதாஸஸ்ஸகா””இக்யாஇி ஸ்லோகத்இிலும் சொல்லுறெபடியே, வாஹ௩ 
Peed sresiies iG CsanCuauatee@sren tl அ ரனக்க மன் 
Stns Geta QUAUBGameiijair@n @agsh (@) 49reQe- 
டாள்" என்றெபடியே,பிறக்துபிசாட்டியார் தசையிலேறின்று பேசும்படி. 
னனர உல்கு அனவ ( ன) த லில் காவல வகை 
cei Sipe nie வரையா வேண ட ட 
வல வளை ம ன் ட - 
ம, பண்ணவேணுமென்று மபிநிவேபரா இ பாய தலைம் பரை ய சான் 
கடட பட ட ப்ட். 
கடம் சமல படத அபோ வாக் அனே விலகல் 
ன்படி. & 

வ்யா. (௪௪) இப்ப யிவர்க் இவ்வவஸ்தை விளையும்படி. “சஸ்வச 
Biren வைலகஷண்பம், இவர் பும்னதைவ தைய திக தாஸ் இந வா 
வனையை ஜரிப்பித்ததுக்கும், இத்இருமேனியோடே மிவர்கஇவ்விஷயத் 
Ba அகேகவிதா௮வ்ருத்திக ளண்டானதுக்கும், த்செளபதி கெளஸல் 
வியகள் படிகளை, தீருஷ்டாந்தமாகச் சொல்லலாமோவென்னு மகால் 
ரர ற அல்றைத்யவ் நறவு oan oe. ear 
'தீதை தர்சப்பிக்றோர். (எழுவகோருருவென்று தடம்.) அதாவது; 
." ()2:௮.௧௫௩. (௨) அதோ. ௬௧, (௩) இி-வா. ௧௦, ௨, ௩, (௪) ஆ-ஸ்தோ.. 
BEG) ura a) nen ee 

௨௭ 
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௨௧௦ அசாரியஹ்ருதயவ்யாச்யாதம், 

மூ. வழுவிலா வடிமைக்குப் பாஞ்சாலி பதெதுமதும் கெளஸ 
ல்யாது வ்ருத்தியு மொப்பாக்குகைபரிசு, 

மூ.--(௪௫) பெருக்கானு பலதலைழ்துச் 

  

  

  

வழுவிலாவடி.மைக்கு 
மதும்- த்ரெளபஇ ஸ்வதேஹ ளெளர்தர்யத்தாலேபும்பாவத்தை யடை 
வித்ததும், கெளஸல்யாஅவ்ருச்இயும் - கெளஸல்யையானவளெள பா.இி 
கபர்த்ரு விஷயமாசப்பண்ணின கஇபயாதுவ்ருத்இகளையும், ஒப்பாக்கு 
கை- ஸத்ருஸமாக்குகை, பரி. - ஸ்தலம். 

(௮) பெருக்காது - எண்ணகமெடுத்தவாறு, பலதலைத்து - பலத 
லையாய்ப் பரந்துசென்று, 
(5) * சோதிவெள்ளத்தினுள்ளே யெழுவதோருருவு”” என்று, தேஜோ 
சாசமத்யே, உற்கேயமாம்படியிருப்பதாய் (2) “ Gomory kore 
க? “பும்ஸாம் த்ருஷ்டி சத்தாபஹாசிணம்'” என்றபடியே, வைர 
வுருக்காய் ஆண்களையும் பெண்ணுடையுடுத்துமசகான வவனுடைய 
அப்சாக்ருத விக்ரஹம், இவருடைய பும்ஸ்த்வத்தை யழித்து ஸ்த் 
சீத்வபாவனையை விளைத்ததக்கும், நிருபாஇக மோஷியானவவன் விஷ் 
யத்இல், நிரசயயப்சேமத்தாலே (௩) “வழுவிலாவடிமைசெய்ய? என் 
இறபடியே, தம்முடைய பாவவிஸேஷங்களால் இவர் செய்த நாகா 
விதாறுவ்ருத்திகளுக்கும் (௪) “வோட சடக் உரல் எ oowrpewyso 
Pho | Oe BBs Cased Qorsomsprosas?” “ urgpersouns 

பத்மபத்சாக்ஷ்யா ஸ்நாயக்த்யரஜகறம்ககம் | யாஸ்த்ரியோ தருஷ்டவஸ் 
த்யஸ்.தா£ பும்பாவம் மகஸாயயு52 என்றெபடியே, ப்ராக்ருதமாய் மாம் 
ஸாஸ்ருகாஇ மயமான தேஹத்தையுடைய த்செளபஇி,ஸ்வதேஹலெள 
ந்தர்யத்தகாலே ஸஜாயரை ஸ்த்ரீத்வத்தையழித்து பும்பாவத்தையடை 
வித்தைத்தையும் (௫) “ OSTOS TTT Seng wr Ass) SNS | ஒர்க், 

9ிந்கவ், ௭ ம* 202077 1 யதாயதாஹிகெளஸல்யா தாஷீவச்சஸவச।, 
பார்யாவத்படுகீவச்சமாக்ருவச்சோபஇஷ்டஇ:: என்றெபடியே, கெளஸ 
ல்யையார், ஒளபாஇகபர்த்ருவிஷயத்இல், அவஸ்தாறுகுணமாகப்பண் 
ணின பாவவிமோஷ ப்சயுக்தகஇபயாஅவ்ருத்தியையும், தருஷ்டாந்த. 
மாக்குகை ஸ-ஸத்ரு ஈமல்லாமையாலே ஸ்தாலமென்னபடி... இத்தா 

'லொருபுடை ஒப்புச்சொல்லுவோமென்றாலும் இதுக்கதுபத்றாசென்ற. 
தாயிற்று, * 

வ்யா. (௪௫) இப்படி. யவஸ்தாந்தராபன்னராலும் தாமான தன் 

மையால். செல்லும் மபிரிவேஸம், இவர்க்குக் குறையாதென்னு மத். 
தைஸக்ருஷ்டாக் 2 மாகவருளிச்செய்ஒிருர் மேல். ( பெருக்காறென்று 

டல்) அதாவது -- ணெணகமெடுத்தவாறு, பலதலையாய்ப்பசர்து 
. (ஒதிவா.டு.௫.௧0. (௨) ஸ்ரீ.ரா. ௮.௧.௨ ௨௮. (௯) இவா. ௩, ௬.௪. 

(௪) ஸ்ரீ:பாஃ ௨. (9) ஸ்ரீ-சா. ௮.௧௨. ௬௭. ‘ 
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... தீவிதியப்ரகரணம். 

மூ. கடலை கோக்குமாப்போலே கெக்கொ௫ந்து கரைந்தலைம் 
இஒிந்துடையப் பெருகுகாகல் கடலிடக்கொண்ட கடலை. 
பஹூழமுகமாக வவகாஹிக்கும். 

year) எட்டப் மது ரம. 

கடலைளேக்குமாப்போ0ே - ஸழுத்சத்தை கனத படட. 
கெக்கொடந்து - சிதிலராய், கரைந்து - த் ரவீபூ௫ராய், அலைந்து - நிலை. 
5088, இடிர்து - கெஞ்சுகட்டழிர்து, உடைய - உருக்குலை$துபோம். 
ug, பெருகுகாதல் - அபிவ்ருத்தமாறெகாதல், கடலிடங்கொண்ட 
கடலை - க்ஷீராப்தியிலே கண்வளர்க்தருளின, ஸ்ரீய: பதியை senses 
மாக. - கரகாப்சகாசமாக, அவகாஹிக்கும் - ப்சவே௫க்கும்.. ம் 

ஜெ அச்கேத்ப மென்றுமது - இ ண பத் ordw 
வஸ்து, ஈரும் - ஈழுநின்றது, 

செல்லாநிற்க தனக்கொருகுறைவின்தியே, (௧) “பெயரும்கருல்கடகே 
நோக்குமாறு?என்றெபடியே, சனக்குப்புகலானகடலை கோக்கிச்செ. 

புகுவுமாப்போலே(௨) *செக்கொடிக்துகசையும்”(௩) 11 
*கெஞ்சிடிந்து” (௫) “*என்மனமுடைவறுமவர்க்கே? என்று 

லைப்பட்டு இலராய் பரவாய் தீ ரவிபூதராய் நிலைகலங்கி கெஞ்சுகட் 
டழிச்து உருக்குலை*துபோம்படி (௯) “ பெருகுமால்வேட்கை 2” (எ) 
ஈகழியமிக்கதோர்காதல்"” என்றபடியே, கரையழிய்ப்பெருகுறெ கா, 

லானது (௮) “ கடலிடங்கொண்ட கடல்வண்ணா”? என்ற. 
கடலொருகடலிலே, ,சாய்ந்தாப்போலே இருப்பாற்கடலிலே. கண்வளர்ம் 

தருளின ஸ் ரமஹரமானவடிவையுடைய பெரியபெருமாளாகறெ பரிச் 

சேத்யவஸ்துவை காமானதன்மையாலும். அவஸ்தகார்கசாபத்தியாலு: 
முண்டான பேதத்தாலே பலமுகமாகச்சென்னு அவகாஹ 
இத்தால் உக்தவக்ஷ்பமாணாவஸ்தை களுக்கெல்லாமுடலான. 
டைய பக்திவைபவம் ப்7இபாதிக்கப்பட்டது. * 

௪௯) அ eee ஸாஷ்தீசங்களில் ( 

    

   
    

பகமுகமாயிசா।
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௨௧௨ ஆசாரியஹ்ருதயவ்யாக்யாதம்: 

மூ. வேம் ௦ஈரியாயுலர்த்த வென்னப்பட௫த்தம் சிற்ரயல்லே 
னென்று நீங்கக்கரணங்கள் முடியானே யிலவையாக 

  
  வேம் - வேவாரின்றது, சஈரரியாய் - ப்சேமசஸார்தீசம், உலர்த்த - 

மஸோஷிப்பித்தத; என்னப்பட - இப்படிசேதகாத்யர்ஹமாய்த் தென்று 
'தாமே செல்லும்படியாக, ரத்தம் - மகல்ஸஃ, சத்ரியல்லேனென்னு 
விஸ்லிஷ்டசான வுமக்குககணமாவேனல்லேனென்று, சீங்க - விட்டுப் 
போக, கசணல்கள் - அவயவங்கள், முடி.யானேயிலவையாக - முடியா 
னேயென்றெ இருவாய்மொழியிற்படியே ஒருகசணம் கரணாந்தரவ்ருத் - 
'இயை ஆசைப்படும்படி. விடாய்க்க, 
  

  

மவனுடையலைம்ஸ்மாரகமாய் என்னுத்மாலை ஈசாகின்றதென்றும், (௧) 
ஈேமெமது மிசழல்மெழுகலுக்கு * என்னு, என்னுத்மாவானது. நெ 
அப்பிலிட்ட மெழுகுபோலே உருக்குலைந்து வேவாரின்றதென்றும், 
(௨) *ஈண்ணனுக்கென்தீரியாய்”” ஏன்னு, கல்லதுகண்டால் க்ருஷ்ண 
னுக்கென்றெவறுஸர்காகத்தாலே ஆர்தீர தையடையுமென்றும், ( ௩), 
ஈவேட்கைநோய்மெல்லாவியுள்ளுலர்த்த” என்று, ப்ரெமவ்யாஇயானது 
ம்ருதுஸ்வபாவமான என்னுத்மவஸ்துவை குருத்தூவத்ராக உலர்த்த 
என்றும், இப்படி. சே.தயாகர்ஹமாய்த்சென்று ஸ்வயமேவசொல்லும் 
படியாக (௪) “என்றெஞ்சென்னைநின்னிடையேனல்லேனென்று நீங்9”” 
என்று, அசேல௩மான?த்தமானது, சேதகஸமாஇயையடைக்து அவன் 
விஸ்லேஷித்துப்போன வுனக்குகசணமாவே னல்லேனென்று (ட) 
ஈழ்்கஷ்ண “லக்யஸ்தம்மயாஎன்றெபடியே, உரவறச்சொல்லித், 
தம்மைவிட்டநீங்க, பாஹ்யகசணங்கள் முடியானையிற்படியே சேத 
ஈஸமாதியாலே ஒருகரணத்இனுடைய வ்ருத்தியை கரணாந்தசமா 
சைப்படும்படிவிடாய்க்க ( ௬) * உடலம் நின்பாலன்பாயேநீராயலைந் 

துகசைய?” என்று, பகவத் ப்2ரமபாசவாயத்தாலே. ஆத்மாசிஇல 
மாய்ப் போகாதபடி கட்டினகசையானரிசம், கீரவ்யமிருந்த குஹையு 
முருகுமாப்போலே, அன்பும் அதுக்காஸ்சயமும் என்ற சண்டின்றுயே 
அன்புதானொருவடிவுகொண்டாப்போலேயாய் உத்தசோத்தரம் சைதி 
ல்யத்தையடைநக்து. ஆத்மதர்மத்தையேறுட்டுக்கொள்ள (௭) “கடலும், 
மலையும், இருளும்இணிவண்ணம்” இத்யாஇகளில்படியே, “காற்றுக்கு. 
ஸததகதித்வமும், கழிக்கு யேறுவதுவடிவதாகையும், நியகஸ்வபாவ 
மென்றயாதே அவற்றுக்கவை பகவத்விசஹக்லேரஜரிதமாகக்கறு 
B, அசேதஈமானவவற்றை தமக்குஸமதுக்கெளாகக்கொண்டு ( ௮). 
1 எம்மாத்ருமை சொல்லியமுவோமை '? என்னு, தாமவற்றைக்கட். 
க்கொண்டு டெந்து கதறும்புடியாக (௯) * அலர்தூத்றிற்றது மு. 
,தலாக்கொண்டவெங்காதல்” என்றும், ( ௧௦), ** மயத்பெருங்காசல் 

ல் எனறும், சொல்லுகறெபடியே, பிதர்பழிசொன்னதுவே எருவாகய்பணை 

... (க) த.வா.௧௦, ௩, ௭ ௫) ஜெ-௬,௭, ௯, (௩) ழெ.௨. ௧, ௧௦. ் 
௩௧௦ (9) (௬) திவ௩டு, ௮௨ வமல் e ee ஸ் 
ஷு, ௩்டல்; ee க 2 
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த்விதயப்ரகரணம். உக்க 

மூ. வுடலமாத்மதர்மங்கொள்ளக்காத்துங்கழியுங்கட்டிஅழக்கொ. 
ண்டபெருங்காதலுக்குப் பத்திமைதால்வசம்பில்லையே. 

   (௪௭) ஸம்பக்தோபாய பலங்களில் உணர்த்இ துணிவுபதந்த 
லம்- ஸரீசம், ஆதிமதர்மல்கொள்ள - ஆத்மதர்மத்தையேதிட்டுக்கொ 

ள்ள, காத்துங்கழியும் - காத்தையுங்கழியையும், கட்டியழ, கட்டிக் 
கொண்டு இடந்து கதறும்படியாக, கொண்டபெருங்காதலுக்கு - உண் 
டானவபரிச்சேத்ப பக்திக்கு, பத்இிமைதால்லசம்பில்லையே - vorevs 
சோக்தக்ரம மில்லையே, 

(8) ஸம்பந்த - ( அகர்யார்ஹமோஷத்வாதி ) ஸம்பந்தத்திலும், 
உபாய - ஹித்தோபாயத்திலும், பலங்களில் - ப்சாப்யத்திலும், 
உணர்த்தி-(க்சமமாக) ஞ்ஞாகம், தணிவு - தடிப்பு, பதற்றம் - தவசை, 

  

  
த்துச்சொல்லுமதாய் க்ருத்யாக்காத்யம் தெரியாதபடி. அதிவுகேட்டை 
விளைப்பதுமானவபரிச்சேத்யபக்திக்கு ( ௧.) 89390௭௧527 
ஈகஸாஸ்தீரம் கைவசக்சம£ * என்றெ, தேஸாவிஷோஷத்தில் அதுப 
வோபகரணபக்திபோலேசென்தபடிகண்டிருக்குமத்தனையல்லது (௨) 
*பத்இமைக்கன்புடையேனாவதே'” என்றெபடியே, அாற்பிடிச்துப்பரி 
மாரும்படி. வசம்புகட்டவொண்ணாஇதேயென்கை. இத்தால் (௯) 
எ ஜ9ஷணரீகஷ3 7? “நிதிக்யாவிதல்வ$”” என்றெவிஇப்சேரிதையாய் சேத 
நஸாத்யையாய் க்சமபரிணாமிரியான பக்திபோலன்திக்கே, அதுக்கெதர் 
த்தட்டாய் கசையழிந்து செல்லுறெவிது ஸாஸ்த்சமர்யாதையின் ழே 
டல்காதென்ற தாயிற்று, ஆக ஜ்ஞாகத்இல் தம்பேச்சு* என்னுதுடல் 
இவ்வளவும் ஜ்ஞா௩தசையில் தாமானதன்மையாலும், ப்சேமகசையில் 
ஸ்த்ரீத்வரூபேணவும் பேசுவசென்றும், ஸ்த்ரித்வம் ஆக்மாவுக்குவந்தே 
யல்லாமையாலே, இவர்க்இதுஸ்வா பாவிகமென்றும், ௮ ததான்ஸாமாம். 
யமன்றிக்கே ஆறுப்ரகாரத்தாலே லக்ஷ்மீஸமசென்று மற்றைப்பிசாட் 
port பகவத்பரிக்சஹமுடையாசெல்லாசோடும்ஸலாம்யமுடையவரென் 
அம், -ஸர்வுதாஸாம்யமிவர்க்கு லக்ஷ்மீயோ டென்துல், மற்றும் பகவ 
தரர்யசாயும் பகவத்ப்சத்யாஸக்கசாயுமுள்ள லக்ஷ்மணாஇகள். தரரதா 
'இகள்படியு மிவர்க்குண்டென்றும், அவர்களிலிவர் வ்யாவ்ருத்கசென் 
நும், பிராட்டிமாரையும் அகந்தாஇகளையும் அவர்கள் தானாகவேபாவி 
ப்பசென்றும், இந்தபாவகாஹேதுவான விவருடைய ஸ்த்ரித்வவசவாற்' 
னுக்கும் அகேகவ்ருத்திளிலபிகிவேருத்துக்கும் த்செளபதி கெளஸல் 
யைகள் படிகளைத்ருஷ்டாந்இிக்கைஸ்தாலமென்றும், இக்தபாவ வருத்இ 
களுக்கு மூலமான பக்இப்ரகாசங்களையும் சொல்லிக்றாயித்று, ௬ 

* வியான(௪௪) எவம்பூதபக்இிதஸையில், இவர் பெண்பேச்சாகப். 
'பேசுமிடத்தில் தோழி தாய் மகளென்னு தீருவிதமாகப் பேசுறெவிது: 
க்கு. கருத்தென்னென்னு. மபேகைஷயிலே அத்தைப்ரகாசப்பிக்கறுர், 
மேல் (ஸம்பந்தோபாயபலங்களிலுணர்த்தி துணிவு பதற்றமாக ப்சஜ் 

©) © திருச்குஅச்சான்டசம் ௧௦, (௧) 
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௨௧௪ ஆசாரியஹ்ருதயல்யாக்யாதம். 

மூ. மாற ப்ரத்ஞாவஸ் களுக்கு தோழிதாயார் மகளென்னு 
பேர். 

  

ஆெ-இப்படிமிருக்றெ, ப்சஜ்ஞாவஸ்தைகளுக்கு, தோழி தாயார் மக 
சென்றுபேர் - தோழியென்றும் காயென்றும் மகளென்றும் பேர். 

ஞாவஸ்ைகளுக்கு கோஜிதாயார் மகளென்று,பேசென்று) அதாவது: 
தோழியாவாள், காயககாயகெளை மிணக்கி சேர்ப்பிக்குமவளாகையாலே, 

'இருமந்த் ரத்தில் ப்ரசமபதத்தாலிஸ்வசனோடாத்மாவுக்குச்சொல்லப்ப 
ட்ட அசந்யார்ஹமேஷத்வாஇ ஸம்பந்தஜ்ஞாகமே அவனோடிவ்வாத்மா 
சேறுசைக்கு ஹேதுவாகையாலே, அந்தஸம்பக்தஜனாஈமாதெ ப்ரஜ்ஞா 
வஸ்தையை தோழியென்றும் , காயாசாவாள், பெத்றுவளர்த்து பெண் 
பிள்ளை ப்சாப்தயெளவனையாய் நாயகவிஷயத்இலதிமாத்ச ப்சாவண்யத் 
தாலே அவனிருந்தவிடத்தேதப்போகவேணுமென்று பதறுமளவிலும், 

    

அவன் தானேவரக்கண்டிருக்கையொழிய படிகடக்துபுறப்படுகைகுலமர் 
யாதைக்கு ப்போசாதென்று நிஷேஇத்துப்போருமவளாகையாலே, ஹித் 
தோபாயத்தைப்பற்தினார்க்குப்சாப்யவிளம்ப ஹேதுவில்லாமையாலே. 
கரமாக ப்சாப்யத்தைப்பெதவேணுமென்ஜெத்வரையினுடைய உத்பத் 
யாஇகளுக்குப்சசமஹேதுவாயும், அ௫்தத்வரைப்சாப்யவைலக்ஷ்பண்யத 
ர்ஸத்தாலே கரமப்சாப்இபத்றாமல் முறுகெடக்குமளவில், இதுப் சபங்க 
குலமர்யாசைக்குச்சேராதென்னு நிஷேஇத்து ஜேஷியானவன் தானே 
வந்து விஷமீகரிக்கக் கண்டிருக்கவேணுமென்னு, இஇன் அடி.ப்பையட 
க்கப்பார்க்றெமத்பமபத ப்ரதிபாஇத உபாயாத்யவஸாயமாகற ப்ரஜ் 
ஞாவஸ்தையைத்தாயென்றும், கலைமகளாவாள்,இயற்கையிலே புணர்ந்து! 
நாயகன் வைலக்ஷ்யண்யத்திலே மீபெட்டு குலமர்யாதைகளையும் பாசா 
தே இட்டியல்லது தரியேனென்னும் பதழ்தத்றையுடையளாகையாலே, 
ப்ரதம மத்யம பதங்களாலதியப்பட்ட ஸேஷியாய் ஐரண்யனானவனு 
க்கு சாமபதப்ரோக்தமான ஸ்வரூப ரூப குண விபூதிகளால் வக; வைல 
க்ஷண்யத்தை யஹஸந்இத்து தததுபவ விளம்பாக்ஷமத்வத்தாலேததே 
கோபாயத்வாத்யவஸாயத்தையுமஇக்சமித்துக் இட்டியஅபவித்தல்லது 

,தரியாதபடி. நடக்க ப்சாப்யத்வரையாகிற ப்ரஜ்ஞாவஸ்தையை ம௪ 
ளென்றும் பேரிட்டுச்சொல்லக்கடவதென்கை, ப்சஜ்ஞாவஸ்ஜைகளென். 
ரூமல் ப்ரஜ்ஞாவஸ்தைகளென்னது, தீருவிதாவஸ்தையுமிவர்க்கு ஸர்வ 
காலமுமுண்டென்னுமிடக்தோற்றுகைக்காக ( ௧) “we: Brdiwe? 
itr eh ser erat ar என்னக்கடவதியே. பதத்சயார்த்தஜ்ஞா௩ 
we Be வத! 2ண்டாயிதேயிருப்பஅ. * 

(8) sew, 
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FoI Bucs rence ib. — ௨கடு 

பட டட ப கன 
(௮) ஸூ- கோழி, ் 
dun, (௪௮) இங்வவஸ்தைகள் மூன்றும், இவர்பேச்சலே தோ 

தீறமோவென்னு மபேகைஷயிலே தோழி தாயார் மகள்பேச்சான இரு, 
வாய்மொழிகளிலே இவை தெரியுமென்று மற்றை ஸஃக்சமாக வரு 
ளிச்செய்கறொர், ( ஸ௫) என்றுதுல், அதாவது:-- எம்பெருமானோ. 
டே யியர்க்கையிலே புணர்ந்து பிரிக்காத்றமாட்டாமையாலே மோ 
(ஹம்கதையாய்6 இடக் பிராட்டி தமையைக்கண்ட தாய்மார் கலக்கி 
இவள் கோவையும் அதுக்கு நிதாகத்தையும் பரிஹார,த்தையு மறியா 
தே.ப்ரிபன்னபாஷிணியா மிருப்பாளொரு கட்டுவிச்சி சொல்லைக்கொ 
ண்டு இன்னேோய்க்கு பரிஹாசமாகக்கறுஇவெதியாடலுத, இவள் ப்சக் 
ருஇயறியுமுமிர்க்தோழி அஈங்யாந்ஹையான விவளுக்கு அர்யஸ்பர் 
ஸம்ஸஹியாது, காமித்தை விலக்காதொழியில் இவளையிழக்கவருமெ 
ன்று பார்த்து இப்போ .துநிதாபித்ததிந்காளா, இவள்கோவையும் ௮. 
க்குநிதாகத்தையுமவர்களுக்குச்சொல்லி ச.து)தபரிஹாசங்களையும் வீதி 
தத்து (௧) * அங்கோர் கள்ளூமிறைச்சியும் தாவேல்மின் ?? (௨) உண 
ங்கல்கெடக் கழுதையுதடாட்டங்சண்டென்பயன்'” இத்யாஇகளாலே, 
வெதியைவிலக்கெபாரஃரத்தாலேப்சாப்யத்வசாதுளைழில் அவஸாத: 
மடியாக உபாயத்யாவஸாயம் கலங்கி (௩) ஈகி லலாமம்கக9 77 

 தர்மேணபாபமபறுதஇ **. என்றெபடியே, தர்ம்மாதுஷ்டாத்தா 
லே துக்கஹேதுவைப் போக்கலாமென்பார்வார்ச்தையைக்கொண்டு, 
இவ்வவஸாதத்தைபரிஹரிக்கலாமோவென்றுதேவதாந்தர்யாமிபரமான 
கர்மகலாபல்களிலே ப்ரவர்த்இக்கத்தேட, அவ்வளவிலே ஸம்பக்த 
ஜ்ஞாகமானது,  இல்வவஸாதம் கர்மபலமன்திக்கேஆகஸ்மிகபகவத் 
கடாக்ஷபலமாய் அஸாதாசண விக்ரஹ விசஷ்டனானவவனை அதப் 

விக்கையிலுண்டானப்சாலண்யகார்யமாகையாலே, இதுக்கது பரிஹா 

ரமூமன்று, அகர்யார்ஹ மேஷத்வத்துக்கு விருத்கமாகையாலே ஸ்வ 

ரூபகாஸகமுமாமென்று, அற்யஸ்பர்ஸ்த்தை நிவ்ருத்இப்பித்த (௪) ர் 

ப்பாசையாமினியும் *” இருத்துலைவில்லிமங்கலத்திலே, அஇப்ரவணையா 

யிருக்றெ. பெண்பிள்ளை மீட்க்கப்பார்க்தெதாய்மாசைக்குறித்து: தோழி 

யானவள் (௫) *இவளைசீரினியன்னைமீருமக்காசையில்லை * ஏன்று 

நீங்களேயன்றோ இருத்துலவில்லி மங்கலத்திலே கொண்டுபுக்கு இப், 

சாவண்யத்தை விளைத்தகோள், இனி, ப்ராப்தவிஷய ப் ரலணையான. 

அவளை உல்களால் மீட்கப்போகாது ; ஆனபின்பிவள்பக்கலுல்களுக்கு. 

ஆசையதவமையும், என்த பாசுரத்தாலே, அர்ச்சாவதார ஸ-லபமா: 

ன விஷயமே உபாயமாகையாலே, எப்போதுமதிலே கோக்காயிருக்கு 

“(29 இவா. ௪.௪.௩, (௨) ஜேஎ. (க) தை:௨, ௨௬, ௯. (௪) தியா, eres 

ஃ,(௫),ஆட-சு. டு, ௪, md (s) 
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௨௧௬ ஆசாரியஹ்ருதயவ்யாக்யாதம். 

மூ, வெறிலிலக்கி ஆசையறுத்து அறத்தொடநின்ற மூன்தில் 

அநந்யார்ஹத்வமும் 

வெறிலிலகக - (அர்யனோஷத்வத்தை) நிவ்ருத்திப்பிற்றும், ஆசையறு 
த்து - இவள்பக்கலுங்களுக்காசையதவமையுமென்றும், அறத்தொடு 

நின்ற - (அசர்யார்ஹத்வாவிருத்த) தர்மக்தோடும்கின்த, மூன்றில் - 
(தோழிப்பேச்சான) மூன்றான (இருவாய்மொழியிலும்), அகல்யார்ஹ 
தவமும் - அகர்யார்ஹமோஷ த்வமும், 

      த்த ப்ரா 
வண்ய கார்யமானத்வரையும் உபாயத்திலே அக்வயிக்றெதோவென்று 
மஇஸங்கையாலே அத்தை நிவர்த்இப்பிக்கக்தேட, ௮ல்வளவிலே ஸம் 
பந்தஜ்ஞாகம், ளோஷவஸ் துகதமானப்சாவண்யம் ஜேஜியுகப்புக்கு விஷ 
யமாமித்தனையல்லது உபாயகோடியிலன்வயியாஅ, ப்ராப்தவிஷயவைல 

க்ஷண்யாேமாகவந்ததாகையாலே, நிகர்த்இப்பிக்கவும் போகாது. இத் 
தைஸ்வநிவர்த்யமாக நினைத்இருக்தெஸ்வாதந்தீர்யம்அத்யர் த பாசதம் 
'சர்யமாஜேஸ்வருபத்துக்கு விருத்தமாகையாலே தயாஜ்யமென்று ஸ்வ 
ஸ்பர்ஸுத்தை நிவ்ருத்இப்பித்த ( ௪) “'துவளில்மாமணியும்!? தலைமகள் 
பருவத்தைக்கண்ட பந்துஜகங்கள், ஸ்வயம் வரத்துக்கு சாஜலோகச் 
தைத் இரட்டுகைக்கு மணமுறசறைவிக்க, இருப்புலியூர் காயனுரோ 
டே இவளுக்கு கலவியுண்டாயித்றென்னு மிடத்தை இவள்வடி.விலும் 
பேச்டிலு முண்டானவேறுபாட்டாலே, அதிந்தஉயிர்த்தோழியானவள், 
இச்வரிபெண்பிள்ளைசெலிப்பமோ$ல் (௨) **மானிடவர்க்கென்று பேச் 
சுப்படில்?” வாழாத தன்மையளாயிருக்கற விவளைக் இடையாது, ஏற் 
கனவேபரிகரிக்கணுமென்று இவள் பந்துஜுங்களைக்குதித், இவளு 
க்கு இருப்புலியூரில் காய0னுசோடே ஸஃ்ஸ்லேஷம் ப்சவ்ருத்தமாய்த்து 
போலே யிராநின்தத. தத்குண சேஷ்டி.தங்களையே வாய்புலத்தாரின் 
னாள், ஆனபின்பு நீல்கள் செய்றெது தர்மமல்லவென்ன, ஆிவளுக்குக் 
'தக்கவவயவஸோபை ஆபசணஸோயை முதலான நாயகலக்ஷணங்களவ 
னுக்குண்டோவென்ன, அவையெல்லால்குறையில்லை. அவையொன்று 
மில்லையேயாலும் இவளங்கே அகர்யரர்ஹையானமைக்கடையாளம் 
ஸடவ்யக்தமாகக்காணலாம். ஆனபின்பித்தைத் தவிருங்கோளென்னு மத் 
யஸ்தையாய் நின்று தர்மஞ்சொல்லுறொளாய், அந்தமணத்தை வில 
க்னபாசுசத்தாலே ப்சாப்யத்வரையினுடைய பரிபாகத்தை உபாயா 
'த்யவஸாயதஸையிலேரின்னு தர்சித்தவகக்தசம், அதுபகவதநக்யார்ஹ 
மானமையை. யதியாதே அச்யவிஷயத்துக்கு மர்ஹமோென்று நிரூ 
பிக்க, அவ்வளவிலே ஸம்பந்தஜ்ஞாகம், இதுக்கஈந்யஸோேஷூத்வ ப்ர. 
ஸல்கமும்ஸ்வரூபகாஞகம். ஸஷோஷியானவவனுடையபோக்யதையாலு 

ம், அதுதன்னையொழியவும்நிருபாஇகஷேஷித்வத்தாலும், Oasis 
a: (3) Bor & ௫, ௯ (௨) காச்சி - இ, ௪, கூடு,
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தவிதீயப்ரகரணம்; ௨௧௭ 

மூ. வாடி. மெலிந்து டித்தேறி ஏறப்பேடுக்கட்டழந்தகன்னு. 
ஸார்வதே வலித்தமை ஸா.தாமாமோவென்று மா.காவஞ்சி 

_ முறைப்பட்டு முறையி வேழிலத்பவலாயமும் 

  

  
  

வாடி. (கதியஸம் ஸலேஷம் பெழுமையாலே களிர்போலே) வாடி, மெலி 
ீஅ-க்ரு9ித்து, பித்தேறி- - (ஸத்ருஸ பதார்.த்தங்களையுமவனாக)ப்சமிக்.அு, 
ஏறப்பேரி - ஈஸ்வசனாவேடித் தானோவென்னும்படியவனாகப்) பேச), 
கட்டிழக்து - மைஸ்துத்தையுமிழக்து, அகன்று - (கனக்குகவாதே போ 
னாளென்று சாய்மாசஅ.தபிக்கும்படி? அகன்று, சார்வதே. வலித்தமை- 
அவன் ஸ்ரிஇியிலே முடியவேணுமென்று வ்யவஹிதையானமை, ஸாத: 
ஈமாமோவென்து - உபாயாந்தசமாமோ வென்று, மாதா - தாய், அஞ்ெ 
பயப்பட்டு, முறைப்பட்டு - (அவனைக்குதித்து) முறைப்பட்டு, முறை 
யிடூற - கூப்பிடுற, ஏழிலக்யவஸாயமும் - ஏழு இருவாய்மொழியி 
லத்யவஸாயமும்,      
ஸ்து அவனுக்கே ஸேஷமென் தறுஇயிட்ட (௧ 
யுமாற தோழிப்பேச்சான யில்மூன்று Gegeis L@ie தில்ல அகர்யார் 
(ஹேஷத்வம் தோன்றுமென்கை, ஆகவிற்றால் தோழியானவள் வெறி 
விலக்கியும் ஆசையறு ததும் அதத்தொ௫ின்றும் இவ்வஸ்து அர்யஸோஷ. 
முமன்று, ஸ்வஸேஷமுமன்று, பகவதேகலேஷமென்௮ சொன்ன இம். 
மூன்று இருவாய்மொழியும் ஸம்பந்தஜ்ஞாக தசையில் பேச்சென்று 
மிடம் ஸம்ப்ரஇபர்ஈ மென்றதாயிற்று. (வாடிமெலிக்இத்யாதி) அதா. 
வது: (௨) 4 ஆடியாடியிலே வாடி.வாடும் ** என்று, *,இழ.யரர் 
கள் குழாங்களையுடன்*” கூடப்பெஞுமையால் வக்தக்லேரத்தூலே ஆஸ். 
சயத்தையிழக்தகளிர் போலேவாஜ. (௪) “*பாலனுயேழுலகலே * (௪). 
கண்ணன்சழல்துழாய்பொன்செய்பூண்மென்முலைக்கென்றுமெலியும் 

என்று, கைகழிந்தவற்றை யாசைப்பட்டு மெலிந்து (௫) “மண் 
யிருந்து துழாவியிலே'” (௬) “என்பெண்கொடியேறியபித்தே? 
னும்படி, ஸத்ருமபதார்த்தங்களையும் ஸம்பக்இபதார்த் தங்களையுமவ 
னாகநினைத்து, ட்டும்படிபித்நேறி ( ௭) “கடல்ஞாலத்தீசன் வக்தேறக் 
கொலே”” என்று” ஆற்னாமையாலே, ஆதுகரிக்கறமையதியாதே, ஈஸ்வ 
சனுவே?ித்தானோ வென்னும்படியவனாகப்பேச, (௮) மாலுக்குவை 
யூத்திலே”” (௯) “கற்புடையாட்டி மிழந்ததுகட்டே”” என்னும்படி, பகவ 
தலாபக்லேரத்தாலே கட்டடல்கவீழக்து(௧௦) *உண்ணுஞ்சோத்திலே?' 
(௧௧) * இன்றெனக்குதவாதகன்ற ?? என்று, தன்னைப்பிதிந்துக்லேஃப். 
பீடுெவிவ்வாபத்தசையிலெனக்குசவாதேபோனாளென்னும்படியகன்து 
(௯) “கங்குலும்பகலிலே”(௯௯) “சர்இத்துன்௪சணம் சார்வதேவலித்த 

(6) இவா. ௮.௯.௧ (௨) ஜே௨, ௯௯. (௩) ஷே. 
(௫) 9௪.௧, (௬) ஷெக. (௪) பேடு, ௬. ௪, (4) ஷே 
(40) ஷ.எ.௧. (௧௧) ஷெ.-௬. (௬) டெ.௭, ௨, க, (௧௧) ஷெ-௫. 

௨௮ 
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௨௧௮ 'ஆசாரியஹ்ருதயவ்யாக்யாநம், 

மூ. புத்ரி பலகாலாள்விட்டு ஆற்றாமை சொல்லிக் கவசாகவை 

விட்டு இரைக்க மடலெடுத்துக் கண்புதையப்போக்கற்று 
உரு கெஞ்சள்ளெழக் கூநோள்தேடி 

  
  

புத்ரி - தலைமகள், பலகாலாள் விட்டு - காலாவர்த்இ தாதவிட்டு, ஆற் 
ருமைசொல்லி - தரியாமையை முறையிட்டு, சவசாகவைவிட்டு- அவன் 

விரும்பா தவற்றை. யுபேச்ஷித்தும், இறைக்க - ஜகணேபம்பிறக்க, மட 
ஸெடுத்து - மடலூர்க்து, கண்புதைய - சண்ணமூட, போக்கற்று - கத் 
யக்தரசூர்யமாய், உரு - இவ்யமங்களவிக்ரஹம், நெஞ்சுள்ளெழ - கெஞ் 
சுக்குள்ளே ப்ரகா௫ிக்க, கூகோள்சேடி - அவனைக்கூடும் காளைப்சார்ச் 
    

தையலை? என்னும்படி, அவனைக்கட்டி ஸக்நிஇயிலே முடியவேணு மெ 
ன்னு, ல்யவஹிதையானமை, உபாஸகர்க்கு பசபக்இதசையிலுண்டான 
ஜ்ஞாநகார்ஸ்யாதகள்போலே, ஸா.தாத்இலே முதலிடுமோவென்ற, மா 
(காவானவளஞ் அவன் அன்னையும் வினவவந்தவர்களையும் சூறித்து வா 
டாநின்றாள், மெலியாரின்றாளென்றாப்போலே முதைப்பட்டு (௧) 
முறையோ வரவணைமேத்பள்ளிகொண்ட மூடில்வண்ணனே!” என்ற 
த்தலையில் க்ருபையொழிய, இவள் பக்கலுள்ளவையொன்றும் ஹேது 
வல்ல, ஆனபின்பிவளையிப்படி. அடிக்கவிட்டிருக்கை, உம்முடைய கரு 
பைக்கும் சக்ஷகத்வத்துக்கும் பொருமோவென்று. கூப்பிடு. ஏழு 
'இருவாய்மொழியிலும் உபாயாத்யவஸ்£யம் தோன்றுமென்கை. இத்தால் 
தாய்ப்பேச்சான எழுஇருவாய்மொழியும், உபாயாத்யவஸாயதசையில் 
பேச்சுமென்றுமிடம் ஸ்பஷ்டமென்னபடி.. (பு.த்ரிஇத்யாதி) அ.காவது:- 
தலைமகளானவள், (௨) “அஞ்மையமடகாரை?! (௩) * வைகல்பூங்கழி 
(௪) “பொன்னுலகாளி”” (௫) “*எங்கானல்”” என்றெ, நாலுஇருவாய் 
மொழியிலும் கரமப்ராப்திபத்ராமல் தூதுலிட்டு (௬) “அற்றாமை சொ 
ல்லியமூவோமை” என்று, ( எ) “வாயுக்இசையுகளிலே'” ஸகலபதார்த் 
(தங்களும் பகவதலாபத்காலே கோவுபடெறனவாகக்கறுஇ அவற்றை 
ஸமைதுக்கெளாக்கொண்டழுது, (௮) “* ஏருளுமிதையோனிலே ?: (௯) 
“மாராளன்கவருகமணிமாமைகுறைவிலம்”' என்று, அவன்விரும்பாதவற் 
£ஹையுபேகுஷித்து, “மாசறுசோதியிலே?” (௧௦) “நாடுமிறைக்கவேயாம 
டலூர்ந்துல்” என்று, ஜகத்சஷாபம் பிறக்கும்படி, மடலூர்வனென்று 
(௧௧) “ஊரெல்லாந்துஞ்ியிலே”” “பின்னின்றகாகல்கோய் கெஞ்சம்பெ 
ரிஇமொல் மூன்னின்னிசாவூழிக்கண்புதைய மூடித்தால்”” என்று, ப்ரே 
மவ்யாஇயும் சாத்இிரியுமாற கல்பமும் க்ருகஸங்கேஇிகளாய்ச் சூழப் 
பொருகையாலே, போக்கடியத்து. (௧௨) எங்கனேயோவிலே, சோத 

(க) இவி.௬௨, (௨) தி.வா,௧,௪.௧, (௩) டெ-௬.௧,௧, (௪) ஜெ-௮.௪. 
(இஷூ-௧.௪.௧ (௯) டே-௨,௧௯ (௪) ஷெ-௧. (௮) ஷ-௪. ௮0௧. 

௯) ஷக ௧௦) ஷே-௫, ௩. ௧௦, (௧௧) ஷேடடு, >. ௪, (௯) ஷ-௫. ௫. ௧. 
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திவிதியப்ரகரணம்: ௨௧௯ 

மூ. தாழ்த்ததுக்கூடி யுசாத்துணையத்றுச் சூழவும் பகைமுகஞ்: 
செய்யத் தடைசில்லாதே புயக்கற்று மாலையும் காலையும் 
பூசலிடுெ பஇனேழில் த்வரையுக்தெரியும் 

தாழ்த்ததுக்கு - விளம்பித்துவக்கதுக்கு, ஊழி - (ப்ர 
ஊடி, உசால்துணையற்று - உசாத்துணையுமின்றி, சூழவும் பகைமுகம். 
செய்ய - பாதுகவர்க்கமேகமுகமாய்கலிய, தடைநில்லாதே - காய்தோ 
ிகளையஇக்ரமித்து, புயக்கற்று - மூடிகையிலே வ்யவஹிதையாம், மா 

லையும் - ஸாயங்காலத்திலும், காலையும் - உதயத்திலும், பூசலிடுதெ - 
(பாதகபதார்த்தங்கள்கலியா நின்தசென்று) முறையிகையுமாகற, பஇ 
னேழில் - (௧௪) இருவாய்மொழியிலும், தீவரையும். - ப்சாப்யத்வசை 
யும், தெரியும் - தோன்றும். 

     
  

  

  

வெள்ளத்தினுள்ளே எழுவதோருருவென்கெஞ்சள்ளெழும் ” என்று, 
தேஜஸ் தரங்கமத்யே உன்னேயமான வப்சாக்ருதவிக்ரஹம்,ப்ரித்யப்7ீஇ 
மைமாம்படி உருவெளிப்பாடாய் கெஞ்சிலே ப்ரகாடிக்கு, (௧) “மா 
னேய்கோக்கியிலே” (௨) “இருவல்லவாமுறையுல் கோனாரையடியேனடி 
கூவெதென்றுகொல்”” என்று, அவனைக்கூடும் காளைப்ரார்த்இத்த, இப் 
படி ப்சார்த்பாநிர்க்சவும், தாற்த்துவந்தவாறே, மின்னிடைமடவாரில் 
(ஸூ “போகுநம்பியென்று?” ப்ரணயசோஷத்தாலே ஊடி.(௪) “வெள்ளை 
ச்சரிசல்கலே*(௫)என்னெஞ்சனருமல்கே யொழிந்தார் இனியாரைக். 
கொண்டென்னுசாகோ”” என்னு, அபஹ்ருத சித்தையாகையாலே உசா 
த்துனையுமின்றி (௬) *ஏழையசாவியிலே?” (௪). “கண்ணன்கோளிழை 
வாண் முகமாய் கொடியேனுமிர்கொள்கன்றதே”” என்று, உருவெளிப் 
பாட்டாலே பாதகவர்க்கமொருமுகமாய்கலிய (௮) “*ஈங்கள்வரிவளை 
பிலே?” (௯) “* காலம்பலசென்றுல்காண்பகாணை யும்களோடெல்களி 
டைமில்லை!” என்னு, ஹிதஞ்சொல்லுதெ தாய்மார் கோழிமாரையதிக்ச 
மித்து (௧௦) “இன்னுமிர்ச்செவலிலே” (௧௧) “இழைகெல்லவாக்கையும் 
பெய்யவே புயக்கற்றது” என்னு, போலிகண்டு கொந்து முரகையிலே. 
வ்யவஹிதையாய் (௧௨) “மல்லிகைகமற்தென்தலிலே” ஸக்த்யாகாலத்இ 

லே கருஷ்ணனைப்பசுக்களின்முற்கொழும்இல் வசக்காணாமல் பா.தகப 
'தார்த்தங்களாலே கலிவுபட்டுக்கூப்பிட்டும் (௧௩) “வேய்மருதோளிணை: 
பிலே ப்சாத$ காலத்திலே க்ருஷ்ணன் பசுமேய்க்கப்போனானாக வஇருல் 

கைபண்ணி, அவன்முகத்தைப்பார்த்து. நீ பசுமேய்க்கப்போனால் கலி 
யக்சடவபாதகபதரர்த்தங்கள். நலியாநின்றதென்றுங்கூப்பி பதி 

கால். 

  

  

  
[6 ம் be Di லும். ப்ரா! ப் தவரை Ge ன் அமென்கை.. 

அதிதி பாத இருக ப்வ கிலும் ப்பத் 
ஸையிற் பேச்சென்றுமிடம் வ்யக்தமென்றபஉ. * கு 

5 இ.௯.௧, (௨) ஷே (௩) ே-௯. ௨. (ஐ ஷி. 

4, (6) 9௮. (4) ஷே- ௮௨௨, ௬ ( 
ஷிூ,௪0, (௪) டக ௬௪ (௪௩). 
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௨௨௦ சாரியல் யவ்யாகயாநம். ஆசாரியஹ்ருத ந 
மூ.-(௪௯) தோழிமாசன்னையசென்பன்மை சக்ஷகத்வாஇபக்த வா 

,த்ஸல்யாஇவ்யவஸாய புத்தபேதத்தாலே. 
P—(@0) அபிலாஷா ஏக்தா அஸ்ம்ருதிச்சாரு9. 

  

  
      

(9) தோழிமாரன்னைய சென்ற - தோழி ஜாய் விஷயமாகள் 
சொல்லுற, பன்மை- பஹ-/சகம் - சக்ஷகத்வாஇ - சக்ஷகத்வ ஸே 
ித்வாெல்பந்தத்இனுடையவும், வாத்ஸல்யாஇ - வாத்ஸல்ய ஸ்வா 
மித்வாகளையுடையவும், வ்யவஸாயபுத்தி பேதத்தாலே - அத்யவ 
ஸாய ரூபஜ்ஞாகத்தின் பேதத்தாலே. 

(9 அபிலாஷா - தர்காபேலஷை, இந்த - ஸ்மாணம், அ௮ஸ்ம் 
ரத - அசவசதபாவனை, இச்சா - அவஸ்யமதுபவிக்கவேணுமென்று 
மாசை, ௬9 - அரகய நிவார்யமாயஇிஸயிக்தெப்சேமம், 

   (௪௯) ஆனால் தோழியென்றும் தாயென்றும் சொல்லு 
தது, ஸம்பந்தஜ்ஞாத்தையும் உபாயாத்யவஸாயத்தையுமாகல் தத்தச். 
விஷயமானபன்மைச்சொல்லுக்கு தாத்பரியமே தென்னுமாகால்கைக 
யிலே அருளிச்செய்வரூர். (தோழிமாசென்றுதொடக்) அதாவது: 
(ஐ * தோழிமார்களு மன்னையரும்?” (௨) “அன்னையரும்தோழியரும்”” 
(ஐ. “தோழிமார். விளையாடப்போதுமினென்ன?” (௪) 4 அன்னையர் 
நாண? (௫) '*ஊரென்சொல்லிலென்தோழிமீர்? (௬) “எங்கனேயோ 
வன்னைமீர்காள் *” என்திப்படி, தோழித்காய்விஷயமாகச் சொல்லுற 
பன்மை, இருமர்த்ரத்இற் சொல்னுறெபடியே, இவ்வாத்மாவோடீு 
ஏனுக்கு சக்ஷகத் மேஷித்வ காசணத்வ மரிசத்வாஇிஸம்பந்தங்கள், பல 
வுமுண்டாகையாலே, அல்வோஸம்பக்தங்களை விஷமீகரித்தஜ்ஞாகத்த 
னுடையபேதத்தாலும், உபாயபூதனுனவவனுடைய வாத்ஸல்ய ஸ்வா 

oul   

மித்வஸெளசில்ய செளலப்ய ஜ்ஞாக... ஸக்இக்ருபாஇகளைப்பத்திவரும் 
வ்யவஸாயரூபமான ஜ்ஞானத்தனுடைய பேதத்தாலுமென்கை. “பூத்த” 
ஞப்தம் ஜ்ஞாகவா௫, (௪) ஷர 8௦௦௨6? மஜுர்ஷஃஸ்92!! 1புதஇ 
ர்ம£ீஷாஇஷணாதி$ ப்ரஜ்ஞாஸேமுஷீமஇி$ ” என்கைக்கடவஇதே, இத் 
சால், ஸம்பக்தஜ்ஞாகத்தக்கும் உபாயாத்யவஸாயத்துக்கும் விஷயயே 
தத்தாலே. வ்யக்தி பேதமுண்டாகையாலே தத்தத்விஷயயஹ-வசா 
ப்சயோகத்துக்குக் குறைவில்லையென் தாயிற்று, 4 z 

வ்யா, (௫௦) தலைமகளென்கிறதுப்ராப்பக்வரையையாஇில் £ தலை 
மகளுக்குச்சொல்லும்பருவம்ஏழுமில்குகொள்ளும்படி யென்னென்னு 
மபேகைஷயிலே  அருளிச்செய்கருர். ( அபிலாஷேத்யரதி ) அதா 
வது: அறுபாவ்யவிஷய ப், தமகர்மரத்திற்பிறக்குமாசையாகற வபி 
லாஷையும், கீருஷ்டமான வவ்விஷயத்திலுண்டான ஸ்மசணமாதெ௫க். 

(ஒிஇஃவாடு.டு.க, (௨) ஷடு, கூடு, (௩) ஜெ, ௨.௮. ட. 
௩.௮. (9) நக (௪) ஷெடு, டு, ay (or) ee es
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த்விதியப்ரகரணம். ௨௨௧ 

மூ. பசபரம: பக்ககளிலேபேதை : முதலான -பருவல்கொள் 
ளும், 

மூ--(௫௧) மயில் பிறை வில்லம்பு 
    

பச - (தத்ஸம்யேரசவியோகங்களே ஸஃகதுக்கங்களாஇற)- பச பக்தி, 
பசமயக்இகளிலே - (சத்விஸ்லேஷத்இல் ஸத். தாஸம்யையாகித பசம, 
பக்இயும், ( ஆறெஏழவஸ்தையிலும் ). பேதைமுதலான. பருவங்கொ 
ள்ளும் - பேதை பிதும்பைமுதலான ஏழுபருவமுல்கொள்ளும். 

(9 விகாஸ ஜ்ஞாகவிகாஸத்தை மயில் மயிலாகவும்) ஸு௩த்இ - 
அகவத்யதையை பிறை சந்த்ரனாகவும், தாக்தி பாஹ்யாப்யந்தர கரண 
நியமஈத்தை வில் வில்லாகவும், ஜ்ஞாக - ஜ்ஞாநத்தை, அம்பு - அம்பா 
கவும், yoke ஆகக்ததை 
தசையும், அக்தஸ்மரணம் அகவசகம்சடையாடு2. அஅஸ்ம்ருஇயும், 
அவ்விஷயத்தையவஸ்யமஅபவித்தேநிற்கவேணுமென்றுமாசையு மாற 
விச்சையும், அவ்வாசைதான் £ஸாந்தரத்தால் மாற்றவொண்ணாதபடி மு 
'இருகையாதெருியும், அழ்விஷயத்தில் ஸம்ஸ்லேஷ விஸ்லேஷங்களே 
ஸஃகதுக்கங்களாகையாகறெ பரபக்இயும், அவ்விஷயத்தினுடைய விஸ் 
லேஷச்தில் ஸத்தைடெவாதொழிகையாகறெ பரமபக்இயுமாற ஏழவ 
ஸ்தையிலும், பேதை, பெதும்பை, மங்கை, மடந்தை, அரிவை, தெரி 
வை, பேரிளம்பெண், என் ஜெ, ஏழுபருவமும், ,சலைமகளான ப்சாப்யத்' 
வரைக்குக்கொள்ளுமென்றபடி., இத்தால் பக்தருபையான ப்சாப்யத்வ 
ரைக்கு பக்தியினுடைய ப்ரதமதசைதுடல்9 சசமதஸாபர்யக்தமான ௮ 
வஸ்தாவிஸேஷங்களிலே பர்வஸப்சகமும் கொள்ளலாமென்ததாயித்து,. 

வ்யா. (௫௧) இனி, தலைமகளானவவஸ்தையில் வர்ணிக்குமவயவ 
விஸேஷங்களெவையென்னுமாகால்க்ஷையிலே அத்தைதர்ப் பக்கர். 
(மயில்பிறை) என்னு துடல் அதாவது: ( ௧) “தகோகைமாமயிலார் 
கள்? என்று, ஸ்த்ரீகளை மயிலாகச்சொல்லுறெது அளகபாசவிஸ்த்ரு 
சையையிட்டாகையாலே அத்தாலிக்தாத்மாவினுடைய ஜ்ஞாஈவிகாஸத் 
தைச்சொல்லுறெது. (௨) 'பிறையுடைவாணுதல்!” என்று, நெற். 
நியைப் பிறையாகச்சொல்லுகையாலே ௮இன் தாவள்யத்தையிட்டு 
ஸ்வாதந்தீர்பாக்யஸோேஷத்வல்களாறெ தோஷஸ்பர் ஸல்களத்திருக்கும். 
மத்தியைச்சொல்லுறெது. (௩) “வித்புருவக்கொடி!” என்று, புருவச் 
தை வில்லாகச்சொல்லுறெது. வளைவையிட்டாகையாலே பாஹ்யாக்தச 
ரூபகரண நியமனரூபதாந்தியைச் சொல்லுகிறது (௪) “மும்பன்னகண். 

னுள்? என், கண்ணை லக்ஷ்யபாஇயான அம்பாகள்சொல்லுகையாலே. 

(ட) “தாமரையாள் கேற்வனொருவனையே நோக்குமுணர்வு” என்னு, 

,சனக்கடைத்தவிஷயத்தை அவலம்பித்த. கஞாரக்சைச்சொல்லுகெது, 
(கி இவா, ௬.௨, ௨ (௨) 'பெஃமொ. eee . 

பெஃமொ, ௬, ௮, (GQ) Bese es orore 
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வவுருவு A ar 
Tip சாகபக்க்யணுத்வ போ 

(யாள்? என்னு, அதசத்தை 
பையிட்டாகையாலே அவ்விஷயத் 

8, 

என்று, இடை 

மையையிட்டாகையாலே கீழ்ச் 
ங்களுக்கெல்லா। 

4 சொல்லுறது... 
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தவிதீயப்ரகரணம். ௬௨௩ 

மூ-(௫௨) சூட்ச்ஷியகற்றி நீரென்னும்பழி இணைக்கியெல்னே யென். 

னும் மேலெழுத்து. 

(9) சூட்சி - (பகவத்விஷயத்திலே யகப்படுத்இிமிப்படி. யாக்க 
ளென்று தாய் தோழிமார்மேலே) பழியிுவது, அகற்தினீசென்னும் 
பழி - (பகவத்விஷயத்திலே ப்ரவணையாக்க கைகழியப்பண்ணிகோளெ 
ன்னு (தோழிதாயார்மேலேபழியிவேதும்) இணைக்கி-பார்லையாய்நின்று 
(பகவத்விஷயத்இலகப்படுத்ெ தோழிமாராலே வக்கதென்பது,) எல் 
னே - (பகவத்விஷயத்தில் ப்சாவண்யமுண்டாக்கெ தாய்மாசான நீங்க 
ளென்னைப்பொடிஜறெது) எங்கனே, (என்பதாய்) என்னும் - இப்படி, 
மேலெழுக்து- (சலைமகள்) மேலெழுத்இடுகையும், 

  

,தலைமகளாகச்சொல்லிற்று. அவயவவர்ணனையில் ஆக்மஸ்வருபப சமாகச் 
சொல்லுவானென்னில்? மூன்றவஸ்தையுமிவர்தமக்கே யாகையாலே 
தத்தவஸ்தைகளோடு சேர்க்தவேஷத்தாலே ஸகலமுமிவர்காமேயாம். 
நின்றுபேசுகையாலே ப்சாப்யத்வரையை யடைக்துநித்றே இவர்ஸ்வரு 
பத்துக்கே தலைமகளான நிலையாகையரலே அப்படி. சொல்லக்குறை 
யில்லை. % 

வ்யா. (௫௨) ஆக, தோதிதாயென்றும் அவஸ்தைகளில் சொல்லும் 
பஹூவசகத்துக்கு விஷயங்களையும், தலைமகளான வவஸ்தையித் சொ 
ல்லும் பருவங்களையும், அவயவங்களையும் தர்சப்பிற்றாசாய்நின்றார்ழ். 
இவ்வவஸ்தாத்சயத்தினுடைய வ்ருத்தி விரோஷங்களை யெல்லாரு மறி 
யும்படி. ப்ரகாடுப்பிக்றொர்மேல் (சூட்) என்னுதுடல்9, அதாவது: 
(8) “தோழிமார் பலர்கொண்டு பொய்செய்த சூட்டியை யார்க்குறைக். 
கேன்”? என்று, தோழிமாரன்றோ. விவளைக் கொண்டுபேரய் அவ்விஷ 
யத்இலே யகப்படுத்தியிப்படியாக்ொர்களென்னுதாயானவள்்தோழிமர 
ர்மேலேபழியிவெது (௨) “* துலவில்லிமங்கலம்கொண்டுபுக்க மூதமெ. 
ன்மொழியானை நீருமக்காசையின்றியகத்திகீர் *”? என்னு, அவ்வூரிலே 
கொண்டுபுக்க வ்விஷயத்தைக்காட்டி நீங்களேயன்றோ இவளையிப்படி. 
கைகழியப்பண்ணிகோளென்று தோழியானவள்தாய்மார்மேலே. பழி 
யிடுதெ.தாகிற விதுவும், (௩) * இணைக்க யெல்மையும்தோழிமார் 
விளையாடப்போதுமினென்னப்போக்தோமை!” என்னு. என்னை வெறு 
கறதென்? இணக்குப்பார்வையாய்கின்றுன்பக்கலிலே யகப்படுத்இன 
'தோழிமாசாலே வந்ததன்றோவிதென்பது, (௪) * எல்வனேயோவன் 
ஊேமீர்காளென்னைமுனிவதகீர்'” என்று, எனக்கவ்விஷயக்கைக் காட்டி, 
'இப்ராவண்யுத்தையிளைத்த தாய்மாசான நீங்களென்னைப் பொடி 
பஜ யெல்வனேதானென்பதாய் சற்ச்சொன்னபழியிரண்டுக்கு. மொக்கு. 

.. ( பெரியா-தி,௩.௭,௯, (௨) தி-வா ௬.௫, ௨ (௨) ஷே 
(குஷடு.டு. ௪. HR Te er cem 
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oF ஆசாரியஹ்ருதயவ்யாக்யாதம், 

௫5, Yang மிவளைகீசென்று மிருபடை மெய்க்காட்டும் 
நீரென்னே யென்னுமுடன்பாடு இடையில்லையென்று 

முன்நின்றாயென்று -(காய்மாசோடே கூடதோழியும்) பொடிவது, இவ 
ளைகீர் - (காய்மார்க்குகர்தவ்யாம்மதிவிப்பாசைப்போலே சலைமகளு 
க்கு தணைசெய்வதாய்க்கொண்டு, இருபடைமெய்க்காட்டு - இரண்டு 
தலைக்கும் ஹஹைகரிக்கையாறெ) இருபடையெய்க்காட்டும், (நீசென்னே 
பென்னுமுடன்பாடு - (தாய்மாரும் தோழிமாருமான நீல்களித்தசையி 
லென்னை யாஸ்வஷிப்பியாதே. உறங்காகின்றாகளென்னு: கலைமகளுக்கு 
ண்டான) வுடன்பாடும், இடையில்லையென்று-(பகவத்விஷயத்இனின்று 
மீட்கப்பரர்க் வுங்களோடெனக்கொரு) ஸம்பக்தமில்லையென்று, 
  

  

ன்னு தலைமகள் மேலெழுத்திகேகயும், (௧) ** மூன்சின்றாயென்று 
கோழிமார்களுமன்னையரும்முனிதர் ?” என்னும்படி, இதுக்கு முன்பொ 
ரவர் கண்படாமல் வளர்ந்துபோந்தசீ இப்போதெல்லாருல் காணப் 
புதப்பட்டு முன்னின்ருயென்று கோழி தாய்மாசோடேகூடிரின்று தலை 
மகளைப்பொடிவது, (௨) “இகளை கீரினியன்னை மீருமக்காசையில்லை. 
விடுமினே” என்று, தாய்மாருக்கு கார்யோபதேஸம்பண்ணுவாரைப் 
போலே, தோழி கலைமகளுக்குத்துணைசெய்வதாய்க்கொணுடு இரண்டு 
தலைக்கு மோசொழுபோதிலே ஸஹகரிக்கையாகற இருபடைமெய்க்கா 
ட்டும், (௩) *அன்னையரும் தோழியரும் நீரேன்னேயென்னுதே நீளி 
சவும் அுஞ்சுவசால்” என்று, காய்மாரும் தோழிமாரு மித்தசையிலெ 
ன்ளையாஸ்வஷிப்பியாகெ ?” இரவுமுழுக்க உறங்காகின்னுர்களென்று, 
தாய்மாசோடும் தோழிமாரோடுக் கலைமகளுக்குண்டான உடன்பாடும், 
அன்னைமிர்காள் 1! என்னுடைத் தோழிமீர்காள் 1! என்செய்கேன், 
என்னவளவில் அவர்களெங்களைக்கேட்டுல், மீளவமையுமென்ன, (௪) 
“'உங்களோடெங்களிடையில்லை'” என்று, இவ்விஷயத்இல் சின்றும், மீட்க 
நினைக்கிற உங்களோடெனக்கு ஒரு ஸம்பக்க மில்லையென்று இரண்தே 
லையையு மூதனுகையும்(௫)*இருந்இருகதர விந்கலோசனவென்றென்றே 
கைக்இரங்கும்?” என்னு, ஒருக்கா லசவிந்தலோசனவென்னும்போது பல. 
இஹாநியாலே கடுவேபலகாலிளை த்இருந்து அவன் கண்ணழகுக்கு வாசக 
மான வத்இருகாமத்தை மிப்படிபலகாலும் சொல்லி ”இலையாய் அழி 
யாரின்னாளென்௮, இவள் ப்சாவண்யத்தைக்கண்டு கோழிகொண்டாடு 
வது (௬) ** இருக்கோளூர்க்கே நேரிழைகடக்தாள் ”” என்று, அவன் 
வர்த்திக்ெ கேரூத்தைக்குறித்துப் போனுளென்ன வமைந்திருக்க பக 
(வத் ப்ரெமாஇ மயத்தைப்பற்ற பஹுமாகம்பண்ணி ஈடீந்தாளென்று, 
தாயார் கொண்டாவெகாகே விதவும், தோழி தாய்மகளென்றெ அவ வல் : 
_ (2) Ba". BG. =. (2) p-=.@. ». («) O9-G. =.@. (=) Gra. 
2. a. (@) @p - =. @. 4, (=) ஷ- ௭, ௯.
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வன் கண்ணழூலே ARwurO poss CarPOaresrBaigid, 6 , 
சாளென்னுவ்கொண்டாட்டம்-(கெளசவித்துச் இத் Qar 
err OA Again, ப் 

ஸ்தாத்ரயத்தனுடையவும் வ்யாபாரமென்றபடி.. ண மேலெழு 
235), என்றெ விரண்டாலும் (௧) 4 ௭30௪ 

அஇஞ்சிக்கரஸ்ய ஸேஷத்வாதுபபத்த3 '” என்றபடியே, மோஷவ் 
ருக்யர்வயமில்லாகபோதுலேஷத்வ ஷித்தியில்லாமையாலே மோஷவ்: 
ருத்தியிலே கோக்காயிருக்கும் ஸம்பக்தஜ்ஞாகம், ப்சாப்யரு9க்கு ஹே. 
துவாகையாலும், விலக்ஷணகுண விக்ரஹ விசிஷ்டமாய் உபேயமாயிரு. 
க்றெவஸ்துதன்னையேதத் ப்சாப்த்யுபாயமாக பரிக்சஹிக்கையாலே உபா 
யா.த்ய வஸாயம் உபேய வைலக்ஷண்யத்தை முன்னிட்டுக்கொண்டிருக். 
கையாலே உபேயரு9க்கி ஹேதுவாகையாலும், இவத்திலோசொன்றை 
ப்பார்த்தால், இதுவே ப்சாப்யத்வராஜேதுவென்னும்படி.யிருக்கையும், 
ப்சாப்யத்வசாவேஷக்கன்னை நிரூபித்தாலும்,அவையிரண்டுடியாக இது: 
வக்ததென்றுதோத்தும்படியிருக்கையும்சொல்லுறெ.து. இப்படிஸம்பக்த 
ஜ்ஞாகமும் உபாயாத்யவஸாயமும், ப்சாப்யத்வரைக்குக் காசணமாயிரு, 

க்தி விது ப்சதமதசை. இருபடைமெய்க்காட்டு, உடன்பாடு, என் 
இற விரண்டாலும், ஸம்பக்த ஜ்ஞாகமானது ளோஷத்வம் ரூபமான 

பின்பு போஷிதானேவந்து விஷீகரிக்கக் கண்டிருக்கையொழிய தான். 
பதறுகை ஸ்வப்ரயோஜநத்திலே முதலிடுகையால் ஸ்வரூப கருக்க 

மென்னு மாகாசத்தாலே ஸ்வப்சவ்ருத்இ நிவருத்தகமான உப 

      
வஸாயத்துக்கு ஸஹகரித்தும், இவ்வஇிப்சாவண்யம் உபாயத்திலே. ன் 

,தலிடில் செய்வதென்னென்று 'இத்வரையை நிவர்த்இப்பிக்கப் பார்க்றெ. 

உபாயாத்ய வஸாயத்தை ப்சாப்தவிஷயத்திலே ப்சாவண்யம் ஸ். 

'இசேூயெல்லாமையால் இது நிவர், நியமுமன்று, கிவ 

னும் போகாதென்று நிவ
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௨௨௭௬. ஆசாரியஹ்ருதயவ்யாக்யாநம், 

மூ, அவஸ்.தாத்ரய வ்ருத்தி, 

Y—(Gx) தாயாசேதலருந்நீர்களென்றும் ஸாத்யவித்த ஸா.தாரிஷ் 
: டசை மகன். ஈம்முடையேதலர் யாமுடைத்துணை யென் 

னும் ஹித்தஸாதஈஸாத்யயசரை;  ஃ 
  

அவஸ்தாத்சய - (தோழி தாய் மகளா) அவஸ்தாத்சயத்தினுடைய, 
வ்ருத்தி - வ்யாபாசம், 

(௮.9 தாயார் - தாய் - எதலர் - ரூத்ருக்களென்றும், உற்தீர்களெ 
ன்றும் - பந்துக்களென்றும், ஸாத்யஷித்த ஸா.தகரிஷ்டரை-ஸாத்யஸா 
'கநிஷ்டரையும், ஷித்தஸாதாகிஷ்டசையும், மகள் - தலைமகள், ஈம்மு. 
டையேதலர் - தம்முடைய ஸுத்ருக்களென்றும், யாமுடைத்துணயென் 
தம் - தமக்கு ஸஹாயபூதைகளென்றும், ஹித்தஸாதஈஸாத்யபரசை 
ஹித்தஸாதஈபரனையும், ஸாத்யஸா த௩பசசையும். 

  

   
  

  

தாற்தியிருக்தெ 
ஸம்பந்தஜ்ஞாகமும், உபாயா.த்யவஸாயமும், கசமப்சாப்தியே அமையு 
மென்னும் த்வரைக்கு நிவர்த்தகமாமளவில் தவரையிரண்டையு மதி 
க்ரமித்துப் போம்படியையும் அப்படியஇக்ரமித்தகாலத்தில் அந்தத் 
வரை, ஸம்யக்துஞாநத்துக்கும், உபாயாத்யவஸாயத்துக்கும், அவத்ய 
மாய்தோத்றுகையன்றிக்கே, ஸ்லாக்யமாயிருக்கும்படியையும்சொல்லுக 

ரண்டாலுமிப்படி அஅகூலமாய் 

  

டாட்டம் என்றெ. 

ஐது. இப்பட. ப்ராப்ய்த்வரை, ஸம்பக்தஜ் ஞாகோபாயாத்யவஸாயல்களை 
அஇக்சமிக்கையும், அதுதான்ஸ்லாக்யமாகையாறெ விதுசசமதஸை. ஆக 
ஸம்பந்த BOT, உபாயாத்யவஸாயம், ப்சாப்யக்வரை ஆற அவஸ் 
தாத்சயத்தனுடைய வ்ருத்தவிஸோஷங்களை ஸர்வருமறிம் தறுஸந்இக்கு. 
ம்படி. ஸங்காஹேண தர்இிபிற்றாசாயிற்று, * 

  

வ்யா. (௫௯௩) இவ்வவஸ்தாத்சயத்இல், காயாசென்றும், மகளென் 
அம், சொல்லுறெவவஸ்தைகளில், ஸ்வஸ்வருத்ருக்களும் பந்துக்களுமா 
கச்சொல்லுறெ தாசையென்னுமாகாங்கைஷையிலே அவற்றை அருளிச்செ 
ய்ஒஞரர். (சாயாசென்றுதுடங்9) அதாவது: தாயாரான உபாயாத்யவ 
ஸாய தலையில் (௧) “* எதலர்முன்னுவென்னினைந்இருந்தாய் ” என்னு, 
ஸுத்ருக்ளாகவும்,(௨)'ஊத்தீர்கட்க்கென் சொல்லிச்சொல்லுசேன்யான்.”” 
என்று; பந்துக்களாகவும் சொல்லும் ஷித்தஸாதஈநிஷ்டாப்7இகூலரான, 
ஸாத்யஸ்தநரிஷ்டசையும், அறுகூலசான ஷித்தஸாகனநிஷ்டரையும் 
மகளான ப்சாப்யத்வராகலையில் ( ௩) “ஈம்முடையேதலர்முன்புகா 
ணி? என்று, அந்தரங்க ஸத்ருக்களாகவும் ( ௪.3 “யாமுகடைத்துளே் 
யென்னும். தோழிமார்” என்று, ஸ்வஸமான ஸடகதுக்கரானபம் 
அக்களாகவும்சொல்லும், பகவதேகபசசாலிருக்கச்செய்தே ததுபாயபா 

_  (இபெ-மொ. ௨ ௭, ௫. (௨) த-வா.௫, ௬.௪. (௩)டெ- ௮.௨.௯ 
+ Sue. Be 
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தவிதீயப்ரகரணம். ௨௨௭௪ 

மூ-(௫௪) காலயலார். அயத்சேரியார் உபாயசதுஷ்டயாந்தர்யாமித் 
வபரர். 

மூ-(௫௫) 8ழை மேலை வடக்லெயைபுதம் பாகத்தன்பற்றுள்ளசல். 

  

    

௮. காலயலார்-காலயலாசென் ௮ம், அயத்சேரியாச் - அயத்சேரியா 
சென்றும் சொல்லப்படுறவர்கள், உபாயசதஷ்டயாக்தர்யாமிச்வபரர்- 
கர்மாத்யுபாய சதுஷ்டயபசரும் அந்தர்யாமித்வபசரும், 

௮. ழை மேலை வடச்லெலை - இப்பாட்டுக்களிற்சொல்லுறெ 
கர்மஜ்ஞாகபத்திகள், புறம்பாக - (ஹித்தஸா.தரர்க்குப்) புறவசலாய், 
தன்பத்று - ஸ்வகதஸ்விகாரம், உள்ளஸல் - உள்ளமுலாயிருக்கும். 

  

  

வத்இலேயூன்திரின்று த்வசைபாசதந்தர்யத்தக்குச்சேசாதென்று நிஷே 
இக்கும்ஷித்தஸாக௩பரசையும், தன்னைப்போலே. உபாயபாவத்திலே 
யூன்றியுடன்பாடராமிருக்கும் ஸாத்யபசரையுமென்கை, ழ்வரக்யத்இ 
லே *சூட்9ி * என்றும், இவ்வாக்யத்திலே *ஏ.தலர்” என்னும், மற்றை. 
யாழ்வார்கள் சந்தைகளையும் கூட்டியெடுத்தது ஆழ்வார்களெல்லாரும், 
ஏக கண்டசாகையாலே அருளிச்செயலுக்கெல்லாம் இர்தஸ்வாபதேர 
மொக்குமென்றுதோற்றுகைக்காக, % 

வ்யா, (௫௪) இந்தப்சஸங்கத்திலே schtQcuMannee ௮ம் 
யாபதேமங்களுக்கும்ஸ்வாபதேஸாங்களை அருளிச்செய்கனொர்மேல் பல. 
வாக்யங்களாலே(காலயலாரித்யாதி) அதாவது: (௧) “*கரலயலாருமதிக், 
தொழிக்தார்” என்றெ, காலயலாரும், அயத்சேரியாரும், (௨) “wp 
சேரியீர்காள் * என்றெ, அயற்சேரியாருமாகினுர். சர்ம ஜ்ஞாக பக் 
ப்சபத்இகளாஜறெஉபாயச தஷ்டயத்திலுமூன் தியிருக்குமவர்களும், அர்ச் 
சாவதாராதி ஸாபேகைஷயற்று தேவதாந்தர்யாமித்வத்திலே யூன்றியி 

ருக்குமவர்களுமென்கை. % 

வ்யா. (இடு) ப்ஈபத்திபரரையும் அசலாகச்சொல்லலாமோவெ 
ன்ெஸங்கையிலே அருளிச்செய்கருர். (ஏழையிச்பாதி) அதாவது: 
(வூ. * ழையகத்துத்தயிர்சடைய ” என்றும், (௪) “மேலையகத்துகங் 
காய் வந்துகாண்மின்கள்!? என்றும் (௫) *வடக்கலகம்புக்கருந்து மின் 
போல் நுண்ணிடையாளொருகன்னிகையை வேற்றுருவம் செய்துவைத்: 

த?” என்றும்) க்ரியையும் தர்மம் அதுபவமுமாெ கர்மயோகமும், 
ஜ்ஞா௩யோகமும், பக்தியோகமும், ஷித்தஸாதஈபசர்க்குப் புறவசலாய். 
ஆல்விஷயர்தன்னில்ஸ்வகதஸ்வீகாரமுள்ளசலாயிருக்குமென்றபடி.. * 

(௫ எச்சி- இ.க௨. ௨, (6) தலா.௭, ௩௨, (௩) பெருமாள் - இ; ௬, உட 
(௪) பெ-மொ, ௧0, ௭, ௨ (டு) பெரியா-இ, ௩, ௯.௨, 
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௨௨௮ ஆசாரியஹ்ருதயவ்யாக்யாதம். 

மூ-(௫௬) ஊரார் காட்டார் உலகர் கேவலைஸ்வர்யகாமஸ்வதந்த்சர். 
மூ--(௫௭) இதுகலிதப்புக்கும் இறங்தாத்றங்கு மூசொக்குமே. 
oo) இறுசொர்சளகுகள் 

.. (:) வபார்-ஊசாசென்றும், சாட்டார்-சாட்டாசென்னும், உலகர்- 
உலகசென்றும் (சொல்லப்படுறெவர்கள்) கேவலைஸ்வர்ய காமஸ்வதம் 
த்சர் - கேவலரும். இஹபசலோகைஸ்வர்யகாமருமான ஸ்வதந்த்சரும். 

(2) இதுகலிறப்புக்கும் - ஸல்கோசரூபமான கைவல்யமோச்ஷ£ழ் 
இற்கும், இறந்தால் - ப்ரக்ருதி ஸம்பந்தநிவ்ர்த்தொனால், தல்குமூர் - 
நிவஹிக்குமூர், ஒக்குமே - ஸமானமாமே. 

(4) சிதசசார்சளகுகள்-சஅகளகென்பதும், சொர்சளகென்பதும், 
  

வ்யா. (6௯) (earl aur) அதாவது: ஊராரிகழிலும் (5) 
ஊரவர்கவ்வை” (௨) *சாட்டாசோடி. யல்வொழிந்து?” (௩) “எங்கள் 
கண்முகப்பே யுலகர்களெல்லாம் ** ( ௪) * இம்மடவுலகர் ** ஊரும் 
காடும் உலகமும்” என்கறெவிடங்களில், ஊசாசென்பது ஆத்மப்சாப்தி 
காமசான கேவலசை, காட்டாசென்பது புத்சபஸ்வர்காதிகளான இஹ. 
(லோகைஸ்வர்யகாமரை, உலகசென்பது ஸ்வர்க்காதி பசலோகைஸ்வர்ய 

  

  

காமசான ஸ்வத்ந்த ரையென்கை, % 

  

வ்யா. (௫௭) கேவலசை ஒரூசாகச்சொல்லுவானேன் $ என்றெ 
சங்கையிலே அருளிச்செய்கர், (இறுசலித்யாதி) அதாலது:--அபரிச் 
ன்ன ஸ்வரூப ரூப குண விபூதி பரப்ரும்ஹாஅபவம்போலன் றிக் 
கே, அணுபூதாத்மாறுபவமாத்சமாகையாலே *இறுகலிதப்பு* என்றெ 
ஸங்கோசரூபமான மோச்ஷத்இற்கும் (௫) ஈ8சஸ்கலவாக(0ய? “ஜரா 
மரணமோச்ஷ£ய ”” என்றெபடியே, ஜராமரணாஇகளில் அம்வயமத்தி 
ரிந்தனுபவிக்கும்போது ஸ்ருஷ்டி. ஸம்ஹாங்களுக்கு கர்மீபவிக்கும் 
ப்சக்ருதிமண்டலத்துக்கு ௮வ்வருஹான பசமாகாஸாத்திலே யிருந்தனு 
பவிக்கவேண்டுசையாலே (௬) கல்பட்டு Pes, Sos aT 

6௯௨? *யோகிகொமம்ருதம்ஸ் தாகம் ஸ்வாதம் ச மை என் 

கையாலே, (௭) “ இறந்தாத்தங்குமூரண்டமே ?? என்றபடியே ப்ரக் 
௬ ஸம்பந்தமற்றாற்போய் வஹிக்குந்தேரமொக்குமென்னப.ி.. * 

வ்யா. (௫௮) (றுசோர்) இத்யாதி அதாவது: (௮) 9௪௭ 
குமணலுல்கொண்டு? என்றும் ( ௯) *சரார்சுளகில் லெகெல்பிடி த்த 

x தியா? என்னும் சொல்லுறெவிடங்களில் இறுசுளகாவது :4- பெறுமண 

me லையும் அண்மணலையும். பிரிப்பதொன்றாகையாலே கேஹாத்மவிவேகச் 

ஈடு: ௩௪. (| ஷே-௧௦, ௬, ௨, (௩) ஷே-௬, ௨.௮, (௪) ஷே. - எ, 
௨௯, (௪) மு. ட ௧0, ௨,௧0, (4) காச்9-இ, ௨. ௮. (௧). 
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த்விஜயப்சகரணம். 

gy. உபயவிவேகபரிகசம். 3 உப) 

மூ--(௫௯) மாலை கம்குல் காலை பகல் சஜஸ்.தமஸ்: ஸத்வர-த்த ஸத். 
வஜ் ஞாகல்கள்.. 

உபயவிலேக - தேஹாத்மவிவேகத்துக்கும் ஆக்மபசமாதமவிலேகத்து. 
க்கும், பரிகரம் - உபகசணமான ப்ரமாணம். a 

  

(௮) மாலை - ஸாயங்காலமாகவும், கங்குல் - சாத்ரியாகவும், காலை -. 

உதயகாலமாகவும், பகல் - பகலாகவும் சொல்லப்படறவை, சஜஸ்த 
மஸ் ஸத்வசுத்த ஸத்வஜ்ஞாகங்கள்-ராஜஸதாமஸ ஸாச்விகசுத்த ஸாத் 

விகஜ்ஞாகங்கள். 

துக்கு பரிகரமானப்சமாணம். சோர்சுளகாவது:--இவளுக்கவ்யாமோ. 

ஹத்தைவிளைத்தார் யார்? என்றாருய்கறவளவில், (௧) “சிலகெல் பிடித். 

தெறியா”” என்றுதுடங்கி (௨) “*பேராமிரமுடையான் என்றாள்” 

என்று, தேவதாக்தரங்களன்று, ஸர்வேஸ்வரன் என்னு: விவேடுக்தெபோ. 

தைக்கு உபகசணமாகையாலே ஆச்ம பசமாத்ம விவேகத்துக்கு பரிகச 

மானப்ரமாணமென்கை. உபயவிவேகமாவது:-- தயாஜ்யோபாதேய 

ரூபோபயவஸ்து விவேகமாகையாலே ப்சகரணோசிதமாக இப்படி சொ 

See ee 

cur, (@e) (wis) QaurB அதாவது (௩) “செங்களம்பத்றி 
நின்றழகு புன்மாலை? (௪). “செல்கருமாலை” இத்யாநிகளால் சொல் 

மாகையாலே பதா. 

ஜ்ஞாகம் (௫) “சூழ்ன்றகங்குல்” (௬), 
ல்காழிகை”இ, ,த்யாஇகளாத்சொல்லுகற கங்குலாவது

:--பதார்த்தல்ளோ. 

டொன்றும் தோற்முதபடியாய் ஏதேனும் தோத்றுமதுண்டாடல் விபரீத 

மாக தோத்றும்படியாயிருக்கும் இமிசோபஹத சாத்ரிகாலமாகையாலே 

இஞாதல்யார்த்த ப்சகாமாமுமின்தியே விபரீத ப்ரஇபத்இக்கு ஹேது 

வாவிருக்கும் காமஸஜ்ஞாகம். (௮) “காலையெழுக்இருக்து”” (௯) “காலை 
நன்ஞாலத்துறை படிந்து?” இத்யாஇகளால் சொல்து 
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௨௩௦ ஆசாரியஹ்ருதயவ்யாக்யாதம். 

மூ-(௬௦) நிலாமுத்தம்-ப்சஜ்ஞா ப்சாஸாதமென்னுமெல்லைநிலம். 
மூ-(௬௧) கலைவளை அஹம்மமக்ுஇகள். 

(4) கொமுத்தம் - கிலாமுற்றமாவது, ப்சாஜ்ஞா ப்சாஸு.தமென் 
ட பவை க வாரம்ய் மன்னு: கொல்லப்ப, எல்லைகிலம். - 
ரவணன் புருஷராக கலஞாஎம். 

(ஸ்ராசலைல்ளை - கலையும்வளையுமாவன, அஹம்மமக்குஇகள் 2: அஹ 
ல்சரர மமகாரங்கள்: 

டேன்?” என்றெபடியே, மமஸ்ககுணவிக்சஹ விபூதிவிஷ்டனான ஸர் 
வேஸ்வசனை ஸம்யக்ஸாக்ஷ£த்கரிக்தெ. ரடத்தஸத்வஜ்ஞாகமென்கை, 
இத்தால் அக்யதாஜ்ஞாகம் விபரி.தஜ்ஞாகம் யதாஜ்ஞாகம் தத்பலமான 
ஸாக்ஷாத்காசமென்ற வற்றைச்சொன்னபடி, % 

வ்யா. (௬௦) (ிலொமுந்றம்) இத்யாதி, ஆதாவது:-(௧) 4 நீணி 
லாமுற்றற்று. நின்றவணோக்கனொள்'என்றெ, நிலாமுத்தமாறெது :_ 
(௨) SET Bros tory erst series! SrmP Sse Penge 
wylBieess8? * ப்ரஜ்ஞாப்சாஸாதமாருஹ்ப அஷோச்யஸ் ஞோசகா 

ந்ஜகாக் ॥ பூமிஸ்தாசிவனைலஸ்கோஹ்யஜ்ஞாஃப்ராஜ்னா$ப்சபஸ்யஇ ** 
என்றெயஒயே) உத்துல்கமாக நின்னுஸர்வத்ஜையும் தர்சிக்கைக்கைக்கு 
நுப்பாகச் சொல்லப்பவேதாம் அஇிலேகின்று தர்9ிததவளவில் “ar spy 
மோகண்ணபுசமென்று காட்டினாள் '” என்கையாலே, ச௪$யவிஷயமே 
ப.சமப்சாப்யமென்று பிறர்க்கும் ப்ரகாசிக்கும்படி. சசமாவதியான புரு 
ஷார்த்த ஜ்ஞாகமென்கை, % 

வ்யா, (௬௧) (கலை) இத்யாதி yarag:— ( ௩) “கைவளையும் 
மேகலையும் கானோன்” (௪) *கலையாளா வகுலல்குல் கனவளையுல்கை 
யாளா”” இத்யாஇகளில் சொல்லுறேகலையும் வளையுமாவன:-பகவததுப 
வவிசோதஇியான அஹஙல்க்குஇியும் மமக்குதயுமென்கை, அஹங்காசமம 
காரங்களிசண்டும் பகவததுபவவிசோஇயாகையாலேயிறே. மத்யமபத 
த்தாலே பிவையிரண்டையுல் கழித்துக்கொண்டு த்ருதயபதத்தலே 
பகவததுபவம் சொல்லித்று, ( ௫) “கழல்வளை பூரிப்பயான் கண்டுகை 
தொழக் கூடுல்கொலோ ” “: ஈண்டியசங்கும் நிறையுங்கொள்வான் 7? 
8 தாதுசைத்தல் செப்புதிரேல் சுடர்வளையுல்கலையும் ** என்றெ விட 
ங்களில், தீயாஜ்யமானவஹம் மமக்குஇகளன்திக்கே, ஜேஷோஹம் 
1 என்னுடைய இருவரங்கர் ” என்றாப்போலே யிருந்துள்ள அஹம் 
மமதைகளை சொல்லித்தாகக் கொள்ளலாமாகையாலே அங்குத்தைக்கு 

ர வவட ட ககக ன 

(கி பெமொ, ௮. ஷு (௨). (௩) இஃசெடும், ௨௨, (௪) பெஃமொ, டு, டு, ௨ 
வாடு, ௯ ௯, payee wie > 2 
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த்விதியப்ரகரணம். ௨௩௧ 

ம--(௬௨) பட்டஞ்சூடகமாவன பரரவரகுருக்கள்பூட்மோத்ம பூஷ 
ணங்கள். 

மூ-(௬௧) பத்து கழல் பாவை குழமணன் யாழ் தென்றல் மதிய மடி. 
இல் சாக்தம் பூண இல் இத்தில் தாதை முதலாவன 

  
  

(௮) பட்டஞ்சூடகமாவன - பட்டம் சூடகம் முகலானவாபர: 
ணங்களாவன, பரரவரகுருக்கள் - உத்தாசகவசசாரியர், பூட்டும்- அலம். 
கரிக்கும், ஆத்மபூஷணங்கள் - ஆத்மாலங்காசங்கள்.. 

(4) பக்துமுதல் - தூதைவசையில் இப்படிசொல்லுறே லீலோப 
கசண போக்ய போகோபகரணாஇகளாவன, குணத்சய - ஸத்வாஇகளா 
இற குணத்சயத்தோடே வித்ரகர்மள;த்சத்தாலேகட்டி, லீலையா 
கப்ரேரிக்க - ஸவிலாஸமாகப்சேரிக்க, விழுக்தெழுக்தும் - தாழவிமுக் 
தும், உயரவெழுக்தும் ஸஃழன்று, சக்ரப்சமணம்போலேசழன்றும், 

வ்யா, (௬௨) (பட்டம்) இத்யாதி, அதாவது:-- (௧) * பட்டம் 
கட்டி பொற்தோடுபெய்தி வள்பாடகமும் இலம்புமிட்டமாகவளர்த்தெ. 
டுத்தேனுக்கு?” என்றும், (௨) “சூடகமே தோள்வளையே தோடே செவி, 
ப்பூவே பாடகமே யென்றணையப்பல்கலனும் யாமணிவோம்'” என்றும். 

சொல்லுற ஆபசணல்களாவன (௯) 3) 3௦த)ஸரத்ன0₹ வலன் கலக. 

Be Sky s SOs [fasene ej erty DE” * க்ருஷ்ணாங்க்ரிதுளஷீமெளளி£ பட் 

டம் கருஷ்ணாபிவக்தகம் | குண்டலேக்ருஷ்ணசரித ஸ்ரவணம் கங்க 
ஜோஞ்ஜலி$? என்றெபடியே, ப்சதமத்திலே, இவ்வாத்மாவை அங்கே 
ரித்த ஆசார்யன் உண்டாக்கும் காமரூபல்களும், பகவத்வக்தகாஇகளும், 
பின்பவ்வாசார்யவைபவத்தையுணர்த்தி அவனுக்குண்டாக்கும் மோேஷத் 
வஜ்ஞாகாஇகளுமாறெ ஆத்மாலங்காசங்களென்கை. % 

  
  

ல்யா. (௬௯) இனி லிலோபகாணம்சளாகச் சொல்லப்பமேவற் 
க்கு ஸ்வாபதேஸமருளிச்செய்கரார்.(பக்துகழலென்னதுடல்9) அதா 
வது: (௪) “ப்க்துல்கழலும் தந்துபோகுகம்பி”'(௫) “கன்டிமன்றெங்கள். 
கையில்பாவைபரிப்பது"” (௯) 4 குழகுயெல்கள் குழமணல்கொண்டு ?? 
(ஸு*யாழ்கசம்பு”(௮)தைவந்தகண்டென்றல்?(௯)“மேவுதண்மஇயம்?? 
(20) “இனனடிசலொபோலமுசட்டி”” (௧) “சார்தமும்பூணும் (௯௨) 
*இருத்தவலல்புகை”” (௧௧) “எங்கள் ித்திலும்? (௧௪) “வட்டவாய்ச்சிறு. 
தூதை இத்பாஇகளால் சொல்லுறெலிலோபகரண போக்யபோகோபக. 
சணாதிகளாவன:--(௧௫)*ஏ*ஜகக6 3௨7? “Coral a Sse emi” 

என்றெபடியே, சென்னூல் வெண்ணால் கறுதாலினுடைய ஸ்தாநே. 
  

   

      

(5 பெரியா- இ. ௩. எ. ௬. (௨) இருப்பாவை; ௨௭. (௩) (௪). 
௪.௨.௧. (இழி-௭.(௯) டே -௯ (எ) ஷெ-௧.௧.௭, (4) ஷே-ட௫. ௯. 
(க) (௧௪) பெ-மொ. 

  

௪. (௧0) கரச்9-. ௫. ௫. (௧௪) பெ-௦ 
(௧௩) ஷே-௬ு. ௨, ௯, (௧௪) கரச்9-இ. ௨. ௮. (௧௫). 
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௨௩௨ ஆசாரியஹ்ருதயவ்யாக்யாதம். 

குணத்ரய வி9ித்ரகர்மஸ.தத்சத் தாலேகட்டி லிலையாகப் 

ரேரிக்க விழுர்தெழுக்தும் சுழன்றுழன்னறும் பரிபட்டும் 

அத்பசாசமாமவையுமாய் மதியமென்னில் விட்டகலவும் 
'ததயமென்னிலிகழ்வரவும் முனிவ.து “மிக்காலமீகோவெ 
ன்னப்படும் 
  

  

உழன்னும் - போவதுவருவதாயுழன்னும், பரிபட்டும் - சஸ்வசன்விடு 
விக்க விட்டும், அற்பஸாரமாமயையுமாய் - ஆற்பசஸல்களா யிருக்கு 
மவையுமாய், மதியமென்னில் - ஸ்வஸம்பந்தத்சையிட்டு பார்க்கும். 
போது, விட்டகலவும் - தயாஜங்களாய், சயமென்னில் - gsevin 
பந்தத்தையிட்டுக்காணுமளவில், இகழ்வரவும் - உபாதேயங்களாய், மூரி 
வதும் - இக்காலம் ஈதோ, என்னப்படும் - இப்பாசுசங்களின் ப்சகாசம் 
செல்லப்பமெவையுமான, 
  

யான குணத்ரயத்கோடே (௧) “88, ௭822௦8 2? “கர்மஸஒத்சோ 

பபாஇதை??? என்றெபடியே, விரித்ரமான கர்மஸகத்ரத்தாலே கட்டி. 
(௨) “சரீகக்சம் பீனா 83:3022 02” “ஹரேவிஹரஹிக்ரிடாகந்துகை 
ரிவஜக்துபி$” என்றெபடியே, ஈஸ்வசன் தன்னுடைய லிலைகளுக்குறுப். 
பாக (௯). “ayte Sype os SF, So) prsip OSs 1 BF Qw3| SOS KB) yS 

Someta” “yaCoraigréCvorumrswrcver sg S5Curel 
ஈஸ்வர? ப்ரேரிதோகச்சேத் ஸ்வர்கம்வாஸ்வப்ரமேவவா”” என்றபடி. 
யே, அஜ்னானாய் ௮றக்தனானவிவன் கர்மாதுகுணமாக உபரிதநலோகாஇி 
சனிலே போவது மீளுவதாம்படி. ஸ்வஸங்கல்பத்தாலே ப்சேரிக்க 
(#) “gpa Qweue ay” க்வக்யஞ்சத்பிருகஞ்சத்பி?? என்ெபர. 
யே, தாழவிழுக்தும் உயரவிழுர்தும் (௫) “Sos Pie Progers ” 
“ஸம்ஸ்ருசெக்ரஸ்தே ப்ரரம்யமாணே'” என்றெபடியே, சகரப் சமணம். 
Cuno sper oid (Fr) “OSrOcS mss eHYBST OS? | SIS 
கக்கு mm Aeasghyes ” “ யமாலயமஹாஸுதலே மாதுர்ஜடர. 
தோல்பத$ | யாதாயா தலஹஸ்சாணாம் முநேஜீவஸ்யஸாதகம்'” என்ற 
படியே, ஒருக்கால் போனவிடத்திலே அகேகபர்யாயம் போவது வரு 
வதாயுழன்றும்போற ற ஆச்மா வோட்டையம்வயத்தாலே விழுக்தெழு 
கை முதலான ஸ்வபாவ யுக்தமாய் (௪) “பக்துபதித்து?? என்றெபடியே 
ஈஸ்வசன் தன்னுடைய பேோகவிரோஇயென்று, வலியவிடுவிக்கவிட்டும், 
(0 “அற்பசாசங்கள்!? என்றபடியே, பகவத்விஷயத்இனின்று மகற் 
ுமதொழிய தன்பக்கல்புஜிக்கலாவ தொன்தில்லாதபடி “அற்பசஸங்க 

யிருக்குமவையுமாய், மதியமென்னு ஸ்வஸம்பக்தத்தையிட்டுப்பாழ் 
- கும்போது, (௯) “சத்றிலுமென்பூவையும் விட்டகன்ற?” என்இறபடி.யே 

் ) (=) (#) @) (@) (a) Gu-Gur. 20, 2. @. (9) B-ar ௩. 
ee பெ-மொ, ௩. ௭. ௮. 
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த்விதேயப்ரகரணம். ௨௩௩ 

  

பொங்கைம்புலனில் போக்யாஇ. ஸமூஹம், 

- இத்யாசாரியஹ்ருதயே dou Ores ப்ரகரணம் ஷமாப்தம். 

  

அழகிய மணவாள ப்பேதமான் காம நா 

பொல்கைம்புலனில்-பொல்கைம்புலன் என் பாசசத்இல் சொல்லப்ப 
ட்ட, போ்யாஇஸநூஹம்-போக்ய போகோபகரண போகண்தாசங்கள், 

திநுவடிகளேசாணம். 

  

  

த்யாஜ்யங்களாய், ததியமென்று கத்ஸம்பந்தத்தையிட்டுக்காணும்போ 
து (௧) ** இகற்விலில்வளைத்தும் ” என்றபடியே,கட்டடங்க உபா 
தேயமாமவையாய் ” (2) * அன்னைமூனிவதும் அன் திலின்குசலீர்வ. 
ம்” இத்யாஇப்படியையும்?” (௩) “பனிப்பியல்வாகவுடைய தண்வா. 
டையிக்கால மிவ்வூர்பனிப்பியல் வெல்லாம் தவிர்க்தெரிவிசம் ?” என் 
இறெபடியையும், அவனையொழியக்கண்டபோது, ப்சதிகூலங்களாசவும்: 
(௪) *அல்வாடைமிதோவக்துதண்ணென்றதெ ”” என்றவனோடேசேர் 
,த்துக்கண்டபொதஅகூலங்களாகவும், சொல்லப்பமெவையான (௫) 
1: பொங்கைம்புலனும் *” என்றபாட்டில் சொல்லப்பட்ட போக்யபோ 
கோபகாண போகஸ்.தாக. ஸமூஹமென்றப,. இதல் சென்னூல் 
வெண்ணால் கருசாலாலே சமைச்கப்பட்டபந்தாகச் சொல்லிற்று 
போகஸ்தானமான தேஹ.த்தையென்னுமிடம் மேலே வர்ணித்ததிலே. 
தெரியும். கழலாவதுட-. இறு, அஞ்சாமிருக்குககானையாலே பே 
கோபகணமான பஞ்சேந்த்ரியல்கள். பாவை குழமணங்களாவன :-- 
லீலோபகரணவியேஷங்கள். யாற்தென்றல் மதியம் ௮.ஆ.சல். சாந் 
தம் பூண் அல் ஆவன :-- போக்யங்களானஸப்தாஇ விஷயங்கள். 
இதல் பூண் ௮௫ல் என்றெவைரூபகந்தங்கள்பிதை, சத்திலாவது :-- 
கொட்டகமாகையாலே, போகஸ்தாகம். கேஹமும் வாஸஸ் தாகமான 
க்சஹாதிகளும் போகஸ்தாக விஜேஷமிநே. தாதையாவது :-- இற! 
சோறகேகைக்குபகசணமாகையாலே இர்த்ரிய வ்யஇரிக்தங்களானபோ, 
கோபகரணல்களுக்குபலக்ஷணம். போகஸ்தாகமான தேஹத்தையும் 
போகோபகசணமான: இந்த்ரியல்களையும், பக்துகழலித்யாஇயாலேலீ 
ஸேோபகாணமாகள் சொல்லுறது, விலையானது: அாதாதவிகா சமானா 
வ்யாபாசமாகையாலே தாத்ரா வ்யாயாசத்இற்குமிவை உப்கசணமா. 
யிருக்கையாலே. ஆகையாலிவையனைத்தும் பொல்கைம்புலனில்போக்: 
யாஇஸுஹமென்னக்குறையில்லை. 

இத்பாசாரியஹ்ருதயல்யாக்யாகே 
த், விதயப் ரகசணம் ஷமாப்தம். 

'பெரியஜீய்யர் திநவடிகளேசாணம், 
  

  

  

(கி இ.வா. ௩௪, ௧. (௨) பெ- மொ, ௧௪. ௨, இ, (௯) இ- வி. ௧ (2 வத் 
௨௭, (௫) இ-லா, ௧௦, ௭, ௧௦. 

௯௩௦.
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ஸ்ரீமதேராமாதஜாயாம: 

ஆசாரியஹ்ருதயல்யாக்யாதம். 

தீருதியப்சகரணம். 

  

மூ-(௧) சேர்ப்பாரைப்பகூஷிகளாக்க ஜ்ஞாககர்மங்களைச்சிறகென்று 
குருஸப்ரம்ஹசாரி புத்ச ஷெயஸ்தாரே பேசும். 

(9) சேர்ப்பானா - (பகவத்வி 
களரக்கி - பகஷிகளாக ப்ரஇபத்திபண்ணி, ஜ்ஞாககர்மங்களை - அவர்களு, 
டைய ஜ்ஞாகாதுஷ்டாஈங்களை, றகென்று-றகுகளாகள்சொல்லி, குரு- 

  

    

குருக்களுடையவும், ஸப்சம்ஹ்சாரி - ஸப்சம்ஹசாரிகளுடையவும், 
புத்ர - புதீசர்களுடையவும், சிஷ்ய - சஷ்யர்களுடையவும், ஸ்சாகே - 
ஸ்.தாகத்திலே, பேசும் - சொல்லும், 

  

வ்யா. (௧) இனி பகவத்விஷயகத்இல் தாகாகளிடுற பக்ஷிகளுக்கு 
ஸ்வாபதேஸமேதென்னு மாகால்க்ஷையிலே யத்தையருளிச்செய்வரூர், 
மேல் (சேர்ப்பாசை) என்னு துடல்9, அதாவது:-- பகவத்விஷயத்இல் 
கடகசரமவர்களை பக்ஷிகளாக ப்ரதிபத்இபண்ணி (௧) “விசம் இறகால் 
பதுத்தீர்” (2) * அஞ்ிழையமடைகாசாய் '* இத்யாஇகளாலே ( ௩) 
“Ep rgbssReso osspraixd wr ox8: | 83: SL SES, go [SrugS Heed 
Ss" உபரப்யாமேவபக்ஷ£ப்யாம் யதாகேபகூஷிணாங்கஇ? | ததைவ் 
ஞாரகர்டீப்யாம் ப்சாப்யசே புருஷோத்தம”? என்றெபடியே, பகவத்வி 
யத்தில் எக்ரப்ராப்இக்கு ௮ப்பானவவர்களுடையஜ்ஞா௩. கர்மவ்ருத் 
தங்களை, பக்ஷங்களென்றுசொல்லி, (௪) “தீயும் நின்னஞ்றைய சேவலு 
மாயாவா வென்தெனக்கருளி, (௫) '*இதுசொல்லியருளாழிவரிவண்டே” 
(௬) வந்துமேயும்குரினம்காள்!? *கைகள்கூப்பிச்சொல்லீர்'” உடன்மே 
யும் மடவன்னங்காள்” “அடியேனுக்கும்போற்றுமினே? (௪) ஈன்னலப் 
புள்ளினங்காள் வினையாட்டியேன் கானிரந்தேன்'"என்முல்லைகள்மேல்து 
ம்பிகாள் (௮) “யாமிதுவோதக்கவாஜென்னவேண்டுக்கண்டீர்? (க) சென் 
காலமடகாசாய், குடக்கூத்தர்க்கென்தாகாய், நுமசோடேதுங்கால்களெ 
ன்தலைமேல்கெழுமீசோ, கொக்னெங்காள், குருனேங்காள் தக்லலேகே 
ளீர்கள்” இத்யாஇிகளாலே, குருக்களுடையவும், ஸப்சஹ்மசாரிகளுடை 
யவும்,, (௧0) “இளங்கிளியே யான்வளர்த்தகீயலையே, கீயலையே பூலா 
ய், யான்வளர்த்தகிளிகாள் இவினையேன்வளர்த்த இபூவைகளே, இச் 
யாஇகளாலே, புத்சர்களுடையவும் சஷ்யர்களுடையவும்,ஸ்சாரேயாக 
வும், சொல்லுமென்கை. x : 

(2) 8-9. Ge. (ec) இவா. ௧, ௯௯, (௯) (௪) இ-வா. ௧, ௪, ௧, (௫) ஷ., ௪. 
as (௭) ஷே. ௮. க. (௮) ஷே-௪. (௧) Gs. - ௯, ௭௪ (௧௦) ஷே 
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,கருதியப்ரகரணம். ௨௩.௫ 

(ய) விலேகமுஃமாம் அலுமைத்தள்ளலில் சதியின்நியணய்சன் 
உடையைப்பின்சென்று குடைரிழலிலே சவரியசையச்சல், 

    

கமவைமுசல வரிவண்டிசையாட 
  

(9) விவேகறுகசாய் - த்யாஜ்யோபாதேயவிபாகசதுசசாய், காலு! 
சைத்து - மாஸ்த்சல்களையுபதேடுத்து, அள்ளலில்சஇயின்றி - ஸம்ஸாச 
சர்ச் தமத்தில் பொருத்தமுடையசன்றிக்கே, அணங்ள்கடையைப்பின். 
சென்று-பிசாட்டியையனுகரித்து, குடைநிழவிலே - பத்மச்சதஸ்யாமள 
மான இருமால் இருமேனிகிழலிலே, கவரியமைய - ஆஸ்ரிதர்வாலல்ய 
ஜகாஇகளாலநுகூல வ்ருத்திசெய்ய, ஜெங்கமவைமுரல - ஸடத்தஸ்வ 
பாவர்ஸ்துஇக்க, வரிவண்டிசைபாட - ஸாசக்ராஹிகள் ஸாமகாகம் 
பண்ண, 

     
- (இனி கிக்தபசுஷிகளில், அவாரக்காபே தங்களுக்கு அவை 

பத மதவிக்செட்வ் தாகத இருவுள்ளம்பத்றி இஇலன்னமாகச் சொ 
ல்லுஜெ.தாரையென்று மாகாங்கைஷையிலேயருளிச்செய்கனுர். (விவேக 

“ மூகராய்) என்று துடங்கி, அதாவது :-- (௧) * soptos domain, 
BES” “ஹம்ஸோயதாக்ஷ£ரமிவாம்புமிஸ்ரம்” என்தெபடியே, ஹம். 
ஸமானது. மீரக்ஷீரவிபாகம் பண்ணுமாப்போலே, ஸாசாஸாசவிவே. 
கோக்முகராய், (௨) * அன்னமதாயிருந்தங்கறதரலுசை த்த” என்று 
ஹம்ஸரூபியாய், ஸாஸ்தசப்சசாஈம் பண்ணினாப்போலே, ஸ்சோதாக்க 
ளைக்குதித்து ஸாஸ்த்ரங்களை யுபதே௫த்து, (௩ ) “ ஏரரூ9௦9௭௦7: 
ரனாலகி, தணக?” நபத்காஇசஇம்ஹம்ஸ? கதாடித்கர்தமாம்பஹி”? என்: 
இதபடியே, ஹம்ஸமானது, கர்தமஜலத்தில் பொருக்தாதாப்போலே, 
(௪) “வன்சேத்றள்ளல் பொய்கிலத்து அழுக்கார்” என்றபடியே, ஸம். 
ஸாச கர்த்தமத்திழ் பொருத்தமுடையசன்திக்கே, (ட) “அன்னம்பெய் 
வளையார்தம்பின்சென்று, என்று, ஹம்ஸமானது, ஸ்த்ரீகள்சடையழகைக். 
கண்டு தானுமப்படி. கடைக்க்கைகாகப்பின்செல்லும் என்ஜெபடியே, 
(௬) “அன்னகடையைவணங்கு” என்று, ஹம்ஸகஇயான பிராட்டியு 
டைய அகம்யார்ஹ மேஷத்வாஇகளும், புருஷகாசபாவமுமாகற. கடை 
யையதுகரித்து,(எ) *அன்னமென்கமலத்தணிமலர்ப்பீடத்தலை புனலிலை 
க்குடைநீழல்ச்செற்கெலொண்கவரியசைய வித்திருக்கும்” என்றும்,(௮) 
ஈசல்கமவைமுசலச் செங்கமல மலரையேதி?” என்றும், (௯). *வறிவண் 
ஓ.சைபாட வன்னம்பேடையோ டேன்காடும்?” என்றும், சொல்லுறெபடி. 
யே,ஹம்மானது, மேலையெழும்ககாமசையிலைக்கொடையாகவும், பக்வ 
பலமானசென்னலின்னசைவுகவரியாகவும், ஸவ்குகளின் த்வரி ஐயகோ 

(க) (9) பெமொ, ௧௪ ௯௮, (௧). (௪) இ-லி, ௧௦௦, (இ) பெ- மொ 
கூடுடடு, (௪) பெஃல்-ட, (௭) பெஃமெொ, ௯. 4, ௫௦ ane பெஃமொ, எ He Oy 

(௧) ஷடடு, ௯, 
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hte ஆசாரியஹ்ருதயவ்யாக்யாதம். 

மூட மாகஸ பத்மாஸகத்திலேயிருந்து_விதியினுலிடரிலக்தசமி 
ன்றி இன்பம்படக் குடி.ச்சர்மையிலேயாதல் பத்தம்ற பரம 
ஹம்ஸசாவுதலான ஈயாசலன் மெய்க்காவன் காதயாமுனர் 
போல் வாரையன்ன மென்னும். 

   

மாகஸ பத்மாளைத்திலேயிருக்து. - அந்தரங்கருலடைய மாஈஸ கமலா 
ஸுமிருப்பிடமாக உடையசாம், விதியினால் - மமாஸ்த்சமார்க்கத்இி 
லே, இடரில், தாபத்சயாஇகளில்லாமல், அந்தரமின்தி - விச்சேதமில் 

. லாமல், இன்பம்பட - ஆமக்தமபிவ்ருத்தமாம்படி, குடிச்சர்மையிலே 
யாதல்-பார்யாபுத்சாகெளோடிரும்து பகவததபவம் பண்ணுமவர்களும், 
பழ்றற்றபரமஹம்ஸரவு தலான - ஸம்ஸாரஸங்கமற்று பரமஹம்ஸ vo 
ப்தவாச்யருமான, ஈயாசலன் - செல்வமம்பி, மெய்ன் நாவன் -பெரியாழ் 
வார், காத - காதமுனிகள், யாமுனமூனிகள் - ஸ்ரீஆளவந்தார்போல் 
வாரை, அன்னமென்னும்- அன்னமாகச்சொல்லும்,   

  

  

ஒங்களாகவும், வண்டுகளின்மித்னோசை பாட்டாகவும், மாமஸஸ$ 

பத்மமாஸ்ஈமாகவிருக்குமாப்போலே (௧) *அக்கமலத்தலைபோலும் இரு 
மேனியகள்? என்று,பத்மபத்ச நிபஸ்யாமலமான இருமேனியை, ஸம் 
ஸாசதுக்கார்க்ககாபம் வாசாதபடி, தங்களுக்கொதுல்க நிழலாகவுடைய 
சாய், (௨) “சஜ ஐ” “அஹமங்கம்" என்னும்படி, பரிபக்வஜ்ஞாகரான 
வர்களதகூலவ்ருத்தசெய்ய, ஈுடத்தஸ்வபாவர்ஸ் இக்க, ஸாசக்சாஹி 
கள் ஸாமகரகம்பண்ண, (௩) ஐல னஸ், உரிக்க 7? 1 குருபாதாம் 

புஜம்த்யாயேத்”” என்றெபடியே, ஆசார்யசசணயுகளங்களை அகவசதம் 
கெஞ்சுக்குள்ளே கொண்டிருக்கும் சஷ்யர்களுடைய பிரமகுருவுக் 
இருப்பிடமான ( ௪) “ போதில்கமலவன்கெஞ்சம் '? என்ற, மாகஸ 
பத்மத்தைவஸ் தவ்யமாக வுடையசரய் (௫) “* விதியினல்படைமணம் 
கும்? என்றும் (௬) இடரில்போகம்மூற்க”? என்றும், ( எ) “*அக்தர 
மொன்றுமின்றி * என்றும், (௮) ** மிகவின்பம்படமேவும் ”” என் 
அஞ் சொல்லுஜெபடியே, ஸாஸ்.த்சோக்தமான ப்ரகாசத்திலே, ஸாம் 
ஸாரிக. ஸகலதுரிதங்களும். தட்டாதபடியாகவும், ஒருவிச்சேதமும் 
வாராதபடியாகவும், மென்மேலு மாகந்தமபிவ்ருச்தமாம்படியாகவும். 
௯) * குடிச்சீர்மையிலன்னம்கள் '? என்றெபடியே, 'பார்யாபுத்.சா 
களோடேயிருந்து பகவதறுபவம் பண்ணு (௧௦) “ஈளிர்ந்தலேன். 

கயாமலன்'” என்று, சொல்லப்பட்ட செல்வகம்பி, (௧௧) “*மெய்ந்காவன் 
மெய்யடியான் விஷ்ணுசித்தன்”” என்ிறபெருயாழ்வார்போல்வாசையும், 
௧௨) *பத்தத்றுர்கள்'” என்னும், ( ௧௨) * சித்றெயித்றுமுத்தன் மூம் 
ன் மூன்றுதண்டசொன்தினசத்தபத்தர் 7” என்னுஞ் சொல்லுறெபடி. 

யே, ஸாம்ஸாரிகஸகலஸம்கமுமற்று உத்தமாஸ்சமிகளாய், ப.ரமஹம் 
ஸ ஸப்தவாச்யரான நாதமுனிகள், யாமுனமுனிகள் போல்வாரையும், 
இந்த குணஸாம்யத்தையிட்டன்னமென்றுசொல்லுமென்னகை.. * ம் 

(ஒி இவா. ௧, ௪.௩, (௨) தை- ௨, (வி (ச) பெரியா-தி, ௫, ௨, ௮; 
(௫) இகா. ௪௫.௩. (௯) ஜெ-௬, ௧.௪. (எ) ஷே. ௬. ௮.௧௦, (4) இ-வா, ௬. 

௭௧௦, (௯) இ-வி. ௨௯. (௧௦) பெரியா-இ, ௪, ௪, ௪. (௧௧) ஷே. ௯, 55, (௪௨) பெ 
ட் முமாள்- தி,க, ௪; (௧௯) இருச்சச்தஃவி, டு௨,. 

+ 
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த்ருதியப்ச சமணம்: ௨௩௭ 

P(e) என்பெ௮தியென்னப்சமியாதுள்ளத்துளூதியமதுல்ரதமாய் 
தா மதுவரய்கள்கொண்டு குழல்வாய்வகுளத்தின்ஸாசம் 
க்சஹித்தேதெனவென்றா லம்வைத்துச்சிறுகாலெல்லியம் 
போது 

(9) என்பெறுதியென்ன - தெளிவித்து. திவிர்த்/ 
டும்படி, ப்சமியாது - ப்சமிக்காதே, உள்ளத்துளூதிய மதுவ்சதமாய் - y 
ஆச்ரிதஹ்ருதயத்திலூநினதே னானபகவத்விஷயமே தாரகாஇகளாய், 
தூமதுவாய்கள்கொண்டு - பரிசுத்தமாயி விதானவாயைக்கொண்டு, குழ 
ல்வாய்வகுளத்தின் ஸாசம்க்்சஹித்து - இருக்குழலில் கேஸசகுஸஃமஸா 
சத்தைக்ரஹித்து, தேதெனவென்றாளம்வைத்து- அறுபவஜிதஹர்ஷூத் 
தாலாளத்இவைத்து, 8. ்போது-ப்ராதக்காலராத்ரிகளி 

செய்கி 

  

     

    

       
'ஐ தாரையென்னவரு, 
அதாவது: (௧)*ஏசார்மலசெல் 

லாமூதி ரீயென்பெறுதி''என்ு,நிவர்த்இிப்பிக்கவேண்டும்படி,அப்சாப்த 
விஷயங்களைபோக்யமென்று ப்ரமியாதே,(௨)“உளங்கனிக்இிருக்குமடிய 
வர்தங்களுள்ளத்துளூதியதேனை”” என்று, சன்னுடையனெொக்தர்யசலா 
'இகளைசினைத்துஹ்ருதயம்பக்வமாமிருக்கும்ரேஷபூதருடையஹ்ருதயழ் 
இலே *ஊதினதேன்என் ற பகவத்விஷயமாகறமதுவை விரும்பி! (௩), 
எகிலாண்தி ஜட ககர மவ BSH தஙகக தற நலல 

SAwvvor O48” “தவாம்ருதஸ்யக்இிரிபாத பல்கஜேரிவேசிதாத் 
மாகதம௰்பதிச்சதி | ஸ்திதேசவிங்தே மகசந்தரிர்ப்பசே மதுல்சதோகே 
கஷபாகம்ஹிவிகஷதே?” என்தெபடியே, மத்னொன்றைப்புரிந்துபாசாதே 
இத்தைபுஜிக்கையே வ் சதமாகவுடையசாய் ( ௪.) “சூடியகண்ளேபமு 
ண்ட தமதுவாய்கள்கொண்டு”' என்று, பகவத்போக்யதாதுபவத்தாலே, 
பரிசுத்தமாய், இனிதானவாயைக்கொண்டு (௫) *என்குழல்மேலொளி 
மாமலரூதிரோ :* என்தெபடியே, காட்கமிழ்மழ்மாலைமார் வசாகை 
யாலே, வகுளதசசானவாழ்வாருடைய (௬) “வைகுந்தமன்னாள்குழல் 
வாய்விரைபோல்விண்கெள்வாரும் மலருளவோதும் வியலிடத்தே 7” 
என்று, பசத்வாஇகளில் போக்யதையும்பரிச்சின்னமென்னும்படியான 
இருக்குழலில்வைத்த வொளிமாமலசான வகுளத்தின் ஸாசத்தைக்ச. 
ஹித்தல்வழியாலே, இத்தலையித்போக்யதையை யதபவித்து: (=) ug 

ழினிசைவண்டினங்களாளம் வைக்கும் (௮)  வரிவண்டதேதென 
வென்திசைபாடும்!? என்்றெபடியே, இப்படபகவத்பாகவக போக்ய 

தைகளையுபவித்த செருக்குக்குப்போக்குவிடாக ஆளத்திவைத்து,, 
(ச 3) அறுகால்வரிவண்டுகளாயிசகாமஞ் சொல்லீச்சிறுகாலைப்பா. 

ம் ? (௧௦) ** எல்லியம்போதிருஞ்ிழைவண்டெம்பெருமான் குணம் 

(5) பெ-மொ.௮.கூடு. (6) ஷி, ௪௩, ௯ (௧) ௮ -ஸ்தோ, ௨௬; (௪), 

இவா, ச ௮௩, (இ) ஷ. (௬) தி- லி. இடு, (எ) பெரியா- இ; ௯, ௮௦ கூ 
(wf) பெமொ, ௪, ௪, ௪, (௧) பெரியா-இ, ௪, ௨௮௦௧0) ஷேன
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உது ஆசாரியஹ்ருதயவ்யாகயாதம். 

நு. குதிஞ்மெஅள் காமரங்கக்காசம் தலைக்கொள்ளப்பாடித்து 
ன்னிட்டு நெருக்க £ீக்சென்றுகடந்து புகு$்தகையதப்புக்கு 
வண்டொத்திருண்டகுழலிலே. சல்கையதமீருவி யருளா,ம 
யாமென்மோடிவக்து வாசமேயூதிவண்டே கரியான தெய் 
வவண்டோடே 

ந்தாசம்.. த 
    

கொள்ளப்பாடி - இப்பண்களை 

  

குதிஞ்சி மருள் காம 
ததலைமைப்பெதும்படிபாடி), துன்னிட்டு - ஸேலாபசர்கிறைந்து, நெரு, 
க்க - புகுசவொண்ணாதபடி. நெருக்க, கீக்கென்று - இருக்கதவு இறக்க 
வேணுமென்றபேக்ஷித்து, கடந்து புகுந்து தகையதப்புக்கு - அ, தனழக 
லே. துவக்குண்ணாகே ஆக்சமித்த்துள்ளேபோய் ப்ரவேடித்து, வண் 
டொத்திருண்டகுழலிலே-ஸ்வஸத்ருமமுள்ளவிடத்தஇிலே, ூங்கையதம 
ருவி-ரிஸ்ஸங்கமாகப்பொருந்இ, அருளாகயாமென்னு - இத்தலையிலார்த் 
இயை யவனுக்கறிவித்து, தடிவந்து-(அவன்வரவையதிவிக்கமுன்னமாக) 
வந்து, வாஸமேயூஇ - அவனிடத்இலதுபவித்த போக்யதையை தன் 
வரக்காலேசொல்லி ஆஸவஷிப்பிற்று, வண்டேகரியான தெய்வவண் 
டோடே - ஜ்ஞாகானுஷ்டாக ஸம்பன்னனை. முன்னிட்டங்கெரிக்கு மீஸ் 
வரலஜேடே, 
பாடி” (௧). “வண்டுகுதிஞ்சி மருளிசைபாடும்” (௨) “வண்டினங் 
கள் காமசள்களிசைப்£டும் ? (௯) “க௫்தாசமங்தேனிசைபாட”? என் 
கெபடியே, காலோசிகமான ( ௪). “! பண்கட்தலைக்கொள்ளப்பாடி 
என்கிறபடியே, பண்களைத் தலைமைப்பெறும்படி.பாடி (௫) * பின்னி 
ட்ட சடையானும் பிறமனுமிர்இனும் துன்னிட்டுப்புகலறிய!” என் 
அம், (௯) “சுந்இிசர்கெருக்க'” என்னும், சொல்லுகறெபடியே, இருவாசல் 
களிலே ஸேவாப.சசானவர்கள் நிஜைக்து தலைநுழைக்கவொண்ணாசபடி. 
கெருக்க, (எ) “ேசகிலைக்கசவைகிக்கு!? என்று, இருவாசற்காப்பானை 
இிருக்கசவு. இறக்கவேணுமென்றபேக்ஷித்து (௮) * பொன்னியலு 
மாடக்க வாடங்கடந்துபுக்கு'” என்றபடியே, த்ருஷ்டி. சத்தாபஹாசம் 
பண்ணும் இருவாசலழிகலே, தஅுவக்குண்ணாதே, அத்தைக்கடந்துபுக 
வேண்டுகையாகிற தகைவதப்பாவோசான அம்.தரங்கதையாலும், ஏகாக் 
சசித்ததையாலும் போய்புக்கு(௯)“வண்டொத்திருண்டகுழல்”” என் றெ. 
படியேஸ்வஸமான விஷயமுள்ளவிடத்திலே சேர்த்து “ரீமருவியஞ்சா. 
தேரின்று? என்றெபடியே, நிஸ்ஸங்கமாகவவனுக்கு, ஸமீபவர்த்தி 

களர். க்கலாம் என்னும், *யாமிதுவோதக்கவாறு ”” 
என்றும், | /லார்த்தியை, ௮வலுக்கறிவித் ௧௧) *ஓடி வந்தென் eee ae ee 

- (௫) பெஃமொ.௨, ௧, ௨, (௨) பெருமாள்: இ, ௮, ௪; (௩) பெ-மொஃ ௩, ௮4. 
(௫) தி-வ௨. (௫.௨: (௫) பெருமாள், இ. ௪, ௩. (௬) திருப்பள்ளி - இ, ௭. (ஏ) 

௮9-௧௬. (௮) பெ-ஸ்-௭௨, (௯) பெரியா-இ, ௨, இ, எ, ஈ இருசெ௫்தாண். 
மகம், ௨௭, (20) .இ-வா, ௬ ௪ ௬:(௧௧) ஷெ-௭, ஏ.௪. 
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க்ருதியப்்ரகாண்ம்: ௨௩௯ 

மூ. சேர்லிக்கும் சேம மூடைகாசதன் முனிவாஹகர்தம் பிரா 
ன்மார் போல்வாளைவண்டுதம்பியென்றும். 

மூ-(௪) கன்வலைப்படாகே அசவலைப்பட்டு வளர்க்தெடுப்பார்கை 
மிருந்து 

சோர்விக்கும் - கடிப்பிக்கு மேமமுடைய நாசதன் - சேஷமத்தையு 
டைய கரரதபசவான், முனிவாஹகர் - திருப்பாணாழ்வார், தம்பிரான் 
போல்வாசை - வண்டுதும்பியென்னும் - வண்டென்றும் அம்பியென் 

  

ஐும்.செரல்லும். 
(9 கண்வலைப்படாதே - ( மற்ஸ்யகேக்ரிகள் ) தருஷ்டியாகிற 

வலையிலகப்படாதே, அகவலைப்பட்டு - ப்சாப்கமேஷிகடாக்ஷல்களுக் 
கப்பட்டு, வளர்க்செடுப்பார். கையிருந்து. - போஷககரதலாவஸ்இட. 
புடையுராய், 

ஒடிவசவேணுமென்ற் பேச்ஷித்துவிட்டபடியே,இ.௮கலையிலார்த்தக்டோ 
கவவன் வசவையநிவிக்க விறைக்துவந்து, தங்கள்வசவாலே, இத்தலை. 

யித்பிறந்த செவ்வியை யதுபவித்து (க) **துளவின்வாசமே வண்டு 
கொண்வெர்தாதுமாகல்? என்றெபடியே, அத்தலையித்தாங்களனுபவித்த 
போக்யதையை, தங்கள் வாக்காலே, இத்தலைக்கு ப்ரகாடப்பியாநின்று 
கொண்டு ஆஸ்வஸிப்பித்து (௨) “* கொல்குண்வண்டேகரியாகவர் 
தான்?” என்றபடியே,  ராரகாக்சஸாசக்சாஹியாய் ஷட்பத நிஷ்ட 
னாய், பக்ஷச்வயயோகத்தாலே அப்7திஹ.தகஇயானவனை முன்னிட்டல். 
ககரிக்குமவனுய், (௩) '“தாவியம்புள்ளுடைத் தெய்வவண்டு”' என்று, 
வேதாந்த வேத்யனென்னு தோற்றும்படி, கருடவாஹனனாய், ஸாரக் 
சசஹியாயிருக்றெ ஸர்வேஸ்வசனோடே சேவிக்கும், சேமமுடைய நாச 
சன் என்று, ப்ரும்ஹபாவனைக நிஷ்டதையாகற எகைஷையையுடையனாப். 
பக தன் ஷப்ரகர்ஷத்தாலே்ருத்தசேபானாயிருக்கும், ஸ்ரீ 
காரதப்ரம்ஹர்ஷி, லோகஸாசங்க மஹாமுனிகளாலே வஹிக்கப்புகை 
யாலே முனிவாஹனசென்று. கிரூபகரான இருப்பாணாற்வார், இருவரய் 
மொழி இசையே தங்களுக்கு போக்யமாயிருக்கே கஃபிசான்மார்போல், 
வாசை, இக்குணஸாம்யத் தாலே வண்டென்றும், அம்பியென்றும், சொல் 
லுமென்கை, தும்பியால, ப்ருல்கஜாஇயிலே, ஓ.ரவாக்தசபேதம், 
ஆகையிறே, வண்டினங்காள் அம்பிகாள் என்றேகஸ்தலத்திலே இரண் 
டையும்பிரிய வருளிச்செய்தது. * 

sir. (௪) களிபூவை மு.தலானவையாகச் சொல்லுவகாரையென் 
ுமைபேகைஷயிலே அருளிரச்செய்கிறொர்.  (கண்வலை) ac wg ce, 
அதாவது: (௪) மாகரார்க்கயத்கணென்னும் வலையுள்பட்டு. என்று, | 

ஷ்த்ரீகளுடைய _தருஷ்டியாறெவலையிலே யஃப்பட்டகர்த்தப்படாதே , 
(௧) பெ-மோ, ௧௧, ௪, ௯, (௨) ஜே-க, ௯, ௪, (ஐ)... ல்லைல அட்ட 

மாலை-௧௪௨. 
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௨௫0 ஆசாரியஹ்ருதயவ்யாக்யாரம். 

௧௦, தயிர்கெய்யமர்பாலமுதுண்டு ஒருமிட.சாய் போற்தியொரு 
வண்ணநர்இருந்தநுவலாததுக்கென்பிழைக்கும் நீயலையே 
ஈல்வளந்துறைப்பனென்னு மவத்றுக்கு “parts 

தமிர்ரெபய்யமர் பாலமுதுண்டு - தாரகபோஷக போக்யல்களானவை 
யை யதுபலிப்பிக்க வறுபலித்து, ஒருமிடசாய் - ஏககண்டசாய், போ 
றி ஒருவண்ணம் இருந்தறுவலாசதுக்கு - ஸ்துதித்தென்னுடைய 
ஸ்இிஇியை காயகனுக்கறிவியென்ன அதியாததுக்கு, என்பிழைக்கும் 
நீபலையே நல்வளம் துரப்பனென்னுமவத்றுக்கும், வெனுத்தநாதரித் 
அச்சொன்ன வார்த்தைகளுக்கும், உகந்து - (ப்சாப்தவிஷய நிக்ரஹா 
அக்ரஹல்களிசண்டு முபாயதேயமென்று) உகந்து,   

  

*ப்பாமலகப்படுத்திக்கொள்ளும் ஸ்ர்வேஃ்வசனுடைய தாமரைபோன்ற 
இருக்கண்களின் நோக்காஇற வலைக்குள்ளேயகப்பட்டு (௨) “வளர்த்த 
னால் பயன்பெற்றேன்!” என்றும் (௯) “எடுத்தவென்காலக்களியை”” 
என்றும், (௪) மங்கைமார்முன்பென்கையிருந்து'” என்னும்: சொல்லு 
இறபடியே, ஸ்வரூபவர்த்தகசாய், உபலாலித்து நோக்கக்கொண்டுபோ 
ரூமவர்கள் கைவருமாய் (௫) “தமிர்ப்பழஞ்சோற்றொடு பாலடி.சலும் 
ுக்து"என்றும் (௬) “கெய்யமரின்னடி௫ல் நிச்சக்பாலொடுமேவிரோ”” 
என்றும், (௭) *இன்னடிலொபோலமுசாட்டி'” என்னுஞ் சொல்லு 
இறபடியே, அவர்கள் காலோசிதமாகவும் பாகாதுகுணமாகவும், (௮) 
எலமரந, நர்ஜு4! உபதேச்ஷ்யக்இதேஜ்ஞாகம்” என்றெபடியே உப. 
Carr Can காரகபோஷக போக்யங்களான பகவத்குணாஇிகளை அஅப 
விப்பிக்க அறுபவித்து, ஆசார்யகளோ டேககண்டசாய் (௯) “போற்றி 
யானிசங்தேன்புன்னை மேலுரைபூங்குயில்காள்'” என்றும் (௧௦) “ஓருவண் 
ணம்சென்றுபுக்கெனக்கொன்றுறை யொண்கிளியே |”? என்றும், (௧௧), 
*இருந்கக்கண்டெனக்கொன்றுறையா யொண்டறுபூவாய்? என்றும், கட 
ஃபுக்பெண்ணி ஆதரித்த தசையிலும்,(௧௨)*நோயெனது நுவலென்ன'” 
என்னார்த்தியை, சக்சமாகப்போ யவனுக்கறிவியென்னச்செய்தே செய் 
யாகதக்கு (௧௯) “£என்பிழைக்கு மிளங்களளியே யான்வளர்த்த சீயலை 
யே” என்றும், (௧௪) “சீயலையே சறுபூவாய் துவலாகே யிருக்தொழிம் 
தாம்? என்றும், ஸ்மாரகபதார்த்தங்கள் பாதகமாகிற கசையிலே அரு 
கேயிருந்து இருகாமத்தைச்சொன்னது. பொருமல் (௧௫) சொல்பமயிற் 
திய ஈல்வளமூட்டி. கீர்பண்புடையீர” என்றும், இன்னாகானதசையி 
லும் (௧௬) “இன்று காசாயணனை வசக்கூவாயே லிங்குற்றுகின்றும் 
அசப்பன் 2 என்றனதரித்ததசையிலும், சொன்னவின் சொற்களும், 

_ (கி.இ-வா.௬.௨,௯. (௨) இருகெடுச்தாண்டகம் - ௧௪. (௨) சாச்யொர் - இ. 
@. @. (¢) தி-வா.௬.௮:௨.(௫) இ-வா.௯.௫.௮. (௪) இ-வா. ௬,௮௦௨. 
(8) சாச்சியார் - இடு, ௫. (௮). (69 இ-வா. ௬. ௬, ௪. (௧0) மெ. 
௧௦ (se) @p.- or. (ax) Gp. -௧, ௯௮. (க) ஜெ- ௭.(௧௪) ஷே, (௧௫) ஷெ- 
௬.௫. ௮. (௪௪) சாச்யொர் - இ, இ, 20,
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த்ருயேப்ரகாணம். ௨௪௧ 

மூ. சொல்லெடுத்துச்சோர்ந்தவாறே கற்பியாவைத்த மாந்தம் 
கைகூப்பிவணங்கப்பாடி. ஆலியாவழையாபசாபிமானத்இ 
லே யொ'இங்கன ஈம்பிக்கன்பர்தலைமீதடிப்பொடி உடைய 
வருடையார் 

  

சொல்லெடுத்துச் சோர்ந்தவாறே - இருகாமம்சொல்லென்று பக்சமித்து, 
பசவரசானவாறே, கற்பியாவைத்த மாத்றம்-முன்பப்யஹிப்பித்த இரு 

  

காமல்களைக்கைகூப்பிவணங்கப்பாடி - அப்யஹிப்பித்த தாமேயதவர்த் 
இக்கும்படி. யஅஸக்இத்து, ஆலியாவழையாப்பசாபிமானத்திலே யொ 
ுவ்னெ, இருகாமத்தால் போதுபோக்குமலர்களபிமாகார்தர்ப்பூ சசான- * 
ஈம்பிக்கன்பர்தலைமீதடிப்பொடியுடையவருடையார் போல்வாரை, 

  

QuigiGespaevin Ge cin sien alee. deals Son ee ronr get 
ஹங்களிசண்டும், அங்குற்றை விரியோகப்ரகாரமென்னும்கினைவாலே 
உகந்து (௧) “சொல்லெடுத் துத்தன்ளியைச் சொல்லேயென்று துணை) 
லைமேல்துளிசோரச்சோர்ன்றாளே” என்று, இருகாமத்தைச்சொல்லெ 
ன்றுபக்ரமித்து பலஹாநியாலே, ஒருசொற்சொல்லும் போதுமலையெடு. 

க்குமாப்போலேயாய் அதுவும் மாட்டாதே பரவளகாத்ரசானவாறே 
(2) *கன்மின்களென்றும்மை யான்கற்பியாவைத்தமாத்தம்?” என்றெ. 
படியே, முன்பே கற்பித்து வைத்த சொல்லான் இருகாமத்தைச் 
சொல்லென்ன, (௩). * பாடக்கேட்டு வளர்த்ததனாற்பயன்பெற்தேன். 
வருகவென்று மடக்ளியைக் கைகூப்பிவணங்இனொள்? என்று, கற்பித் 
கவர் தாங்கள், உபகாசஸ்ம்ருபெண்ணி அதுவர்த்இக்கும்படி. ப்ரீஇப் 
சேரிதசாய்ச்சொல்லி (௪) ஆலியா அழையாவசங்காவென்று 2” என்றெ 
படியே, ஆரந்தத்தோடே இருகாமத்தைக்கொண்டு போதுபோக்குமவர் 
களாய், (டு) “தேவுமத்ததியேன்”' என்இறபஒயே, ஆசார்யாபிமானமாதல் 
பாசவதாபிமானமாதலாறெபசாபிமானத்திலே ஒதுங்னெவர்களான (௬) 
“தென்குறுகூற் ஈகர்கம்பிக்கன்பன்? என்று, ஆசாரியரான ஆழ்வார்விஷ 
யத்இல், ப்ரேம்மேகிரூபகமாம்படி. மிருக்கும் ஸ்ரீமதுசகவிகள் (௪) “காவி 
லிட்டொழிகருனெறோம் சமன்றமர்தலைகள்மீகே? chp Barros 
தையண்டை கொண்டபலத்தாலேயமாஇகள் தலையிலே அடியிடும்படி. 
செருக்கைய்டையசாய் பாகவதர்களுக்கு பா.தகாளிபோலே பரதந்தச 
சாய், இதுவே நிரூபகமான ஸ்ீதொண்டாடி.ப்பொடியாழ்வார்சாமானுச 
னுடையாரொன்றே நிரூபகமாம்படி உடையவர்க்கு. பசதந்த்சசான ஆழ் 
வான், ஆண்டான் எம்பார், அருளாளப்பெருமா ளெம்பெருமானார் முத 
லானவர்கள் போல்வாரை, குணஸாம்ய நிபந்தனமாக இளியென்றும், 

பூவையென்ம், குயிலென்னம், மயிலென்றும், சொல்லுமென்றபட. 
  

* (ஸி இிருசெடஃ்தாண்டகம் - ௧௩, (௨) இ- வா. ௯௨ ௮, ௯, (2) இருசெஸ் - ae, 
(ஸு பெருமாள்-இ, ௩, ௨. (௫) சன்ணி- 8, ௨, (௯) ஜெ.- ௧௬௧, (எ) இமா.௧, 

me
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௨௪௨ ஆசாரியஹ்ருதயவ்யாக்யாதம். 

மூ. போல்வாரைக்கிளி பூவைகுயில் மயிலென்னும். 

மூ-(டு) ஆசு தாலியென்றும் பாஹ்யாப்யக்கர ஸுத்தியோடே 

'இசையுக ஞவ்யறைவ்யதையத்று தாய்வாயிலுண்ணும் பிள்: 
ளேக்சைகேடி. 

ஸீமதாகவிகள் தொண்டாடிப்பொடியாழ்வார் இசாமானுசனுடையார் 

  

  

போல்வாசை - சளி பூவைகுயில்மமிலென்னும் சொல்லும். 
(௮9 ஆமறுதாவியென்னும்பாஹ்யாப்யக்தர மடத்தியோடே - 

(பழிப்பத்றறெகையுடைத்தாயென்றும்) பாஹ்யாப்யக்தர ஈடித்தியோ 
டேகூடி, இரையுகளும் வ்யஸஈவ்யதையத்று - ஸம்ஸாசஸமுத்சகாபத்ச 
யதரங்கங்களாலபிபூகசாலுமிடையாதே, தாய்வாயிலுண்ணும்பிள்ளைக் 
இரைகேடி. - தங்கள வாக்காலுப ஜீவிக்கவேண்டுமாஸ்ரிகர்க்கு ஸாத்ம் 
யமானவுஜ்ஜீவாார்த்தங்களையுபகரித்து, 

  

   

  

மயிலை தாதுவிட்டமை யின்றிக் 
Cal Gis, yams ஸஹபடித்தது 4யான்வளர்த்தவளி காள்பூவைகாள் 
குயில்காள் மயில்காள்? என்னு, ஸ்தலாந்தசத்திலே அருளிச்செய்கை 
யாலே. யதுக்கு மிதுவே ஸ்வாபதேமென்றதிவிக்கைக்காக, * 

பூவையாவது. :-- நாகணைவாய்ப்புள்.. bs 

வ்யா. (௫) காசை கொக்கு குருசென்னு சொல்லுற தாசையெ 
ன்னு மபேகைஷயிலே அருளிச்செய்இருர். (அச௮;தாவி) என்றுதுடங் 
அதாவது :--(௧) “ஆசு தூவி வெள்ளைக்குருகே” என்னு, பழிப்பற்ற 
இெகையுடைச்தாய் உள்ளூம்புகம்புமொக்க நிர்மமாயிருக்கும்குருகே | 
என்னுசொல்லப்பட்ட (௨) “oss, சரஸ் 6 சா வாகி ஏ ந௪௯ 02" 

யஸ்மசேத் புண்டரிகாக்ஷம் ஸபாஹ்யாப்யர்த£ஸ்ஸூட3 2 Geer 
பாஹ்யாந்தரஸத்தியோடேகூடி (௯) * வாயும் இரையுகளும் கானல் 
மடகாசாய்” என்று, ஆமிஷைகாக்ச சத்ததையாலே,காசையானது,இரை 
கள்: வந்தூகிட்டி மேலே தாவிப்போகாநிற்க்ற கானலிலே சலியாமலி 

ருக்குமாப்போலே, (௪), (RS Bs ss ew Oe x Sgt EDEL 3 ஒண்மை 

SMS வ ௮:87%2 3542] இரயோவர்ஷூகாராபி/ ஊக்யமாகாகவிவ் 

யது?! அபிபூயமாகாவ்யஸகைர்யகாகோக்ஷஜசேகஸ£ ”” என்றபடியே, 
பகவதே தகாக்ர9ித்தசையாலே ஸம்ஸாரஸருத்சதசக்கங்களான தப்த 
UGH வ்யஸகங்கள் அஹமஹமிசயாவற்துமேலிடாரின்றாலும் அதுக்கு 
டையாதே(௫) 'கரய்வாயில்கொக்னெபிள்ளை வெல்ளிறவுண்ணும்?” எல். 
னும், (௬) பழனசக்கழனியதனுள்போய்புள்ளுப்பிள்ளைககறைதேடும் 2 
என்றும் சொல்லுகறபடியே கொக்கானதுதன்வாயாலே யெடுத்துக்கொ 

ம் டுக்க ஜிஸித்இருக்கும் தன்பிள்ளைக்கு வாய்க்கடங்கு மியைதேடியிமோப் 
போலே, தங்கள் வாக்காலுபகரிக்கும் பகவக்விஷயத்தை உபஜிவித்தரு 

(@) B= ot. &. 409. (2) (a) Bar. 2.2, & (௪) ஸ்ரீபாக, ௧௦, 20. 
௧௫. (௫) பெ- மொ.௯. ௬௪. (௬) ழை. ௫. ௪, ௨. 
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த்ருதயப்சகரணம். ௨௪௩ 

மூ. லைசலுடன். மேய்க்து நங்கால்பை்கானமென்று ப்சம். 
ஹாதம் பண்ணிக்கொடுத்தவை கொண்டு கல்ல பதத்தை: 

பும் வேண்டேனென்னும் தரிப்பெரும்பித்தர் ஈம்முகலி 
கள் போல்வாசை காரைகொக்கு குருகென்னும். 

  

    வைகலுடன்மேம் ரக்தசம்பிரியில் தரியாதவர்களோடேசடி, அல். 
tes Gua ப்ரும்ஹச.தம் பண்ணிக்கொடுத்தவைகொண்டு- 
சிஞ்யர்களுபகாச ஸ்ம்ருதியாலே ரெஸாவஹிக்கையாகற ப்ரம்ஹரதம் 
பண்ணிடுஞ்சித்கரித்தவற்தையும்கொண்டு, கல்லபதத்தையும் வேண் 
டேனென்றும் - பர்வத்சயகைங்கர்யோபயுக்ககார்ஹ்ஸ்த்யத்தையு மே 
தாகப்பரிணமிக்கக்கடவதோவென்னும் பயத்தாலுபேசுஷிக்குமவர்களா 
ன, தனிப்பெரும்பித்தர் ஈம்முதலிகள்போல்வாசை - ஸ்ரீகுலசேகரப்பெ 
ருமாள் கம் பூர்வாசாரியர்கள்போல்வாரை, காசை கொக்கு குருசென் 
அம்-சாமையென்றும் சொக்கென்றம் குறுகென்அம் சொல்லும். 

க்கும்குழைச்சசரக்கானசிஷ்யர்களுக்கு பாயாதுகுணமாக ஸாதீமயமான 
பகவத்விவயார்த்தங்களை மாஸ்்சங்களிலே யாசாய்க்துபகரித்த, (௪) 
“வைகல்பூல்கழிவாய் வக்துமேயுல்குருனெங்கரள்'? என்றும், (௨) கா 
'தல்மென்படையோடேன் மேயுல்கருக£சாய்?” என்றும் சொல்லுறெபடி. 
யே, ஷர்வகாலமும் போகஷ்தலல்களிலே தாங்களே சென்று தங்களைப் 
பிரியில் தரியாகப்சேமமுடைய சஷ்யர்களுடனே கூடபசவத்குணாதுப. 
வம்பண்ணி (க) “*நுல்கால்களென் தலைமேல்கெழுமீசோ” என்றும், 
(௪) *பைல்கானமீதெல்லாமுனதேயாகப் பழுனமீல்கவர்க்துண்ணத் 
தருவன் ” என்றும் சொல்லுறெபடியே, சங்கள்பக்கலுபஜீவித்த 
இஷ்யர்களுபகாரஸ்ம்குதியாலே செஸாவஹிக்கையாதற ப்ரும்ஹசதம் 
பண்ணி (௫) “46சல்த௦ 2ல் க்ஸ்க 1 ஈரரிசமர்த்தம் ப்சா 

ணஞ்சஸத்குருப்யோரி வேதயேத்”” என்றெ, க்சமத்தலே, ஸாதசமாக 
ஸமர்ப்பித்தவற்றை யங்ககரித்து (௬) “ஈல்லபதததால் மனைவாழ்வர்'” 
என்னு, பகவத் கைய்£ர்யத் துக்குறுப்பான கார்ஹ்யஸ்த்யத்தையும், ஸம். 
ஸாச வெக்காயமடியான பயத்தாலே (௪) “இன்பமருஞ் செல்வமுமில் 
வசசும்யான் வெண்டேன்?” என்றுபேக்ஷிக்குமவர்களாயுள்ள (௮) “அல் 

கையாழியரங்கனடியிணைழ் கங்குசக்தைதனிப் பெரும்பீத்தசான*ஸ்ரீகு 
லசேகசப்பெருமாள் ஆசார்யபதஸ்தசான சம்முதலிகள் போல்லாசைகு. 
ணஸாம்யுத்தாலே சாசையென்றும் கொக்கென்றும் குருகென்றும் சொல் 
லுமென்கை, (௯) “ஈன்னிலமகன்னல்காள்”” என்று, மசன்தில்களையும் 
தூதுவிட்டமை. யொத்திருக்கச்செய்தே அ.துக்குஸ்வாபகேரமருளிச் 
செய்யாதொழிக்கது, அஇலிப்படி. பசக்க்ச்சொல்லத்தக்க இல்லானையா 

(2) B-or. &. 4a (2) ஷெ-௨ (௧) ஜே-௯.௭,, (௪) இருசெ-ம் 
௨. (௫) (ச) இி-வா. ௮,௪0௦,௪௨ (9) பெருமாள், ௪ ௫, (ஏ) ௬௩ 
௯ (௯) இவா, ௯.௪. ௪. 
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௨௪௫ ஆசாரியஹ்ருதயவ்யாக்யாதம். 

O—(%) பூண்டகான் இர்க்கடலையுட்கொண்டு திருமேனி ஈன்னித 

்.. மொத்துமிசளிப்பான் தீர்த்தகர ராயெங்கும். Basis Ber 

நஹ்ருதத்தைப்பூரித்த    
   

      

(ம பூண்டகாள் - பகவததுபவம் பண்ணவல்காஹித்த நாளெல் 

"லாம், சர்க்கடலையுட்கொண்டு - கல்யாணகுணஸாகரத்தையுட்கொண்டு, 

இருமேனிசன்னிறமொழ்று - விக்ரஹவர்ணத்தாலவனோடு ஸாம்யாபன் 
னாய், உயிசளிப்பான் - ப்சாணிஸம்ரச்ஷணத்துக்காக, இர்த்தகார சாய்- 
'பாவககசரராய், எங்கும்இிரிந்து - ஸர்வத்சஸஞ்சாரம்பண்ணி, ஜஐஞாஈஹ். 

ருதத்தைப்பூரித்து - அனாத ,தடாகத்தைநிழைத்து, 

லும், 'இந்தர்யாயத்திலே கத்ஸமான குணரைச்சொல்லிக்கொள்ளுமத் 

கனையன்மோவென்னு மத்தைப்பற்றவும். மகன்திலாவது:-- yer Ho 

யோசவாந்தரபேதம். ஆகவிப்படி. தூதப்சகசணத்தில் சொல்லுறெபக்ஷ் 
யவாந்தசபேதங்களுக்கு ஸ்வாபதேமமருளிச் செய்தாசாயிற்று, * 

வ்யா. (௬) இனி௰ிப்ரகரணத்்தில் மேகமாகச்சொல்லுகத தாரை 
'பென்னுமாகாவ்கைஷயிலே யருளிச்செய்கொர்மேல்,(பூண்டகாள்) என்று 
தடக்கி, அதாவது:-- வர்ஷிக்கைக்குடலான காலல்களில் கடலிலே 
புக்கு ௮இில் நீசைப்பருக்கொண்டிருக்கும் மேகம்போலே (5) ட் 
உதோன்மால்டெக்க கீள்கடல் கீராவொன் பூண்டனாளெல்லாம்புகும்'” 

ம், (௨) “*இருமால் சர்க்கடலையுள்பொதந்த சஇந்தனையேன்'” என் 
இம் சொல்லுகறெபடியே, விடிந்த காளெல்லாமவன் கண்வளர்க்தருளு 
இ கடலிலேபுகுந்து ஸயபேதியானவவனுடைய கல்யாணகுணஸாகச 
த்தை யுள்ளேயடக்சக்கொண்டு (௩) “இருமால் இருமேனியொக்கும்”” 
“என்றும், (௪) “*கண்ணன்பால் ஈன்னிறங்கொள்கார்” என்றும் சொல் 
லுகறபடியே, மேகமானது, அவன் இருமேனியோடோற்ற நிறத்தையு 

டைத்தாயிருக்குமாப்போலே விக்ரஹவர்ணத்தாலவனோடு ஸாம்யாப 
ஸன்னசாய் (௫) “உ௰ிரனிப்பான் மாகல்களெல்லாம் இரிக்து'” என்று, 
மேகமானது, வர்ஷமுகேனப்சாணிரக்ஷணம் பண்ணுகைக்காக விஸ்த் 
"ருதமான வாகாஞப்பரப்பெல்கும் ஸஞ்சரிக்குமாப்போலே ஸம்ஸாரிக 

  

ளான. ஆத்மாக்களைசக்ஷிக்கைக்காக * இர்த்தகரராமிந்திறிக்து *? என்
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= (G) @p. = =. 2, 40, (=) Gp. ௪.௧௦, (எ) இசாமாலுசனா - ௪௦. 

த்ருயப்சகரண்ம். ௨௪௫ 

மூ. இங்கின்றிவாழ நிஇசொரிந்துகொடுத்தது. கினையாதேலத் 
ஜித்து வெளித்தொளித்துக்கண்கெர்து பசஸம்ருத்தியே 

- பேருன அன்புகூருமழயவருதையிலிடாதவர் புயத்கை 
யருஷ்மாரி குணந்கெழ்கொண்டல் போல்வாசை மேகமெ 
ன்னும். 

   
இல்ன்றி அகர்த்தகக்கமின்றி,-வ வறக அவிக eG tig 
குணசத்கங்களைவர்ஷித்து, கொடுத்தது நினையாதே-தானுப்கரித்தல்தை 
ஸ்மரியாதே, லஜ்ஜித்து - இன்னமுபகரிக்கப்பெத்திலோமீயென்று லஜ் 
ஜித்து, வெளுத்தொளிழ்து - உபகரிக்கப்பெராதே, போயுடம்புவெளுத் 
து- தன்னைமறைத்து, கண்கெந்து - தானுபகரித்த ஸம்ருத்இியைக்கண் 
சேந்த, பாஸம்ரும்தியேபேருன - பசஸம்ருத்தியே சங்களுக்குப்பே 
ருகநினைத்இருக்குமவசான, அன்புகூருமடி. யவருதையிலிடாதவர் புயற் 
கையருள்மாறி குணந்திசழ்கொண்டல் போல்வாசை - முதலாற்வார்கள் 
இருமழிசைப்பிருன் இருமங்கைமன்னன் எம்பெருமானார் போல்வாரை 
Cine Gincigits சமன தாொல்லும் 

    

பஹே। பன இவாகளே தச, பஸ் யாதிபசமால்கஇம்!” என்னு, மாக 
ஸதீர்த்தவர்ணாத்இல் சொன்ன ஜ்ஞாகமாகற ஹ்ருதத்கைத்தால்கள் வர் 
ஷிக்ற பகவத்குணஜலங்களாலே நிதைத்து (௧) ““தங்€ன் திகாடெல்லாம் 
இங்கள்மும்மாதியெய்து !* என்றும், (௨), * வாழவுலூனில் பெய்த 
டாய்? என்றும், (௩) 'மாமுத்தநிதிசொரியும்'? என்றும், சொல்லுறே. 
படியே, அகர்த்தகந்தமின்திக்கே அலெருமுஜ்ஜீவிக்கும்படி. பசவத்குண 
சத்தங்களை வர்ஷித்து, ஒளதர்யாதிரயத்தாலே உபகரித்ததை நினையா 
தே இன்னைமுபகரிக்கப்பெத்திலோம். காம்செய்தது போருமோவென் 
அலஜ்ஜித்து உபகரிக்கப்பெருகபோது உடம்பு வெளுத்தொளித்து உப 
கரிக்கும் தசையிலே இத்தலையில் ஸம்ருத்தெண்கேக்து அம்தபசஸம்ரும். 
'இயே தங்களுக்குப்பேறுக நினைத்திருக்கும், (௪) *ஆங்கரும்பிக்கண்ணீர் 
சோர்க்தன்புகூறுமடியவசான""முதலாழ்வார்கள், உருவினவாளூமையிலி 
டாதே ஆழெத்யாந்த தேவதாக்தரபசத்வப்சதிபா.தஈபூர்வகமாக பகவத் 
பரத்வத்தை உபபாஇக்கும் திருமழிசைப்பிறான் (௫) “*காரார்புயத்கைக் 
கலிகன்றி ” என்றும், (௬) *அருள்மாதி?” என்னும், ஓளதார்யத்இல் 
மேகஷத்ருஊராய்க்கொண்டு கருபையைவர்ஜிக்கும் இருமல்கையாழ் 
வார், ( எ) “குணந்தகற்கொண்டல்”” என்னு குணோஜ்வலமான மேக: 
மாகச் சொல்லப்பட்ட வெம்பெருமானார் போல்வாரை இகல் 
யத்தையிட்டு மேகமென்றும் சொல்லுமென்னபடி.. * - 

(2) இரு-பா,௩. (௨) ஷி - ௪. (௩) சாச்சி -௮. ௨. (௪) பெ- மெ 
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௨௪௯ ஆசாரியஹ்ருதயல்யாக்யாதம்: 

மும்:    P(r) கம்பிழையும் சிதக்த செல் 

(இ) ஈம்பிழையும் - ஈம்மபசாதமும், ஜெட்தசெல்வமும் - owing 
,த்தமான ஸம்பத்தும், 

வ்யா, (எ) பேற்றுக்கடி பிவர்களாசையாலே ப்சாப்யத்இில் சவ 
மைதோன்றப் பலகாலும் தூதுவிவேர். இனி யிப்படி.யிவர் தானுவிடும் 
படி. முகல்காட்டாமைக்கு ஹேதுவையும், தாதுவிட்கைக்குப் பத்ரு 
சையும் அதுக்கு விஷயத்தையும் தூது காலுக்கும் வகையிட்டருளிச் 
செய்கிறாம்மேல் (ஈம்பிழையும்) என்னுதுடல்ச, அதாவது:--அஞ்சதை 
யமட காரையில் (௧) “என்பிழையே நினைக்தருளி” என்று தன்மேன் 
மையாலே இத்தலையில் தண்மைபாராதே வந்துகலக்தரன். கலக்கக்கொ 
ள்ள கம்தோஷ தர்ஸநத்தைப்பண்ணிப் பிரிந்து ஈம்மபசாதத்தையே 
பார்த்துககமையைமதக்கையாலே இத்தலையைநினையாஇருக்தானத்தனை. 
அவனுடைய அபராகஸஹத்வத்தை அதிவிக்கவருமென்றறுஇயிட்டு 
(ர) * என்பிழைத்தாள் இருவடியின் தகவினுக்கு * என்னு, அபசா.த 
ஸஹத்வம் பற்றாசாக. (௩) கடலாழிகீர்தோற்தியதனுள்ளே கண்வள. 
ரும் அடலாழியம்மானைக் கண்டக்காலிதுசொல்லி ”” என்று, geen 
ருஷ்ட்யர்த்தமாகயேகார்ணவத்இலேகண்வளர்க்தருளினவனுக்கு ஸ்ரு 
ஷ்டி ப்ரயோகம் “(௪) “௨38-4௦௪ 0895௦௦220௨ 7) “2௫ 

சாதேஹஸம்பத்தி ரிஸ்வசாய நிவேஇதும்'” என்றெபடியே, இருவ. 
களிலே யடமை கொள்ளுகையன்றோ வென்தித்தைச்சொல்லவேணு 
மென்னு வ்யூஹத்தில் தூதுவிகையாலே, ஈம்பிழையை மறப்பிதது 
ச்ஷமையை யுணர்த்திவிட்ட வ்யூஹக் ப்ரதமதாதுக்குவிஷயல்; “வைக 
ல்பூங்கழிவாயில்” (௫) “இறங்தசெல்வம் மல்குதிருவண்வண் ரறையும்”” 
என்று ஆர்த்தாக்ஷணம்பண்ணி வாராகிர்க்கச்செய்தே. இருவண்வண் 
மரினைஸவர்யத்இல் கால் தாழ்ந்து தன்னார்த்தரக்ஷணஇிகைஷயை மறக் 
கையாலே, ௩ம்மை கினையாஇருக்கானத்தனை. ஆர்த்தரக்ஷணமொருதலை 
யானால் மத்னொன்தில் கால்தாழுமவனல்லாமையாலே அ;ததையதிவிக்க 
வருமென்று ஆர்த்தசகஷணம் பற்றாசாக ; (௬) “மாதில் போசரக்கன் 
மதிள்கீரெழச்செற்றுகந்த வேறுசேவகனார்க்கென்னையுமுள ளென்மின் 
கள் என்று, பிசாட்டி. நிமித்தமாக சாவணனுக்கு வாஸபூமியான லங் 
கையி லரணைத்துகளாக்கன ஏகவிசனான சக்ரவர்த்இத் இருமகனர்க்கு 
சக்ஷ்யவர்க்கத்திலே நானு மொருத்தியுண்டென்று சொல்லுக்கோளெ 
ன்னு விபவத்திலே அதவிடுகையாலே, இதந்த செல்வம் மதப்பித் தத 
கைஷயையுணர்த்திவிட்ட விபவம் இரண்டாம் தூதுக்கு வீதேயம், “பொ. 
ன்னுலகாளியில்” (எ) “முன்னுலகங்களெல்லாம்படைத்த முல்வண்ண 

(2) B- oss. &. «7. (2) @p.(m) (©) (௫) இ-ன. ௬, ௯-௩, (௬) ஷூ 
0, (@) Caz - jee. 
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த்விதயப்ரகரணம். ௨௪௭ 

மூ. படைத்தபரப்பும் தமசோட்டை வாஸமு மறப்பித்த க்ஷ 
மாக்தாஸாரஸ்ய ளெளக்தர்யல்களையுணர்த்தும் வ்யூஹ 
விபவ பசத்வத்வயார்ச்சைகள் அது காலுக்கும் விஷயம். 

  

     
சப்பும்கமரோட்டைவாஸமும் மறப்பித்த - ஜகத் பசப்பை 

சகழிக்றெபராக்கும் பாகவதசேர்த்இபிலினிமையும் மதப்பித்த, க்ஷமா 
ஸநாஸாசஸ்ய ளெளக்தர்யங்களை யுணர்த்தும் - அபராத ஸைத்வத்தை 
யும் ரக்ஷண இகைஷயையும் ஐகசஸ்யத்தையும் விக்சஹ ளெளர்சர்யத் 
தையுமுணர்த்தும், வ்யூஹ விபவ பசத்வத் வயார்ச்சைகள் - இவைகள், 
அது காலுக்கும் விஷயம்-அஞ்சிறை, வைகல், பொன்னுலகு, எல்காகல் 

    ன் கண்ண! ன கனரக வ னை (தனக்கு '” என்று, ஸ்ருஷ்ட 

மானஜகம்பாப்பை சச்ஷிக்தெ பசாக்காலே ஆஸ்ரிதசோடு தனக்குண் 
டான, ஐகரஸ்யத்தைமறந்து ௮னுகொண்டு நம்மைநினையாஇருட்தா 
னத்தனை. (௧) * தன்மன்னுகீள்கழல் மேல் தண்ஜோய் ௩மக்இன்றிகல் 
கான்” என்று, ஆஸ்ரிதசோடேகாளனாகையாலே யத்தையதிவிக்கவரு 
மென்னு, ஐகரஸ்யம்பத்றாசாக(௨) “வானவர்கோனைக்கண்டு”(க) “யாமி 
துவோ தக்கவாறென்ன வேண்டும்” என்று, பசத்வத்இலும் (௪) “என். 

என்று, அதிக்த் 
மியதயாபரத்வஸத்ருறமான அம்தர்யாமித்வத்திலும் தாதுவிகையா 

லே படைத்த பரப்பும்மறப்பித்த ஸாரஸ்யத்தையுணர்த்இிவிட்ட பாத் 

239 குச் சென்னுலெங்கண்டி.துவோ தக்கவாநென்மின் 

வத்வயம் மூன்றாக்தா.துக்கு விஷயம், “* எங்கானலில் ?* (ட. 
சோடங்குறைவார்க்கு '* என்னு, தம்மையுகந்தபாகவகர்களோட்டைச் 
சேர்க்இயிலினிமையாலே பிரிர், 
ண்ணாதபடியான தம் ளெளக்தர்யத்தை மறக்ததுகொண்டு பிரித்இட்டு 

    கு ப்சாணன்கொண்டிருக்க வொ 

  

வைத்துப்போய் ஈம்மை நினையாஇருக்கானத்தனை, இவ்வடவழகைப் 
   பிரிக்தார். தரிப்பரோவென்னு அவ்வழுகையகிவித்துவிட்டால் வாச 

இழுனென்று (௬) “: செக்கமலத்தல/போலுவ் கண் கை கால் செங் 
கனிவாயக், கமலத்இலைபோலுக் இருமேனிய,களுக்குத்தக்லெமே கே 
ளீர்கள்? என்றும், (௭), “* பூக்துழாய் முடியார்க்கு '” என்னு. அடங்க, 
'காம்தம்மைக்கொண்டகலுதல் தகவன்று, என்றும், ளெளக்தர்யம்பத்ளு 
சாக இருமூழிக்களத்தார்க்கு, என்னு அர்ச்சாவதா.சத்திலே தா.துவிடுகை 

யரலே, தமசோட்டைவாஸம் மறப்பித்த ஸெளக்தர்யத்தை யணர்த்இ 
விட்ட அர்ச்சை காலாக்தூதுக்கு விஷயமென்கை. * 

(க) B- er. &. 9.6. (2) @v.- 4.(m) ௬.௮:௪. (௪)ஷை-இ, (௫) 
ஷெ-௬,எ.௨, (௪) ஷெ-௩./௪) ஜெ-௮. 
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௨௪. ஆசாரியஹ்ருதயவ்யாக்யாதம். 

மூ-(௮) பகலோலக்க மிருந்து கருப்புடுத்துச் சோஇத்துக் கார்யம் 

மந்த்ரித்து: ee யாராமங்களிலே விளையாடும் 

  

  

“(௫9 பகல் - பகலிலே, ஓலக்கமிருக்து - கோஷ்டியாகவிருக்து, 
ருப்புத்.௮ - கருத்தவஸ்இரம் தரித்து, ஸோதத்து - நகரசோதகம் 

- பண்ணுகையும், கார்யம்மர்த்ரித்து - சாஜகாரியம் விசாரிக்கையும், வேட் 
பாட Caliente Gam, ஆசாமல்களிலே -பூக்தோப்புகளி 
லே, விளையாடும் - விளையாடகையுமாகறெ, : 

   

  

வ்யா. (௮) இப்படி பலவிஷயங்களிலும் தாதுவிட்டால் ப்ராப்ய 
வஸ்த்வைக்யம் குலையாதோ வென்ற ஸங்கையிலே பசத்வாஇகளில் 

ஸ் கலபேதமொழிய வஸ்துபேதமில்லையென்று மத்தை ஷ்த்ருஷ்டாந்த 
மாக வருளிச்செய்கொர். (பகலோலக்கம்) என்னு துடல்9, அதாவது: 
கைலபரிஜுஸேய்யனாய்க்கொண்டு தன்விறு. தோத்தப் பகலோலக்க 
மிருக்கையும், சாஜ்யத்திலுள்ளார் தோஷகுணங்களதிகைக்காக சாத்ரியி 
லே பிறாதியாதபடி கருப்புடுத்து ஈகசஸோதகம் பண்ணுகையும், சாஜ் 
யத்இல்கை்ஷை சகைஷகளுக்காகக் கார்யவிசாரம் செய்கையும் பின்பு 
அஷ்டஸத்வரிரஸகார்த்தமாக வேட்டையாகேையும், அந்தம் சமக்தச 
பூம் தோப்புகளிலே அபிமத விஷயங்களோடே விளையாடுற ராஜ 
கீதியானது. (4) “பொல்கோதஞ்சூழ்ந்த புவனியும் விண்ணுலகு மங்கா 
தும் சோராமே யாள்்ன்ற வெம்பெருமான் செங்கோலுடைய இருவ 
ரங்கச்செல்வனார்'” என்றும், (௨) “அருளார் இருச்சக்கரத்தால கல்வி 
சும்பும் நிலனுமிருளார்வினைகெடச் செல்கோல்கடாவுஇர்?” என்றும், சொ 
ல்லுறெபடியே, உபய விபூதியிலும் யேகதேஸுமும் மேஷியாதபடி. தன் 
டைய இல்யாஜ்னையை கடத்துமவனுய் (௩) “பாசளந்தபேசாசே!. 
விசும்பரசே! யெம்மை£த்த வஞ்சத்தோசசசே!'” என்றும்சொல்லப்பட் 
ட, ஸெஎலப்யபசத்வ ப்சணயித்வங்களாலேவந்த மூன்றுமுடிக்குரியவா. 
சாவரசான ஸர்வேஸ்வசனுக்கும் (௪) “விண்மீஇருப்பாய்” என்று, (௫) 

Sots ESP HOWKT AB | GK OG OM USE HE KS TAH” 

a ஸரீயாார்த்தம்துகற்ப 3 | ர. 
ஈபக்தைர்ப்பாக வதைஸ்ஸஹ '' என்றபடியே, “பக 
என்றெ, ஒருபகலானபசமபதஇலே. “ ஒண்டொடி. 

யாள் இருமகளும்தானுமான நித்யமுக்தர்ஸேவிக்க ஒலக்கமிருக்கையும். 
'சைவாம்”” என்றும், (௬) “ வுஷுமாஜிலல 7? 
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த்ருதயப்ரகரணம். ௨௪௯. 

மூ... ராஜநீதயாதுஞ் சோசாமல் செங்கோல் ஈடாவுற பார 

எந்தவென்னும் மூன்று முடிக்குரிய விளவசசுக்கு விண் 
"மீதென்ெ வைர்இிலுங்காணலாம். 

மூ--(௯) தமருகந்தவடியோ முக்கேயென்னும் 
  

  

சாஜநீதி - ராஜகீதயொன து, யாம் - ஏகதேஸமும், சோசாமல் - சேஷி 
யாமல், ஜெல்கோல் - கன்னுஜ்னையை, ஈடாவுதெ - கடத்துமவனாய், 
பாரளந்தவென்றும் - பாரஎக்தவித்யாஇயில் சொல்லப்பட்ட, மூன்று - 
மூன்றுவகைப்பட்ட, முடிக்குரிய - பட்டத்இத்குத்தக்க, இளவசசுக்கு- 
இளவசசான ஸர்வேஸ்வானுக்கும், விண்மீதென்றெ - விண்மீதென்றெ 

, ஐந்இலும் - பரத்வாஇகளைந்திலும், காண   விடத்தில் சொல்லப்பட் 
லாம் - பார்க்கலாம். 

(அ) தமருகந்தவடியோ முக்கேயென்னும் - சுமருகந்த வென்ற 
பாட்டிலும் அடியோமுக்கே யெம்பெருமானல்லீசோ வென்றெபாட் 
ஒலும் செல்லப்பட்ட, 

      

சேக௩ரக்ஷணோபாயங்களைச் இர்இக்கையும், அநந்தம், (௪) “மண்மீது 
ழுல்வாய்” என்னு, சக்ஷணார்த்தமாக வந்தவதரித்து!“களிரும்புள்ளு முட 
ன்மடிய வேட்டையாடிவருவான்”” என்ெபடியே,, ஆஞ்ரிசவிசோதக 
ளான ுஷ்டஸத்வரிரஸ௩மாறெ வேட்டையாகையும் (௨) “மலை. 
மேல் நிற்பாய்?” என்று, விசோஇரிரலகஸ்சமமாதம்படி. நிரதரயபோ 
க்யங்களான.ஆசாமஞ்சூழ்ந்தகோயில் இருமலைமுகலான தேரல்களிலே 
சலோக்தரமாக வஷிக்கையுமாற விவ்வைந்திலும்'காணலாமென்கை. 
இத்தால் பசச்வாஇகளில் ஸ்தலபேதமொழிய வஸ்துபேதமில்லாமை 
காட்டப்பட்டது. % 

வ்யா. (௯) ஆனாலைந$இிலு மொத்இருக்கையன்திக்கே அவதராச். 
Rolo? மண்டியிருப்பானென்னென்றுமாகாங்கைஷையாலே இஇன் 
குணபூர்த்இயையருளிச்செய்கனுர். (கமருகந்த) என்று தடங் .கா. 
வது: (௩) “தமருகந்த தெவ்வுருவமல்வுருந்தானே தமருகக்கதெப் 
பேர் மத்றப்பேர்!” ஏன்று, ஆஸ்ரிதருகந்தத்சவ்யங்களே இருமேனியாக 
வும், அவர்களுகந்த இருகாமங்களே தமக்குத் இருகாமமாகவும் கொண் 
ஒருக்குமென்றும், ( ௪), *அடியோமுக்கே யெம்பெருமானல்லீ 
ரோ கீரிந்களூரீமே”என்று, தேஸகாலகாண விப்சக்ருஷ்டசைகளாலே 
பசத்வாஇகளிலணுகைக்காளன்.றிக்கே அருந்யகஇகளாயிருக்றெ. வெல் 
களூக்குருசிபிறந்தபோதே நினைத்தவகைகளெல்லா மதுபவிப்பிக்கைக் 
அாகவன்றோ இருவிந்தளூரிலேவந்து நிற்றெதென்றும் சொல்லப்பட்ட 

1 (ஐ இ-வா.ச.கூடு, () டே. (௩) த-௮,௪ ௪௪. (௪) பெ-மொ, 
௪. கடு. 
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2@o ஆசாரியஹ்ருதயவ்யாக்யாசம். 

மூ. பின்னானார்வணங்கு மிடத்இிலே யெல்லாம் பூர்ணம், 

மூ(௧௦) வன்பெருவானக முதலுய்யவினிகாகத் இருக்கண்கள் 
ஊணர்கின்ற இருவாளன் இருப்பறி 
      
பின்னானார் - அவுதாசத்துக்குப் Bint Lage, வணல்குமிடத்திலே. 
வணஙல்கும்படியான அர்ச்சாவதாச,த்இலே, எல்லாம்பூர்ணம்-அ.நுபாவ்ய 
மான குணங்க ளெல்லாம் ஸ்ம்பூர்ணம். 

(9) வன்பெருவானகமுதலுய்ய - வன்பெராவானக மென்டெபாட் 
ஓல் சொல்லப்பட்டவை யுஜ்ஜீவிக்கும்படியாக, இனிகாக-போக்யமாக, 
இருக்கண்கள்வளர்ச்ற-கண்வள ரெ, இருவாளன்- ஸ்ரீயபஇியிவடை 
ய, இருப்பதி - கோயில் 

  

    

(௪) “பின்னானார்வணல்கும்சோதி” என்னு, அவதாசங்களுக்குப் பிர்ப்பா 
டரானவர்களுக்கு அதுபால்யமான அர்ச்சாவதாரத்இிலே. (௨) “95% 
3. “ஸர்வம்ஹே 2 என்கையாலே பரத்வாஇகளிலதுபரவ்ய 
மான குணங்களெல்லாம் பூர்ணமென்கை. ஆக இப்படி, ஆஸ்ரிகாதிக 
ரூபஸ்இத்யாஇிகமாய், (௩) “*அடியோமுக்கே?” என்றும்படி, கரைவிமு 
நீதவிடமான அர்ச்சாவதாரத்திலே முற்பட்டவைர்இிலுள்ளவையும் கா 
ணலாமாகையாலே. “தேவபிஞுனநியும்” 
சென்று கருத்து, %₹ 

என்னும்படி மண்டியிருப்ப 

ல்யா, (௧௦). இப்படி. யர்ச்சாவதாசத்லே யெல்லாம் பூர்ண 
மாடல் ?: எல்லாத் இருப்பதகளிலு மெல்லாகுணங்ளு மொக்கப்ரகா 
ஈக்குமோவென்னு மாகால்க்ஷையிலே பரச்வாஇகளுக்கஸாதாசணமா 
யூம் ஸாகாசணமாயுமிருக்கும் குணல்களிலோ சோகுணமோசோ இரு 
ப்பஇயிலே ப்ரோதாக்யேக பிரகாசிக்கும்படியை, இல்வாற்வாசருளிச் 
செய்த இருப்பதிகள்தோறும் தர்சிப்பிக்ார்மேல். அஇல் ப்ரதமத் 
இலே, பசத்வாஇகளுக்கலாகாசணமான ஐரோகுணம் ப்சாதாம்யே 
கப்ரகாடுக்கே இருப்பதிகளை அருளச்செய்யக்கோலி அ௫ல;இவ்யதே 
ஸப்சதாகமான கோயிலில் ப்ரகாஇக்தெகுணத்தை ஆஇயிலே அருளி 
ச்செய்கறொர். ( வன்பெரூவானகம்.) என்று துடங்கி அதாவது :- 
(௪) 4 வன்பெருவானக முய்யவமசருய்ய மண்ணுப்பமண்ணுலல் 
மனிசருப்ய '” என்று, முதல்ப்ரும்ஹலோகத்இ லெழுர்தருளி பின்பு 
பூலோகத்திலெழுக்கருளின சட்டளையிவே, நைமித்இசப்சளயத்துக்க 

£தப் ரும்ஹலோகம் முதலாக ககட்ட உபரிகனலோ 
ce அவ்குள்ள ப்ரும்ஹாஇகளும் பூமியும் இங்குள்ள மதுஷ்ய 

க்கும்படியாக (௫) * இருவாளனினிதாகத் இருக்கண் 
ர்ன்ற இருவசங்கம் * என்றும், ( ௬.) 4 இருவாளன்இருப்பத ”* 

'இருசெ-ம். ௧௦. (௨).(௩) டெஃமொ. ௫. ௯. ௫. (௪) பெருமாள் - இ, ௪, ௧௦.. 
-B. ©. ௯, ௧௦, (௧) மே, ௪௧, 
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த்ருதயப்ரகாண்ம். ௨டக 

மூ. வடிவுடை கபலிடங்கட்டெயென்னு மவற்திலிவள் றத் 
சென்கொலோ வென்பிக்றெல்யுஹனெளஹார்த்த ப்சதா 

உரம். 

மூ (கல் மண்ணோர்விண்ணோர் வெற்பில்போசின்ற வேழுலக்குயிர் 

வடிவுடை வடிவுடையென்தெயார் ஒலும், அலிகம் அப இபில்கக 
ண்ட வென்றெபாட்டிலும் கட்லெயென்னுமவத்திலும் கலன்பென் 
இற பாட்டிலும், தேர்ன்றும்பசத்வாஇளில், இவள் இறத்து-இவன் இறக்: 
தேன்௫ர்இக்தாயென்றும், என்கொலோ - என்கொலோ முடிஏன்றதிவட் 
கென்றும், என்பிக்றெ - என்றுசொல்லப்பண்ணுவெ, வயூஹ் - வயுஹ்த் 
தினுடைய, ஸெளதாார்த்த - ஸெளஹார்த்தத்தை, பசகாசம்-.. பீம 

மா வடைய 
(அ) மண்ணோர் - பூமியிலுள்ளார்க்கும், விண்ணோர். - பசமபது 

வாஷிகளுக்கும் பொதுவான, வெற்பில் - இருமலையில், போடன்ற - 
போடின்றவென்றெ பாட்டின்படியே யெல்லாக்காலத்திலும், எமுலகு 
க்கு - ஸப்தலோகல்களுக்கு, உயிர் - உயிசாயிருக்குமவனுடைய, 
என்றும், சொல்லுறெபடியே, இருவுள்ளமுகந்து கண்வளர்க்தருளுறெ 
ஸ்ரீய£ பதியினுடைய இருப்பதிகளானகோயில், ( ௧) 4 வடிவுடைவா 
ஜோர்தலைவனே'” என்றும், (௨) *கடலிடல்கொண்ட *கடல்வண்ணா” 
என்றும், (௩) “கட்டில?” என்றும், (௪) *காகுத்தா?” என்னும், சொல் 
லுறெபடி. தோன்றும் பசத்வாஇகளில் (௫) இவள் இறத்தென்டுக் 
இத்தாய்?” என்றும், ( ௬) “என்கொலோமுடிகன்ற இவட்கே" என் 
றும், இலளிடையாட்டத்தில் தேவரீர்சக்இத்ததென் 2 இவள்காரிய 
மென்னாப்முடியக்கடவதென்று சொல்லும்படி பண்ணுகிற, பாற்கடல் 
யோக கி்இரைடிந்தைசெய்யும் வ்யூஹகுணமான ஸெளஹார்த்தத்தை 

ப்ரசாகமாகவுடைத்தாயிருக்குமென்கை. இஸ்தலத்திலே, வ்யூஹனெள 

ஹார்த்தம் ப்சாதாக்யேகப்சகாடுக்கும் மென்றபடி. * 

வ்யா, (௧௧) இனிகோயிலுக்காந்தரம், சொல்லப்பவேதான இரு 
மலையிலே ப்சகாடிக்கெ குணத்தையருளிச்செய்கிறூர். (மண்ணோர்) 
என்றுதுடல்9ி, அதாவது: (or) ““சண்ணாவானென்றும் மண்ணோர் 
விண்ணோர்க்கு ” என்றும், 4 தண்இருவிவேல்கடமே வானோர்க்கும் 

மண்ணோர்க்கும்?” வைப்பு என்றும், உபயவிபூதியிலுள்ளார்க்கும் சேமி 

துவைத்த நிஇிபோலே, ப்ராப்யமாயிருக்கே இருமலையில் “போ 
இன்றகாலல்கள் போயகாலங்கள் போகுகாலல்கள் தாய்தந்தையுமிசா 

இன்னுய்" என்றும், (௮) “கண்ணாயேழுலகக்குமுமிசாப் வெள்கார்வண்ணை 
னே? என்றும் சொல்லுறெபடியே, ஸர்வகாலமும், ஸர்வாத்மாதிமாக்க 

(லி இவா. ௭.௨. ௧௦.(௨) ஷே- ௭. (௨) ஷே. ௩. (௪) ஷே (௫) ஷூ, ௪, 
(௪) ஷே ௨ (௭)ஷ, ௪௮௩ (௮) பெ-மொ, ௪, ௯, 50, ம் 
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௨௫௨. ஆசாரியஹ்ருதயவ்யாக்யாதம். 

மூ. பாஸம்லைத்த நிகரில் வாத்ஸல்யமுஜ்வலம். 
ப்சவணமானவுளை கோயிலில் 

/லஸங்கத்தைப்பண்ணினு 

பயப்ரதாக     
         பாசம்வைத்த- என்பக்க 
ஒப்பில்லாத, வாத்ஸல்யம் - வாத்ஸல்யம், உஜ்வவலம் - ப்ரகாசிக்கும். 

(() உபயப்சசான - ஜீவேஸ்வசர்களிருவருடையவும் ப்சாதாச் 
யம் தோத்றுவிக்றெ - ப்ணவமான-ப்சணவம்போலேயிருக்தே, உரை 
கோயிலில். - வர்த்இக்த. இருககரியிலே, . 

ளுக்கும் ஸர்வவிசுபக்துவாய்க்கொண்டு ஸர்வர்க்குமாத்மாவாயிருக்கற 
வந்தர்யாமியுடைய குணமாயிருப்பதாய், (௧) “*என்கண்பாசம்வைத்த”” 
2) “நிகரில்புகழாய்”” என்றும், மிகவு ண்ணியனாயிருக்கிற வென்ப 150 ் ல லை 

  

க்கலிலே ஸங்கத்தைப்பண்ணினானென்றும், ஓப்பில்லாப் புகழையுடைய 
வனே! என்றும் சொல்லப்பட்டவாத்ஸல்யம் (௩) “பரம்சுடர்ச்சோத?: 
என்று,வடி.விலேதொடைகொள்ளலாம்படி. உஜ்வலமாமிருக்குமென்கை. 
பாசம்வைத்த நிகரில்வாக்ஸல்யமென்கையாலே, *ஒழிவில்காலம், உலக 
முண்டபெருவாயன்?? இசண்டையும் சேர்த்துப்பிடித்தருளிச் செய்த 
மைதோத்துறெது. கோயிலுக்ககந்தசம் இருமலையைச் சொல்லுகைதே 
ட்டமாகில், இரண்டு இருமலையுமொவ்வாதோ? தெர்க்குத்இருமலைவிஷ 
யமான 1ளெசொளியிளமை' 8ழேடக்க, ஒழிவில்காலம்இல் சொன்னவ 
டக்கில் இருமலையை அருளிச்செய்வானென்னென்னில்? பசத்வாஇகளுக் 
கஸாதாரணகுணப்ரகாசகமான ஸ்தலங்களை யருளிச்செய்தெ ப்சகரண 
மாகையாலே, தெர்க்குத் திருமலையில் ப்ரகா௫க்கெ குணத்துக்குச்சேர்த் 
'இயில்லாததுகொண்டு செசொளியிளமையை, செஞ்சொற்கவிகளோ 
டே, சேர்த்தருளிச் செய்வதாக விட்டுவைத்து இதுமுதலாக வருளிச் 
செய்தாரித்தனை. 

வ்யா. (௧௨) இனி, ஒழிவில் காலத்துக்குப் பின்பு இருப்பஇி விஷ. 
யமான இருவாய்மொதி 'ஒன்றும்தேவாகையாலே, இருககரியில் ப்ர 
காக. குணத்தையருளிச்செய்கருர். (உபயேத்யாதியால்) அதா 
வது: (௪) “கல ளகக?! * மித்யாத்மாகம்யுஞ்ஜித”” என் 
னும், (௫) “&ழ6* எனல்?! “ஒங்காரோபகவாக் விஷ்ணு?” என் 

றும் சொல்லுறெபடியே, ஸுப்தார்த்தங்களினுடைய ப்சாதாநயத்தாலே 
ஜிவேஸ்வரர்களிருவருக்கும் வாசகமாய்க்கொண்டு உபயருடையவும் 
ப்சாதாம்யம் தோற்றுவிக்க. ப்ரணவம்போலே, ஆற்வாருடையவும், 
பொலிக்துநின்த பிசானுடையவும் ஆஞ்ஜை இருப்புரிந்துகடக்கையாலே 
உயபருடையவும் ப்சாதாக்யம் ஜோற்றும்படியிருப்பதாய் (௬) “அவன் 
'மேவியுரைகோயில்” என்னு, பசமபத.த்இல் ஸம்ஸாரிகளிழவை நினைத்து. 

(௧) தி-வா. ௩, ௩, ௪ (௨)ஷ, சு, ௧0, ௧௦, (௨) ஷி, ௩, ௩. ௪. (௪) (௫) (5) 
இலா, ௪,௧௦௨, 
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த்ருதியப்சகரணம். ௨௫% 

மூ. எத்தேவுமென்னும் பசேஸச்வம். பொலியும், 
மூ-(௧௩) வைஷ்ணவ வாமகத்தில் நிறைந்த தீலமேனியில் ௬கிஜுக 
    

எத்தேவுமென்னும் - எத்தேவுமெல்வுலகங்களுமென்றயாட்ஒல் சொ 
ல்லப்பட்ட, பரேஷத்வம் - பசத்வமும் ஈரக்வமும், பொலியும் - ஸம் 
Gs sur Gad. 

(௫) வைஷ்ணவீவாமகத்தில் - வைஷ்ணவர்களையுடைத்தாய் லா 
மகனுடைய கேஷேத்சமான இருக்குருல்குஒியில், நிறைக்த- பூர்ணமான, 
நீலமேனியின் - கறுத்த இருமேனியுடைய, ௬ஜஐகக - ருசியையுண்டா 

2622, 

உள்வெதுப் போடிருக்குமாப்போலன்றிக்கே அவர்களுக்கணித்தாகவ 
து சிற்கப்பெறுகையாலே உள்வெதுப்பத்று வர்த்திக்கெ. ஸ்தலமான 
'இருககரியில், (௧) “எத்தேவு மெவ்வுலகங்களும் மற்றும் அன்பால் மறு! 
வில் மூர்த்தியோடொற் தித் தளையும் சின்றவண்ணம் நிற்கவே 
ஈஇருக்குருகூசதனுள் குரியமாணுருவாகய் சீள்குடக்கூத்தன்?” 
ஸ்வல்ய இரிக்தமைஸ் தவஸ்துக்களும் ஸ்வாஸாதாரண விக்சஹக்தோ 
பாதி அனக்கு ப்சகாசமாம்படியிருக்கிற ஐஸ்வரியக்தோடேகூட இரு 
க்குருகூரிலேஸ-லபனாய் வக்து சின்ஞுனென்ன சொல்லப்பட்ட (க) 
எஇருக்குறுகூரதனுட்பசன்” (௪) “இருக்குறுகூரதனுளீசன் ”” என்று 
ஸ.லபனான நிலையிலே ப்ரகாசிக்கற பசத்வலகஷணமான வீஸ்வச்வம் 
பொலிக்த பிரானென்கையாலே அபிவ்குதீதமாகா நித்குமென்கை.. 

  

என்னு, 

  

wr. (௧௩) இதுக்குப்பின்பு இருப்பதி விஷயமான இருவாய் 
மொழி, எங்கனேயோ, வாகையாலே, இருக்குதுல்குடியில் ப்சகா௫ிக். 
இறெகுணத்தை அரந்தரமருளிர்செய்கிருர். (வைஷ்ணவ) இத்யாஇ 
யால், இருக்குங்குடியிலென்னாதே *வைஷ்ணவவாமகத்தில் என்றது. 
ரொயிப்சாயல்.-அதாவது:-- வாமகாவதாசத்தில் தன்னுடைமை ப்பெனு 
கைக்கர்த்தியானுப்போலே, அர்த்தயொய் நின்றும், பாஷ்யகாரர் பக். 
சலிலே வேதார்தார்த்தம் கேட்டு சஷ்யனாய், * நாமும் ஈம்மிசரமானு, 
சனையுடையோம் *” என்கையாலே, ஸ்ரீவைஷ்ணவ ஈம்பியென்று இரு. 
காமமாய், வாமனுவதாசாம்ளமாகபுசாணஹித்தசாமிருக்கற. நம்பிய 
டைய இருப்பதியென்கை. அன்றிக்கே (௫) “அறியக்கத்றுவல்லார். 
வைட்டணவர்” என்னு, இன்கிர்த்சேரவிஷயமான இருவாய்மொழியை, 
க்கழ்றவர்கள் ) வைஷ்ணவசாவரென்கையாலே, வைஷ்ணவர்களுடைய 
srl, வாமாகேஷேத்சமாயிருக்கறதேரத்திலென்னவுமாம். வரமக£வ 

- (இ. இவா, ௪,௧௦, ௧௦, (௨) நே. ௧௦, (௨) ஷே, ௩, (௪) ஷி, ௪. (௫) Cpr Gy 
௧௪, (௪) 
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௨௫௪ ஆசாரிய்ஹ்ருதயன்யாக்யாதம். 

மூ. விபவலாவண்யம் பூர்ணம், 
மூ(௧௪) ௬விவசர்க்கு பாதமேணாக்கு மெளதார்யம் வானமா 

மலையிலே கொழுக்துவிடும். 
விபவ - விபவத்இில் சொல்லப்பட்ட, லாவண்யம்,- ஸமுதாயசோபை   

யானது, பூர்ணம் - பூர்ணமாயிருக்கும், 
(௮) ரு9விவமார்க்கு - ருசியாலே பசவ-சானவர்க்கு, பாகமே - 

தன் இருவடிகளையே, ாசணுக்கும் - ரணாகக்கொடுக்கும், ஒள தார்யம்- 
ஒளதார்யகுணம், வானமாமலையிலே - சரீவரமங்கலகரிலெழுர்கருளி 
யிருக்க வெம்பெருமான் பக்கலிலே, கொழுக்துவிடும் - உத்தரோத்த 
சமமிவ்ருத் தமாம். 
காரத்துக்கு ப்ரயோஜாம் (விபவலாவண்யம் பூர்ணம்) என்கததுக்கு 
டலாக விபவாக்வயத்தையுணர்த்துகையும், * குறியவன்குடி. குதுங்குடி. 
என்அமர்த்தத்தைத் தெரிவிக்கையும். ஆகவிப்படி மிருந்துள்ள இருக் 
குறுங்குடியில் (௧) நிறைந்தசோதி வெள்ளம்சூழ்ந்த நீண்டபொன் 
மேனி யொடும் நிறைக்சென்னுள்ளே நின்றொழிக்தான்!? என்னும், (௨) 
கிலமேனியும் கான்குதோளூ மென்னெஞ்சம் நிறைந்தனவே” என்றும் 
சொல்லுகறெபடியே, இவர் இருவுள்ளத்திலே வேறொன்னுக்டெ மறம் 
படி ப்ரகாசிக்க காளமேக நிபஸ்யாமமான விக்சஹத்தினுடைய (௩) 
செல்கன்றசென்னெஞ்சம்'” என்னும்படி, மேன்மேலுமனுபவ ௬ுஜெனக 
மாய் (௪) “ஜலா?! “ரூபவாக்ஸ.. பகஸ்ரீமாக் (௫) “௮-2. 

சரஃ ௧? “ரூபஸம் ஹகம் லக்ஷ்மீம்!” என்னு விபவத்இில் ப்ரகாஇக் 
குமதாகச்சொன்ன ஸமுதாய ஸோபயானலாவண்யம், (௯) “நிறைந்த 
ஸோ திவெள்ளம்சூற்கக?” என்கையாலே, பூர்ணமாயிருக்குமென்கை. * 

வ்யா. (௧௪) இப்படி பரத்வாஇிகளுக்க ஸாதாரணமான வோரோ 
குணங்கள் ப்சாதார்யேஈ ப்ரகாடிக்கும் குணங்களையருளிச்செய்த வறம் 
தரம் மந்றுமுண்டான குணங்களிலோசொன்னு ப்சாதாக்யேக ப்சகாசக் 
கம் ஸ்தலங்களை சிரிவசமங்கைமுதலாக இருப்பேசெல்லையாக இருவாய் 
மொழியடைவிலே யருளிச்செய்கருர்மேல் (ருசிவிவசர்க்கித்யாத) ஆ 
தாவது: கீழ்ச்சொன்ன லாவண்யத்தாலே ஒருவசாலும் கிவர்த்இப் 
பிக்கவொண்ணாதபடி. பிறந்தகருயொலே பரவரசாய் அகங்பகஇகளான 
வர்களுக்கு (௪) *ஆறெனக்கு நின்பாகமேச£ணாகத் தந்தொழிந்தாய்'” 
என்னும்படி, இருவடிகளே உபாயமாகக்கொடுக்கும் 4 கரசார்முடுல் 
வண்ணன் *” என்கிற, ஒளதார்யகுணம் (௮) * சரிவசமங்கலத்தவர் கை 
தொழவுறை வானமாமலை” ஏன்று, சிரீவசமங்கையிலெழுக்தருளியிக்கிற 
வானமாமலை பக்கலிலே (௯) “*வந்தருளி என் கெஞ்டெல்கொண்டவா 

.. ஸவர்கொழுந்தே? என்தெபடியே, தானே வர் திடங்கொண்டு தன்னை 
யுபகரிக்கும்படி. கொழுந்துவிட்டு வளருமென்கை. % 

இவாஃடு.டு.எ. (6) ழை, ௯. (௧) ஷ.,க. (௪) (௫) (௬) இஃ வாட்டு; 
(௭) ஷூ. ௭, ௧0. (௮) ஷே, ௬, (௧) எ,
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மூர(௧௫) களைகணற்ருரையுருக்கும். மாதுர்யல்குடமூக் 

ஹிக்கும், 
(sm) மெலிவிலும். சேயள்கொள்லிக்கும் ககுவதென்ளள் ் 

நித்யம், 

(ee) வயந கவர் a pera et 

(2) களைசணற்முளை - 
காரை, உருக்கும் - ீஇிலசாம்படிட 
ணம், குடமூக்கலே - கும்பகோண, i 

லனப்பெருகும். 

(௮) மெலிவிலும் - நாள்தோறும் 'மெலியுமளகிலு சமன் 
கொள்விக்கும் - அவனே சச்ஷகனென்றத்ய வவரிக்கும்படிபண்ணும், கர. 
பை -க்ருபாகுணம், தென்னகரிலே - இருவல்லலாழாகே. , அ 
நகரத்திலே, Agia = நித்யமாயிருக்கும். 

r ச] வ்யவஸாயஜ்னார் - ஆர்த்தரக்ஷண, இல் சன்னுவை 
ஸாயத்தைய்தாவாக வதிந்திருக்குமவர்க( 

இல், ஸ்தைர்யம் - அறுகூலாாலும் சலிப்பிக்க. 
ஸ்திசத்வகுணம், 

வ்யா.. (s@) க 
ப் களையா. 
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௨௫௬ ஆசாரியஹ்ருதயவ்யாக்யாதம். 

மூ. பம்போத்தரதேயஸ்சம். 
(௧௮) விளம்பலிரோத மழிக்கும் விருத்தகடகாஸாமர்தியம் ஈன் 

னகரிலே விஸ்இர்ணம். 
மூ(௧௯) கடித கடகவிகடகா 6 

பம்போத்தாதே மஸ்தம் - பம்பையினுடைய வடகசையான இருவண் 
வண்டேலே ரிலைபெத்திருக்குமென்கை. 

  

(@) விளம்பலிரோதம் - விளம்பிக்கையால் வ$்தப்சணயரோஷ 
தகை, அழிக்கும் - அழித்துப்பொகட்ட, விருத்தகடகாஸாமர்த்யம் - 
விருத்தங்களை கடிப்பிக்கவல்ல. ஸாமர்ல் 
மான இருவிண்ணகரிலே, வின், 

  யம், கன்ககரிலே - ஈல்லககா 

  

இர்ணம் - பரந்திருக்கும். 

(௫) கடித - கடிதரானுர்க்கும், கடக-கடகரானாற்கும், விகடகா - 
விகடகையைப்பண்ணுவதான, 

மின்கள்?” என்னு, ஆர்த்தாகஷணத்தில் தன்னுடைய வ்யவஸாயத்தைய 
காவாகவதிக் இருக்குமவர்களுடைய க்ஷணத்தில், (௧) “8868௯” 
(௨) “9895௯4” “ஈத்யஜேயம், எதத்வ்ருகம்மம?” என்றெபடியே, 
அதுகூலசாலும் சலிப்பிக்வொண்ணாதபடியிருக்குமவனுடைய ஸ்தைர் 
யகுணம் (௩).*தேறுகீர்ப்பம்பை வடபாலத்திருவண்வண்டர்”” என்று, 
பம்பையாஇெவாற்றுக்கு வடகரையான இருவண்வண்டோலே நிலைபெ 
நிறு நிர்க்குமென்கை. % 

வ்யா. (௧௮) (விளம்பவிசோதம்) இத்யாதி, அதாவது: க்சமப் 
சாப்திபற்னாமல் படற கவரைக்டோகக்கடுகவந்து. முகங்காட்டாமல் 
விளம்பித்து வருகையாலே (௪) “போகுஈம்பி”(௫)கழகமேசேல்கம்பி? 
என்னும்படி, ப்ரணயரோஷத்தாலே பிறக்கவிரோதத்தை (௬) “அழி 
த்தாயுன் இருவடியால்என்று, அழித்துப்பொகட்டலிருத் கங்களை கடிப் 
பிக்கவல்ல ஸாமர்தீயம், ( ௪) “*ஈல்குரவம் செல்வம்? என்றுதடம்9, 
தன்னில்தான் சேராதவற்றைச் சேர்த்துக்கொடு நித்தெ"விருத்தவிபூதி 
யோகத்தை ப்ரகாஇப்பித்த “இருவண்ணகர் ஈன்னகசே”' என்று ஈன்னக 
ரான இருவிண்ணகரிலே (௮) “பல்வகையும் பிறக்க 
பரந்இருக்கு மென்கை. % 

    

  என்றபடியே 

வ்யா. (௧௯) (கடிதகஷிதேத்யாதி)அதாவது:-- (௯) “சொனிருக்த 
மை காட்டீனிர்' என்றெ, கடகசாலே தன்பக்கல் கழி.தசானுர்க்கும் கடக 
ரானுர்க்கும்(௧௦) “இவளை சீரினியன்ன மீருமக்காசையில்லை விடுமினோ'” 
என்னும்படி, விகடனையைப்பண்ணுவதான ( ௧௧) “தேவ்பிராளையே”' 

(4) ஸ்ரீ.ரா-௮. ௧௮. ௨, (௨)ஷெ.. ௩௩. (௩) இவா. ௬, ௧,௧௬௦. (௪) ஷெ. ௨. ௨. 
@ ண்ட +e «Tur By ‘a : a றட பல்லக ees
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த்ருயேப்ரகரணம்- உ௨ட௭௪ 

மூ. பார்தவமவ்வூரிலே ச்விகுணம். 
மூ--(௨௦) கைம்முதலிழக்தாருண்ணும் நிஇிமினபத்கைக்வம் புகுமூரி 

ஃலேளம்ருத்தம். 
மூ-(௨௧) சென்று சேர்வார்க்கு 

  

பாந்தவம்- தந்தைகாயானபந்துத்வம், அவ்வூரிலே - இருத்துலை வில்லி 
மங்கலத்திலே, தவிகுணம் - இரட்டித்தருக்கும். 

(௮) கைம்முதகிழந்தார் - ப்சாப்ய ப்சாபகாபாஸங்களையிழக்கார், 
உண்ணும்- தாரக போஷக போக்யங்களெல்லாமாக புஜிக்கும், நிஇயின்- 
நிதிபோலே இருக்கதவவனுடைய, ஆபத்ஸகத்வம்-ஆபத்காலத்இலுதவு 
கையானது, புகுமூரிலே - இருக்கோளூரிலே, ஸம்ருத்தம் - ஸம்ருத்த 
மாயிருக்கும். 

(௮) சென்ன சேர்வார்க்கு - (ஹிதபசர்வார்த்தைகேளாதே) செ 
ன்று ப்சவேசிப்பனென்னுமவர்க்கு, 

தந்தைதாய்” என்றெவவனுடைய பாக்தவம் (௧) “*அவ்வூர்க்இருகாமம் 
கேட்பது ” என்று, தோழியானவள், இருத்துலைவில்லிமங்கலமென்று, 
'தான்சொல்லும்போது பெண்பிள்ளை சொன்னாப்போலினிகாமிசாமை 
யாலே, அவ்வூசென்று சொல்லப்பட்டதேருத்திலே, கேவபிரானும் ௮௪ 
விக்தலோசனனுமாய் நின்றிருக்துறையு மிசட்டைத்திரப்பதியாகையா 
லே, இரட்டித்இருக்குமென்கை, (விகடராபாக்தவம்) என்றது: விக 
டகாகசபாந்தவ மென்றபடி. * 

வ்யா, (௨௦) (கைம்முதலிழக்தாரித்யாதி) அசாவது:--(௨)*எலக் 
குழலியிழக்ததுறல்கே 7” என்று அடக் (௩) 4 கற்புடையாட்டி 
பிழந்ததுகட்டே ” என்று, ப்ராப்யாலாபநிபந்தகமான வார்தீஇயால் 
வக்சபாசவஸ்யத்தாலே, ப்சாப்யப்சாபகாபாஸங்களெல்லாம் சன்னடை 
யேவிட்டுக் கழிகையாலே கைம்முதலற்றவர்கள் (௪) **உண்ணுஞ்சோறு. 

பருகுகீர் இன்னும் வெத்இிலையுமெல்லாங் கண்ணன்”? என்று, காரக 
போஷக போக்யங்களெல்லாம் தானேயாகபுஜிக்கும் * வைத்தமாநிஇ?? 

என்னு, ஆபத்ரக்ஷசமாக சேமித்துவைக்க மஹாநிதிபோலேயிருக்கிற. 
வவனுடைய ஆபத்ஸகத்வம் (௫) “ இண்ணமென்னிளமான்புகுமூர் 
'இருக்கோளூசே”” என்னு, ப்ராப்யருடபிறந்தார்க்கு. ப்ரவேஷ்டல்யமா 
மிருக்கும் இருக்கோளூரிலே (௯௬) * செல்லம் மல்கயவன் பந்த ?? 
என்னு, ரசஷ்யவர்க்கத்தினுடைய ரக்ஷணமே தனக்கு நிரஇறயஸம் 

பத்தாக கினைத்துவந்து இடக்கையாலேளம்ருத்தமென்கை. * 

வ்யா. (௨௧) (சென்று சேர்வார்க்கு) இத்யாதி, அதாவது :-- (௪) 

ஈதென்இருப்பேசையில் சேர்வன் சென்றே” என்று, கசமப்சாப்இ ப் 

இ-வா, ௬.௫. ௧௦, (௨) ஜே. ௬. ௬, 4, (௩) ஷே,௧0, (௪) ஷீ. ௭, ௧. (௫). 

ழை. (௬) ஷை. எ.ர(எ) ழை. ௭, ௩, ௮: 
ட் 
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௨௫௮ ஆசாரியஹ்ருதயவ்யாக்யாசம். 

மூ. உசாத்துணை யறுச்கும் ளெளந்தர்யம்- மாநகரிலே சோஷி 

க்கும், 
மூ--(௨௨) ப்ரவணடத்கம் பாத்வவிமுகமாக்குமாகந்தவ்ருத்திகீணக 

ரிலே. 2 

உசாத்துணையறுக்கும் - உசாவுகைக்குக்துணையான கெஞ்ஜையபஹரிக் 
கும், ளெளந்தர்யம் - ஜெளக்தர்யமானது, மாஈஈரிலே-மஹாககசமான 
சென்இருப்பேராயிலே, சோவிக்கும் - ஸாம சேர்ஷத்இலே தெரியும். 

  

(9) ப்சவணடுத்தம் - ப்வணருடைய ரத்தத்தை, பசத்வ - பச 
தவத்திலும், விமுகமாக்கும் - விமுகமாம்படி பண்ணும், ஆரந்தவ்ருத்த- 
ஆகக்தல்ருத்தயொன த, கீணகரிலே - விசாலமான இருவாசன் வளையி 
லே வ்யக்தமென்றபடி.. 

ருசப்ரேமாதியத்தாலே ஹிதபசர்வார்த்தை கேளாதேசென்று ப் 
வேடப்பனென்னும்படியானவவர்களுக்கு (௧) “என்னெஞ்ஜனொருமங்கே 
ஒழிக்காருழந்இனியாசைக் கொண்டென்றுசாகோ?? என்னுக்படி, உசா 
,த்துணையான கெஞ்ஜை யபகரிக்கும். (௨), *செங்கனிவாயின் இத்ததா 

யும்? இக்யாஇயால் சொன்னவவனுடைய ஸெளத்தர்யம், (க) “தென் 
இருப்பேராயில் மாககர்? என்று, மஹாககசமான தென் இருப்பேசை 
பிலே (௪) * எழுக்ககல்வேதத்தொலி கின்றோல்கு ”' என்றெபடியே, 
அவ்விஷயத்தை யஅபவித்த ஹர்ஷப்ரகர்ஷத்தாலே அங்குள்ளார் பாடு 
இற ஸாமகோஷத்தாலே தெரியுமென்றபடி.. * 

வ்யா. (௨௨), [ப்சவண?த்தம்) இத்பாஇ, அதாவது: (௫) “வி 
னயுள்ளத்இன்சார்வல்லவா௫த் /களிலிசும்பேதலுற்றால் இருவாசன்வி 
ளையகனை மேவி வலஞ்செய்து கைதொழக்கூடுங்கொ லென்று மென் 
Piste” என்னும்படி, அவித்யா இகள், ப்ரத்யக்வஸ் அவான ஆத்மாவில் 
பற்தறப்போய் கெளிலை விளைப்பகான பரமபதத்தை ப்ராபிக்கவந்து 
அஇட்ஒனுலும், என் கெஞ்சானது இருவாரன் விளையா. அத்தேசத்தை 
கிட்டி அதுகூலவ்ருத்திபண்ணி கையால்கொழக்கூடுமோவென்னாகிற் 
கும், என்னு தன்பக்கல் ப்சவணசானவவர்கள்இித்தத்ஜை (௬) க்கை 
மற்ஜென்றின்றெக்ககல்லாத்சன்மை ? என்னு, பரமபதத்இன்பேருஞ் 
(சொல்லுகை யஸஹ்யமாம்படி பரத்வத்இல் விமுகமாகப்பண்ணும். (=) 
** இன்பம் பயக்கவெழில். மலர்மாதரும் தானுமிவ்வேமூலகையின்பம். 
பயக்கவிவிதுடன் வித்திருக்து””. என்றெ, ஆகந்தவ்ருத்தி. (௮) “இரு 
வாறன்விளை”' என்னும், (௯) “சீணகசமதுவே”” என்னும்,* நீணகரான 

ளையிலே வ்யக்தமென்றபடி. % 

nm. (5) வெக (0 ஷ.௪. (இ) Oo. 
. ஜெஷி(௫) ஷெ.௯... 
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த்ருதியப்ரகசண்ம்: ௨௫௯ 

மூ-(௨௨) ஸாதாசைப்பரிசழிக்கும்சேஷ்டிதாச்சர்யம்குளத்தேகொடி 
விடும், 

மூ-(௨௪) ஸசமம்மகஞ்சூழுல் ளெளகுமார்ய ப்ரகாஸமச்சேரியிலே. 
  

  

(ரி ஸாதசரை - ஆதசத்தோடு கூடினாசை, பரிசழிக்கும் - ஸ்ரீ 
,த்வஹஜமான லஜ்ஜாஇகளையழிக்கும், சேஷ்டிதாஸ்சரியம் - ஆஸ்சர் 
யகரமான சேஷ்டி.தழானது, குளத்இலே.இருக்குளக்தையிலே, கொடி- 
மாடக்கொடிகளாலே, விடம் - ப்ரகாக்கும். 

(g) verb - ஸ்ரமத்தைக்கண்ட, மகம் - மகஸ்ஸானது, சூழும்- 
ப்சமிக்கும்படியான, ஜெளகுமார்ய - ஞெளகுமார்யத்இனுடைய, ப்௪ 
காளம் - ப்ரகாஸமானது, அச்சேரியிலே - இருவண்பரிசாரத்திலே, 
(காணலா மென்றபடி.) 

வ்யா. (௨௨) (ஸாதரமை) இத்யாதி, ysrag:— (2) “gai 
லவனையாதரித்து கூடச்சென்றேன்”” என்று, கன்பக்கலாகரத்தோடே 

கூடியிருப்பாசை (௨)... “ பல்வளையார் முன்பரிசழிங்தேன் * என் 
னும்படி, ஸ்த்8ீத்வப்சகாசமான லஜ்ஜா.இயையழிக்கும். “ மரயக்கடத் 
தன்?! என்றெ, சேஷ்டிதாஸ்சர்யம். (௧௩) “மாடல்செற. மதின்தென் 

குளக்தை” என்றெ, இருக்குளந்தையிலே, இதுக்கென்னக்கட்டின மாட 

க்கொடிமுகேற ப்ரகாடிக்குமமன்கை. * 

வ்யா. (௨௪) (ஸெரமம்மகம்சூழும்) இத்யாதி, அதாவது: (௪) 

பணியாவமசர்'” இத்யாஇப்படியே, பசமப்சேமயுக்தசான நித்யஸதரி 
4 பரிசர்யைபண்ண, பசமபதத்தலேயிருக்குமவன்கிச தயவகுமா 
மோன இருமேனியோடேலம்ஸாரிகளுடைய துக்கத்தைப் போக்கு 

“க்காக தன்வாடியதியாதவி$்த: லோகத்திலேவந்தவதரித்து, அஒயா 
சல்லல் தவிர்ப்பது, படிதான்டீண்தொவுவதாகையால் வமமஸ்சமத்தை 

ுஸதநுஸக்இத்தமஸ்ஸாகது, வ்யாகுவ்தமாம் ப்ரமிக்கும்படியான 
(இ) * ஆழியும்சல்கும் சமப்பார்தாம் ** என்று, பூவேக்திஷப்போலே 
இருக்கும் இருலாழி இருச்சல்கையேக்துகறதும்மலைசமஃதா ப்பேலே, 

வன்பாரமாகத் தோற்றும்படிமிறாக்கவவவன். ஸெளுமாய்யப்சகாஸம், 
ட்ப கங்கையார்பிறக்தகக மாகையாலே, அழ்லார்ககு. அச்சேரியாயி 

“உருவசர்சக்கசம் சல்குசுமந்தஉகும்மோ duryi Gps 

  

உபை ) 

ப்பதாய்(௬, 
ceca’ என்று, (௪) “வண்பாசாசத்திருக்கமவன். 

இருவாற்மார் வர்க்கென்திதம் சொல்லாம்?! என்த இருமவெண்பர்சாரத் 
'இலே காணலாமென்கை. * ட 
படத அப கபட ட பப அபிககக டவ தம் ட ட த த தத 

(a) Baw. ௪. (ஷை ௪. (வூ. ஷூ, (௪) ஷே. ௩, ௪. (ட) Spr. 

(௬) ஷெ.எ. (௪) ஷே. ் 
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௨௬௦ ஆசாரியஹ்ருதயவ்யாக்யாதம். 

மூ-௨௫) மஹாமதிகளச்சம் கெட்டமரும் செளர்யாஇிகள் இத்முத் 
நிலே சொழிக்கும். 

மூ-(௨௯) ஸாத்பஹ்ருநிஸ்தனுபும் ஸாதாமொருக்ககே்கும் 

(9) மஹாமஇகள் - அஸ்.தாநேபய ரல்கெளான்வினசர் பேல்வார் 
அச்சங்கெட்டு - ரிர்ப்பயசாய், அடீரும்-ஹ்ருட்டசாம் படியான, மொளர் 
யாதிகள்-சம்ஸா இகரிசஸகப்சகடி தமொளர்யாஇகள், சத்ருத்திலே - இரு 
ச்சிற்ருற்திலே, சொழிக்கும் - ஒதுக்கப்பட்டுப்ரகர்சிக்கும். 

(௮) ஸாத்யஹ்ருஇஸ் சனாயும் - ஸாத்யமான ஆழ்வார் இருவுள்ள. 
த்தில் வாஸம்லபித்இிருக்கச்செய்தேயும், ஸாதஈம் - ஸுதகமான இருக் 
கடித்தானத்தையும், ஒருக்கடுக்கும் - ஸமமாகவர்த்திக்கும்படியான, 

  

வ்யா. (௨௫) (மஹாமதிகள்), @surBa eras: — (5) “ஈழ 

Bary O80 oS. “*ஸம்ஸ்ப்ருஸக்காஸகும்ஜெளசெர்விது: 

ரஸ்ஸமஹாமதி£?” என்றபடியே, ஸெளகுமார்யாதுஸந்தாஈத்தாலே, 
ரர ர அரா எல்னவ ட சாடுவன் இ ௮னாரவேோ மல்லை 
பண்ணும் மஹாமதிகள், (௨) '*எங்கள்செல்சார்வு!? என்னு, தங்களுக்கு 
கிர்ப்பயஸ்தாஈமான புகலாகநினைத்துபயங்கெட்டு(௩) “*இருச்இத்னாற்தங் 
கரையானை முக்கணல்மானை நான்முகனையமர்க்தேன்”” என்னு, ப்ரும்ஹ 
௬ுத்சர்களுடைய ஸத்தாஇகள் ஸ்வாதீஈமாம்படியவர்களை ப்ரகாரமாக 
வுடைய பெருமையையுடையவனாய்வைத்து ஸ-லபனாய்வக்து Hoe 
தவனை அவனுக்கென்வருதெகோ என்னு, பட்டமஅகுதல் இர்ந்து 
இட்டி யறுபவிக்கப்பெத்தேனென்று ஹ்ருஷ்டசாம்படியான ( ௪), 
வார்கடாவருவி'? இத்யாதியால்சொன்ன குவலயாபிட சாணூசமுஷ் 
ஓ.ககம்ஸாதிரிசஸப்ரகடஷத சொளர்யாஇிகள் (௫) * இருச்சங்கன்தூ 
தில் இருச்சிற்மூர்” என்றெ, இருப்பதியிலே, ஆந்அக்குள்ளில் மணிமு 
க்தாதிகள் கரையிலே கொழித்துத் தோற்றுமாப்போலே ப்ரகா௫க்கு 
மென்கை (மெளர்யாஇகள்) என்றெவிடத்தில் ஆஇிஸெப்தத்தாலே வீர்ய 
பசரக்சமங்களைச் சொல்லுது, ஆசென்ே ஸமாஇயாலே சொழிக்கு 
மென்ற. * 

வ்யா. (௨௬) (ஸாத்யஹ்ருதிஸ்தனாயுமித்யாஇ) அதாவது:-- ஸா 
ச்யம்கைப்பட்டால் ஸாதகத்திலிழிவாசன்றிக்கேயிருக்க (௬.3) இருக் 
கடித்தாகமுமென்னுடைச்சந்தையு மொருக்கடுத்துள்ளெ யுதையும்பிரா 
ன்? என்னு, ஸாத்யமானவாழ்வார் இருவுள்ளத்இல் வாஸம்லபித்இருக்கள் 
செய்தேயுமித்தைப்பெற்றது அத்தேரூத்தில் நிலையாலேய்ன் ஜூவென் 
அஸாதஈமான இருக்கடி.த்தானத்தையும் அடுத்துப்பிடித்து வர்த்இிக்கும் 

(ஐ பாச (8) இ-வா, ௮, ௪.௪, (௨) ழே, ௧௦. (௪) ழே, ௪. (௫) டை. 
Cap, ௬.௨ 

  

  
http://acharya.org



ம் ப 
த்ருதயப்சகரணம். ௨௬௧ 

மூ. க்ருதஜ்ஞதாகந்தம் தாயப்பதியிலே. 
மூ--(௨௪) அவகாஹித்தாசை அகக்யார்ஹமாக்கும் நாயகலக்ஷணம் 

'வளம்புகழுமூரிலேகுட்டமிடும். 
மூ-(௨௮) போக்பபாகுத்வரை 

      
க்ருகஜ்ளுதாகந்தம் - க்ருதத்ஞகாபரிமளம், தாயப்பதியிலே - கனக்கு 
சாயப்சாப்தமான இருக்கடி.த்தாகத்திலே (ப்ரகாசிக்குமென்றபடி.. 

(2) அவகாஹித்தாசை - தன்ப்ரஸாதத்இிலே மூற்னெவர்களை, 
அகம்யார்ஹமாக்கும் - மற்னொருவர்க்காகாதபடியாக்கும், காயகலக்ஷ 
ணம் - காயகனுடையலக்ஷணம், வளம்புகழுமூரிலே - இருப்புலியூரிலே, 
குட்டமிடும் - பூர்ணமாயிருக்கும். 

(௮) போக்யபாகத்வசை - போக்யசான வாழ்வார்க்குப்பசமபக்இ. 
மினுடைய பாகம்பிறக்குமளவுமுண்டான தவரை, 

  

படியான க்ருதஜ்ஞுகாபரிமளம் (௧ டு எருக்க ககானரகறுன்ப னைத் 
யப்பதி? என்று, தனக்கு சாயப்சாப்தமான ஸ்தாஈமாககினைத்இருக்கும் 
இருக்கடி.த்தாகத்திலேயென்கை, (கரு.தஜ்ஞகாகர்தம்) என்து: கடி. 
த்தாகம், என்னு, மணத்தையுடைத்தான ஸ்.தா௩மென்கையாலே. 

ல்யா, (௨௭) (அவகாஹித்தாசையித்யாஇ) “அதாங்து:- (௨) 
“அப்பன் இருவருள் மூற்னெள்?” என்று, சன்ப்சஸாதத்திலே மறுகளைய 
அவகாஹித்தாசை (௩) * அறுமாயன்பேச்சின்றிப் பேச்சலன் 7? (௪) 
ஈ இருப்புலியூர் புகழுன்திமத்று பசவாளிவள் நின்நிராப்பகல் ” (இ) 
ஈஇருப்புலியூர் கின்றமாயப்பிருன் இிருவருளாமிவள் கேர்ப்பட்டது?” என் 
னும்படி, அகக்யார்ஹமாக்குமதாய் (௯) *கருமாணிக்கமலைமேல் மணித் 
தடக்தாமசைக்காகேள்போல்'” (௭) '*துன்னுசூழ் சுடர்காயிறுமன்றியும் 
பல்சுடர்களும்போல்”” இத்யாஇகளால்சொன்ன அவயவசேோபை ஆபச 
ணஸோபை முதலானகாயகலக்ஷணம் (௮) “இருப்புலியூர்வளம்புகமும்* 
என்று, இவர்கொண்டாடும்படியான ஐஸ்வர்யத்தையுடைய இருப்புவி 
பூரிலே பூர்ணமாயிருக்குமென்கை, (குட்டமிடும்) என்றது :- குட்ட 
காடென்றுமத்தை நினைத்து. அருள்மூற்னொளையென்னாதே, (அவகா 
ஹித்தாமை) என்றது :-- கலந்தவர்களையகம்யார்ஹசாக்குஃ்படியிருக்க 
வேணும் காயகலக்ஷணமென்னு உத்தமகாயகலகஷணத்தை ஸாமாற்யேக 
தர்சிப்பித்து, அந்தலக்ஷணமிஸ்வசனுக்கு இருப்புலியூரிலே பூர்ணமாக 
ப்ரகாடிக்கு மென்றருளிச்செய்தெ வசாகையாலே, % 

  

  

ல்யா. (௨௮), (போம்பபாகத்வமை) இத்யாதி, அதாவதிஃ-. பசக 
னத்தவன் அக்கம்பக்வமாவதற்கு முன்னேபதற்தத்தாலே அதுக்கணித் ச் 
'தரகவக்து இடப்பதருப்பது நிற்பசாமாப்போலே போக்யபூகசான ஆற் 

(க மூரஷல்) இ-வா, ௮, ௬ ௮-ல், கண்டுகொள்க, 
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௨௬௨ ஆசாரிய்ஹ்ருதயல்யாக்யாதம். 

மூ. தெளிந்த ச்தைக்குமுன்னில் மூன் திலும் ப்ரகடம். 
மூ-(௨௯) Curae Bip aes i a capil கரைய 

திக்கும். 
மூ(௩௦) மஹாத்மாக்கள் விரஹம்ஸஹியா.த மரர்த்தலம் 

     
  தெளிட்கமுந்தைக்கு - பன தகெள்கல மலைக்கு, முன்னில்- மூன் 

சொன்ன, மூன்றிலும்- இருப்புளிங்குடி வாகுணமங்கை ஸ்ரீவைகுண் 
டம் இவை மூன்றுகளில், ப்சகடகம் - தெரியும். 

(௮) போகத்தில் - அறுபவதஸையில், தட்மோறும் - ரேஷமே 
ஷிபாவம் அத்தலையித்தலையாம்படியான, லைம் - ஸெள£ல்யகுணம், 
காட்கரையிலே - இருக்காட்கசையிலே, கரையழிக்கும் - கசையழியப் 
பெருகும். 

(3) டூஹாத்மாக்கள் - மஹாத்மாக்களோட்டை, விசஹம்னஹைி 

  

“Aneta Gators” என்றெ, சந்தைக்குமுன்சொன்ன “பளிங்கு. 
க்கிடக்துவசகுணமங்கையிருந்து வைகுந்தத்துணின்று என்று, டெ 
ப்பஇருப்பது நிற்புதான இருப்புளிங்குடி, இருவசகுணமங்கை, ஸ்ரீவை 
குண்டமாதெ, இருப்பதிமூன்றிலும் தெறியுமென்கை, x 

வ்யா. (௨௯) (போகத்தித்த தட்மேறும்) இத்யாதி, அதாவது:_இ 
ப்படிபோக்ய பூதசானவாற்வாருடனே கலக்துபரிமானுமிடத்தில், (௧) 
ஈஆட்கொள்வானொத்தென்று மிருண்டமாயன்” என்றும், (௨) *ஆரு 
யிர்ப்பட்ட தெனதுமிர்ப்பட்டது?” என்றும், பேசும்படி. அத்தலையித்த 
லையாய் ஸேஷஜேஷிபாவம்மாமுடிப் பரிமாறும்லேகுணம் (௩) “இருக் 
காட்களை மருவிய மாயன்றன்மாயம் நினைதொஜும்'” என்று, வித்தசாய் 
பேனை இருக்காட்கரையிலேகசையழியப்பெருகுமென்கை, (கசையழிக் 
கும்) என்றது, காட்கசையென்றே ஸமாதியாலே, % 

வ்யா. (௩0) (மஹாத்மாக்களில்யாஇி) அதாவது: (௪) “சம 
சோடங்குரைவார்க்கு” என்னு, தம்பரிஜுங்களோடேயல்கே நித்பவா 
ஸம்பண்ணுகிறவர்க்கென்னும்படி. (௫) * நிகல காது uty Fos 
HST Fo w geo {98 Ges Qopwosetyy sroxoss BSRCOSAQT eae 
Bea Y * ஸக்ருத்வசாகாரவிலோககாஸயாத்ருணிக்குதாஅ.த்தமபு 
கீஇிமுக்இபி3 | saprduiiorna Borin srdrwiisy Cex ICsuziel 
ஹோதிதுஸ்ஸஹை£” என்றபடியே, தம்முடைய விக்ரஹ.த்தை,யொரு 
க்கால் காணவேணுமென்றாசையாலே அறுத்தமமான போகமோக்ஷம். 
களையும் தருணிகரித்இருக்கும் மஹாத்மாக்களோட்டை Arana) 

- ௩-ல்) இ-வா, ௬, ௬-ல், கண்டுகொள்க, (௪) ஷூ௭, ௨, (௫) ஆ 
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த்ருதயப்ரகாரணம், ௨௬௩ 

மூ. வள.த்இன்களத்தே கூபரிக்கும். 

மூ--(௩௧) பிரிந்ததுன்பக்கடல் சடத்தும் விஷ்ணுபோதார்ருரம்ஸ்ய 
அகாவாயிலே மிழலெழும், 

    

  

வளத்தின் - ஆஸ்ரிறஸம்பத்தாயிவக்குமவனுடைய,, வத்த இருமூ 
ழிக்களத்திலே, கூடுபிரிக்கும் - கூகட்டிகிற்கும். 

(ஜி) பிரித்த - அன்புடையாசைய்பிரிகையால்வந்த, அன்பக்சடல்ட 
ுக்கலாகசத்தை, கடத்தும் - கிவர்இப்பிக்கும், விஷ்ணுபோதாக்ரு 
ஸம்ஸ்யம் - விஷ்ணுபோகமானவனுடைய ஆஸ்ரிதவிஷயத்தில் க்ருபை 
யானு, காவரயிலே - இருகாவாயிஜே, நிழலெழும் - ப்சஇபலிக்கும்,. 

  

  

யாமையாதெ மார்த்தவம் 12 மூழிக்களத்து வளத்இனை 7” என்று, ஆஸ் 
ரிதர்க்கு ஸம்பத்தாயிருக்கும் ஸ்வபாவனுனவவன் இருமூழிக்கள தத 
லே கூடட்டிரிற்குமென்கை,.. கூடுபூரிக்குமென்றது. களமென்றைஸ 
மாதயலே. % 

வ்யா. (௩) (பிரிக்ததுன்பக்கடலித்யாதி ) அதாவது: (௧) 
இன்புடையாரைப்பிரிவுருநோம்” என்றும், (௨) 4 துன்பக்கடல்பு 
க்க? என்றும் சொல்லுதெபஒயே, (௩) “எமசாலும்பழிப்புண்டு, 
அணிமூழிக்களத்துறையும் தம்மாலிழிப்புண்டில்கென்"என்னு, ( ௪.) 
ஈ தந்தாமைக்கொண்டகல்தல் தகவன்றென்றுசைமீர் மிகமேனிமெலி 
வெய்இி மேகலையுமீடழிர்தென்னகமேனியொழியாமே இருமூழிக்களத் 
தார்க்கு. தகவென்றுசையீர் ?* என்திப்படி, மேல்மேலுமாள்விடவேண் 
டு்படி. தன்னைப்பிரிகையால் வந்த துக்கஸாகசத்தை நிஸ்தரிப்பிக்கும் 
(௫) ““தஜல்கக௦ ஊரணி நடவட இ எனால் 13 4 விஷ்ணுபோதம் 

விகாகார்யத்திஞ்சிதஸ்இிபராயணம் ” என்றெ விஷ்ணபோதமான வவ 
னுடைய (௯9 *ஆவாவடியானிவனென்ஐருளாய் *? என்ற பேசுஷிக்கலாம் 
படியிருக்கும் ஆஸ்ரிசலிவை கீருபையா Dp ஆர்ருஸம்ஸ்யம் (ன) “க 
வாயுறைவன்ற, என்னு, அவன் நித்யவாஸம் பண்ணுறெ இருனாவாயிலே, 
உள்ளுகித்றே வஸ்துவின் ஸ்வபாவமிதுவோவென்றதியலாம்ப. அல் 
ஆரின்பேசாலே நிழலெழுமென்கை, காவாய்பேரலேயிருக்றெவலன் 
வர்த்இக்றதேறமாசையாலேகாவாய் என்னு ஊருக்குப்பேசாயிருக்கற 
தென்றுகருக்து. விஷ்ணுபோதத்வமித்தாலே, ப்ரகாசித்தாலதுக்குட 
லானவாக்குறம்ஸ்யம்கன்னடையேதோன்௮ுமிதே. (2) “ரகக 

ஜச்ஷீஜ்? காருன்யே மாக்குறம்ஸ்யோக? என்னு, விபஜித்துச்சொ 

ல்லி (௯) * னத 8௨ ஷர்டை ஷன?! “ஸ்த்ரிப்ணஷ் 

டேஇகொருண்யமா ஸ்ரிதேஃ்யாக்கும்ஸதா..”. என்கையாலே, ஆக்கு 
மம்ஸ்யமாவது:--ஆஸ்ரிதவிஷயக்ருபை.ஃ 

(4 சச்சி- இ.௫.௪. (௨ ஷே. (௨) இக. ௬.௪.௨. (௪) ஜே- ௧. (௫), 
(&) ஷை-௮,௪. (எ) ஷே. (௮) ௧..
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௨௬௪ ஆசாரியஹ்ருதயவ்யாக்யாதம். 

மூ--(௩௨) மரண்யமுகுந்தத்வம் உத்பலாவதகத்திலே ப் ரஹித்தம். 
மூஃ(௩௩) மார்க்கபக்துறைத்யம் மோஹகத்தேமவேமம். 

    

(௮) ஈரண்யமுகுக்கதீவம் - பரணவரனார்ஹனுடைய மோச்ஷப் 
தத்வம், உத்பலாவதகத்இிலே - இருக்கண்ணபுசத்திலே உத்பலாவத 
கமென்றெ விமாகத்தல் நித்தநிலையிலே, ப்ரஹித்தம - எல்லாருமறி 
யலாம். 

  

(௮) மார்க்க - மார்க்கத்துக்கு, பந்து - பக்துவானவனுடைய, சை 
தியம் - தாயஹசமான குளிர்ச்சியானது, மோஹகத்தே- இருமோஹூ 
ரிலே, மடுவிடும் - நிறைந்நிருக்கும். 
  

  

வ்யா. (௩௨) ( மாயண்யமுகுரதத்வம் ) இத்யாதி, அதாவது! 
1 சரணமாகுந்தன. தாளடைந்தார்க்கெல்லாம் மசணமானால் வை 
குக்கம்கொடுக்கும்பிரான் ? என்று, சழ்ச்சொன்னகுணமிஸோஷத்தா 
லே, எல்லார்க்கும் ஐரணவசணார் ஹனாயிருக்குமவனுடைய மோக்ஷ 
ப்ரதத்வம் (௧) “க்களில் DON Os, Bos | Torteross 

ஏன்டி வ்ஜக?? “உம்பலாவதகேஇவ்யே விமாநேபுஷ்சசேக்ஷணம் 
மொளரிசாஜமஹம்வந்தேஸகாளர்வாங்க ஸஃந்தரம் ” என்றபடியே, 
இருக்கண்ணபுசத்இில் உத்பலாவதகமென்று பேசையுடைத்தான இவ் 
யவிமாஈத்இல்,நித்றெரிலையிலே யெல்லாருமதியலாம்படி. ப்சஹித்தமெ 
ன்கை, மூருந்தத்வமாவது:--. முக்இபூமிப்சதத்வம். * வைகுக்கம் 
கொடுக்கும் பிரான்” என்கையாலே யாய்த்இவரிப்படி யருளிச்செய்த.து. 
பலமென்னு மாம்ஸமாய், உத்பலதேஹரென்றது மாம்ளைதேஹ சாயி 
ருக்கையன்திக்கேறரிரமோஷணத்தாலே உச்சகமாம்ஸசாய்க்கொண்டு 
உபேச்ஷிகதேஹசாயிருக்கும் முமூக்டிக்களாய் (௨) * கீ ஆஷி 
ஊு$்ஸ்க ஸ௮58௦%3"' “தேஷாம்மமாவதோவாஸமுத்பலாவதகம்வித$”” 
என்ெபடியே, அவர்களுக்கு சக்ஷகனுனவனெழமுக்தருளி நிர்ச்சையாலே 
உத்பலாவதகமென்றங்குத்தை இல்யவிமாகத்துக்குப் பேசாகையாலே 
யாய்த்து மோக்ஷப்ரதத்வம் அக்தஸ்தலத்திலே ப்சஹித்தமென்தது. * 

வ்வா. (௩௩) ( மார்க்கபந்துசைத்யம் ) இத்யாதி, அதாவது: 
இப்படிமோக்ஷப்சகனான தன்னுடைய ப்சஸா.தத்தாலே மோச்ஷபூமிக் குப்போவார்க்கு (௩) * காளமேகத்தையன் நிமத்னொன்றிலன்கஇ 7? (௪) “ஆத்தன்தாமரையடியன்றி மத்திலமாணே”” என்றும்படி, ஆப்த ஞய்க்கூடக்கொண்டுபோம் மார்க்கபக்துவானவனுடைய (௫) “சரி குழல்கமலக்கட்கனிவாய்காளமேகம் ?” என்னும், (௯) * அவனடிநிழல்த டம்” என்றும், ( ௭) “மாதகமணிக்தடம்!? என்றும் சொல்லும்படி யிருந்துள்ள ஸாம்ஸாரிகலகலதா பஹசமானஞைத்யம் அம்ருசப்சதாக ஸமயத்தில் அஸரர்களைமோஹிப்பித்தவிட மாகையாலே மோஹ கேஷச்ரமான இருமோகூரிலே கிறைக்து நிலைபெற்திருக்குமெனகை. 
மலவிமென்றது:--(௮)“மசதகமணித்தடம்?” என்றெஸமாஇயாலே.* 

(க) (6)௩-நு-௮-ல்) இவர. ௧௦. ௧௦ - ல் காண்சு;
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த்ருதியப்ரகரணம். ௨௬டு 

மூ--(௩௪) ஸளைய்பபுத்ச சிஷ்யஸாத்ய ஷித்தபூஸஃசார்ச்சகத்துக்கு 
முக நாபி பாதங்கள் தவாசத்சயத்தாலே. காட்டும் ஸாம். 

,யம் அகந்தறாயநத்இலேவ்யக்த 

  

மூ--(கடு) மோக்ஷதாகத்தில் ப்ரணதபாசதக்தர்யம் வளம்மிக்க ஈஇியி 
லே கசைபுசளும். 

(௫) ஸஸைய்ய - ஸேகாபதியாழ்வான், புத்ச - புத்சர்களான ப்ரம் 
ஹாதிகள், சிஷ்ய -,ரஷ்யர்கள் இவர்களாக, ஸாத்ய - ஸாத்யரு, 
டையவும், ஹித்த - ஹித்தருடையவும், பூஸ_ச - ப் சாம்ஹணர்களுடை. 
யவும், அர்ச்சகத்துக்கு - ஆசாதகத்துக்கு, முககாபிபாதங்கள் - முகம், 
நாபி, பாதல்கள், இவை, த்வாசத்ரங்த் தாலே - மூன்னுவாசலாலே, காட் 
டும்ஸாம்பம்-தாச,தம்யம்பாசதேகாட்டுதெகுணம் (அகக் தசயகத்திலே)- 
'இருவகக்கரபு.த்தலே, வ்யக்தம் - ப்ரகா௫க்கும்:-- 

  

(௮) மோக்ஷதாகத்தல் - மோக்ஷம்கொடுக்கும்போது, ப்ரணதபா 
சதந்தர்யம் - ஆஸ்ரிதர்க்குப்பாசதந்தர்ய0னாகை, வளம்மிக்ககஇயிலே - 
இருவாட்டாத்திலே, கரைபுசளும் - அமர்யாதமாகப்சவஹிக்கும், 

  

வ்யா. (௩௪) (ஸளைர்யேத்யாதி) அதாவது:-- ( ௧.) “அமரர் 
கோனர்ச்டிக்ன்றங்கப்பணிசெய்வர் விண்ணோர்?” என், ளேகாளஹி. 
தசானளோனைமுதலியாசாஜறெ ( ௨) “ஷு கக8?? 4யத்சபூர் 
வேஸாத்யா?”” என்றெ, நித்யல-ரிகளில் தலைவசானலாத்யருடையவும், 
(௩) அமரராய்த்இரினன்முர்கட்காஇ *? என்கையாலே, புத்சர்க 
ளான ப்ரும்ஹாஇிகளாசறஹித்தருடையவும், (௪) *“படமுடையசவில் 
பள்ளி பயின்றவன்பா தங்காண ௩டமினோகமர்களுள்ளீர்?” என்று, இவ 
ருபதேஸம்கேட்ட சஷ்யர்களான பூஸசருடையவும், அர்ச்சகத்துக்கு 
இருமுகமும் இருகாபியும் இருவடிகளுமாஇற விவற்றை இருவாசல் மூன் 
மலும் தர்சிப்பிக்றெ, நித்யஸ-ரிகள் ஸம்ஸாரிகளென்னறு விஸேஷம். 
பாசாத ஸாம்யகுணம், இருவாந்தபுசத்தில் கண்வளர்ந்தருளுறெ ப்சகா 
சத்திலே வ்யக்தமாயிருக்குமென்கை. 

வ்யா. (௩௫) (மோக்ஷதாகத்தஇலிக்யாஇ) அதாவது: (இ) 
எ இருள்கருவானமைன்றானதுஈமதுவிதவகை *” என்றும், (௬), 
“விண்ணுலகம் தருவானாய் விசைகன்னுன் விதவகையே:? என்றுமிப் 
படி. ஹர்வஸமனானவன், ஆஸ்ரிதர்க்குமோக்ஷப்ரதாகம் பண்ணுமளவில் 

அவர்கள் விதித்தப்படிசெய்வானாய்ித்ற வாஸ்ரிதபாசதந்தர்யம் ( or ) 
“£வளம்மிக்கவாட்டாத்றான்?” என்னு, சக்ஷ்யவர்க்கம் குறைவற்றதேரமா 
கையாலே அவனுக்குஸம்பத்துமிக்கருக்தெஇருவாட்டாத்திலே அமர் 
யாதமாகப்சவஹிக்கு மென்கை. கரைபுசளூமென்தது:-- ஆறுயென்றெ. 
ஸமாதஇியாலே. 
a (=-m-ap-) 40-2-d-areire, (டு) ஷை, ௬.௪, (௬) 0-௬. ௩, (௪) ழே... 

ae
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௨௬௬ அசாரியஹ்ருதயவ்யாக்யாதம். 

மூ-4(௩௬) தயாஜ்யதேஹவ்யாமொஹம் மருள்கள்கடியும் மயல்மிகு 
பொழிலிலே தழைக்கும், 

மூ-(௩௭) அல்கெரிக்கவவகாஸம் பார்க்கும் ஸ்வாமிக்வம் பெருஈகரி 
@n@neQuiogy: 

  

௮) த்யாஜ்யதேஹவ்யாமோஹம்-விடவேண்டிய சேஹத்திலுண். 
டான வ்யாமொஹம், மருள்கள் - அஜ்ஞாகங்களை, கடியும் - போக்குறெ 
மயல்மிகுபொழிலிலே - வ்யாமோஹமிமிக்க இருமாலிஞ்சோலையிலே, 
தழைக்கும் - அபிவ்ருத் தமாம்: 

(9) அல்ககேரிக்க - இவளைவிஷமீகரிக்க, அவகாஸும் - இடத்தை 
பார்க்கும், ப்ரதிக்ஷிக்கும், ஸ்வாமிதீவம் - ஸ்வாமிக்வமானது, பெருகக 
ரிலே - இருப்பேர்ககரிலே, பேர்பெத்த்து - ப்சஸங்கமாயிற்று, 

  

    

      
  வ்யா. (௩௬) (த்யாஜ்பதேஹவ்யாமோஹம்)இத்யாஇ;அ,காவது:-- 

முழுகஷடக்களுக்குத்யாஜ்யமான தேஹத்இல் சரமதேஹமாகையாலே, 
மஹிஷியுடைய உச்ஷ்டத்தைவிரும்பும் சாஜபுச்சனைப்போலே, (௧) 
*வஞ்சக்கள்வனாய், கெஞ்சுமுயிருமுள்கலற்து, மாயவாக்கை யதனுட் 
புக்கு? என்றபடியே, இதன் கோஷம்பாசாமல் உட்புக்கு (௨), 
“இருமாலிருஞ்சோலைமலையே”' இத்யாஇப்படியே உகர்தருளின நிலங்க 
ளெல்லாவத்திலும் பண்ணும் விருப்பத்தை யிஇலேகதேறத்திலேபண் 
ணி, (௩) “மங்கவொட்டு? என்றும், காலைக்கட்டி. விடுவிக்கும்படி, 
இவனுக்குண்டான வ்யாமோதாம், (௪) “ மருள்கள்கடியும் மணிமலை *” 
என்றும், ஸர்வருடையவுமஞாஈத்தை ' ஸவாஸஈமாகப்போக்குமதாய் 
(௫) “மயல் மிகுபொழில்சூழ் மாலிருஞ்சோலை” என்னு, போசக்யப்௪ 
கர்ஷத்தாலே, போக்தாக்களைப்பிச்சேத்றவத்ருன. சோலையையுடைய 
தெற்குத்தருமலையிலே ஸம்ருத்தமாய்ச்செல்லுமென்கை. பொழிலென் 
இற ஸமாதியாலேயாய்க் துத்தழைக்குமென்றது. & 

வ்யா, (௩௭) (அங்கேரிக்கவவகாஸாம்பாக்கும்) இத்யாதி, அதா 
வது:-- (௬) “*இருமாலிருஞ்சோலை மலையென்னேனென்ன இருமால் 
வந்துயென் கெஞ்சுநிழையப்புகுக்தான்!” என்னு, ஸ்வால்கொச்துக்குட 
லான ஸ.க்ருதலவமில்லாதாசையும், மடிமாங்காயிமொப்போலே, என் 
ஜாரைச்சொன்னாய்,இத்யாதயான வஜ்ஞாதஸ.க்ருதங்களையாரோயித்த 
ங்கேரிக்கைக்கிடம் பார்க்குமவனுடைய ஸ்வாமித்வம். ( ஏ), © Auge 
'கசராவணைமேல் '?. என்று,  கண்வளர்ந்தருளுறெஇருப்பேர்ககரிலே, 
'ப்சஷித்தமாய்த்தென்கை. ஆக, இருப்பதிகள்கோறும் ஓரோகுணம் 
ப்சாதாற்யேப்ரகாடிக்குமென்னுமிடம், இவசருளிச்செய்த இருப்பதிக 
“ளெல்லாவத்திலும் கர்சப்பித்தாசாயிற்று. * 
சக 2) இ-வர-௧0-எ-ல், காண்க, (ட) டே-௨., ௧௦. -௧0. ௮.௯ 
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த்விதேப்ரகரணம். ௨௬௭ 

மூ-(௩௮) இவற்தில்ப்சாவண்யமிவள்பசமே யென்னவுண்டாய் ஷோ 
டஸகலாபூர்ணமான சர்த்ரமண்டலம்போலே பதினாறு 

, குகக்ஷத்சம் நிசம்பினவாறே தேவபோக்யமான வலம். 
ருதம்போலன்நிக்கே யென்னாத்தமிழிசைக்காசர் முதற்பத் 
தர் வானவசென்னம்மான் பார்பரவென்னும்படி. ஸேஸ்வர 

விபூதி யோக்யமான 

(4) இவற்றில் இக்தவர்ச்சாவதாரஸ். கலங்களில், ப்சாவண்யம் - 

ஆதசாதிஸயம், இவள்பசமேயென்ன - இவளுக்குத்தகுமோவென்னும் 
படி, உண்டாய் - உண்டாய், ஷோடஸுகலாபூர்ணமான - பதினாறுகலை 
களாலும் பரிபூர்ணமான, சந்த்சமண்டலம்போலே - சந்த்சபிம்பம்போ 
லே, பதினாறுதிருகக்ஷ£த்ரம் - பதினாறுவயஸ்ஸ., கிரம்பினவாறே - 
பூர்ணமானலாறே, தேவபோக்யமான- தேவதைகளுக்கே போக்யமான, 
இல் - அந்தசந்தசமண்டலத்திலுண்டான, அம்ருகம்போலன்றிக்கே, 
அம்ருதத்தைக்காட்டிலும் வ்யாவ்ருத்தமாய், எக்கா - என்காவிலுண் 
டான, தமிழர் - த்சாவிடபாஷாறிபுணரும், இசைகாரர்-ஸ்வரம்தெரிந்த. 
வரும், முதல்பத்தர்-ஸ்சேஷ்டசானபக்தரும், வாகவர்-நித்யஸ.ரிகளும், 
என்னம்மான் - எனக்குஸ்வாமியானவலும், பார் - பூமியிலுள்ளாரும், 

  

பசவென்னும்படி. - பசவத்தக்கதென்னும்படி, ஸேஸ்வச - ஈஸ்வர 
ஜேகேடின, விபூதி யோக்யமான - விபூதிக்கறுபர்வ்யமான, 

தெப்போது 2 இவர்தாம் ப்சபந்தமருளிச்செய்யத்துடங்கத்ஜெத்த 
ளை இருகக்ஷத்சத்இல்2.. இதுதனக்கு போக்த்ருநியமமுண்டோ 2? இ. 
இன்போச்யதைதானிருக்கும்படியெல்னே 2 என்னுமகால்கைஷயிலே 
யருளிச்செய்கிரார்மேல். (இவத்தில் ப்சாவண்யம் ) என்றுதுடல், 
அதாவது: இவ்வர்ச்சாவதாச ஸ்தலங்களில் ப்சாவண்யம் (௧) “முலை 
யோமுழுமுத்தும்போக்திலபெருமான்மலையோஇிருவேல்கடமென்றுகற் 
இன்த வாசகமிவள்பரமே'” என்னும்படி, பருவம் நிரம்புவதற்கு முன்னே 
யுண்டாய் பஇனுறுகலைகளாலும் பரிபூர்ணமான சக்த்சமண்டலம்போ, 
லே பதினாறு இருகக்ஷத்ரம் பூர்ணமானலாறே (௨) “aston iyi 
5,௦௯5 = “இல்லை? “க்ருஷ்ணபசேஷமரைஸ்ஸஸ்வக் பீயதெவைஸ. 

'தாமய??” என்றெபடியே, தேவர்களுக்கு போக்யமாகையாலே போக் 
'தீருகியமமுடைத்தான அந்த சந்தரமண்டலத்தில் அம்ருகம்போலன்றி 
3கே (௩) “'என்னுவிலின்கவி” என்றும், ( ௪) “பாலேய்தமிழரிசை 
காசர்பத்தர் பசவுமாயிசம்"' என்றும், (௫) “'தூமுதல்பத்தர்க்கு” என்: 
தும், (௬) “*கேட்டாரார் வானவர்கள்” என்றும், (௭) “தென்னா. 
'வென்னுமென்னம்மான்”” என்னும், (௮) “பார்பரவின்கவி”” என்றும். 

(5) இ-லி.௬௦. (௨) (௩) தி-வா.௩. ௯.௧. (௪) தி-வா, கூடு. ௧௧ (ட). 
(&) @p- 40, & 85, (@) 8- எடு, (ஏ) ௭ கூடு, (8)
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௨௬௮ ஆசாரியஹ்ருதயவ்யாக்யாதம். 

மூ, பாலோடமுதன்ன மென்மொழிமுகஞ்செய்தது. 
மூ--(௩௯) நீர்பால் கெப்யமுதாய் நிரம்பினவேரி கெளிக்குமாப்போ 

லே பரபக்த்யாஇமயஜ்ஞாராம்ருதாப்இரிமிக்க வாய்க 
ores ன் 

பாலோடமுதன்ன - பாலோக்டினவம்ருதம்போன்ற, மென்மொழி - 
ம்ருதுவானரப்தம், மூகம்செப்தது. - இவர்முகத்தில் நின்றுமுண்டா 
யிற்று: 

(4) 8ீர்- சீரானது, பால் - பாலாய், கெய் - செய்யாய், அமுத 
மாய் - அம்ருகமாய், நிரம்பனவேரி - பூர்ணமானவேரி, கெளிக்குமாப் 
போலே. - உடையுமாப்போலே, பசபக்த்யாஇமய - பசபக்த்யாதிகளா 
ய்பரிணமித்த, ஜ்ஞாக - பகவத்ஜ்ஞாகமாறெ, அம்ருதாப்தி - அம்ருத 
ஸாகரம், நிமிக்றெ - கெளிஜெ, வாய்களை - வாய்க்கசையாலே, மிடை 
ந்து - நெருங்9, 

சொல்லுறெபடியே, ஸ்வபசவிபாகம் ஸ.ஒரிஸம்ஸாரிவிபாகக் ஈமோசத 
GW விபாகமத சஸ்வசனோடே. கூடவிரண்டு விபூஇயும் புஜிக்கைக்கு 
யோக்யமாய், ( ௧) “பாலோடமு சன்னவாயிசம், அமுதமென்மொழி” 
என்றெபடியே, வாச்யவாசக ஸம்ஸ்லேஷாஸத்தாலே பாலுமமுதமும் 
கலந்தாப்போலேயாய் போக்யதாஇரயத்தாலும், புஜித்தார்க்கு. நித் 
யத்வத்தைக்கொடுக்கையாலும், அம்ருதலமமாய் அஇவவ்யாவ்ருத்த 
மான மார்த்தவத்தையுடைத்தான ஸூப்தம் வந்து இவர்முகோத்ககமா 
யிற்றென்கை. %& 

வ்யா, (௩௯) இவர்பக்கல் ப்சபந்தமவதரிக்கத்துடல்வெ காலத் 
தையருளிச்செய்தார்க்கழ், இதுதானவதரிக்குமளவிலிப்படி, காமவனைக் 
கவிபாடவேணுமென்னு ஸங்கல்பித்திருந்து பாடினாசோவென்னுமாகா 
ங்கைஷயிலே, இதினவதசணக்சமத்தை யருளிச்செய்சருர்மேல். (நீர் 
பாலென்று அடம்) அதாவது :-- சீர்பாலாய், பால் கெய்யாய், கெய் 
யம்ருதமாயத்தாலே கிரம்பினதோசேரி பொருமல்கெளித்துடையுமாப் 
போலே (௨) மயர்வலமஇனலமருளினன்” என்றெவிடத்இல்கர்மத்ஞா 
காஅக்குஹீதையான பக்கிஸ்தாநத்தில் பகவத்ப்சஸாதமாயி ௮.தடியாக 
பசபக்இதுடல்9 பிறக்கையாலே, ஜ்ஞாகம் முதலிலே பசபக்இருபமாய், 
பசபக்தியானது. பசஜ்ஞாகமாய், பசஜ்ஞாகமானது பரமபக்இயரய்(௩) 
5 மிஸ்ர 8ச89 ரஷ 972 20௭௮௭ 9792 1? 4 அச்யுதபக்இிதத்வஜ் 
'ஞாகாம்ருதாப்இபரிவாஹுடபைர்வசோபி3 7* என்ெய்டியே, அந்த 

பக்த்யாஇகளாய்கிறைக்சஞாகமாதெ. வம்ருதாப்தியானது ஆஸ்சயம 
மல் பரிவாஹாபேலக்ஷையிறந்து(௪) “நிமியும்வாய்” என்ெபடியே, 

(இ த-வா.௮.௬,௪௯(௨) ஷ, ௪.௪௯ (௫) (௪) ஷெஃகூடு;௨. 
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த்ருதயப்சகரணம். ௨௬௯. 

மூ. மொழிபட்டு அவாவிலக்தாஇியென்று பேர்பெத்றது. 
மூ-(௪0), 
மொழிபட்டு - வசகரூபமாய், அவாவிலந்தாஇியென்று. - அயிகிவேசத்தி 
லுண்டான வந்தாஇ ரூபவாயிசமென்று, பேர்பெற்றது - ப்சஹித்தமா 
யிற்று, 

னஞ்செய் எல்லையில்ஞாகவின்பத்தைநின்மலமாக வைத்தவர். 

  

      

(அ) மனஞ்செய் - ஸங்கல்பரூபமான, எல்லையில் - அபரிச்சே.த்ய 
மான, ஜ்ஞாகம் - ஜ்ஞாநத்தையுடைய, இன்பத்தை - ஜ்ஞாகாகந்தலக்ஷ. 
ணமான ஸ்வரூபத்தை, நிர்மலமாகவைத்தவர் - சிர்மலமாக ஸாசஷாரத் 

கெளிறெவாய்கரையாலே ( ௧ ) ** மிடைக்தசொல் 7” என்றபடியே, 
சொற்கள்தான் காமிங்குத்தைக்கு இஞ்சித்சரித்தோமாகவேணுமென்றெ 
ன்னைக்கொள் என்னைக்கொள்ளென்று' மேல்விமுகையாலே நெரும்கிக் 
கொண்டு (௨) 1 மொழிபட்டோடும்”” என்றெபடியே, வசகரூபமாய் 
பப்சவஹித்து இப்படி. பசபக்த்யாத்யவஸ்தாத்சயாபர்கபக்இப்ரேரிகமா 
யவதரிக்கையாலே() “அவாவிலக்தாஇகளாலிவையாயிசமும்?” என்று, 
பக்இபலாத்காச.த்தாலே பிறந்தவங்தாஇயான வாயிரமென்று நிரூபக 
மாம்படியாயிற்றென்கை. ஆக இவரிப்சபக்தமருளிச்செய்கைக்கடியான 
ப்சாவண்யமும், பிறந்தகாலமும் அருளிச்செய்யத்துடல்னெ காலமும், 
இதனுடைய ஸர்வாஇகொசத்வமும், சஸ்யதையும்,'அவதீரித்தக்சமமும், 
சொல்லித்தாயிற்று. * 

aus. (90) இனிமேலிப்சபந்த ப்சஇிபாத்யார்த்தங்களை விஸ்த 
சேண ப்ரஇபாஇப்பதாகத் இருவுள்ளம்பற்தி Bi ப்சதமத்திலே ஸா 
கநாத்க்ருத பகவத்தத்வரான விவர்ஸம்ஸாரிகளுக்குஜ்ஜீவகார்த்தோப 

தேஸம் பண்ணின விப்சபந்த ப்ரதிபொத்யார்த்தலாம்யத்தாலே பகவத் 
ப்சணீதததோபசிஷத் ஸமமாகச்சொல்லப்படுமென்னொர். (மனஞ்செய்) 
என்று தடக், ௮.தாவது:-- (௪) “*எல்லாப்பொருள்கட்கும் வித்தாய் 

முகலில் இதையாமே மனஞ்செய் ஞானத்துன்பெருமை” என்றும், (௫) 
“எல்லையில் -ஞானத்தன்'” என்றும் சொல்லுறெபடியே, ஸர்வகாரண 

மாம், அபரிச்சேத்பமான ஸவ்கல்பரூபஞாகத்தை யுடையனுய் (௬) 
ஈகுழ்க்தனில்பெரிய சடர்ஞானவின்பம்"” என்றெபடியே, ப்ரகருஇபுு 
ஷதத்வங்களிரண்டும் (தனக்குள்ளேயாம்படி. வ்யாபித்து தானபரிச்சேத்: 

யமாம் உஜ்வலமாய் ஜ்ஞாகரகந்தலக்ஷணமாயிருக்தற ஸ்லரூபத்தையு 

பையனான ஸர்வேஸ்வசனை (௭) “என தாவிபுள்ளேநிறைக்கஞானமூர்த்இ 
எநின்மலமாகவைத்து”” என்று, பரிபூசணஜ்ஞாக ஸ்வரூபனானவுன்னையெ 

ன்னெஞ்சுக்குள்ளேவிசதமமாக வதுபவித்தேனென்னும்படி. 
(8) B-ar. 6. ct. 69. (e) Op He 

apna. G. 2 (G) ஜெய 40. wt (3) OF 
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௨௭௦ ஆசாரியஹ்ருதயவ்யாக்யாதம். 

ர. ஞானப்பிசானை ஞானத்துவைம்மினென்றவிதுதத்வ 
    

ஜ்ஞ்சநப்பிசானென்ற வெம்பெ 

மானை, ஜ்ஞாநத்து. - ஜ்ஞாகத்திலே, வைம்மின் - வைய்யுங்கோள், 

என்றவிது - என்றுபதே௫த்தவிது, தத்வவிவேக - தத்வங்களினுடைய 

ரித்தவாழ்வார்,(௧) “இரும்கற்பகஞ்சேர்வானத்.தவர்க்குமல்லாதவர்க்கும் 
மத்தெல்லாயவர்க்கும் எறிதிரைவையமுற்றும் , எனத்துருவாயிடந்த 
ஞானப்பிசானையல்லாலில்லை நான்கண்டனல்லதுவே'” என்று, ப்சளயார் 
ணவமக்னையானபூமியைமஹாவராஹமாயுத்தரித்தஜ்ஞாகமக்இகளையும், 

ஸ்வாமித்வப்சாப்தியையுமுடையனாய்ஸ்லோகத்வயமுகத்தாலேசசமோ 

பாயத்தை வெளியிகெயாலே ஜ்ஞாகோபகாசகனுமாயிராக்ெவனை 
யொழிய ஸர்வர்க்குமுஜ்ஜீவனஹே தவாமிருப்பதொன்றில்லை. இதுகான் 
அறுதியிட்டவிலக்ஷ்ணமான வாத்தமென்று ப்சதமப்ரதபந்தத்திலரு 
ளிச்செய்தவிஷயத்தை உயாயமாகப்பத்தச்சொல்லுறெவளவில் (௨) 
“இருக்குறுகூசகளை உளல்கொள்ளானத்துவைம்மினும்மை யுய்யக்கொ 
ண்டு போகுதில்”” என்று, உஜ்ஜீவிக்கவேண்டியிருக்தர்களாகல் அவ 
ன்ரித்யவாஸம்பண்ணுறெ தேருத்தை உங்கள் மாகஸஜ்ஞாகத்துக்கு 
விஷயமாக்குங்கோளென்னு ஸம்ஸாரிகளைக்குறித்துபதேடுத்த Air 
பந்தம் தர்மஸல்ஸ் தாபகார்த்தமாக அவதரித்தருளின க்ருஷ்ணன் (௯), 
“ஏஜுவிஷ் கைவ க 50௦-௮௨௧ | nfo sw was Tar)ssseot) 
8S” அஸ்தாரஸ்கேஹகாருண்ய தர்மாதர்மஇயாகுலம்।பார்த்தம்ப்சபக்க 

கரித்தவாழ்வார், ஞாகப்பிரானை 

  

   
  

  

முத்திஸ்ய ஸாஸ்தீராவதரணங்க்ருதம் ” என்றபடியே, severe 
யுண்டானபங்து ஸ்கேககாருண்யங்களாலும், ஸ்வதர்மத்தில தர்மபுத்தி 
யாலும் கலல்கி (௪) “ரஜக ல? 1 நயோச்ஸ்யாமி?” என்று, யுத் 
தாம்நிவ்ருத்தனாய், (ட) “* ஷ்ணன் உர கவராத வ் Wig Tero FO 

ஊாணலமுஜ் ௨? * யச்சேயஸ்யார்நிஸ்செம்ப்ருஹிதக்மேஷியஸ்தே 
ஹம். மாமாம்த்வாம்ப் பக்கம்? என்று. அர்ச்சுனனைத்தெளிவித்த, 
யுத்தே ப்சவ்ருத்தனாக்குகை வ்யாஜமாக (௬) “*அதறிவினால் குறைவில் 
லாவகல்ஞாலத்தவசதிய”” என்றெபடியே, லோகத்துக்குஜ்ஜீவாமமாஸ்)த் 
சமாம்படி, எல்லாப்பொருளுமதிவித்த, ஸ்ரீீதையில், ப்சதமத்திலே. 
கேஹாத்மாபிமான கார்யமான பந்துஸ்நேஹத்ஜையும் வதபிஇயையும் 
மாத்றுகைக்காக தத்வஜ்ஞாகத்தை உபதே௫க்கத்துடங்குறெவளவிலே 
(எ) “நஷ்னனை வாக ல3௦ 850௨8 HEwg srs SB: கல்வி? ஏ ம்ஜமல் 

BEBE” “நத்வேவாஹம்ஜாதுகாஸம் ஈச்வர்கேமேஜ௩இபா$ | wore 
அகபவிஷ்யாம$ ஸர்வேவயமத3 பசம் |? என்று, ஸர்வேஸ்வரனான. 
ர ee நித்யசென்றருளிச்செய்கத வழியாலே 

0) BS. as, (2) (6) (2) ீ-6. (இ ஷ-௨, ௭.(௪) (ர) 
இ வடட, “ts * ps ‘ 
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SGBui 18 rex. ௨௪௪ 

மூ. விவேக நித்யத்வாநித்யத்வ நியந்த்ருத்வ ஸெளலப்ய ஸாம் 
  

  

விவேக-விவேகத்தையும், கித்யாநித்யத்வ-ஆத்மநித்யக்வ தேகானித்யத் 
வங்களையும், நியந்த்ருச்வ- நியந்தாவாயிருக்றபடி. யையும், ஸெளலப்ய- 
(வதாச) ளெளலீப்யத்தைபும், ஸாம்ய -(ஆஸ்சயரண்யத்தல்) ஸமனா. 

ஜீவபசபேதம் ஜீவர்களுக்கு பசஸ்பசபேதமாற விவற்றை தர்சப்பி 
த்து(க) * டல் Sree Tro AersSodwr | Sar Est Soi od 

EAS Sewnso” “தேஹிகோஸ்மிர்பகாகேஹே கெளமாசம்யெள 
வாம்ஜரா | ததாதேஹாந்தரப்சாப்இர்த்திரஸ்தத்சகமுஹ்யதி * இத் 
யாதியாலே ப்சக்ருத்யாத்மவிவேகத்தையும் சொல்லுகையாலே தத் 
வங்களினுடைய விவேகத்தையும் (௨) “வரக நஷஸ்ீஸு ஜஜ ரணுஸ், 
Bont | EW RAM SHOU Sy SH HpHgsoeMvs” ( m) “Serosd moss 
EOD Py WOME ESOT Tyros! | ODT FS oso Hywel se 

SgSenkger 85S” (@) “mmosés post -nsios BOK 867௭ 

WI TPA WAOHOSPl MD KyewrPPosrdsmpsin” “அக்தவந்தமிமே 
CsoprOsucoCwrdrrvovel Noor 81 snr ACurtiz@cowsivu தஸ்மாத் 
யுத்யஸ்யபாச.த*கதாயதேம்ரியதேவாகதாடக்காயம்பூக்வாபவிதாவாகபூ 
ய$ 1) அஜோரித்யஸ்மாஸ்வ தோயம்புசாணோ கஹங்யதேஹங்யமாநே 
ஸரீரேர். *வாஸாம்ஷி ஜீர்ணாரியகாவிஹாயஈவாகி க்ருஹ்ணாகெசோ 
பசாணி | sort sro விஹாயஜீர்ணாக்யர்யாரிக்ருண்ஹாதி ஈசோப 
சாணி 1 ததாஸரீராணிவிஹாயஜீர்ணாஃ்யக்யக்யாரிஸல்யாதி. நவாநிதே 
ஹீ? இத்யாககளாலே, ஆத்மநித்யத்வ தேஹாரித்யதவங்களையும் 
( @) “ wmordtxetnas’ posanep tas | Shows வில் 

கழு சஜ்ளா 7”. * மெங்ல் வகி மள. (எஜ்9௨ ௰தஸ்மராக | கீர 
gomromsininn ஹெகலணாஷலிலம்??. “பூமிசாபோகலோவாயு? கம்ம 
கோபுத்திசேவச | அஹங்காசயிதயம்மே பிர்காப்சக்குசெஷ்டதா?” அப. 
சேயமிகஸ்.த்வர்யாம்  ப்ரக்ருஇம்வித்திமேபசாம், ஜீவபூகாம்மஹாபர 
ஹோயயேதம்தார்யஜேஜகம்? என்றெபடி, சேககாசேதககரீரியாய் (௬), 
{ SBg ig Wom) B Dy DOE © 84) Pr Swod sen” Sevialcouic namin 

ஹ்ருஸெக்ி விஷ்டோமத்தஸ்ம்ருஇர்த்ஞாகமபோஹகஞ்ச'” என்றும், 
ர் எ) “கஜ yVQUr BT Are பய அப | ஸரி கல 2. ஆலி 

ஜ்ஷாடகமக்கெ? 4 ஈஸ்வரஸ்ஸர்வ பூதாகா௦ஹ்ருத்தே லேகெர்ஜ்௩௩இ 
ஷ்டஇ டப்சரமயல் ஸர்வபூகாரியந்த்சா ரூடாநிமாயயா”” என்றும் சொல் 
லுறெபடியே, ஸர்வஜாஹ்ருதிஸ்கனாய் நின்னு: ஸகலப்சவ்ருத்இ கிவ்ருக்: 

'இகளையும் பண்ணிவிக்கையாகற. ஈஸ்வானுடைய நியக்த்ருத்வத்தையும் 

(த) ஸ்ரீ-2. ௨.௧௩, (௨) டே -௧௮. (௩) ட -௨0, (௪) ஷே - ௨௨. (௫) 
Cage. = (௬) ஜெக, சடு; (௪) ௧௮: ௬௧, ;
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௨௭௨ ஆசாரியஹ்ருதயவ்யாக்யாதம்: 

மூ. யாஹங்காசேர்த்ரிய பரணகம? parece கரண 

யிருக்கையையும், அஹங்காரதோஷ - ௮ஹங்கார, 
தையும், இர்த்ரியபல-இந்த்ரியப்சாபல்யத்தையும், மநப்ரா.தாந்ய-மாஸ் 

ஹுனம்? காகையையும், கரணசியமக-இக்த்ரியங்களின் நியமருக்தையும், 

(4) எத்தடன வமர 83905. gens?” : தஸ்யாஹம்ஃ-லப3 

பார்த்தரித்யயுக்கல்யயோகக”” என்றும் (௨) “னானை வள 5௭7 

FOSS, To! ௪ ஸெஜானாநாலல் ம ரனையஷிரியஷரி? 6 பரித்சா 
ணாய ஸாதாநாம் விகாாயசதுஷ்க்ருதாம் | தர்மஸம்ஸ் தாபகார்த்தாய 

ஸம்பவாமியுகேயுகே ”” என்றும் பக்இமான்கள் நிமித்தமாகவும்௮வ 

தார ப்சயுக்தமாகவுமுண்டானவவன் ஸெளலப்யத்தையும் (க) “33 
MoptQundsH SHB §x(Losst” “ஸமோஹம் ஸர்வபூதேஷ. ௩மேத் 
வே ஷ்யோஸ்இகப்ரிய?” என்னு, அவனுடைய ஆஸ் சயணியத்வே ஸர் 
வஸாம்யத்தையும் (௪) “(௫8380 ஐ 1 0.ல415048 | wow 

நஷ்ட ஐ கிஷ்?! “ப்ருக்ருதே£ க்ரியமாணாரிகுணை$ கர்மாணி 
ஸர்வஸு$ | அஹங்காசவிமூடாத்மா கர்த்தாஹமிமெர்யதே” என்று, 
அஹங்காரதோஷத்தையும், (௫) 00௧97-௮8௭ 2௦5 5௮400௨௨856 | 

ஷு ஷவரை ச்ச 510௯ம்?” “யதகோஹ்யபிகெளந்தேய புரு 

ஷஸ்யவிபஸ்ித$ | இந்த்ரியாணிப்சமா$ீரிஹசந்டி ப்சபைம்மா$ ?? 
ஏன்று, இந்த்ரிய ப்சாபல்யத்தையும், (௬) “ட ௦௦கஸ்கீக ல. என்ட 
OBE) SW gmop Know hy MAIS HSK 0S” Se greoiraIwowss 

குஷ்ணப்சமாஇபலவக்குடம்(கஸ்யாஹம்சிக்சஹம்மக்யேவாயோரிவலஃ 
துஷ்ஸ-கரம்” என்றும், (எ) *₹8-40890-ஷ்ண்னைலவு க்கு ரவு 

கனங்ககள் 3௯ Borge onyngs” “: அஸம்மயம் மஹாபாஹோம 

சோதுர் நிர்காரஹம்சலம் | அப்யாஸேகது கெளந்தேயவைசாக்யோசச 
க்குஹ்யதே? என்னுமத்தை, அக்க இந்தரியங்களில் வைத்துக்கொண்டு, 
மாஸ்ஹினுடைய ப்சாதாக்யத்தையும் (௮) ESOS Soosesy os 

SATS yw! | SGyrros Ned Jars Sha wero” “srPeviairenfiew 

ம்யம்யயுக்க ஆவ$தமத்பச8) வஸ்யேஹியஸ் யேர்த்ரியாணிதஸ்ய ப்சஜ் 
ஞாப்ரதிஷ்டிதா?” என்றும், (௯). “டலாம் மல்ல வண்டல் 

ஞூ? “ஸர்வத்வாசாணிஸம்யம்யபமகோஹ்ருஇ நிருத்ய௪'” என்றும், ௧௪ 
ணநியமகத்தையும், (௧0). “வக்ரா ஸம BEB Says i i este 

PHS § 762௭௧௧௧477 * சதுர்விதாபஜந்தேமாம் ஜஈஸ்ஸ.ஃ க்ருத 
Goris தாக கன்ன மதத 22 ஜ்ஞாநீசபரதார்ஷப?என்று. 

   

  

    

. (கத) IE. a ae. (2) Cpe. y, (m) ஷே- ௯.௨௧, (௪) ஷே -௩, ௨. 
(@) ஷுூ.௨௦ (௬) ஷ.-௬.௬௪. (௪) ஷெ- ௬௯ ௬டு. (௮) ஷெ- ௨.௬௪ 
(௯) ஜே-௮. ௪௨, (௧௦) ஷட.-௭, ௧௬,
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AG Rw re rom ௨௭௩ 

மூ. நியமாஷைச்ருதிபேதசேவாவை விபாகவிபூதியோக 
ஸடக்குதிபேத - எக்ருஇகளுடையபேதத்தையும், தேவாஸஃரவிபாக- 
தேவதைகள் அடைரர் இவர்களுடைய விபாகத்தையும், வீபூதி - yy 
இகளுடைய, யோக - போகத்தையும் 

  

   
ஸைக்குககளுடைய ட ட (கே) எஞ்ச ளாரே பட்ட 

BASS | Bb vowdgarEos papas mbor”? “(4 Qaran soni Qaer Bor 
கேஸ்மிர்தைவ ஆளடசமேல | cpetenbe deur ieee e a 
ஸரிமிதா? என்ன, தேவாலைவிபாகஞ்தையும், (௨) “சூ 3840 
ல உண்க உலர 1 (PrN Sse Fh wm Spar மர்கஸ் | Saag 

ஸ்லின் 29௬?” 4 ஹந்ததேககமிஷ்யாமிவிபூ௫ிராத்மகஸ், 

ரடபா$ | ப்சாதாக்யத8 குரு்சேஷ்டமாஸ்த்யக்தோவிஸ் கசஸ்யமே *? 
ஆஇத்யாகாமதற௦விஷ்ணுர்த்போதஷாம் சவிசம்ஸூடமாக்” இக்யாஇயா 
Ga, AyMCursimpuo, (m) “aT sststie gogo sm 

WIE GSS | (ax sbFovwersss Myo Sorg oI mot HSS” 

“பஸ்யாமிசேவாம் ஸ்கவஹேவதேஹேளர்வாம்ஸ் கதாபூகவிஸேஷஸய் 
காக் | ப்ரும்ஹாணமீஸம்கமலாஸகஸ்தம்ருவீம்ப்சஸர்வாக ரகாம்௪ 
இப்தார்” இத்யாரியாலே விஸ்வரூபதர்ரநத்தையும், (௪) “ot, mes 
HY, Trg os Moyo | Sv SB A Bet Foss we Toms, rose!” 

“மர்மகாபவமத்பக்தோ மத்யாஜீமாம்ஈமஸ்குரு | மாமேவைஷ்்யஹியுக் 
,த்வைவமாத்மாகம்மத்பசாயண?'” என்று, அங்கஸஹிகையான பக்இ. 
யையும், (௫) “5 *ழ3%-ஸ்மன EGU Oi | வெல்லக் os 

SoS RMN bs oss YS ॥ SBsFe00KS) Bors rss” “தைவிஹ். 

யேஷாகுணம௰ீமமமாயாதுசத்யயா | மாமேவயேப்சபத்யக்தே மாயா 
மேதாம் த.ரந்திதே ॥ தமெவராசணம் கச்சஸர்வபாவெகபாசத”' என்று, 
அங்கத்வேஙவும், (௬) “ 8868008803 7? ** ஸர்வதர்மாங்பரித்யஜ்ய 77 

இத்யாயொலே, ஸ்வதந்தரத்வேவுமிரண்பெடியான ப்சபத்யுபதே 
த்தையும் பண்ணினாப்போலே, இவரும், (௪) “அடியேனுள்ளான்!” என் 
இதெவிடத்திலே, ஸாப்தமாகவும் ஆர்த்தமாகவும் ஜீவபச பேதமும் ஜீவர் 
களுக்குபசஸ்பரபேசமும், (௮) “சென்றுசென்றுபசம்பசமாய்” என்னு, 
ஆத்மாவுக்கு தேஹாஇவிலகஷணத்வத்தைச்சொல்லுகையாலே,ப்சக்குத் 
யாத்மவிவேகமுமாஇத் தத்வவிவேகத்தையும், (௬) மின்னின்நிலையில. 
மன்னுயிராக்கைகள்?” என்றும், (௧௦) உள்ளுமில்லதும்” என்றும், இத 
இத்தத்வங்களின் நித்யத்வாரித்யத்வல்களையும், (௧௧) *உடன்மிசையுயி 
செனக்கரங்தெங்கும்பசக்து” என்றும், (௧௨) “கரந்தசவிடந்தொறுமிடம் 

(௮ ஸ்ரீ-2.௧௬. ௬.(௨)மை:-௧௦.௧௯. (உட -௧௪. ௪௫. (௪) டே. -௯. 
௩௪. (டு) ஷூஎ.௧௪. (௬) ஷே- ௧௮. ௬௬. (எ) (௮) தி-லா. ௮: ௮.௫, ம் 
இ-வா.௪,௨.௨, (௧௦) ஜே.- ௪, (௧௪) டே.- ௧, ௪௪, (௪௨) ஷ-௧௦.... 

கடு
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௨௪௪ ஆசாரியஹ்ருதயவ்யாக்யாதம். 

மூ: விஸ்வரூபதரரஈ ஸாங்கபக்இ ப்ரபத்தி 
    

விஸ்வரூப - விஸ்வரூபத்தெடைய, தர்பாக - தர்மத்தையும், ஸால்க- 
அங்கத்கோகூடின, பக்இி - பக்தியையும், ப்ரபத்இித்வைவித்ப - ஸா 
ங்கப்ரபத்தி ஸ்வசர்தீரப்சபத்இகளையும், 

     
இகழ்பொருடொரும் காக்தெல்கும்பசந்து?” என்னும், அக்தசேதகாசே 
தகரரிரியாய், ( ௧) “நின்றனர் ” இத்யாஇப்படியே, அவற்றின்ஸகல 
ப்ரவ்ருத்இி நிவ்ருத்தெளும் ஸ்வாதிஈமாம்படி.யிருக்கதவவனைடைய நிய 
நீத்ருத்வத்தையும், (௨) * பத்துடையடி.பவர்க்கெளியவன் ** என்றும், 
(௧) “பலபிறப்பாயொளிவருமியல்வினன்"” என்றும், ஆசாலேசமூடை 
யாசைப்பற்றவும், அவதாச ப்சயுக்தமாகவுமுண்டான வவனுடையலஸெள 
லப்யத்தையும் (௪) “மூற்றவும் நின்றனன்?” என்னு, அவனுடைய ஆச்ச 
யணியத்வேலாம்யத்தையும் (௫) * சீர்துமசென்றிவை வேர்மூதல்மா 
ய்த்து?' என்று, ஸம்ஸாசஹேதுவதுவேயரகச் சொல்லுகையாலே அஹ ங்காசதோஷத்கையும், (௬) 4 விண்ணுளார். பெருமார்க்கடிமைசெய் 
வாசையும் செறும் ஐம்புலன் ?” என்றிர்தரியபலத்தையும், (எ) 1௦௩ 
,த்தைவலித்து.”” என்று, மகோகியமகத்தனருமை சொல்லுகையாலே 
மடப்சாதாம்யத்தையும், (௮)... * உள்ளமுரைசெயலுள்ளவிம்மூன். 
நையும்முள்ளிக்கெடுத்து '”. என்னு -காணகியமனத்தையும், (௯) “பெ 
ருகாகொணவிம்மையிலே பிச்சை தான்கொள்வர் 2. என்சையாலே, ஆ 
ர்த்தனுனப்சஷ்டைஸ்வர்யகாமன், ( ௧௦) 4 இறுகலிறப்பு ** என்கை 
யாலே, ஜிஜ்ஞாளடவான. கேவலன், (௧௧) ** குணங்கள் நிறைபுகழ்மன் 
னர்” இத்யாதியாலே, அர்த்தார்த்தியான அபூர்வைஸ்வர்யகாமன்?? (௧௨) 
“ இருகாசணர்சாள். காலம்பெதச் இந்இத்தும்மின் *  என்கையாலே 
ஜஞாநியாகே. பகவச்சசணார்த்இ. என்ற, ஸடக்ருதிபேதத்தையும், 
“அசக்காசரர்.. பித்தருள்ளீசேல், கண்ணாவசரர் 2? 4 ஈல்லவமரர்."' 
என்று தேவாஸ-விபாகத்தையும், (௧௩) “புகமுகல்லொருவல்? (௧௪) 
“ஈல்குரவும்”” (௧௫) “மாயாவாமனன்”” இவைகளிலே, விபூதியோகழ் 
யும். “நீராய் கிலனப்த் தியாய்க் காலாய்கெவொஞய், Pr, 
சண்டாய்ச்சவனுயயனானுய்'” என்து, விரவருப சர்ப5 2௮ அ 
குடைத்தவகெறி வழிகின்று புறநெறிகளை கட்ணெக்குமின்பசையத'” 
என்றும், * மேவித்கொழுஅய்மினீர்கள் வேதப்புனிதவிருக்கைகாவிற் 
கொண்டச்சுதன் தன்னை ஞானலிஇபிழையாமே 7? என்றும், 4 மாலை 
கண்ணி, காலைமாலை கமலமலரிட்டுக்கொழுமினோ” என்றும், ஸரன்கபக் 

ன் 

  

  

   

(த) த-வா.௬௪௬.(௨)ஷ - ௩.க. (௩) டெ.-௨, (e) @pe, 2. & 
(௫) ஷை -௧௩.(௬) (௭) (௮) இ-வா.௧,௨,௪, (௯) ஷூ- ௪.௧. ௧, (40) (௧௧) 
தி-வா. ௪.௧.௮. (௧௨) ஜை-௪, (am) Gp. - ௩. ௪. ௪, (௧௪) ௫௯:௩௪, (௨௫) 
Op - or. wy, ட்
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தருதியப்ரகசணம். ௨௭௫ 

மூ. தீவைவிம்யாகெளாலே அன்றோதிய தகோஸமமென்னும், 
ஆஜிகளாலே - இவற்றைமுதலாக உடை, ரனதுகளாலே, அன்மோ 
திய - அக்காலத்திலேகண்ணனாலே சொல்லப்பட்ட, சோமைம் - தை 
யோடு த்ருஸம், என்னும் - என்று சொல்லப்படும், 
     

  இயையும், * அவனுடைய வுணர்வுகொண்ணெர்க்து 2” என்று, அவ 
அருளிச்செய்த ப்ரபுத்இருப ஜ்ஞாகத்தை ஸஹாயமாகக்கொண்டத்தை 
யதிங்தென்கையாலே பக்ச்யல்கத்வேகவும், “மத்னொன்தில்லை” “சசண 
மாகும் ” என்றெவற்னுலே, ஸ்வதம்சத்வேகவும், இசண்டெகையான: 
ப்ரபத்தியையுமுபதேடுக்கையாலே, ப்சஇிபாத்யார்த்த ஸாம்யத்தைல் 

என்த ஸ்ரீரீதையோடொக்கச் 
சொல்லப்படமென்கை, (ப்சபத்இத்வைவித்பாஇகளாலே) என்றெவிட 
த்தில் ஆனெப்தத்தாலே (௧) “ஏஜ் உ ௮ஸ்கஷ வல 1 5௧௪033) 
ஜேஷரின் எலநல BOBPH SS? 1... ஜம்மகர்மசமேதிவ்யமேவம் 
யோவேத்ததத்வத£ | தியக்க்வாதேஹம்புகர்ஐக்ம-கைதிமாமேதிலோர் 

2 கொண்டு * மாயனன்னோதிய வாக்கு * 

ஜு? என்றாப்போலே, (௨) ** இவைபத்தும் வல்லாசமசசோயேர்வில் 
சென்றறுவர்தம்பிறவியஞ்சிதை *” என்று, சொன்ன அவதாசசஹஸ்ய 
வைபவம் (௯) *“எ௫-இக வச" வோஸ்ஜிலு வ கஷ்ட | கனக. 
ஷக் வள லமுணராக 837! 4 பத்ரம்புஷ்பம்பலம் தொயம்யோமே 
பக்த்யாப்ரயச்சதி। தகஹம்பக்த்யுபஹ்ருகமஸ்காமிப்சயதாத்மா??” என் 
முப்போலே, (௪) * பிரிவசையின் தி ஈன்னிர்தாய்ப்பிரிவஅவும் புகை 
பூ" என்று. சொன்னவவன்ஸ்வாசாததை முதலாக ஜேருக்தங்களை 
யும், தேஹாத்மாபிமானுஇகளைகரமத்இிலே ப்சாப்யஸா.தகங்களினெல்லை 
பிலே மூட்கேகையும், ஸாத்யோபாயல்களிலேபசக்து ஹித்தோபாயத் 
*தைமறைத்து உபதே?ிக்குமிடத்தல்வைபவம்தோத்தவெளியிடுகையுமா 
னவத்றையும் நினைக்கிறது. & 
  

*பத்சம், புஷ்பம் பலம் தோயம் என்றெ இன்னுன்குவகை வஸ்ஐக்களையும், 
சான்குவிதமாக உபயோ௫ுக்கவேண்டிய௰ிருக்க எல்லாவத்தையும் புஜிக்கதேனென் 

'தருளிச்செய்தம;பெரும்பசியன் இட்டவையையின்ன தென்று வகையிட்டதியா 
மல் அடைதுகெட விகியோகம் கொள்ளுமாப்போலே, இவனும், இத்தனைகான் சம். 

மைகினையாதே தட்டிரத்திரிர்தவ விப்போஇப்படி, கமக்குக் 

லன் கெஞ்சொண்டான பக்இயினார்2ரதையால் தானும்கலல்பப்படிவிகியோகல்: 

கொள்ளுவனென்தபடி.. 

(௮ ஸீ-2. ௪௯ (வ.வா, ௬௩௩௧௪ (௧) ஸ்ரீ-2, ௬. ௨௯௨௯). 
Bram & as 

கலல்ஏத்தருவதே என் 
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௨௭௬. ஆசாரியஹ்ருதயவ்யாக்யாதம். 

bey அது தத்வோபதேரும் இது. தத்வதர்வெசகம். 
(௪௨) அதுஜவமை 
      

(௮) அ௮- அத்தனே, தத்வோபதேஸம் - பசதத்தவ்மான காசச 
யணனுடைய வுபசேஸும், இது - இப்சபங்தம், தத்வகர்சி - நாராயண 
கக்கண்ட வாழ்வாருடைய, வசகம்- அருளிச்செயல். 

 (@) 95- அந்தசிகை, ஐவரை - பஞ்சபாண்டவர்களை, 

  

  

ர ரர ரர 2 பபாட்வருவாம் பொழி குண்ட வளம் 
யம் சொல்லிற்றுக்கீற். அதிலிதுக்குண்டான ஆஇக்யத்தைப்பலஹேதுக் 
களாலும் சொல்லுகறெதமேல், ப்ச,தமம்வக்த்ருவைலக்ஷண்யத்தால்வந்த 
வேற்றம் சொல்லுகிறது. (அது தத்வோபதேமம்) இத்யாஇயாலே,௮.தா 
வது:--அந்த ஸ்ரீகீசாப்ரபந்தம் (௧) “886௦997ல்-ளாள௨ 3௯9 00. 

Sis | SSQAS mH Grrl Howry Tome’ vos? தத்வம்ஜிஜ்ஞாஸ 

மாகாகாம்ஹேதுபிஸ்ஸர்வதோமுகை8। தத்வமேகோமஹாயோ8ஹரிர் 
நாராயண? ச"? 

  

என்கிறபடியே, தத்வபூகனான ஸர்வேஸ்வரன் தானே 
உபதேடுத்தது. இந்தப்பங்தம். (௨) *666ஐ(ம4்2-8% ௨௦ ஜ் உக! 
க்கட ஐ3ஜ62 0௨ 350௧௦427. 1 தத்வித்திப்சணிபா தேபரிப்ரஸ் 

'கேகனேவயா. 0 adslare OGiey, ere எழ துரப்சன் அதவ அக் என் 
அ,.ஜ்ஞாநோபதோததுக்கரப்ததமராகவவன்தானருளிச்செய்த. தத்வ 
தர்ிகளில் தலைவ சான வாழ்வார்வசஈமென்கை, இத்தால்சொல்லித்தாயி 
PD (௩) “99 Big CpeKS? [SHS a VOS yrs Sts To கடவன் 

& BSodos"(#) டன் அஹம்க்ருத்ஸந்ஸ்பஜகத$ப்சபவ$ 
ப்ரளயஸ்ததா। மத்தபேசகரம்காக்ய த்திஞ்ச சஸ்இதஈஞ்தய'” 'மாமேகம் 
மரணம்ல் ரஜ” என்றெயடியே, ஸ்வவைபவத்தை ஸ்வயமே அருளிச் 
செய்கையாலே ஸ்வப்ரஸம்ஸைபோலே யிருக்கையாலதுமந்தமதிகளுக் 
குவிஸ்வஸகீயமாகரது; ஸடத்தஸத்வஜ்ஞாகசானவிவர், (௫ ) “மண் 
ணுல்விண்ணுமெல்லா .. மூடனுண்டகம் கண்ணன். கண்ணல்லஇல்லை 
யோர்கண்ணே ?” * கறுத்தமனமொன்றும் வேண்டாக்கண்ணனல்லால் 
தைவமில்லை ?” * கண்ணனல்லாலில்லைகண்டீர்ரண் ” 1 இண்ணமா 
னும்முடைமை யுண்டேலவனடிசேர்த்துப்மினோ '* என்றிப்படி, மல் 
யஸ்.தமாகநின்றுதத்வைபவத்தை உபதேசிக்கையாலே, இது மந்தமதி 
களுக்கும் விஸ்வஸநீயமாயிருக்குமென்றவாஇக்யம். % 

வ்யா, (௪௨) ப்சபந்தோகயஹேதுவைலக்ஷண்யத்தால். வந்தவாதஇக் 
யம் சொல்லுகிற தமேல் (அதைவெசைவல்வித்த) இக்யாஇயால், அதா 
வது:--அக்தப்சபக்தம்,( ௯) “அன்றைவரைவெல்வித்த?? என்றெபடயே, 

@) 6)ஸ௬2௫. ௩௪ (ஷ.ஷ.எ. ௬, (௪) ஷெ௧௮. ௬௬ (௫) இவா. 
உட (௬) இ-வா, ௪, ௬, ௪.
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த்ருதியப்சகரணம். ௨௪௪ 

மூ. வெல் வித்துப்பஇித்தைய் இட்டிப்படச்சொன்னது. இது, 
நாடாகக் தோத்றோமென்றையைதுமுடிப்பான். சொ 
ore gs. 

மூ-(௪௯௩) அல்கு கம்மிசணென்று தொடல்ல 
    

வெல்வித்து- ஐயிக்கும்படிபண்ணி, படத்தைக் - ஜம்பதினுடைய, 
இரட்டி - இசண்டான தாற்றுவசையும், பட - முடிக்கைக்காக, சொன் 
னது - சொல்லப்பட்டீது, இது - இப்சபந்தம், காடாக - தேஸமெல். 
லாம், தோத்றோமென்ன-அபஹ்ருத௫த்தசாய்ப்பேசும்படியாக, ஐயை 
ந்து: - இருபத்தைந்தாவதான ஆச்மாவில்ஸங்கத்தை, முடிப்பான் - 
மூடிக்கைக்காக, சொன்னது - சொல்லப்பட்டது. 

(௮) அங்கு - அக்கதையில், கம்பிரசணென்று - குணபூர்ணனான 
வென்னையே ரரணமாகவுடையவர்ஜுூனனென்று, தொடங் - (பரிதி 
போடே) தொடல், 

(௧ q ES Famparwrsgts SHAYSYTYSS ” SA rorusurew 

wed srrviCannnesginerissem ” என்னு, சாஜ்யகாங்கூஷிக 
ளாய். ஐ சணம்புகாநிர்க்கதற பாண்டவர்களைவசையும் (௨) * க்க 

ஊணஷத?! 1 ககால்னேதவிஜயம் க்ருஷ்ண” என்றவர் வனை (௬) 
“Soigsss நனி “கரிஷ்யேவசாக்தவ!” என்னப்பண்ணி  யுத்தத்திலே 
மூட்டிவிஜயிகளாக்க ( ௪) “ பஇித்தைக்இசட்டிப்படைவேந்தர்பட ** 
என்றெபஷயே, அவர்களுக்கு. ப்சதிபக்ஷபூகசான gi Cuneo இகள் 
தற்றுவரையும் மூடிக்கைக்காகச்சொன்னது. இக்தப்ரபக்தம், (௫) 
ஈதோற்றோம்மடகெஞ்ச மெம்பருமான் சாரணர்க்கு!! என்று, வருத்த. 

மேஷிபக்கலிலே, எல்லாரும் அபஹ்ருத௫ித்தசாய் பேசும்படியாக (a) 
“முடிப்பான் சொன்னவாயிரம்? என்றபடியே, அதுக்குவிசோதியா 
மிருக்துள்ள. “பொங்கைம்புலனும்!” இத்யாஇயால் சொன்ன, சதுர்வி 
ம்ைதத்வாத்மகமான வத்தலும், ஜ்ஞாகாகந்தலகஷணமாய்க்கொண். 
டு ஸ்வபோக்யதையாலே தன்பக்கலிலே கால்தாழப்பண்ணு மாத்மாவி. 
லுமுண்டான ஸல்கத்தை முடிப்பதாகச்சொன்னதென்கை, இத்தால், 
மோசவாஹ்தசமேயாலலும் உஇக்றெபோது அற்யார்த்தமாக உதித்த 
குறையுண்டதுக்கு. மோசதார்த்தமாகலே உஇத்தவேத்ற முண்டிஇக். 

கென்றதாயித்து. % 

wr, (em) உபக்சமோயஸம்ஹாசப்சக்ரியையால்வக்தலைய 
வம்சொல்லுற௮. (ங்கு) இத்யாதியால், அதாவது;:-- அக்தப்சபம். 

தத்தலுபதேஸம் தொடல்குதெபோது (௮) “ காக்தகமேக்தியயசணெ, 

(கி பாச(6).னீ- 6.௧. ௩௨, (௩) ஷேக௮- ௭௩ (௪) பெ-மொஃ௨. ௪, ௪. 

@) B- 2, en 0 ets (=) Gp > te BH (4) பெரியா-இ, ௪,௧0௦, ௪.
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௨௭௮ ஆசாரியஹ்ருதயல்யாக்யாநம். 

மூ: முடிவிலப்ரியமென்றது. இங்குபசமேயென்திழிந்து பொ 
லிகவென்றுகந்தது. 

மூ-(௪௭) ஆதல் வித்ததர்மவிதி, இதில்லித்யதுஷ்டாரல்கள், 
  

  

முவில் - முடியுமளவில், அப்சியமென்றது. - இதி தானெனக்கு அமி 
ஃஷ்டமென்றுசொல்லப்பட்டது, இங்கு - இப்சபந்தத்தில், பரமே-ஏபா 

வம்பசமே, என்திழிந்து - என்றப்ரிஇியோடேயுபக்சமித்து, பொலிகள 
ன்று - ஸம்ருத்தமாகவேணுமென்று, உகந்தது-ஸந்தோஷிக்கப்பட்டது. 

(௮) ஆதல்-அக்தகதையில்,ஷித்ததர்ம - ஹித்ததர்மத்தினுடைய, 

99-மி.தாகம், இஇல் - இப்சபந்தத்தில், வித்யதுஷ்டாஈகங்கள் - விதியும் 
இறுஷ்டாகமும், 

        

  

  

ன்னு, தாழ்ந்துதனஞ்சயர்க்காலு ? என்றெபடியே, (௧) “8893 
mo psroT KEK,”  HopwovCcamiver Fuori sourioey rus 

ஈம்? என்று, அர்ஜுனனுடைய அறுவர்த்தரங்கண்டு ப்ரீிதியோடே 
உபக்ரமித்து (௨) {SEKI TIS SE TR Pras | Seo Toss 

௭௩. கஜ வன்ன” “நாமமஸ்சத்ததாகோஷி துர்மேதாஸ்சாஷி 

பாண்டவ அபுத்யாயக்கஜாகீஷே தக்மேல-மஹதப்ரியம்?” என்தவன்பக் 
சல், அகவதாகங்காண்கையாலே அப்ரீிதியோடே தலைக்கட்டிற்று. 
Qiu sid விமுகரைக்குதித்து க்ருபையாலே உபதே௫ிக்கையாலே 
உபதேமோபக்சமத்திலே (௩) எ பாவம்பசமே?” என்று, அப்ரிஇ 
யோடே உபக்சமித்து அவ்வுபதேரும்கேட்டு. ஜகத்தாகத்இிருக்துகை 
யாலே, இப்படி.இருகஇனவர்களைக்கண்டு (௯) *பொலிகபாலிக? என்று, 
மங்கலாஸாஸாம்பண்ணிப்8ீஇயோடே தலைக்கட்டிற்றென்கை. இத்தால் 
அர்ஜான்யுத்தே ப்ரவ்ருத்தனுனமாத்சமொழிய ித்ததர்மபர்யந்தமுப 
தேடத்தின்பலம் வித்திக்கப்பெறாமையாலே உபதேமம்ஸப்ரயோஜா 

மாய்த்தில்லையங்கு.௮ அஸப்சயோஜ௩மாய்த்ததுமிங்கேயென்றதாயித்து. 

  

  

வ்யா. (௪௪) ப்சஇபாத்யார்த்த கெளரவத்தால்வக்கவைபவஞ்சொ 
ல்லுஇறது. (அதில் ஹித்ததர்ம) இத்யாதியால் அதாவது:--அந்த ஸ்ரீ 
தையில் (௫) “Boome” 4 மாமேகம்ரணம்வ்ரஜ 7 என்று 
ஹித்ததர்மவிஇிமாத்சமேயுள்ளது. இந்த ப்சபந்தத்தில் * இருகாச 
ணந்தாள்காலம்பெறச்க்இத்துய்மினோ” என்று, விதியும், (௬) அடி. 
க்$ேமர்ந்து புஞுந்தேன்'? என்று, அதுஷ்டாகமுமிசண்டுங்காணலாமெ 
ன்கை, இத்தால் விதிமாத்ச ப்சஇபாதகமானவஇல் விதீயதுஷ்டாகம் 
களிசண்டையும் ப்ரஇபாதிக்கு மிலுக்கேற்தமுண்டென்றதாயித்து, * 

(குன் - 5:௨.௭.(6)(௩) இ - வா.௨.௨,௨, (ஐ) ஷூ.-டு, ௨, 4, (0) 
ஸ்ரீ, ௧௮௨௧௭, (௬) தஃவா, ௬.௧0, ௧௦,
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த்ருதியப்ரகரணம், ௨௪௯ 

மூ: (௪௫) பகவன் ஞானவிபணிவகையென்திவசங்கொரத்தாலே 
யதக்குக்கர்ஸம். 

மூ. (en) வேகவேக்யவைஇ படத தமக கடகட 
    

(a) பகவன் - அம்பகவனென்றும், ஞானி... ere Bogus 
மேயென்றும், பணிவகை - பணித்தபணிவகையேயென்றும், என்ன 
இப்படி, ப்ரமாணமாகவெடுத்து, இவசங்கோசத்தாலே - இவ்காற்வார் 
ஸ்விகரித்தபஒியாலே, அ.தக்கு - அக்சதைக்கு, உத்கர்ஷம்-அஇஸயம். 

(அ) வேச- வேதம்களினுடையவும், வேத்ய - வேதப்சஇிபொத்ய 
னானவிஸ்வரணுடையவும், வைககெ- வேதார்த்தவித்துக்களான பரமர்ஷி 

உபதேஸம் - உபதேமமானது, ஆவித்யளவிலே- தத் 
/த்தாரமிஜ்னசானலம்ஸாரிகளிடத்திலே,     

வக) இனிய னது அனக்கு னக நிவ ததத 
,த்சாலே யென்றது. (பகவனித்யாஇயால்) அதாவது: (௧) “அம் 
பகவன் வணக்குடைத்தவநெதிவழிகின்று?? என்றும், (௨) * ஞானவிஇ 
பிழையாமே? என்றும், (௩) “பண்டேபசமன் பணித்தபணிவகையே | 
கண்டேன்கமலமலர்ப்பாதம்? என்றும், பரமவைஇகரான விவரத்தை 
ப்ரமாணமாகக்கைக்கொள்ளுகையாலேயாய்த்து ௮க்த ஸ்ரீதைக்குத்கர் 
ஷழமுண்டாயித்றதென்கை, புத்தமுனியாயும் கபிலமுனியாயும் சொன்ன 
பெளத்தஸாஸ் தீரமும், ஸாங்க்யஸாஸ்த்சமும் அவன்தானருளிச்செய் 
'ததாயிருக்கச்செய்தே வைகெபரிக்ரஹமில்லாமையிறே அப் ரமான 
மாயிற்று, (௪) “கோகில TESCEK (Kavos sso Hy Foss By”? 

« இஇமோஹசவர்க்மணுத்ல்யாபிகசஇம்பாஹ்யமிதம் த்ருணாயமம் 
பே” என்று, பகவதுக்கமேயாகலும் வேதவிரு்தமானது வைதிக 
ஸ்கேரியார்களே. வேதாவிசோஇத்வம். ப்ரகாசிப்பது வைஇகபரிக்ச 
ஹத்சாலேயிறே.. ஆகையால் அதுக்குற்கர்ஷம் இவர் syhFara daa 
Cn யென்னக்குறையில்லை. இத்தா. லதுக்குத்கர்ஷம் இவர்பரிக்ரதற. 
ல்கொண்டு சொல்லவேணும். இலர் வாக்கில்பிதந்த விதுக்கறுவும் 
வேண்டாவென்௮ு இவ்வழியலுமோசாஇிக்பஞ்சொல்லித்தாய்க்து. ஆக 
Shona lg resin resin bas ஹேலுக்களெல்லாஞ் சொல்லித்னு 
wb ge * 3] 

Suir. (௪௬) இப்படி ஈஸ்வசோபதேஷத்இல், இவருபதேரூத்துக் 

கே யேத்த்சொன்ன -ப்சஸங்கத்திலே ப்ரமேயபூசகனுனவவனோேடே 
ப்ரமாணப்ரமாதாக்களையும்கூட்டி, அவர்களெல்லாருபதேஸமும் ஸங்கு 

இதவிஷயம். இவருபதேம் ஸர்வவிஷயமென்று இவ்வதியாலே உப 

(a) B- ar. 1m. GB. (2) BP B- 2. & (wm) (#) 
 

http://acharya.org



௨௮0 ஆசாரியஹ்ருதயவ்யாக்யாநம். 

3. அஜ்ஞர்ஜ்ஞாரிகள் ஜஞாகவிஜேஷயுக்கர் ஸர்வஜ்ஞனென். 

னுமலிவர் இருக்அவர். 
மூ-(௪௭) அறியாதார்க்குப்யப்புகுமாறும் இக்கரையேறிஞர்க்கு 

  

  

அஜ்னார் - தத்வஹித புருஷார்.த்காஈபிஜஞ்சோடு, ஜஞாநிகள்-பகவஅபா 
வச்வமதிந்தவர்களோ(, ஜஞாகவிஸேஷயுக்கர் - மயர்வறமதகெலமருளப். 
பெற்றவரோடு, ஸர்வஜ்ஞன் - ஸர்வஜ்னனான விஸ்வரனோடு, என்னாமல்- 
வாயெத, இவர் - இவ்வாழ்வார், இருத்துவர் - (உபதேசத் தாலே) 
பரிஷ்கரிப்பர். 

  

(௮) அறியாதார்க்கு - முதலிலே பகவத் ஜ்ஞாகமில்லாதார்க்கு, 
உய்யப்புகும் - உஜ்ஜீவிக்கைக்கு, ஆறும் - உபாயமும், இக்கரை-ஆஸம் 
கமான பசமபசுத்திலே, ஏநினார்க்கு - ஏறின ப்சாயரான முமுக்ஷடிக்க 

ஞூ : SC 

தேஷ்டாவான ஆற்வார்க்ரு ஓராஇக்யமருளிச்செய்கினொர்மேல். (வே 
'தவேக்யலைஇிகோபதேஸம்) என்றுதுடல்9, அதாவது :--ஹிதாதுமமா. 
லாஈபரமானவேதத்தினுடையவும் (௧) “கக ௭3ஆஷீி? “வேதவேத்யே 
பரேபும்வி” என்று, வேதைகஸமஇகம்யனான விஸ்வசனுடையவும் (௨) 
SB SSso*a de hogs, ws ews” 4 யேசவேதவிதோ விப்.ராயேசா 

தயாதமவிதோஜகா£” என்றெபடியே, வேதத்தில் பூர்வோத்தசபாகார்க் 
தஜ்ஞசாய்வைஇகசென்று நிரூபகமாமிருக்கும் மஹர்ஷிப்சப்ருதகளுடை 
யவும் உபதேமம் (௩) “அஐஷ3ல-3 ௧391 527“அவித்யப்சாக்ருக8 ப்சோ 
த்த? என்றெபடியே, தத்வஹிசபுருஷார்த்தஜ்ஞாகாபாவரூபா வித்யா 
யுக்தரான ஸம்ஸாரிகள் மாத்சத்திலே. தக்வஹிதாஇகளிலஞ்”சான ஸம் 
ஸாரிகளோடு பகவதுபாயத்வ கிஷ்டசாயிருக்கும் ஜ்ஞாநிகளோடு தத்ஸ் 
வரூபருபகுணவிபூகெளை ஸாச்தாத்கரித்து உபேயபசசாய்கசதுபவமே 
யாத்ரையாயிருக்கும் ஜ்ஞாகவிஸேஷயுக்கரோடு (௪) “3 எஸ க; ஈர்க 3? 
“ரைவலஞ்சித்பசோக்ஷங்கே!! (@)<BrS BaSKxd ogo” *யோவேத்இ 
யுகபத்ஸர்லம்'” என்றபடியே, ஸர்வஜ்ஞனான விஸவசனோடு வாசியத. 
ஸர்வர்க்கும்வேண்டேம்ரங்களை யுபதே௫த்இவர்இருத்துவசென்கை. * 

  

ல்யா. (௪௪) எல்லார்க்கு மிவரிப்படி அஜ்ஞாதஜ்ஞாயகம் பண் 
ணவேணுமோ வென்னுமபேகைஷயிலே கீழ்ச்சொன்ன காலுவிஷயன் 
அக்குமிவசதிவிக்கவேண்மேர்த்கவிஸேஷங்களை தர்சிப்பிக்கமூர். (அறி 
யாதார்க்கு ) என்று அடங்கி, அதாவது: (௬) *செங்கெணடியாளைச் 
இந்இத்தறியாகாரொன்று மறியாதார் ?” என்று, முகலிலேடி பகவத்ஜ்ஞா 
வில்லாக ஸம்ஸாரிகளுக்கு (௭) “அஃதே யுய்யப்புகுமாவு ? என்னு, 

*இருகாரணன்தாள் * என்றெ, அதுவே உஜ்ஜீவிக்கைக்குபரயமென்று 
ஸ்காச்த-பு. (௨ (௧) (௫) (௫) (௪) பெ-மொ, ௧௪, ௭, ௮. (௭) இ- வா. 

&, aa, 
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த்ருதயப்ரகரணம். . &ழுக 

மூ. இன்பவெள்ளமும் நிலையதியாதார்க்காழங்காலுங் கரையே 
ந்துமவனுக்கு சாலானுமதிவிக்கவேணும். 

மூ-(௪௮) அவன்முனிக்கார்க்கு 

'இன்பவெள்ளமும் - ப்ராப்ய வைலக்ஷண்யமும், நிலை - நிலைகொள்ள 
மிடமும் கிலைகொள்ளாதவிடமும், அதியாதார்க்கு - அதியாதவர்களு 
க்கு, ஆழங்காலும் - லெகுணமாறெ வகப்படுத்துமிடமும், கரையேற்று 
மவனுக்கு - சரையேறும்படி. பண்ணுமவனுக்கு, காலாறுமதிலிக்கவே 

- இருபத்துகாலு கத்வல்களு மதியச்சொல்லவேணும்:- 
() அவன் - அந்த ஸர்வேஸ்வசன், முனிந்தார்க்கு - கஷிபாமிக்கு 

விஷயசான ஸம்னாரிகளு 

    

    

ஸம்ஸாசநிஸ்தசணோபாயமும் (௪) 4 அக்கமையென்னுமன த கக்கடவி 
லழுக்இி யுன்பேசருளால் இக்கசையேறி இளைத்இருக்தேனை 2 என்று 
ஸம்ஸாசலாகரத்இவழுக்துதெவர்களுக்கு. பகவதேகோபாயத்வஜ்னா 
௩ம். பிறத்தா விங்கேயிருக்கச்செய்தே அச்கரையிக்கமை யென்றும்பழ. 
ஸம்ஸாசம் ” காசமாய்பசமபதமாஸக்கமாஃ்படி. மிருக்கையாலே பகவ. 
தேகோபாயத்வத்திலே வ்யவஹிதசாய் ஸ்வப்சவ்ருத்தி நிவ்ருத்தசா 
யிருக்றெவர்களுக்குவ்பவஸாயம்குலைந்துத்வரிக்கும்படி (௨) முத 
ல்வண்ணவானத்இமையவர்சூழவிருப்பர் பேரின்பவெள்ளத்தே *” என் 
அ, ப்சாப்யவைலக்ஷண்யமும், ஆத்திலேயிழிந்துப்போகாகிற்கச்செய் 
தே நிலைக்குமிடமும் நிலையாவிடமு. மதியாதாரைப்போலே ப்ராப்ய 
பசசா யதுபவியாநிற்கச்செய்தே அஇல் கிலைகொள்ளலாமிடமும், ஆழ 
ங்கால்படுத் துமிடமு மதியாதவர்களுக்கு (௩) * செஞ்சொழ்கவிகாளு 
மிர்காத்தாட் செய்மின்” என்னு, லேகுணமாகற வாழங்காலும், (௪) 
KSoMO MKS PS WE SPIMASo | Ty Bsioa வட இர5 இஸ்ந்கக!. 

“ஹம்ஸாசஸாகசம் கோசமகக்த க்லேரபாஜாம் | getCwaveremtbd 

ப்ராப்யநிஸ்கரக்இமநீஷிண? '” என்கிறபடியே, ஸம்ஸாரஸமுத்ரத்தைக் 
கடத்தி அக்கணைப்படுத்து மவனுக்கு (௫) *பொங்கைம்புலன்”? இத்யா 
இயொலே, சதர்விம்.இ தத்வமுமதிவிக்கவேணுமென்றப,.. ஆக, அறிவு 
கேடரை யுபாயத்இலேமூட்வேர், உபாயத்தலேயூன்அுவாரை ப்ராப்ய 
பசசாக்குவர். ப்சாப்யத்திலே யவகாஹிக்குமவர்களுக்கு ஆழங்காலதி 
விப்பர். ப்சாப்தியை யுண்டாக்குமவனுக்கு தயாஜ்யத்தை யதிவிப்ப 
ane Be eee * 

a ௪௮), இவக சை ததத ல எக் 

atetas patentee இவைதன்னை இன்னமொரு ப்சகாரேண வ்ய 
கதமாகவருளிச்செய்இருர். (அவன் முனிக்தார்க்கு) என்று தடம், 

(2) பெரியா - இ.௫.௯,௪. (௨) இ-வா.௭.௨, ௧௧. (௧) ஷே௧௦. எ, ௪, 
(த) 

ne
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௨௮. . ஆசாரியஹ்ருதயவ்யாக்யாதம். 

மூ. தான்கண்டது தம்மை முனிவார்க்குத்தன்கண் காணாதது. 

காண்பார்க்குக் கண்மாறுமிடம் ராகாந்தனுக்கு மாயாகோ 
ஷ மிவர்க்கரட்டுமவை. e 

மூ-(௪௯) லாசாஸாத்யஸ்சமத்பஸ்தரைவிட்டு , 
    

தான்சண்டது - தான்கண்ட விலஷணார்த்தமும், தம்மை - தம்மை, 
முனிலார்க்கு - மூனிக்தவன்னைமார்க்கு, சன்கண் - தன்னுடைய வுட். 
கண்ணான ப்சாப்யவைலக்ஷண்யஜ்ஞாகமும், காணாதது - புறம்புகாண 
கவொண்ணாதத்தையும், காண்பார்க்கு - காணவல்லவசான கயிகளுக்கு. 
கண்மானுமிடம், கண்வைக்கவொண்ணாத சிலகுணமூம், சாகார்சனுக்கு- 
'தன்பக்கல்சாகத்தாலே தயாஜ்யமென்தறியா தவனுக்கு, மாயாதோஷம்- 
ப்ருக்ருதிதோஷமும், இவர் - இவ்வாழ்வார், காட்மெலை - காட்டும் 
படி யானதுகள். 

(அ) ஸாதலாத்யஸ்த - ஸாத௩சென்னஸாத்யஸ்சசென்ன, மத்ய 
ஸ்தமை- ஜஞாகவிரேஷயுக்கசென்ன இவர்களை, விட்டு - விட்டு, 

    
த ர (கிட G efor (2) “ஏகலை!” எ கக்ஷமாமி? ் 
என்றெவவன்முனிவுக்கு விஷயமாய் அஜ்ஞன ஸம்ஸாரிகளுக்கு (௯). 
ஈஞானப்பிறானையல்லாலில்லை கான்கண்டகல்லது?” என்னு, நிமக்கோத் 
,கரணஸக்இகனாய் ஜ்ஞா கோபகாரகனானவனையொழிய ஸர்வர்க்கு முஜ்ஜீ' 
வகோயாயமில்லையென்னறு தரமறுதியிட்டவிலஷூணமானவர்த்தமும் 
(௪9) ஈஎங்வனேயோவன்னைமீர்காளென்னைமுனிவதுநீர் * என்னும்படி, 
உபாயாத்யவஸாயதஸையிலேரின்று, ஸ்வயத்நபீருக்களாய்ப்சாப்பவை 
லக்ஷண்யம்நியாதேஇத்தனையஇப்சாவண்யமாகாகென்னு ஹிதஞ்சொ 
ல்லுமவர்களுக்கு (டு) “ என்கெஞ்ினல் நோரக்இக்காணீர் ” ஏன்று, 
ப்ராப்பவைலக்ஷண்யாவகாஹியான வென்கெஞ்சாலே பார்க்கமாட்டீர் 
களோவென்று,தம்மூடைய வுட்கண்ணான ப்ராப்பவைலக்ஷண்யஜ்ஞா 
நமும், * செஞ்சொற்கவிகாளுயிர்காத்தாட்செய்மின்..? ,என்னு, சவிக 

க்காணுமவர்க ளாகையாலே புதம்பொருவர் காணாததும். 
காணவல்லவர்களுக்கு, அவன் குணத்தில் கண்வையாதே கொள் 
ளூங்கோளென்னு கண்மாதுமிடமும், தம்பக்கல் சாகத்தரலே முன்ன 
ஓதோற்றாமையாலேக்யாத்யகேஹதோஷ்ம் காணமாட்டாதவனுக்கு 
(௯) * மல்கவொட்டுன் மாமாயை ** என்று, ப்சக்ருதிகோஷமுமிவர் 
தர்சிப்பிக்கு மவையென்கை. % 

      

னாய் கூர்க் 

. (௪௯) ஆனுலஜ்ஜர்க்குபதேடுக்கு மாப்போலே இவர்களெ 
டடம ம்பவனுபு ப ெரிப்பசோ வென்னவருளிச்செய்கருர்மே 
ஸ், ஸாதகஸாத்பன் தமத்பஸ்கமை) என்று கொடல்9ி, அதாவது :-- 

(0. வராபபை. (௩) இ-லி, ௧௯, (௪) இ-வா.டு.ட௫.-௪, (௫) ஷூ..௨. (௪) 
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த்விதியப்ரக ரணம். ௨௮௩ 

மூ. அவஜ்நிற் கலங்கும் ஜிவேஸ்வரர்களுக்கு - விடுமின்றினை 
மின் பிடித்தேன் விடுவேனோ. 

  

அவந்தில் - அந்தஸாசகஸாத்யல்களிலே, கலங்கும் - கலல்னெ, ஜீவ - 
ஸஸ்ஸாரி சேதகர், ஈஸ்வார்க்கு - ஈஸ்வரன் - இவர்களுக்கு, வீடுமின் - 
விடுல்கோள், நினைமின் - நினையும்கோள், பிஒித்தேன்-அவலம்பித்தேன், 
விடுவேனோ.   - விடக்கடவேனல்லேன், 

ஸாத௩ஸாத்யங்கள் கைப்பட்டவர்களுக்கு அதியிக்கவேண்வேது அற்ப 
மாகையாலே ஸாதாஸ்தராகவும் ஸாதீயஸ் தசாகவும் கவேசொன்ன ஜஞா 
நிகளும் ஜ்ஞாசவிஸேஷயுக்கருமாஜறேவவர்களிருவசையும் விட்டு,கர்பபச 
வராய் ஸு.தகஸாச்யங்களின்ன தென்றதியாதே கலல்ரித்ெ ஸம்ஸா 
ரிசேதகர்க்கு (௧) * விடுமின்முத்றவும் ? என்னுதுடல்ச, (௨) “சுனை 
ஈன்மலரிட்டு நினைமின்கெடியானே”” என்னுமளவும், தீயாஜ்யோபாதே 
யய்களைப்பலபஒயாலுமுபதேடிக்கையாலும் ப்சேமபசவனைய்..ஸர,த௨ 
ஸாதீயல்களின்ன தென்றதியாதே லங்கு. மீஸ்ஸவரனுக்கு அயோக்ய 
'தானுஸந்தாகத்தாலே. இவர்கம்மைவிடில் செய்வதென்? என்று ௮இஸ 
ங்கைபண்ணி அலமாக்றெவளவிலே. (௩) “உன்னைகான்பிடித்கேன் 
கொள்ிக்கெனவே?” (௪) 4 உன்னைனனடைக்தேன் விடுவேனோ ”' 
என்று, மாச8 என்பது (9) தோகைமாமலிலார்கள்சொவியோ 
சைவைத்தெழஆகள் போகவிட்டுக்குழலூது” என்னு, ஸா.தகஸாத்யங்க 
ளையதிவிப்பது.. (௬) 'மழறுதேன்மொழியார்கள். நின்னருள் சூவோர் 
மனம்வாடிநிர்க்க வெல்குழறயூவையொடும் ளியோமம் குழகேலே, 
கன்மமன்றெங்கள்கையில் பாலைபதிப்பது. ( எ.) 4 ஆன்பின்போகே 
ல்” என்சைகழியேல்”” என்னு, அக்ருத்யங்களைச்செய்யாகே கொள்ளெ 
ன்பு (௮) “சீபுகக்குகெல்லலசோட மொழிதசாய் அவத்தம்கள் விளையு 
மென்சொற்கொள்!” என்று அறுகூலங்களான விவற்றைச்செய்யென்ப 
தாய், இப்படி. பலவிடங்களிலும் உபதே௫க்கையாலும், ப்ரதமசசமோ 

கதரானஅஜ்னூர் ஸர்வஜ்ஞர்களுக்குப்பலகாலும் ஹிகாஹிதங்கள் சொல் 
லுவசென்றபடி. % (ஸா.தகலாத்யங்களில் கலங்கு மீஸ்வசனுக்கு) என்னு 
பக்ரமித்து “ பிடித்தேன்விரவேனோ ” “* வாடிகிற்க ** இத்யாஇகளை 
யெல்லாமருளிச்செய்வானென் னென்னில், ஸதகஸாத்யஸ்கசைச்சொ 
னுக்கு ப்சதிகோடியாக அவத்தில்கலல்கும் ஜிவேஸ்வரிருவர்களு 

க்கு மோசோவழிகளாலுண்டென்அதர்சிப்பிக்கைக்காகச்சொன்னவித். 

'தனையொழியமேல்சொல்லுெஹிதாஹீசங்க ளெல்லாமிவ்விசண்டு 
ஷெயமாயேலிருக்கவேண்டமென்றெ. நிர்ப்ப்தமில்லாமையால்விரோ 
"மில்லை. ஜீவவிஷயமானைபதேரம்தன்னிலும்அர்த்தபஞ்சகமும் உப 

(க) இவா, க, ௨ (௨) ஜே.௧0. ௫. ௧௦, (௨) ஷே. ௨. ௬. ௯. (@) Gp. «0. 

(@) Gp. 6. 2. 25 (eH) ஷெடு, (௪) ஜே௧௦:௩ ௮௨ (ஒழ) ஷ௧௦(௧)
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௨௮௪ ஆசாரியஹ்ருதயவ்யாக்யாதம். 

மூ. வைத்தெழ ஊதஇிவாடிரிற்க கன்மமன்னு ஆன்பின் கைக 
(தியேல் உழிதசாயென் சொழ்கொளென்றிவர் 

வைத்தெழ - வைத்து்ஜிவிக்கும்படி, ஊத - குழலூதி, வாடிநிற்க - 
மகஸ்டைக்லே௫ிக்க, கன்மமன்று - கார்யமன்று, ஆன்பின் - பசுக்களின் 

  

மின்னே, கைகழியேல் - போகாதேகொள், உழிதராய் - உனக்இஷ்டர் 
களோடுங்கூட ஸஞ்சரிக்கக்கடவை, என்சொத்கள் - என்வார்த்தையை 

காசத்திலே, இவர் - இவ்வாழ்வார், க்கேள், என்று - என்றெ      

  

தேடிக்கையாலவையி£ண்டுமேயென்இத நிர்ப்பர்தமில்லையிறே. அங்கன 
ன்திக்கே உஜ்ஜீவகவிஷயமானஉபகேருத்திலும் * விடுமின்முற்றம் * 
பக்இருபஸாதகோபதேரபசமாகையாலும், ( சண்ணன்கழலிணை * ப்ர 
பத்இமான்கள் பரிமாத்றமிருக்கும்படி உபதேடித்ததாகையாலும், ஈடுவு 
ள்ள உபதேராத்தையாசாய்ந்தாலும் பக்தி ப்ரபத்தரூபஸாதகோபதேஸ 
மும் பகவதறுபவ கைல்கர்யரூபஸாத்யோபதேசமுமே ப்ரகரமாய்ப்சா 
ப்யமானபரஸ்வரூபத்தையும், ப்சாப்தாவான ப்ரத்யகாதீமஸ்வரூபத் 
தையும், ப்ராப்திவிரோதியையுமுபதேடக்துவந்தஸாக௩ ஸாத்யங்களி 
லேயூன்திவிக்கைக்குடலாகையாலே ஏதச்சேஷமாயிருக்கையாலும், ஸா 
தகஸாத்யல்காரில்கலக்கம்தீர்க்கையே உபதேசக்துக்குப்சகாகமென்றொ 
ருங்கவிட்டு, ஈஸவரவிஷயமான உபதேசமும் ஸாதாஸாத்யங்களில் 
கலக்கம்தீர்க்கையைப்பத்றவென்றே கொள்ளவேணுமாகல்பற்றவென் 
றேகொள்ளவேணும், ஆல் * பிடித்தேன் ?* 4 விடுவேனோ 
என்றெவையிசண்டும், சனக்கு ஸாத்யபூசரான விவரோடே வந்துஸம் 
ஸ்லேஷித்துபெருப்பேதுபெற்னானாமிருக்கச்செய்தே, இவசயோக்யதா 
அஸந்தாகம்பண்ணி யகலில்செய்வதென்னென்னு அஇஸ்ல்கைபண்ணி 
யலமாக்கிறத்தை நிவர்த்இப்பிக்கைக்காகச் சொன்னவையாகையாலே, 
ஸாத்யவிஷயமான கலக்கத்தைத் கெளிவிக்கைக்காகச்சொன்னவையா 
கலாம். ஸாத்யத்தில் கலக்கமாவது :-- ஸாத்யமின்னதென்ததியாமல் 
கலங்குகையானாலும், ஸாத்யவஸ்து விஷயமானகலக்கமென்கிறமாத்ச 
ததைக்கொண்டிதுக்புப்படியோஜித்தால் வரும்விசோதமில்லை. (வைத் 
தெழ ஊது) என்ெவிது, தனக்கபிமசமான விஷயங்களைப்பிரிக்து கண். 
னாஞ்சழலையிட்டு, அதஸ்மின்தத்புத்தெபண்ணி, தங்கள்குழலைக்கொண் 
டாடி, கானாகக்கறுஇ நாங்களவர்களல்லோம்காண், அவர்கள்பக்கல் போ, 
என்தெகினைவாலே “தோகைமாமமிலார்கள் செலியோசைவைத்தெழ்! 
ஏன்னு, ஸாத்யத்தையும், ஆகள்போகவிட்டுக்குழலூது?” என்னு, ஸாத 
நத்தையுமவனுக்கறிவிக்ெகாகையாலே, உபயத்இலும், கலங்னெவனுக்: 
குச்சொல்லுறதென்னுமிடம் ஸம்ப்சதிபக்கம், (வாடகத்க) என்தெவிது 
“ மழறுசேன்மொழியார்கள் * என்றுதுடம்9), உனக்கபிமதைகளான.

http://acharya.org



த்ருதியப்சகரண்ம்: ௨௮௫ 

மூ. பலகாலும் ஹிதாஹிதங்கள் சொல்லுவர். 

சே (௫௮) க ்னகும் கக்கல் கதுவ a, Bia 
ஹிதாஹிதங்கள், ஹிதமஹிதங்களையும்,   பலகாலும் - அகேகந்தசம் 

சொல்லுவர் - உபதே௫ப்பர். 
(௮) ௧இர் - ஒளியையுடைய, ஞாமமூர்த்திக்கு - ஞாஈஸ்வரூபனான. 

ஈஸ்வரனுக்கு, உணர்த்துவது - உபதே௫ப்பது, 

வர்களுன்னைப்பிரிக்அருவிக்டெக்க, உனக்குபேச்தாவிஷயமான வெங்க 
ள்பூவை களிகளோடேககக்து பேச்சுக்கொள்ளாதேகொள்ளென்கறெதா 
கையாலே, ஸாத்யத்தில் கலக்கங்கண்டுச்சொன்னதாமிறே. (கன்மமன் 
-)என்றவிது, சங்களோடேயிட்டீடுகொண்டு தல்களபிஸந்இயைக்குலை. 
த்து தல்களைவகேரிக்கைக்கு ஸு.த௩மாகநினைத்து। தங்களுக்ககிஷ்டமென் 
ஐதியாமல் கையில்பாவையைப்பதிக்கெவனைக்குதித்து உனக்கிதுகார்ய 
மன்னென்றெதாகையாலேஸாதகத்இல்கலக்கல்கண்டு சொன்னதாகலாம். 
(ஆென்பின்போகேல் கைகழியேல்) என்றது, பசுமேய்க்கப்போன விட 
த்தே தளக்கென்ன இங்குவருறெதோவென்றும் பிரிலாற்றாமலும் 
இத்தலைபடுக்லேமமதிந்தால் பிரியாதே இத்தலையோடே கூடியி 
ருக்கைபுருஷார்த்தமாயிருக்க ஜாத்யுசெதர்மமென்ற மாத்சத்தைக். 
கொண்டு பசுமேய்க்கப்போக வொருப்படஇெவனைக்குதித்து “ wap 
மென்னாருயிசான்பின்போகேல் ” (௧) “ கலவிய்ம்கலியு மென்கைகழி 
யேல்” என்றவையாகையாலே, ஸாத்யத்தில் கலங்னெவனுக்குச்சொல் 
லுஜெதாகலாம்."ஊழிதரு என்றெவிது, (௨) “வ9செயும் தாமரைக்கண். 
ணும்வாயும் கைகளும் பீதகவுடையுல்காட்டி,என்௮,வகோசஸாதகல்தை 
யும் “உகக்குகல்லவசோடு முழிதரு"” என்னு, அபிமதவிஷயஸம்ஸ்லே. 
ஷமாறெ ஸாத்யத்தையும், அவையதியாமல் நிற்ெவனுக்கதிவித்ததாக 
விநேயிருக்றெத. (என்சொற்கொள்) என்றவிது, பசுமேய்க்கப்போகவே 
ண்டாவென்றுவிலக்குறெத. ஈமக்கொரு திங்குவாசாமைக்காக வென்றதி 

யாதேபரிவையானதன்வார்த்தையை யகாதரிக்கவனைக்குதித்து “அவ 

'ததங்கள்விளையுமென்சொத்கொள் '” என்ததாகையாலே, இதுவும் ஸா 

'தயத்இில் கலல்னெவனுக்குச்சொன்னதாகக்கொள்ளலாம். ஆனபின்பு. 

(இவற்றில் கலங்குமீஸ்வரனுக்குப்பலகாலும் ஹிதாஹிதங்கள் சொல் 
லுவர்) என்ததுக்கதுகுணமாக இச்சந்தைகளுக்கொல்லாமிப்படி. யோ 
ஜித்தாலுல்குறையில்லை, * 

வ்யா. (௫௦) இப்படி.யிவர்களிருவர்க்கும் பலகாலுமுபதே௫க்கை 
க்குஹேதுவேதென்று மாகாங்கைஷயிலே அருளிச்செய்கினார். (கஜம் 
ஞாகமூர்த்திக்கென்னுதுடல்2) அதாவது :--. (௩) பிணக்கியாவை 

யும் யாவரும் பிழையாமல்பேதித்தும் பேதியாததோர் கணக்கில் ரத் 
'இவெள்ளக்கஇர்ஞானமூர்த்தியனய்”” என்று, ஸம்ஹ்ருதி ஸமயத்தில் 

(௪) இலா. me ௮. (௨) ஷை, (௩) ஷ. ௯.௨ ௮. aig 
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௨௮௬ ஆசாரியஹ்ருதயவ்யாக்யாதம். 

மூ. ப்சேமத்தாலே, சமமூவொர்க்குவேட் கையெழுவிப்பது 
ஞாகத்தாலே. 

மூ(1₹௧) உயிர் மாய்தலாமுமென்னாருயிசென்னும் பச துக்கம்ஸ ஹி 
யாமை யிரண்டிலுமுண்டு     

  

முத்தாலே - (அவன்பக்கல்) ப்ரீதியாலே, தமமூவொர்க்கு - அஜ். 
ஞாகாபிபூதசான ஸம்ஸாரிகளுக்கு, வேட்கை - பகவத்பக்இியை, எழ 
விப்பது-ஜறிப்பிப்பது, ஞாத்தாலே - (க்ருபாரூட$ ஜ்ஞாகத்தாலே. 

(9 உயிர்மாய்தல் - உயிர்மாம்தலென்றெபாட்டிலும், ஆழுமென் 
ஞருயிர் - ஆழுமென்னாருமிசென்தெ பாட்டிலும், என்னும் - ப்ர 
இபாத்யமாமிருர்அள்ள, பச - அயலாசானஸம்ஸாரிகள் பசனானவிஸ்வ 
ரன் இவர்களுடைய, துக்கம்ஸஹியாமை - துக்கத்தைப்பொறாமை, 
இரண்டிலும் - ஜ்ஞாகப்சேமங்களில், உண்டு - உண்டு. 
ஸகலசேதகாசேதங்களையுமொக்கக்கல), ஸ்ருஷ்டிஸமயத்இல் ஒருவர் 
சர்மமொருவர்பக்கல் கலசாதபடி. பிரித்தவிடச்இலும், தன்ஸ்வரூபத்துக் 
கொருபேதமின்றிக்கே அத்விதியமாயபரிச்சேத்யமான சர்த்திஸமுத்சத் 
தையுடைத்தாயிருக்றெ ப்ரபாவரூபமான ஜஞாஈத்தைவஒவாசவுடைய 
னஞுகையாலே, ஸர்வஜ்னனாமிருக்றெவனுக்கு (௧) *உனக்கொன்றுணர்த் 
வன்!” என்னுபதேஇப்பது, தத்விஷயப்ரேமத்தாலே (௨) * கொள் 
ளென்று சளர்க்தெழுந்தபெரும்செல்வம் நெருப்பாகக்கொள்ளென்று 

'சவழூடும்“என்னு ஐஸ்வர்யம்விமாரஹேதுவாகக்காணாநித்கச்செய்சேபி 
ன்னையுமத்தை ஸ்விகரிக்கும்படி. தமோபிபூதராகாநிற்கும் ஸம்ஸாரிகளு 
க்கு (௩) *'நின்கண்வேட்கையெழுப்பன்”” என்று, தம்முபதேரத் 
'காலே பகவத்பக்இயைஜரிப்பிப்பஅ, த.த்ஸம்பந்தமடியாகவவர்சளைவி.. 
மாட்டாதே இருத்இித்தம்மோபாஇபசவததுபவபசசாக்கவேணுமென் 
இற ஜ்ஞாநத்தாலே யென்கை. % 

ல்யா. (௫௧) இப்படி. ஜ்ஞாப்சேமங்களிசண்டும் காசணமாகச்சொ 
ல்லுவானென் ? பாதுக்காஸஹிஷ்ணுத்வமன்னறோபரோபதேசத்துக்கு. 
ப்ரகாககாரணமென்ன வருளிச்செய்கிருர் (உயிர்மாய்கலிதீயாதியால்) 
அதாவது: * கொண்டாட்டம் குலம்புனைவும் ?* என்று, தடம், 
“உயிர்மாய்தல் கண்டாற்றேன்” என்று, ஸம்ஸாரிகள்பாரிக்இெபாரிப் 
பும், முடிந்துபோகற படியை யுங்கண்டாற்ற மாட்டிறிலேன், என்கை 
யாலே, பசருடையதுக்கம் ஸஹியாமையும் *அசுசர்கள்தலைப்பெய்யில் 
யவல்கொலால் கென்றாமுமென்னாருயிர் ” என்று, அளடரர்களுன்னை. 
வக்துஇட்டினால், அங்கென்னாய்விளையுமோவென்றென்னாச்மாவானது. 
தரைப்படாகின்ற தென்கையாலே, பரனானவிஸ்வரனுடைய துக்கம்ஸ 

(ஹியாமையுமிருவர்க்குமுபதே௫க்கைக்கு ஹேதுவாகச்சொன்ன ஜ்ஞா 

  

நப்ரேமங்களிசண்டிலுமுண்டென்கை. இத்தால், ஜ்ஞாகப்சேமங்களிச 
மதுக்காஸஹிஷ்ணுக்வத்கை யொழிந்திசாதென்றதாயித்று. * 
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த்ருதயப்ரகாண்ம். ௨௮௪ 

மூ--(௫௨) என்னதுன்னகாவியிலே அறிவாராத்மாவென்று அவன் 
மதம் தோன்றும். 

மூ-(௫க) இருக்தமெண்டானம்ப்பொய்கலலாது. அன்புசெய்து பத் 
Bogue aoe படிக நிர்த்தாசைப்போலே 

    

(0) என்னது காவியிலே என்னை அண்டன் எட் 
லே, அறிவார் - அவனையதிக்இருக்குமவர், ஆக்மாவென்று - கனக்கு 
ப்சாணனென்னு, அவன்மதம் -ஈஸ்வசஹித்தாந்தம், தோன்றும் - ப்௪ 
காசக்கும். 

(௮) இருத்தும் - ( சன்இருவடிகளின்கீழே ) இருத்துமவனாய், 
எண்டானாய் - இவர் நினைவிலே யொழுகுவானாய், பொய்கலலா.து-பொ 
ய்மில்லாதவனுய், அன்புசெய்து - (பசமபதத்இில்பண்ணும்) விருப்பத் 
தைப்பண்ணி, பற்றிலனாய் 

  

- (சித்யலைரிகள் பக்கலிலும்) ஸங்கமில்லா 
தாஞய், ஷடச் - ப௫, தீருட் - தாஹம், (இவைகளாலே) பிடித - பாஇக் 
கப்பட்டிருக்றே, சிர்த்தரைப்போலே - சரித்ரரைப்போலே, 

வ்யச, (௫௨)_இப்பழ. ப்சேமமாத்ரத்காலன்றிக்கே, ஈஸ்வசன் 
நினைவாலே, அவனுக்குத்தாமாத்மபூசசாகையாலே, அவனுக்கொரு 
'இங்குவசப்பொறுக்க மாட்டாசென்று மத்தைதர்டப்பிக்கருர், (என் 
னது) இத்யாஇயால்,அ.காவது:-- (5) “என்னதுன்னதர்வியும்'” என்னு, 
உன்னுடைய இவ்யா,த்மஸ்வரூபம், கானிட்டவழக்சென்ன வீடத்திலே, 
(௨) “அதிவாருமிசானாய்'” என்னு, அறிவாசை உயிசாகவுடையனென் 
னும்படி (௩) “ஜுர சங்லகக?? எஜ்ஞாசீத்வாக்மைவமேமதம்” என் 

  

அ,ஜ்ஞாநியானவனெனக்கு தாரகனாகவேயென்னுடையமதம்என் ததுளிச் 
செய்தபடியே, இவசையவன் சனக்காத்மாவாக நினைத்இருக்றெவாகா 
ரம் தோன்றுமென்றபடி.. ஆகையாலவனுக்கொருதுக்கம்வசப்பொறுக்க 
மாட்டாசென்றுகருத்து. * 

வ்வா. (௫௩) ஆக, ஜிவேஸ்வசர்களூக்குப் பலகாலும் ஹிதாஹி 
தங்கள்சொல்லுகைக்குஹேதுக்களைதர்சப்பித்தாசாய்நின்ூர்க்கழ். இப் 
படி,மிருவருக்குபதே௫ிப்பசானுலும்,ஷ்யலக௲ண யோக்யதையில்லாக. 
விஸ்வரன், உபதேஸுத்துக்குமுக்யபாத்ரமன் றேயென்னுமாகாங்கைஷயி 
லே யருளிச்செய்ினர் மேல், (இருத்துமெண்டானாய்) என்றுதுடல்௫, 

அதாவது: -ஸச்சிஷ்யனானவன் ஆசார்யனை கசபிமதஸ்தலத்இலே வை 
தீதுதச்சக்தாறுவ்குத்இயொய்தத்விக்சஹத்திலேபுறையத்த விருப்பஞு 
டையனாய் ஸகல ஸ்கேஹத்தையு மவன்பக்கலிலே பண்ணி ததஇிதசங்க 
ளில் ஸங்மமத்து, மிடயனும் பயனும் விடாயனும் தகமூம் சோறும் 
தண்ணீரும் பெற்றுப்போலே, அத்யபிநிவேரத்தோடே யவனையறுப. 
வித்து (௪) **4$ச்ைம( வகைய மஜக சர தகக?! ஈபரிசமர்த்தம். ப்சா 

(6) தி-கா: ௪.௩.௮. (௨) ஷே, ௬.௯.௮. (௨) ஸ்ரீ- 2.௭. ௧௮. (௯)
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௨௮௮ ஆசாரியஹ்ருதயவ்யாக்யாதம். 

மூ, கண்டுகொண்ண்பேரு9 பரிஜகாதகளோடேதன்னைத் தம் 
அ என்செய்வனென்நேயிருந்து அலெபசத்தையும் ஸமர்ப் 
பிக்க. அதுசுமந்து அல்லுகன்பகலும் போகு. என்றாலும் 

  
  

கண்டுகொண்ட (ஆழ்வாசை ஸதா) தர்மகம்பண்ணிக்கொண்டு, உண்டு 
(ஆழ்வாரை) புஜிக்து, ப௬9-(ஆற்வாசை யம்ருதம்போலே) பாஈம்பண் 
ணி, பரிஜமாககளோடேதன்னைத்தந்து - பரிஜலாஇகளோகேூடினதன் 
tor ஆழ்வாரிட்டவழக்காக்9, என் செய்வன் - இவர்விஷயத்தலென்ன 
செய்யக்கடவேன், என்றேமிருந்து - என்றெப்போதுமிருக்து, அலல 
பசத்தையும் - எல்லாபாசத்தையும், ஸமர்ப்பிக்க - ந்யாஸம்பண்ண, 
அது - அக்தபரத்தை, சுமந்து-தரித்து, அல்லுஈன்பகலும் - ஈல்ல இவா 
சாத்சங்களிலும், போகுபென்றாலும்-போகல்கடவையென்றாலும், 

    

  

ஊஞ்சஸத்குருப்யோரிவேகே என்றெபடியே, தன்னாக்மாத்மீ 
யங்களை ஆசார்யனுக்கு ஸமர்ப்பித்து, எல்லாஞ்செய்தாலும் (௧), 
Myo yg ony Pw: KS Hopowyoss” “ éGsoverdbari GMa 
தத்யாக்கதத்துல்யம் கதஞ்ச௩ '” என்றபடியே, ஆசார்யன் பண்ணின 
மஹோபபகாசத்துக்கு ஸத்ருஸமல்லாமையாலே குறைவாளனுய் ஆசார் 
யன்சன்னுடைய தேஹயாத்சாபரமெல்லாம் தன்மேலே புகட்டிருக்கத் 
தானதடங்கலும்சுமந்து, இவாராத்சவிபாகமத அவனைப்பிரியாதே, அவ 

ன் நிக்ரஹித்து போ” என்றாலும். போகாதானம் , அவனுக்கரிஷ்டமா 
னல் கனக்குகப்பானவற்றையும்விட்டு ஆசார்யன் விஇித்தபடியே கடக் 
குமவனுகையாலே (௨) “*இருத்தும் வியக்தென்னைத்தன்பொன்னடிக் 
ழ்? என்னு, இவர்க்கமிமதமானவிடத்சே யிவசையிருத்தி (௩) 
“என்னண்டானானான்”” என்று, இவர் நினைவிலே யொழுகுவானாய் (௪) 
“பொய்கலவாதென்மை கலந்தான்?” என்று, இவர் இருமேனியில் பண் 
ணினவிருப்பத்இல் புதையன்திக்கே (௫) “ அந்தாமத்தன்புசெய்து *” 
என்னு, பசமபதத்தில்பண்ணும்வ்யாமோஹத்தையிவர்பக்கலிலேபண் 
ணி (௬) “ பற்நிலனீசனும் 
ள்ளார் பக்கல் ஸங்கத்தையும்விட்டு (௪) :* இருக்கான்௧ண்்கொண்டு” 
என்றும், (௮) “என்னை முற்தவும்தானுண்டான்!” என்றும் (௯) “தா 
னென்னைமுற்றப்பருகனொன்” என்றுஞ் சொல்லுறெபடியே, நிர்த்தகன் 
நிஇியைக்கண்டாப்போலேயும்,பசித்தவன் சோற்றைக்கண்டாப்போலே. 

யும், தாஹித்தவன் சண்ணீசைக்கண்டாப்போலேயும், அத்யந்தாபி நிவே 
ர.த்தோடே யிவசை யதபவித்து(௧௦) “ 628௧89 ஜஜ EF Up TP 

([ESOMEKTT STE gos F | கல்லல் வாலு டிச மீனு ஜவகர் 
obsSyo UTE osEy” பரிஜஈபரிபர்ஹாபூஷணார்யாயு காகி irre 

(4) (6) தவா.௮. ௪.௧. (@) Gp 4. a. a. (#) Gp. @. (G) Ope. @. 
&, (&) Gp 6.0. a, (7) ஜே.௮,௭.௨. (௮) ஷே௯, ௯. a (&) Gp. 50. 
ea) 'சகராஈஸ்தவம் - ௬௩, 

என்திவர்பக்கல் ஸங்கத்தாலே அங்கு 
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த்ருதியப்சகரண்ம். ௨௮௯ 

அகல்வானுமல்லனாய் போகேலென்றாலும் உகப்பையுந்தவி 
ர்ந்து விஇவகையே ஈடத்துமவனே உபதேஞளக்பாத்சம், 

மூ-(௫௪) .ஈண்ணாதார்மெய்யில் ட் 
அகல்வானுமல்லனுய்-பிரியவஸக்தனய்,போகேலென்றாலும்-போகக்கட 
வையல்லையென்றாலும், உகப்பையும் ,கவிர்க்து - தன்ப்ரீஇயையும்விட்ட, 
விஇவகையே - நியமித்தபடியே, ஈடத்துமவனே - ஈடத்துெ (ஸர்வே , 
ஸ்வசனே) உபதேமஹத்பாத்சம் - உபதேத்துக்கு கல்லவிஷயம். 

(௮) சுண்ணாகார் - நண்ணாதாசென். இருவாய்மொழியிலும் 
மெய்யில் - மெய்யில்வாழ்க்கையையென்றெஇருமொழியிலும் 

    

  

  

  

ஹஸ்ததாத்மாலசதஸகலமேதத்ஸம்ஸ்ரிதார்த்தஞ்சகர்த்த * என்றும், 
(௧) “எனக்கே தன்னைத்தந்த கற்பகம்?” என்றும், சொல்லுஜெபடியே, 
தன் விபூதியையும் தன்னையுமிவர்க்குக்சொடுத்து (௨) “*உன்னஒயார்க் 
கென்செய்வனென்றேயிருத்இ? என்றெபடியே, இவர்க்கெல்லாம்செய் 
தாலும், தானிழவாளனாய் ஆத்மாத்மீய்யால பரத்தையும் ஈமஸ்கப் 

'தமுகேகவிவர்மர்ப்பிக்க (௩) “லேங்கடத்துறைவார்க்கு கமோ வென் 
னலாங்கடமையது சுமந்தார்கட்கு '* என்னும்படி, (#) “trowPs” 

ஈபூமிஷ்டாம்” என்றெபடியே, ஈமவுக்இ, தமக்குக்தனத்துத்தோத்றுகை, 

யாலே, அல்வழியாலேயக்த அலெபசத்தையும் சுமந்து (௫) “அல்லு 

ஈன்பகலுமிடைவிடின்றி கல்கயென்னைவிடான்”” என்று, இவர் பக்கல்ப 

ண்ணினல்கேஹத்தாலேவொசாத்சவிபாகமற இவசைவிடமாட்டாதே 
(௯) “போகுகம்பி "என்று, சதிப்போகச்சொன்னாலும், (௭) “அல்லா 

மல்லனினி” என்றெபடியே,அகலாதானய்,(அ)'ஆன்பின்போசேல்”” 
என்று, இவர் நிவர்த்இப்பித்தால், (௯) “இவத்திலும் பசநிசைமேய்ப்பு 
268” என்றெபடியே, ன றப க வ தவிர்த்து (கம் “அருள் 

'தருவானமையன்றானது ஈமது விதிவகையே? என்றிவர் விதித்தபடியே 
மடைத்துறெ வர்வேஸ்வசனே உபதேஷத்துக்கு ஷத்பாத்ச மென்கை. * 

வ்யா. (௫௪) ஆனுலில்கனன்திக்கே அஜ்ளுசான ஸம்ஸாரிகளுக் 

குபதேடக்றெவளவில் ஸம்ஸாசவி.ரக்தராய் ஆத்மகுணோபேதசாய். 

எம்யகுபஸக்கரானவர்களுக்குபதே?ிக்குமர்த்தத்தை, பகவத்விமுகசா. 

2 பரயோஜகாக்தசபசரசாய் அஅவர்த்தஈ சஹிதசானவர்களுக்கு வலியப். 

ெத்துபதேடுப்பானென்னென்னு. மாசால்க்ஷமிலே யருளிச்செய்ட 

முர்மேல்(கண்ணாதார்), என்று துடங்கி, ஆதாவது: (௧௧) கண்ணாதார் 

முுவலிப்பவிலும்”(௧௨) “மெய்யில் வாற்க்கையிலும்! (2௩) ஊனே 

fa) Ban. ௨, ௭.௪௨ (௨) பெ-தி. ௫௧. (க இவா. ௩. ௯. ௬. (1) 5- 

air. 2, 80, oy. (௬) ழே. ௬.௨.௨. (௭) ழே. ௨, ௬. ௪. (௮) ஷி.௧0. ௯. ௮. 

(ஸ0.ஷி.௪௦.(௪௦) ஷே ௬. ௪ (௧௪) ஷே.௪. ௯, ட் (௪௨) பெருமான்-தி, ௨௦௯, 
(௧௯) ஷே. ௪.௧. * பட்டம் =a 

௩௭. 
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௨௯௦ ஆசாரியஹ்ருதயவ்யாக்யாதம், 

மூ. ஊனசைரிர்வேதத்தோடே ஆஸ்இக்யாமாநித்வாஇகள் வி 
ஞ்ன ப்ரணிபாதாபிவாத௩ பரிப்சஸ்ஈ ஸேவாபாசர்க்கு 
உளங்கொள் பேசுமளவென்தென்னுடீர்த்கத்தை வம்மின் 
  

  

ஊன் - ஊனேறுசெல்வமென்கிற இருமொழியிலும்,; ஆசை - ஆசைவா 

ய்ச்சென்ற என்றெ இருமொழியிலும், சொன்ன - தோஷதர்மாகத்தா 
லுண்டான,நிர்வேதத்தோடே - ஜூகுப்ஸையோடே, ஆஸ்இக்யாமாரித் 
வாஇகள் - பாலோகமுண்டென்றெபுத்தி தம்பமில்லாமை இவைமுத 
லாற வாத்மகுணங்களாலே, விஞ்ஜின-அஇகராயும், ப்ரணிபாத - ஈம 
ஸ்காசம், அபிவாகக- ஆ£ர்வாகம் பண்ணுவிக்கை, பரிப்சஸ்ஈ - ஸம 
யோதெமாகக்கேட்கை, ஸேவா - சிஸ்ரூஷை, (இவைகளிலே) பார்க்கு 

ஜாகரூகசாயிருப்பார்க்கு, உளங்கொள் - ஹ்ருதயத்திலே கொள்ளும் 
கோள், பேசுமளவன்று - அகஇகாரிகளுக்குச் சொல்லுமதன்று, என் 
னும் - என்று ரகஸ்யமாக உபதே௫க்கத்தக்கதான, அர்த்தத்தை- அர்த் 
தவிசேஷத்தை, வம்மின் - வாருங்கோன், « 

Gervais agin” (5) “ yorarisGedipAiasigis” Ovrd 
லுஜெபடியே பகவத்விமுகலோகயாத்சையிலும், மாம்ஸாஸ்ருகா இமல 
ரூபதேஹத்திலும், சர்மோபாஇகங்களான கேஹாறுபம்இகளிலுமுண் 
டானதோஷதர்ரைத்தாலே (௨) “சக்க 2௭8?! “பரிசஷ்யலோகாக்ம் 
இத்யாஇப்படியே, பிறந்த ரிர்வேதத்தோடே (௩) “௪ 8919௪) 5௭) 6௭ 
SS SSH. OF Ky VF HS Go a scas phos” “go MCarsiw Povve 
Poauré mospomovove 3 | கம்பிரஸ்சதுரோ£ரஸ்ஷ்யயித்யபிதிய 
தே? என்றும் (#) BOSS Sho PR PT YSS | owes 

SSKoT So Po gerd, DUH!” “அமாநித்வமகம்பிக்வமஹிம்ஸாக்ஷ£ம் 

'இரார்ஐவம் | ஆசார்யோபாஸகம் பொளசம்ஸ்தைர்யமாத்மவிநிக்ரஹ£”” 
இத்யாதியாலும் சொல்லப்பட. ஆஸ்இக்யாஇகளும், அமாகித்வாஇக 
ஞூமாகெ சஷ்யலக்ஷணமான ஆக்மகுணங்சளாலஇகசாய் (௫) “(வனை 
கஜன்? *ப்ரணபத்யாபிவாத்யச”” என்றும், (௯) “SOB SSHES 

6 சந உக? * தத்வித்இப்ரணிபாதேநபரிப்ரஸ்கேகஹேவையா ?' 
என்றும் சொல்லுறெபடியே, பக்காபிமானராய்க்கொண்டு rouse 
அபிவாதக பரிப்சஸ்௩ ளேவையாகறெவிவற்றிலே தத்பசசாய், இரகால 
மதுவர்த்தித்தவர்களுக்கு (௪) “உளங்கொள்ளாலத்துவைம்மின்? என் 
னம், (௮) “பேசுமளவன்நிதுவம்மின் ஈமர்பிறர்க்கேட்பதன்மூன்'” என் 
அமிப்படி, அஷட்கர்ணமாக உபதேடக்கவேண்மேர்த்த விசேஷத்தை 
ரர ரல் வலியவழைத்து(௧௦) சொன்னால் விசோத 

(6) பெரியா-இி.கூடு.க, (௨) மூ.௨. ௨,௧௪, (௩) (௪) (௫) வி- பக (௪) 
ஸ்ரீ.8. ௪, ௩௪, (௭) (௮) (௧௯) இவா. ௩, ௯, ௯. (40) டெ. ௧ 
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5 Sui 1g wom tb dod 

மூ. விசோத பீனச்சொல் வெவ்வுமிர்க்கும் அதியவென்றடைவு 
கெட அதபஸ்கர்க்குபதேடுக்தெது ஞாலத்தார்பந்தபுத்இ 

,புமகர்த்தல்கண்டாற்றாமையும் மிக்கக்ருபையுமிதே.    
ங்களுக்குச்சொன்னால்) விரோதம், எனச்சொல் - நிக்ரு 

ஷ்டவசகம், எவ்வுயிர்க்கும் - எல்லாவாத்மாக்களுக்கும், அதிய - நாம , 
றிய, என்று - என்று, அடைவுகெட - க்சமத்தப்பாக, அதபஸ்கர்க்கு - 
'சபஸ்ஷில்லாதவர்கட்கு, உபதே௫க்றெது. - உபதேமம்பண்ணுறெ௮, 
ஞாலத்தார் - ஸம்ஸாரிகளிடத்இல், பந்தபுத்தியும் - ச்வரவிபூதியென் 
நெ புத்தியாலும், அகர்த்தங்கண்டாற்றாமையும் - அகர்த்தங்கண்டு பொ 
ருக்கமாட்டாமையாலும், மிக்கக்ருபையுமிறே - மிகவும் க்ருபையாலு! 
மன்றோ 

(q) தாய்க்கும்-ஸர்வலோகஜாரியான பெரியபிசாட்டியாருக்கும், 

மிதாலும் சொல்லுவன் கேழ்மினோ என்னு, கான் சொல்லுறெவிது 
உங்களுக்கு விரோதமாய்த்தோத்தியிருந்த தாலும் சொல்லுவன், இச் 
தைக்கேளூங்கோளென் அபதே௫த்து, (௧)  ஈனச்சொல்லாயினு 
மாக”? என்கையாலே, ஆூலுமாக, என்றொருபொருளாகவும், (2) 
ஈமத்ஜொன்றில்லைசுரும்கச்சொன்னோம் மாநிலத்தெவ்வுயிர்க்கும்'” என் 
தும், (௩) “ காமதியச்சொன்னோம் ”” 
ஹித்தமாம்படியாகவும், இப்படியடைவகேடாக (௪), ௭௧௨ ரச 

௯? “இசந்தேகாதபஸ்காய?இச்யாஇியால் சொன்னவகஇகாரிகளுக்கு 
பதேடக்தெது, (௫) “ஞாலத்தார் தமக்கும்வான த்தவர்க்கும்பெருமான்?” 
என்று, நித்யவிபூதியிலுள்ளாரோபாஇ லீலாவிபூஇயிலுள்ளார்க்குமவ 
ஜேடு ஸம்பந்தமொத்திருக்க இவர்களவனையிழ்து இக்க ஒண்ணாதெ. 
Ap ஸம்பந்தஜ்ஞாகமும், (௬) “கண்டாத்தேனுலயெத்கை”” என்று, 

இவர்கள்ஸம்ஸாசத்தில்படறலரர்த்தம்கண்டு பொறுக்கமாட்டாத ஸ்வ 

பாவமும், தாவன்மாதீசமன்திக்கே (எ) * அருள்கண்டீரிவ்வுலூனில் 
மிக்கது 2” என்று, கூஷிபாமி, ஈக்ஷமாமி, என்று, ஈஸ்வரன்கைவிட்ட 

வர்களையும் இருத்தியல்லது நிற்கமாட்டாக கரைபுசண்ட காருண்யமு 
மிதேயென்கை, பர்தபுத்தியும் அகர்த்தாஸஹ$த்வமுமிவர்தம்முடைய 

உக்திஹித்தமாகையாலும், க்ருபாஇக்யம் சிஷ்யோக்திஹித்தமாகையா. 

லுமாயித்று இப்படிப்சஷித்திகோம்ற வருளிச்செய்தது. % 
ல்யா. (௫௫) மற்றுமிப்படி, உபதே௫ுப்பார்பலருமுண்டோ வென் 

னுமாகால்லைஷயிலே யருளிச்செய்கரார். (காய்க்கும்) இத்யாதி, அதா. 
வது: தன்பக்கலிலே விபசீதபுத்தியைப்பண்ணி நித்கிறபாபிஷ்டனான 

(4) லி. ௬௯, (6) தவா. ௪, ௧, ௭, (௩) ஷே. ௧௦, ௨. ௫, (௪) GB. ay 
௬௭ (௫) இவா. கூடு, ௮: (௬) ஷே-௯. ௨ (௭) சண்ணி-பு, ௮2 

என்றும், ஸர்வர்க்கும்ப்ச

http://acharya.org



௨௯௨ ஆசாரியஹ்ருதயவ்யாக்யாதம். 

மூ: மகனுக்கும் தம்பிக்கும் 
     

ர ரர பபா கவண்டும். அம்மிக்கும்-கம்பி 
யான விபிஷனாற்வானுக்கும், 

  

 ரவணனைக்குதித்து (௧ ) ட்ட... oS ae டா ar “Bio 
Onarudadrsiggits, ADsevevad sieges ” Se lipani Ge 
all @oruG suoibLiciorenflcar (2) * ரை. “நித்யைவோஜகம் 

மாதா”” என்றெ, ஸர்வலோகஜநரியான பிசாட்டிக்கும், இருகாமம்சொ 
ன்னதுவேஹேதுவாகள்சறி தன்னையதிக்ரூரமான தண்டல்களைப்பண் 
ணும்படி பகவதக்யந்தவிமுகளுய் பாபிஷ்டாக்சகண்யனுனதறிரண்ய 
trae pag (me) “soured, Sr saxary Gars,ch” ( & ) “Soggy 

ஸ$” “ஸர்வபூதாத்மகே தா.தஜகக்காதேஜகம்மயே? “உர்வ்யாமஸ்இ”' 
ee alssensyCsso, Agpsrren sov-wy srt 

களைக்குறித்து (௫) * ஒஜாது2ஸ்$ஐல ஏறீஷ் வுலக வம எலல. 

நீஜு௫8 87 HoT sm Sap Poigarw கைல பதம் ஸ்ாச 

விவர்த்தரேஷமாயாததோஷம் ப்சஸபம்ப்சவிமி | ஸர்வத்சதைத்யாஸ் 
ஸமதாமுபேத்ய ஸமத்வமாசாதஈமச்யுதஸ்ய '* இத்யாதகளாலேஹித. 
ததையுபதேித்து,. (௬) “மீளவவன்மகளை? என்றெ, ஹிரண்யபுத் 
சனான ப்ரஹ்லாதனுக்கும், ( எ) “மணலஷ் ஊரா Hw SS_| sdssmgrts 

பட்டயக் பட் பப டவ டத டட டவ ட்டா வட பப 

இ SSK YH D கோஷா WoT WAG WoKsraro | Sessa 

லலி Whosmrow¥s 90௨௮67 *யாவங்கலங்காம் ஸமபித்ர 

வந்இவலிமுகா? பர்வசகூடமாத்சா$ | தம்ஷ்ட்சாயுகாஸ்சைவ ஈகாயுதா 
ஸ்சப்ரதயதாம் தாரரதாயமைஇலீ ॥ யாவர்சக்ருஹ்ணக்தி சராம்ஹிபா 
ணுசாமேரிதாசா ஆஸபுதங்கவாகாம். | வஜ்சோபமாவாயுஸமாகவேகா$ 
ப்சதியதாம் தாணாதாயமைஇலீ”” என்றிப்படி. தனக்கு, ஹிதம்சொன் 
னதுபொஞுமல் ( ௮) 976%%%0-௨3௦18%77 **த்வாந்துஇக்குலபாம். 

ஸம்? என்னுஇக்கரித்த க்ரூரனான சாவணனைக்குதித்து (௯) Sort 
OBR WES HIS WOSMOS? | Shas igurig wy SET sey et ௨ 

Howse sds sgwrransoer | ஏ Bs Shove ௬6 ௦80௧37? 
 ஸலபா$ புருஷராஜம்ஸததம்ப்ரியவாஇஈ$ | அப்ரியஸ்யஅபத்யஸ்ய 
வக்தாஞ்சோதாசதுர்லப8 || பத்தம்காலஸ்யபாஸெகஸர்வபூதாபஹா 
ரிணா। ஈாஸ்யந்தமுபேக்ஷேயம்ப்ரதிப்கம்ரணம்யதா'” என்று தட. 

ஹிதோபகேமம்பண்ணின (௧௦) “* அவன்தம்பிக்கே!” எீன்ிறராவணா 

  

  

- (ஐி.ஸ்ரீசாலு, ௨௧, ௪௮. (௨) (௩) வி-பு.க, ௬, ௩௬, (௪) (௫) ஷெ. ௧௦. 
அச, (ஐ) பெரியா-தி. ௪:௬௨, (9) சா, முக (௫). ப ௧௬, ௪௪, ௯௬; 
இஷ ௧௬, ௧௯(௧௦) இவா, எ, ௬, ௬,
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த்ருதியப்சகாண்ம், ௨௯௩ 

மூ. இவர்க்கு மிவசடிபணிக்தவர்க்குமே இவையுள்ளது. 
ம--(௫௬) க்யாதி லாபபூஜாபேகைஷையற மலர்காடி ஆட்செய்ய 

  

இவர்க்கும் - இவ்வாற்வாருக்கும், இவசடி பணிக்தவர்க்குமே- மாதனடி 
பணிந்துய்க்தவசான வெம்பெருமானருக்குமே, இவை - இந்தஸம்பக்த 
ஜ்ஞாகமும் பராகர்த்காலஸஹிஷ்ணுத்வமும் மிக்கக்ருபையும், உள்ள௮- 
'இருக்குமவை; 

(௫) க்யாதி -ப்ரஹித்இ, லாப - அர்.த்தலாபம், பூஜா - சிச்ரூஸஷை,, 
(இவைகளில்) அபே௬்ஷயற - அபேகைஷயன்றிக்கே, மலர்காடி-புஷ்பல். 
களைத்தேடி, ஆட்செய்ய - கைங்கர்யம்பண்ண, 

அஜனான ஸ்ரீவிபீஷணாழ்வானுக்கும், பகவக்விமூகசா யக்யபசசாய்த்திரி 

இறஸம்ஸாரிகளைவிடமாட்டாமல் *வீடுமின் முற்றவும்” துடங்பெலவிடங் 
களிலும் பலபடியாலு முபதே௫த்த விவ்வாழ்வார்.தமக்கும், தசான்வழி 
யாக பூர்வர்களுபதேசத்துப்போந்த நியமத்தைக்குலைத்து பலசையுமுப 
தே?க்கும்படி. பண்ணியும், பலகால்நடக்துதுவண்டு கேட்டபசமார்த் 
தத்தை ஒலீக்கமாக வைத்துபதே௫த்தும் (௧) “Hy Bays are grow 

2S, 6 $081 TPryws wows, Jal) Sponge” “ வ்ருதைவபவதோ 

யாதா பூயஷீஜம்மஸக்ததி”.! தஸ்யாமஈயதமம் gine ers sures cos 
வ்ரஜ. என்று, ௬ுசவிஸ்வாஸஹீஈரையும் நிர்ப்பந்தித்து சசமோபாய 
ஸ்தராக்கயும், இப்படியதிகாசம்பாராமல் அவர்கள் துர்க்கதியைப்பார் 
த்து உபதேத்தருளும் ஸ்வபாவசாம் (௨) “பாமன்னுமாறனடிபணிக் 
துய்க்தவன்”” ஏன்னு, நிரூபகமாயிருக்கும் எம்பெருமானார்க்குமே இவ்வா. 
காரங்களுள்ளதென்கை. இவை, யென்று சழ்ச்சொன்ன ஸம்பந்தஜ்ஞா. 
கம் அகர்த்தாலைத்வம் அனவஇகக்ருபையாகிற மூன்றையும்பசாமர் 
இக்கிறது. * 

ல்யா. (௫௬) இப்படி விமுகரான ஸம்ஸாரிகளைக்குதித்து இல்லா. 

ழ்வாருபதே௫த்தலிது ஸபலமாமித்னோவென்னுமாகால்க்ஷையிலே அரு 

ளிச்செய்கொர். (கயாதிலாபேத்யாதி) அதாவது: (௩) “கீசனேன் 

நிறையொன்றுமிலேன்"” என்று, தண்மைக்கெல்லையாகத் தம்மைகினை. 

'தஇருக்கையாலும், (௪) “* கொள்ளென்னு இளர்க்தெழுக்த பெருக்கெ 

ல்வம் நெருப்பாக? என்று, ஐஸ்வர்யத்தை அக்கிஸமமாகக்காண்கை 

யாலும் (டு) “* தொண்டர் தொண்டர் தொண்டர் தொண்டன் சட 

கோபன் '” என்றுடி பாகவதசேஷத்வத்இனெல்லையிலே நிர்க்கவர்க. 

ஞக்குதம்மையோஷமாக நினைத்தும், ( ௬) 1 இதவல்லபிசாம்கள் ஈம். 

மையாளுடையார் கள்பண்டே ?” என்திப்சபந்தத்திலல்வயித்தவர்களை. 
,தமல்கு ஸேஷிகளாகநினைத்து: மிருக்கையாலும்,, க்யாதியிலும். பத் 

(0 இொமாலு- இ;௯ (a) Barn. m. ௬ (௪) ஷெ, ௪ ௬.௯௫) 
(௪). திவா, ௬. 2௨௧௪ oS SE) ee cet 
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௨௯௪ ஆசாரியஹ்ருதயவ்யாக்யா ஈம். 

மூ. உய்யக்கொண் டாரைக்கொண்டு வாளும்வில்லுல் கொண் 
டென் றெவிழவுகள் தீரப்பெற்றது. 

மூ--(௫௭) ப்ரும்ஹரிஷ்டரும்   

உய்யக்கொண்டு - உம்மையுய்யக்கொண்டு யென்றெவிடத்இலும், ஆசை 
க்கொண்டு - உழந்்இினியாரைக்கொண்டு என்றெ விடத்திலும், வாளும் 
வில்லுல்கொண்டு - வாளும் வில்லுல்கொண்டு யென்௫தெவிடத்திலும், 

- என்றெ - சொல்லப்பட்ட, இழவுகள் - அ£கங்கள், ,சசப்பெத்தது - ர்க் 
ததுகள்.. 

(௮) ப்்ரம்ஹநிஷ்டரும் - (ஆசார்யர்) ப்ரும்ஹநிஷ்டசாயும், 

இலும் பூஜையிலுமபேகைஷையத்து (௧) *ஈதியநன்மலர்காடி ” என்றெ. 
படியே, மோஷத்வபரிமளயுக்தமாய் ஸ்லாக்யமான ஆத்மபுஷ்பங்களை,த் 
தேடி (௨) “ஆட்செய்தாழிப்பிசானைச் சேர்ந்தவன்?” என்று, கைங்கர் 
யரூபமாக வுபதே௫ிக்கையாலே ஜகத்தாகத்இருக்துகையாலும், ( ௩.) 
“உம்மையுய்யக்கொண்டு போகுதில்"” என்று,ஸம்ஸாரிக ஞஜ்ஜிவகநிமித் 
'தமாகவுண்டான விழவும் (௪) “ஆரைக்கொன்டென்னுசாகோ”” என் 
௮, தமக்கு சாத்துணையில்லாமையால் வக்தவிழவும் (௫) “*வாளும்வில் 
லும் கொண்டு பின்செல்லார்மத்தில்லை” என்று, அவன்னெளகுமார்ய 
மதிந்து பரிகைக்கொருவருமில்லை யென்தெவிழவும் இரப்பெத்றதென் 
கை. எல்லாரு முஜ்ஜீவித்து ஈமக்குசாத்துணையாய் இவனுக்கு மங்களா. 
ராகமும் பண்ணுகையாலே மூன்திழவும் GOED. *மலர்காடி” என் 
இற விதுக்கு * நறிய ஈன்மலர்காஓ. ”* என்றெவிதுசொல்லும்போது 
ஸர்வ வ்யாக்யாகங்களிலும் பரிமளத்தையுடைத்தாய் ரலாக்யமான புஷ் 
பங்கள்போலே ஆராய்க்துசொன்ன ஆயிரமென்று ப்சபக்க விஸோஷமா। 
கச்சொல்லியிருக்கையாலிவர்க்கு நினைவு ஆத்மபுஷ்பங்களைக் கேடி யென் 
இறவிதென்றுகொள்ளவேணும். அன்றிக்கே, “சாடாதமலர்” என்றெவி 
அக்கு “நிதியகண்மலர்காடி”"என்தெத்தைகினைத்தருளிச்செய்தாரென்று 
கொள்ளிலொரு விசோதமில்லை “வாடாதமலசடிக் சற்வைக்க”” என்று, 
கைங்கர்ய ப்ரஸங்கமுண்டாகையாலே **ஆட்செய்ய யென்தத்தோடே. 
சேறுமிறே, % 

Sur. Ber) இப்படிவுபதேமம் பலித்ததாகில் (௯92 gues” 
*பரிக்ஷ்யலோகாம்”” இத்யாஇப்படியே, கர்மபலமான ஸாம்ஸரிக போ 
கங்களின் அல்பாஸ்திசத்வாதி தோஷத்தையும், நித்பனன. பசமாச்மா 
வானவன், கர்மஸாத்யனல்லாமையையும், அதுஸர்இக்கையாலுண்டான. 
நிர்வேதத்தோடே முமதமோபேதகா யுபஹாசபாணியாய்க்கொண்டு் 
ரர கனா வாசார்யளையுபஸக்திபண்ண, அவலும், 

(க) ் ௬௧. (௨) ஷே, ௪, ௧௦. ௧௧; (௨) ௯. 1+ Te Tne 
Cpa ௮. ௩௩. (௬) ees ட் - eee ee 
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த்ருதியப்ரகரண்ம். ௨௬டு 

2. ஸம்வக்ஸசவாஷிகளுமா?ல் ஏபாவம்பயனன்றா?லுஞ் Ce 
ராது, 

(Bay Quiero மங்கவொட்டுக்கு 
    

ஸம்வத்ஸ7வாவிகீளும்-(சிஷ்யர்கள்) ஸம்வத்ஸ7வாஷிகளாயும், ஆ௫ல்- 
இருக்கவேணுமென்றுநியமமாஇல், ஏபாவம் - என்னபாபமென்று வெ 
அத்ததும், பயனன்முூலும் - பயனன்றாஇலுமென்றதவும், சேராது - 5: 
ஸங்கதமாகாது, ° 

(௮) மெய்கின்று - மெய்தின்னு கேட்டருளாய் என்றதுமுதல், 
மங்கவொட்டுக்கு - மங்கவொட்டூன் மாமாயை யென்னுமளவுக்கு, 

  

(௬) ஸுக சளத்நிருாக8?! 1 நாஸம்வத்ஸரவாஷிகேப்சப்ரூயா 
த்” என்றெபடியே, ஒருஸம்வத்ஸசம் பரீக்ஷித்துப் பின்னையுபதே௫க்கக் 
கடவனாகச்சொல்லுகிறஸாள்த்சமர்யாதையாலே இஸ்ஸம்ஸாரிகள௮ுவர் 
-த்இக்க இவருமுபதே௫த்தாரானுலோ வென்ற ஸராங்கையிலே அருளிச் 
செய்டுரூர். (ப்சம்ஹகிஷ்டரும்) இத்யாதி, ௮,காவது:-- உபதேஷ்டா 
வானவிவர், ஸக்சமமாகவந்துபஸத்இபண்ணினவனுக் கொழிய உபதே 
இயோ மென்திருக்கும் ப்சஹ்மகிஷ்டரா௫ல் அப்படிவந்துஉபஸத்தி பண் 
ணினவர்களுக்கு ப்ரீஇியோடே உபதேடிக்கையொழிய அஈஇகாரிகளுக் 
குபதே௫க்கப்புக்கு (௨) “ஏயாவம்பசமே” என்று, ஓ ! பாவம், எனக் 
இத பசமாவதே? என்றுபதேஸோபக்சமத்திலே வெறுத்துச்சொன்ன. 
உக்இிசேராது. இவர்பக்கலுபதேஸும் கேட்டவர்கள் ஸம்வக்ஸசவாஷி 

களால்? உபஹாரபாணிகளாய் காமதுவர்த்இத் தன்றோபெத்றோமென் 
நிருக்கையொழிய இவர்க்கு ப்சதமசஷ்யசானவர் (௩) “பயனன்றாகி 
லும்பாங்கலராலலும் செயல்கன்முகஇருத்இப் பணிகொள்வான்!'என்று, 
ப்ரயோஜகசூம்யசாலும் அவிசதேயராலலும் தம்முடைய செயலாலே 
எல்லாம் ஈன்றாம்படி இரித்தக்கொள்வாரிவசென்னு க்ருதத்ஞுதையாலே 

உகந்து சொன்ன உத்தியும் சேராதென்கை. இப்படி. ஆசார்யோக்இ 
யும் இஷ்யோக்இயுமாகையாலே முன்பு சொன்ன ஹேதுக்களாலே. 

விமுகரைக்குதித் அபதே?க்க, உபதேமகுத்தியாலே, ஸர்வரும்இருக்இ 
இவருடைய விழவுகளெல்லாம் இர்க்கதென்றே கொள்ளவேணுமென்ற 

தாயித்து.. & 

ல்யா. (௫௮) இனியிப்படிபரோபதேய பசசானபோது பகவதது 
பவம் விச்சிக்கமாகாதோ வென்ற | ரம்கையிலே அருளிச்செய்டருர். 

(மெய்கின்2,) இத்யாதி, அதாவது: ( ௪), “மெய்கீன்றுகேட்டரு 
ளாய ஒயேன்செய்யும் விண்ணப்பம்” என்றதுமுகல் (௫) மங்கவொ. 

ட்டுன் மாமாயை?” என்த, தளவாக ஈடுவுள்ள நாலுப்சபக்கமும் அது: 

(2) (@) Bron 2.2.2 (௧) கண்ணி, பு.௪0, (௪) இ-வி. ௪, (௫) இ-வா... 

௧௦, எ. ௧௦,
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௨௯௭ ஆசாரியஹ்ருதயவ்யாக்யாதம். 

மூ கடவு ௮தபவகர்ப்போபதேரும் 

மூ-(௫௯) இவற்றுக்கு மந்த்ர வித்யதுஸக்காக சகஸ்யங்களோடே 

சேர்க்க, 
மூ--(௬௦). த தன் 
    

fos, பத்பமெல்லாம் ௮ அபவகர்ப்ப அதுபவத்தோடு கூடின உபதே 
ஸம் - பசரோபதேமம், 

  

(௮) இவத்றுக்கு-இக்த காலுப்சபந்தங்களுக்கும், மந்த்ர-இருமர்த் 
ஏம், விஇ - வ்ரஜயென்று விஇக்றெ சாமஸ்லோகம், அதுஸந்தாகரஹஸ் 
யங்களோடே-ஸதானுஸக்தேயமானத்வயம் இவைகளாற ரஹஸ்யங்க 
ளோடே, சேர்த்தி - ஸம்பந்தம். 

(A) அளிப்பான் ஈஷசனுயிருக்குமவன், அஒியேன்-ஜேஷயூகன், 

பவமூள்ளே செல்லாகிற்கச் செய்தே உண்டான பரோபதேஸா. மென் 
கை; இவர்தமக்கு அபைபவகர்ப்பமான உபதேஸமும், உபதேஞுகர்ப்ப 
மான அனுபவமாய்ச் செல்லுமென்றிறே ஈம்முதலிகளருளிக செய்வது- 
ஆகையாலிவர்க்கு அதுபவவிச்சேதமொருக்காலு மில்லையிறே-ஆக இப் 
படி, இவருடைய பசோபதேரு விஷயங்களும், உபதேஸஹேதுக்க 
ளும் உபகேஸலாபல்யமும் உபதேமந்தான் அறுபவத்தை விட்டிசா 
தென்னுமிடமும் சொல்லித்தாயிற்று. * 

வ்யா. (௫௯) இப்படி. இவ்வாழ்வாருடைய அனுபவோபதேட 
ரூபமான ப்ரபந்தசதுஷ்டயமும் சஹஸ்யத்சயார்த்தப்ரதிபாசகமாயிருக் 
கும்படியைப்ரகாசிப்பிப்பதாகநினைத்து பக்ரமிக்கிருர்.(இவத்றுக்கு) இத் 
யாதி, அகாவது:--(மெய்நின்று மங்கவொட்டிக்குகடுவு) என்று, சழ்ப்ச 
ஸ்துதமான இப்ரபந்தங்கள் காலுக்கும் ஸகலஸாஸ்தீசகாத்பர்யமான 
அர்த்தபஞ்சகக்தையும் ஸம்ஃயவிபர்யயமதப்ரஇபாஇிக்கு மவையாய் 
(8) லல க் 28) ஸர்வமஷ்டாக்ஷ சாந்தஸ்த்த 

  

  

என்னும். 
படி, ஸகலஸாஸ்தர ஸல்க்ரஹமான இருமந்தரமும், வித்சோபாயவ 
ரணத்தை ஸாங்கமாக விஇக்தே சசமச்லோகமும் உபாயோபேயல7 
ணப்ரார்த்தனைகளைஸக்சமமாக ப்ரகா௫ுப்பியா நின்றுகொண்டு கால 
க்ஷபத்துக்கும் போகத்துக்கமாகஸாசஜ்ஞராலேஸ தாஅுஸந்தாகம் பண் 
ணப்படும் த்வயமூமாற ரஹஸ்யத்சயத்தோடே சேர்த்தியென்கை, % 

வ்யா. (௬௦) அஇிலெந்த ப்சபந்தத்து கெர்த ரஹஸ்யக்தோடே 
சேற்றியென்னு மாகாங்கைஷையிலே அத்தைவகையிட்டருளிச் செய்கி 
ஸூர். (அளிப்பானென்னதுடல்9) அசாவது: (௨) “எமிசளிப்பான் 
என்று, | ப்சணவத்தில் ப்சதமாக்ஷரக்இல் தாத்வர்த்கமான பகவத்ரக்ஷ 
குதீவத்தையும் (௩) “அடியேன்?” என்று, தத் ரக்ஷ்யபூதமாய் சதுர்த்இ 

... (இஸ்ீபாஞ்சம்,(6) இ-வி, ௪, (௨) ஷே. அடு, 
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த்ருதியப்ரக£ணம். ௨௬௪ 

மூ. அடைக்கலஞ்சூடி. பொய்யாதானு மழுந்தாரென்று ஸ்வ 
ரூபலிரோஇ நிவ்ருத்தளையும் காமசையுக்கபெருமாமா 
யனாளாகவேவாழிய வென்றுப்சாப்யபலல்களையும் 

  

அடைக்கலம் - அடியேனடியாவி யுனக்கேபசம், .ஐஉ. - (பாகவதர்க 
ளின் இருவடிகளை பெஸ்ஸஃக்கலங்காசமாக) தரித்த, பொய் --ப்சக்: 
ருஇனம்பந்தத்இல், ஆதானும் - கொஞ்சமும், அழுக்தார் - -முழுகார்,, 
என்று-என்னு, ஸ்வரப-ஜீவேஸ்வசர்களுடைய ஸ்வருபம், விசோஇ நிவ் 
ருத்இகளையும்-விசோஇநிவ்குத்இகள் (இவைகளையும்) சாமசையுக்இ-தா 
மரைப்பூவை இருசபியிலேயுடைய, பெருமாமாயன்-பெரியமஹாஸ்சர் 

  

ய;த்தையுடையவனுக்கு, ஆளாகவே - ஆட்பட்டே, வாழியவென்.௮ு-மல் 
களமுண்டாகக்கடவதென்று, ப்சாப்யபலங்களையும் - ப்சாப்யம் பலம் 
இவைகளையும், 

  

2) ஹ் ரக்ருதே£ 
பசமாய், ஜ்ஞாகாகந்தலகணமாக தரிதியாக்ஷரத்தில் சொல்லப்பட. 
ஆத்மஸ்வுரூபத்தையும், ப்சகமாக்ஷ£ரத்தில் சஅர்த்தி ஸம்ப்சதானல்இ 
லேயாய் (௧) “(ுஷ்ஸீசட ஸ்ஸ்ஜி கலு ஐ4௦௮௯7௧" “ப்சம்ஹணேத்வா 
மஹுஒமித்யாத்மாகம்யுஞ்ஜீத'” என்தெபடியே, ப்சணவத்துக்கு ஆத்ம 
ஸமர்ப்பணமும் அர்த்தமாகையாலே, விசோஇிபயத்தால் கலல்னெக 
சையிலே (௨) '*அடியேனடியாவியடைக்கலம்? என்றந்த, ஆத்மமர்ப் 
பணத்தையும் (௩) *இருமால் இருப்பேர்வல்லாரடி.க்கண்ணிகூடியமா 

ஐன்”? ஏன்று, ப்ரணவோக்தமான பகவதகம்யார்ஹமோஷத்வம் ததிய 
ஸேஷத்வபர்யக்தமாயிருக்குமென்னு ஈமஸ்ஹிலார்த்தமாகச் சொல்லப் 
படுற ததியஜேஷக்வத்தையும் (௪) * பொய்நின்றஞானமும் பொல் 

லாவொழுக்கு மழுக்குடம்பும்"'என்றும், (௫) *யாகானுமோசாக்கையில் 
புக்கங்காப்புண்மோப்பவிழ்க்தும்'” என்றும், ஷஷ்ட்யக்சமான wane 
தால் சொல்லப்பட்ட அஹங்காசமமகாசங்களாஜெ. அநாச்மங்யாத்மபுத் 
யாதிரூப அவித்யையும், தத்கார்யமான அக்ருத்யகசணாதிகளையும், தத் 
கார்யமாய்வரும் தேவமனுஷ்யா இரூபமான ப்ர௫ருஇஸம்பக்கத்தையும். 
(௬) “வன்சேற்றள்ளல் பொய்க்கிலத்தழுக்தார் ? என்ன, தக்கிஷேக 
வாசியான ஈங்லாலே சொல்லப்பட்ட அவித்யைமுதலாக ஸம்ஸாசகர்த் 
'சமமீறக உள்ளவிரோஇ நிவ்ருத்தியையும் சொல்லுகையாலே ஸர்வ 

senor ஸர்வேஸ்வரனுக்கு அகங்யார்ஹமேஷமாய் ஜ்ஞாநாகக்கலகூ 

ணமாய் ததியஸோேஷத்வபர்யக்தமாயிருக்கும் ஆத்மஸ்வரூபத்தையும், 
ஸம்ஸாசஹேதுபூசாவித்யாஇகளான  விரோதிகளுடைய நிவ்ருத்இ 
யையும், ப்ததிபாஇக்றெ இருவிருத்தம் ப்சசம மத்யம பதல்களிசண் 
டோடும் சேர்ந்திருக்கையாலும், (௭) '*தாமசையுக்தி தனிப்பெருகாயக?” 
என்று துடல்9), (௮) “எம்பெருமாமாயன்"” என்று தலைக்கட்டுகையாலே 

(5) )தி-வி. ௮0. (6) ௫ 4௦௦. (=) Gap. a. (G) OR aG. (a) 
ஷை ௧௦௦; (௭) இருவாச-ம்-௪. (௮) ஷூ. : Be aes ee 

௩௮ 
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௨௬௯௮ ஆசாரியஹ்ருதயவ்யாக்யாகம். 

மூ. நெறிசாட்டி மனத்துக்கொண்டு கண்ணாலடித்து கண்டி 

லமால் யாதா௫லென்றுபாயத்தையும் சொன்னவை மக்த் 
ரஸ்லோகங்களோடே சேரும்.   

கெறிகாட்டி - உபாயரக்தரங்களைக்காட்டி, மரத்துக்கொண்டு - அத்யவ 
வித்துக்சொண்டு, கண்ணனல் - க்ருஷ்ணனாலே, அடிக்னு - போக்கட 
fp, கண்டிலம் - காண்டிறிலோம், ஆல் - என்னவாஸ்சர்யம், யாதா 

  

இல் - என்னவானால், என்று - என்றெபதங்சளால், உபாயத்தையும் - 
உபாயஸ்வரூபத்கையும், ஜொன்னவை - சொன்னலிடங்சள், மந்த்ச - 
'இருமந்த்சம், ஸ்லோகல்களோடே சசமஸ்லோகம் - (இலைகளோடே) 

  

  

காசாயணபதத்தில் சொல்லப்படுகிற உபயலிபூஇயுக்கமான ப்சாப்ய 
வஸ்.துவையும், ( ௧) “ தனிமாத்தைவத்தடியவர்க்னி நாமாளாகவே 
யிசையில்கொல் ” என்றும், (௨) 4 ஊழிகோதாழியோவாதுவாழிய 
வென்றுயாக்தொழ விசையுங்கொல்'” என்றும், அந்தபதத்இல் சதுரத் 
சயர்த்தமான பல ஸ்வரூபத்ஜைம் சொல்லுகையாலே ப்ரடிப்பபலல்க 
னிசண்டையும், ப்சஇபாஇக்றெ இருவாசிரியம். ப்சக்ருஇப்சத்யயாம் 
ஸங்களாலே, ததுபயப்சஇபாத மான த்ருதிய பதத்தோடேசேர்௩்இரு 
ககையாலும், இரண்டுப்சபத ழம். இருமந்தாத்தோடேசெரும். ( ௩.) 
ஈநெதிகாட்டி ரீக்குதியோ'' என்று, உபாயாக்கசங்களைக்காட்டி என்னை 
யகற்றப்பார்க்கிராயோ என்சையாலேஸர்வதர்மாக்பரித்யஜ்ய'” என்ே 
உபாயாந்தரங்களினுடைய பரித்யாஜ்பதையையும், (௪) *வெங்கோட் 
டேதேழுடனே கொன்றானையே மகக்துக்கொண்டு”” என்னு, மாமேசம் 
ரணம் வ்ரஜ” என்ற மாஈஸாத்பவஸாயரூபமான உபாயஸ்வீகார.த் 
தையும், (௫) “சோர்மனத்தலைவன் அன்பத்தைமாற்தினேன்வாஜோரினம். 
(தலைவன் கண்ணனுல்யான்” என்றும, (௬) எம்மிஹையார்கந்தவருளெ 
ன்னும் தண்டாலடித்து வல்வினையைக்கானும்மலையும்புகக்கடிவான்'” 
என்னும், (ஏ) “௭௦0 ல ககர) வக்லேனேல? அஹம்த்வாஸர்வ 
பாபேப்யோ மோக்ஷமிஷ்யாமி என்று, உபாயபூதன்பண்ணும் ஸர் 
வபாபவிமோசகத்தையும் (௮) '* வானோமநிகடலோ ”” என்று துட 
ல், (௯) “ வன்துயரை மருங்கு கண்ஒலமால் ” என்று, விசோஇக 
ளானவை போனவிடம் தெரியாதபடி. தன்னடையேவிட்டு போய்த்றெ 
ன்கையாலே கானும்வேண்டா நீயும்வேண்டா அவை தன்னடையே 
விட்டுப்போமென்ெ ணிஜர்த்கத்தையும்(௧௦)*அடர்பொன் முடியானை'* 
என்னு துடல்ி (௧௧) “யாதல் யாதேயினி'! என்று, இனிகர்மி மிருக் 
கென் ? ந9த்தென் ? எ.தானால் ஈமக் 8ஈன்வருமென்று :*மாசுச?”” என் 
இறபதத்தாலே பலிசமான நிர்ப்பரத்வாறுஸந்தாநத்தையுஞ் சொல்லு 
கையாலே, உபாய ப்7இிபாதகமாயிருக்கெற இருவர்தாஇசரமஸ்லோகத் 
கோடேசேருமென்கை. ( உபாயத்தையும் சொன்னவை) என்றது, 
'சான்ன ப் ரபக்தங்களென்றபடி * 

(8) இருகாசசியம்-௩. (௨) டெ ௪. ௩) பெரிய-௮. ௬, (௪) டெ. ௪௮. 
(இ) ஷெ.உடு. (௬) டே௨௯. (௭) ஸ்ரீ2,௧௮. ௬௬, (௮) பெரிய, ௮.௫௪. 
(க) ஷெ (6௦0) ஷே ௭௦. (கவு ஷே. 
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| 

த்விதியப்ரக ரணம். ௨௯௯. 

மூ-(௬௧) தவயார்த்தம். இர்க்கரசணாகஇியென்றது. ஸாசஸங்காரஹ 
த்இலே. 

(அ) தீவயார்த்தம் - தவயத்இனர்த்தத்கை ப்ரஇிபாதிக்தெது, Bi 
க்க புரணாகஇ - இர்க்கஸசணாகஇி யன்ற. இருவாய்மொழி, என்றது - 
என்று சொல்லப்பட்டது, ஸாரஸல்கரஹத்இலே - பிள்ளை லோகாசார் 
யருடை அந்த க்ரந்தத்திலே, 

  

   

  

வ்யா. (௬௮) சீசம ப்சபந்தமான இருவாய்மொழியின், தீவயார்்த 
ப்சதிபாதகச்வம் விஸ்தரேனணோபபாஇக்கவேண்டுகையாலும், தத்வி 
ஷயமாகத் தம்முடைய இருத்தமையனார்பில்ளை, ஒருப்சபந்தம் முன் 
பேமிட்டருளுகையாலும், அதலேதர்சப்பித்தவிடக்கடலோமென்னு, 
(த்வயார்த்தம் இர்க்கசசணாகதியென்றது. ஸாரஸல்க்ரஹத்திலே) என் 
Sei. அதாவது :-- இர்க்கறரணாகஇயென்று ப்சஹித்தமாமிருக்தெ. 
இருவாய்மொழி பத்துப்பத்தாலும், ஸ்ரீயபஇத்வம் மு.தலாககைங்கர்ய, 
'விசோஇரிவ்ருத்இர்யந்தமாக, தவயத்இில் ப்்சஇபாஇிதமானபத்தர்த்த 
த்தையும் பரஇிபாஇக்கையாலே தவயார்த்தமென்று சொல்லப்பட்டது. 

  

பிள்ளையருளிச்செய்த ஸாரஸல்க்ரஹமா&ற ப்சபந்தத்திலேயென்கை. 
அந்த ப்ரபக்தமாவதுதானேதென்னில் £ அலலைஐகத்திதாறுசாஸ௩பச௪ 
மான வேதத்திலும் வேமோப ப்டும்ஹணார்த்தமாகச ப்சவ்ருத்தங்க 
ளான ஸ்ம்ருதீதிஹாஸ புசாணூதி மத ஸாஸ்.தஇசங்களிலும் ப்ரி 
த்சமாய் ஸ்ர்வேரவச ஸர்வஸ்வம்மாய், ஆசார்யர்களூக்கு ஆபத்தகமா 
மிருக்துள்ள அர்த்தல்வயத்தை ப்சஇப இக்கையாலே தவயமென்றுஇரு 
காமத்தை யுடைத்தாயிருந்துள்ள வாக்யுத்வயம் பத்கர்த்தத்தைப்7இ 
பாஇக்கெது. அதது: ்ரீய8பேஇத்வமும்,நா சாயணத்வமும், காசா 
யணனுடைய ஸர்வலோக ஸண்யமான சசணாரவிந்தயுகளமும், ௮இ 

வுடைய ப்சாபசத்வமும், சத்கோசசமாய் சேதாகதமாயிருக்துள்ள ப்சா 
$த்தனுகர்ப்பயிஸ்ரம்பமும், லஷ்மீதத்வல்லபருடைய நிலோத்மகைங்க 

3ய ப்சதாகார்த்த நித்யஸம்ப£தமும், கைங்கர்ய ப்சதீஸம்பந்தியானவிஸ் 
வரனுடைய நிரதியபோக்யதையும்,ஸர்வஸ்வா மித்வமும், நித்யகைங்க 

ர்யமும், கைங்கர்யப்ரஇபந்தக நிஸ்மேஷநிபர்தறணமுமாஇ அர்த்தவி 

வேஷங்கள் ஈத்ருமார்த்கவினேஷ ப்சகாஸகமான மந்த்சவினேஷத்தி 

னுடைய விலசணரூபமாய், அபெளருஷேயோபகிஷத்த மிருந்துள்ள 

இருவாய்மொழியில் பத்துபத்தாலும் இப்பத்தர்த்கக்தையும், பூர்வாசார் 

யர்கள் அடைவேளேர்த்ததுஸகஇத்துப்போருவர்கள். அதில்முதல்பத் 
pre (#) எமலர்மகள்விரும்பும் ஈமரும். பப க் கட் © 

எமலராள்மைந்தனை'” என்றும், “இருமகளார்தனிக்கேள்வன் என்றும். 

ஈஇருவின்மணாளன்”? என்றும், **பூமசளார்ஊனிக்சேஸ்உன்? என்றும், 

(2) Boar a.m
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௩௦௦ ஆசாரியஹ்ருதயவ்யாக்யாதம். 

ஈமைந்தனைமலசாள் மணாவாளனை”? என்றும், “ஸ்ரீயபஇத்வம் ப்ரதிபா 
* இதமாயித்று. இரண்டாம்பத்தால் “எம்பெருமான் நாரணர்க்கு? என் 
னும், எம்பிரானெம்மான் நாீசாயணனுலே'” என்றும், “காரணன் முழு, 
வேழுலகுக்கும்காசன் ” 
த்து, மூன்றாம்பத்தால் நாண்மலசாமடித்தாமரை!” என்றும், '*அங்கஇ 
சடியன்”” என்றும், ''அவன்பாதபங்கயம்?? என்னும் “அன்றுதேர்கடவி 
யபெருமான்கனைகழல் ?” என்றும், * மூவுலகம்தொழுதேற்றும் சேடி. 
யான்!” என்றும், காசாயணனுடைய ஸர்வலோக ூரண்யமான சணா. 
சவிந்தயுகளம் ப்சதிபாஇதமாயிற்று. காலாம்பத்தால்: -- “இலங்கை 
ககரம்பெரியுய்த்தவர் ? என்றும், “வல்வினை இர்க்கும்கண்ணனை”” என் 
னம், *தொல்வினை?ர” என்றும், “வெய்யகோய்கள் முழுதும் வியன் 
ஞாலத்துவியவே”"என்னம், “மேவிகின்று தொழுவார்வினைபோக”? என் 
அம், “* பிறந்தும்செத்னும் கின்திடரும்பேசமை தஇர்க்தொழிங்தேன் ” 
என்றும், 'கோயேமுப்பிறப்புப் பிணியேயென்திவையொழிய!” என்று: 
ம், *வேட்கையெல்லாம்விடுத்து உன் கூடட்டரிய இருவடிச்கள்கூட்டினை!? 
என்றும், '*அ$தேயுய்யப்புகுமாறு:”? என்றும், *உய்வுபாயமிற்நின்மை 
தேதி? என்றும்; அடிஷ்ட நிவ்ருத்திஷ்டப்சாப்இகரத்வ லக்௲ணமான 
ப்சாபகத்வம்ப்சதிபாஇதமாயிற்று, ஐந்தாம்பத்தால்:-*தமியேனுக்கமு 
ளாய்'” என்னும், 'ஆெனக்குின்பாதமேச சணாக? என்றும், “உன்னால 
ல்லால்?” என்னும், “கழல்களவையே”' ரசணாகக்கொண்ட”? என்றும், 

என்றும் “*நாசாயணத்வம் ப்ரதிபாஇதமாயி 

“கம்பெருமானடி.மேல்சேமல்கொள் தென்குருகூர்ச்சடகோபன்?'என்னு 
ம், காகணைமிசைகம்பிசான்னரணே ரண்ஈமக்கு? என்றும், “srr Gg 
மேக$ந்தயனாம்!” என்றும் ப்சார்த்தனுகர்ப்பவிஸ்சம்பம் ப்ரஇிபாதிதமா 
யித்று, ஆறாம்பத்தால்:--*இருமாமகளிருக்காம்மலிக்இிருக்து” என்றும், 
“அழிமைசெய்வார் இருமாலுக்கே!” என்னும், “ஓூந்தவொண்மலசாள். 
கொழுகன்” என்றும், ““என்இருமார்வர்க்கு?” என்றும், '*கோலத்இருமா 
மகளோடுன்னை” என்னும், கைங்கர்யப்ச தாகார்த்தமான நித்யஸம்பந்தம். 
ப்சிபாஇதமாயிற்று, ஏழாம்பத்தால்:-- *கன்னலேயமுதே” என்றும், 
கொடியேன்பரு இன்னமுதே?” என்றும், *அலைகடல்கடைந்தவாச 
GCs” * இருமாலின்?ரிறப்பெஇர்காலம் பருலுமார்வனோ *” என் 
அம், “இல்லேழுலகையின்பம்பயக்க ” என்றும், கைங்கர்யப்இஸம்ப. 
நதியான ஈஸ்வசனுடைய நிரஇரயபோக்யதை ப்சஇபாஇதமாயித்து, 
எட்டாம்பத்தால்;:-- அடியனேன் பெரியவம்மானே”” என்றும் *விண் 
ணவர் கோன்கங்கள்கோனை””, என்றும், **அமர்ந்தநாதனை *? என்றும், 
“மூவுலகாளி ?? என்றும், “கேர்பட்டநிதைமூவுலகுக்கும்காயகன்'? என் 
௮ம், ஸர்வஸ்வாமித்வம் ப்சதிபாஇதமாயிற்று, ஒன்பதாம்பத்தால்:- 
“பண்டைகாளாலே நின்இருவருளும் பங்கயத்தாள் இருவருளுக்கொ 
ண்டு கின்கோயில்சய்த்து”' என்றும், “Bein Bi porte enna eC poss? 
என்றும், “ அடர்க்துகுத்றேவல் செய்து ? என்றும், * கொடுவினை.
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தீருதியப்ரகரண்ம்: ௩௦௧ 

மூ--(௬௨) மூன்றில் சுருக்யெவைந்தையும் உயர் 

(4) மூன்றில் சுருக்கிய-மூன்றகஷ£த், 
ஐந்தர்த்தத்தையும், உயர் - உயர்வற, 

மேஹும்பிழக்க!” என்றுன் ணக னு தான ச்காவவயலு சணல் 
“ட்கொள்வானெத்து”” என்றும், கானும் மீளாவடிமைப் பணிசெய்யப் 
புகுந்தேன்” என்றும், நித்யகைங்கர்யம் ப்ரஇபொ இதமாயித்து. பத்தாம்ப 
த்தால்; இயர்கெடும்கடி.து? என்அம், “*கெடுமிடசாய””என்றும், “எழு 
மையுமேதஞ்சாரா?” என்றும், “இரும் கோய் வினைகளெல்லாம்” என்று, 
ம், “இப்பிறப்பறுக்கும்?” என்றும், “உன்தன் இருவுள்ள மிடர் கெடுந்தோ 
pi? « 
பிணியொன்றும், சாசாப்பிறவிகெடுத்தாளும்'? என்றும், “பிறவித்துயர் 
கடிந்தோம்”” என்றும், * விண்டேயொழி௫த விளையாயினவெல்லாம் ”* 
என்றும், “அமராவினைகளே'” என்றும், *க௫ரகம்புகலொழித்த?? என் 
றும், *பிறவிகெடுத்தேன்?? என்றும், *தூமோற்றவினைகள் தவிர்த்தான்” 
என்றும், '*அகஇதொழும்சொல்லு'” என்றும், * அவாவத்றுவிபெற்த ? 
என்றும், கைங்கர்ய ப்ரெட் தக சிஸ்ஸோஷ நிபர்ஹணம் ப்ரதிபா 
மாமிற்று, இப்படி, ஸ்ரீயபேஇித்வப்சமூகங்களாய் கைல்கர்யப்இபக்தக 
நிஸ்ஸேஷடிபர்ஹணபர்யர்தல்களாயிருந்துள்ள, உபாஜேயார்த்தல்களை 
ப்சதிபாஇக்கக்கடவதாயிருக்துள்ளவாக்யத்வயமும், இருவாய்மொழியு 
ம், பகுவச்சரணார்த்இகளாய் அகக்யோபாயராயிருக்கு மதிகாரிகளுக்கு. 
காலகேஷபஹேதுவாகவும், போகஹேதுவாகவும், ஈம்வரப்சநிஹேது 
வாகவும், யாவச்சரீசபாதமதஸ்கேயமென்றருளிச்செய்தஇப்ரபர்தம். 
இப்படி. இருவாய்மொழியினுடைய த்வயார்த்தப்சஇபாககத்வத்தை வி 
தமாக வாசார்யர்களருளிச்செய்து வைக்சையாலே ஸ்வப்சபுந்தத்தில் 
வக்தல்யாம் ரத்தை தத்ப்சபந்தத்திலே தர்சிப்பித்தாசாயிற்று, * 

ல்யா. (௬௨) ஆசு, இப்படி.த்வயார்த்த ப்சஇிபாதகதயா தர்க்க 
ஸனுகஇயாயிருக்கிற இருவாய்மொழிக்கு மற்றுமாசார்யர்களருளிச்செய் 

யுமர்த்த யோஜனைகளை அருளிச்செய்கரார். (மூன்தில்கருக்க) என்று 

துடங்க, அதாவது: மந்த்ர ஸ்லோகங்களில் ஸம்க்சஹேனோக்தவ் 

களான வர்தவிஸோேஷங்களைத்வயத்திலேவிவரிக்குமாப்போலே, பூர்வப் 

ரபந்தத்சயத்திலும் ஸம் ரஹேணசொல்லப்பட்ட ௮ர்த்தபஞ்சகக்தையு, 

ம், ஸ்ருதிச்சாயையாலே அச்வயருபேணஸ்வாஅபவ முகத்தாலே பசத் 
வத்திலே பர்ற்வத்தை ப்சதிபாஇத்த ( 2 ன் உயர்வசஉயர்கலமும்?” 

இதஇிஹாஸபுசாணப்சக்ரியையாலே, அம்வயவ்யதிரேகங்களிசண்டாலும், 

அதோல் முந்த வ வரன்கக் க கல் அகபா க தத் 
e) Bere eee 

  

  

சுருக்ன, ஐந்தையும் - 
   

    

'நாங்கள் வியக்கவின் புறுதுமெம்பெண்மையாற்றோம்”” என்றும்,
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௬:௦௨ ஆசாரியஹ்ருதயவ்யாக்யாதம். 

Ge Bair அணை யொன்று பயிலேறு கண் கருவீட, சொன்னா. 
ஸலொருக்கொண்டரோந்ற நாலும் எம்மாவொழி கெடுவே 
யென்றெ விருபதிலே. 

ர ொஷனவிடு நண: அசோவகவணை, ஒன்னு “ஒன்றுமே 
ஷூ பயில் - பமிலுஞ்சுடரொளி, ௮.௮ - ஏருளுமிறையோனும், கண் - 
கண்கள்பவெக்து, கரு- கருமாணிக்கமலை, வீடு - விடுமின்முத்றவும், 
சொன்னால் - சொன்னால்விசோதம், ஒரு - ஒருசாயுகம், கொண்ட - கொ 
ண்ட பெண்டீர், நோற்றகாலும் - கோற்றரோன்பு, ஆசாவமுது, மானே 
ய்கோக்கி, பிறக்தவானு, இவைகாலும், எம்மா - எம்மாவீடு, ஒழி-ஒழி 
வில்காலம், நெடு - நெமொழ்கடிமை, வேய் - வேய்மருதோளிணை, என்: 
இலிருபஇிலே - இலையாதேதிருவாய்மொழிகளிருபதுசளிலும், 

    

  

(9 கணவ போவமா ததவககநத்தலே! பசதவதைதைப் 
சதிபாஇத்த (௨) “அணேவதவணையும்”” அர்ச்சாவதாரத்திலே பரத்வ 
த்தை ப்ரதிபாஇத்த (௩) * ஒன்றும்தேவும் ? ஆற, காலுஇருவாய் 
மொழியாலும், பரஸ்வரூபமும், பகவச்சேஷதக்வத்இலுக் தத்காஷ்டை 
யான பாகவத ஸோஷத்வமே ஆக்மாவுக்குத்தேஸ்யமென்று ப்ரஇபா 
இத்த ( ௪) “பயிலும் சுடரொளியும்'” சேஷூத்வபஹிர்ப் பூதம்களான 
ஆக்மாத்மீயங்கள் த்யாஜ்யமென்ற வ்யதிசேகத்தாலே ஜோஷக்வமே 
ஆக்மாவுக்கு ஸ்வரூபமென்று ப்ரதிபாதித்த ( ௫) “ஏருளமிறையோ 
ணும்” பகவானுக்கிவ் வாத்மவஸ்து ப்ரகாசதயாஸேஷமாய் ப்ரக்ருதே? 
பரமாய் ஜ்ஞாகாகக்த லக்ஷணமாயிருக்குமென்னுமத்சைப்ரதிபொதித்ச 
(௬) “கண்கள்வெந்தும்”” அக்யமோஷத்வ ப்சஸங்கமு மஸஹ்யமாம் 
படியான ௮இன் அகர்யார்ஹத்வத்தைப்சஇபாஇத்த (௪) * கருமா 
ஊிக்கமலையும்” ஆஜெ காலுஇருவாய்மொழியாலும் ஸ்லஸ்வரூபமும், 
பகவத்வ்யஇரிக்த விஷயல்களைப்பத்றுசைக்குடலான அஹல்காசமமகா 
சங்கள் த்யாஜ்யமென்ற (௮) “வீடுமின்முத்தவும்” அஸேவலேவைச் 
,த்யாஜ்யமென்ற (௯) “சொன்னால்விரோதமும்'' ஐஸ்வர்யகைவல்யல்கள் 
தீயாஜமென்ஐ(௧௦)ஒருகாயகஞும்?” ஸரிசஸம்பந்த நிபந்தனமாகவரும் பரி 
க்ரஹங்கள் தயாஜ்யமென்ற (௧௧) “கொண்டபெண்டீரும்” ஆதெ காலு! 
இருவாய்மொழியாலும் விசோஇஸ்வரூபமும், “கோற்றகோன்பிலேன்”” 
என்னு, ஆடஞ்சின்யபூர்வகமாக “*ஆதெனக்கு நின்பாதமே ரரணாகத் 
தந்தொழிக்தாம்'” என்ற, (௧௨) “கோத்தரோன்பும்' * களைவாய்துன்பம் 
களையாதொழிவாய் களைகண்மத்திலேன்”” என்னு, அகம்யகஇத்வபூர்வக. 
மாக “கழல்களவையேசானுகக்கொண்ட” என்த(௧௩)”அசாவமுதம்”” 

(த ௨.௨.௧ (௨) 0.௮.௧, (௧) ஷே ௪. 40௧. (௪) ஷே. ௩.௭.௯. (௫) 
ஷே ௪.௮.௯. (௬) ஷே ௮௮௨௯ (௭) டே ௯, ௧. (௮) ஷே ௧, ௨, ௧, (௯) 
Pe (20) @p ees, (௪௪) Op a, a5. (se) oh @. a. 6, 
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த்ருதயப்ரகரணம். ௩௦௩ 

மூ. விரதமாக்கி எண்பதிலே பரப்புகையாலே ஐக்சையுமரு, 

ளினன் விடுபத்றவென்கையாலே ஐந்இிலு மிரண்டையும். 

“தொழுது களித்தேன்சொல்லுப்பெத்றேன் பணிசெயென் 
Bp 

    

விரதமாக்கி - பரக்கச்சொல்லி, எண்பஇலே - எண்பது இருவாய்மொ. 
ழிகளிலே, பசப்புகையாலே - விஸ்தரிப்பிக்கையாலே, ஐந்தையும் -அர். * 
த்தபஞ்சகத்தையும், "அருளினன் - க்ருபைபண்ணினான், வீடுபெற்ற - 
மோக்ஷத்தையடைந்த, என்கையாலே - என்னுசொல்லுசையாலே, ஐக் 
இலும் - அர்த்தபஞ்சகத்இலும், இசண்டையும் - உபாயோபேயல்களிச 
ண்டையுக், தொழுது - களித்தேன், சொல்லுப்பெற்றேன், பணிசெயெ 
ன்ற - இவைகளாலே சொல்லப்பட்ட, 

  

  

“*“வைகலும்வினையேன்மெலிய? என்று, பக்இபாரவஸ்யம் முன்னாக “ஈம். 
பெருமானடிமேல் சேமல்கொள் தென்குருகூர்ச்சடகோபன்”” என்ற (௧), 
“மானேய் கோக்கும்” * எனதாவியை நின்னு நின்றுருக்கயண்டுன்ற ?” 
என்று, தரித்துநின்றவன் குணங்களை யதுஸக்இக்கமாட்டாதசைஇல்யம் 
செல்லாகிற்கறெ *காகணைமிசைகம்பிசான் சரணேச.ரண்கமக்கென்று கா 
டோஜதுமேகூந்தயனாய்'” என்ற, (௨) “ பிறக்தவாறும் 2? ஆத காலு 
இருவாய்மொழியாலும் உபாய ஸ்வருபமும், “தன்க்கேயாக?? என்று, 

கைங்கர்யத்தில் ஸ்வார்த்ததா நிவ்ருத்தியையபேக்ஷித்த?? ( ௩ ) “ எம் 

மாவீடும் 2 ஸர்வகாலாதி விசிஷ்டமான ஸகலமேஷவ்ருத்இகளையும் 
பண்ணவேணுமென்றுப்சார்த்இத்த (௪) “*ஓழிவில்காலமும்” அதுதான் 

பாகவதகைங்கர்யபர்யந்தமாகவேணுமென்று மகோசஇத்த? (௫) “கெடு 

மால்கடிமையும்? அது தன்னில், பரஸம்ருத்யேக ப்ரயோஜனத்வத்தைச் 
சொன்ன(௬) *வேய்மருதோளினையும்? ஆற, காலு இருவாய்மொழியா. 
லும் பலஸ்வரூபமாகக்கொண்டு இருபது இருவாய்மொழியிலே விரத 

மாகப்சபொ.இத்து, மற்றை யெண்பது இருவாய்மொழியாலும் ௮௮ கன் 
ஊையே விஸ்தரிக்கையாலே அர்த்தபஞ்சகத்தையும், இப்சபக்தத்து 

க்கு ப்சமேயமென்னும், * மயர்வறமதிகலமருளினன் 2 என்னுதுடல்க. 
(எ) ஈஅவாவத்றுவிடுபெழ்த” என்று, தலைக்கட்டுகையாலே அல்வைக்இ 
லும் வைத்துக்கொண்டு ப்சகானமான உபாயோபேயல்களிசண்டையும், 
இதுக்கு ப்சமேயமென்றும், தொழுதெழென்மனனே” (4) “ விருப் 
பேபெத்றமுகமுண்கேளித்தேன்' ( ௯.) “மேலைத்தொண்கெளித்தக்இ 
தொழுஞ் சொல்லுப்பெற்றேன்”” என்னறு,சொல்லப்படுசற, பத்தாஞ்ஜலி. 
புடத்வ ஹ்ருஷ்டத்வ நமயித்யேவவாஇத்வங்களாகதெ முக்கலக்ஷணத்தா 

(5) @9. @. &. (2) Cag. @. 20.4, (௩) ௨. ௯,௧,(௪) ழே ௯.௩.௧, 

(@) Os. 4. 40. 5 (&) Gap. 60. B. 8, (௭) இி-வா, ௧௦, ௧௦, ௪௯, (௮) ஷே, ௧௦, 

கூ(க) ஷெ்எ. ' 5 
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௩௦௪ ஆசாரியஹ்ருதயவ்யாக்யாநம். 

மூ, முக்கலக்ஷணவ்ருத்தியாலே இரண்டிலொன்றையுமிதுக்கு 
ப். சமேயமென்னும். 

மூ(௬௩) சஹஸ்யத்துக்கோசெழுத்துமதுக்கோருருவும் போலேயா 
னவத்திலே 

முக்த - முக்தர்களுடைய, லகஷண - அடையாளமாயிருக்கறெ, வ்ருத்தி 
யாலே-வ்யாபாசத்தாலே, இரண்டில்-உபாயோபேயல்களிரண்டிலும், 
ஒன்றையும் - உபேயமொன்றையுமே, இதுக்கு - இப்சபந்தத்துக்கு, ப்ர 
மேயமென்னும் - ப்ரமேயமென்றுசொல்லும், 

(9 சஹஸ்யத்துக்கு - (இருமக்க்சமாதெ) சஹஸ்யத்துக்கு, ஒரெ 
முத்தும் - ஒ ரக்ஷாமும், அதுக்கு - அல்வக்ஷ£த்துக்கு, ஒருருவம்போ. 
லே - ப்ரக்ருதியான வகாரம்போலே, ஆனவத்றிலே - ஸல்க்சஹமான 

  
  

முதற்பாட்டுக்களிலே, 
லும், விபர்பவ$ 2 என்றெ, அவர்களைப்போலே ( ௧) “சொற்பணிசெ 
யாமிசம்'? என்று சொல்லப்படுெ, வாசெவ்ருத்தியாலும், அவ்விசண். 
palin வைத்துக்கொண்டு உபேயமொன்றையுமே இதுக்கு ப்சமேய 
மென்று சொல்லுமென்கை, (இருபதிலேவிரதமாக்கி எண்பதிலேபச 
ப்புகையாலே ஐந்தையுமிதுக்கு ப்சமேயமென்னும்.) என்றவிது, இப் 
பக்கங்களில் ஸ.ஒக்இகள் ப்சாப்ய0னான வெம்பெருமானுடைய ஸ்வரூப 
ப்சஇபாதஈபசமாயிருக்கும் ல, ப்சாப்காவான ப்ரத்யகாக்ம ஸ்வரூப 
விஷயமாயிருக்கும்லெ, ப்சாப்த்யுபாயத்தைச்சொல்லும்செ, பலத்தை 
ச்சொல்லும் லெ, ப்ராப்ிவிரோதியைச்சொல்லும்சில, அவசிஷ்டமா 
னவை இவற்துக்குபபாதகங்களாயிருக்குமென்று மீட்டில்யோஜித்தக்7 
மம். உபாயோபேயங்களிசண்டையுமிதுக்கு ப்சமேயமென்னுமென்ற 
விது இவையிரண்டுமே ப்சதாகப்சமேயம். இவ்வுபாயோபேயல்களுக் 
கஇகொரியின்னுனென்கைக்காக ப்சத்யகாத்ம ஸ்வரூபமும், உபாயபூத 
னும் உபேயலவிஷயமும் இன்னாசென்கைக்காக பரஸ்வரூபமும், உபே 
யப்ரஇபந்தகமாய் உபாயகிவர்த்யமாயிருக்குமசின்னதென்கைக்காக வி 
சோதி ஸ்வரூபமும்சொல்லுறெ. வித்தனையென்று நினைத்து உபேய 
மொன்றுமிதுக்குப்சமேயமென்னுமென்றவித இவத்திலுத்தேஸ்யம் பல 
ம். ததர்த்தமாகமற்றுள்ளகாலர்த்தமுஞ் சொல்லுறது என்னு எட்டில் 
சொன்னபஒயேகைல்கர்யமே ப்சஜாகம். மற்றைகாலும் சொன்னது 
கைங்கர்ய ப்7இ ஸம்பந்இியையும் கதாஸ்ரயத்தையும், தத்விரோதியை 
யும், அவ்விரோதரிவர்த்தகத்தையும் அறிவிக்கைக்காக வாகையாலே 
தச்சேஷமாசச்சொன்னவித்தனை யென்றுகினைத்து. * 

வ்யா. (௬௩) இனிப்சதமசசம ப்சபக்தங்களினுடைய ஸல்க்சஹல் 
களான முதற்பாட்டுக்களில் ப்சஇபாத்யார்த்தங்களை ஸ்பஷ்டமாகவரு, 
ளிச்செய்கிறார். ( சஹஸ்யத்தக்கு ) என்றுதொடல்டி, அ.தாவது:-- 
இசெழுத்து ஒருருவென்னும்படி. Bontaror® ax anu த்துக்கு 

(௧) ஷே க, ௧0, es. 
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த்ருதயப்ரகரண்ம்: ௩௦௫ 

மூ. இமையோசஇபதி அடியேன்மனனேபொய் மயர்வு பிறந்த 

ருளினன் விண்ணப்பம் தொழு தெழன்ற பஞ்சகத்தோ 

இமை! 'இமையோர்தலைவா, அதிபதி - அயர்வறுமமசர்களஇ 
ப.இ, அடியேன்-அடியேன், மனனே - தொழுதெழன்மனனே, பொய் - 
பொய்கின்றஞானம், மயர்வு - மயர்வற, பிறந்து - எந்நின்ற யோனியு 
மாய்ப்பிறந்தாய், அகுளினன் - மஇனலமருளினன், விண்ணப்பம் - அடி. £ 
யேன் செய்யும். விண்ணப்பம், தொழுதெழு- தொழுதெழு, என்ற- 
இவைகளாலே சொல்லப்பட்ட, பஞ்சகத்தோடே - அர்த்தபஞ்சகத் 
தோடே, அவித்யாதி - அவித்யை மூகலானவைகளுடைய, ஸ்வரூப 
ஸ்வரூப. 

    

என்றேகாக்ஷரமாமிருக்கெப்சண   ஸக்காரஹமாய் *மித்யேகாக்ஷ£ம், 
வமும், ( ௧) “சஷ௫ு26ஸஷ? “தஸ்யப்ரக்ருஇலீஈஸ்ய? என்றப் 

டியே, அந்தப்சணவந்தனக்கு ஸங்க்சஹமாயிருக்க அகாசமும்போ 

லே, இருகிருத்தம் இருவாய்மொழியாகறெ ப்£பந்தங்களுக்கு ஸல்க்ரஹ 

ங்களான முதற்பாட்டுக்களிலே “இமையோர்.தலைவா?” என்றும், “அயர். 

வனுமமசர்களஇபஇ”? என்றும், ஸ.ரிஸேவ்யமாய் ஸர்வாஇகமாயிருக் 

கும் பசஸ்வரூபத்தையும், “அடியேன்?” என்றும், “என்மனனே”” என் 

ம், மோஷபூசமாய் பரியடத்தாந்தகோணமாயிருக்கும் ஸ்வஸ்வரூபத் 

தையும், * பொய்கின்ற ஞானமும்பொல்லாவொழுக்கு மழுக்குடம்பும்? 

என்றும், “மயர்வு'” என்றும், அவித்யாஇகளான விரோஇிஸ்வரூபத்தை 
யும், 4 உயிரளிப்பானென்னின்ற யோனியுமாய்ப்பிறர்தாய் ? என்றும் 

"மஇகலமருளினன்”” என்றும், லோகரக்ஷணார்த்தமாக அநேகாவதாரங்க 

ளேப்பண்ணின ஸர்வேஸ்வரனுடைய க்ருபையே உபாயமென்னு உபாய 

ஸ்வளுபத்தையும் “செய்யும்விண்ணப்பம்” என்றும், “தொழுகெழு” 

என்றும், மேஷிவிஷயத்இில்கரணத்சயத்தாலும், பண்ணும்கைங்கர்யமே 

பசமபுருஷார்த்தமென்று பலஸ்வரூபத்தையுமாகக்கொண்டு ஸல்க்ரஹி 

'தீதுச்சொன்ன அர்த்தபஞ்சகத்தோடே பொய்கின்றஞானம்" இத்யாதி 

யாலே, அவித்யாஇகளைச்சொல்லுகற வளவில் உத்பத்திவிகாமாதியோ. 

கத்தாலே அஸத்யஸப்தவாச்யமான அசேதகவிஷயத்திலாக்மஜ்ஞாக 

மும். அக்ததேஹாத்மாபிமானமடியான ஸாம்ஸாரிகதுஷ்கர்மப்சல்குத்தி 

யும், அக்கர்மமடியாகவரக்கடவதானமாம்ஸாஸ்( £இமலரூபகேஹஸம் 

பந்தமுமென்தவத்நினுடையஸ்வருபங்களும், விப்சதிபத்திஹே்வம், 

ஸம்ஸாசஹேுத்வம் ஸ்வரூபஇிசோதாயகத்வம் உத்தசோத்தரங்களில். 

பூர்வபூர்வகாஈண த்வம் இனியாமுறுமை'” என்கையாலே, அவத்தினனு 

'இத்வம், ஸோபாஇகத்வம் “மயர்வதமஇரலமருளினன்” என்கையாலே, 

(௪) தைத்தரீயகே- காசாயணே இப்பக்கத்திலும் ௬.௦௬ -ம் பச்சத்திலுமிருக். 
ற. பாகரக்கள், இ- வா, ௪, ௧, ௧-ம், இ-வி,க-மே,
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௩௦௬ ஆசாரியஹ்ருதயவ்யாக்யாதம். 

மூ. ஸ்வபாவாத்மேஸ்வரபக்கரகூண கரமகுணவிக்ரஹவி 
பூதியோக sCurGur@@uCsve Aepursuri@ sve 
Cansar Gents மில்கா வ பம ; 

மூ--(௬௪) அடிசொழுதெழன்றவிதிலே வஸ்துகிர்த்ேர 

  

ஸ்வபாவ - ஸ்வபாவம் - ஆத்மேஸ்வச - ஜீவாத்மா மீஸ்வரன் இவர்க 
ஞூடைய, பந்த - ஸம்பந்தம், ரக்ஷணக்ரம - ரக்ஷணத்தன்க்£மம், குண- 
குணஙல்கள், விக்ரஹ - விக்சஹங்கள், விபூதி - விபூதள், யோக - ஸம் 
பந்தம், ததிய - பாகவுகருடைய, அபிமான - அபிமானம், (இவைகளு 
டைய) உபதேஸ - உபதேஸாத்தை, விஷய - விஷயமாக உடைய, அந் 
யாபதேஸ - அஃ்யாபதேஸுக்அக்கு, ஹேத்வாஇகளும் - ஹேது முக 
லானவைகளும், ஸங்க்ரஹீதம் - ஸங்க்சஹிக்கப்பட்டவைகள். 

(இ) ௮௨ - இருவடிகளை, தொழுது - ளேவித்து, எழு- உஜ்ஜீ 
விக்கக்கடவை, என்றவிஇலே - என்ிறவிடத்இிலே, வஸ்.நிர்த்தேயா- 

வஸ் ரிர்த்தேஸம், 

  

  அவற்றின் அஜ்ஞாகநிவர்த்யக்வம் மூதலான ஸ்வபாவங்களும் இமை 
யோர்கலைவா! அடியேன், அதிபதி அடிதொழுது?” என்கையாலே ஆச் 
மாவுக்கு மீஸ்வரனுக்குமுண்டான மோஷஸேோஷிபாவஸம்பந்தமும், உ 
யிசளிப்பானென்னின்ற யோனியுமாய்ப்பிதர்காய்'” என்றும், “மயர்வத 
மதிகலமருளினன்”? என்றும், அகேகாவ.தாசங்களைப்பண்ணி சசுஷிக்கும் 
பழியையும், ஸம்ஸாசஹேஅவான அஜ்ஞாகத்தைப்போக்ெஜ்ஜீவவஹே. 
அவான ஜஞாஈபக்இகளைக் தன்க்ருபையாலே தந்தபஓயையும்சொல் 
வுகையாலே ஈன்வசனுடைய ரச்ஷணக்ரமமும், “உயர்வறஉயர்கலம், 
அயசஅசுடாடி,இமையோர், அயர்வருமமசர்கள்”” என்று, குணவிக் ரஹ. 
விபூதிகளும், அந்தஸைரிகளை முன்னிகையாலே, ததியாபிமாகமும், 
“நின்றுகேட்டருளாம்' “கொழுகெழென்மனனே”” என்று, கெஞ்சுபோ 
லேபவ்யனான ஈஸ்வரனும் அப்படி பவ்யரானாரும் உபதேுவிஷயமெ 
ன்னும், “ஈலமருளினன்” என்னு, பக்இியைத்தந்கானென்கையாலே அம் 
யாபதேருத்துக்குஹே தலான பக்இயும், மூகலானவர்த் தங்களும், ஸக் 
க்ரஹேண சொல்லப்பட்டனவென்கை. (அக்யாபதேஜேத்வாஇக 
ளம்) என்றவிடத்தில், ஆஇஸுப்கத்தாலே, மற்றும்வேதாரக்ததாத்பர் 
யல்களான. அர்த்தங்கள். பலவுமிவழ்தில் ஸல்க்சஹீதங்களென்னுமிட 
மும் காட்டப்பட்டது. x 

வ்யா. (௬௪) அவிக்ஈபரிஸமாப்இி ப் சசயகமகார்த்தமாக ப்ரபம் 
சதோசம்பத்திலே ,ஆசரிக்கப்படும் ஆ௫ர்ஈமஸ்க்ரியா வஸ்.துகிர்த்தேயல் 
'களாடறமங்களாசாசங்களிஇலுமுண்டோ P என்னுமாகரங்கைஷயிலே. 
அருளிச்செய்வெர். (அடிதொழுத) இத்யாதி, அதாவது: “துயசறு 
சுடாடி” என்கையாலே வஸ்.அகிர்த்தேஸமும், *தொழுது? என்கையாலே
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தீவிதியப்ரகரணம். ௩௦௭ 

மூ. மமஸ்காராசஸ்ஸஃக்களும் முண்டு. 
மூ-(௬௫) ராதுமகம் ஈண்ணாமயர்வதமாமுதக்கும் தெழுள்கொள் 

2 ளப் பத்தராவரடிமையத 
  
மஸ்காச - ஈமஸ்சாசம், ஆசஸ்லைக்களும்-ஆசரபமங்களமும், உண்டே 
இருக்கின்றன. 

() காதசகம் - ஸாதுமநத்தைகலியுங் கஞ்சனைச்சாஇக்கைக்குப் , 
போல, ஈண்ணா - கண்ணாவசசர் கலிவெய்தும்படி (பவதரிக்சையாலும்), 
மயர்வற. - அஜனாஈமறும்படியும் மதிகலமுண்டாம்படியும் அவனவத 
ிக்குமாப்போலே, மாசதுக்கும் - உள்ளத்துமாச௮ுக்கு மதாகையாலும், 
தெருள்கொள்ள -ஜ்ஞாரோத்பாதகமாகச் சொன்னதாகையாலும், பத்த 
சாவர். - பத்தராவர் துவளின்றியே யென்று பக்இவர்த்தகமாகையா 
லும், அஒமையத-உனக்கடிமையதக்கொண்டாயென்னு அறவடிமைகொ. 

  

ண்டாப்போலே, 
நமஸ்காரமும், * எழு” என்கையாலே ஆ$ஸ்ல-முண்டென்றபடி. 
'இப்படிகாமொரு ப்சபந்தம் பண்ணவேணுமென்று கருதயிருந்து இவர் 
செய்ததன்றிக்கே, நிரம்பினவேரி கெளிக்குமாப்போலே நிமிற வாய் 
க்கசையை மிடைர்துபுதப்பட்ட சொஜ்கள் இவர்பாசுசத்தாலே லோகத். 
தைத் இருத்தக்கோலுே ஸர்வேஸ்வரன் நினைவாலே ஸர்வலக்ஷ்ணோ 
பேதமாய்த்தலைக்கட்டின ப்சபந்தமாகையாலே,' இம்மங்களாசாரங்க 
ளம் கோல்விழுக்காட்டாலே பலித்தனவித்தனையாகையாலேயாயிற்று 
'அடிதொழுதெழு' என்ததிலே இவையும்பண்ணப்பட்டன வென்னாதே 
உண்டென்றுவிட்டது. & 

வ்யா, (௬) இனிமேலிப்பிரபந்தம் பத்துப் பத்தாகவவதரித்த 
இன்: ப்சயோஜநத்தை ஸ்த்ருஷ்டாந்தமாக அருளிச்செய்கினொர். (சாது: 
சனம்) என்றுதுடல்9 அதாவது :-- ( ௧) “சாதுசனத்தை கலியும் கஞ் 

சளைச்சாஇப்பதற்கு?” “பரித்சாணாய” இத்யாஇப்படியே, ஸாதுபரித் 

ராண துஷ்க்ருத்விகாஸார்த்தமாகவவனவதரித்தாப்போலே இதுவும், 

(வஈண்ணாவசுசர்கலிவெய்த கல்லவமரர் பொலிவெய்த?” என்றுபகவத் 
ப்சபெக்ஷூபூகசாண வாஸஃரப்ரக்ருஇிகள் மண்ணுண்ணவும் பகவத்பக்இ 

'பசசான சேவப்ரக்ருஇகள்வாழவுமவதரித்ததென்றும்*மயர்வலமதிலம 
ருளிஈன்!? என்று, அவகஜ்ஞாத்தைப்போக்கஜ்ஞாநபக்இிகளைக் கொடு 

க்குமாப்போலே, இதுவும் (௩) “ஒலிபுகழாயிசத்இிப்பத்துள்ளச்துமாச 
க்கும்?” என்று, மனதுக்கு மாசான அஜ்ஞூகத்தைப்போக்கு, ( ௪) 

“-தெருள்தொள்ளச் சொன்ன ஓராயிசம் !* என்றும், ( ௫) “அய 
வாமிசத்இப்பத்தால் பத்தராவர்” என்றும், 'சொல்லுதெபடியே,ஜ்ஞான 

us Batre 'கொ௫ுக்குமென்றும்,(௬)“அடிமையறக்கொண்டாய்? என்று. 

(6): இலா.கூடுடு. (6.௧0. ஸ.ட;(௩) ௫: ௨ ae, (௪) ௨.௧௦, ௧௧, 

(ட) ௫,௪௧௯, (௬) ௪, ௬௬. be SAKE oS றல்
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௩௦௮ ஆசாரியஹ்ருதயவ்யாக்யாதம். 

மூ. உரியளோய்க எதுக்குமுடைக்தேற்தரும் வானின். தாளின் 
ழ் அடி.க்கழின்பக்கதிபயக்கு மூடுபுக்கு மூவுலகுமுருகா 
நிற்பசென்னும் ஸாம்யத்தாலேவாச்யன் 

    

உரிய - உரியதொண்டசாக்குமதாகையாலும், நோய்களுக்கும் - கோ 
  

ய்களறுக்கும் மருந்காமாப்போலே, உடைந்து - உடைந்து நோய்களை 
யோடுவிக்கையாலும், ஏற்றரும் - ஏற்றரும்வைகுந்தத்தை யருளுமா 
ப்போலே, வானின் - வானின்மீகேற்நியருளுகையாலும், தாளின்£ழ்- 
தன் தாளின்£ற் சேர்த்துசேமம் செய்யுமாப்போலே, அடிக்கீழ் - ௮௫ 
ஸியழக்கழிருத்துகையாலும், இன்பக்கதி - அவனாஸ்ரிதர்க்கு இன்ப 
கஇிசெய்யுமாப்போலே, இன்பம்பயக்கும் - எங்கனேசொல்லிலுமின்பம் 
பயக்குமதாகையாலும், ஊடுபுக்கு - ஊடுபுக்கெனதாவியை உருக்குமாப் 
போலே, மூவுலகும் - மூவுலகுமுறாகும்படியானதரகையாலும், உருகா 
நிற்பர்-ஊத்றின்கண்துண்மலற்போலுருகாகிற்பசாகையாலும், என்னும் 
ஸாம்யத்தாலே - ஏவம்விதத்தாலே, வாச்யன் - வரச்யனுனவெம்பெரு 
மானுடைய, :; 

  

,தனக்கநர்யரர்ஹ் மோ ஷமாகவவனங்கேரிக்குமாப்போலே இதுவும், (௧) 

“உரியதொண்டராக்குமுலக முண்டார்க்கே?” என்று, ததகர்யார்ஹமே 
ஷமாக்கு மென்றும், (௨) “கோய்களறுக்கும்மருந்தே” என்றெபடியே, 
அவன்ஸம்ஸாச வ்யாஇுபேஷஜமாமாப்போலே இதுவும், (௩) “உடைக் 
துநோய்களை ஓடுவிக்கும் ?” என்று, ஸாம்ஸாரிகலகல தரிகங்களையும் 
உருமர்ய்ந்துபோம்படி பண்ணுமென்றும் ( ௪) ₹ ஏற்றரும்வைகுர்தத் 

தையருளும். ஈமக்கு * என்று, ஸ்வயத்நத்தால், ப்ராபிக்க வரிசான 
பசமபதத்தை அவன் கொடுக்குமாப்போலே இதுவும். (௫) “வானி 

ன்மீதேற்தியருள்செய்து * என், பசமபதப்சாப்தியைப்பண்ணிவிக்கு 
மென்றும், (௬) * தன்தாளின்8ழ்சேர்த்து ” என்கிறபடியே, அவன்பா 
தோபதாந்ம்போலத் இருவடிகளின்£ழ் சேர்த்துக்கொள்ளுமாப்போலே 
இதுவும், (௭) * அருளியடிக்£ழிருத்தும் ” என்று, அவன்இிருவடி. 
களின்€ழே சேர்த்துவைக்குமென்றும், (௮) 4 இன்பக்கஇசெய்யும்!, 
என்இெபடியே, அவன்தன்னோடர்வயித்தார்க்குத் தன்னுடைய அதுபவ 
மா நிரஇரயாகந்தயுக்கமானப்சாப்யத்தைக் கொடுக்குமாப்போலே” 
இதுவும், (௯) '“எங்ல்னே சொல்லிலு மின்பம்பயக்கும்?” என்னு, ஸ்வாம் 
விதசேதகர்க்குபகவதஅபவாகந்தத்தையுண்டாக்குமென்றும், (50) “waz 

டுபுக்கென தாவியையுருக்கியுண்டி ன்ற சின்தன்னை ” என்றபடியே 
அவன் தன்னை. யதுபவிக்கவிறிந்தாரைத சவக் ரவ்யமாம்படியுருக்குமாப். 

ற்ற தவன் 5) * ஒன்பகோடொன்றுக்கு மூவுலனுமுறுகும். 

| இ-வா. ௬. ௬. ௧௪. (௨) ௬, ௩, ௩, (௩) ௪, எ, ௧௯. (௪) ஷே, எ, ௬௧௦ 
௧௧: (௬) எ: (௭) ௮-௮.௪௧ (௮) 1. Gi se, (௯) ௭, ௯, ௪௧, 

0, ௧0, (௧௧) ௯, ( ச ப் ் 

   

    ஸு 
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தீருதியப்ரகசணம். ௬6௯ 

மூ. பத்தினாயதோற்தம்போலே தோத்தங்களாயிரத்தன்பத்து 
ப்பத்தான விஇினாவிர்ப்பாவம். 

மூ-(௬௬), ஐர்தனோேடொன்பதோ டொருபத்தென்னுமவைபோலே 
தாறேசொன்ன பத்துநாறு, 

பத்தினாய - பத்துவிதமான, தோற்றம்போலே - அவதாரங்கள்போலே, 
தோத்றங்களாயிரத்இன் - அவதாரவிஸோஷல்களையுடைய வாலிசமென் 
இற, பத்துப்பத்தான - அரேகவிதமான, இஇன் - இந்தப்சபக்தத்தினு. 
டைய, ஆவிர்ப்பாவம் - அவதாசம். 

(ற ஐந்இனோடு - ஐம்தினேடைந்தும்வல்லாரென்றெது, ஒன்ப 
தோடு - இவையொன்பதோடொன்றுக்குமென்கறது, ஒருபத்து - 
இவையுமொருபத்தும்வல்லார், என்னுமவைபோலே - என்ெவைபோ 
லே, நூறேசொன்ன - மாறேசொன்னவென்ன, பத்து - பத்தென்ன, 
நாறு - நூறென்ன, 

  

என்றும், (௧) 4 ஊத்தின்கண்துண்மணற்போதுருகாநிற்பர்சீசாய் ” 
என்னுஞ் சொல்லுறெபடியே, தன்னையறுபவிக்கவிழிந்காரைத்சவத்ா 
வ்யமாக்குமென்றுமிப்படியவனோடு ஸாம்யத்தை யுடைத்தாகையாலே 
வாச்யனான ஸ்ர்வேஸ்வசனுடைய ( ௨) * பத்தனாயதோத்றம் ” என்: 
இற, பத்தவதாரம்போலே, (௩) '* கோற்றங்களாயிரம் ? என்றெ 
விதினுடைய பத்துப்பத்தான ஆவிர்ப்பாலமென்கை. இத்தால், வாச் 
யனுன விஸ்வசனோடு பலபடியாலும் ஸாம்யத்தையுடைத்தாகையா 
லே, அவன்தான் லோகரச்ஷணார்த்தமாக பத்தவதாசமாயவதரித்தாப் 
போலே, இதுவும், லோகசக்ஷணூர்த்தமாக பத்துப்பத்தாக வவதரித்த 

தென்ததாயிற்று, % 
வ்யா. (௬௬) இனியிப்பத்துக்களையும் இவத்தின் ஸமுதாயமான 

ப்சபந்தத்தையும், ஆழ்வார்ஸ்லாஇித்துப் பேளனபாசுசங்களில் ஸாபிப் 
ராயதையை ஸத்ருஷ்டாக்தமாக வருளிச்செய்கிழுர் ( ஐந்தினோடு), 

என்னு தொட்ல்9 அதாவது: முன்னிலைந்து பாட்டுக்கொருகருத்தும், 
பின்னிலைந்அபாட்டுக்கொருகருத்துமாகையிலே, ( ௬) *ஐந்துனோ 
டைந்தும்வல்லார்” என்றும், ஒன்பது பாட்டுக்கொருகருத்தும், ஒரு 

பாட்டுக்கொருகருத்துமாகையாலே ( ௫.) “*ஒன்பதோடொன்றுக்கும்? 

என்றும், பத்துப்பாட்டுக்கும் சேசஓருகருத்தாகையாலே. (௬) “பாட 
லோசாயிரத்துளிவையுமொருபத்த?? என்றும், சொன்னவைபோலே, 
(=) “தாதேசொன்னவோராயிரம்?” என்று, இழி இழியாகக்கொடுப்பா 
ளைப்போலே நாலுகானுகச்சொன்னவாயிசமென்றும், (௮) “பத்து. 

அத்அுளிப்பத்து?” என்னும், (௯) “பத்துதாறு” என்றும், இப்படி, 

(69) இ-வா. ௬, ௮, ௧௪, (6) திருச்சச்த - வி, ௭௯, (௩) இ-வா, ௪௨ ௮. கடட 
(௪) ௧0,௨௪௪, (௫) ௯, ௪௬ (௬) ௩. ௪, ௧௬ (௭) ௯, ௪, ௧௪, (௮) ௬, ௭,௧௨(௯)   
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த்ருயப்ரகாணம்: ௩௧௧ 

மூ. ஆஸ்ரயணவிதிமோஷங்கள். 

மூ--(௬௯) பரதவ காசணத்வ வ்யாபகத்வ நியர்தருத்வ காருணிகத்வ.    
(9) urge - ஸர்வஸ்மா,த்பசத்வம், காரணத்வ - அஇலெஜெகத்கா . 

சணத்வம், வ்யாபகத்த-கிலஜெகத் வ்யாபகனுமிருக்கை, நிய்க்ருக்வ - 
ஸர்வநியக்த்ருத்வம், காருணிகத்வ-தயாவத்வம், ஐ சண்யதீவ.--சணவச 
ணார்ஹனாயிருக்கை. ஸக்த2்வ - ஸர்வஸக்இத்வம், ஸத்யகாமத்வ - நிதிய 
மாகக்கல்பித்தபத்தீபரிஜசா.இகளையுடையனாகை, ஆபத்ஸகத்வ - ப்ரள 
யாத்யா பத்துக்களிலே யு.தவுகை, 

  

  

புஜித்துத்தலைக்கட்ட வொண்ணாமையாலே, “ அடியார்கள்குழாக்களை 
யுடன்கூவெதென்அகொலோ” என்னு, கூட்டசானரஸஜ்ஞரைத்தேடின 
வளவில் இடையாதபடி. அரஸ்தராக ஸக்நிஹிகசான ஸம்ஸாரிகளு 
டைய அதாத்மகுணம்பாசாதே, பகவத்குணங்களிலே மூட்டி்இருத் 
இக்கூட்டிக்கொள்ளுகை தேட்டமாய் உபதேபுத்இிலே ஒருப்படுகை 
யாலே அஇிலே கோக்காகவேணுமிறே. இவற்றில் பகவத்பக்தபரங்க. 
ளாய் வருமவத்றுக்கு தாத்பர்யமேதென்னுமாகாங்கைஷையிலே யருளிச் 
செய்விறாம். -(பகவத்பக்தபசங்களித்யாஇ) அதாவது:-- *பமிலும் சட 
சொளி முதலான பாகவசபசல்களான  இருவாய்மொழிகள் ௭ ௭0925 
அர்ஷத் 7! “ஜ்யோதிஷ்டோமேகஸ்வர்க்ககாமோயஜேத*” 
என்றவிஇக்கு, ப்சயாஜாஇவிஇகள் மோஷமாய், அவற்றினுடைய அது. 
ஷ்டாகத்கோடே அஅபலபர்யக்தமாய்த் தலைக்கட்மொப்போலே “இரு 
காசணன் தாள்காலல்பெறச்சிர்இத்துப்மினோ? “ஈலமந்தமில்லைதோர்காடு 
புகுவிர்” “பலமுந்து சரில்பணிமியோவாதே* என்அவிதிக்கிற பகவதாஸ் 
சயணம் பாகவதாஸ்சரயணத்தோடொழியத் தலைக்கட்டாமையாலே, பக 
வதாஸ்சயணவிதிக்குஸோஷங்களென்கை, அதவா,பசோபதேரபசமான 
விஇல், பகவத்குணங்களையும், ஜீவகுணங்களையும் ப்சஇபாஇக்கறவற்று 
க்கு விரியோகமேதென்னவருளிச் செய்கிறார். (பகவத்பக்கபரங்களித். 
யாதி) அதாவது: பகவத் பசல்களாயும் தத்பக்தரான ஜீவப்ரங்களா 
யும், அவ்வவகுணங்களை ப்ரஇிபாஇக்கறெவை ஆஸ்சயணவிஷயத்தையும், 

ஆஸ் சயணகர்த்தாவையுஞ்சொல்லுறெகாகையாலே ஆஸ்சயணவிஇக்கு. 
'மோஷங்களித்தனையென்கை. % : 

te '௬௯) இப்படி.ப்பத்துத்தோனறுமுள்ள வர்த்தல்களை பசோப 
Desai தர்ப்ப ஒகு்சலிட்ட லில்தசோனப்ம்போகிப்ப ன் 

தி, பரத்வாதிகுணவிசிஷ்டனானஸர்வேஸ்வசன் ging 
ட் }  தமாரவிமோஷங்களைப் பத்துத்தே! B 

i ஸல்க்ர 'வாக்யார்ததமருளிச்செய்&| 
- சூர்ணையாலே ) அ.காவது ;-- ஸர்லஸ்மா, 

   

    
       

(பா த்! 

- அக்த பசத்லம்.
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௩௧௨ ஆசாரியுஹ்ருதயவ்மாக்யாதம். 

ஜூ, ஆர்த்தி ஹசத்வவிஷ்டன். மயர்வையறுக்க தச்வவேதா 
மறப்பற்றும் ஜஞளுப்தியலமுக்தி ,தலைசேரநிஷ்கர்ஷிச்துமோ 

ஆபலல்தீதி செய்யவர்த்இத்து புருஷார்த்தபலார்பருி 

பொழிந்து விரக்இபலசாகம் : 
  

  

  
  

  

ஆர்த்தஹெரத்வ - ஆஸ்ரிதர்க்கு ஸம்ஸாசதாபார்த்தியை, ஹரிக்கை, 
(இவைகளோடே) வி9ஷ்டன் - கூடினவனான விஸ்வசன், மயர்வையது 

க்க- அஜ்ஞூனத்தைப்போக்க, தத்வ - பசதச்வத்துடைய, வேச - 
அறிவுக்கு, மறப்பற்னு - மறப்புநிவ்ருத்தமாய், ஜனப்திபல - ஜ்ஞாஈபல 

மான, முக்இ மோக்ஷம், கலைசேர - கைபுகுச, நிஷ்கர்ஷித்து - நிஷ்கர் 

ஒம்பண்ணி, மோக்ஷபல - மோக்ஷத்துக்குப்பலமான, வ்ருத்இ - கைன் 
கர்யத்தை, செய்யவர்த்இித்து - பண்ணவேணுமென்னு யா௫த்து, புரு. 
ஞார்த்தபலாக்ய - வே௮ுபுருஷார்த்தம், வேறுபலம் (இவைகளில்) ௬௪ 
யொழிந்து - ருரியெல்லாம் நிவ்ருத்தமாய், விரக்தி - வைசாக்யத்துக்கு, 
பல - பலமான, ராகம் - ப்சேமம், 

ப்ரகாஸமாம்படி. ஸர்வகாரணபூகனாய், லோகத்தில்கார்யகாரணங்கள் 
      

போலன்திக்கே உபாதாககாசணமும் தானேயாகையாலே. (கார்யபூச 
மைஸ்தவஸ்த்துக்களுக்கும் ல்யாபகனாய், அந்த வ்யாப்இிதான் ஆகாஸ 
வ்யாப்தபேலன்றிக்கே. அந்கராத்மசயாவாகையாலே ஸர்வ நியந்தா 

வாய், அந்த பசத்வாஇகளைக்கண்டு வெருவவேண்டாதபடி பரமகாருணி 
கனுய், இப்படிக்ருபாவானுகையாலே ஸர்வரசண்யனய்,எண்யக்குக்ய 
மான அநிஷ்டகிவ்குத்தீஷ்டப்சாப்திரணத்துக்டோம்படி. ஸ்ர்வமக்இ 
யுக்தனாய், அந்த ஸுக்தியாலே நித்யமாகக்கல்பித்த பத்நீபரிஜகா.இகளை 
யுடையனாகையாலேஷத்யகாமனாய், அந்தபோகபரனாகயிருக்துவிடாதே 
பரளயாத்யாபத்துக்களிலேயுதவி லிலாவிபூதியை ஏக்ஷிக்கையாலே 
ஆபத்ஸைனய், இப்படி. ஆபத்ஸகனாகையாலே ஸம்ஸாச,காபார்த் ரான 
ஆஸ்ரிதர்க்கார்த்திஹானாய், இப்படி. பத்துப்பத்தாலும் ப்சஇபாஇகமா 
ன பத்துகுணத்தோடும் கூடியிருக்தெலர்வேஸ்வரன் “மயர்வலமஇிகல 
மருளினன்”” என்றெபடியே, பக்இிரூபாபம்ஈஜ்ஞாக ப்சதாஈமுகேக அத் 
ஞா௩த்தை ஸவாஸகமாகப்பேசக்க, அத்தாலே, தத்விஷயஜ்ஞாஈமாகற 
தத்வவேதத்இல் (க) “மதப்பனோவினியானென்மணியை”” என்றபடி. 
"யே விஸ்ம்ருஇியத்று அந்த ஜ்ஞாஈபலமான மோக்ஷத்தை“ நின்செம் 
மாபாதபற்புத்தலைசேர்த்து” வன்று, ஸ்வரூபாகரூபமாக நிஷ்கர்ஷித்து. 
அக்தமோக்ஷக்துக்குபலமான  கைங்கர்யரூப வ்ருக்யை (௨) *வழுவி 
லாவடிமைசெய்யவேண்கொக்'” என்தர்த இத்து, அக்தபுருஷார்த்தத்து 
“க்ரூபலம் அக்யருசிறிவ்ருத்இியாகையாலேதறத்பலமாக **ஐங்கருவிகண் ட 
வின்பம்சிக்தின்பமொழிந்தேன்?” என்னு அர்யபுருஷார்த்தங்களில் GA 
யைத்தவிர்ந்து அந்தஇதரவிஷயவிரக்இக்கு பலமானபகவத்விஷயராகம் 

ன் ் = இவா ௪௧௦. (௨) ௩, ௩: ௧,     
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த்ருதியப்சக.ரணம், ௩௧௩ 

கழியமிக்கு ப்சேமபலோபாயத்தேபுகுந்து ஸா.தாபலோப. 
காரக்கைம்மாதின்றி க்ருதஜ்ஞதாபலப்சஇக்ருசமானத்தை 

ஃயுணர்க்து ஆத்மதர்மபலப்சாப்தி. 

  

உபாயத்தே - உபாயத்திலே, புகுந்து - கைவைத்து, ஸாத௩ - ஸாதகத் 
"துக்கு, பல - பலமாயிருக்ற, உபகார-உபகாசத்துக்கு, கைம்மாதின்தி-. , 
ப்சதியுபகாசமில்லாமை, க்ரு.தஜ்ஞதா-செய்தஉபகாசத்தையதிந்ததுச்கு, 
'பல - பலமான, ப்சஇிக்ருகமானத்தை- ப்சத்புபகாசமாம்படியானத்தை, 
உணர்ந்து - அறிக்து, ஆக்ம-ஆக்மாவினுடைய, தர்க - ஸாக்ஷ£த்காச 
த்தை, பல - பலமாகவுடைய, ப்சாப்இ - பகவத்ப்சாப்தனை    

(௧) * கழியமிக்கதோர்காதல் ”” என்னும்படி, அஇனாயித்து அந்தநிசஇ 
ட ல எ பளப்பான வத்த வக 0] 

ஈ அலர்மேல்மங்கையுறைமார்பா உன்னக்ழேமர்ந்து... புகுந்தேன் ?? 
என்ன, உபாயவசணம்பண்ணி அக்தஸாதகபலமான வுபகாசத்துக்கு, 
ப்சத்புபகாசமாக (௩) “உகவிக்கைம்மாரென்னுயிர்”” என்று, ஆல்மமைர் 
ப்பணம் பண்ணத்தேடி. அவ்வாச்மவஸ்அ கதயமென்றறிகையாலே (௪). 
ஈ அதுவுமற்னுங்கவன்றன்னது. எதுவுமொன்று மில்லைசெய்வஇங்குமல் 
கே” என்று, ப்சத்யுபகாசம் காணாமல் கமோ.ி அக்தக்ருஜ்ஞுதைக்கு பல. 
மான ப்சத்புபகாசமாக (௫) “தோள்களையாசத்தழுவி “என்னுபிரையற 
விலைசெய்கனன்?? என்று, ப்ரீஇயாலேகலங்கி ஸமர்ப்பித்தவா,க்ம வஸ்து: 

வை(௯)!சின்ற வொன்றையுணர்க்தேன்'"என்று, சேஹா.இகளில் விலக. 
ணமாயவனுக்கு ப்ரகாசதயாஜேஷமாய்க்கொண்டு அரம்யார்ஹமாயிரு 
க்கு மென்றதிந்து. அந்தவாத்மதர்பஈபலமான பசவத்ப்சாப்தியை (௪) 
ஈமணமானால் வைகுக்தம்கொடுக்கும்"” என்றெபடியே, ஈரீசாவஸாகத் 
இலே. பண்ணித்தருஜோமென்றவன்காளிட்டுக்கொடுக்கப்பெற்று இப் 
படி ப்சாப்திகாலமணித்தான துக்குபலம் அர்ச்சொத மார்க்கத்தாலே. 
தேலவிமேஷழ் தேறப்போவதாகையாலே அவ்வர்ச்சொஇகதக்கு (௮) 
ஈ காளமேகத்தையண்றி மத்னொன்திலம்கஇி?? என்னும், (௯) **ஆத்தன் 
'தாமரையஇயன் திமத்திலமசணே”” என்றும், பசமாப்தனுனவன் கன்னை. 
யே அணையாகக்கூட்டின தம்முடைய பேற்றைப்பிறறதிக்து வாழும்படி. 
முதற்பத்தே அடல் பத்துப்பத்தாலும் ப்ரகாசிப்பித்தருளுறொாசெ 
ன்ஜபஓி. இத்தால் பசத்வாஇகுணவிசஷ்டனான விஸ்வரன், தமக்குப் 
பண்ணிக்கொடுக்தபேறுகளைப் பலருமறிந்து வாமுவேணுமென்று பத் 
அுப்பத்தாலும் ப்ரகா௫ுப்பிக்கறாசென்று பத்துகிகமகத்துக்கு வாக்யார்சத் 
'சம் சொல்லப்பட்ட தாயிற்று. இல் முகல்பத்தாலே, ஸர்வஸ்மாத்பச 
னான ஸர்வேஸ்வரன் தன்னுடைய கிர்ஹே அகக்ருபையாலே அஜ்ஞாகத் 

(௧) இ-வா.௫.௫.௧௦. (௨) ஷெ.௬. 40, ௧௦. (௩) ஜெ. ௭. ௯, ௧௦. (௪) Cap. 

(௫) (௬) இ-வா. ௮.௮. ௪. (௭) ஷை; ௬. ௧௦, இ: (ஏ) ஷே. ௧௦, ௧௦.௯ 

(க)டை, ௪. 
௪0
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சலமணித்தானதுக்கு, பல - uourdeste, “Bie 
5 ern et 

அம்பேக்றை.. 

  

பவதல கமம் Badass வவ ளன" ஸ்கேஹத் 
ிலவிடாதே. ao ஹ்ருதயத்திலே. நிசக்காவாஸம்பண்ண, 
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ஸ்ரீமதேசாமாதுதாய௩ம: 
+ ஆசார்யஹ்ருதயவ்யாக்யாதம். 

சதுர்திதப்ரகசணம். 

  

மூ்-(5) பசபமனாய் நின்றவள வேற்வைப்பாமவனையுளும்பர்வானவ 
ச.இபஇமயர்வமமன்னி மனம்வைக்கத்இருத்இ. 

(9 பசபசனாய் - முழுதுண்டபசபசனென்றும், நின்ற - ஆய்நின்ற. 
பசனென்றும், வளவேழ் - வளவேழுலூன் முதலாய வானோரிறையென் 
தும், வைப்பாம் - வைப்பாம்மருந்தாமென்றும், அவன் - உயர்ந்துயர்ச். 
தப்பாலவனென்றும், அலையுள் - அவையுட்டனிமுதலென்றுக், உக்ப. 
ர்வானவவர் - உம்பர்வானவசாஇயென்றும் சொல்லப்பட்ட, அதிபதி - 
அயர்வறுமென்று ஸஷரிரிர்வாஹகன், மயர்வற் - அஜ்ஞாகமெல்லாம்வா. 
னையோடே போம்ப., மன்னி - இவர். இருவுள்ளத்திலே வந்தபுகு. 
ந்து, மனம்வைக்க - தன்விஷயத்திலே ஹ்ருதயத்தைவைக்கும்படி, இ 
   

  

கின்ற வளவேற்வைப்பாமலையுளும்பர்வா 
னவ சஇபதி) (௧) “வரன் முதலாயவைமுழுதுண்டபரபன், ஆய்நின்ற. 
பரன் “வளவேழுலூன் முகலாயவானோறிதை”” வைப்பாம் மருக்தரம் 
ஈலத்தாலுயர்ந்துயர்ந்கப்பாலவன்,. அவையுள் தனிஞுதல் “*உம்பர்வா 
னவசாஇயஞ்சோஇ?? *அயர்வறுமமசர்களஇபதி?? (௮) என்னு, ஸகல 
ஜகத்ஸர்க்காஇ கர்த்ருதிவத்தாலும், உபயவிபூதியோகத்தாலும், உபய 
விபூகொதக்வத்தாலும் ப்சாப்ய ப்ராபகத்வத்தாலும், அபரிச்சேத்யா 
நந்தயுக்கதையாலும், ஸர்வஸரீ தயா ஸர்வரப்தவாச்யத்வத்தாலும், 
நித்யஸ.ரிரிர்வாஹகத்வத் தாலும், நித்யாஸங்குசித. ஜஞாகரானவவர் 
கள் நிக்யாஅபவம் பண்ணாரின்றாலும் பரிச்சேதிக்கவொண்ணாத பெரு: 
மையையுடைய னாசையாலும் ஸர்வஸ்மாத்பசனானவன் (மயர்வறகன்னி 
ம௩ல்வைக்கத்இருத்இ) 4 மயர்வறமஇகலமருளினன் ?? (௯ ) *மயர்வற 
வென்மனத்தே மன்னினான்”” என்னு ஸ்வகேவல க்ருபையாலே, & ஜ்ஞா 
காது தய அம்யதாஜ்ஞாக விபரீதஜ்ஞாகரூபமான அஜ்ஞாகத்தை 

(முஸ்லி) இ-வா, க-ல்-க௮ ம ககக) இ-கர ௭-௨ ஷர 
wee} 40-0 + ae ஷேல் (ஸ) ௭-௪ 

க ஜ்ஞாகாறுதயமாவது - தேஹமே ஆத்மாவென் திருக்கை, அம்யதாஞ்ஞாகமா 
வத - தேவதாக்தர ளேஷமென் திருக்கை, விபரீத. ஜ்ஞாமாவஅ, ஸ்வதக்த் சமாக 
வும் பேரச்யமாகவும் நினை த்திராக்கும் கேவலலுடைய கினைவு, கேவலனாவான்;- 
ஸம்ஸாச. தாபித்சயாஇகளால்.  மிககலிஷபட்ட, பமாஸ்த்சஷர்யல்ஞாகவிமோஷச் 
தால், தேஹாத்ம விவேகம்பண்ணி, யோகமஹிமையாலே. தேஹத்தைவிட்டு பகவ: 

ச்சேஷ்பூதனான அத்மாவை ஸ்வதக்த்சனாக நினைத்து * அமுதவெள்ளத்தானாம் 
ிெப்புவிட்ட?? என் படியே, கிரஇஸுயயாகக்த யுக்கனான ஸர்வேஸ்வர பர்யச்தம். 

'சமாட்டாதே அத்யல்பமான ஆத்மாறுபவம் பண்ணிக்சொண். ஒருக்குமவன், 
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௩௧௬ ஆசாரியஹ்ருதயவ்யாக்யாதம். 

மூ. மறக்குமென்னு ஈல்விடாதேமன்ன அயர்ப்பிலனுத்தே 
னென்சொல்லி மறப்பனோவென்னும்படி. தத்வஜ்ஞசானவர்    

    

  

  

மறக்குமென்று - மறக்கப்போகுருரோவென்று, ஈல்9- இவர்பக்கலஇஸ் 
சேஹத்தைப்பண்ண, விடாதே-ஒருக்காலும்விடாதே, மன்ன-ஸ்தாவச 
ப்சதஷ்டையாயிருக்க, அயர்ப்பிலன் - அஜ்ஞாகத்தையெல்லாம் ஸவா 
ஸ௩மாகப்போக்கனேன், அறுத்தேன் - மாயப்பிறவியாலுண்டான மயர் 
வையறுத்தேன், என்சொல்லி - எத்தைச்சொல்லி, மறப்பனோ - மறக் 
கக்கடவேன், என்னும்படி - என்திவர்தாமேயருளிச்செய்யும்படி, தத் 
வஜ்னுரானவர் - தத்வயாதாத்ம்யஜ்ஞசானவாழ்வார்   

  

  

இர ட னை போடே போக்க, பக்திரூபா பர்கஜ்ஞாநத்தைக் கொடு 
த்து, இவர் இருவுள்ளத்திலே புகுந்து(க) *சார்க்தவிருவல்வினைகளும் சரி 
த்து மாயப்பத்றருத்து Bits தன்பால் மனம்வைக்கஜ் இருத்இ'* என் 
இறப்டியே, பிரிக்கவொண்ணாதபடி இவசோடு பொருந்திக் பக்த 
ப்சபலமான புண்யபாப ரூபகர்மங்களையும், பாஹ்யவிஷய % ருசவாஸ 

ஊைகளையும்போக்டு, அயோக்யதாறுஸந்தாநத்தாலே யகன்றவளவிலும், 
,தன்லெத்தைக்காட்டி இவரைமீட்டு அல்லேனென்றகலாதே தனக்கே 
ர்ந்து தன்பக்சலிலேஃகெஞ்சுவைக்கும்படி. தரிசுடந்தரிலத்தைச்சைகா 
லாகத் இருத்துவாரைப்போலே இருத்இ, (மறக்குமென்று ஈல்கவிடாதே 
மன்ன) (௨) **மதக்குமென்று செக்தாமனாக்கண்ணொடு (௩) “கல்கியெ 
ன்னைவிடான்?” (௪) *மதப்பதவென்னுள்ளே மன்னினன்”” என்றெபடி. 
யே, இவரின்னமும் ஈம்மைவிஸ்மரிக்கக்கூடுமென்று நிசஇறாயல்கேகத் 
தைப்பண்ணி, இவரைவிடாதே அழகேதிருக்கண்களாலே குளிசகேரக் 
இக்கொண்டு ஒருகாளும் மதக்கவொண்ணாதபட். இவர் இிருவுள்ளத்திலே 
ஸ்தாவச ப்ரதிஷ்டையாயிருக்க (அயற்பிலனறுத்தே னென்சொல்லிமற 

ப்பனோவென்னும்படி. கத்வஜ்ஞரானவர்) (௫) “பெருகிலங்பெந்த ஈல்ல 
டிப்போதயர்ப்பிலன்”” தூயவமுதைப்பருப்பருத யென்மாயப்பிதவி 
மயர்வனுத்தேன்?” (௯) “எம்பிசானையென்சொல்லிமதப்பனோ:” என்று 
குனாகுணநிரூபணம்பண்ணாதே பூமிப்பரப்பையளந்தபசமபோக்யமான 
இருவடிகளை யொருக்காலும் விஸ்மரியேன். சிசயபோக்யனுனவனை 
கிரந்தரமதுபவித்தாச்சர்பமானஜர்மமடியாகவருமஜ்ஞாகத்தைப்போக்க 

(6) தி-வா. கல் 4௫ -௧௦,(௨) ௧௦, ௧௦, (க) ஷே, ௯; (கி) ஷி. ௪௦. (௫). 
௩, ௧௦, (௬) ௧௦, ௯, 

உருியாவத:-- மத்றொன்றாலும் மீட்கவொண்ணாதபடி. ஒன் திலே செல்து: 
3 வாஸனையாவது;:. முன்புசெய்துபோர், Geo Be மீ 

ஸம்ஸ்சாரம்;_. ட ட te 
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ற 

சதுர்த்தப்ரகசணம். க்கள் 

மூ. ஈட எம்பிசானைவிடாது கண்டாய் கீயும்கானும். என் 
இற ஸஹ்ருதயாஅபவம் ஸஃஸாரிகளுக்குமாம்படி FOB 
னென்று. த்யாஜ்யோபாதேய     

  

   ia சடிதொழுகெழு என்றும், எம்பிசானை - எம்பிசானைத் 
தொழாய் என்றும், விடாது - விடாது அடர் என்றும், கண்டாய் - 
கண்டாயே கெஞ்சே என்றும், கீயும்கானும் - சீயும்சானுமின்னேர் நிற். 
இல் மேல்மத்றோர் , கோயும்சார்கொடான் என்றும், என்றெ - இப்படி. 
பண்ணப்பட்ட, ஸஹ்ருதயாஅபவம் - மகஸ்ஸோடே கூடின வதுபவம், 
ஸம்ஸாரிகளுக்குமாம்படி. - விஷயாந்தரப்சவணரான ஸம்ஸாரிகளுக்கு 
முண்டாம்படி, விடுமினென்ற-வீடுமினென்றெ இருவாய்மொழியாலே, 
,த்யாஜ்ய - விடத்தக்கதாயிருக்ற, உபாதேய - பரிக்சஹிக்கத்தக்கதா 
யிருக்றெ, 

  

    

ப்பெத்றேன். எனக்குபகாசகனானவனை யெத்தைச்சொல்லி விஸ்மரி 
ப்பதென்னும்படி. ஸம்ய விபர்யயவிஸ்ம்ருதகலசாத தத்வஜ்ஞாநத். 
தஜையுடையசானவர் (சுடசடியெம்பிரானைவிடாதுகண்டாய்நீயும் நானு 
மென்௫தஸஹ்ருதயாஅுபவம் ஸம்ஸாரிகளுக்குமாம்படி) (௧) “சுடசடி 
'தொழுதெழன்மனனே? “*எம்பிசானைத்தொழாய் மடகெஞ்சமே””*கெஞ். 
சமே கல்லகல்லை ?: ** மலசான்மணவாளனைத் அஞ்சும்போதும்விடாது. 
அடர்கண்டாய்”” “கண்டாயே கெஞ்சே கருமல்கள்வாய்க்இன்னு?' “தீயும்: 
கானு மின்னேர் நிற்இில்மேல் மற்றோர்கோயும்சார்கொடான்கெஞ்சமே. 
சொன்னேன் ” (௬) என்று கிரவதக தேஜோரூபமானவவன் இருவ 
ஓ.களிலே நித்யகைல்கர்யத்தைப்பண்ணி உஜ்ஜீவிக்கப்பாசாய்யென்டெ. 
ஞ்சே! எனக்கு பவ்யமானகெஞ்சே | ஈமக்குபகாசகனானவனை தொழப். 
பாசாய் நெஞ்சே ! கீசெய்தபடி. மிகவும்கன்னு. கான் அயோக்யதாது 
ஸந்தாகத்தாலேயகலும்போசதும், ஸ்ரீபதியானவளை விடாதேடோய் 
கெஞ்சே 1 அவனுடைய நிர்ஹேதுகவிஷமீகாசமிருக்தபடிகண்டாயே, 
தொழச்சொல்லலாம்படியிருக்றெ நீயும், தொழச்சொல்லுறெகாலும், 
அயோக்யதாது. ஸந்தானத்தாலே அகலாமலிப்படியே. நித்கப்பெதில் 
அகாஇகாலார்ஜித கர்மம்விஷய ப்சாவண்யம்,ப்சயோஜகாக்தசஸ் சத்தை, 
ஸாதநாந்தசஸல்கம், முதலான துரிதங்களொன்றையும் சேசவிட்டுக் 
கொடாள். நெஞ்சே ! உனக்இப்பசமார்த்தத்தைச் சொன்னேனென் நிப். 

பழ இருவுள்ளத்தைக் குதித்துபகே9த்து, தருஉள்ளமும் காமும் கூடி. 
யதுபவித்தபகவததுபவம்,தனியேயஅபவிக்கவொண்ணாமையாலும்,(௪) 
எ9ரரடககல கக?” “ஏகஸ்வாஅகபுஞ்ஜீத?? என்றபடியே, தனியதுப்வி 
'க்கவல்லவசல்லாமையாலும், அவனோடுள்எஸம்பச்தம் ஸர்வஸாதாசண 
மாகையாலும், பசாகர்த்தம்பொனுத பசரம்க்ருபையாலும், இவ்வதுபவம். 
ஸம்ஸாரிகளுக்கு மாகவேணுமென்று, ஸம்ஸாரிகளைப்பார்த்து (வீடுமி 
னென்று தீயாஜ்யோபாதேய தோஷகுணபசித்யாக. மமர்ப்பணக்சமத் 
தை ஸாலம்பகமகந்த்சமாக உபதே?த்து) வீடுமின் முற்றத்திலே “வீடு 

(Ged) அபஃஸ்ஸ்கச்கப/கள்ஷசர்ஷர் ஒடு க 4 (௭)... 
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௫௩௧௮ ஆசாரியஹ்ருதயவயாக்யாதம். 

தோஷகுணபரித்யாக ஸமர்ப்பணக்சமத்தை. ஸாலம்பகம 
ந்த்சமாக. உபதேடத்து. எளிதாகவவதரித்துப்பிழைகளை 
ஸஹித்துப்புசையறக்கலந்து. அல்பஸந்துஷ்டளுப் 

தோஷ - தோஷக்இனுடையவும், குண - பகவத்துணல்களினுடை 
wo, பரித்யாக- -- விடுெத்தினுடையவும்,  எமர்ப்பண - ஆத்ம 
ஸமர்ப்பணத்ொடையவும், கசமத்தை - ரீஇகளை,  ஸாலம்பஈமந்த்ச 
மாக - ஆலம்பகம௰்த்சமான- இருமற்த்சத்தோகூட, உபதேடத்து- உப 
'தேசம்பண்ணி, எளிதாக -ஸ-லபமாம்படி, அவதரித்து - அவதாசம் 
பண்ணி, பிழைகளை - அபராதங்களை, -ஸஹித்து - பொனத்து, புற 
Up ஒட்டையில்லாதபடி, கலந்து - ஸம்ஸ்லேவித்து, அஸ்ப - இவணி 
ட்ட அல்பபதார்த்தங்களாலே, ஸர்துஷ்டஞாய் - ஸந்தோஷவியோஷ் 
யுக்தனாய், 5 
மின் முற்றவும்) என்று, தயாஜ்யஸ்வரூபத்தையும் ( 
மன்ணுமிசாக்கைகள்'” ஏன்னு அதனுடைய அல்பாஸ்இசத்வாததோஷத் 
தையும் “கீர்துமதென்திலைவேர்முதல்மாய்த்து” என்ற, அஇனுடைய 
பரித்யாகக்சமத்தையும் “விடுடையான்?” என்று உபாதேயமான பகவத் 

23 

  

  

ஸ்வரூபத்தையும், “* எல்லையிலக்கலம்.?” என்னு அவ்வஸ்துவினுடைய 
குணத்தையும், "*விடுசெய்மினே??*இழைசேர்மின்”'இறையற்து?!*இண்: 
கழல்சேர்”” (௮) என்னுந் அவ்விஷயத்திலாத்மாவைமைர்ப்பிக்கும் கசமத் 
தையும், “*வண்புகழ்காரணன்!' என்று, அந்தஸமர்ப்பணருபபஜாற்துக்கு 
ஆலம்பனமான இருமர்தீசத்தோடே உபதேடத்து, (எளிதாகவவதரித் 
அ)ஆஸ்ரயிப்பார் அஇர்த்ரிபனென்ததியாதபடி (௯) “பலபிறப்பாயொளி 
வருமியல்வினன்”” என்னு, சாமக்குஷ்ணாக்யவதாச மூகத்தாலே, அவர்க. 

ளுக்கு ஸ-லபனாய் பிழைகளைஸஹித்த, ஆஸ் ரயணதசையில். ஸஃலபனு 
ய், அபராதங்கண்டவாறே கைவிடாதே (௧௦) ““என்பிழைத்தாள் இருவ 
டியின்தகவினுக்கு? என்னும்படி, அபசாகஸஹனாய் (புறையதம்சலக்து,) 
அபசாதங்கண்டு, தானிகழாதவளவன்திக்கே அயோக்யதாதஸக்தாகள் 
தாலேதாங்களேயகல்வாசையும், (௧௧) *இசைகளெல்லாம். இருவடியால் 
தாயோன்தகானோசொருவனே””என்று, தன்குணத்தைக்காட்டி யுணுகப்ப 
ண்ணி அவர்களோடே புறையறக்கலக்கும்லவானாய் (அல்பஸந்துஷ்ட 

னும்). ஆஸ்ரிகசோடொருகீராகக் கலக்குமேயாகிலுமவனுகக்கும்படிபச் 

சையிடப்போகாமையாலே, ஆஸ்சயணமரிகென்னாதபடி. இவனிட்டது. 
கொண்டுத்ருப்தனுகவேண்டாத்படி. பரிபூர்ணனுகையாலே “*' புரிவது. 
ர ப அக பவப் 
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சதர்த்தப்ரகரணம்: ௩௧௯ 
. 

மூ. ௮ம்ருகமேயெளஷூதமாக்கி நீர்ப்புரையத்தன்னை நியமித்து. 

போகத்தை: ஸாத்மிப்பித்து பக்தகணனைகளுக்கு ஓக்க 
வருமவனுடைய ளேவைக்கு எளிமையு மினிமையுமுண்டு 

அம்ருகமே - தாயவமுகான பகவத்விஷயத்தையே, ஒளஷதமாக்க-மா 
யப்பிறவிமயர்வறுக்கைக்கு ஒளஷதமாம்படி பண்ணி, நீர்புரைய- நீரை 

விரஹாலேமேட்டுலே யேற்றுமாப்போலே, தன்னை - அஇிஸ்வதக்க்ச 
ஞனசன்னை, நியமித்து - இவர்கள் செவ்வைக்கேடும் செல்வையாம்படிய 
டக்க, போகத்தை - கன்னோடுண்டான ஆழ்வாருடைய அதுபவுத்தை, 
ஸாத்மிப்பித்து - ஸாத்மிக்க ஸாத்மிக்க உண்டாக்), பக்இ- பசமபக்இி, 
கணனைகளுக்கு - எண்ணுகை (இவைகளுக்கு) ஓக்க-ஸமமாக, வருமவ 
னுடைய - வந்து முகங்காட்டுமனுடைய, ளேவைக்கு - பஜனத்துக்கு, 
எளிமையும் - ஸஃலபத்வமும், இனிமையும் - சஸமாமிருக்குகையும், 
உண்டு - உள்ளது, ச 

ஸ்வாசாதனாய் (அம்ருகமே ஓளஷகமாக்க) கேரில்லையாகிலும், உள் 
எது தேவையாமிருக்குமோ வென்னாதபடி, ௮ம்ருதத்தையே ஒளஷ.கமா 
க்குமாப்போலே, **தாயவமுதைப்பருபப்பருகியென் மாயப்பிறவிமயர்வ. 
த்தேன்? என்று, நிரஇயயபோக்யனான சன்னுடைய ஆஸ்சயணமர 
கையாலே மிகவுமினிதாயிருக்கிறவற்றையே ஸம்ஸாரவ்யாதிபேஷஜ மா 
கக (ரீர்புசையத்தன்னை நியமித்து) இனிதாயிருக்குமாலுமவன்நினை 
opis பரிமானுகையறிதென்னாதபடி. இவர்களைஜ். தன்ரினைவிலே பரி. 
மாறுவித்துக்கொள்ளப்பாசாதே (௧) !! நீர்புளைவண்ணன் ” என்று! 
மேட்டிலே, சீரைவிரஹாலே யேற்றுமாப்போலே இவர்கள் செவ்வைக் 
கேடும் செவ்வையாம்படி, சன்னைச்செவ்வியனாகநியமித்து (போகத்தை 
ஸாத்மிப்பித்று ) இப்படியானாலும் குளப்படியிலே கடலைமடித்தாப். 
போலே அஸா்யமாக ப்பரிமாறுமோ வென்னாதபடி, (௨)*என்னுடைச் 
கசூழலுளான்” என்றுஅடங்9 உச்டியுளானே”? என்னும்படிஸாத்மிக்கத் 
,தன்னையஅப்விப்பித்து, (பக்தகணனைகளுக் கொக்கவருமவனுடைய, 
ஸேவைக்கு) இப்படியதுபவிக்கைக் 8டாக முகங்காட்டு மளவிலிவன் 
பக்கல் ப்சேமாறுகுணமாகவோ செய்வசென்னாகபஒ(௪)'சண்ணுள்ளே. 
நித்கும்கர்தன்மையால்தொழில் எண்ணிலும்வரும்? என்னு, பசபத்திக் 
கும்பரிகணனைக்கு மொக்கவக்துமுகங்காட்டும் ஸ்வபாவனு வவனுடை 
யப்ஜநத்துக்கு, (எளிமையுமினிமையுமுண்டு எளிதாயினிமையத்திருத் 
28, இனிதாயருமையாயிருத்த லன்றிக்கே 8ழ்ச்சொன்ன குணவிஷே 
ஷுல்களையுடையவனுடையவாஸ்சயணமாகையாலே எளிதுமாயினிதுமா 
யிருக்கும். (௪) “பத்துடையடியவர்க்கெளியவன்” (௫) அமுஇிலுமாத்த 
வினியன் ” ஏன்ற வவன்தன்னைப்போலேயாயித்று ததாஸ்சயணமும், 

(இலா. ல்) (௪)௮-௧௦.(௨) ௯-௧, (௩)௧0-௨, (௪)௩-௯ (௫) ௬-௯, 
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௩௨0. ஆசாரியஹ்ருதயவ்யர்க்யாதம். 
௪ 

மூ. தொழுதாலரும்பயனாய தருமுத்யோகத்தே வினைகளும் 
மாளும் அவனுசைத்த மார்க்கத்தேரின்னு இருபசைமல 
முறவுணர்வுகொண்டு ஈலம்செய்வதென்று 

    

Gra அவனைத்சொழுசால், அுபயனய -பெதுதற்கரிய பச 
யோஜாங்களையும், தரும் - கொடுக்கும், உத்யோகத்தே - பஜிக்கயத் 

- கம்பண்ணும்போதே, வினைகளும் - புகவத்ப்சாப்இ ப்சஇபக்கக பாப 
விசேஷ்களும், மாளும்-ஸவாஸாமாகப்போம், அவனுசைத்த - (பிண 
சகஐ வறுவகையென்னகொடல் அவனுலே) அருளிச்செய்யப்பட்ட, 
மார்க்கத்தேரின்று - பக்இமார்க்கத்தலே நிஷ்டையுடையசாய், இரு 
பசை - (தேவதாந்தரங்கள்பக்கலுண்டான) ஸங்கமும், மலம் - (இவ 
ஜே அவசோ ஆஸ்சயணீயசென்ஜறெ)ஸம்யமும், அற-ஸவாஸ௩மாகப். 
போக்க, உணர்வுகொண்டு - அவனுடைய உணர்வுகொண்டு, ஈலம்செ 
ய்வதென்னு - ஈன்றென ஈலம்செய்வதென்றுகொடல்கி அகர்யப்சயோ 
ஜுமான பக்இியைப்பண்ணுங்களென்று, 

  

ஏவம்பூதபஜாக்தால் பலஷித்இயிருக்கும்படி. யென்னென்னில் ? தொ 
; மூதாலரும்பயனாயதரும்) (௧ ) * அவனைத்தொழுதால் வழிகின்ற வல் 
வினைமாள்வித்தழிவின்றி யாக்கம்தரும்?” (௨) “* தருமவரும்பயனாய * 
என்னு, அவளையஜித்தால் ப்சாப்இப்சஇபர்தகங்களையும் நிம்னோஷமா 
சப்போக் அழிவில்லாத பெருதற்கரிய ப்ரயோஜாங்களையுந்தரும். 
பஜித்தாலன்றோ தருவது, பஜகவிரோதஇிகளும் குவாலுண்டேயென் 
னில்? (உத்யோகத்தே வினைகளும்மாளும்) (௩) “காளுநின்றகெமபழ 
மையல்கொடுவினை யுடனேமாளும்”! என்னு, காள்தோனும் நின்திவ்வா 
தமாவை முடிக்க அகாஇயாயஇக்ரூரமானகர்மங்கள் பஜநோபக்சமத் 
இலே ஈூக்கும். ஆனால், பஜநோபாயமேதென்னில் ? (அவனுரைத்த 
மார்க்கத்தே நின்நிருபசைமலமற உணர்வுகொண்டு ஈலஞ்செய்வதெ 
ன்று) (௪) * பிணக்கற ” என்றுதுடல்9), (௫) * அம்பகவன்வணக்கு 
டைத்கவனெறிவழிரின்று?” என்று வைஇகஸமயத்துக்கும், பாஹ்யஷட் 
மையத்துக்கும்தன்னில் தானுண்டான பிணக்கனும்படி, வேதமார்க்கள் 
தை யதாநிரூபணம்பண்ணி யருளிச்செய்த நிரவதிக வாத்ஸல்யயுக்த 
ஞய் ஜஞாகாஇகுணபரிபூர்ணனான க்ருஷ்ணன் இருத்தேர்த்தட்டிலே 
அர்ஜூஈவ்யாஜேக ஸ்ரீதோமுகத்தாலே (௬) ₹ கருட வவ 

a Sateen a one cre, (or ) * ஸி னா எகஸ்ற் எ4 ட 
Bano & ட BS Eo Eg SE) Somes moss! 8” * மந்மகாபவ. 
மத்பக்தோ மத் ஈஜிமால்கமன்குரு | மாமேவைஷ்யஹியுக்த்வைவமாக். 

மாரகம். 16. ளிச்செய்த பக்இமார்க்கத்இலே நின், 
( eee oe eS eas 

=- Ge &, (i) - 9. (#) m- ௯) 
iG Gas; Ge. (0௬-௩௪ Gee eee 2 
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௩ சஅர்த்தப்ரகர்ணம். ௩௨௧ 

மூ. தாம்மயர்வறமதிஈலமருளி பஜாத்திலே சேர்க்இறொர் முத் 
பத்இல், 

a) சோராதமூவாவேர்முதலா 
    

    

காம் மயவஜ்மதகலைருளி - ஸர்வேள்வரன் தமக்கு மயர்வறமஇிகல 
மருளினுப்போலே ஸம்ஸாரிகளுக் கஜ்ஞாகத்தைப்போக்ட ஜஞாகபக் 
இகளையுபதேடத்து, பஜாத்திலே பகவத் பக்இயிலே, சேர்க்ொர்-மூட்- 
டஒருர், முகழ்ப்த்தில் - ப்ரசமதமகத்தில், 

(௮) சோசாத - சோசாதவெப்பொருட்கு மாஇஎன்று சொல்லப் 
பட்ட, மூலா - மூவாத்தனிமுதலாய் என்றுசொல்லப்பட்ட, வேர்முத' 
லாய் - வேர்முதலாய் வித்தாய்என்று சொல்லப்பட்ட வைகளாகக் 
கொண்டு, 

  

  

  

என்றும், தேவதார்தரம்கள் பக்கல் உங்களுக்குண்டான ஸம்யத்தை 
யறுத்து இவனோ அவர்களோ ஆஸ் சயணீயரென்றஸம்மஊய த்தையும் 
werden, ஸவாஸக௩மாகப்போக் (௧) “அவனுடையுணர்வுகொ 

ண்டு? ஒன்று, ,தத்விஷயஜ்ஞாரத்சைக்கொண்டு (௨), “ஈன்றெனாலம். 
செய்வது ?* என்று, அகர்யப்சயோஜு பக்தியைப் பண்ணுல்கோளெ 
ன்று (தாம்மயர்வலமஇகலமருளிபஜஈத்தலே சேர்க்இறுர்முதற்பத்தல்), 
அதாவது: ஸர்வேஸ்வசன் தமக்கு மயர்வறமீதெல” மருளினப்போ 
லே, ஸம்ஸாரிகளுக்குத் தம்முடைய க்ருபையாலே தத்வ ஹிதபுரு 
ஷார்த்தவிஷயமான வஜ்ஞாகத்தைப்போக்9, ஜஞாகபக்ககளை யுபதே 
இத்து பகவத் பஜுத்இலே முட்டேறு ரென்கை. * 

வ்யா. (௨) இசண்டாம்பத்தால் ஸர்வகாசணபூகனான ஸர்வேஸ்வ. 
சன் சழில்பத்திலே தமக்கு அஜ்னா,சஜ்ஞாபகம்பண்ண, அவனாலே தத் 
'தஜ்ஞாகரானவிவர் அட்தஜ்ஞாகத்துக்கு பலமான மோக்ஷத்தை யப்போ 
தேபெறவேணுமென்றாசைப்பட்டுப்பெறாமையாலே அவஸக்கசாக, இவ 
குடைய அவஸாதமெல்லாம் தரும்படி. அவன்வக்து ஸம்ஸ்லேஷித்து 
அக்தஸம்ஸ்லேஷத்தால்வந்த. ப்ரிதியையுடையனாய், அந்தப்ரீதி இவ 
சொருவசளவில்பர்யவஷியாதே இவசோடு பரம்பரையா. ஸம்பந்த. 
முடையாசளவும் வெள்ளமிட்டு அக்தப்ரீிதயொலே பசமபுருஷார்த்த 
லக்ஷண மோக்ஷத்தை யிவர்க்கவன்கொடுக்கத்தேட, ௮ந்தமோக்ஷத்தை 

யவனுடைய ஸேஷித்வத்துக்கும் தம்முடைய மோஷத்வத்துக்கும் ௮௮. 
குணமாம்படி நிஷ்கர்ஷித்தவர் ஆஸ்சயணீயனானவவனுக்கு கமுக்கமான 
பதத்வல்தைகிலைபெனுத்துவனவாண லக்ஷணல்களை வெளியீட்டு ௧௧ 
அகுணமானவசக ப்ரத்யக்ஷங்களையும்தர்சிப்பித்த, ஆஸ்சமிப்பார்க்கு. 
ரு9பிறக்கைக்காக தயாஜ்யமான ஸம்ஸாசத்தினுடைய அக்கமும் ப்ரா. 
ப்யமான. a வாநந்தமும் ஸம்ஸார நிவ்ருத்தி பூர்வக: 

கவ, 45) ௧-கடு. (௨) டே.,௭, ௩ 
es 
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மூ, உலசாமலாவிசேர்ந்து. இக்கெனப்புகுக்து. ஸம்பக்இகளும் 
சேர்கல்மாறினசென்னவாழ்வித்து 

உலசாமஜ் - (உலர்க்துலர்ந்துளன்௮) உலசாமல், ஆவிசேர்க்து - (இகதா 
மத்தன்புசெய்து ஆழ்வாருடைய) ஆத்மாவோடேகலந்து, சிக்கென -. 
தீருடமாக, புஞு்ந்து. - ஆற்வார்இருவுள்ளத்திலேப்சவேடத்து, ஸம்ப 
நஇகளும் - இவசோடு ஸம்பக்தமுடையாரும், சேர்தல் - கரகஸமீபகா 
மிதிவத்தையும், , மாறினரென்ன - தவிர்க்தார்களென்னும்படி, வாழ் 
வித்து - எல்லாரும்வாழும்படி பண்ணி, 

ப்ரிசுத்தமானவர்த$கசணத்தையுடையசாய், அவனுடையகல்யாணகுண 
விஷயமான அஜ்ஞாககக்தமில்லாதபடி, 8ழிற்பத்தில்பிறக்த சம்முடைய 
ஜ்ஞாநத்துக்கு பலம் மோக்ஷமாகையாலே (௧) “களிப்புல்கவர்வுமத்றுப் 
மிறப்புப்பிணி மூப்பிறப்பற்று ஒளிக்கொண்ட சோதயுமாய்”” (௨) “அடி. 
யார்கள் குழால்களையுடன் கூடவதென்றுகொலோ”” என்று, ப்சாக்குத 
விஷயலாபாலாபல்களால்வரும் கர்வக்லேசங்களும், ஷட்பாவவிகாசங்க 

ஞம் போய் மூடத்தளத்வமாகையாலே நிரவஇிகதேஜோரூபமான விக் 
சஹத்தையுடையோமாய், நித்யஸரிகள் இரளிலே கூடப்பெறுவதெ 

ப்போகோவென்று அந்தமோக்ஷத்தைப்பெறுகையிலாசையாலே தேடி. 

அப்போதே டையாமையாலே (௬) “வாடிவாடும்” என்னு, ஆஸ்ரய 

"ததை மிழந்த தளிர்போலேவாட, (உலசாமலாவிசேர்ந்து) (௪) “உள் 

ஞளாவியுலர்க்துலர்க்து?” என்றே, தாபமாதும்படி. (௫) “ அக்தாமத் 
'தன்புசெய்கென்னாவிசேரம்மானுக்கு” என்றெபடியே, பசமபதத்தில். 

பண்ணும் வ்யாமோஹத்தை மிவர்பக்கலிலேசெய்து, கமர்பிளத்த கரை 

மிலே சீர்பாச்சவாசைப்போலே இவசோடே கிரவதிகஸம்ஸ்லேஷ 

ததைப்பண்ணி (சிக்கெனப்புகுந்து) ( ௬) “சிதிகோரிடமும் புறப்ப 
டாச் தன்னுள்ளே யுலகுகளொக்கவேவிழுல்க சக்செனப் புகுக்தான்?? 

என்னு, அத்யல்பமாயிருப்பதொருபதார்த்தமும் தன்பக்கல். நின்றும் 

இிறிகஇர்ப்பட்டு கோவுபடாதபட. தன்ஸல்கல்பலஹைஸ்சைகதேரூத்தி 
லே ஸர்வலோகல்களையுமொருக்காலேவைத்து இனிப்போகாதபடிபுகு 

ந்து (ஸம்பக்இகளும் சேர்தல் மாதின சென்னவாழ்வித்து) (௪) “எமர் 

இற் மெலெழுபிறப்பும் விடியாவெங்காகத்தென்றும்சேர்தல்மாதினர் ? 

என்னு, இவருடைய ஸம்பக்த ஸம்பக்இிகளும் ஸம்ஸாசான்முக்தசாம்படி. 

பண்ணி அத்தாலே (௮) “எமர்கழ்மேலெமசேழெழுபிறப்பும்கேவன் 
'தமரானார்கள் மாசஇிரிதுபெற்று கம்முடையவாழ்வு வாய்க்கன்றவா. ட 

என்று, என்னோடு பரம்பரையா ஸம்பந்தமுடையாரும் ren Ce 

aot wibyisCn Cangars பகவதியரானார்கள். கிர்ஹேதுகபகவத் 

க்ருபையாகற. பெருஞ்ச.திசைப்பெத்று ஸ்ரீவைஷ்ணவஸக்காகம் par 

ல். பெருகுகிறபடி.யே aren Deut ari 

(௨௮. ஒட) ௪௯ (௫ ௪௭.(6) 
eu 

             ம. 
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மூ. உபகரிக்றெ நீந்துங்கடலிலெம்மாவிட்டையுபையாநுகுண 
மாக்னெவர் ஆஸ்சயணியனுக்கு பூர்வோக்த பசத்வத்தை 
'ஸ்தாபிக்றெஸகலபலப்சதத்வ காணத்வ ஸேஷஸாயித்வ. 
ஸஷீய 8 பஇத்வஸெளலப்யாதிகளை இண்ணனைவதென்று! 
வெளியிட்டு 
  

  

அபகரிக்க - உபகாரம்பண்ணுறறெ, *8ந்தும் - கீஞ்சம்படியான துக்கழில் 
லாததாய், கெடலில் - அநர்த்தகந்தமில்லாத, எம்மாகிட்டை - எவ்வ 
கையாலும் விலகஷணமான பசமபததீதை, உபயாஅகுணமாக்னெவ-பச 
தக்த்சமான வாத்மஸ்வரூபத்துக்கு மீஸ்வசஸ்ரூபத்துக்குமதுகுணமாம் 
படி, நிஷ்கர்ஷித்தவர், ஆஸ்சயணியனுக்கு-ஆஸ்சயணயோக்யனான விஸ் 
வரனுக்கு, பூர்வோக்த - முன்னேசொல்லபட்ட, பரத்வத்தை-பசனான 
படியை, ஸ்.தாபிக்றெ - நிலைநிறு த்து, ஸகலபல-எல்லாபலங்களையும், 
ப்சதத்வ-கருகை, காசணத்ல-ஸகலஜகத்காசணனுயிருக்கை,சேஷ- இரு 
வகந்தாழ்வான் மேலே, ஸாயித்வ- இருக்கண்வளர்ந்தருளுகை, ஸ்ரீயபேஇ 
,த்வ-பெரியபிசரட்டியாருக்கு வல்லபனுமிருக்கை, ளெளலப்ய - ஆஸ்ரித 
ைலபனாயிருக்கை, (இவைகளை) ஆதிகளை - முதலாகவுடையவைகளை, 
'இண்ணணைவதென்று - இண்ணன்விடு அணைவதசவணைமேல் என்றெ, 
இருவாய்மொழிகளாலே, வெளியிட்டு - ப்ரகாடப்பித்து, 
இவசைவாழ்வித்து (உபகரிக்தெகீந்தும் கடலிலெம்மாவீட்டையுபயரது 
குணமாக்கெவர் ) இப்படி. தம்முடைய ஸம்பக்திபரம்பரையளவும் 
வெள்ளமியேற ன் ப்ரியொலே தமீக்கவனுபகரிக்க் தேடுற (௧) 
ஈசீந்தும்துயரில்லாவீட? (௨) *கெடலில்வீடு*(௩) 'எம்மாவீ0?? என்று. 
துக்க கந்த ரஹிதமாய் அகர்த்தகந்தமில்லாததாய் எவ்வகையாலும், 
விலக்ஷணமான மோக்ஷ£த்தையெனக்கென்றுதரில் அந்தமோச்ஷம் அஹ 
ங்கார கர்ப்பமாகையாலே ஐஸ்வர்யாககளோபாஇ ஸ்வரூபவிருத்த 
மாகையாலே அதனுடைய ப்சஸங்கமுமெனக்கஸஹ்யம். ஆனபின்பு 
எனக்குமோச்ஷம்தரப்பார்த்ததால் ( ௪) 4! கின்செம்மாபாதபர்ப் 
புத்தலைசேர்த்தொல்லை ?” (௫)  அம்மாவடியேன் வேண்வேததே ”? 
என்று, சேஷியான உன்னுடைய அகவாய்சவக்து புதவாய் ஸ்யாமமாய் 
பசமபூஜ்யமாய் பசடீபோக்யமான இருவடிகசே மேஃபூகனான. வென்: 

52a Bev coe பகேண்ணியும் போலே சடக்கெனச்சேர்க்க 
ன உன்பக்கல் மோஷபூகனான கான் ௮பேக்ஷித்துப் 

பெறுவதிதுவே ? என்றும், (௬) 4 தனக்கேயாக வெனைக்கொள்ளு 
மீதே” என்றும், உபயஸ்வரூபத்துக்குமநுகுணமாக நிஷ்கர்ஷித் தவர் 

'நேஸ்ரயணியனுக்கு ர ர அ ஸ்தாபிக்க), ஆஸ்ரயணிய 
ம் “முதற்பத்தில் சொல்லப்பட்ட. oe 

  

; து ஸகல பலப் ரதத்வ காரணத்வ 
பதிழபதிக். 'ளெளலப்யாஇகளை இண்ணணைவதென்று. கெளிறிட்டு 

. வப் (௮-௨. (௨) ௬௧௧ (௩) ௬௯ (௪) ஷி (ட) ஷை (௬) ஷ௪ 
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பாட்டுக்களிலே, 
    

(௫) “ விடுகல்' முழுனுமாய் ” என்று, ஸகல பலப்சதத்வம், (௨) 
“ தேவுமெல்லாப்பொருளும் கருத்தில் வளுத்இத்தமாயப்பிசான் ஆக் 
இனன் தெய்வவுஒகுகள் ” என்னு, ஸர்வகாரணத்வம், ( ௩) * ஆழி ; 
யம்பள்ளியாசே”” என்று, லகணையாலே Cuvepuomidsorh (a) “pn 
கள் தன்னை வேறன்றிவிண்டொழத்சன்னுள்வைத்து ? என்னு, ஸ்ரீய 
பதித்வம்,(௫) ''கண்ணன்கண்”” (௬) '*கோபாலகோளரியேது?” என்று, 
அவதாசளெளலப்யம், ஆஇரெப்தத்தாலே (௭) “தகுல்சோலத்தாமசைக் 
கண்ணன்?” என்று, புண்டரீகாக்ஷ£த்வம்,() 'ஏழுலகங்கொள்ளும் வள் 
எல்வல்வயிற்றுப்பெருமான்”” என்று, அகடி.தகடகாஸாமர்த்பம், என்ற. 
விவற்றை *இண்ணன்வீட்டிலும்” (௯) “அணைவதரவணைமேல்! என்னு, 
ோஷசாயித்வம், பூம்பாவையாகம்புணர்வது'” என்று, ஸ்ரீயபஇத்வம், 
(௧௦) “இருவரவர்முதலும்கானே என்னு, காரணத்வம்,(௧௧) “இணைவனு. 
மெப்பெருட்கும்” என்று, அவதாசப்சயுக்கஸெஎலப்யம், (௧௨) “வீடு 
முதலாம்” என்று, ஸகலபலப்சதத்வம், ஆஇஸெப்தத்தாலே (௧௩ ) 
"*பிறவிக்கடல் நீந்துவார்க்குப்புணைவன் *” என்கியமோ க்ஷோபாயத்வம், 
“gen tsps”? என்றெ, ஆபத்கைக்வம், (௧௪) * மூவுலகுங்காவ 
லோன்” என்றெ, ஸர்வரச்ஷகஜ்வம், என்றெவிவற்றை, (௧௫) அணை 
வதசவணையிலும் ப்ரகா௫ிப்பித்து, அன்றிக்கே (௧௬) 4 விடுமூதல் 
முழுதுமாய் 2 என்னு, மோச்ஷப்சப்ருத்யமோஷபுருஷார்த்த tree 
பென்கையாலே ஸகலபலப்சதத்வத்தையும், (௧௪), * மிகும்தேவுமெப் 
பொருளும்படைக்க ?” (sy) “ கருத்தில்தேவுமெல்லாப்பொருளும் 
வருத்இித்த ?” * தன்னுக்இியுள்ளே வாய்த்ததிசைமுகனிர்சென் வாவ 
Tribes? ஏன்று, காரணத்வத்தையும், தண்ணன்விட்டிலும். 

₹ அணைவதரவணைமேல்* என்றும், * பூம்பாவையாகம் புணர்வது?” என் 

அம், * இணைவனுமெப்பொருட்கும் ” என்னும், அடைவே மேஷ 

பித்வ, ஸ்ரீயபஇத்வ, ஸெளலப்யல்களையும், ஆஇிஸப்தத்தாலே, “வீடு 
முதலாம் ?? என்னு, மோக்ஷப்ரதத்வத்தையும், ஈலமந்தமில்லைதோர் 
நாடுபுகுவீர் ” (cea) * பலமுந்து சரில்படிமின் '? என்று, முமூசதத 
பாஸ்யத்வத்தையும், * அணைவதரவணையிலும் 2 வெளியிட்டென்னவு 
மாம். இந்தயோஜனையே இஇன் பட்டோலையான கரந்தத்திலிவாருளிச். 
செய்ததுக்குச்சேருமது. முற்பட்டயோஜனையில் (௨௦) 4 ஆழியம்ப 
ள்ளியாசே?” என்று, மோஷஸாயித்வம், லக்ஷணையாலே கொள்ள. 

உப; (2) ௨-௪ (௨) ஷெ.-௮. (௩) ஷ.-சு. (௪) ஜே-௩., (௫) ௨-௧, (௬) ஷ-௨., 
(ஸஷஃடு. (4) ஷூஎ. (க-மு-க௩-்) ௮ - ௯, (௪௪) ஆடு. (டு- ௧௬) ௨-௪, (௧௭) 
மடு, (௧௮) ௨-௮: (௧௬) ௭-௪. (60) ௨-௬ 
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௩௨௬. ஆசாரியஹ்ருதயவயாக்யாநதம். 

மூ. வ௫௩ ப்ரத்யக்தங்களுங் காட்டி.புலனைந்தென்னு, 
ரர ர ப Ori ப த்தையும் கட்ட 
எல்லாரும் காணும்படி பண்ணி, புலனைந்து - புலனைந்துடேயுமென்றெ 
பாட்டாலே, : 
    

வேண்டுகையும், “விடுமுக்லாம்'” என்ன, மோக்ஷக்துக்குஹேதுவாமெ 
ன்றெத்தை ப்ரகாணவிருத்சமாம்படி, மோச்தாஇபுருஷார்த்த ore 
,தீவமாகச்சொல்லுகையும், ஸகலபலப்சகக்வமென்றுதுடங்ச இவசெண் 
ஊணின வடைவுக்குச்சோ இரண்டு இருவாய்மொழியிலும் சொல்லப் 
போகாமையுமாகிற அஸ்வாரஸ்யங்களுமுண்டு,. (கள்வாதீர்த்தனென்.ு 
வசப்சத்யகஷங்களுங்காட்டி) (௧) *கன்வா?? என்றெபாட்டிலே, அவ 
தரித்து உன்னுடையபரத்வம் தெரியாதபடி.ரின்றாயேயாகலும், ஏம் 
களுக்குக்காசண பூதனானஸளோஷி நீயே என்று தேவதாந்தரங்களில் தலை 
வசான ப்ரம்ஹருத்சாஇகளே, தங்களுக்குக்காகூஷிகொடுக்கைக்குப் பெ 
ரியதிருவடியை மேற்கொண்டு புறப்பட்டால் அவனுடைய இருவடிக 
ளிலேவிழுந்து கூப்பிடாநிற்பர்களென்று, அவனே ஸர்வுஸ்மாத்பச 
னென்னு மிவ்வ, 
“இர்த்தனுலகளந்த? என்ெபாட்டிலே, ஓஸ்த்சலாபத்துக்காக புஷ் 
பாதிகளுங்கொண்டு ருத்சஸமாசாத௩ம் பண்ணப்புகுறெவர்ஜூனனைப். 
பாத்து அந்த புஷ்பங்களை ஈம்சாலிலே பொகடு, என்றுக்குஷ்ணனரு 
ளிச்செய்ய, அவனும் தீர்த்த பூகனானவவனுடைய இருவுலகளந்தருளின. 
திருவடிகளிலே அப்பூவைப்பறிமாற (௩), “வடக் கம்மி 
இரவாக வலக 5௮ ௫௫௨ 1 BSE Ko mI Gs இடமல்ல கறக பனக 

“ பார்த்தோ விஜேகாமதுஸ_தஈஸ்ய பாதாசவிந்தார்ப்பித௫த்சபுஷ்பம் 
ததர்கைங்காதரமெளளிமத்யேபபூவவிச£க்ருத நிஸ்இதரர்த்த8? என் 
இறபஓயே, தான்இருவடிகளில்சாத்ெபுஷ்பங்களோடு ஸஜாதயங்களா 
னவையன்றிக்கே அவைதன்னையேபாடே. பக்கே யன்றிக்கே ருத்ர 
ன்தலைமேலே ஆப்தவாக்யத்தாலன்றிக்கே தானேப்சத்யுக்ஷித்து (௪), 
“Gor Fans? “ow suigCsr wanrwers” என்றெபஓியே, பே 
சளவுடையனானவவன் நிர்ணயித்தபரத்வம் மர்கமஇகளாலே இன்றாசா 
யும்படியாமிருந்ததோ? என்னு, ப்ரத்யக்ஷல்களையுங்காட்டி, (புலன் 
தென்று) ஸம்ஸாசமோக்ஷ ஸாதகதுக்காகந்சசஸம் முன்னாகவிஇக்கெ 
க்தர்க்கககுணோபாஸ௩த்தை (டு) “ புலனைந்து ? என்றெ, பாட்டி. 
லே ஆம் ரயணத்இலிழிகறைவர்களுக்குச்யாஜ்யத்திலே ஜிஹாலையும் 
ப்ராப்யத்திற்ப்சாவண்யமும், ஸாத௩த்இல்ரு9யும் விளையும்படி. ( ௬) 
* புலனைந்துமேயும்பொதியைந்துகீற்ி 7” என்று, பரிச்சிக்கவஸ்துக்மா. 
'ஹகமான இந்த்ரியவஞ்யதை தவிர்க்தென்கையாலே அல்பாஸ்இிசத் 

ர (க) ௨:௪0. (௨) ௮-௬. (௩) (௪) ஸ்ரீ-8, க, ௪௬: (க) தி-வா,௨. ௮௪. 

  

   
கத்துக்கு தேவதாந்தரங்கள் வசஈத்தையும் (௨) 
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சதுர்த்தப்ரகரணம். ௩௨௭ 

மூ. ஸம்ஸாரமோக்ஷ ஸாதாதுக்காகந்சரஸம்முன்னாக AB 
க்ெ அந்தர்க்கககுனோபாஸகத்தை மஇத்துப்பெருக்க 

- மூழ்யெழுக்இக் ஜற்மைவலம்சூதும் செய்து இளமை கெ 
ட டாமன் 

ஸம்ஸாசமோக்ஷ-ஸம்ஸாரம்மோக்ஷம் (இவைகளுக்கும்), ஸுதக- உபா 
யாதுஷ்டாஈத்இனுடையவும், அக்காகக்த-அக்கம் ஆகக்தம், சஸம் - சஸ_ 
விஸேஷம், (இவைகளை) முன்னாக - முதலாக, விஇிக்றெ - விதிக்றெ, 
அந்தர்க்கககுண - ஈம்வசனுக்குள்ளேயுண்டான கல்யாணகுணங்களு 

    

டைய, உபாஸகத்தை - தைலதாசாவதவிச்சற்கஸ்ம்ருஸெந்தாகத்தை, 
மஇத்து - (சஇிரிளமடவார் காழ்ச்சியை) மஇத்து, பெருக்க - பெருகும் 
படிபண்ணி, மூழ்ி - வல்வினையிலேமுமுடு, அழுந்து - ஈச௫லேயழு: 

  

நத, ஏழ்மை - ழ்மையையும், வலம் - பலத்தையும், சூதும்-சூதையும், 
செய்து - பண்ணி, இளமைகெடாமல் - ளெசொளியிளமை. கெவேதன் 
முன்னம்," 

வாதி தோஷதுஷ்டமான ஸப்தாஇ போகங்களையதுபலித்இருக்கும் ஸம். 
ஸாசத்இனுடையதுக்கமும் “கஈலமந்தமில்லதோர் காடிகுவீர்?” என்னு, 
சன்மைகளுக்குமுடிவில்லாத இருகாட்டிலே புகுவிசென்கையாலே மோ 
கஷத்இனுடைய வாகந்தமும், “பலமுந்துசரில்படிமின்'” என்னு, ( ௧) 
‘Bs fope ¥j0” எஸஸடகம் கர்த்தும்” என்றபடியே, ஸ்மர்த்தவ்ய 
விஷயஸாசஸ்யகத். தாலே பலதசையில்போலே ஸாதநதசையிலும் இனி 
தாகவிருக்கையாலே பலம் முற்பட்டிருக்தெ கல்யாணகுணங்களில் ப். 
வணரசால்கோளென்கையாலே;ஸாதகத்தினுடையசஸம் முன்னாக ஸம் 
ஸாசநிவ்ருத்இபூர்வகமான மோச்ஷப்ராப்இ வேண்டியிருப்பார் அஸ-ா 
வர்க்கஜ்தைத் தமோறி முடிக்துபோம்படி. செத்தவனுகையாலே பச 
பலப்சஇபர்தகல்களை அகாயாஸேஃபோக்கவல்லவனுடைய குணங்களி. 
லே.ப்சவணசாகுங்கோளென்று விஇக்கற (௨) “கத க ந மஐலதக வல 

“தஸ்மிந்யதந்தஸ் சதுபாஷிதவ்யம்'” என்னு, ப்சம்ஹஸ்வரூபாக்தர்க்க௪. 
மான அபஹதபாப்மத்வாஇி குணேபாரைத்தை (மஇத்துப்பெருக்க 

மூற்யெழுக்இக்றேமை வலம் குதும்சதிரிளமைகெடாமல்) (௪) “சஇரிள 
மடைவரர் தாற்ியைமஇத்து “இதமுடைவலத்தால்” இவினைபெருக்க, 
வல்வினைமூழ் “ஈரகழுக்இ' *சற்மைசெய்து? “வலங்கழித்து? சூதென்று. 
“களவும் சூ.தும்சய்அ, (௫) ளசொனி யிளமைக் கெவேதன்முன்னம்?” 
என்று, உபாஸ௩விரோஇயான இதர விஷயப்சாவண்யத்தைப்பண்ணி. 

அத்தாலே பாபங்களைக்கூடபூரித்து அவத்நிலே மறுகனைய மூழ்€த்த. 

ஜைப்பட்டு தண்மையைச்செய்து பலத்தைப்பாழேபோக்க, பஸ்யதோ 
(௪) (௨) தைத்தரியே - காசாயணே. (௯) இ- வர. ௨,௧௪௦,௨, (௪) 20, 6. 4, 
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௩௨௮ ஆசாரியஹ்ருதயவ்யாக்யாதம்: 

மூ; செய்யும் க்ஷேக்சவாஸ ஸ்£ர்த்தரான்ு ஜலிப்,தக்ணகஇ 

இந்தநாத்யங்க யுக்கமாக்குகிறார் இரண்டாம் பத்இல்:-- 

மூ-(௧) முழுதுமாய் 
செய்யும் - பால்யத்திலேகர்த்தவ்யமான,, 
வாஸம், ஸல்87.2,௧௧ - இருசாமஸய்தத்தமம், ட epee ene, 
ப்சதகஷிண - ப்ரதகழிணம்பண்ணுகை, கஇ௫ந்து - அர்ச்ரொஇமார்க்க 

* கம௩சிந்தை, ஆதி - இவைமுதலான, அங்க - அங்கங்களோடே, யுக்த 

மாக்குகுரார்-கூடினதாம்படி பண்ணுறார், இரண்டாம்பத்தில் - Bu 
'தமுகத்தில், 

(௮) மூழுதுமாம் - எல்லாயதார்த்தங்களும் கானேயாய், 

     

  

ஹானுய் கருதரிமனும் பால்யத்தைப்பாழேபோக்காதே (செய்யும் க்ஷ 
sro ஸம்ர்த்தநாஞ்ஜலிப்ரதக்ஷிண கஇ௫ந்தநாத்யங்கயுக்கமாக்கு 
கஇருரிரண்டாம்பத்இல்) அதாவது :-- (௧) “wesdsdBES, ஐ?! “பால். 

யயேவசரேத்தர்மம்” என்றும், (௨) “க 8எு, ஹல காவு ‘osds(tos 

ஏன ஈதஸ்மாத் க டு ட ப 
றும் சொல்லுறெபடியே - பால்யத்திலே கர்த்தவ்யமான “மாலிருஞ் 
சோலை சார்வது சிரோ?” * போதவழ்மலையே புகுவதுபொருளே ”? 
என்றெ க்ஷேதீரவாஸம், 'பஇியதுவேத்இ? என்ற ஸம்£ர்கஈம், “தொ 
முக்கருதுவதே” என்ற அஞ்சலி, “வலஞ்செய்தகாளும் மருவுதல்வழக் 
(னே: என்றெ ப்ரதக்ஷிணம், “நெறிபடவதுவே வினைவகலமே” என் 

இற க99ந்கனையாறெ விவைமுதலான உபாஸநாங்கத்தோடே சேர்க் 
இருர் இசண்டாம்பத்இ லென்கை. % 

oui. (@) per@busaerd, (m) “SE ySsrwo sais” 
ஈதத்ஸ்ருஷ்டவா ததேவாதப்சாவிஸ்ூத்” என்றபடியே, கார்யபூகசே 
'தகாசேதநங்களையடைய வ்யாபித்து தத்தகதோஷைசஸம்ஸ் ப்ருஷ்ட 
னஞயிருக்கையாலே ஸர்வவ்யாபகனான ஸர்வேஸ்வரன், கீழில்பத்இலி 
வர் உபயானகுணமாக நிஷ்கர்ஷித்கமோக்ஷக்னுக்குபலமான ஸ்வவிக்ர 
ஹாஅபவத்தையிவருக்குப்பண்ணிவிக்க,இவருமஅுபவித்துதரித்து அவ் 
வனுபவஜநிதப்ரீஇப்சகர்ஷத்தாலே ஸர்வவி௫கைங்கர்யங்களும் செய்ய 
வேண்டும்படியான அபிகிவேரத்தையுடையசாய், தம்மபிரிவேஸான 
குணமாக வவன்காட்டிக் கொடுத்தவவனுடைய ஸர்வாத்மபாவத்தைப் 
பேடு அத்தால்வந்த ப்ரீஇிமினுடைய களிப்பையுடையசாய் அந்தப்ரீஇ 
யவனளவில்பர்யவஹியாதே பாகவதமோஷத்வத்இனெல்லையளவும் செ 
ன்னு அந்த பாகவதர்களுக்கு கிரூபகமான பகவத்வைலக்ஷண்யாது. ஸக் 
தாநத்தாலே ஒன்தின் வ்ருத்தியை யொன்றாசைப்படும்படி சேதகஸ்மா 
'இயையடைந்த காணக்சாமமும் தாமும்கனிக்சனியவஅபவிக்கவேண் 

0 பெருவிடாயையுடையசாய், இகசஸ்தோத்சத்துக்ககர்ஹகரணராய், 

(இ (ஐூ.வி-பு-௧.௭,எட௫.(௩)தை-௨. ஆ- கூ௩௩ 
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சதர்த்தப்ரகரணம். ௩௨௯ 

மூ, யெல்கணு மொழிவற அருவாசிநின்று தோய்விலனஞம் ஸர் 
வவ்யாபகன் இர்க்த வடியார்களைத் காளிணைக் சற்க்கொள் 

  

எங்கணும்-எல்லாவிடல்களிலும், ஓதிவ-விச்சே கமில்லாமல், அருவா௫ 
நின்னு - அந்தர்யாமிதயாரின்௮ு, தோய்விலனும் - இவற்றோடு ui 
மில்லாகவனான, ,ஸர்வவ்யாபகன் - ஸகலவஸ்க்களையும் வ்யாயித்இரு- 
க்குமவன், தீர்க்க தனக்கேயநர்யார்ஹசான, அடியார்களை - ஆஸ்ரிகரை, 
தாளிணைக்கீழ் - சரணயுகளத்தின்ழே, கொள்ளும் - ஸ்விகரிக்றெ, 
தன்படிக்கும் - சன்னுடைய ஸ்வபாவத் அக்கும், 

    

  

    
    

அல்வளவன்றிக்கே பகவத்ஸ்தோத்சத்துக்கர்ஸகரணருமாம், பகவ 
ததுபவத்துக்கு தமக்கொரு ப்ர7தஹஇதுடக்கமானவையுமத்று நிசஇ 

முயரநந்தயுக்கரானவர், புண்டரீகாக்ஷனுய்ஸ.ரிஸேவ்யனாுனவனை ஈம். 
மாலான்ரயிக்கப்போமோவென்று ஸம்ஸாரிகளஞ்சிக்கைவாங்காமல் மே. 
ல்விழுந்தரஸ்சயிக்கும்படி சழிரண்பெத்தாலு முபகே௫த்த அவதாச 
ளெளலப்யம் பசத்வஸ்,தாரீயமாம்படி. ௮ர்ச்சாவகாச ஸெளலப்யத்தை 
யுபதேசத்ன. அர்ச்ரொதிககியாலே பசமபதத்தைப்சாபிக்குமவளை 
யொழிய இதரஸ்கோத்சத்திலே தாழனிழுசைரிஷ்ப்சயோஜாம், ஆன 
பின்புநீங்கள், ஸகலபலப்சததுமாய் ஸாம்யாபுத்இப்ச,ததுமானவவன் 
விஷயத்திலே வாசிகமானவடிமையைச்செய்யுல்கோளென்னு நிஹீ 
ஈவ்ருத்தியான இதரஸேவையை நிவர்த்இப்பித்து தம்முடைய வ்ருத்தி 
யான வாிககைங்கர்யத்திலே மூட்டுகிருரன்கிறூர். (முழுதுமா 
யெங்கணுமொழிவத வருவாஇரின்று தோய்விலனாம்ஸர்வவ்யாபகன் ) 
(ஐ). ஈமுழுதுமாம் முழுஇயன்றாப் ?” (௨) “ எழ்ச்சிக்கேடின்றியெல் 
கணும் நிறைந்தவெந்தாய் * “எஞ்யான்னு மெங்குமொழிவற கிறைந்து 

நின்ற? ( ௩.) * அளவுடை யைம்புலன்களதியாவகையாலருவா௫ு 
நிற்கும் ? (௪) *யரவையும் யாவரும் தானாயவரவர் சமயம்தோறும் 

தோய்விலன் என்னு, தேஸுகால வஸ்துக்களால் பரிச்சேதிக்க 

வொண்ணாதபடி. கார்யபூத ஸகலசேதகாசேதகங்களையும் வ்யாபித்து, 

(௫) “OSES Org opus” “ynvvetetCur அபிசாக9இ?? என் 

இறபடியே, தத்ககதோஷைசஸம்ஸ்ப்ருஷ்டனாயிருக்கையாலே, வ்யாபக. 

ஞான ஸர்வேஸ்வசன் (தர்ந்தவடியார்களை க் தாவினைக்கழக்கொள்ளும் 
ன்படிக்கும்) (௬) 4 நீர்க்தவடியவர்கம்மை ” என்று, ப்சாப்யப் 
lee ee 

சன்மாக்தரங்காத்தடியார்களைக்கொண்டுபோய்த் சன்மைபெனுக்இத்தன். 
'காளிணைக்கற்கொள்ளுமப்பன் *” என்று, ஜன்மபம்பரைகளில் புகா. 
படி ரக்ஷித்து, ஆரப்தஸரிராவஸாரத்திலே அர்ச்ரொதிமார்க்கத்தாலே 

Beam, au, (a) «a, (©) ௨-௪ (௧) ௧0-௧0. (௪) ௪௧௦, (இ) ருத்வேதே, 
(௬) டு-௪௧, (௭) ௭-௭. 

௪௨ 
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2 ன, 

£, பிறப்பு - ஐம் (ஸாக 

'மலேகளம்பாமல், அலமருகின்றேன் - 
.ஐ-பக்கவேரோடேயறும்படி, அரிக்து- 

நாளிலே, எங்கு - எவ்விடத்திலே, வரது - 

வனென்று - கிட்டக்கடவேனென்று, 

- சேரவேண்டிய, தங்காகலுக்கும் - 

4 ட ட 

a பவனம் ர அ உன் 
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௩௩௧ 

  

மூ ஸத்ருமாகக்கண்டுகவெள்ளென்னும் ஊனமில்மோக்ப 
லமான முடிச்சோஇயிலஙபலத்தாலே நித்யவஸ்து நீடு 
   ௮. அவச்கேதடிற்தவமைசெய்யவேண்டும்பர 

  

தருணமாக - சனுந்கருக்குப்ப ட, அண்டுகொள்ளென்றல் amr Man 
ள்ளென்னுகாட்டிக்கொடுக்கற, ஊனமில்-புஈசாவ்ருத்தியாஜ. குறைத்த 
லில்லாது, மோக்௲பலமான - மோச்ஷத்துக்குபலமான, -முடிச்சோஇ 

யில் - அத்ச்சோதடியன ல. 'இருவாய்மொழியில் சொல்லுற, அதுபவ 
த்தாலே - ஆபாத்சூடம்பண்ணின வறுபவத்தாலே, நித்யவஸ்து - நித. 
யமானவாம்மா, நீடுபெத்து - ஸத் தையைப்சாபித்து, அவச்சே.தமத்த - 

  

பரிச்சேதமின்றிக்கேயிருக்கெ, அடிமைசெய்ய - தாஸ்யஸகசகமான 
வைங்கர்யத்தைப்பண்ணா, வேண்டபட - ஆசைப்பட்டபதயே, 

ரேனும். னத மெ்குவப தல ள் அறத் இனி இட்டுச் 
யென்றொரு பொருஞண்டோ? என்று, ரரிரஸம்பந்தத் துக்கு நொந்து 
அதிலுண்டானவருசியோடே (௧) ** காயங்கழித்தவன் தாளிணைக் 

எழ்புகுங்காகலன்'? என்று, பகவத்குணாறுபவத்தோடே காலஷேப்த் 
தைப்பண்ணி ஸரிரத்தையிட்டவன் இருவடிகளின்றே புகவேணு 
மென்னும்படியான ஸேஷபூதரான தம்முடைய வாசைக்கும், ( ஸத் 

ருஸமாகக்கண்ககொள்ளென்னும் ), இப்படியானவிவர்படிக்கும்தகுதி 
யாக (௨) “வானவர்காட்டையும் சீ கண்டுகொள்? என்ற, ஈஸ்வசன் 

  

காட்டிக்கொடுக்க (ஊனமில்மோக்ஷபலமான: முடிச்சோதியிலஅபவ 
த்தாலே நிச்யவஸ்து சீடுபெற்து) (௩) “ஊனமில்மோக்கமென்கோ?. 
என்னு, ப்ரகாசமான ஆக்மாதுபலமாத்சத்திலன்திக்கே tran fuser 
வுஞ்: செல்லவஅபவிக்கையாலே. குறைவில்லாததாய், ஸ்வரூபாதுரூப 

மாகக்கீழில் புத்தலவதியிட்டபசமபுருஷார்த்தல;௲ணமோகடைத்துக்கு 
பலம், பசவ்தஅபவகைங்கர்யங்களாகையாலே. (௪) “முடிச்சோதி* 
என்றெ - இருவாய்மொழியிலே, அவன்வடிவழுகையும் ஆபசணச்சேர்த். 
இயையுமஅபவித்து அவைபரிச்சேஇத்ததுபவிக்கவொண்ணாமையாலே, 
Qs கரணஸங்கோசறிபக்தகமென்னு நினைத்து, இவர்பமத கலேபத் 
ஜை விஷயவைலச்ஷண்ப கிபந்தனமென்றதிவித்து,. ஈஸ்வரன். aw 
'தீதமாக்கு, அவ்வதுபவத்தாலே, (௫) “பெத்ததுநீடுமிரே” என்று, கித் 
யவஸ்அஸ)த்தைபெற்று ( அவச்சேதமற்ற. வடிமைசெய்ய வேண்டும் 

பழ ஸத்தாகார்யமும்பலிக்கவேண்டுகையாலே, ( a ) “ஓதிவில்கால் 

முடனய் மன்னிவழுவிலாவஉமை செய்யவேண்டோம்! 
இரவ வ வஸ்தாப்ரசரால்களைகிட்டவர் கேதிய ததக 
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௩௩௨ ஆசாரியஹ்ருதயவ்யர்கயாதம், 

மூ. ஸர்வாத்மபாவத்தைப்புகழ்க்து சொல்லிப்பாடி. யேத்திப் 
பிதற்நியெழுந்தும் பறக்தும் அள்ளிக்குனித்துத்தகேட் 
டக்கும்பிகட்டமிட்டுச் இரிக்கக்குழைந்துநையும் ப்ரிஇியு 
களத்தம் மடியாசென்ன வுடன் கூடம்ஸாத்யம்வள7 

    
ர ரப்பா பரச - அவன்காட்டிக்கொடுத்த. ரவா ரவ 

தை, புகழ்ந்து - ஸ்துஇத்து, சொல்லி - எம்மானைச்சொல்லி, பாடி - 
பண்கள் தலைக்கொள்ளப்பாடி, ஏத்இ - (மூரிவின்றி) யேத்த, பிதற்றி - 
(பேர்பலசொல்லிப்) பிதற்றி, எழுந்தும் - ளெம்பியும், பறக்தும்-ஆகாச 
திலே ஸஞ்சரித்தும், அள்ளி - அடிக்கடிளெம்பி, குனித்து - ஸ்தோ 
த்சமமஸ்காசாஇகளைப்பண்ணி, தகட்ட - தலைழோக, கும்பிடு - கும் 
பிட்டு, ஈட்டமிட்டு- நட்டமாகரின்ு, சரிக்க - உலோகர்சிரிக்க, குழை 
நீது - உள்ளங்குழைந்து, நையும் - இலமாம்படியான; ப்ரீஇ - ப்8இ 
யான, உகள - கரைபுரள, சம்மடியாசென்ன - அவனுடைய ஸம்பந்த 
ஸம்பர்தகளே யெமக்குஸ்வாமிகளென்னும்படி, உடன்கூடும் - உடன் 
கூவெதென்னுகொலோவென்னு ப்சார்த்இக்க வேண்டியதான, ஸாஜ் 
யம் - பலம், வளச - அவனையடியாசோடேகூடி யநுபவிக்கவாசைப்படு 
கையொழிய அவனடியாசோடேயஒயாசையே அஅபவிக்கவேணுமென் 
னும்படிவளா, 

    

வேண்டும்படியானஅபிரிவேத்தாலே(ஸர்வா.தமபாவத்தைப்புகழ்க்த) 
,சம்முடையபாரிப்புக்டோகத் தம்மையடிமைகொள்ளும்படிகோலி, ௮வ 
ன்காட்டிக்கொடுத்த ஸர்வாத்மபாவத்தை (௧) *புகழகல்லொருவனிலே” 
பூதங்கள் பெளஇகங்கள் உஜ்வலமான மாணிக்யாஇகள் சஸவய்பதார்த் 
தங்கள் காநாஇரப்தராசிகள் மோக்ஷாஇபுருஷார்த்தங்கள் ஜகத்ப்ரதா 
ஈரான ப்ரும்ஹருத்ராஇகள் இவத்றுக்கடையகாரணமானப்சக்குஇபுரு 
ர்கள், இவற்றையடைய விபூதியாகவுடையனாய், இவத்திலே௮க்க 
சாத்மதயாவ்யாபித்து தத்ஸ்ப்ருஷ்டதோஷைசஸம் ஸ்ப்ருஷ்டனாயிருக். 
இபடியைப்பே9ு, அவ்வஅபவத்தாலே ப்ரீதராய் (சொல்லிப்பாடியே 
்திப்பிதற்தி எழுக்தும்பறந்தும் அள்ளிக்குனிக் அத்தகட்டக்கும்பிடு 
நட்டமிட்டுச் 9ரிக்கக்குழைந்து நையும்ப்ரீஇயுகள) (௨) *எம்மானைச் 
சொல்லிப்பாடி?? “பண்கள் கலைக்கொள்ளப்பாடி”? “முனிவின்தியேத்இ, 
“பேர்பலசொல்லிப்பிதற்தி' “எழுந்தும் பறந்தும் துள்ளாதார்'” “ஏக் 
இக் பார்? *தடகுட்டமாய்” *கும்பிரெட்டமிட்டாடி* உலோகம் 

க் ரூடி” (௯) “நெஞ்சம்குழைந்து நையாதே'என்று வாசிககாயிக 
யாபாசங்களாலே களிக்கும்படியந்த ப்ீஇதலைமண்டை யிட்டுச் 

ஓயாசென்ன உடன்கூடும் ஸாத்யம் வள?) இப்படியுண் 
ரப்: 'பர்பவஹியாதே (௧௦) “*தம்மடியாசடியார் தமக். 

இவர, (௧) சக, (௨-மூ.-௯-ஸ்) இ-கஃடு-உ௮டு-௮ர்டு-கடு-௬ 4 
A +G-e+G-4+@-s+ (50) sso. பத் 
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சதுர்த்தப்ரகரீணம். கூட்ட 

மூ. பைகொள்பாம்புபோலே இந்த்சிய வ்ருத்தியமமறப்பாட 
வந்த கவியன்றிக்கே படைத்தான் ஸ்லோகக்ருத்தாய்க் 

2 குறைமுட்டுப்பரிவிடர்துயர் 

  

பைகொள்பாம்புபோலே - படத்தையுடைய இருவகர்காழ்வானைப்போ 
லே, இக்த்ரிய - இந்த்ரியங்களுடைய, வ்ருத்தி - வ்யாபாசத்தினுடைய, 

டடக் - நியமமில்லாதபடி, பாடவந்த- மானிடம்பாடவக்த, கவிய 
ன்திக்கே - கவியன்தியிலே, படைத்தான் - யோ௫த்து யோ௫த்துலோ 
கங்களை ஸ்ருட்டித்தவனுடைய, ஸ்லோகக்குத்தராய் - நானேஸ்லோகக் 
ருத்தாறேனென்றாப்போலே) ஸ்தோத்ச கருத்தாய், குறை-(ஒருதே 
ஸவிளோஷத்தேறப்போயதபவிக்கப் பெண்ணிலேனென்றெ). குறை, 
மூட்டு - (இவ்வ௫பவத்தக்குவரும்) ப்சஇஹதி, பரிவு - அவனை விஷமீ 
கரித்தபின்பு. என்மனதில் விஷயாக்தரஸங்கம், இடர். - அவளைப்பற் 
'தினவெனக்ெ மீட்யொலே வரப்பட்டதம்சம், 

Spurr ip அ, ததய தக்கு 

னெல்லையிலே இற்ஜவர்கள் ஈமக்குத்தேஸ்பசெல்லும்படி (௪) “3. 
யார்கள் குழாங்களையுடன் கூவெதென்றுகொலோ *? என்று, ம்பத் 
இல் ப்ரார்த்இத்தஸா.த்யம் அவர்களோடே கூடியவை யனுபவிக்குமள: 
வன்திக்கே அவனடியாருடைய ஸமோஷத்வத்இனெல்லை யளவுஞ்-செல்ல 
வளச, (பைகொள்பாம்புபோலே இர்த்ரியவ்ருதீஇரியம்மற) "பைகொ. 
ள்பாம்பேதியுதைபரனே'” என்னு, அவனுடையஸர்வாஇகத்வப்சகா்க 
மான படுக்கையாயிருக்கும் இருவகந்தாழ்வான், (2) “3௫௭37! “சஷி 

vores” என்றெபடியே, ஒருகசணத்தாலே கரணாந்தரவ்ருத்தியை 
யும்கொள்ளுமாப்போலே. ( ௩), “ கெஞ்சமேகீணகராக விருந்தவென் 
கஞ்சனே 2  வாசகமேயேத்தவருள்செய்யும் வானவர்தம்காயகனே!? 
“கைகளலாதத்தொழுத தொழுதுன்னை”” (௬) “கண்களால் காணவரும்: 
கொல்?” இத்யாஇகளாலே, வாக்பாணி சக்ஷஸ்சோத்சங்களான 
இத்த்ரியல்கன், மகோவாக்பாணி சக்ஷர்வ்ருத்தளை ஆசைப்படும் 
யடியாகையாலே இர்ர்த்ரியவ்கு.த்தி நியமமின்திக்கே யவனையதுபவி. 

க்க வேண்டும்படியான பெருவிடாயையுடையசாய் (பாடவக்தகவிய 

ன்திக்கேபடைத்தான். ஞ்லோகக்குத்தாய்) (எ). * வாய்கொண்டு. 
மானிடம் பாடவக்தகவியேனல்லேன் ” என்னு, இதரஸ்தோச்சத்து 
க்ககர்ஹகரணசாய் (4) “ஒன்தியொன்றி உலகம்படைத்தான் கவி 

யாயினேத்கு.? என்னு, ஐகத்ஸ்ருஷ்டிமுகத்தாலே கம்முடைய உஜ்: 
ஜீவகத் துக்குக்ருதிபண்ணின ஸர்வேஸ்வரன் விஷயத்திலே (௯) “என்ட 

Tish WHS” 1 அஹக்குஸ்லோகக்குதஹக்குஸ்லோகக்ருத்? என் 

இத, உபகிஷத்இன்படியே கவிபாமேவருமாய் (குறைமுட்டுப்பரிவிடர் 

.. (s) Bare-n-a0, (2) (2-@- =-%) S-er-n-getae+a-et 
4-GH (9) @- &. (9) 20. (8) meeOG HOG, | ஸு 
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nnd ஆசாரியஹ்ருதயல்யர்க்யாநம். 

மூ: துன்பமல்லல்லுக்கக்களர்வு கேடுகளின்றி அம்ருதாகந்தமக் 
ஈசானவர் ,செய்யகாமரைக்கண்ணன் அமசர்குலமுமலெ 
ன்றஞ்சாதபடி. ் 

அன்பம் - (சலவிஸேஷத்திலே போகப்பெத்திலேனென்கற) துக் 
கம், அல்லல் - (லிலாவிபூதயக்தர்ப்பாவஜநித) தக்கம், அக்கம் : (ஆஸ் 
சர்யஸக்இயுக்கனைப்பற்தின வெனக்கொரு) அக்கம், தளர்வு-(அகடி.தகட 
காஸமர்த்சனானவளைப்பற்தின வெனக்கொரு) அக்கற், கேள் - (விமு 
கசானதசையிலும் ரச்ஷிக்குமவனைப்பற்றின வெனக்கொரு) கேடு (இவை 
கள்) இன்றி - இல்லாமல், அம்ருதரகக்த மக்கசானவர் - முக்தருடைய 
வாகக்தஸமுத்சத்திலே முழூனெவசாய், 'செய்யகாமரைக்கண்ணன் - 
சிவந்ததாமரைபோன்ற இருக்கண்களையுடையவன்,' அமரர் நித்யஸ.௫ 
ிகளுடைய, குலம் - இரளுக்கு, மதல். - சிர்வாஹகனாயிருக்குமவன், 
என்தஞ்சாசபடி:- என்றுபயப்படாதபடி) 
  

அயர் அன்பமல்லல் தக்கம்தளர்வுகேடுகளின்திஅம்ருகாகந்தமக்கசான 
வர)தேறவிஸேஷத்திலேபோய் யஅபவிக்கப்பெத்நிலேனென்றெகுறை 
வில்லை. இவ்வஇுபவத்துக்கெனக் கொரு ப்ரதிஹ;இயில்லை. அவன்விஷ 
யதஇலேயானபின்பு எகதேமும் என்மநதில் அக்கமில்லை. வகுத்தமே 
ஷியென்று பத்றுகையாலே எனக்கொரு துக்கமில்லை. ருழன்னாக 
தேஸுவிஜோஷப்ராப்திபண்ணுறெ வெனக்கு வைஇக புதீசர்களைப்போ 
லே மீளில்செய்வதென்னென்றெ தூக்கமில்லை. இல்கேயவன் குணம். 
களை கெருங்கபுஜித்த வெனக்கு பூர்னாசபவம் பண்ணலாம். Cavs 
'திலேபோகப் பெத்றிலேனென் துக்கமில்லை. இதவனுக்குலீலாவிபூதி 
யென்னிருந்தவெனக்டினி லீலாவிபூத்யர்வயமாகெ துக்கமில்லை. ஸ்வ 
ஸ்ங்கல்பத்தாலே ஸ்ருஷ்ட்யாஇகளைப்பண்ண வல்லவாஸ்சர்ய ஸக்இயுக் 
சனுனவனைப்பற்நின வெனக்கொருதுக்கமில்லை. அகடி சகடகாஸமர்த்த 
னஞானவனைப்பற்றின வெனக்கொரு தளர்த்இயில்லை. : விமுகதசையில் 
வ்யாப்இயொலும், அபிமுகதஸையில் அவ;தாசத்காலும் ரசுநிக்குமவனைப் 
பத்தினவனைப்பத்றின வெனக்கொரு கேடில்லை. என்றிப்படி (2) “சன் 
மம்பலவில்? பத்துப்பாட்டாலுமடைவே தாமேபேசும்படி நிசஸ்தஸம 
-ஸ்தக்லேசராய் அம்ருதரான முக்தர் பகவதறுபவத்தாலே, Bee 
இக்குமாப்போலே, அவ்வாஈந்தஸாகரமக்கரானவர் (செய்யதாமரைக் 

_ கண்ணனமரர்குல். ப்ட். ஜெஞ்சாதபடி) ( ௨) “செய்யதா 
“மரைக்கண்ணனுய் *” என்றுதுடல்டி (௯) 4 எஞ்சலிலமரர் குல 

தம்முள்ளுமாதியை யெஞ்சினிருகலத் அள்ளீர்கள்?” என்ற, 
ஒத்வாஇபசக்வ. இந்ஹங்களையுடையனானவன். ஜ்ஞாகஸல் 

நித்யதைரிகள் இசளுக்கு... நிர்வாஹகனன்றோ, 
ம்மாலவனை, ஆஸ்ரயிக்கப்போமோ வென்தஞ்சாதபடி. 
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ட சதர்த்தப் சக ரணம். கடு 

மூ. எளிவருமிணைவனா : மென்றவைபசத்வமாம்படி: யவனாகும். 
ஸெளலப்யகாஷ்டையைக்காட்டிவழியைத் தருமவன்நிற்க 

: இழியக்கருதுவதென்னாவது 

எளிவரும் - ஏஸிவருமியல்வினன், இணைவனாம் - இணைவனுமெப்பொ 
ருட்கும், என்றவை - என்ஜெபாட்டுக்களிலே. சொல்லப்பட்டவவதா 
சஜெளலப்யம், பசத்வமாம்படி - பரத்வஸ் தாகீயமாம்பலு அவனுகும். 
ஸலெளலப்யகாஷ்ட்டையை- (டெஞ்சினல்கினைப்பான் எவன னாரும் சீன்: 
கடல்வண்ணனென் பாட்டில் சொல்லுஜெயஒயே) ஸெளலப்யத்தினு 
டைய சசமாவஇயை, “காட்டி. -: இவர்காணும்படிபண்ணி, வழியைத் 
,கருமவன்-- போல்வழியானவர்ச்?சொஇமார்க்கத்தைக் கொடுக்குமவன்,, 
நித்க- அவரைப் சதக்ஷனுயிருக்க, இழியக்கரு துவது - முன்புகின்றகிலை. 
யிலும் தாழவிழியநினைக்கையாலே, என்னாவது. - என்னப் ரயோஜ௩ 

முண்டாம், 

  

  

  

    

(Ay Sterne மென்தலவைய ச தமாம் ey * எளிவருமியல் 
dear’ * இணைவனாமெப்பொருட்கும் ?: என்னு “பத்துடையடயவரி 
யிலும், அணைவதரவணையிலும், வெளியிட்டவவதாச ஜெஎவப்யம் பசத் 
வஸ்தரரீயமாம்படி, அவனாகும் ஸெளலப்யகாஷ்டையைக்காட்டி? (௨). 
“கெஞ்சனல்கினைப்பானெவனவனாகும் கீழ்கடல்வண்ணனே”” என்று, 
மாஸ்ஸாலேயாதொன்றைதிருமேனியாகக்கோலினிகோள்அபரிச்சேத்ய 
மஹிமனான ஸர்வேஸ்வரன் அதையே தனக்கஸாதாசண விக்சஹமாக 
A Gbi Onc ni (m) “hosgmo sity 8 BOS PSHM OHS” “Sys 

sgt குகனை எக 302 

ஸ்ததைவ பஜாம்யஹம்  அர்ச்யஸ்ஸர்வலஹீஷ்ணுசர்ச்சகபா சாதக 
லொத்மஸ் இத” என்றெ அர்ச்சாவதாசமாதெணெளலப்ய கஷ்டயை 
க்காட்டி. (வழியைத்தருமவக்கிற்க விழியக்கருதுவ. தென்னாவ) (௪) 

ஈஒழிவொன்றில்லாத'” என்று துடல்9 (௫) “இழியக்கருதியோர் மானி 
் என்று யாவதாத்மபாவிபகவததுபவத்தோ 

     யேயதாமாம்ப்சபத்யக்கே. தாம். 

டம் பாடலென்னாவதே ”' 
டே வர்த்இக்கிறதேசத்தையும், அல்வுபவக் தானொரு, இசாங்கை யெ 

ன்னு, படியான அர்ச்சிராதி மார்க்கத்தையும் தருறெவன் ௮ யொ 

ருசொல் -சொல்வாராசேோ வென்று. அவஸஈப்ச த்ஷனும். நித்த, அவனை 

விட்டு புதம்பே கலிபாகைகக்கு, விஷயம் தேடிப்போய் ஒருசொல்லுக் 

குப்பத்து த. கஷடிக்சமனுஞ்யரைக்கவிபாடி. மூன்புகின் தநிலையி 
லுங்காட்டில் தாழவிழிய நினைக்தெவித்தாலென்ன. ப்சயோஜன.. ண்டு 

eo ர (ere அ (5) தர்சன ம். 
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௩௩௬ ஆசாரியஹ்ருதயவ்யாக்யாதம். 

மூ. வேண்டிற்றெல்லாம்தரும் தன்னாகவேகொள்ளும் கவிசொ 

ல்லவம்மினென்னு முக்தைஸ்வர்யத்தைமுன்னிட்டு ஸ்வவ் 
குத்இியை மாஜ்தின்வவ்ருக்திவிலே மூட்டெருர் மூன்றாம் 
பத்தல. 
  

    

வேண்டிற்றெல்லாம் - ஸர்வாபேச்ஷிதங்களையும், கரம் - கொடுக்களமர் 
'ததனாய், சன்னுகவேகொள்ளும் - பசமஸாம்யாபத்இியைக் கொடுக்கு 
மவன், கவிசொல்லவம்மின் - இவன்விஷயமாக ஸ்தோத்ரம்பண்ணவா 
ரங்கள், என்னு முக்தைஸ்வர்யத்தைமூன்னிட்டு - இப்புடைகளாலே 
முக்தருடைய வைஸ்வர்யத்தை முன்னாகக்காட்டி, ஸ்வவ்ரு.த்இியைமா. 
ற்றி- இகரவிஷயஸ்கோத்சமாறெநீசவ்ருத்இயை நிவர்த்இப்பித்து, ஸ்வ 
ல்ரூத்திமிலே மூட்டரார் - ஸ்வரூபாஅரூபமானவ்ருக்இியிலே மூளும் 

இருர், மூன்றாம்பத்தில் - ப்ட்.      

ற்திலிகோள், அபிமதம்பெற்திலிகோள். (வேண் 
முற்றெல்லாம்தரும்) (௧) ::082/5௬8*2லல 4 ஸகலபலப்சதோஹி 

விஷ்ணு?” என்றெபடியே ஸர்வாபேச்ஷிதல்களையும் தரும் (தன்னாகவே 
கொள்ளும்) (௨) “45௨ ஜாஸ்ஸி? 8 பசமம்ஸாம்யமுபைஇ? என் 

இறபடியே சன்னேஜொம்யாபத்தியைக்கொடுக்கும். (கவிசொல்லவம். 
மின்) என்னு, இதுக்குகீங்கள்செய்யவேண்டுவதொன்றுமில்லை. இகரஸ் 
தோத்ரங்களைப் பண்ணி உங்கள்கசணல்களை பாழ்போக்காதே வாய் 
படைத்த ப்சயோஜனம் பெறும்படி இவ்விஷ்யத்தில் கவிசொல்ல வாரு 
ங்கோளென்னு (முக்தைஸ்வர்யத்தை முன்னிட்டு) (௩) “வழியைத் 
தரும் ஈங்கள்வானவ ரீசன்நிற்க”” என்றும் (௪) “,கன்னாகவேகொண்டு”” 
என்னும்சொல்லுகையாலே இவ்விஷயத்சைக்கவிபாடினால் ஷித்இப்பது 
'பகவததபவபசமஸாம்யாபத்யாஇகளென்அமுக்தைஸ்வர்யமான Cup 
றை முன்னிட்டு ( ஸ்வவ்ருத்தியைமாத்தி ஸ்வவ்ருத்இபிலே மூட்டு 
இருர் மூன்றாம்பத்தில்) அதாவது:-- இப்படி தம்முடைய உபதேசத் 
தாலே (௫) “றன Braga” (௬) ras நஷ்ல்லா் க. ” (er) 

எல்ல ம3ஷ8? லேவாஸ்வவ்ருத்திசாக்யாதா$"” சாயாவாஸத்வமனு 
கசத ““ஸாமெர்த்தம்சஸேவ்யதே” என்னு, இவ்விஷயத்தை ஸேவிப் 

பானென்றும், எத்தைப்பற்ற விவ்விஷயம் ஸேவிக்கப்பெறுதொழிதெ 
தென்றும்விஇக்கும்படி ப்சாப்தமானவில்விஷபத்இலே (4) “புகமுகல் 
லொருவனில்படியே,? கம்முடைய வா௫ிகவ்ருக்கியிலே மூட்டேருர் 

ம்பத்தலென்கை & 

டுஸூ.ஸ்.2-௨-௩-௧-௯ (2) ௧-௪. (இ) (ஐ (௫). () தல 
oe 4s 
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சதுர்த்தப்ரகரனம். ௩௩௭ 

மூ--(௪) ஈசனைமீசன் 
  
  

(அ) ஈசனை - மறுகலிலீசனை, ஈசன் - ஈசன்ஞாலமுண்டு மிற்ந்து, 

own: (௪) நாலாம்பத்தால் இழ்ச்சொன்னல்யாப்தி ஆகாஸவ்யா 
ப்இபோலன்றிக்கே நிழம்பெறும்படி (௧) 4 ௮38 (உரு: உனக?! 

(2) “எளுல் 167 ௦007? (௩) பத தல் பட்ட SHIP g ; 

? “யஆத்மாகமந்தரேர 
யமயஇ, ஸாஸ்தாவிஷ்ணுரஸனோஷஸ்யஜகதஸோஸ்கா ௪சாசரஸ்யைக$!” 
இத்யாஇகளில் சொல்லுறெபடியே, ஸ்வல்யதிரிக்த ஸமஸ்.த verges 
ளின் ப்ரவ்ருத்இ நிவ்ருத்தகள் ஸ்வாதீஈமாம்படி. நியமித்துக்கொண்டு 
போருகையாலே ஸர்வ தியக்தாவாயிருக்கெவன் * ஒழிவில்காலத்இில் 
கைங்கர்யாபி நிவேோம்போலே தேளகாவவிப்சக்ருஷ்டமான அபதா. 

  
  

  

$2?” ஈஅந்த$ ப்சவிஷ்டஸ்ராஸ் தாஜநாகாம் * 

நங்களைதத்தத்தேறகாலவிரிஷ்டமாகவதுபவிக்கவேணுமென்று ௮இசா: 
பலம் பண்ணினவிவர்க்கு காலோபாதியைக்கழித்து ஸமகாலமாக்கி யது 
பவிப்பித்தெருடைய விழவைத்இர்ச்தருடைய கரணத்சயல்யாபாசத் 
தையும் போக்யமாகக்கொள்ள, அக்தப்சணயித்வத்திலே தோற்று விரக: 

'சசையில்ஸத்ருஸபதார்த் தங்களையும் ஸம்பக்இ பதார்த்தங்களையமவனாக 
க்கருதும்படிபித்தேதிதேரவிஸோஷத்இல் ௮தபவத்தையாசைப்பட்டுக். 
கூப்பிட? அவ்விழவும் தரும்படி. (௪) ஈ2%4க௨3ீ2473!! '“வைகுண்டே 
துபசேலோகே? இத்யாஇப்படியே, தேறவிஸோஷத்இிலே பெரியபிசா. 
ட்டியாரும் தானுமே போக்தாக்களாயிருக்றே விருப்பைக்கட்டி. யதுப 
வித்தாப்போலே ப்ரத்யக்ஷமாம்படி யஅபவிப்பிக்கய அபவித்த, இப்படி 

முக்தபோகத்தை மாகஸமாக ப்ராபித்து அதுக்கு பலமான தேவதாந்த. 
ராஇகளில் வைசாக்யத்தையுடையசானவிவர், ஐன்வர்ய கைவல்யங்க 
ளின் அல்பாஸ்இரத்வ ஸாவஇிகத்வாதி தோஷங்களையும், நிந்த்யபதார்த் 
'தல்களாலே. க்ஷடித்ரதேவதாபஜாம்பண்ணுமஇன் நிஹீனதையையும், 
ப்சமக்ஸாபசவாக்யங்களாலே சொல்லப்பட்டு பகவத்விபூதிபூதசாயி 

ருக்கசெய்கே அவனோடேவிகல்பிக்கலாம்படி. அவன்கொடுத்த ஐஸ்வர் 

யத்தையுடையசாயிருக்க ப்ரும்ஹருத்சாஇகளுடைய அஜ்ஞாகாஇக 

ளையும் பாஹ்யகுத்ருஷ்டிமதங்களின் தமோடிக்ருஷ்டதைகளையும் வெளி 

யிட்டு தேவதாக்தரங்களையாஸ்சயித்து தத்பலமும் கைகண்டீர்கள். ஜகர் 

நிகாணாஇ இவ்யசேஷ்டி.தங்களாலே,ஸர்வேஸ்வசனேசச்ஷகன் அல்லாகா. 
சடைய தத்ரக்ஷ்யபூதசென்னு மர்த்தத்தை ஸாஸ்த்ரமுகத்தாலே கண்டு. 

வைத்தும் தேறமாட்டேரிலிகோள். இப்படி. நீங்கள் கேறாமைக்கடி அவ 
னிட்டவழக்கான ப்சக்ருஸம்பந்தம், தத்விமோசகோபாயமு மவன். 

'இருவடிகளிலாஸ்சயண மென்றதிந்து ததாஸ்சயணத்தைத்பண்ணி இத் 

தைத்தப்பப் பாருல்கோள், அவன்இருவடி.களிலே கைக்கர்யமே யுல்களூ 

(6) (0 (௪) ஸீபாஞ்சசாத்சம், 
oe. 

 

http://acharya.org



    

      

௩௩௮ ஆசாரியஹ்ருதயவ்யாக்யாகம். 

ம. சசன்பாலென்ன எஏர்கொள் வானத்துமாயே வென்ற 

வ்யாப்இரிறம்பெதத் சனிக்கோல்செலுத்தும் ஸர்வநியம் 
கா ஒழிவில்காலத்துக்குச்சே பூர்வபோகங்களை யோது, 

வப ணை பவத அத்னத கேச வைகாலமாகஇ 

ஈசன்பால் - ஈசன்பாலோ சவம்பறைகல், என்ன - இப்படி. நியந்த்ரா 
. வாசசசப்தங்களாலே சொல்லும்படி, ஏர்கொள் - ஏர்கொளேழுலக 

மும், வானத்தும்-வானத்துள்ளும்பரும், ஆயே-ஆயேயிவ்வுலகத்து, என் 
இற - என்றெபாட்டுக்களில் ப்ரஇபொத்யமான, வ்யாப்இி - அந்தர்பஹிஸ் 
சவ்யாபித்இருக்கை, நிறம்பெற - மிகப் ரக்சக்கும்படி, தனி - அத்வி. 
'இயமான, கோல் - தன்னுடைய இவ்யாஜ்ஞையை, செலுத்தும் - செல் 
லும்படிபண்ணும், ஸர்வநியந்தா - ஸர்வநியந்காவான ஸர்வேஸ்வரன்,. 

ஒழிவில்காலத் துக்கு - ஸர்வதேச ஸர்வகால ஸர்வாவஸ்கைகளிலும் கை 
ங்கர்யம் பண்ணவேணுமென் ருசைப்பட்டதற்கு, சே? - அதுரூபமாம் 
படி, பூர்வ்போகல்களை - பூர்வகாலத்இலுண்டான வறுபவங்களை, ஒதும்- 
வாய்புலக்அம்படியான, மாலெய்இன - ப் சாந்தியை அடைந்த, சாபலத் 
அக்கு - அபிநிவே இரயத்இற்கு, சே-அனுரூபமாக, ஸமகாலமாக்க 
(காலத்திவுடைய பேதவ்யவஹாச ஹேதுவான உபாஇகளைக்கழித்து) 
ஏககாலமாக்கு, 

  ர... 
க்குரிய புருஷார்க்தமென்று ப்ரயோஜநாந்தர தேவதாந்தர விரக்இிமு 
ன்னாக பரதேவதையும் பசமப்சயோஜாமுமவனே, அவன்விஷயத்இல். 
கைங்கர்யமுமேயென்றுபதே௫த்து பகவதாஸ்ரயணத்தை ௬ப்பிக்கறு 
சென்௫ரூர் (ஈனனைமிறானிஈன்பாலென்ன வேர்கொள்வானத்துமாயே 
என்ற வ்யாப்இிரிறம்பெறத்தனிக்கோல் செலுத்தும் ஸர்வரியந்தா) (௧) 
“மறுகலிலீசனை? '*ஈசன்ஞாலமுண்டுமிழ்க்க?? (௩) ஈசன்பாலோரவம்ப 
நைதல்” என்னு, நியந்த்ருவாசகசப்தத் தாலே சொல்லும்படி, (௪) “ஏர் 
கொளேழுலகமும் துன்னிமுந்றுமானின்உ சோஇஞாஈமூர்த்இயாய்!” 
“வானத்தும் வானத்துள்ளும்பரும் மண்ணுள்ளும் மண்ணின்£ழ் கானத் 
அமெண்டிசையும்தவிசாதநின்றான்?(௬)ஆயேயிவ்வுலகத்து நிழ்பனவும் 
இரிவனவும்ரீயே”” என்ற, 8ழில்பத்இில், ஸர்வவிஷயமாகச் சொன்ன 
வ்யாப்இி ஆகால்யாப்தபோலாகாமே நிதம்பெ௮ம்படியாக (௪) “விழ் 
திரு்தேழுலகம் கனிக்கோல் செல்ல” என்றெபடியே, உபயலிபூஇியும் 
தந்நியமாத்திலேயாம்படி. சன்னுஜ்ஞையை கடத்து ஸர்வகியக்தாவா 
ன ஸர்வேஸ்வரன் (ஒழிவில்காலக்துக்குச்சேச பூர்வபோகங்களை யோது 
மாலெய்தின சாபலத்துக்குச்சோ ஸமகாலமாக்) (௮) “இதிவில்கால 
Mader piel) மன்னி'? என்னு, அடிமைசெய்யப்பாரிக்கறவளவில் 
ஸர்வதேற ஸர்வாவஸ்தைகளோபாஇ ஸர்வகாலத்திலும் வேணுமென்று 

... இவாசதாப, (கறு. கலஸ்) ௪௧௦ 3௯-௨4 40-௪ 4 (சூமு-கல்) ௩-௮ 
௬௭4 (எ௭)௫-௧.(௮) ௩-௩-௧, பலத் 
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ச்துர்த்திப்ரகாண்ம். ௩௩௯ 
| 

மூ. போதால் வணங்காமை தீர்த்தப்சண, மித்வத்தலே காதல். 
மையலேதிய மித்தாய் 

போ.தால்வணங்காமை - பூவைவியாகீர்தூவி பேதால்வணல்கேனேலு, 
மித்யாஇப்படியே , அவ்வோ காலங்களில் புஷ்பாத்யுபகரணங்களைக் 
கொண்டு அஒமைசெய்யப் பெருத விழவை, தீர்த்த - போம்படிபண் 
ணின; ப்ரணயித்வத்திலே - அவனுடைய வபிமானவிசேஷத்திலே, ௧ 
தல்- ப்சணயித்வத்தாலே, மையல் - அதிவுகேட்டாலே, ஏதிய - அபில்: 

ருத்தமாகா நின்றுள்ள, பித்தாய்-அ.தஸ்மிந்தத்புத்திபெண்ணும்படி ப்சாம் 
இயுண்டாய், 
இழ்க்கழிந்தகாலத்தி லடிமையையு மாசைப்பட்டதுக்குச் சேரும்பட 
(க) “பாலனயேழுலகுண்டு”” என்அுதுடல்ச)தேரகாலவிப்சக்ருஷ்டக்க 
எர்னவவனுடைய அப.தாநங்களை தத்தத்தேரகால விரிஷ்டமாக அப! 
விக்கையிலபிரிவேரத்தாலே, (௨) “*ஆஇயங்காலத்தகலிடம்ண்டவர் 

    

பாசங்கள் ; மேலணிபைம்பொறத்றுழாயென்றேயோதுமாலெய்தினள் 7? 
என்னு, பூர்வகாலீ௩போகங்களையே வாய்புலத்றும்படி, ப்சாந்தியைய 
டைந்த சாபலத்துக்கறுரூபமாக காலத்தினுடைய பேதவ்யவஹாசத்து. 
க்குடலான உபாஇயைக் கழித்தொருபோலயோக்குசைய/லே ஸமகால 
மாக்யெதுபவிப்பித்து (போ.தால் வணங்காமைதர்த்த ப்ரணயித்வத்தி 
லே காதல்மையலேதியபித்தாய்) (௩) “பூவைவீயாநீர்தூவிப்போதால், 
வணங்கேனேலு நின்பூவைவியாமேனிக்குப் பூசும்சாந்தெட் நெஞ்சமே?” 
என்னுதுடல்ி, ( ௪) ““ஏகமூர்த்திக்கே பூத்தண்மாலை கொண்டனைப். 
போதால்வணங்கேனேலும்ரிற்பூத்தண்மாலைகெடுமுடி-க்குப்புளையும்கண் 

ணியெனதுமிசே”' என்னு, விரோஇிரிசஸம்பண்ணுறெ அவ்வவகாலங்க 
ளிலேயுதவி புஷ்பாத்யுபகரணங்களைக்கொண்டு ச௫ிரோபசாசம் பண். 

ணப்பெத்திலேனாகலும், விலகஷணவிக்சஹயுக்தனுய் ஸர்வேஸ்வரனாயி 

ருக்றெவனென்னுடைய கரணத்சயல்யாபாசாஇகளையே அனக்கு போக் 

பவஸ்அச்களெல்லாமாகக்கொள்வதே | என்திவர்தாமே மீபெடும் 

படிபண்ணி அவ்வோகாலங்களில்தனக்குதவி அடிமைசெய்யப்பெறாத 

விழவையவன் தீர்த்த ப்சணயித்வகுணத்திலே (௫) “ காகல்மையலேதி 
னேன்?” என்நெபடியே, ப்சேமம்மேலிட்டறிவு கலல்னேவாறே. வெள் 
எளக்கேடாகவொண்ணாதென்று ௮வனல்பம் பேரநிற்கத, அவனோடு 

ஸத்ருஸபதார்த்தங்களையும் ஸம்பந்இபதார்த்தல்களையுமவனுகவேக௬இ 

'பேசும்படியாக “ பேய்ச்சிமுலைசவைத்தார்க் கென்பெண்கொடியேதிய 

.. இவாசசூப, (௧) ௨௧, (௨) ௨-௯. (௩) ௩-௪ (௪) ௩-௪, (ட) ௩-௯, 
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a0 ஆசாரியஹ்ருதயவ்யாக்யாதம். 

மூ. தேரதாசத்துக்குக் கூலியும் கொள்ளாயென்றது. இரக்க 
ண்ட சஇிரையுமொரு நிலமாகக்காட்ட விவிலின்பங்கூட் 
டனையென்று முக்தபோகமானஸப்சாப்திபலமான தேவ 
தாந்தசாத்மாத்மீய லோகயாத்ரைஸ்வர்யாக்ஷ£ங்களில் 

  

தேசதாரத்துக்கு - தமக்கு ப்சாப்யமானதேசம்தாசமாய் யிருக்கையைப் 
பற்ற, கூவியுல்கொள்ளாயென்றது. - என்னையும் அருளப்பாடிடாய் 

* என்று கூப்பிட்டவிழவு, இச - போம்படி, கண்டசஇரையும் - அவ்விபூ 
'இயிலவனும் அவளுமானசேர்த்இியைக்காட்டகண்ட சதையும், ஒரு 
நிலமாக - காலோபாஇிகளைக் கழித்தாப்போலே கேசோபாதஇியையும் 
கழித்து இவ்விடத்தையே பசமப மாக்க, காட்ட-இவனாக்காணும்படி. 
பண்ண, விவில் - விச்சேதமில்லாத, இன்பம் - ஆனந்தத்தை, கூட்டி. 
னையென்று - சேர்த்துக்கொண்டா யென்று, முக்த - முக்தருடைய 
போக - போகத்இனுடைய, மானஸ - மனஇலுண்டான, ப்ராப்இ- 
உண்டானதற்கு, பலமான - பலமாயிருந்துள்ள, தேவதாந்தச-வேறுதே 
வதை, ஆத்ம - தம்முடையவாத்மா, ஆத்மீய - சம்முடையது, லோக - 
லோகங்களின், யாத்ரா-ஈடத்தை, ஐஸ்வர்ய- ஐஹலெளகக் பாசலெள 
இகங்களான ஐஸ்வர்யங்கள் - அக்ஷசங்களில்-கைவல்யம் (இவைகளில்), 

  
பித்தே £ என்னும்படிபித்தேறி, (தேஸுதாரத்துக்குக் கூவியுங்கொள். 
ளாயே யென்தீது இசக்கண்ட சதிசையுமொரு நிலமாகக்காட்ட) தே 
விமோஷத்தி லதுபவத்தையாசைபட்டு தேமாதாசத்தைப்பத்த (௧) 
ஈகோலமேனிகாணவாசாய் கூவியுல்கொள்ளாயே!” என்று, உன்வடிவ 
முகை நீவந்தநுபவித்தருளுதல் என்னையங்கேயருளப்பாடிதெல் செய் 

இதிலையென்று, கூப்பிட்டவிழவும்2ஐ(௨) “ஒண்டொடியாள் இருமகளும் 
நீயுமே நிலாநிற்பக்கண்ட சஇர்கண்டு ” என்னு, நித்யவிபூதியிலே, 
பெரியபிசாட்டியாரும் நீயுமே போக்தாக்களாய் அவ்விபூதியிலுள்ளாச் 
டைய போகோபகசண கோடியாம்படி. கண்டுவைத்த கேர்பாட்டை 
கான் கண்டேனென்னும்படி. சழ்காலோபாஇயைக்கழித்து ஸமகாலமா 
க்னொப்போலே, அவ்விபூதியிலஅுபவத்தையும் 'கயிருக்தே யப 
விக்கலாம்படி. யொருபோ௫யோக ப்ரகா௫ப்பிக்க, (விவிலின்பம் கூட்டி. 
ஊையென்றுமுக்தபோக மாகஸ ப்சாப்இபலமான) (௩) * விவிலின் 
பம் மிகவெல்லைநிகழ்க்தனன்மேவியே ? “*கூட்டரிய இருவடிக்கள் கூட் 
இளைநான்௧ண்டேனே” என்று, அவனைக்கிட்டி நிரஇஞயாகந்இயாகப் 
பெற்றேன். யாவர்சிலர்க்கும் தந்தாமால் சேர்த்துக்கொள்ளவரிய இரு: 
வழிகளை நான்சேரும்படி. என்னைச்சேர்த்துக்கொண்டாய், கானனுப 
விக்கப்பெற்றேனென்றவது மாஈஸாஐபவமாகையாலே 'இப்படிமுக்த 

ய போகமான அவ்வதுபவத்தில் மாஈஸமாகவுண்டான. ப்ராப் 
ப்பலமான (தேவதரக்தராத்மாக்மீய லோகயாத்ரைஸ்வர்யாக்ஷ£ 

TERED (5) ௭௪ (6) ௬:௧௦, (௧) டு-௩.. 
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சதுூத்தப்ரகரணம். BOS 

மூ. வைராக்யம் உன்னித்துமிருடம்பினல் கொடுவுலகம் வேட் 
கையெல்லாமொழிர்தேனென்ன வுடையசானவர் ஒரு காய 
கமென்று சாஜ்யஸ்வர்க்காத் மாறுபவ அல்பாஸ்இரத்வ 
ஸாவஇகத்வாஇகளையும் ள் 

வைசாக்யம் - ஆசைமின்மையை, உன்னித்து - தேவதாந்தசத்தை' 
தந்கெஞ்சாலே மஇத்துத் சொழாள் என்றும், உயிர் - ஆத்மாவாலே 
அபேகைஷ யுடையோமல்லோ மென்றும், உடம்பினால் - உடம்பினுலோ 
சபேகைஷயுடையோ மல்லோமென்றும், கொடுவுலகம் - கொமையான 
உலகத்தைக்கண்டால் காணவஸமர்த்தனு$றே னென்றும், வேட்கை 
யெல்லாம் - இதச புருஷ்ரர்த்தல்களில் அபிகிவேசத்தையெல்லாம்போ 
க் என்றும், ஒழிங்தேன்-பஞ்சேந்த்ரியல்களால் அறுபாவ்யமான இன்ப: 
ததை ஒழிந்தேன் என்றும், என்ன-என்னுதாமே பேசும்படி; உடையரா 

னவர் - உடையரானவாழ்வார், ஒருகாயகமென்று - ஒழுகாயகமாஎன்னு 
டங்கு, சாஜ்ய - சாஜ்யைஸ்வர்யம், ஸ்வர்க்க-ஸ்வர்க்காதுபவம், ஆத்மா 
அபவ-ஆத்மாஅபவமென்றெ கைவல்யாஅுபவம் இவைகளுடைய, அல்ப. 

அற்பமாயிருக்கை, அஸ்இரத்வ - அஸ்இிசமாயிருக்கை, ஸாவதிகத்வ - 

முடியோடே கூடினமை,ஆதிகளையும்-இவைமுதலானவைகளையும், 
  

  

ங்களில் வைசாக்யம் உன்னித்துயிரிடம்பினால்கொடுவுலகம் வெட்கை 
யெல்லா மொழிக்தேனென்னவுடையசானவர்) (௧) *உன்னித்து மற்னொ 
ருதெய்வம் தொழாள் *” என்று, தக்கெஞ்சாலே மதத்து, வேஜொரு 
தெய்வத்தைக் தொழுதறியா ளென்னும்படி தேவதாக்தரல்களில் வை, 

சாக்யத்தையும் “உமிரினல் குறைவிலமே” (௨) “உடம்பினால் குறைவில 

மே? என்னும்படி ஆக்மாத்மீயல்களில் வைசாக்யத்தையும்” கொடுவுல 

கம் காட்டேலே”' என்னும்படி, லோகயாத்சையில் வைசாக்யத்தையும், 

(கூ) “வேட்கையெல்லாம் விடுத்து?” என்னு, ஸமுதாயேனவும், “ஐய் 

கருவிகண்டவின்ப மொழிந்தேன் சித்தின்பமொழிக்தேன் * என்று, 

ப்ருசக்க்வேவுஞ்சொல்லும்படி ஐஸ்வர்யத்திலுமஷஷரப்தவாச்யமான 

ஆத்மாதுபவருபகைவல்யுத்திலுமுண்டான வைராக்யத்தையுமுடைய 

சானவிவர் (ஒருகாயகமென்று. சாஜ்யஸ்வர்காத்மாதுபவால்பாஸ்திகத்வ 
ஸாவஇகத்வாஇகளையும்) (௪) “ஒருசாயகமாயோட உலகுடனாண்டவர் 
பெருகாககொண விம்மையிலே பிச்சைதான்்கொள்வர் *? என்றுதுட 

a8, (@) வவ நால்ஸ்ன் ணட 2855 DME? (PSvomrMBomLss 

B dpmarme?? “ srg நாமமஹாவ்யாத cha SCovrcAeruve: | 

ப்சாதாம்வாஸைதம்வாபித்யஜந்தெலுபூமிபா: *? என்றெ. சாஜ்யைஸ்வர் 

யத்தின் அல்பத்வத்தையும், “குழ.மன்னுமின்சுவர்க்க மெய்யும் பிள்: 

aiiacr” crazy, (a) “Bdow eg igyetve ஊலமின் துஷி 5 தள 

B-or-e-u,. (6) #- 40 + (2) ௮-௯, (௩) ௬- ௯ (௪) ௧-௪, (௫) (௬) 

FG. eee, 3 
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௩௨ ஆசாரியஹ்ருதயவ்யாக்யாதம். 

மூ. ஆடுங்கள்ளிறைச்கெளும் செஞ்சோருகதெ நிந்த்யங்களாலே 
இளங்தெய்வத்துக்கு இழைத்தாடும் நிஹீனதையையும் 

... பேசநின்த தேவதாஞ்ஜாகாஸக்தி ஸாபேக்ஷக்வரஇகளையும், 
  
     கள்ளிறைச்ச-கள்ளு, மத்றமாம்ஸங்கள், கதும்- 

  

ஆடும் - ஆட்மொம்ஸ i 
சணுத்ததாயும், செம் - வெந்ததாயுமிருக்கெ, சோறாறே - சோறாயிருக் 
இற, நிந்த்யல்களாலே - தூஷிக்கத்தக்க தரல்யங்களாலே, இளந்தெய் 

"வத்துக்ளு - தேவதாந்தரத்துக்கு, இழைத்து - பலியிட்டு, ஆடும்நிஹீ 
னதையையும் - ஆடுறது மிகக் குறைவென்றெத்தையும், பேசரின்த- 
வேதாந்தல்களிலே. பசத்வேசபேசப்பட்ட, தேவதா - ப்ரும்ஹா முத 
லிய அர்யதேவதைகளுடைய, அஜ்ஞாக - தனக்கும் பிறர்க்கும் உண். 
டான கேடை அதிகைக்குடலான ஜ்ஞானமின்மை, அசக்தி - சன 
க்கும் பிதர்க்குமுண்டான இங்கை யொழிப்பதற்டோன சக்இயில்லா 
மை, ஸாபேச்ஷல்வாஇகளையும் - ஆபத்காலம்வந்தவாதே அவனைப்பார் 
த்திருக்கை (இவைமுதலானவைகளையும்) 
  

885?! “தேதம்புக்தவாஸ்வர்க்கலோகம் விகாலம்கத்ணேபுண்யே மர் 
,தயலோகம்விஸர்இ '” என்கிற, ஸ்வர்க்காநுபவத்தினுடைய ௮ஸ்இிசத். 
வத்தையும், * இறுகலிறப்பு ”? என்று, அத்மாதுபவத்தினுடைய ஸா 
வஇிகத்வத்தையும் ஆதிரப்தத்தாலே துக்கமிஸ்ரத்வ துஸ்ஸாதத்வ 
நிஸ்ஸாசத்வல்களைச் சொல்லுதெது (ஆடுங்கள்ளிறைச்ச கதுஞ்செஞ் 
சோரூதெ நிந்த்யங்களாலே இளநங்தெய்வத்துக் இழைத்தாடும் நிஹீ 
கதையையும் ) (௧) “(கஜ Xowowas s Smos NosmatgKarnyd 

Axows Sewer A Ro KSS ” “ draws Mi sumw Masso 
'இக்ஷத்ரஞ்ச்பாஹ்பாகமோத்ருஷ்டிர்தேவலகாஸ்சதே Aegon Baas 
இகேஷாம் க்ஈமம் 7? என்றபடியே, (௨) 4 அங்கோசாடும்கள்ளும் *? 
(௩) “கருஞ்சோறும் மற்றைச்செஞ்சோறும்'” என்ற ஸூசா மாம்ஸாஇி 
நிந்த்பபதார்த்தல்களைக்கொண்டு ( ௪) 5 நீரணங்காடுமிளக்தெய்வம் ” 
என்றெ, க்ஷடுத்ரதேவதைகளுக்கு (௫) '*களனிழைத்து?? என்றவ்வோ. 
தேவதைகள்ளநிதிபண்ணும் ஸ்.தலங்களிலே பலியிட்டு, ( ௬) 8 
ஊங்காதுதல் €ழ்மை?? என்று, தைவாவிஷ்டராயாமெதின் தண்மை 
யையும் ( பேசரின்ற தேவதர்த்ஞாகாஸக்திஸாபேக்ஷத்வாஇிகளையும் ), 
(எ) ௫௪16192888 Sob SKOSAK Siar OME Ker Mee, oS Hgth moe” 
“a8 க்ரோதபரிதேகஸம்ரக்காயநேகச | வாமால்குஷ்ட நகாக்ரேண் 

"ஈக்கம் தஸ்யசிசோமயா ” என்றும், (௮) “ommasumysgiwasye 
௫0ல் | சிலம்ப 54 ஏ9-08௦ர௰௨0 87” “யஸ்மாகநபராசஸ்ய 

& ந்சம்த்வயாமம। தஸ்மாச்சர்பஸ்மாயுக்க! கபாலித்வம்பலிஷ்பஷஹி'? 

ட) (௯) “கழிகளை க கச்டிம்மமுஷலக am WR, 
௪-ப. (௪) (6) ௬௭ (௧) ௬-௪. (௪) ௬௩. (௫) ௬-௪, (௪) ௬ - ௮, (௭ ட ட்ட 

ட் 
t 
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சதர்த்தப்ரகரணம், க 

ம; இலில்கத்து விளம்பும் பாஹ்யகுக்ருடி மசதமோ நிஷ். 
டதயையுஞ்சொல்லி. 

இலிங்கத்து - இலிங்கித்இட்ட புசாணத்திரும் என்ற பாட்டு, விளம் 
பும். விளம்புமாறுசமயமும் என்றெயாட்டு இவைகளிலே சொல்லப் 
பட்ட, பாஹ்ய - வேதபாஹ்யமாயும் உக்திமாதரஸாசமாயும், குத்ரு 
ஷ்டி - நிந்இக்கத்தக்க. ஜஞாகமுடையவர்தாயுமிருக்கெ, மத - மதங்க 
வின், தமோரிஷ்டதையையும் - தமோநிஷ்டசானவசாலே ப்ரவர்த்இப் 
பிக்கப்பட் ப், சொல்லி - ப்ரதிபாதத்து, 

Se GOS BO ஜட ககர | (4 

*ததீரராசாயண ஸ்ரீமார்மயாபிக்ஷ£ம்ப்சயாதெ:। விஷ்ணுப்சஸாதாத்மை 
ம்சோணிகபாலம் தத்லைஸ் சதா | ஸ்புடிசம்பஹுூ தாயாதம்ஸ்வப்கல 
ப்ததகம்யதா”” என்அஞ்சொல்லுறெபடியே, ப்ரம்ஹா ருத்ரனுலே தலை 
யறுப்புண்டு ஸோச்யனாப் ருக்ரனேரபிக்க, ருத்சன் குருரெச்சேதகத் 
காலே பாகசயொய் பரும்ஹஸாபம் தன்னால் போக்கக்கொள்ளப் போகா 
மையாலே, ஸ்ர்யபபேதியான ஸர்வேஸ்வரனையர்த்இக்க, அவனக்தமாபத் 
தைப் போக்கனொனுகையாலே, (௧) * பேசநின்த Gamage Or 
மந்தனக்கும் பிறர்க்கும் காயகனவனே கபாலான்லோக்கத்துக்கண்டு 

     

  

   

கொள்மின் ?” என்னு, வேதத்இல் ப்சஸம்ஸாபரமான. வரக்யல்களர 
லும் ராஜஸதாமஸ புசாணங்களாலும் பரத்வேகபேசிலாம்படி, முட் 
டுப்பொதுத் அநின்ற ப்ரும்ஹருத்சாஇகளாறெ. தேவதைகளுடைய வங் 
யோர்யம் தங்களுக்குவரு க்லேரமதியாமையும் வந்தக்லேரும் தால். 
கள்தவிர்த்துக் கொள்ளமாட்டாமையும் அத்தைத் தவிர்த்துக் கொடுக் 
கைக்கு விஸ்வரன் வேண்கேயுமாற அஜ்ஞாகாஸக்திஸாபேச்ஷத்வள் 
களையும் ஆஸெப்தத்தாலே கர்மவஸ்யதையையும், (இலில்கத்துவிளம் 
பும் பாஹ்யகுத்ருஷ்டிமததமோ சிஷ்டதையையுஞ்சொல்லி) ( ௨), 

ஈஇலில்கித்இிட்ட? ( ௩) * விளம்புமானு சமயமும்” என்றெபரட்டுக் 

களில். சொல்லுற. பாஹ்யகுத்ருஷ்டி.மதங்களான (௪) “ல 

REGS" ஈ யக்மயஞ்சஜக்ஸர்வம் ” என்னு, பொதுவிலே ப்சம்ஈம்ப - 

ண்ண (௫) “ஜஜ வா எக்ககக?! * விஷ்ணோஸ்ஸகாஸாதுத்பூதம் £” 

என்றுசொல்லி விழுக்காட்டாலே உத்தரமாகையன்றிக்கே, எருமை 

யை யானையாகச்சுவிபாடித்தரவேணுமென்பாரைப்போலே, லிங்கமென் 
மொரு வ்யக்தியைநிர்த்தேரித்து இ௫க்குத்கர்ஷம் சொல்லித்தாவே 
ணூலென்னு கேட்ெவனும், தமோபிபூதனாய் கேழ்க்கச்சொல்லுறெவ 
லம் தமோபிபுதனுப்ச்சொல்ல, இப்படி. ப்சவ்குத்தமான லைல்கபுசா 
ணாதிகளான குத்ருஷ்டி.ஸ்ம்ருககளும் இலவற்றைச்சொல்லாநின்றால், 
சாங்களும் லெ தர்க்கங்களைச் சொல்லாநித்கு மத்தனைபோக்கி ப்ரமர 

(க) இ-வா. ௪, ௧0. ௪, (௨) 50.டு. (௩) 49: ௯,(௪) வி-பூ-௪,௬௪, 

@e.- =. «0,
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ர 
௩௪௪ [ஆ சரியஹ்ருதயவ்யாக்யாதம். 

மூ; ஒழ்க்கண்டீர்கண்டுர்தெளியகல்லீர் அதிர்தோமினட்செ 
ய்வதே யுறுவகாவதென்னு   

  

ர ர பல பற அண்கம்வ்பற கால்வழி எதிக்கண் 
டீர், கண்டுக் தெளியடல்லீர்- கரந்துமிழ்க்து கட௩இடந்தது கண்டும்கெ 
ளிய$ல்லீர், அறிந்தோடுமின்-அ.தறிந்தறிந்தோடுமின், ஆட்செய்வகே- 

- அவனுக்கடிமைப்பவெதே, உறுவதாவது - இவ்வாத்மாவுக்கு ஸ்வரூ 
பான ரூபமானது, என்று - ஏவம் ப்சகாரேண, 

ஸணாஅுகூல தர்க்சமல்லாமையாலே கேவல, டப 2 
பாஹ்யமையங்கள் ஆறுமென்ற கூூபணக பெளத்தாஇகளுடைய ஸ்மி 
குஇகளுமாகையாலே (௧) « osmdswsigs, SSrrgoirdy wt, 6s) 
Kost TG TENS ors SSS arPderTs yor”? “யாவேகபாஹ்யாஸ்ம் 
ருகயோ யாஸ்சகாஸ்சகுத்ருஷ்டய$ | தாஸ்ஸர்வா நிஷ்பலா8 ப்ரேக் 
யதமோரிஷ்டாஹீதாஸ்ம்ரு.தா8 ?? என்றெபடியே, அவற்றினுனுடைய 
'தமோரிஷ்டதைகளையுஞ்சொல்லி (ஓடி.க்கண்டீர்) (௨ ) “ஓடியோடி” 
என்று; அடங் (.) *: வழியேதிக்கண்டீர் * என்று, (௪) 827௯ 
were S$” 4 கதாகதம். காமகாமாலபந்தே ?” என்றெபடியே 

   

ஸ்வர்க்க கரகல்களிலேபோவது கர்ப்பத்தேறவருவதாய்க் கொண்டு 
அகேக ஜர்மங்களில் பிறந்து தேவதாந்தரங்களை த்ருவிதகரணங்களா 
லும் பலபர்யாயம்ததாஸ்சயணத்தைச்சொல்லுற ஸராஸ்த்ரமார்க்கத் 
காலே ஆஸ்ரயித்து அவ்வாஸ்்ரயணபலமும்கண்டு கோளி (கண்டும் 
கெளியடல்லீர்) இவனுடைய ஜகந்நிகரணாஇ இவ்யசேஷ்டி,சங்களை ஸா 
ஸ்த்ரத்வாசாப்த்யகூஷித்தும், இவனே ஆஸ்ரயணியனென்று கெளிய 
மாட்லெறிலிகோள் ( அறிந்தோடுமின் ) உங்களை யில்கனேவைத்தது. 
ஸ;தஸத்கர்மகாரிகளானஜந்துக்கள் அவ்வோ கர்மானுகுணபலங்களை 
அறுபவிக்கக்கடவகான ஸாஸ்த்ரமர்யாதையழியுமென்று அதுதான் 
(௫) “லை 0ல்கக00-? “மமமாயாதுரத்யயா” என்த ப்சக்ருஇியை, 

யிட்டு அவன்மயக்கவைத்தபடிகாணுல்கோள். ஆனபின்பதவன்மாயை, 
யென்தறிந்து (௬), பதக வவ படல அட்ட கடல் “மாமேவ 

யேப்சபத்யந்தே மாயாமேதாந்தரக்இிதே'” என்கையாலே,மாயாகரணோ. 
பாயமுல், அவன் இருவடிகளைப்பத்றுகையென்தறிந்து அவனையாஸ் 
மித்ன இம்மாயையைத் தப்பப்பாருங்கோள் (ஆட்செய்வதே யஅவதா 
வதென்று )- “நின்குடக்கூத்ததுக்காட் செய்வதே. உறவதாவது ”” 
என்கையாலே, ௩சஇமயபோக்யமான சேஷ்டிகத்தை யுடையவனுக் 
கடிமைசெய்கையே இல்வாக்மாவுக்குச் சரியதும்ஸசகமுமென்றிப்படி. 

(ஒி.்ரீசம்-௨. (௨) இ-வா, ௪, ௧௦,௭. (௨) ஷி. (௪) ஸ்ரீ. &, ௯, ௨௯ 
= & (a) ஷே, 
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ச.தர்த்தப்ரகரணம். ௩௪௫ 

மூ. விரக்தி பூர்வகமாக வாஸ்ரயணத்தை கு௫ப்பிக்கறார் நா 
லாம்பத்இல்.. 

மூ--(௫) ஆவாவென்றுதானே தன்னடியார்க்குச்செய்யும். தொல்லரு 
£ ளென்று பசத்வாஇசளையுடையவ ஜெல்விடத்தானென். 

    

கரம் தேவதாந்தரம் பாஹ்பகுத்கு - 
ஷ்டி மதங்கள் (இவைகளில்) வைசாக்யத்சை முன்னிட்டு, ஆஸ்சயணத் 
தை - பகவதாஸ்ரயணத்தை, ௬ப்பிக்ளொர் - சேதரர்க்கு. ருசவிஷய 
மாம்படி பண்ணுகருர், காலாம் பத்தில் - காலாவது சதகத்தல்.. 

(அ) ஆவாவென்னு - ஐயோ ! ஐயோ ! என்றிரங்9, தானே - (நிர 
வ்குஸஸ்வதர்த்சனான) கானே, தன்னடியார்க்கு - கனக்ககரீயார்ஹஸே. 
பூசரானார்க்கு, செய்யும் - பண்ணுமசான, தொல்லருளென்று - ஸ். 
வாபாவிகக்ருபையென்று, பரத்வாஇகளையுடையவன் - பரத்வாஇகல் 
யாணகுணங்களையுடையவன், எவ்விடத்தானென்னும் - அவனெவ்விட 
த்தான் யானாரென்று கூப்பிடும்படியான, பரவியர்க்கும் - எத்தனையே: 
னும்பாபிஷ்டசானவர்க்கும், இருகரையும் - இசண்கெரைகளையும், 

  

உபதேடத்து (விரக்இ பூர்வமாக ஆஸ்ரயணத்தை ரூடப்பிக்கொர் 
காலாம்பத்இல்) அதாவது:-- ப்ரயோஜாாந்தர தேவதாக்சாரபாஹ்ய 
குத்ருஷ்டிமதங்களில்விரக்பூர்வகமாக ஜகத்காசணத்வாதிகளான பச. 
மாணோபபத்திகளாலே பகவசத்ஸமாஸ்சயணத்தை ஸம்ஸாரிகளுக்கு. 
ருடிப்பிக்கருசென்கை. % 

வ்யா. (௫) அஞ்சாம்பத்தால் இழ்ச்சொன்ன பரத்வாஇகளால் வச் 
தகன்னுடைய உத்கர்ஷத்தையும் தந்தாமுடைய நிகர்ஷ.த்தையுமதஸம் 

இத்து அகல்வானளவிலும் மேல்விமுக்து விஷமீகரிக்கும்படி. பசமகாரு 

ணிகனான ஸர்வேஸ்வரன், £ழிவர்க்குப்பிறப்பித்்த விரக்தக்குபலமான 
ஸ்வவிஷய பக்தியையும் பரம்பரையா அபிவ்ருத்தமாக்க, bse) 

யையும் பாகவதஸமாகமத்தையுமுடையரானவிவர், தாம் இருத்தத்திரு 
ந் ஸ்ரீவைஷ்ணவர்களையும் இருத்தனதம்மையும் காண்கைக்குவந்த 

நிக்பஸ.ரிகளையும் ஸ்வேதத்வீப வாஷிகளான ஸித்தசையும்கண்டு. 

மங்கலாஸாஸஈம்பண்ணி, இருந்தாதவஸ-_ர7, சாக்ஷஸப்ரக்ருஇகளையும் 

பகவத்பாகவதவைபவத்தையுமுபதே௫த்துத்தருத்தி பாகவச ஸமா 

ஐதர்ஸாமினிதாம்படியானஜ்ஞா௩ம்பிறந்தார்க்குப்சாப்யக்வமைக்கடி. 

யான பக்இியையுமுபதேடத்துத் தலைக்கட்டெருரென்கினுர் ( ஆவா 

வென்று தானேதன்னடியார்க்குச்செய்யும் தொல்லருளென்னு பரத் 

வாஇகளையுடைய்வ னெவ்விடத்தானென்னும் பாவியர்க்குமிருகரையும் 
௪௪ :
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௩௪௬ ஆசாரியஹ்ரூதயவ்யாக்யாதம். 

மூ. அழிக்கும் கீருபாப்ரவாஹ முடையவன் பொய்க்கூக்னு 
வஞ்ஜக்களவு தவிர 

அழிக்கும் - அஇக்சமித்துச்செல்லுெ, க்ருபா - க்ருபையுடைய, ப் 
வாஹமுடையவன் - ப்ரவாஹத்தையுடையஸர்வேஸ்வான், பொய் - 
பொய்யேகைமைசொல்லியென்னும் பொய்யும், கூத்து - (என்றென் 
தேலலைகூத்துச்செல்ல என்கற) கூத்தும், வஞ்சம் - (உன்னையும். வஞ் 
இக்குமென்றெ) வஞ்சகமும், களவு - (கள்ளமகக்தவிர்க்தேயென்ற), 
களவும், சவிச - எல்லாம்விட்டுப்போம்படி, 

      

அழிக்கும் க்ருபாப்ரவாஹமுடையவன்) (௧) *ஆவாவென்றருள்செய்து: 
என்று, ஐயோ ஐயோவென்று இவன்பக்கலிலே க்ருபையைப்பண்ணியெ 
ன்றும் (௨) ₹தானேயின்னருள் செய்து?” என்று, கானர்த்இயா இருக்க 
கானேதன்பேறாகக்ருபையைப் பண்ணியென்றும், (௩) *கலியுகமொ 
ன்றுமின்றிக்கே கன்னடியார்க்கருள்செய்யும்” என்னு, தன்பக்கலிலே 
ந்யஸ்சபசசானவர்களுக்கு கலிகோஷங்களொன்றும் வாசாதபடியாக க்ரு 
பையண்ணுமென்றும், (௪) பெருமானது. தொல்லருளே ?” என்னு, 

  

ஸர்வேஸ்வானுடைய ஸ்வாபாவிக க்ருபையென்னுஞ் சொல்லுகிறபடி, 
மே (௫) ௮ம்மானாழிப்பிசானவனெவ்விடத்தான் யானாசெம்மாபாவி 
யர்க்கும்விதிவ்ய்க்னெறுவாய்க்கும்கண்டீர்”” என்னு, கையும் இருவாழியு 
மான வழகை நித்யஸ.ரிகளுக்குக் காக்ஷிகொடுத்துக்கொண்டு, அப் 
குள்ளாருடனே பரிமாதியிருக்கற ஸர்வேஸ்வரனானவ னெவ்வளவிலே, 
நித்ய ஸம்ஸாரிகளுக்குமிவ்வருகான கானெவ்வளவிலே, என்று, ச் 
சொன்ன தன்னுடையப£த்வ காசணத்வ வ்யாபகத்வ நியந்த்ருக்வாஇக 
ளால்வந்த வுத்கர்ஷூத்தையும், சங்களுடைய நிகர்ஷத்தையும் அஸர் 
இத்தகலும்படி. எத்தனையேனும் மஹாபாபிகளளவிலும் கர்மாதுகுண 
நிர்வாஹத்தக்குடலான தற்நிரங்குஸஸ்வாதர்த்சயமாதெ கசையும், தன் 
ஊதுக்ரஹம் தங்கள் பக்கலிலே வரா௮படி. அப்சாதங்களையே பண்ணு 
மிவர்கள் ஒளபாஇகஸ்வாதர்தீசயமுமாஜற கசையு மழியப்பெருகாரிற்கு. 
மதான கருபாப்சவாஹத்தையுடையஸர்வேஸ்வரன் ( பொய்க்கூத்னு 
வஞ்சக்களவு சவிச) ( ௬) 4 பொய்யே கைம்மைசொல்லி ” (er) 
“ என்றென்றே லெகூக்துச்சொல்ல” (௮) 4 உன்னையும் வஞ்ிக்கும். 
கள்ளமனந்தவிர்ந்கே ?? என்று, மெய்கலவாதவெறும்பொய்யைச்சொ 
ல்லி ப்சேமபரவசரைப்டிபோலே பாவித்து ஹ்ருகயம் ப்சாக்ருத 
விஷயப்சவணமரயிருக்க, அகர்யப்சயோஜ௩மைப்போலே, அவனெள 
தார்யத்தையும் வடிவழகையும் ஸஹ்ருதயமாகச்சொல்லுகழுசென்று. 
தோன்றும்படி. பலகாலும் சொல்லாநின்றுகொண்டு. ஸர்வஜ்ஞனான. 

ஒள் | த-வா. ௫.௧. ௯. (௨) ஷி. ௧௦. (வூடி.௫.௨.௧௯ (2) டை. ௫. ௯.௯. 
(௫) ஷேடு. ௯௭, (௪) ஷே. ௫, ௧, ௧. (௭) @p.. @. a2. (4) 6p. @, a. my 
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சதுரத்தப் ரகரணம், Por 

மூ; முத்தவும் கானுயுன்னைலிட். டென்னப்பண்ணின விரக்இ 
பல. பாமாத்மசாசம் பேரமர்பின்னின்று. கழியமிக்கு யா 

+ ளேயென்ன வாய்க்தாத்தலல்லாது, சீசாய்மெலியஷூபேக்கு 
வள. 

    
முற்றவும். - ஏல்லாப்பதார்த்தல்களும், தானாப் - தானேயாய், உன்னை 
விட்டு - (நான்விட்டவன்ும் விடா) உன்னையொழிய (எத்தைக்கொ .. 
ள்ளுவன்) என்னய்புண்ணின - ஏன்திவர்தம்வாயாலே பேசும்படி) பண் 
ணின, விரக்இ. - வைராக்யத்துக்கு, பல - பலமான, பரமாத்ம - பகவ 
,தீவிஷயத்தில், சாகம் - சாகம், பேசமர் - அபரிச்சேத்யமாய்ப்பொரும் 
ன, பின்னின்று - பிடரிபிடித்து நின்று (கெஞ்சைமுடிக்கும்படியான 
காதல்) கழியமிக்கு-மிகவும்கைகழிக்அ, யானேயென்ன - (கடல்ஞாலம் 
செய்தேனும்) யானேயென்னும்படி, வாய்க்து - அதுகாசமகத்தாலே 
இட்டி, ஆத்தகில்லாது - (உன்னைவிட்டொன்றும்) ஆற்றடற்டின்றிலே 
னென்ஜொருக்ஷணமும்பிரிந்து தரிக்கஷமரன்றிக்கே, . நீசாய்மெலிய - 
(சீசாயுருகுமென்னாவியென்றெபடியே) ஜலம்போலே த்சவத்சவ்யமாய் 
(கோவுபட) ஊடுபுக்கு - ஊடுபுக்கெனதாவியை யென்றெபடியே பக 
வத்குணங்கள் மர்மத்திலே புகுந்து ஆத்மாவைத் சவத்சவ்யமாக்கும்படி, 
வளர - அபிவ்ருத்தமாக, 

வுன்னையும் பகட்டும் க்ருத்ரிமயுக்கமான மனஸ்ஸையுடையசான 
விவர், அவற்றைத்தவரும்படி ( முத்றவும்தானா யுன்னைவிட் டென். 
னப்பண்ணிணவிரக்திபலபசமாத்மசாகம் ) ( ௧.) (என்னை முற்ற 
வும்தானானான் *? என்திவர்க்கு ஸர்வவிதபோக்யமும், தானாய் (௨7). 
ஈ இனியுன்னைவிட்டென்கொள்வனே '” என்று, நான் விட்டவன்றும் 
விடமாட்டாத உன்னையொழியதுசாசாகரூபமாய் வருந்தியாசாஇத்தா 
லும் இடைப்பதொன்தில்லாக விஷயல்களைப்பத்தவோவென்திவர் தா. 
மேபேசும்படி பண்ணின (௩) * கண்டசஇர் சண்டொழிந்தேன் *? 
என்றெபஒயே, அவன் போக்யதையாலே, அர்யவிஷயல்களையடைய 
உபேச்ஷிக்கும்படி. 8ழில்புத்இில் பிறந்தவிரக்திக்குபலமான (௪) “as 
கதுவ 527 * பசமாத்மநியோசக்க$” என்றெ பசமாத்மவிஷயத் 
இல். ராகமானது. (பேசமர்பின்னின்று கழியமிக்குயானே யென்னவா 
ய்க்தாத்தலுல்லாது சீசாய்மெலிய ர ன (டு) * பேசமர்கா 
தல்? என்று, அபரிச்சேத்யமாய்ப் பொருக்இி (௬) “பின்கின்றகா 
கல்கோய் நெஞ்சம்பெரிகடும்” என், பிடரி பிடித்துரின்று நெஞ்சை 
முடிக்கும்புடியாய் (ar) கழியமிக்கதோர்காதல் ட் Se ae 

வஸ்தரும்பேசும்படி. மிகவும். கைகழிந்து, (௮) 5 கடல்லூலம்செய் 
சேனும்யானே ” என்றுதுடம்ச), ( ௯) “ வாய்ந்தவழுஇவளகாடன்”? 

~ (@) இவாடு. ௧.௧௦ (௨) ஷெ௩. (௧) ஷே.௪. ௬.௧௦, (௪) (9) ஷூடு, 
௩.௯(௪) ஷே. இ, ௪, ௯. (௭) ORG ௫, ௪௦ (4) ஷேடடுச.௪ (௬) ஷே, ௧௪; 
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9} ஆசாரியஹ்ருதயவ்யாக்யாதம். 

மூ. விஷவ்ருக்ஷபலங்கள் கைகூடினவசடிமைபுக்காசையுமாட் 
செய்வாசையும்காண லோகத்விபாந்தரங்களில் நின்றும் 
போர்த தேவர்குழாங்களைக்கண்டு கூப்பிட்டு 

  

  

விஷவ்ருகஷ் - (ஸம்ஸாசமாதறெ) விஷவ்ருக்ஷத்இன், பலங்க 
பக்திபாகவதஸமாகமம் (இவை,) கைகூடினவர்-கைபுகுந்தவர், அடிமை 
புக்காரையும் - அடிமையிலே புகுந்தவசையும், ஆட்செய்வாசையும் - 
ஆட்செய்தாழிப்பிரானைச் சேர்ந்தவரையும், காண?” - காண்கைக்கு, 
லோகாந்தர - (வைகுந்தன்பூதங்களென்றெபடியே, லோகாக்தரமான 
ஸ்ரீவைகுண்டம், தவிபாந்தரங்களில் நின்றும் - (தடங்கடல்பள்ளிப்பெ. 
ருமானென்று) த்விபாந்தரமான ஸ்வேதத்விபம் (இவைகளிரின்றும்) 
போர்த - வந்இருக்கற, தேவர்குழால்களை - நித்யஸஷரிகளின் ஸமுஹ 

ங்களை, கண்டு - ஸாக்ஷாத்கரித்து, காப்பிட்டு.,மங்கலாஸாஸகம்பண்ணி, 

   

என்று, அவனுடைய ஜகத்காரணத்வாத்யத்புசகர்மங்களை கானேசெ 
ய்தேனென்று அதுகாரமுகக்தரலே விஷயத்தைக்இட்டிப்பேசும்படி. 
யாய் (௧) ** உன்னைவிட்டொன்று மாற்றஇ்டுன்றிலேன் 2 என்று, 
அவனையொழிய ஒருக்ஷணமும் தரித்இிருக்சமாட்டாதபடியாய் (௨) 
6 ஆசாவமுதே அடியேனுடலம் நின்பாலன்பாயே நீராய் ? என்று, 
விஷயபோக்யதாஇரயத்தால் வந்த ப்ராவண்யத்தாலே ஞ்ஜாகாஸ்ரய 
மான வாத்மாவாதல், ஜஞாகப்ரஸரணத்வாசமான ம௩ஸ்ஸாத லன்திக் 
Cs ஆக்மாவுக்காயதஈமான ஸுரிரமும் ஜிலமாம்படியாய் (௩) “வை, 
கலும் வினையேன்மெலிய '” என்று, அந்தஸைஇல்யந்தான் anaes 
மன்றிக்கே ஸர்வகாலமும் மெலியும்படியாம் (௪) நிறந்ததாடுபுக்கெ 
னதாவியை நின்று நின்றுருக்கயண்டுன்த”” என்னு, பகவத்குணங்கள் மர் 
முத்திலேபுகுந்து ஆத்மாவை இடைவிடாமல் தீரவத்ரவ்யமாக்கும்பட. 
அயிவ்ருத்தமாக (விஷல்ருக்ஷபலங்கள் கைகூடினவர்) இப்படி. பகவத் 
ப்ரேமம் வளருகையாலும் பாகவதர்களோடேகூடப் பெறுகையாலும் 
(௫) © ovate Egy வெ சஷஷு சரம் | கரல ட௭2ிஏ 8 BAYS 
க vy ienks!” “vdors Hapa Gaydon sCarCosning@sruGut 
est sGar Cash svssusmsiarevinren’ ” என்னு, ஸம் 
ஸாசமாகற. விஷவ்ருக்ஷத்தில் ௮ம்ருதோபம பலங்களாகச். சொ. 
ல்லப்பட்ட பகவத்பக்தியும் பாகவதளமாகமுமாறெபலத்வயமூம்கை 
புகுந்தவிவர் (இடிமைபுக்காசையுமாட்செய்வாரையுல்காண Caras 
விபாந்தரங்களிரின்றும் போக்த. தேவர்குழாங்களைக்கண்டுகரப்பிட்டு) 

எதத்பக்தைர்வா। 7 என் 5a babs pres ayer ge Cee, Spee Seats உததேஸ்பசென்னு எம்பெருமானார், ஆனால், ஸர்வேஸ்வசன் உத்தேஸ்ய னல் லனோவெனில்? ப்சாஃ்யத்தில் ப்ரதமாவ, sCuven gas, 3 இரகம் தி பகவத்பேறஷத்வத் தளவிலேநித்கை, 

(6) Bar. @. 7. a. (&) Cpe oy a(n) Op. wre, (©) 6p. 40. a. (@) —
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சதுர்த்தப்ரகரணம்: ௩௪௯ 

... மூ.ப்ரஹ்லாதவிபிஷணர் சொற்கேளாதவசக்கரகுசர்போல்வா 
சைத்தடவிப்பிடித்து 

ப்ரஹ்லாத * ப்ரஹ்லாதாற்வான், விபீஷணர் - விபிஷணாழ்வான், (இவ! 
ர்களுடைய) சொத்கேளாத - உபதேமம்கேட்டுத்இருந்தாத, அசக்கர 
சுசர்போல்வாசை - அசக்கனுனசாவணன் அசுசனானஹிரண்யன், (இவர் 
கள் போல்வாரை) தடவிப்பிடித்து - தேடிப்பிடித்த, 

  

    
  

(௧) “ஒன்றுந்தேவிலே” (௨) “மற்றைத்தெய்வம்காடுஇர்?? (௩) “பாடியா 
ஓ.ப் பரவிச்சென்மிங்கள்?? (௪) “*செய்வம்மத்தில்லை? (௫) “நாயகனவ 
னே 2? (௬) * ஓன்றும்பொய்யில்லைபோத்றுமினே *? (௭) :* அறிந்தோடு 
Ber” (a) * ஆஇமூர்த்இக்கடிமைபுகுவதுவே ”” (௯) '*மற்றைத்தெய் 
வம். விளம்புதிர் ”” (௧௦)  உளங்கொள் ஞானத் துவைம்மின் ” (ae ) 
 ஆட்ச்செய்வதே '? (௧௨) * உறுவதாவது *” என்று, தேவதாந்தரா. 
ப.ரத்வபூர்வகமாக பகவத்பரத்வத்தையும், பகவதாஸ்சயணப்சகாசத் 
தையும், பகவத்கைங்கர்யமே பரமபுருஷார்த்தமென்னுமத்தையும், 
கெளிய உப்தே௫ிக்கக்கேட்டுத் இரும்இியடி.மைபுக்க ஸ்ரீவைஷ்ணவர்களை. 
யும் (௧௩) *ஆட்சைதாழிப்பிரானைச் சேர்ந்தவன்?” என்றிப்படி, இருத்து 
கையாலே அடிமைசெய்தாசான தம்மையும் காண்கைக்கு (௧௪) “வை 
குக்தன் பூதங்களேயாய் ?? (௧௫) “ தடங்கடல்பள்ளிப் பெருமான் கன்னு. 
டைப் பூதங்களேயாய்'? (௧௬) “தேவர்கள் தாமும்புகுந்து?” என்னும்படி, 
லோகாந்தசமான ஸ்ரீவைகுண்டத்தி வுள்ளாசாயும் தீவிபாக்தசமான. 
ஸ்வேதத்விபத்தி லுள்ளாராயும், (௧௭) “ நேமிப்பிசான் தமர்போந் 
தார்? என்றெ படியே, வந்தரித்பஸ-ரிகளும் முக்தப்சாயருமான தேவ 
ர்களுடைய இசள்களை (௧௮) “கண்டோம் கண்டோம்” என்று, கண் 
ணுக்கனியதாயிருக்கையாலேகண்டோமென்னு பலகாலும் சொல்லும் 
படி.கண்டு(௧௯) “பொலிக பொலிக? என்று, அத்திசளபிவ்ருத்தமாயிகெ. 
வென்று, மங்கலாஸாஸாம்பண்ணி ( ப்ரஹ்லாதவிபீஷணர் சொல் 

கேளாதவரக்கரசுரர் போல்வாசைத் தடவிப்பிடித்து) (௨0) “த $ 
டட _$573 “தவய்யஸ்இ. மய்யஸ்இ௪'” என்று, ப்ரஹ்லாதன். உபதே 

இக்கக் கேட்டும் இருந்தா.தவஸ-.ரனான ஹி.ரண்யனையும், (௨௧) “(௧௦௧ 
Pomsisywos ago” “ur Busi சார தாயமைதிலீ”” என்று “ஸ்ரீவிபி: 

ணாழ்வானுபதே௫ிக்கக்கேட்டும் இருத்தாத. சரதனைவு். அல்லை 
ஊைபோவேயும், ழ் சாமு முபதேடுத்ததில் இிருக்தாமத்டேக்த சாகஸ: 
ப்சக்ருதகளும் ஆஸ-ரப்ரக் ருதகளுமாயுள்ளாசை (௨௨) "'அரக்கசசுசர் 

௩) ஷி, ௧0. ௨, (௪) ஷே, 
௧0, ௬, (ஏ) ஷே, ௧0, or, 

  

   
    

   

  

(க) இலா. ௪, ௧௦, ௪. (&) ஷே. 
@) Cops 20, or (a) Oop. 20. G. (௭) மெ. 
wor fo) Fags aos os (on) Gps 20.20. (40) GA. (ot) பெ. 

வடு, ௨.௦ (0) ஷெ. ௪. (௧௪) pe. (act) Cp (47) | 
= ட ae (es) ஹராய, 56% (inte (22) ஜட,
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m@o ஆசாரியஹ்ருதயவ்யாகயாதம். 

மூ. தே௱ாகாலதோஷம்போக வெங்குமிடங்கொன்டவர்களை 
மேவித்தொழுது ஜ்ஜீவியுங்கோள் நீங்கள் நிறுத்துறெவர் 
களை தேவஹைகளாக நிறுத்தனவனை 
    

Gave - கேஸம், கால- காலம், (இவைகளுடைய) தோஷம் - தோஷம், 
போக - நிவ்ருத்தமாம்படி, எங்கும் - எவ்விடத்திலும், இடங்கொண் 
டவர்களை - ஸர்வதோதிக்கமாக வ்யாப்தமாயிருக்றெவர்களை, மேவி - 
ஆதரித்து, தொழுது - அஞ்சலிபந்தம்பண்ணி, உதீஜீவியுங்கோள் - ஈல். 
லகஇியையடையும்கள், நீங்கள் - உங்களாலே, நிறுத்துறெவர்களை- தே 
வதையாக ஸ்தாபிக்கப்பட்டவர்களை, தேவதைகளாக - அவர்களும் 
சிலர்க்கு தேவகைகளாகும்படி, நிறுத்தனவனை - ப்ரஇஷ்டி.ப்பித்த (ஸர் 
வேஸ்வரளை), 

  

பிறந்திருள்ளீபேல்'? என்று, தேடிப்பிடித்து, (தேரகாலதோஷம்போக 
வெங்குமிடங் கொண்டவர்களை மேவித்தொழுு ஜ்ஜீவியுல்கோள்) (௧) 
"கொன்றுமிருண்ணும் விசாஇபகைபட இயனவெல்லாம் நின்.நிவ்வுலல் 
கடி.வான் கேமிப்பிரான் தமர்போர்தார்'? ( ௨) *இரியுங்கலியுகம் நீஸ் 
இத் தேவர்கள் தாமும்புகுந்து'” என்னுஞ் சொல்லுறெபடியே, ஸரீ 
சத்தைமுடித்து ப்சாணாபஹாரம் பண்ணக்கடவதான வ்யாஇி, அப்படி 
செய்யும் பகை, பிமுதலான கேஸதோஷமும், (௩) ₹ TOSS Toy 

gs” *பவிஷ்யத்ய தரோரத்தரம் ?? என்றெபடியே, பதார்த்த 
ஸ்வபாலங்கள் வேதுபடும்படியானகலிப்சயுக்கமான காலதோஷமும், 
தல்கள்ஸஞ்சாசத்தாலேபோம்படி ( ௪) * இரியப்புகுர்தசையாடவெ 
ல்குமிடல்கொண்டன ?? என்றபடியே, பகவததுபவஹர்ஷப்ரகர்ஷ 
த்தாலே பெரியவாசவாசத்தோடே. புகுந்து. ப்ரதகலர்க் பெமில் 
லாதபடி. ஸர்வப்சதேருத்திலும் பசம்பினவர்களை (௫) * மேவித்தொ 
மூதுய்மினீர்கள் ? என்று, நீங்களகக்யப்2 யோஜாராய்க் கொண்டா 
ஸ்ரமித்து ஜஜிவியுல்கோள். அவ்வளவும் போகமாட்டாதே தேவதாரம் 
தரப்சாவண்யத்தாலே பகவத்வைபவமறிகைக்டோன வள்விலிகளாஇல் 
(சங்கள் நிதுத்துறெவர்களை தேவதைகளாக நிறுத்தனெவனை) (௯) 
“நிறுத்தம் முள்ளத்துக்கொள்ளும் தெய்வல்கள் ?” என்று, அவைதன 
க்கு ஸ்வத? உத்தர்ஷ்மில்லாமையாலே வசகாபாஸங்களாலும், யுக்த்யா 
பாஸல்களாலும், சீல்கள் சேமம்சாற்தி நிறுத்தி புறம்பேலெரதியில் 
அபஹிப்பர்க ளென்றுங்கள் கெஞ்சுக்குள்ளே சீல்களதிந்ததாக உபா 
ிக்கும் தேவதைகளை ( எ) “நிறுத்இனான் தெய்வங்களாகவத் தெய் 
வனுயகந்கானே * என்று, சாஜாவானவன் ஊர்தோறும் கூனுசெய் 
வார்களை நிதுத்துமாப்போலே, உற்களுக்காம்சயணீயசாக நிறு த்இன 

(க) இவா.டு. ௨.௬, (௨) ஷே, ௩, (௩) (௪) ௩, ட . Pies. (#) Gap. (@) er. (கிடை.
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சதுர்த்தப்ரகரணம். ௩டுக 

மூ, மேவிப்பசம்புமவசோடொக்கத்தொழில் யுகதோஷமில்லை 
யாமென்று விஷ்ணுபக்இபரராக்க கண்ணுக்கனியன காட் 

2 டலாம்படியானர் கண்ணிலேரநோக்டுக்காணும் பக்திஹித் 
சாஞ்சரக்தை மிகழால்காம்பத்தி், 

  

முடைய ப்ரும்ஹருத்சாதிகளோடொக்க, தொழில் - தக். 
சாஇில், யுகதோஷம் - கலியுகதோஷம், இல்லையாமென்னு - இல்லா 
மல்விடுமென் அபதேடத்து, விஷ்ணுபக்இ - விஷ்ணு விஷ்பகமான பஜ 
ஈத்திலே, பர.ராக்-ஆஸக்இயுடைய ராம்படிபண்ணி, கண்ணுக்கு-கண் 
களுக்கு, இனியன - இனியதாயிருக்குமவற்றை, காட்டலாம்படி-சாணும். 
படிபண்ணலாம்படி, ஆனார் - விஷயபூகசானாருடைய, கண்ணிலே - நெ 
ஞ்சென்னு முட்கண்ணிலே, நோக்டக்காணும் - கோக்இக்காணலாம் பழ, 
யான, % பக்த - பகவுத்பக்தியாற, ஷித் தாஞ்ஜத்தை - ஹித்தாஞ்ஜு 
மென்னுசொல்லப்பட்ட சண்ணுக்கும்மையை, இடுகரூர் - எழுது 
ஸர், அஞ்சாம்பத்இில் - ஐந்தாவதான ரதகத்இல், 
ஸர்வேஸ்வசனை ( மேவிப்பரம்புமயசோடொக்கத்தொழில் யுகதோஷ 
மில்லையாமென்று) (௧) “ஈக்கபிசானோடயனுமிகஇசனும் முதலாகத்தொ 
க்கவமசர்குழாங்கள்”' (௨) “கண்ணன் இருமூர்த்இியை மேலிமிக்க வுல 
குகள்தோறும் எங்கும்பரந்தன ஓக்கத்தொழ இந்திராகில்கலியுக மொ 
ன்னுமில்லை” என்று, ருத்சனோடே ப்ரும்ஹாவுமிர்செனும் முதலாகத் 
இரண்ட தேவதாஸமுஹங்கள், க்ருஷ்ணனுடைய அஸாதாசண விக்ச 
.ஹத்தை ருடபாஸ்ரயமாகப் பத்றிவிஸ்த்ருசமான லோகங்களெங்கு, 
மொக்கப்பரந்து விபூதிவிஸ்தாரத்தை யுடையரானார்கள். அவர்களைப். 
போலே நீங்களுமவனை ஆஸ்ரயிக்கப்பெறில் விபரீதப்ரல்ருத்தகமான 
கலியுகதோஷமுங்களுக்குத் தட்டாசென்றுபதே9த்து (விஷ்ணுபக்இ. 
பமசாக்இ) (க) “உஜ்ஏ 82612” "விஷிணுபக்திபசோதேவ8?” என்றெ. 
படியே(௪) “அரக்கரசுரர்'” என்னுமது போய்சேவரப்கவாச்யசாம்படி 

பகவகத்பக்இபசராகத்இருத்இ (கண்ணுக்இனியன காட்டலாம்படியானார், 
கண்ணில் நோக்இக்காணும் பக்இஷஹித்தாஞ்சஈத்தையிகெருசஞ்சாம் 
UsAS) அதாவது:-இருந்தாசாசைத் இருத்தனவளவன்றிக்கே முன் 
பேஇிருந்தி (௫) “கண்ணுக்கனியன சண்டோல் தொண்்டீசெல்லிரும் 
வாரீர்” என்னும்படி, பாகவதஸமாஜதர்மகமினிதாம்படி. அவ்விஷ 
யத்தில் சாபலமுடையசாய், உபாயாத்வஸாயதசையிலே நின்னு, ப்ரா 
ப்யதசையிலேநித்தெகம்மைப்பொடியும்படியானவர்களுடைய உபாயா. 
தவஸாயஜ்ஞாகத்தின்மேலே (௯) *! என்கெஞ்ினால் கோக்குக்காணீர்'* 

ச பக்தியை ஷத்தாஞ்ஷசமாக ஸ்ரீ குண£த்க கோரத்தில் பட்டாருளிச்செய்த 
(படியா லிவரு மப்படி யருளிச்செய்த௫.. 

(௧) இ-வா.டு, ௨. ௧௦. (௨) Cap. (௩) (௪) ஷி.டு. (6) ஷூ, ௨ (௪) ஷேடு௨.. 
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௩டு௨ ஆசாரியஹ்ருதயவ்யாக்யாநதம், 

மூ-௭(௬) என்னையும்யாவர்க்கும் சுரர்க்காயடிமீர்வாழ்மி னென்று 
ரர GoteraGane 

  

  

(௮) என்னையும் - என்னையுமுளளென் மின்களென்றும், யாவர்க் 
கும் - வரல்கொள்பாதமல்லாலில்லை யரவர்க்கும்வன்.ரணென்றும், 
சுரர்க்காய் - வன்ன ரண்சுரர்க்கா யென்றும், அடியார்வாழ்மின் - அடி. 
மைப்பட்டவர்களே யடி.க்ழேமர்ந்து. புகுந்துவாழுல் கோள் (என்றும்), 
என்று, இப்ரகாசத்தாலே, கருணையாலே - (நிர்தேறதுகமான தம்மு 
டைய) க்ருபையாலே, ஸர்வலோக - ஸர்வலோக ஸூரண்யாயஎன்று 
ஸமஸ்த லோகங்களுக்கும் புகலிடமென்று விமீஷணாற்வா ஊருளிச் 
செய்ததென்ன, 

  

என்னைமுனியாதே ” என்னும், (௧) * ஞீ$ம5ஏனாஜஏ 8வது 7? 
₹ மகவிவிலஸ தாக்ஷ்ணாசபக்இஹித்தாஞ்ஜரேஈ ” என்கிறபடியே, ஹித் 
தாஞ்சகம்போலே காணக்கூடாதவர்த்தத்தை ப்சகாுப்பிப்பதாய் ப்ரா 
ப்யவை லக்ஷண்யத்தை விஷமீகரித்க பக்தியை உபதேஸமுகேக உண் 
டாக்குடிளார் அஞ்சாம்பத்இலென்கை. % 

வ்யா, (௬) ஆரூம்பத்தால் தன்னுடையபசம க்ருபையாலே ஸர் 
வரும் வந்தாஸ்ரயிக்கும்படி யிருக்கிற ஸர்வஸாண்யனணான ஸர்வேஸ்வ 
சன், பக்இிபொச்வஸ்ய்த்தாலே அகர்யகதிகளான தமக்குத் சன் இருவடி. 
களையே சிசபேக்ஷோபாயமாகக்காட்டிக்கொடுக்க, அவ்வுபாயத்இலே 
விச்சேத மில்லாசபடி. ஈடக்றெ வ்யவஸாயத்தை யுடையசாய் தம்மூ 
டைய வ்யவஸாயத்தை கடகமுகத்தாலே அவனுக்கதிவிக்து வரவு 
தாழ்க்கையாலே தமக்கு விளைந்த ப்சணயசோஷல்தையவன் பரிஹ. 
ரிக்கவவன்ஸாமார்த்தயத்தை யதுஸக்இத்.து குணாஅுபவத்அக்குப்பண் 
ணின ப்ரபத்தியும் பலித்தவாறே, ப்சாப்இக்குப்சவ்ருத்தி பண்ணுவ 
,தாக்ககோலி ஹஷிக்தோபாய வரணம் இகசபரித்யாக பூர்வகமாகையாலே 
பெளசாணிக வச ப்ரக்ரியையாலே உபாயவிசோஇகளான கீயாஜ்யாம் 
ங்களை ஸவாஸ௩மாக தத்ப்சஸங்கமு மஸஹ்யமாம்படி. விட்டு விட்ட 
வையெல்லாம் தமக்குப் பற்றுஐ விஷயமேயாக நினைத்து பஏமார் 
,த்தியோடே தமக்குபாயமாக நினைத்இருக்கும் இருவுலகளந்தருளின 
ஸர்வஸ-லபமானஇருவடிகளை நித்யஸ.ரிகளும் வந்ததுபவிக்கும்படி. 
நிற். இருமலையிலே கண்டு பூர்வவாக்ய ப்சக்ரியையாலே ரணம் 
புக்கவன் பத்துடையடியவரிலேதுடங்கி யஞ்சாம்பத்தளவாக வுப 
தேடத்தபக்த்புபாயத்தின் அஷ்காத்வாதி கோஷாஅஸக்தாநத்தாலே 
'ஸோகம்ஜரிக்கும்படியான பாகம்பிறந்தவர்கட்கு தம்முடைய ப்சபத்இ 
நிஷ்டையை ஸர்வர்க்கும் ப்ரகா௫ுப்பிக்கிறாசென்கினுர். (என்னையும் 
யாவர்க்கும் சரர்க்காயடியீச் வாழ்மினென்னு கருணையாலே ஸர்வலோக, 

(க) ஸ்ரீகுணம்-௪க ள்
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சதர்த்தப்ரகரணம், ௩டு௩ 

மூ. நூதேப்ய $ என்றவை கடலோசையும் கழுத்துக்குமேலு: 
மாகாமல் உபரயத்வம் கல்வெட்டாக்குற ர சண்யன் 

  

ஸமஸ்.தப் ராணிகளுக்கும் பயமில்லாமையைக் கொடுக்க 
மேனென்று தாடருளிச்செய்த தென்ன, என்றவை - என்றெ விவை, 
கடலோசையும் - கடலோசைபோலவும், கழுத்துக்கு மேலும் - மனஸ் 
ஸோடே சொல்லப்பட்ட தல்லாததும், ஆஹாமல் - ஆஹாஇருக்கும் 
படி, உபாயத்வம் ,பலத்தோடல்ய பிசாரேண சேர்ப்பிக்கையாவது, 
கல்வெட்டாக்குறெ - லாலிதெமாம்படி பண்ணுற, மாரண்யன் - 
(அசாலோசெ விஸோேஷாமேஷலோக) ரண்யனானஸர்வேஸ்வான், 

  

Yess” என்றவை கடலோசையும் கழுத்துக்கு மேலுமாகாம 
லுபாயத்வம் கல்வெட்டாக்கு ர.ரண்யன்) (௧) * ஏனுசேவகனுர்க் 
கென்னையுமுளளென்மின்களே ?? என்று, ஆர்த்தரக்ஷணத்திலே இக்ஷி 

,த்இருக்றெவனுக்கு சசஷ்யவர்க்கத்திலே கானுமொருக்இ யுளளென்று 
சொல்லுங்கொளென்றும், (௨) “இருவிண்ணகர்ச்சேர்க்தபிரான் வர: 
வ்கொள்பஈதமல்லாலில்லையரவர்க்கும் வன்சசணே”” என்று இருவிண்: 

ணகரிலே நின்றருளினவன் இருவட.களல்லது ஸர்வர்க்கும் வலியபுக 
லில்லையெனறும், (௩) * வன்சரண்சுசர்க்காய் ” என்று, தேவர்களு 

க்கு வலியரக்ஷகனாயென்றும், (௪) “ அடிக்$மர்ந்து புகுந்தடிமீர்வா. 

ழ்மினென்றருள்கொடுக்கும் *” என்னு, மக்கு ஸேல்சராயுள்ளாசெ. 

ல்லாரும் ஈம்மஓகளின்ோஹே அஈர்யப்ரயோஜாசாய்புகுக்துஜ்ஜீவியுல்கோ 
ளென்று தன்னருளைப் பண்ணாகிற்குமென்றுஞ் சொல்லுஜெபடியே, 

தன்னுடையக்ருபையாலே (ட) * நரம Os ங்க. 

B81 PEsosSinok wo ahiaxwxZ 5S 3 உஸஹர்வலோக ர.ரண்யாயரா. 

கவாய மஹாத்மகே | நிவேதயதமாம்கூஷிப்சம் விமீஷணமுபஸ்இதம் ?* 

என்னு, வக்து மரணாகதனான ஸ்ரீவிபீஷணாற்வான் ஸர்வலோகமரண்ய 

னென்ற உக்இ | ஸமுத்ரகோஷம்போலே நிசர்த்தகமாகாகபடியாக 

ejb, ( ) KR) Ss xx os சனம் வலம் | ஏவியவரே. 

கலகல ஸ் 13 “ஸக்ருதேவப்சபர்காய ,தவாஸ்மீதெயாசதே | 

அபயம் ஸர்வபூதேப்யோததாம்யேதத்வ்ருதம்மம ? என்று மசணாகக 

சக௲ணத்இிலே இச்ஷிதனாுப் மரண்யனானதான்சொன்ன உக்திகண் 

டாதுபரியாகாதபடியாகவும், ( எ) * வானவர்கோனொடும் ஈமன்றெ 

மும் இருவேங்கடம் ”” என்றும், (௮) “ எழுவார்விடைகொள்வாரீன். 

அழாயானை வழுவாவகைநினைந்து வைகல்தொழுவார் வினைச்சுடரை 

கைக்துவைச்சும் வேங்கடம் ” என்றும், (௯) “* போதறிக்துவாகரல் 

acr” (40) * கண்வெணங்குங்களினு ? என்றும், நித்யஸ-ரரிகள் நித்ய 

(s) B-en- - 5, 60. (2) Gap m- or. (m) Grp (௪) ஷே ௧௦-௧௧. 

(இ) ீ-சா-பு-௧௭-௧௪. (௯) ஜே ௧௮-௩௩. (௭) Bor memes. (4) இ-௮-௪- 
௨௬. (௯) ஷே.௨- ௭௨, (௪0) ஷி ௩- ௭௦ 

௪டு.
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௩ட௪ ஆசாரியஹ்ருதயல்யாக்யாதம். 

மூ. அஜ்ஞாகாருக்இ யாதாத்ம்யஜ்ஞாகங்களளவாலன்திக்கே 

யங்குத்றே னென்னான் புணராயென்னும்படி. மெய்யமர் 
  

அஜ்ஞாக - (ஒன்மையிதமித்த மென்றுள்ளபடி அதிகைக்டோன) தனா 

னமில்லாமை, அகஇ - (அப்படியதிந்து அறிவுக்போகவதுஷ்டிக்கைக் 

டோன) ஸுச்இயில்லாமை, யாதாத்ம்ய - (ஸ்வரூபத்தினுடைய) உண் 
மையாதெ (அகர்யார்ஹனேஷத்வரூபததயமேஷத்தத்னெடைய, ஐஞா 
கங்களளவாலன்றிக்கே - ஜ்ஞாகம் (இவைகளினளவா வன்றிக்கே) அவ் 
குற்றேன் - அல்குற்றேனல்லேனென்றும், எங்கான் - எச்கான்செய்கே 
னென்றும், புணராய் - புணராரின்ற மரமேழென்றும், என்னும்படி - 

'இப்படிசம்வாயாலே பேசும்படி, மெய்யமர் - இருமேனியோடணைந்தா 
லல்லது இரக்கடவதல்லாத பூர்ணமான, 

    

ஸம்ஸாரிகள், ப்ரயோஜகாந்தரபரர், அகர்யப்சயோஜகர், மறுஷ்யர் 
இர்யக்குகளென்ிறவாய த ஆஸ்.சயிக்கலாம்படி. ஸர்வஸமாஸ்சயணிய 
னாய் நிற்கையாலே, தன்னுடைய உபாயத்வம் லாலிதெமாம்படி. இரு 
மலையிலேயெழுந்தருளிநித்த அகாலோசிதவிஸேஷாறோஷலோகமார 
ண்யனானஸர்வேஸ்வரன் (அஜ்ஞாகாஸக்தியா தாத்ம்யஜ்ஞாஈங்களளவா 
லன்றிக்கே அங்குற்றேனென்னான் புணசாயென்னும்படி. மெய்யமர்பக்இ 
பூமாபலமாகவும் அகக்யகஇித்வமுடையதமக்கு) (௧) “ஸ௨லஷி*எ்ஸ்கஸ 
Sor mnas or seg அ 9909 ஸ்ரஷஸ் கக்க ஜல்ஸா, க் 

609842 ராய Tyre OS Pdr igo ampere நலல கணக 8 008 ்!? “அவி 

க்யாதோதேவேபரிப்ருடசயாவா விஇதயாஸ்வபக்கேர்பூம்காவாஜகஇ 
கஇமர்யாமவிதுஷாம் | கஇர்கம்யஸ்சாலெளஹரிரிதிஜிகக்தாஹ்வயம 
கோசஹஸ்யம் வ்யாஜஹ்சேகைலுபகவாக் ஜெளககமுநி8? ॥ என்கற. 
படியே, உபாயாந்தரல்களையதியவும் அதுஷ்டிக்கவுமீடான ஜஞாகமுக் 
'இகளில்லாமையாலேயாதல், பகவதேகபசதந்த்சமான ஸ்வரூபத்து 
க்கு ததேகோபாயத்வமொழிய தத்வ்யதரிக்தோபாயாந்வயமாகாதென் 
௮, (௨) “உன்னாலல்லால் யாவசாலுமொன்றுல்குறைவேண்டேன்? என் 
னும்படியான ஸ்வரூபயாதாத்ம்யஜ்ஞாகத்தாலேயாதல், அகக்யகஇக 
ளாமளவன்றிக்கே (௩) “ அங்குத்தேனல்லேனிங்குத்கேனல்லேனுன் 
ளைக்காணுமவாவில்வீழ்ந்து கானெங்குக்கேனுமல்லேன் 7? (௪), “எக் 

ம. 2 (௫) * பூவார்கழல்களருவினையேன் பொருந்துமாறு 
Yours” என்று, ஸாதாமறுஷ்டித்து முக்கப்சாயனாயிருக்கறேனல் 
லேன். ஸாதகாதுஷ்டாஈம்பண்ணுமவர்களிலே யொருவனாயிருக்கறே 

ம — மேலும், பட் எசான் a உன். 
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சதுர்த்தப்சகசணம், ௩ட௫ட 

மூ. பக்இிபூமாபலமாகவும் அகற்யகஇத்வமுடைய தமக்குப் 
பாதமே. ரணாக்கவவையேசேமல்கொண்டு ஏக௫க்தய 

ப் இர்யக்குக்களையிட்டு ஸ்வாபிப்சாயத்தை நிவேதித்து 

    

யத்தினுடைய, பலமாகவும் - உத்தேஸ்ய 
மாகவும், அக£யகதிக்வமுடைய - கத்யந்தர சாஹித்யத்தையுடையசான, 
மக்கு - தமக்கு, பாகமேஸரணாக்க - தம்இருவடிகளையே உபாயமாகக் 
கொடுக்க, அவையே - அத்இருவடிகளையே, சேமங்கொண்டு - க்ஷ 
மாகக்கொண்டு, ஏக்சிந்தையசாய் - (ஸர்வகாலத்திலும்) ததேக௫த்த 
சாய், இர்யக்குகளையிட்ட-சாரை அடக்கமான இர்யக்குக்களாலே, ஸ்வ - 

ம் அபிப்சாயத் ள்ள த்ஜை, நிவேதித் வித்து, 
ஸளந்தர்யாதிக 

லே பலஹீனனாய்த்தளர்ந்து இனிஉபாயாதுஷ்டாஈக்ஷமனல்லேன், உன் 
இருவடி. களைப் பெறுகைக்கென்னால் செய்யலாவதொன்தில்லை. எனக்கும் 
செயலுக்குமென்னசேத்தியுண்டு. மூன்பு, பரிக்லப்தமான உபாயங்க 
ளொன்றுமென்பக்கலில்லை. நிசஇிரய பேரக்யமானவுன் திருவடிகளை 
நான்ூட்டும்வழிகல்பிக்கவேணுமென்னு. சொல்லும்படி (௧) 4 மைய 
மர்காதல் ” என்று, அவன்ஸ்வரூபத்தையதுஸந்இத்தால் குணஜ்ஞா 
நத்தாலேயாதல் தரிக்கவொண்ணாதபடியாய் இருமேனியிலே அணைய 
வேண்டும்படி.யான காதலென்னும்படி. சீழில்பத்தில், தமக்குப்பிறந்த 
பக்இபூமாவுண்டு பாரவஸ்யஜ௩கமான பக்த்யதிறயம், ௮அதினுடைய 
பலமாகவும், உபாயாந்தரத்துக்காளன்திக்கே (௨) * களைகண்மற்றி 
லேன் ** என்னும்படி, அகந்யகதித்வழுடையசான தமக்கு (பாதமே 
ரரணாக்கவவையே சேமங்கொண்டேக இந்தையசாய்) (௩) 4 ஆறெ. 
னக்குநின்பாசமேறாரணாகத்தந்தொழிந்தாம் ” என்னும்படி, அன்ரு 
வடிகளையே ஸஹாயாந்தர நிரபேச்ஷஸாதாமாகக் காட்டிக்கொடுக்க, 
(௪) “கழல்களவையே ஸரணாகக்கொண்ட * என்றும், (௫) “அடி. 
மேல்சேமல்கொள் தென்குறுகூர்ச்சடகோபன் *? என்னும்) (௯) tere 
ஊமிசைகம்பிசான் சணேசசண்ணமக்கு நாடோறுமேக௫ந்தையனாம்” 
என்னுஞ்சொல்லுறெபடி யே, விரோஇிரிசஸ௩$லைனானவவன் திருவஓகளை 
யே நிரபேசேஷாபாயமாகக்கொண்டேகருபமான  வ்யவஸாயத்தை 
யுடையசாம்: ( இர்யக்குக்களை மிட்டுஸ்வாபிப்சாயத்தை நிவேதித்து ) 

எ.) “வைகல்பூங்கழிவாய்வந்துமேயுல்குருனெல்காள் கனிவாய்ப் 
* பெருமானைக்கண்டு வினையாட்டியேன் காதன்மை 21.“ ஒக்கள்கூப். 

பிச்சொல்லீர் 2 என்னுதுடல்கி, (௮) “ ஏன சேவகனுர்க்கென்னையு 

முளளென்மின்கள் * என்னுமதளவாகப்பெத்தன்தித்ததியாகவதிமாத்ச. 
“பீசாவண்ய முண்டாயிருக்கவும், ஸ்வசச்ஷணேஸ்வாங்வயத்தை. ஸூ 
urs ஸ்வரூப்பாசதந்தர்யத்தாலே ததேகாக்ஷ்யத்வவ்யவஸாயஸஹி 
கராமிருக்றெ. தம்முடைய கருத்தை (௯) * ௭ எழஸ்கவ ளக 7 
ஈஉபாப்யாடமவபசஷாப்யாம்? என்றபடியே, ஜ்ஞாகாஅஷ்டாகளுப்பக்ஷ. 

(ஐ) இவா, ௬௯-௮5 ௨. (௨) ஷே.டு-௮-௮. (௩) ஷே. ௭-௧௦. (©) ஷேட-௮ 2 
௧௧, (௫) டை ௬௭-௧௧, (௬) ஜேட௧௦-௧௧, (எ) மே ௬. - ௧-௧. (a) டே ௭௬-௪௪. (௯) 

* ஸமாஸத்தில், பக்திபூமபலம், என்னவேண்டும், பூமாபலமென்றவி௮, பா 
டஸ்கலத்தாலே வக்ததா மித்தனை.. 
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௩௫௭ அசாரியஹ்ருதயவ்யாக்யாதம். 

மூ; விளம்பசோஷ முபாயத்தாலேயழிய உருகாமல் வரித்த 
தும் கண்ணி வணங்கப் பலித்தவாறே ஸப்சகாரகாக ஸக் 
ருத்கசணியமென்று 

விளம்ப - விளம்பக்காலே யுண்டான, சோஷம் - ரோஷம், 

தாலே - (அவனுடைய விக்ரஹவைலக்ஷண்யமாட) உபாயத்தாலே, 
அழிய - அழிர்துபோக, உருகாமல் - உருகாமலிருந்து (அ.றுபவிக்கவே 
ணுமென்று), வரித்ததும் - (அவனையே உபாயமாக) வரித்துவும், 
ஈண்ணி - இட்டி, வணங்க - அநுபவிக்க, பலித்தவாறே - பலபர்யந்தமா 

னவாறே, ஸப்சகாசமாக - ப்ரகாசத்தோகூடினதாம்படி, ஸக்ருத் - 

  

ஒருக்கால், கசணியமென்னு - பண்ணவேணுமென்றுபார்த்து, 
  

'தவயயோகத்தாலே ப்சாப்யமான பகவத்விஷயத்தை சகரமாகப்சரபிக் 
கைக்டோன யோக்யதையுடையரான கடகரையிட்டதிவித்து (விளம்ப 
சோஷழுபாயத்தாலேயதிய) இப்படியதிவித்தவளவிலும், அவன்வசவு 
சாழ்கையாலுண்டான ப்ரணயசோஷத்காலே வந்துமேல்விழுக்கவள 
விலும் (௧) * போகுகம்பி” (௨) “கழகலேதேல் நம்பி?” என்றுபே 
க்ஷித்து, அவன்முகம்பாசாமலிருப்போமென்று சத்திலிழைப்பது, று 
சோறவெதாக அதுதன்னுடைய போகவிரோதஇியாகையாலே (௩) 
ஈஅழித்தாயுன் இருவடியால் ” என்றெபடியே, அவனந்தவநாதசாக்யபச 
தைகளைதனக்கும்சசமோபாயமான இருவடிகளாலே உபலகடிதமான - 
விகரஹத்தினுடையவைலக்ஷண்யத்தாலேகுலைக்க, அவனோடேபொரு 
%இ (ேருகாமல்வரித்ததும் கண்ணி வணங்கபலித்தவாறே) பிறந்தவாத் 
'நிலே யவதாசாறுபவம் பெராதவிழவாலே தக்குணசேஷ்டி தங்களை யது! 
ஸந்இித்தா௫லும் தரிப்போமென்திழிர்தவளவில் (௪) “நிறந்தனூடுபுக் 
கெனதாவியை நின்று நின்றுருக்கண்ட்த” (௫) * பையவேநிலையும் 
வந்தெர்கெஞ்சையுருக்குங்கள்? (௬) “உள்ள முள்குடைர்தென்னுயிசையு 
ருக்கியுண்ணும் 2 (எ) “ஊடுபுக்கெனதாவியை யுருக்கயண்டிடன்ற?” 
என்னும்படி, அவைமிகவும் சைதில்யஹேதுவாகையாலே, தரித்துரின் 
ஐதபவிக்கவல்லேனாம்படிபண்ணியருளவேணுமென்னு அவனையுபாய 
மாகவரித்ததும், (௮) “குரவையாய்ச்செயரிலே? (௯) *என்னகுறைவெ 
னக்கே” என்றுதுடங்கி, (௧௦) “ஈண்ணிகான் வணங்கப்பெற்றேனெ 

னக்கார்பிறர்சாயகர்? என்று, ப்ரீஇபூர்வகமாக அவதாசகுணசேஷ்டிதம் 
களை ஸர்வகாலமும் முறையிலேட்டி. யதுபவிக்கப் பெத்தவெனக்கு 
ஆர்தாந்நியாமகரென்னு கர்விக்கும்படி. பலித்தவாறே (ஸப்ரகாசமாக 
ஸக்ருக்காணியமென்று) இகசோபாயத்யாக பூர்வகத்வமாவெ ப்சகாசழ் 
தோடே ஷித்தோபாயவசணம் (௧௧) “482”? “Mage” cer 
| @) B-o1ne-2-2. (0) Gre, (௨) ஷெ.- (௪ ட்ப 
(இழை ௩. (௬) டேக0-௯. (௭) ட eee டல 
(50) ஷூ ௪௦, (௧5) ஸ்ரீ- 7, பூ_ ௪௮-௩௩, பல்
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சதுர்த்தப்ரகரணம்: கூடுள் 

i மூ. புசாணபெளசரணிகர் தயாஜ்யாம்றமாக்னெ As sion 
ப்ய ப்ராபகாபாஸங்களைக் 

புசாண - பவிஷ்யத்புசாணவசஈம், பெளசாணிகர் - புசாணவித்சமரான 
பாஷ்யகாரர், (இவர்களாலே) தயாஜ்யாம்ஸமாக்னெ - விடத்தக்கதா. 
கப்பண்ணப்பட்ட, த் - இத்வஸ் துக்களாயும், ௮௫த் - அ௫த்வஸ்துக்க 
எாயுகூர்ள்ள, ப்சாப்யப்சாபகாபாஸங்களை-தாசபுத்சாஇருபமான ஆபாஸ - 

  

ப்சாப்யங்களையும், 2 

  

  

இறெபடியே, ப்சாப்திக்காகவு மொருக்கால் பண்ணவேணுமென்று பார். 
சன (புசாண பெளராணிகர்த்யாஜ்யாம்யமாக்னெசதெ9த்ப்சாப்யப்சா. 
பகாபாஸங்களை) (௧) REC OST OE WFHS HS Swor oT y, 

காணாள் Ewan 3s SOLE UpOH) HS By Pog Woh PH WE | 
etka Tr Sse seas wear” “Isriborgrb தாராந்புத்சார் பம் 

தற்ஸங்குரூம் | சத்நாநிதஈதார்யாநிக்ஷேத்சாணிசக்ருஹாணிச | ஸர் 
வதர்மாம்ஸ்ச ஸந்தீயஜ்ய ஸர்வகாமாம்ஸ்௪ ஸாக்ஷராம் | லோகவிக்ராந்த 
சாணெளசசணந்தேவ்ரஜம் விபோ” என்றெ வசம், (௨) “௪௫ ose 
HOD S TOK GH SHO, 56 “அக்கேயமஷ்டமஞ்சைவபவிஷ்யர்கவமம். 

ஸ்ம்ருதம்”” என்றெபடியே, அஷ்டாதரபுசாணத்திலும்வைத்துக்கொ 
ண்டு ஓன்பதாம்புசாணமாகச் சொல்லப்பட்ட பவிஷ்யத்புசாணஷித்த 
மாகையாலும், புசாணவித்தமசாகையாலே பெளசாணிகரான பாஷ்ய 
காசர் குத்யத்திலே இவ்வசக ப்ரக்ரியையாலே தயாஜ்யம்களினுடைய 
தியாகபூர்வகமான ஸா ரணவரணத்தைப் பண்ணுகையாலும், (புசாண. 
பெளரணிகர் தயாஜ்யாம்மமாக்னெ) ஏன்இறெது, இங்கனன்றிக்கே, இவ். 
வர்த்தம் புசாணவஷித்தமாகையாலும் அதுதான் புராத௩ புருஷாதுஷ் 
டாகருபமாகச் சொல்லப்படுகையாலும் இவை யிரண்டையும்பத்ற 
(புசாணபெளசாணிகர் தயாஜ்யரம்மமாக்கெ) என்றருளிச்செய்தாசா 
கவுமாம், ஆகவிப்படி புசாணமும், பெளசாணிகரும் பிதரம் மாதரம் 
என்னுதுடங்கி “ஹாக்ஷரார்”” என்னு மதளவாக **ஸந்த்யஜ்ய” என்ற 
விதுக்குகர்மீபவிக்கையாலே வஷ்யமாண ஷஹித்தோபாயவசணத்துக்கு 

அங்கமாகத்யஜிக்கப்பமெம்ஸமாக்னெ சிதவஸ்துக்களும௫ிக்வஸ்துக்கனு. 
மாயுள்ளப்சாப்யாபாஸய்களையும் ப்சாபகாபாஸல்களையும், இதில் “ஸர்வ 
Prone” என்விதுக்கு, சழுபாயாக்தரஸஹகாரியுமாய் ஸ்வ 
ப்சயோஜுமாகையாலே உபேயமுமாய், இரண்டுக்கும் பொதுவாயிரும் 

ஹுள்ளவற்றைச் சொல்லுறெது. எங்வனேயென்னில் (௩) “aby Sate 
ஆள ரல? மாத்ருதேவோபவ | பித்ருதேவோபவ”எ ன்றுகொண்டு 
ஈஸ்வசனோபாதி மாதாபித்சதுவர்த்தகத்தையும் உபாஸகால்கமாகஙாஸ். 
தசம் விதிக்கையாலே, மாதாபிதாக்களுபாயாந்தர ஸஹகாரிகளுமாய் 

    

te ரன்சதிகத்பம், (2) (=) ச- ௨-௫,
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கடு௮ ஆசாரியஹ்ருதயவ்யாக்யாதம். 

ee Searles 
  

கைவலிக்து - கைவிட்டு, 

  

     அவ்வளவு, 
லே ஸ்வயம்ப்சயோஜ௩முமாயிருப்பர்கள், ஸ்இரீயும், ஸஹதர்மசாரிணி 
யாயிருக்கையாலே உபாயாந்தசரஸஹகாரியுமாப் அபிமதையுமாகையா 
லேஉபேயபூதையுமாயிருக்கும்புத்சலும், “புக்காம்றேரசகாத்சாய்தயிதி 
ys” என்றெபடியே, காகதர்மநத்துக்கடியான  பாபவிமோச௩. 
ஹேதுவாஜறெ முகத்தாலே உபாயாக்தசஹைகாரியுமாப் தன்னுடைய 
வியோகமஸஹ்யமாம்படி. மிருக்கையாலே யுபேயமுமாயிருக்கும், பந்து, 
க்கள் இவன் குடி.ப்பழியாக வர்த்தியாகபடி. நியமித்து ஈல்வழியே ௩டத் 
துமவர்களாகையாலே உபாயாச்சஸஹகாரிகளுமாய்ப்பெருங்குடிப்பாட் 
டத்தே பிறந்தோமென் செருக்காலே உபேயபூதருமாயிருப்பர்கள். 
தோழனும், இவனுக்குஹிஜைஷியாய் ஹிதத்தையே ப்ரவர்த்இப்பிக்கை 
யாலே உபாயாக்தரஸஹகாரியுமாய் அபிமதனுமாமிருக்கையாலே உபே 
யமுமாயிருக்கும் குருக்களாகறார். உபாயாக்தரங்களை யுபதேத்துப் 
போருகையாலே, உபாயாந்தர ஸஹகாரிகளுமாய், உபகாசகராகையா 
லே, உபேயபூதருமா யிருப்பர்கள். சத்கங்கள் உபரயாக்தரங்களுக் 
கும் இதகர்த்தவ்யகயாஸஹகாசமுமாய் மேத்சொல்லுறெவற்றை யழி 
யமாறி ஸ்விகரிக்கப்பமெவையாகையாலே உபேயமுமாமிருக்கும். ௧௩ 
,சார்யங்களும், சேஷதிரங்களும் அப்படியே, க்ருஹங்கள்வாஸஸ் தாக 
மாற முகத்தாலே உபாயாந்தர ஸஹகாசமுமாய் மாடமாளிகை 
யாக வெடுக்கும்படியான ஒபிமதத்வத்தாலே உபேயமுமாமிறுக்கும். 
மேல், “ஸர்வதர்மாம்ஸ்ச, இத்யாதியாலே ஸாக்தாதுபாயாந்தரங்களை 
யும் உபேயாக்தரங்களையும் சொல்லுறது. ௮இல் *ஸர்வதர்மாம்ஸ்௪? 
என்று கர்மயோகாத்யுபாயல்களைச் சொல்லுறெ௮. ₹ஸர்வகாமாம்ஸ்ச” 
என்ன, ஐஹிகபாரலெளூகைஸ்வர்ய விஸோஷங்களைச் சொல்லுறது. 
ஈஸாக்ஷரார்? என்னு, அக்ஷருப்தவாச்யமான சைவல்யத்தையும், அவ். 
கோபாஇத்யாஜ்யமென்றெது. ஆக, இப்படி, உபாயத்வேகவுமுபேயத் 
வேவும் வ்யவஸ்இதல்களன்திக்கே சழ்ச்சொன்னபடியே, உபாயாக்தர 
ஹகாரித்வத்தாலும் அபிமதத்வாதிகளாலுமுண்டான ப்சாப்யப்சாபக 
பாவங்களையுடைய மாதாபித்சாஇகளும், ரத்நதகதாக்யாஇகளுமானவற், 
ஹை செடத்ப்சாப்யப்சாபகாபாஸங்களென்றெது. அதவா “£ஸர்வதர்மாம் 
ஸ்ச?? இத்யாஇகள்கானும் பசமப்யப்சாபகல்களைப்பத்த ஆபாஸங்களா 
கையாலே அவைதன்னையுல்கூட்டிக்கொண்டு சொல்லவுமிம்; (கைவலி 
31) இத்யாஇகளுக்கதுகுணமாகவொதுக்குதெதிதேயுள்ளது. மேத்சொ 
ல்லுற வரண்த்துக்கங்கமான த்யாகம், உபாயவிசோஇகளான vis 
தையும் விஷயமாகவுடைக்காகையாலே (சைவலிந்து) இத்யாஇகளால்
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சதுர்த்தப்ரகரணம், ௩டு௯ 

மூ, கைகழலக்கண்டு மெல்லாம் கடக்க நினையாதகன்றும் ஆளீர் 
மேவிருதிரென்று ததீயமோஷமாக்கயும் புறத்இிட்டுக் சா 

. மடியென்று ப்ரஸல்ூக்ல் முடியும்படிவிட்டு 
கைகழலக்கண்டும் - (ஸங்குகளானவை) கையைவிட்டுக் கழலக்கண்டு 
வைத்தும், எல்லால்டக்க - இகெல்லாமிருக்கச்செய்தே, நினையாது - 
(எம்ஷம) நினையாமல், அகன்றும்-பிரிச்துபோயும், ஆளீர்- (தேஜோமய 
மான விபூதியையெல்லாம்) ஆளக்கடவிர், மேவிர்-(நித்பமாகப்பாலோ | 
கூடபுஜிக்கக்கடவீர், ஊர் - ஒளிமாமலரை பாகம்பண்ணக்கடவீர், 
என்னு - இப்புடைகளாலே, ததியமோஷமாக்கியும்- பாகவதருக்குயஜே 
ச்சாவிநியோகமாம்படி பண்ணியும், புறத்திட்ட-என்னைபாஹ்யவிஷயங் 
களிலே யகப்படும்படிபண்ணி, காட்டி - பாஹ்யவிஷயல்களைக்காட்டி, 
முடிப்பாயோ, என்னு - இப்படி, ப்சஸம்ககல் - ப்ரஸங்கத்இல், முடி. 
யும்படி.விட்டு - முடியும்படி. பிசராயவற்றைவிட்டு, 
சொன்னவைத்யாஜ்யமான ஸர்வத்துக்கு மூபலக்ஷணமிறே, அப்பட 
யானுலிறே ஸர்வப்ரகாசமாகஸக்குச்கசணியமென்ற அக்குச்சேருவது, 
ஆக இப்படியிருந்துள்ள (சத௫ச்பசாப்ய ப்சாபகாபாஸங்களைக்கைவலி 
நீதுல் கைகழலக்கண்டுமெல்லாம்டக்கநினையாதகன்றும்) ( ௧) “ஈம். 
மைக்கைவலிந்து 7? (௨) *இழந்ததுசங்கே? (௩) * ஈதெல்லாம்டக்க 
வினிப்போய் ” (#) * எம்மையொன்றும் நினைத்திலளே '? (௫) “இன் 
ஜெனக்குதவாதகன்ற” என்று, ”த௫த்வர்க்கமான விவற்றைக்கைவிட்டு, 
உறல்குவான்கைப்பண்டம்போலே, பகவத்ப்சேமபாசலஸ்யத்தாலேத 
ன்னடையேதன்கையில்நின்றும் நெ௫ழ்க்துபோகக்கண்டும், (௬). 
சகஜ 27 “ ஸர்வபோகார்பரித்யஜ்ய ** என்றெபடியே, இவ், 
ஹையொன்றாக நினையாமல் உபேக்ஷித்தகன்றுபோயும் (தள்பி வறு, 
தரென்றுததியஸேஷமாக்கியும்) இதில் ,ததியருக்கு போக்யமாக ஸமர் 
ப்பிக்கத்தக்கவஜ்றை (௭) * பொன்னுலகாளீசோபுவனமுழுதாளிசோ. 
(ற் “ கெய்யமரின்னஒடில் நிச்சல்பாலொடுமேவீசோ * (௯) * ஓடி 
வங்தென்குழல்மேலொளிமாமலரூஇிசோ !! என்னு, தமக்குபாதேய 
மான பரமபதத்தோடொக்க கட்கர்க்குபரிசிலாகமைர்ப்பித்தும், (புற. 
த்இட்டுக்காட்டி, யென்று ப்சஸங்இக்கல் முடியும்படிவிட்டு (௦), 
* என்னைபுறக்இட்டின்னும் கெடுப்பாயோ ? என்றும் உனக்கசலாம்படி. 
விஷயங்களிலென்னைக்கள்ளி இன்னம்கெடுக்கப்பார்க்கறாயோ வெ 
ன்னு, (௧௧) * பல நீகாட்டிப்படுப்பாயோ 5? என்று, காட்டார். காணா, 
விடில் பிழையோமென்றெ விஷயங்கள், கமக்குக்காணில், மூடிவனென் 
Bilin. அத்யக்காஸஹ்யமாயிருக்கையாலே விஷயங்களைக்காட்டி, என் 
ஊையும் முஷிக்கப்பார்க்றொயோவென்னுஞ்சொல்லுகையாலே. அவற் 
தின் ப்சஸங்கச்இலே, ஏங்கி மூச்சடல்கும்படிபீகராய் அவற்றைவிட்டு 

(6) இ-வா-௪-ட௫-௪. (ஷு. ௧. (௩) ஷே ௭-௯. (ஐ) ஷ (௫) 
ஷெ௬. (௯) ஸ்ரீராரணூகதிகத்பம், (௭) ஜே.௮-௪. (௮) Ope. (@) Cap a. 
(௧0) ஷே௬-௮.(௧௧) ழே. ௯. ப

http://acharya.org



௩௬௦ ஆசாரியஹ்ருதயவ்யாக்யாசம். 

6: தந்தைதாயுண்ணுஞ்சோறு மாநிதபூவையாவையு மொன். 
'தேயாக்க் தளர்வேனோ இரிவேனே குறுகாதோ முதல் 
வாவோ வென்னுமார்த்இ யோடே ‘ 
  

தந்தை தாய் - தாயாகவும் தகப்பனாகவும், உண்ணுஞ்சோறு - தாரக 
'போஷக போக்யல்களாகவும், மாரிஇ - வைத்தமாநிஇயாகவும், பூவை - 
(பூவை பைல்ளிகளித்யாஇப்படியே மைஸ்த லீலோபகரணங்களாக 
வும், யாவையும் - ஈழ்ச்சொன்னஸமஸ்தங்களும், ஒன்றேயாக்கி- ஸர் 
வஸ்மாத்பசனான வெம்பெருமானொருவனையேயாகப்பண்ணி, தளர்வே 
னோ - இன்னமும் களசக்கடவேனோ, இரிவேஜே - (மெழுகுபோலே) 
இரியக்கடவேனோ, கு௮காதோ - (என்னையருளப்பாடிடுல்காலமின்னம்) 
அணித்தாசாதோ, முதல்வாவோ-(யமுளார் ஐ-ஈங்களிர்கடுவேபோன) 
ஜகக்காசணபூகனே! (உன் இருவடிகளையடையிவதென்றோ?) என்னுமார் 
,த்தியோடே-இப்புடையிலே சொல்லப்பட்ட மிஷாசாஇயத்தோடே, 
    

(தேந்கைதாயுண்ணுஞ் சோறுமானிதி பூவையாவையுமொன் ஜேயாக்கி) 
ப்ட் படப்பப்ட்ப கழஸ்கலள ௨3 மல்ல மவ லலஙிக (2௨௮௦8௨ 

ஆல வல்லப! '“த்வமேவமாகாசபிதாத்வமேவத்வமேவபந்து. 
ஸ்சகுருஸ்த்வமேவ। த்வமேவவித்யாச்ரவிணம் த்வமேவவச்வமேவ ஸர் 
வம்மமதேவதேவ? என்றபடியே (௨) *தேவபிசானையேதர்தைகாயெ 
ன்றடைந்த? என்றும், அயர்வறுமமசர்களஇபஇயே மாதாபித்சாஇஸர்வ 
விதபந்துவென்றும் (௩) “உண்ணுஞ்சோ௮ பருகுகீர்இன்னும்வெத்இிலை 
மெல்லால்கண்ணன் *” என்னு, தாசக போஷக போக்யல்களெல்லாம் 
ஸர்வ ஸஃலபனான க்ருஷ்ணனே யென்றும், (௪) “வைத்தமாநிதியாம் 
மதுசுதனையே”என்று, ஆபத் ரக்ஷகமாகச்சேமித்துவைத்த அக்ஷயமான 
நிதியுமவனேயென்றும், (ட) “பூவைபைல்இளிகள்பந்து தூதைபூம் புட் 
இல்கள்யாவையும் இருமால் இருகாமல்களே கூவியெழும்”” என்று, 
லிலோபகசணங்களால் பிறக்கும் ரஸமெல்லாம். ஸ்ர்ய8பஇியினுடைய 
இருகாமங்களைச்சொல்லவேயுண்டாகாரித்கும்மென்றும், இப்படி Sip 
விட்டிவையெல்லாம்பற்றுற விஷயமொன்னுமேயாககினைத்து (களர் 
வேனோ இரிவேனோ குறுகாதோ முகல்வாவோவென்னுமார்த்தியோ 
டே) (௬) “கோலத்திருமாமகளோன்னைக்கூடாதே சாலப்பலகாளடி 
யேனின்னம் களர்வேனோ” (௭) *தியோடென்சேர்மெழுகாயுலகல் இரி 
வேனே” (4) “கூவிக்கொள்ளுங்காலமின்னம் குறுகாதோ? (௯) “புண 
ரேய்கின்தமாமிசண்டிகடுவேபோன முதல்வாவோ”” என்று, 25551 
க்குஸர்வப்சகாசரக்ஷகனாம். (௧0) 80௮௧௧7 “ஸ்ரியாஸார்த்தம்?” என் 
இறயடியே, பெரியபிசாட்டியாரோடேகூடியெழுக்தருளியிராக்றெ வுன் 

-த்யம். (௨) இ-வா. ௬ -௫-௧௧, (க) ழே.எ-௧. (௪) ஷே ௧௧, (௫) ஷே 
௬-௩. (௪) டை௯-௬. (௮) ௦௯. (௯) ஷே ௧௦-௫௫. (௧௦) சை. 
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சதுர்த்தப்ரகரணம்... ௩௬௧ 

் மூ, ச்ருவிக்சமனாய் குறள்கோலப் பிரானாயடியை மூன்றையிசம் 
'கவன்கள்வன்கண்முகப்பேயகல் கொள்திசைவையம்விண் 

2 ணுக்கடவக்த தடந்தாமரைகளை 

இருவிக்ரமனாய் -, இருலிக்சமனென்று மூன்றடியிரப்பாளனய், Gps 

கோலப்பிசானாய் - வாம ப்ரும்ஹசாரி வேஷதாரியாய், அடியை மூன் 
ஹையிரந்த - மூன்றடிவேண்டுமென்றர்த்இத்த, வன்கள்வன்- தன்விநீத , 
வேஷூல்தைக்காப்டி, மஹாபலியைவதேரித்த வஞ்சகன், கண்முகப்பே- 
எல்லார் மூன்னிலும், அகல்கொள் - வைஸால்யமுடைய, இசை - இகு 
பலக்ஷிசமான, வையம் - லீலாவிபூதியையும், விண்ணும் - மேலுலகன் 
களையும், தடவந்த - இருவஜகளாலே தடவின, தடக்தாமரைகளை - 
,தாவிவையங்கொண்ட தடக்தாமரைகளான, 

ஊோஃகட்டப்பெருதே, ஸம்ஸாசத்திலேமிருந்து இன்னமெத்தனைகாலமி 
ப்படி அவஸர்கனாகக்கடவேன், தீருவிக்ரமாபதாகமுகத்தாலே நீயேவம் 
தெல்லார்தலையிலும் இருவடிகளைவைத்த வுன்னைக்காண வாசைப்பட்டுக் 
இடையாமையாலே அக்கிஸகாஸுத்இல் மெழுகுபோலே ஜீவிக்கவும்பெ 
ரூதே, முடியவும்பெறாதே, ஸம்ஸாசத்இலிப்படி இரியச்கடவேனோ? 
ஸர்வஸலபமாய் நிரதிஸயபோச்யமான இருவடிகளிலே என்னையரு 
எப்பாடிடுல் காலமின்னமணித்தாசாதோ? விரோஇகளின்கையிலகப் 
படதே ஐகத்துக்கு வேர்ப்பற்னான உன்னை கோர்க்கித்தக்கவனே மாக 

ஸாஅபவமாத்சமன்திக்கே யுன்இருவடிகளை ப்சத்பக்ஷமாகக்கிட்வேதெ. 
ன்னோவென்றெ வார்த்தியோடே (த்ருவிக்சமனாய்குறள் கோலப்பிசா 

யைடியே மூன்றையிசந்தவன் கள்வன்கண்முகப்பேயகல்கொள் இசை 

வையம் விண்ணும்தடவந்த தடக்தாமரைகளை) (௧), 95820 Sue" 

சசவ்ருர* ”.  லோகவிக்ராந்தசசணெள . மாரணக்கேல்சஜம்வி 

போத என்று, வஹிஷ்டசண்டால விபாக மதவசையாதே இருவடி. 

களை வைக்கையாலே ஸளெளல்யமும், உறங்கு. ப்ரஜையின்முது 

கைக்கட்டிக்கொண்டு டெக்கும்பா.தாலைப்போலே விமுகரானார் தலை. 

யிலும் இருவடிகளைவைக்கையாலே வா.த்ஸல்யமும், அவதரித்து முன் 

'னேநின்னு கார்யம்செய்கையாலே ளெ.எலப்யமும், தே, என்கையாலே, 

தன் பேறுகச்செய்கைக்கு௮ுப்பான ஸ்வாமித்வமும், விபோ? என்கை 

யாலே, ஜஞாகமுக்த்யாஇகுணபூர்த்தியும் சொல்லுகையாவே, கருவிக் 

_ ச்மாயதாருத்திலே ஆஸ்சயணோபயோ௫ியாயும் கார்யோப மோகயரயு, 

முள்ள குணங்களெல்லாம் 'ப்ரகாசிக்கையாலே (௨) “ Galeertiens 

காசணன் இருவிக்செமன்” (௧) * மாண்குறள் கோலப்பிரான் ” (௪). 

*அழுயைமூன்றையிசந்தவானும் ” (@) “ மின்கொள்சேர்ப்புரி. அல், 

குதளாய கல்ஞாலங்கொண்டவன்கள்வன் » என்று, ஸர்வேஸ்வசனாய் 

(கத்யம்; (௨). இ-வா-டு- ௭,௧௯௩ (௩) Op ௬-௬, (௪) ஷே ௧0௦ ௬. 

(௫) ஷை ௬, ௪. aa, 2 4 357 of Sz 
Ee 
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௩௬௨ ஆசாரியஹ்ருதயவ்யாச்யாதம், 

மூ. மிணைத்தாமராகள்காண இமையோருக் வரும்படிசென்று 
'சேர்ந்துலகக்இலகத்கே கண்டகலூல்லேனென்று பூர்வ 
வாக்ய மதுஸந்இத்தவர் 

  
இணைத்தாமரைகள் - அற்யோர்யஸத்ருஸமாம் நிசஇய போக்யமான 
வுன்இருவடி.களை, காண - ஸா௯்ஷாத்கரிக்கைக்காக, இமையோரும் - நித் 
யஸரிகளும், வரும்படி - இங்கே ஸம்நிஇபண்ணும்படி, சென்று சேர் 
த்த - (ஸர்வ ஸ்மாத்பரனான ஸர்வேயவசன் சஷக்கோரிருப்பிடமரி 
தாய்) வந்துசேர்ந்த, உலகத்இலதத்தே - (லீலாவிபூதிக்குத் இலகம் 
போன்ற இருமலையிலே) கண்டு - ஸாக்ஷ£த்கரித்து, அகலூல்லேனெ 
ன்னு - அகலூல்லேனிறையுமென்றலர் மேல்மங்கையுசைமார்பா! என்று, 
பூர்வ வாக்யமதுஸந்இத்தவர் - த்வயத்இல் பூர்வவாக்யார்த்தத்தை அடி. 
= ee ் ர 

  

    
    20 மாபதாகம் பண்ணுகைக்காக 
பெருவிலையனானவழகைச் இருவங்இச்சதுபவிக்கலாம்படி வாமகவேஷத் 
தை பரிக்ரஹித்துக்கொண்டு மஹாபலியஜ்ஞவாடத்திலேசென்று (௪) 
ஈமூன்றடி? என்திரந்துதான் சொன்னபடியே, அவன்செய்யும்படி. விரி 
gurl ஆகர்ஷகமான வடிவைக்காட்டிவசேரித்து நின்றமஹாவஞ்சகன் 
(௨) “காண்மின்களுலசென்று கண்முகப்பேகிமிர்ந்த?” என்னு, கோக் 
குவித்யேகாட்வோசைப்போலே இகோராஸ்சர்யம் பாருங்கோளென்று 
லெளகெசெல்லாருடையவும் கண்ணெ£சே, (௩) * அகல்கொள்வைய 
மளந்தமாயன்?” (௪)  இசைஞாலம் தாவியளந்ததும் ? (௫) “வை 
யமளந்தமணாளர் ”?. * மண்ணும்விண்ணுல்கொண்ட மாயவம்மான் 7 
(௬) “* ஒரடியாலெல்லாவுலகும் கடவக்ச?” (or) *தோவிவையல்கொ 
ண்ட தடந்தாமரைகள்'” என்று, விஸ்க்ருசமாய், இக்குக்ளோடே௯ூ 
மன பூமியையும், உபரிசனலோகங்களையும், சென்தலுலாவினாப்போ 
லேஸ-கசமாம்படி, எங்குமொக்கப்பசப்பியளந்து கொண்ட vier 
லபனுய் நிசசியயபோக்யெமான இருவடி.களை (இணைத் தாமரைகள் காண. 
விமையோரும் வரும்படி.சென்னு சேர்க்கஉலகத்திலதச்தேகண்ட) (௮) 

- “ஏன்னாளே காம்மண்ணளந்தவிணைத்தாமரைகள் காண்பதர்க்கு!” என் 
நித்யாஇிப்படியே, இருவுலகளந்தருளின ஸர்வஸ-லபமாய் கிரஇரய 
போக்யமாய் சேர்தியழகையுமுடைத்தான இருவடிகளை காம்காண்பசெ 
ப்போதோவென்று நித்யஸரிகளூ மஅபவிக்கவாசைப்பட்டு வரும்படி. 
(௯) *அன்றுஞாலமளக்தபிசான்பசன்சென்னு சேர்இருவேல்கட் மாமலை! 
என்னு, இருவுலகளந்தருளிக செயலாலே ப்ரகாசக்ெஸர்வஸ்மாத் uss 
வத்தையுடையவன், அக்க ஸ்ரமம்தீச விடாயர்மடுவிலே சேருமாப்போ. 
லேயுகந்து நித்தெ (௧௦) *இலதமுலகுக்காய் நின்ற இருவேங்கடம்!” 
என்று, லோகத்துக்கு முக்யாபரணமான இருமலையிலேகண்டு. (௮௧ 
ல$ல்லேன் என்று, பூர்வவாக்யமறுஸந்இத்தவர்.) (௧௯) * அகலூல்லே. 

.. (க) இ-வா.டு.௧௦.௯, (௨) இ-வா. ௬- ௩-௧௧, (௩) ஷே.௪. ௬. (௪) ஷே 
௫.௩. (௫) ஷீ. ௬. ௧. ௧. (௬) ஷே. ௯. ௯, (௪)ஷூ௯. (4) டே.&௦. ௬ 
(௧) ஷீ ௬௩௮. (௧0) ஷே. ௬, ௧௦, ௪, (௧௧) ஷே. ௧௦, ம ட
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சதுர்த்தப்ரகரணம். ௩௬௨ 

ள் மூ. பிணக்கறத் தொடங் வேதப்புனிக விறுதசொன்னஸா-ச் 
யோபாய ஸ்சவணஸஸோகஸ ஜாதீயர்க்குத்தக்தனன் மற் 
ஜோர்களைக ணிலம்புகுங்தேனென்று ஸ்வஹித்தோபாய 
நிஷ்டயை உக்த்யதுஷடாகங்களாலே 

  

பிணக்கறத்துடல்- பிணக்கறவென்றெபாட்டிலே, வணக்குடைத்தவ 
னெதியென்௮பக்ரமித்து, வேதப்புனிதவிருஇ - வேசப்புனிதவிருக்கை 
காவில் கொண்டென்னுமளவும், சொன்ன - ப்ரதிபாஇத்த, ஸாத்யோ” 
பாய- ஸாதஈ ஸாத்யல்களினுடைய, ரவண-கேள்வியாலே, ஸஸோக- 
மஸோகத்தோடு கூடின, ஸஜாதயர்க்கு - தம்மொடு ஸஜாதீயரானவர்க 
ளுக்கு, தந்தனன் - தந்தனன், (சனதாள் நிழலேயென்றும்) மற்னோர்க 
ஊைகணிலம் - மத்றொருசக்ஷகம் காணவல்லிகொளோவென்றும், புகும் 
தேன் - உன்னடிக்மேமர்ந்து புகுக்தேனென்றும், என்னு, “ இப்புடைக 
ளிலே, ஸ்வஷித்தோபாயநிஷ்டையை- தம்முடைய வெம்பெருமானே 
உபாயமென்றெ வத்யவஸாய விரோஷயுக்ததையை, உக்த்யறுஷ்டாகம் 
களாலே - தமதுக்இயாலும் அதுஷ்டாகத்தாலும், 

னிசையுமென்றலர்மேல்ம கயுரைமார்பா?? என்று, புருஷ்காரபூதை: 
யான பெரியபிசாட்டியாசை முன்னிட்டு (௧) “நிகரில்புகழாய்!” என்று: 
தடங், (௨) “இருவேங்கடத்தானே'” என்னுமதளவாக வாத்ஸல்யம், 
ஸ்வாமித்வம், ஸெளல்யம், ஸெளலப்யமாகெனாணங்களை யடையவே 
யதுஸந்இத்துக்கொண்டு (௩) * புகலொன்றில்லா ?” என்றும், ( ௪) 
“அடியேன்” என்னும், தம்முடைய ஆஞ்ச அநக்யகதித்வபுரஸ்மை: 
மாக *உன்னடிக்கழ்?” என்று, 'சரணொள!” என்ெ இருவடி.களையும், 
(௫ “ அமர்க்துபுகுக்தேன் ?? என்று, (௬) ஈசணம்ப்ரபத்யே” என்கிற 

வர்த்தத்தையும், அஅஸக்இத்தருளுகையாலே பூர்வவாக்யப்சக்ரியை 
யாலே. பூர்ணப்சபத ஈம்பண்ணினவர் (பிணக்கறத்துடம்கி வேகப் 

புனித. விறுதிசொன்னஸாத்யோபாயஸ்ரவண ஸஸோகஸஜாதீயர்க்கு) 

பத்துடையஒயவரில். (௪) “ பிணக்கதவறுவகைச்சமயமும்?? என்கி. 

பாட்டிலே (௮) ““வணக்குடைத்தவ னெறிவழிநின்று”” என்று, உபக்ச 

மித்து,(௯) “வேதப்புனிதவிருக்கை நாவில்கொண்டு ஞானவிதிபிழையா 

மே - அச்சுதன்றன்னை. மேலித்தொழுதுய்மினீர்கள் * என்றகளவாக 

ழுபதேசக்த ஸாத்யஸாதஈபக்தி ஸ்ரவணத்தாலே ,பதினுடைய 

துஸ்பைத்வஸ்வரூப விசோஇத்வங்களை. நினைத்துப்பிறக்க ஸோகத் 

தோடேகூடி அத்தாலே (௧௦) “ எய்தக் கூவுகலாவதே யெனக்கு 

(௧௧) “என்கான் செய்கேன்”. என்றிருக்கும். BG Wet 

யானவதஇகரசம் இ பல் (தக்தகன்மற்றோர்களைக னத் 

'தேனென்று ஸ்வஷித்தோபாய நிஷ்டையை aaa க ய் 

ன் Tair - &, 60-00, (2) Cap. (m) Cp. (௪) ஷே. Ge 

a Be ae Gua) te (a) On Ge es os (40) OF 3. Ge 
(௧௧) ௨.௮. ௩... 
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௫௬௪ ஆசாரியஹ்ருதயவ்யர்க்யாதம். 

மூ. காட்டெருசாரும்பத்இல். : 
மூ-(ஸ) எண்ணிலாக் 

    

காட்கேரூர் - ப்ரகாடுப்பிக்கனூர், ஆரும்பத்தில் - ஆருவதானரதக 
(த்தல், ப் 

(௮) எண்ணிலா - அஸல்க்யாதமான, 

"காட்டேரூர் ஆரும்பஜ்தில்) அதாவது: (௧) 4 ஐந்தகன் தகதாள்கி 
மல்?” (௨) “இருவிண்ணசர்மன்னுபிசான்கழல்களன்தி மற்னோர்களை 
சணிலங்காண்மின்களே 7? என்றை சம்முடைய உக்இயாலும், “996 

  

  

ேமர்ந்து. புகுந்தேன்?” ஏன்ற சம்முடையவதுஷ்டாகத்தாலும் தமக் 
இந்த. ஷித்தோபாயத்திலுண்டான நிஷ்டையை ப்ரகாடிப்பிக்கிறார். 
ஆரும்பத்திலென்கை, % 

£ வமா. (௪) எழாம்பத்தால், உபாயக்ருத்யத்இத்கபேக்ஷிதமான 
வி௫த்ர மாக்தியோகத்தாலே யதாஜ்ஞாகம்பிறந்தவர்களுக்குக் கொடு 
க்கக்கடவகான பரமப;த.ததை, தானேஉபாயமாகக் கொடுக்குமிடத்தில் 
இர்யக்ஸ் தாவரங்களுக்கு ம்ஸத்ருவுக்குமுட்படக்கொடுக்கவல்ல ஸர்வ - 
மாக்தியான ஸர்வேஸ்வரன் இருவடிகளை கஷண்காலமும் பிரியக்ஷமசன், 
திக்கே ஸாங்கப்சபதாம் பண்ணி தம்மைவிஷயல்களிலே மூட்டி தன் 
பக்கல் சேராதபடி. யகற்றுமவையான இந்த்ரியங்கள் கடையாவேதஸம் 
ஸா௫துத்திலே வைக்கக்கண்டு விஷண்ணராய் கூப்பிட்டு, தம்தமைதாம் 
பேசமாட்டாதபடி களர்ந்து பிறசால் மீட்கவொண்ணாகபடி. அப்ஹ்ரக 
இத்தசாக, அவன்சன்விஜயங்களைக்காட்டி. மிவரைத்தரிப்பிக்க அந்த 
தறிப்பும் ஸம்ஸாரிகளிழவைகினைத்துச்சவதிப்பழைய வார்த்தியே தலை 
யெடுத்து அதுபாவ்யவிஷயம் ஸ்ம்ருதிவிஷயமாயொருமூகம் செய்து 
ஈலியகோவுபட்டு, இப்படியெடப்புஞ் சாய்ப்புமாக க்லேசக் செல்லச் 
'செய்சே உபாயபூதனான உனக்கு ஜ்ஞாகஸுக்இகளில் குழையற்திருக்க 
வெனக்கு ஆடுஞ்சாம்யகஇித்வங்களிலும் ஆர்த்தியிலுல் குறைவற்திருக்க 
'என்னைஸம்ஸாகத்திலே வைக்கைக்கடியென்? என்றுகேட்க, அவனும் ஈம 
க்கும்கம்முடையார்க்குமினிதாக இருவாய்மொழிபாடி.விக்கவைத்தோல் 
காணுமென் தருளிச்செய்ய, ல்யாஸுஇகள்முகலாழ்வார்கள் கலிபாடுகை 

. க்குண்டாயிருக்க ஈம்மை மிட்டுக்கவிபாடி. வித்துக் கொள்வதே? என்று 
வன்பண்ணின உபகாசத்தையதுஸந்தித்து அதுக்குப் சத்யுபகாசம் சே 
"மூக்காணாமையாலே இனியிதொழியச். 'செய்யலாவதொன்றில்லை என்று. 

ரன்விளையிலே பெரியபிசாட்டியாருடனே வெழுநீதருளியிருக் 
£க்கக்திலே.. இருவாப்மொழிகேட்டித்கடிமைசெய்வதாக 

அங்கேதம்திருவுள்ளல் ப்சவணமாகையாலே பசமபதத்இ 
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சதுரத்தப்ரகரணம். ௩௬ 

மூ. குணங்கள் பாலதுன்ப வேறவன்மாயாப்பல்யோகு செய். 
யென்னும்" ஆஸ்சர்யாக்தியோகத்தாலே. கெளிவுற்றவர்க் 
கே ஏற்றரும் வைகுந்தத்தையருளும் ப்சாபகத்வம் புற்பா 

  

  

குணல்கள் - ஸதீலாஇிகுணாஅகுணமான வஒிவுகொண்டு, பாலதுன்ப் - 
இடமறிந்து ஸஃகதுக்கங்களையுண்டாக்னொயென்னும்படி, வேறவன் - 

கல்ப்நீதோறும் வெவ்வேறான நாமாஇகளையுடையனாய், மாயா - அத்: 

யான்சர்யமும், பல் - அரேகவிதமான, யோகுசெய்தி - ஐகத்ரச்ஷ 

னோபாய ந்தைபண்ணிஞய், என்னும்-இப்படிசொல்லப்பட்ட, ஆஸ் 

சர்ய - ஆஸ்சர்யகசமான, ஸக்தி - ராக்திவிஸோஷங்களுடைய, யோகத் 

தாலே - எம்பந்தத்தாலே, தெளிவுத்தவர்க்கு - கெளிவுமீதக்தவர்களு 

க்கு, ஏற்றரும் - ஒருவசாலும் ஸ்வ்யத்நத்தால் ப்சாபிக்கவரிதான; வை 

குந்தத்தை - ஸ்ரீவைகுண்டத்ஷ்த, அருளும் - ஆழ்வார்க்கு க்ருபைபண் 

ளுநின்றுள்ள, ப்.ராபகத்வம் - ஸகலபலோபாய பூதனாகையை, புற்பர- 

படருகறயுல்லுமுதலாக, 

லிருப்பையும் உபேசுஷிக்கும்படியானவர் கீழ் தம்முடைய உபாயகிஷ்டை 

யை வெளியிடும்படி புகுரநின்றவர்களுக்குத் இருவாசன் விளையேப்சாப் 

ல்கெழுக்தருளி நித்ெவன் உபாயமென்௮ தாமதுஇயிட்ட ப்ரா 
ப்பாலே வெளியுகேறாசெ 

  

  யம், 
ப்ய.ப்சாபகங்களினுடைய முடிவை தம்முக 
ன்கருர்(எண்ணிலாக்குணங்கள்பாலதுன்பலேறவன் மாயாப்பல்யோகு 
செம்இ யென்னு மாஸ்சர்யரக்இயோகத்தாலே) (௧ ) * எண்ணிலாப் 

பெருமாயனே ”” என்று, எண்ணிறத்த வாஞ்சர்யமான குணங்களை 

யுடையவனே ! என்றும் (௨) ** குணங்கள்கொண்ட, மூர்த்தியோர் 

மூலசாய்ப்படைத்தளித்துக் கெக்கும்'” என்௮, ஸத்வாதிகுனாகுகுண 

மான மூர்த்தளைக்கொண்டு ஸ்ருஷ்ட்யாஇகளைப்பண்ணுமவனெல்றம், 
(௩) “பாலதுன்பங்களின்பகள்படைத்தாய் 7: என்று, இடமறிந்து 

Gea அக்கங்களைக்கற்பித்தவனே 1 என்றும், (௪)4 ஊழிகோகாறி 

புருவும் பெருஞ்செய்கையும் வேறவன்வையல்காக்கும் 2 என்னு, கல் 

பக்தோறும் ரூபகாம... சேஷ்டி.தங்களை: வேறுகவுடையனாய்க் கொ. 

ண்டு ஜகத்தைசக்ஷிக்கு மென்றும், (௫) “மாயாவாமனனே? என்னு, 

ஆச்சர்யசேஷ்டி. சங்களையுடையவனே |. என்றும் (௬)3 உள்ளப்பல் 

'யோகுசெய்தி'” என்று, இருவுள்ள த்திலேபல சச்௲ணோபாய இத்தனை 

களையும் பண்ணுகிற்தியென்றும்; இப்படி, Upp A gut sé சொல்லப் 

பட்ட உபரயக்குத்யத்துக் கபேகதிதகமானஆஸ்சர்: யளுக்தியோகத்தாலே 

(களிவுற்றவர்ச் கேற்றரும் வைகுந்தத்தையருளும் ப்சாபகத்கப்பதிப் 

(கூ. திஃவா.எ. ௪, ௯ (2) @p se (6) Cp. 2 ot, (F) OP 2 ss. (@) 

Cag, Ge (=) பேக. உன்னு SAO Shee we,    
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௩௬௭௬ ஆசாரியஹ்ருதயவ்யாக்யாதம். 

மூ, யெறும்பு பகைவனுக்குமாக்கவல்ல ஸர்வராக்இபாதம் அகி 
லூல்லாத தம்மையகற்றுமவற்தின் நடுவேயிருத்தக்கண்டு 
ஈலிவான் சுமதெர்தாயோவென்று. ஸாதகபலமான வாக் 
சோமத்தோடே. பழியிட்டுக் 

  

    

எலும்பு - பிமீலிகை என்ன, பகைவனுக்கும் - பழம்பகையுடைய ௪ 
“பாலன் - (இவர்கள் விஷயத்திலும்) ஆக்கவல்ல ஆம்படிபண்ணீவ்ல்ல, 
ஸர்வபமக்இ - ஸர்வசக்தியுடைய, பாசம் - இருவடி.கீளை, ௮கலல்லாத- 
ஒருக்ஷணமும் பிரியக்ஷமால்லாத, தம்மை - ஆற்வாசை, அகத்றுமவற் 
நின் ஈடுவே - பகவத்விஷயத்இல் கைவைக்கவிடைச்சுவசான பஞ்சேம் 
இரியங்களின் ஈடவிலே, இருத்தக்கண்டு - இருக்கும்படி பண்ணக்க 
ண்டு, ஈலிவான் - கலிகைக்காக, ரமதேந்தாய் - (ஸகலபசங்களையும் 
வஹிக்கைக்குஸாதஈமான) சும்மாடபோலே யிருக்றெதேஹத்தைக்கொ 
டுத்தாய், ஓவென்று - மூர்த்தியோவென்று, ஸுத௩ - (சற்தாம்பரிக்7 
ஹித்த) உபாயத்தினுடைய, பலமான - பலமாய்வந்ததான, ஆக்சோ 
ஸத்தோடே - பெரியகூப்பிடோடே, பழியிட் - அவன் தலையிலேபழி 

யிட்ட, ச 

வெறும்புபகைவனுக்கு மாக்கவல்ல ஸர்வஸக்இ) (௧) (தெளிவுத்று 
விவின்றி நின்ஐவர்சின்பக்கஇசெய்யும் ? * ஏத்தும் வைகுந்தத் 
தை யருளும்” என்னு, ப்ராப்யப்சாபகம்களிசண்டும் தானேயென்தத்ய 

  

வஹித்து பின்னை, நாட்டார்கள் செயல்கள்கண்டாதல் யுக்த்யாபாஸம் 
கொண்டாதல் பிற்காலியாதேரின்று, அவர்களுக்கு நிரஇஸயாகந்த 
யுக்தமாய் ஒருவராலும் ஸ்வயத்த்தாலே ப்ராபிக்கவொண்ணாஇருக் 
Bp னாவைகுண்டத்தைத் தன்னருளாலே கொடுக்கறகன்னுபாயத் 
வத்தை (௨) “புத்பாமுதலாப்புல்லெறும்பாஇ யொன்தின்றியே ஈத் 
பாலுய்க்குத்தனன்”” (௩) ** நாட்டையளிக்துய்யச்செய்து * என்றும், 
(௪) சேட்பால்பழம் பகைவன்செபாலன் இருவடிதாட்பாலடைந்த ?? 
என்றும், ஜஞாகலேசமில்லாத இர்யக்ஸ்தாவரல்களுக்குல் ப்ராஇகூல் 
யத்தில் முஇசரின்றரத்ருவுக்குமாம்படி பண்ணவல்ல ஸர்வஸக்இயான 
வன் (பாதமகல$ல்லாததம்மை) (௫) “ஆடியேனுனபா.தமகலூல்லேனி 
aps” என்று, தன்இருவடிகளை க்ஷணகாலமும் அகலஸக்தறன்றியே 
(௬) “அகற்றரீவைத்த மாயவல்லைம்புலன்களா மவை”” என்று, தன் 
'இருவடிகளைக் ட்டாகபடி. அகற்ஐவத்ரான இந்த்ர்யங்களிக்கடுவே மில் 
வுடம்புலேயிருக்கும்படிவைக்கக்கண்டு, நலிவான். சுமதெர்தாயோவெ 
ன்று ஸாதஈபலமான வாக்சோராத்தோடே பழியிட்ட) 4 ௭) 4! கலி 
'வானின்னமெண்ணுகன்றுய்”” (௮) “அன்பு௬௦ நிற்குமது. நிற்கச்சுமட 

... (தி-வா.ஸ.ட,௪௩(6ஷி க (௩) ழே ௨, (௪) ஷு ௩. ee = 
0s Ge (a) GOR. Ge ௭.௮, (௭) ஷீ ௭, ௪ ௧, (௮) ஷே. ௧௦. 
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சதுர்த்தப்ரகரணம். ௩௬௭ 

          

. மூ, கங்குலும் பகலும் மடைவத்றவார்த்தியைக்கோயிற்றிரு 

கெட்ட கேள்வியாக 

் லுமு , அடைவற்ற - 
அக்சமமான, ஆர்த்தியை - துக்காஇயத்தை, கோயிற்திருவாசலிலே - 
பெரிய. பெருமாள் இருமூன்பே, முறைகெட்ட - முறைதப்பின, கேள் 
வியாக்கி - இருச்செவி சாற்றும்படிபண்ணி, 

   

   

தந்தாய் ?? (௧) 4 விண்ணுளார்பெருமானேயோ ?” (௨)  மூன்பரவை. 
கடைந்தமுதங்கொண்ட மூர்த்தியோ என்று, விளம்ப ஹேதவில் 
லாத உபாயத்தை பரிக்சஹித்தாலதுபலப்சகமாக் தனையும் இக்து 
கூப்பிடுமித்தனையாகையாலே சழ்தாம்பரிக்சஹித்த உபாயத்இன்பல 
மாய் வந்ததாய் கலங்காப்பெருககரும் கலங் நிக்ரஹிக்க உபாயத்இன் 
பலமாய் வந்ததாய் அவனுக் க்குக் குடி.யிருப்பரிகாய்வந்து விழவே 
ண்டும்படியான ஸம்ஸாசத்இலடிக்கொஇப்பால்வந்த பெரியவாக்சோ 
த்தோடே கூடிக்கொண்டு சன் தலையால்தந்ததத்தையும் அவன் 
,கலையிலேயேதிடும்படியான ப்ரரப்தயை யுணர்க்தவ சாகையாலே 
இக்த்ரியங்களையிட்டு நலிவிக்கறுய் கீ, என்றவன்மேலே பழியிட்டு (கம் 
குலும்பகலுமடைவத்றவார்த்தியைக் கோயில் இருவாசலிலே முறை 
கெட்ட கேழ்வியாக்) இப்படிகூப்பிடத் தானும் க்ஷமரன்றிக்கே. 
அவஸர்ஈசாய்க்கொண்டு பிராட்டிதசையை அடைந்து” (௩) “கங்கு 
லுக்பகலும்கண்டுயிலறியாள் ?” ( ௪) * இட்டகாலிட்டகைகளாயிருக் 
கும்?” (௫) “ க்இக்கும்இசைக்கும் ” இத்யாஇப்படியே, இவாசாத் 
சவிபாக மறஅமுவது தொழுவது மோஹிப்பது ப்சலாபிப்பத அடை 
வுகெடப் பேசுவது நெுமூச்செறிவது அ.துதானும் மாட்டாதொழி 
வது ஸ்தப்தையாயிருப்பது இப்படி. ஆர்த்இிவிஞ்டிச் செல்லுகையா 
லே (௬) “ eraxzs, ட Sgerd BPSD Gsns | Br wansegGd 8 

Bporrinarst ” “ guorPFisr vbGS3 Fis RidearCure 
மாதவிப்சம£ மோஹோவ்யாஇ ஸ்ம்ருதஸ்சேஇவிகாசா£ reczrsve” 
என்றாப்போலே அவஸ்தைகளுக்கடைவு பிடிக்கவொண்ணாதபடி. ௩ட 

கெவார்த்தியை பெரியபெருமாள்” கண்வளீர்ந்தருளு£றெ. கோயில். 
'இருவாசலிலே பெண்பிள்ளையைப் பொகட்டுத் இருத்தாயார் கூச்ச 
முறைதவிர்க்து கானே யிவள் தளையை அவர்க்குச்சொல்லி (௪) *இரு 

வசங்கத்தாய்யிவள் இதத்தென் செய்ன்முய் 2 (௮) “ என்செய்இட் 
டாய்? (௯) * என் இத்இித்தாய்? (௧௦) * என்செய் கேனென் 
இருமகட்கே? என்று, அவர்தம்மையே கேட்கும்படி. ௮த்யவஸாதம் 

பிறந்து. ( அடைவற்றவரதியை )) என்றுபாடமானபோது கங்குலும் 
பகலுமித்யாஇகளில் சொல்லுறெபடியே இவாசாத்சவிபாகமற அழு 

(6) B - an.c-o-G. (2) Gp- 40. (வ) ஷி-௨.௪ (௪) Ope, 
(இஷ.-ட.(௪)(௭) தி-வா.எ.&௨. ௪, (௮) மே-௩, (௬) Cage. (20)ehp. - 
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௩௬௮ ஆசாரியஹ்ருதயவ்யாக்யாரம். 

௫2. சேற்றவொண்ணாதபடி தோற்று ஒன்றி நிற்கப்பண்ணின' 
பலாதர்சம்மற்றும் கர்பாரிழலிலே சுவரிப்பழைய தரி 
க்கட் தலையெ௦2 அ சூழவும் பகைமுகஞ்செய்ய 

  

தேற்றவொண்ணாதபடி - தேற்றவேண்டாவென்று , ஆஸ்வஸிப்பிக் 
கவொண்ணாதபம, கோற்னு - அவ்விஷயத்இல்ஸ்தரி.த்வா.இகளையிழந்து, 
ஒன்திநிற்கப்பண்ணின - பாசவகசோடேசோரும்படி. தரிக்கப்பண்ணி 
ன, பலாதாஈம் - பலக்னெவதாகம், மத்றுங்கற்பாரிழுவிலே - நிஹீரஜம் 
மாக்களைஸ்ததித்து வாக்கைப் பாழேபோக்குற ஸம்ஸாரிகளுட்ய 
விழவிலே, சுவறி - இல்லாமற்போய், பீழைய - முன்புண்டான, திலி 
மை - ஸஹநாயசூக்யதையாலேயுண்டான, கூப்பிடு - ஆக்சோமும், தலை 
யெடுத்து - மேலிட்டு, சூழவும் - பார்த்தபார்த்தவிடமெல்லாம் அவனு 

* இலே, மூசஞ்செப்ய-ஒருப்பட 

வனுதொழுவதஇித் யாஇகளாலே ஆ Bache வஸ் 
தைகளுக்கோ சடைவுபிடிச்க வொண்ணாதபடி. ஈடக்ெவரதியை 
யென்று யோஜிக்கக்கடவது. (தேத்றவொண்ணாசப்டி. தோற்று) (௧) 
அன்னையர்காளென்னைத்கேற்றவேண்டா? (௨) “சண்ணபிரானுக்கென் 
பெண்மைதோத்தேன்?” என்று, பார்ஸ்வஸ்2சாலும் தேற்றித்கரிப்பி 
க்க வொண்ணாதபடி, அபஹ்ருத௫த்தராய்க் கொண்டு பாசதந்தர்யத் 
தையுமிழர்து (ஒன்திரிற்க்கப்பண்ணின பலா தாகம்மற்றுங் கர்ப்பாரிழ 
விலேசுவறி) இப்படி. விரஹவ்யதையாலே மிகவும்தளர்க்இருக்தெ விவ 
ரைத்தரிப்பிக்கைக்காக தன்விஜயபரம் பரையைக் காட்டிக்கொடுக்க 
கண்டு ப்ரிதராய் (௩) *குன்றமெடுத்தபிரா னடியாசோடு மொன்றி 
நின்ற சடகோபன்” என்று, தன்விஜயத்திலே தோத்திருக்கும்ஸ்ரீவைஷ் 
ணவர்களோடே பொருக்இரிற்கும்படி. பண்ணின பலாதாகமானது 
(௪) *கற்பாரிசாமபிசானை யல்லால் மத்துங்கத்பசோ?? என்னு, அவ 
தாசப்சயுக்க ஸெளலப்யத்தை யுடையனய் ப்ரியபசனுமாய் pPsur 
Suis தானல்கேரிக்க நினைத்தாரை. 'நிர்ஹேதுகமாக மோக்ஷ 
பர்யக்கமாக கடத்துமவனுமாயிருக்கெவிவனை யொழிய மற்றுமொரு 
விஷயத்தைக் கர்ப்ப ? இப்படிஸ-லபமான விவ்விஷயத்தை ஸம் 
ஸாரிகளிழப்பதே? என்று, அவர்களிழவையஸ்இத்து.  ௮இிலே 
சுவி பழயதனிமை கூப்பிதெலையெடுத்து ( ௫) * பாமருமூவுலகும் 
படைத்த பர்ப்பகாபரவோ 7 என்னு தடங் ( ௯), *சனியேன் தனி. 
யாளாவோ?” என்றொரு தணையன்றிக்கே மிருந்து: அவனுடைய gas 
காசணுத்வாஇகளைள். சொல்லி கூப்பிடும்படிமூன்புத்றை ( எ) “உண். 
ணிலாவியல் ??. கூப்பிபிளவும், தலையெடுத்து. ( சூழூவும்பகைமுகஞ் 
செய்ய) (௮) “குழுவும் காமரைகாண்மலர்போல் aig Gren pus” 
1. (இ;தி-வா. ஸ.௨,௯, (௨) ஷ-௫, (0 ஷ.- சடக் (௪) ஷெ௫டச, (௫) 

Gp. Fe Se ($1), Cap (ஸ) ழை ௭௪௧ (௮) ழே, ௭.௪. ae கல் 

டையவவயவசோபை, பகை-பாஇக்செ, 

  

   
  

   
        ia
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சதுர்த்தப்ரக ரணம், ௩௬௬ 

மூ, எடுப்புஞ்சாய்ப்புமான க்லேஸம்ஈடக்க உபாயாஇகாச 
தோஷமொழிய மாயங்கள்செய்துவைத்த வை௫த்ரியைக் 

, கேட்க ஐச்சமாக விருத்தியுதக்கொண்ட ஸ்வபசப்சயோஜ 
குத்தையருளிச்செய்ய 

எடுப்பும் சாப்ப்புமான - தலையெடுத்தும் தலைசாய்ப்பதுமான, கலே 
      

ஸம் 2 பாஹ்யஸம்ஸ்லேஷாபாவப்ரயுக்தமானக்லேசம், நடக்க - கடம் 
கொண்டிருக்க, உபாய - உபாயத்தினுடையவும், ௮இகாச - (ணா 

கதாஇகாரமான வா௫இஞ்சிர்யாகந்யகஇத்வங்களாற அதஇிகாசத்தினுடை 
யவும், கோஷமொழிய - தோஷமின்திக்கேயிருக்க, மாயங்கள்செய்து- 
ஆச்சர்யங்களையுண்டாக்க, வைத் தவைத்ரியை - என்னை ஸம்ஸாசத்தி 

லேவைத்த வாஸ்சர்யத்தை, கேட்க- அவனைக்கேட்க, ஐச்சமாக- தன் 

னிச்சையாலே, இருத்இ - ஸம்ஸாச.த்இலே யிருக்கும்படி.பண்ணி, உற - 

(தனக்குக் தகுதியானகவியைப்பாடிவித்து, கொண்ட - ஸ்விகரித்த, 

ஸ்வ - அவாப்சஸமஸ்த காமனானதனக்கும், பச - தன்னடியார்க்கும், 

ப்சயோஜாத்தை - உத்தேஸ்யஹித்தியை, அருளிச்செய்ய - அதுக்கு 

  

(4) 1 இணைக்கூற்றல் கொலோவதியேன்?” (௨) **கண்ணன்கோ 

ளிழை வாண்முகமாய் கொடியேனுமிர் கொள்சன்றதே 1 என்று, 

முன்பதுபவித்தவவனுடைய முகாஉயவஷோபையானது விரகஸ்ம்ரு.இ 
விஷயமாய் பார்த்தபார்த்தவிடமெய்கும் தோன்திரின்று கலிய(எடுப்பும். 

சாய்ப்புமானக்லேராம்ஈடக்க) விஜயல்களைக்காட்டித் சரிப்பித்தபோது 

'தலைமாய்க்தும் மீளவும் கூப்பிடும்படி தலையெடுத்தும் இப்படியெடுப்பும் 

சாய்ப்புமாய்ச்செல்லுறெ க்லேஸம் ஈடவாநிற்கச்செய்கே (உயாயாஇிகாச 

தோஷமொழிய மாயங்கள்செய்து வைத்தவை௫த்இிரியைக்கேட்க) உயர 

யபூசனானவுனக்கு அஜ்ஞாகாஸக்திகளாகிற தொஷமின்திக்கேயிருக்கராச 

னாகதனுனவெனக்கு ஆடுஞ்சிர்யாகர்யகஇத்வங்களும் ஆர்த்தியுமுண்டா 

கையாலே. அதகாசதோஷமின்திக்கேயிருக்க (௩) “பாசல்கள்கிக்இ ” 

என்னு, துடல்ி (௪) “மாயல்கள்செய்துவைத்தி” என்று அவித்மாகர்ம 

வாஸகா. ரூகெளை ஸவாஸகமாகப் போக்கி உனக்காந்யார்ஹ மோஷ 
*மாகக்கொண்டபின்பு ஜன்ம மரணாத்யாஸ்சர்யங்களை யுண்டாக்இ யெ 

ன்னை ஸம்ஸாசத்திலே வைத்த வாஸ்சர்யத்தை யருளிச்செய்யவேணு, 
மென்றுகேட்க (ஐச்சமாகவிருத்தி யுறக்கொண்டஸ்வ பசப்சயோதுகத் 
தை யருளிச்செய்ய) அவன்மமக்கும் நம்முடையார்க்கும் போதுயோக் 

காக உம்மைக்கொண்டு இருவாய்மொழிபாடுவித்துக்கொள்ள வைத். 
தோம்காணுமென்று, கர்மமடியாகவன்றிக்கே தன்னிச்சையாலே இரு 

(த) :இ-வா.எ எ, க. (௨)ஷூ- ௮, (௩) ஷ-௮:௫ (௪) ஷை. 

௪௭ 
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௩௭௦ ஆசாரியஹ்ருதயவ்யாக்யாதம். 

மூ. யென்சொல்லியெர்காள்பார் வீண்ணீரிறப்பெதிசெ.௫வுமெ 
ன்ற வுபகாசஸ்ம்ருதியோடே தன்சரிதைகேள்வியாகாம 
வின்பம் பயக்கவிருந்த நிலத்தேலர்குழுவிலே பாட்டுக்கே 
ட்பிப்பதாக காரகோஷ்டியையும் 
  

என்சொல்லி - என்சொல்லிரித்பனே, எங்காள் - வ் 
னே, பார்விண்ணீர் - பார்விண்ணீர்முற்அும்கலக்தபருகலும், இறப்பெ 
இர்- இறப்பெதர்காலம் பருலுமார்வனோ, எ௮வும்- எதுவுமொன்னு 
மில்லைச் செய்வஇிங்குமங்கே, என்றெ - இப்படிசாமே பேசும்படியான, 
உபகாரஸ்ம்ருதியோடே - அவன்பண்ணின உபசாசாுஸந்தாகத்தோ 

  

டே, சன்சரிதை- ஸ்வமாஹா்ம்யப்சஇிபாதகமான ஸ்ரீசாமாயணத்தை, 
கேள்வியாகாமல்-தனியேமிருந்துகேட்டாப்போலே யாகாமே, இன்பம் 
பயக்க - ஆஈந்தமபிவ்ருத்தமாம்படி, இருந்த - கூட்டமாகவிருக்க, நில 
'க்தேவர் - பூலரசான ப்சாம்ஹணருடைய, குழுவிலே - இசளிலே, 
பாட்டு - காகரூபமான இருவாய்மொழியை, கேட்பிப்புதாக - கேட்கும் 
படிபண்ணுவதாகு, காககோஷ்டியையும் - கோஷ்டியாவிருந்து ஸாமகா 
ஈம்பண்ணும் பசமபதத்தையும், 
  

28 (8) “உமப்பலவன்கவி” என்றெபடியே, தனக்குத்தகுதயான கவி 
களைப்பாடிவித்துக்கொண்ட ஸ்வப்சயோஜகமும் பசப்சயோஜகமுமான 
வித்தை வைத்ததற்கு ஹேதுவாகவருளிச்செய்ய (என்சொல்லி யெர் 
நாள். பார்விண்ணீரிறப் பெதிசெதுவு மென்ற வுபகாசஸ்ம்ருதியோ 
டே) வ்யாஸ. பராரவால்மீடிப்சப்ருதகள்முதலாழ்வார்களுண்டா 
யிருக்க. கம்மைக்கொண்டு கவிபாடவித்துக்கொண்ட உபகாரத்தை 
யதஸக்தஇத்து. (௨) * என்சொல்லிரித்பனே? (க). 4 எங்காள் இந்தத் 
தார்வனே?. (௪). * பார்விண்கீர்முற்றுங்கலக்து. பருலுமார்வனோ 2” 
(௫): இதப்பெதிர்காலம் பரு$லும்மார்வனோ :” என்றவன்பண்ணின 
உபகாரத்தை யதஸர்இத்தால் எல்லனேகான் தரையில் கால்பாவுவது 
அவ்வுபகாரத்தை காலதத்வமுள்ள தளையுமதுஸம்இத்தாலும் பர்யாப் 
தனுவறிலேன், -கைலஸ்தலங்களிலுமுண்டான. ஸகலசேதனருடைய 
வும் வாகாத்யுபகசாணல்களை கானொருவவுமேயுடையேனமாய் காலத்ச 
யத்திலிம் பேசியஅபவித்தாலும் தருப்தனுவனோ?. (௬). 4 உதவிக் 
சைம்மானு 2” என்றுதுடல்் (௭) 4 ஏதுவுமொன்றுமில்லை. செய்வ. 
இங்குமல்கே” என்று, இதுக்குப்சச்யுபகாசமாக ஆத்மஸமர்ப்பணத்” 
தைப்பண்ணுவோமென்னில் அதுவும் ததியமாமிருக்கையாலே- உபய 
விபூதியிலும் செய்யலாவதொன்றநில்லையென்னும்படியான- உபகாச ஸ்ம் 
ருதியோடே கூடிக்கொண்டு (தன்சரிதை கேழ்வியாகாமலின்பம் பய 
sad Ges அல்கத்ர் குழவிலேப்பாட்டுக் கேட்டிப்பதாக. ௧௩ 
டுதி-வா. எ. ௯.௯. (ூஷூ-௧. (௩) ஷி.- ௭. (௫) ஷே 2 ௯௮. 

(௫) ஷ.- ௭௯ ௯, (௬) 0௧௦, (௭) ஷே. 
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சதுர்த்தப்ரகரணம், ௩௪௧ 

மூ; தேவப்பிசானதிய மதத்தவர் சரமோபாயபசசானர்க்கு 
சீணகரமது துணித்தான் சரணன்றி மற்றொன்றில முள்ளி 

  

தத்பசரானவர்களுக்கு, நீணகரமது - (கீணகரமதுவேயென்றெ) இரு 
வாறன்விளையே ப்ராப்யம், அணித்தான் - பாணாஸ-ரனுடைய ஆயிரம் 
கைகளையும் இருவாழியாலே துணித்தவனே, பரணன்றி - அதுக்குபா. 

யமன்திக்கே, மற்றொன்றிலம் - வேனொருபாயமுடையோ மல்லோம், 
உள்ளித்தொழுமின் - இல்வர்த்தத்தையதுஸக்இத்து ௮அவனையேளேவி 
யுங்கோள், என்று - ஏவம்ப்ரகாசேண, ப்ராப்ய - ப்ராப்யத்தினுடைய 
வும், curse - ஸாதகத்இனுடயவும், அவதியை - சசமாவதியை, ப்ரீ 
யாலே - தம்முகப்பாலே, ப்ரகா௫ிப்பிகலறார்- எல்லாருமதியும்படி. பண்: 
ணுஏரூர், எழாம்பத்தில் - எழாவதான சதகத்தில். 

கோஷ்டியையும் தேவபிசானறியமறந்தவர்) (௧) “செம்பவளத்திசள்வாய் 
,தன்சரிதைகேட்டார்? என்றெபடியே, பிசாட்டியை யொழியப்பெரு 
மாள்: தரியிருக்தவிருப்பிலே கூமலவர்கள் ஸ்ரீசாமாயணம் கேட்பித் 
தாப்போலன்திக்கே (௨) *இன்பம்பயக்கவெழில் மலர்மாதரும் தானு, 

மிவ்வேழுலகையின்பம் பயக்கவிநிதுடன் வித்திரு்து” என்று, ஆந்த 

மயனான தனக்கும், ஆஈந்தவர்த்தகையான பிராட்டியும் தானுமான 

சேர்த்தியிலே லோகமடங்சவாழும்படி உபயவிபூதிகொதத்வத்தால் வந்த 

வேறுபாடுதோத்ற வெழுந்தருளியிருந்த, நிலத்தேவர்குழுவணங்கும் 

இந்தைமூழ் இருவாரன்விளையிலந்த பூஸ-ரசான ஸ்ரீவைஷ்ணவர்கள் 

'இரளிலேப்சத்யுபகாரமாகத் இருவாய்மொழிகேட்பித் கடிமைசெய்யப் 

பார்த்து இருவாரன்விளையிலே பரத்வவிமுகமாம்படி. கக்கெஞ்சு os 

வணமாகையாலே (௩) “இருவாசன்விளையுறைத் '£ரத்தனுக்கற்றபின்?” 

(௪) 4 சக்தைமற்ஜொன்தின் இதத்ததல்லாத் தன்மைதேவபிருனதி 
யும்? என்று, பகவததுபவ ஐகிதஹர்ஷூத்துக்குப் போக்குவிடாக. (@) 
fest Qstgstg” “are sre ஹாவு (ஹாவு” என்று, este ea 

பரமபதத்தில் கோஷ்டியையும் ஸ்வதஸ்ஸர்வஜ்ஞனாம் நினைவுக்குவாம் 
“ த்தலையிலேயிருக்து எல்லாருடைய நினைவுமதியும் ர சகாவை 

பஇயதியவிஸ்மரித்தவர் (சரமோபாயபரசானார்*கு, கற் தாமருளிச்செ. 

மீயக்கேட்ட ஹித்தஸாதரத்தலே தத்பசசானவர்களுக்கு (கீணகாமது. 

அணித்தான் சரணன்றி. மற்னொன்திலம். உள்னிக்கொறி 22 
ப்சாப்யஸாதகாவதஇியை ப்ரீதியாலே ப்ரகாடிப்பிக்கிறார் ஏழா 
அதாவது: (௯) ஈசீணகரமதுவே. மலர்ச்சோலைகள் ( 

'இ.க௦௮: (௨). இ- ௮௩௭ 
உடப்ரு, (௬) இ- வா, எ, ௧0௦ ௭௩ 
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௩௭௨ ஆசாரியஹ்ருதயவ்யாக்யாதம்- 

மூட) தேவிமார்பணியா... நேர்பட்ட கல்லகோட்பாடென்னுப், 
படி ஸாக்இயாலே நித்யமாகக்கல்பித்த பத்ரீபரிஜராஇகளை 
யுடைய ஸத்யகாமன் i 

(௮) தேவிமார் - தேவிமான்றெ பாட்டாலும், பணியர் - பணி 

யா வமசரன்இற பாட்டாலும், நேர்பட்ட - நேர்பட்ட நிறையென்ெ 
பாட்டாலும், கல்ல கோட்பாடு - ஈல்ல கோட்பாட்லெகமென்கறெ.பாட் 
டாலும், என்னும்படி - சொல்லப்பட்ட ப்ரகாசத்இலே, ுக்தயாலே- 
"தன்னுடைய ஸுக்இவிஸோஷத்தாலே, நித்யமாக - என்றைக்கு முள 
ராக, கல்பித்த - பண்ணப்பட்ட, பத்கீ - மஹிஷீவர்க்கக்களென்ன, 
'பரிஜ௩- பரிஜுங்களென்ன, ஆஇகளையுடைய - இவைமுதலான ஸ்.தாக 
போக்ய போகோப கரணங்களையுடைய, ஸத்யகாமன் - ஸத்யகாமனா. 
யிருக்குமவன், 

விளை? (௪) “வாணனையாமிசந்தோள் அணித்தான் 2 ௨) சரணன்றி 
மற்னொன்றிலம்? (௩) “உள்ளித்கொழிமின் தொண்டீர்? என்று நிரஇ 
ரயபோக்யமான இருவாதன் விளையாஜெமஹாககசமே ப்சாப்யம், ஆல் 
கெழுக்தருளிரித்றெ உஷாகருத்தகடவனுனவனே யந்த ப்சாப்யத்து 
குக்குப்சாபகல். இவ்வர்த்தத்தில் மாரூட்டமில்லை. ஆகையாலில்வர்த்த 
'தஇல் ருயடையார் புத்தபண்ணுல் கோளென்னு ப்சாப்யத்திலுடைய 
௮வஇ ததீயவிஷ்யமென்றும் ப்சசபகத்தினுடைய ௮வஇ அர்ச்சாவசாச 
ஸலபனுனவனேயென்லும் இவ்வர்த்தத்தை சம்முடைய உகப்பாலே 
வெளியிட்டருளுலரர் ஏழாம்பத்தி லென்கை, * 

வ்யா; (௮) எட்டாம்பத்தால் சழ்ச்சொன்ன ஸர்வரக்தியோகத் 
தாலே நித்யமாகக் கல்பிதமானபோக்ய போகோபகரண போகஸ்தா 
னங்களையுடையனுகையாலே ஸத்யகாமனான. ஸர்வேஸ்வசன், &ழ்த் 
சமக்குண்டான வாகெமான வடஷமையையும். விஸ்மரித்து serena 
'பவாலாபத்தாலேகலங்க தன்னுடைய குணல்களிலும் ஸ்வரூபத்திலு, 
மஇரல்கைபண்ணி ஸம்ஸாசகோஷாஅஸக்தானத்தாலே அஞ்னெவிவ 
சை தரிப்பிக்கைக்காக பூர்வோக்கோபகாசத்தைஸ்மரிப்பிக்க, அத் 
தாலே க்ருதஜ்ஞராய் அதுக்கு பலமாக விவசாத்மஸமமர்ப்பணம்பண்ண 
அத்தாலே தான் பெறுப்பேறு Guiged இவர்க்குண்டான ஆத்ம 
குணங்களாலே அ.இப்ரீதனுப் இவர் இருவுள்ளத்திலே யிருந்து Arh 
ஸயமாகவதுபவிப்பித்து இனி அயோக்யசென்றசலாகபம. ஆத்ம ஸ்வ 
சூபவைலக்ஷண்யத்தை ப்ரகாடப்பிக்க, அதனுடைய யாதாதீம்யத்தை 
யதணக்இத்து அவர் சழ்த்தம்முடைய ப்சாப்ய ப்சாபகங்களைக்கேட்டுக் 
அவர்களுக்கு. ப்சாப்யமொன்றும் ப்ராபகமொன்னுமாய் இருகசையுமாகா 
படி பண்டக டால் விஷயமொன்திலுமே தத்பசராக்குறா 

7 Se டர் பணியா நேர்பட்ட ஈல்லகோட்பாடென்லும் 
ir’      

       
ல கித்யமாகக்கல்பித்த பத்நீ பரிஜகாஇகளையுடைய ஸத் 

/ருமகள் பூமியேவமற்தமரராட்செய்
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be td A 
சதர்த்தப்ரகரணம். ௩௭௩ 

மூ. கொண்ட வாக்வ்ருத்இியையும் தப்பிக்கும் கலக்கமும் 
ஸங்கையுமச்சமும் இசத்தலைச்றெப்பத்தந்தவதில் கரத 
,ஞுதாபலப்ரத்யுபகாரமாக 

  

  கொண்ட - தனக்கு வாசுகமான வடிமையாக வங்கேரித்த, வா. 

  

இயையும் - (இருவாய்மொழி பாடுகையாஜெ) வ கக த 
மறப்பிக்கும் - மதக்கும்படி பண்ணின, கலக்கலமும் - (காணுமாதருளா, 
யென்ற) கலக்கஞுத், , ரங்கையும் - (அதிவொன்றும் ஸுங்இப்பனென்னு, 
சொல்லப்பட்ட) அஇஞுங்கையும், அது விது வுது வென்தறிவொன்றும் 
ரல்பப்பனென்ற வதிஞங்கையும், அச்சமூம் - பயமும், இச - நிவ்ருத்த 

மால்படி, கலைச்ெப்பத்தந்தவதில்-தாள்களை யெனக்கே தலைத்தலைச்ெ. 
ப்பத்தந்த (பேரு தவியென்றெபாட்டாலே பலசடியார் முன்பருளியவெ. 
ன்னு முன்பு பண்ணின வுபகாசத்தை ஸ்மரிக்கும்படி பண்ணினவதில், 
க்ருதஜ்ஞகா - (தமக்குண்டான) க்ருதஜ்ஞுதைக்கு, பல-பலமான, ப்சத் 
யுபகாசமாக - அதுக்கதுகுணமாகப் பண்ணுமுபகாசமாக, 

  

    
வார்மேவியவுலகம் மூன்றவையாட்சி' (௧) பணியாவமசர் பணிவும்பண்: 
பு் தாமேயாம்” (௨) “கேர்ப்பட்ட கிறை மூவுலகுக்கும் காயகன்?” (௯) 
“நல்லகோட்பாட்லெகங்கள் மூன்றினுள்ளும்தான்கிறைந்த * என்று 
nel ULES இவ்யமஹிஷிகளுக்கு வல்லபனாய் தித்பஸதரிகளேலித் 
ச்செய்ய அவர்கள் ஜோஷவ்ருத்இக்கும் ஜ்ஞாகாஇகளுக்கும் தானே 
விஷயமாய் தன்னோடே பொருதி பூர்ணமாய் கட்டளைப்பட்டிருக்தே. 
லோகத்சயத்துக்கும் நிர்வாஹகனாயிருக்குமென்னும்படி. 8ீழ்ச்சொன்ன. 
தன்பாக்இ தன்னாலே நித்யமாகக் கல்பிக்கப்பட்ட பத்கீ பரிஜஸ்காக 
போக்யபோகோபகரணல்களையுடையனாகையாலே ஸத்யகாமனாமிருக்கி 
ஐவன் (கொண்டவாக்வ்ருத்இயையும் மறப்பிக்கும் கலக்கமும் ஈங்கையும 

ச்சமும்£ர) “உம்மைக்கொண்டு கவிபாடுவித்துக்கொள்ளவைத்தோம்கா. 
ணும்?” ஏன்று கானிவரைக்கொண்டு வாசிகமான வடிமையையும் விஸ்ம 
நிக்கும்படியாக்னெ (௪) ''சாணுமாதருளாயென்றென்றேகலம்9”” என்று, 
'தன்னைக்கண்ணால் கண்டறுபவிக்கப்பெராமையால், வந்த கலக்கமும், 
அவ்வளவன்றியே (௫) '*உமறுகந்துகந்த?? என்று துடல்கி (௬) “அறி 

வொன்றும் ஸல்இப்பன் ?? என்று, தன்னுடைய ஆஸ்ரிகபாசதந்தர்ய. 
மாற குணத்திலும் (௭) “இறந்ததும் நீயே?” என்று துடல்9, “அதி 
கொன்றும் ஸங்இப்பன்'? என்று, தன்னுடைய, ஸர்வ ப் சகாரித்வமாகற 
ஸ்வரூபத்திலும் பண்ணின ஸுங்கையும் (௮) *ஈன்றுமஞ்சுவன்ஈசகம். 
காணடைதல்,? என்று, ஸம்ஸாசதோஷாநுஸக்தானத்தால் வந்த வச்ச 
மம், நிவ்ருத்தமாம்படியாக (தலைச்ெப்பத்தந்தவ இலக்குதஜ்ஞதா 
பல .ப்சத்யுபகாசமாக) ( ௯.) “தாள்களை எனக்கே தலைத்தலைச்சிெப்ப 

(0) இ- வ.க, ச. (௨) ஷெ- ௯.௪௯ (௧) ஜெ.-.௧0, ௧௩ (௪) ஷ௯, 
௨.(6)ஷ-௧௯ (௬0 ஷ. (௫) ஷூ- ௭. (2) ஷே- ௯ (௪) ஷே-௧௦,
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Rote ஆசாரியஹ்ருதயவ்யாகமயாதம். 

மூ. வேந்தர் தலைவன் கந்யகாதரஈம்போலே ஆரத்தழுவி யற 
விலைசெய்த ஆச்மலாபத்தாலே 
  

வேந்தர் தலைவன் - வேந்தர் கலைவனென்தறெ க்ஷத்ரிய ஸ்சேஷ்டகான 
ஜக மஹாசாஜாவினுடைய, கக்யகாதாம் போலே” (பெருமாளுடைய 
வடிவைக்கண்ட ஹர்ஷப்சகர்ஷூத்தாலே. நித்யாஈபாயிரியான பிராட்டி. 
யையும் தன் பெண்ணாக நினைத்துப்பண்ணின) கந்றகாகாகம்போலே, 
ஆசத்தழுவி ( உபகாரஸ்மிருதயாலுண்டான ஹர்ஷ்ப்ரகர்ஷத்தாலே. 
கைகள் பூர்ணமாம்படிபாவகரப்சகர்ஷத் தாலே, யணைத்து, 'அறவிலை. 
செய்த - அகர்யார்ஹமாம்பட யதுஇக்சயம்பண்ணிக்கொடுத்த, ஆத்ம 
லாபத்தாலே - ஆக்மவஸ்துவைப் பெறுகையாலே 

    

  

இதந்த? என்னும்படி. (௧) “மலசடிப்போதுகளெர்கெஞ்சத் தெப்பொ 
மூன மிருத்திவங்கப் பலாடியார்மூன்பருளிய?” என்னு பசாரசாஇ 
கள் முதலாழ்வார்களுண்டாயிருக்க தம்மைக்கொண்டு வாகெமானவடி. 
மையைக்கொண்ட பூர்வோபகாசக்தை ஸ்மரிப்பிக்க, அப்படி. மிகச்ெஃ் 
கும்படி. யுபகரித்தவதில் சமக்குண்டான க்ருதஜ்ஞகைக்குபலம் ஸத் 
ருஸப்சத்யுபகாசம் பண்ணுகையாகையாலே அதுக்கு ப்சத்யுபகாசமாக 
(வேந்தர் தலைவன் கஷ்யகாதாகம்பேரலே யாசத்தமுவி யறவிலைசெய்த 
ஆத்மலாபத்தாலே) (௨) * உதவிக்கைம்மாறு 7 * என்னுமிரென்ன 
உற்றெண்ணிலதுவுமற்றுங்கவன் pores)” என்று, £ழ் ப்சத்யுபகாச 
மாக ஆத்மாவை ஸமர்ப்பிக்கத்தேடி. 9 Mer பகவதியத்வாது ஸந்தா 
னத்தாலே நிவ்ருத்கரானமையுமதியாகபடி. உபகாச ஸ்மிருஇயால் 
வந்த ஹர்ஷத்தாலே கலங்க, (௩) “*வேந்தர்தலைவன் சஈகராஜன்?? என் 
இறபடியே, க்ஷத்ரியாக்ரோஸரனாப் ஜ்ஞாகாஇகனான ஜனகசாஜன் மாஹே 
ஸ் வசமான ததுர்ப்பல்கம் பண்ணின பெருமாள் ஆண்பிள்ளைத்சனத். 
தைக்கண்ட ஹர்ஷத்தாலே கலம்ட, (௪) “ஐஜுச௭லல0? “விஷ்ணோ 
ஸ்ரீரநபாயிக? என்றபடியே ததப்ருதக்டிக்தையாய் (௫) “ஈஸ் 
சன?! “ராகவத்வேபவத்ஹீ.தா”” என்னு, சதவதாசாஅுகூலமாக வவ 
தரித்த பிராட்டியை (௬). “90௦0ல் BHP, SESS | (HOS 
Meg Fes meson inom sr”? “Qua srunersrovansiwsh so 
ப்சதிச்சசைகாம். பத்ரம்தேபாணிம்க்ருஹ்ணிஷ்வபாணிரா ? என்று 
ஸமர்ப்பித்தாப்போலே (௭) “ பேருதவிக்கைம்மாரு தோள்களை 
யாசத்தழுவி யென்னுமிசை யறவிலை செய்தனன் ?” ஏன்று, wep 
ர்த்தமாயிருக்கச்செய்தே. உபகாச. ஸ்ம்ருதியால்... வத்த (ஹர்ஷத்தா 
"லே. காளும் தோளுமாய். பணைத்துத் தோற்ற. பாவகாப்சகர்ஷத்தாலே 

. (6) தி-வா.எ.௪௦௫.(6) ஷே-௯.௧௦. (௩) பெரியா -.இ. ௪, ௪; ௨, (2). 
(இ) ௮-பு.(௬)ஸ்ரீ-சா,ப,௭௪. ௨௬, (௭) இ-வா: ௮, ௪௧௦," 
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சதுர்த்தப்ரகரணம், ௩௭எடு 

மூ. யஇவவிளங்கப்பணைத்து ஜர்மபாரம்விட்டு ஆத்வார மா 
ஞூமாளாசென்று: பரிந்து அதரூபனோேடே அமர்ந்து பிரி 

,_ வில் க்ருபணதமையாகத்துவரும் வீதாகுணங்களாலே 
ப்ரிஇவர்த்இத்து 

ப்ரகாசித்து, பணைத்து - தஸாகமாகம். 
பணைத்து, ஜ்மபாஞம்மிட்டு - ஸைலேதசஸல்கங்களையும்விட்டு, ஆச் , 
வாரம் - இருவாபரலளவும் பிராட்டியனுஸரித்து, மங்கலாறாஸகம் பண். 
ணிஞப்போலே, ஆளுமாளாசென்று-ஈம்மையுபகரிக்கைக்கு ஆளுமாளு 
இரிலர், மலைசுமந்தாப்போலே இருவாழியையும் இருச்சல்கையும் தாமே. 
தரியாநின்றாசென்று, பரிர்து-அவன் இவ்விஷயத்திலே பரிவுடையசாய், 
அதுரூபனோேடேயமர்ந்து - தனக்கத்யந்த ஸத்ருரனோடே கலக்ததுப 
வித்து, பிரிவில் - விர்லேஷ தசையில், க்ருபணதமையாக 2யெல்லாரு 
மிரங்கும்படி, தவரும் - (அவனைக்காணவாசையாலே கண்ணும் வாயும்) 
நீர்ப்பசையறும்படியான, வ$ீதாகுணங்களாலே - ஜுக ஸடக்தரியுடைய 
குணங்களெல்லா மிவர்பச்சலிலே காண்கையாலே, ப்ரீஇவர்த்இித்து- 
பிராட்டிபச்கல்போலே, இவர் பக்கலிலும் ப்ரீஇயபிவ்ருத்தமாய், 
இணைத்துக்கொண்டு அத்யாதசத்தோடே அகந்யார்ஹமாகப் ஸமர்ப், 
டித்த ஆக்மவஸ் துவைப்பெறுகையாலே(அ.தீவவிளய்டட்பணைத்து) (க) 
8 ஒழுக்க Get ossy ress ளா » “அப்சமேயம் ஹிதத்தே 

ஜொயஸ்யஸாஜசகாத்மஜா ?” என்று, அவளைப்பெற்று விளல்சனொப்போ 
லே. சோதி என்றிவர்பேசும்படி. இவர்தம்மகல்லாகதொன்றை. தம்ம 
தாக ப்சமித்துக் கொடுத்தாப்போலே அவலும் தன்னதல்லாகதொ 
Sop பெற்றாப்போலே ப்சமித்து அத்யுஜ்வலனாய் (௨), “தோ 
ள்களாயிசத்தாய் முடிகளாயிசத்தாய். துணைமலர்க் கண்களாயிசத் 
தாய் தாள்களாமிசத்தாய் பேர்களாயிசதத்தாய் '” என்னும்படி, vos 

ஸாகமாகப்பணைத்து. ( ஜந்மபாரம்விட்டாத்வாரம் ஆளுமாளா ரெ 

ன்னு பரிக்ததருபனோடே யமர்ந்து பிரிவில் க்ருபணதகஞையாகத்து 
வரும் வதோருணங்களாலே ப்ரிஇவர்த்இித்து) ஸ்ரீஜகராஜன் இரும 
கள் பெருமாளைக் சைப்பிடித்தபின்பு அவசளவில் ப்ரிதியாலே gio 
பூமியான ஸ்ரீ மிிலையை பொன்னாக கினையாகாப்போலே இவரும் 
(6) “பாத்மடைவதன்பாசத்தாலே மற்றவன் பாசல்கள்: முற்றவிட்டு? 

என்னு, இருவஷிகளைக்குட்டுகையில் ஸய்கத்தாலே புறம்புண்டான 
வலிய ஸங்கங்களை நிஸ்மோஷமாகவிட்டு (௪) “வ க்க்ககால ஸி 

௭ஷ்க்ஷக்.? 4 ஆத்வாசமஅ வல் சாஜமங்கலா்யபிதத்த! ச என்று, 

அவள்பெருமாளுடைய வழகைக்கண்டு மங்கலாஸாகைம் பண்ணினப் 

போலே இவரும், (௫) “ஆளுமாளாராழியும் சல்கும். சுமப்பார்தர்ம்' 

(கு ஸ்ரீ - சா.ஆ.௩௮.௧௭. (௨). இ-வா. ௮. ௪, 40. (க) ஷே -௨,௧௧, (௬) 

்ீ-சா, ௮. ௪௪, ௨௧ (9) தி-லா. OP IRs 
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௩௭௬ ஆசாரியஹ்ருதயவ்யாக்யாதம்: 

மூ. இதஇக்க வுள்ளேயுறைந்து சண்டுகொண்டிருந்து yur 

நூஷ் போகமாக்கெவன். 
  

'இத்க்க - ரஸ்யமாக, உள்ளேயுறைந்து - ஹ்ருதயத்திலே கித்யவாஸம். 
பண்ணி, சண்டுகொண்டிருந்து - நிர்த்தன்கரக்தைப்போலே இவசை 
ஸர்வதா பார்த்துக்கொண்டருந்து, அமாதுஷபோகமாக்னெவன் - அப் 
சாக்ருத போகல்களை புஜிப்பித்தவன், பஸ்ஸ oes re) 
என்னு, தமக்குப் பரிகைக்கோசாளுமாளு௫றிலர் மலைசுமந்தாப்போலே 
'இருவாழியையும் ஸ்ரீபாஞ்சசங்யத்தையும் தரிப்பார் தாமாயிசாகின்ததெ 
ன்று அவன் ளெளகுமார்யத்தைக்கண்டு பரிந்து அவள் பெருமாளூ 
டைய மெளர்யாஇகளை கினைத்து பயல்கெட்டு (௧) “wosto” “துல் 
weer”? இச்பாஇப்படியே, ,சனக்கதுரூபனோடே பொருந்தி யநுபவித் 
,சாப்போலே, இவரும், (௨) * வார்சடாவருயி ?) என்னு துடல்9), 
அவன் மொளர்யாஇகளை யநுஸர்இத்து நிர்ப்பயராய் (௩) “அமர்ந்தமா 
யோனை முக்கணம்மானை கான்முகனை யமர்ந்தேநே”” என்றவனோடே 
பொருந்தி யஅபவித்து விஸ்லேஷதமையில் ௮வள் (௪) SSNPS 

Se ony si wvosy asm ph tgsn a | PwSosr sss Solasr Moss wos 

Toss” 1 ஹிமஹ தாளி கீவகஷ்ட ஷோபாவ்யரைபரம்பசயாநி 
மிட்யமாகா | ஸஹசசசஹிதேவசக்சவா£ ஜககஸ-தாக்ருபணாம்தஸாம். 
ப்பற்கா?” என்று, நிர்க்ருணரு மிரங்கவேண்டும்படியான கமையை 
ப்சாப்தையானுப்போலே, இவரும் (௫) *காணவாசா யென்தென்று 
கண்ணும்வாயும் அவர்6து” என்று அவனைக்காண வாசைப்பட்டு இக்கு 
க்கள்தோறும் பாற்பது கூப்பி. தாகையாலே கண்ணும் வாயும் நீர்ப் 
பசையறும்படி யாகையால் ஜுககுல ஸந்தரிகுணங்களெல்லாம் இவர் 
பக்கலிலே காண்கையாலே ( ௬ ) “Kw Srswwa {Eko Goes 
தச” குணுக்ரூப குணாச்சாபிப்7இர்ப்பூ யோப்யவர்த்தம 7? என்று, 
குணதர்கைத்தாலே அவள்பக்கல் ப்ரீஇவர்த்இத்தாப்போலே, Qaren 

வில். pases இத்இக்க, உள்ளேயுறைந்து (௪) “ககக 
8௬௯883 77 * தஸ்யாநித்யம் ஹ்ருதிஸமர்ப்பிக8 ” என்றெப்போது: 

மவள் கெஞ்சுக்கிதாம்படி. மிருந்காப்போலே (௮) * உள்ளும்தோ 
ம் இத்இப்பான்'” (௯) ஒருக்கடுத்துள்ளேயுறையும் பிசான்கண்டீர் 7 
என்று, அதுஸக்இக்குக்கோரும், நிரஇயய போக்யனாய்க்கொண்டிவர் 
இருவுள்ளத்திலே நித்பவாலம்பண்ணி (கண்டகொண்டிருந்து அமாதுஷ 
'போகமாக்ளெவன்) (௪0) “இரும தான்௧ண்கொண்டு? எல், தரித்சன் 
saan ree பாச்த்துக்கொண்டிருக்குமாப்போஜே இவரைப் 

ர (க) ஸ்ரீ- சா. ஸு, ௧௬, ௪. (௨) இ-வா.௮. ௪.௧. (௩) Cap - 60. 
"ஸ்ரீ-சா.லஃ-௧௬, ௨௬, (௫) இ-வா.௮. ௫.௨. (௬) ஸ்ரீ- சா. பா - ௭௭. 

௨௬, ஸ0/ஷ.௨க, (௮) இ-வா. ௮.௯, ௩, (௯) ஷே-௨, (௯௦) Bp ere. 
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சதுர்த்தப்ரக ரணம். ௩௪௪ 

மூ. மூன்று தத்துக்குப் பிழைத்த அருவினைகோய் மறுவலிடா 
மல்-இதியேனென்ற ன் பெருமையைக்காட்ட 

  

மூன்று கத்துக்கு - மூன்றாபத்துக்களுக்கு, பிழைத்த - பிழைத்த, HG 
வினைகோய் (இவருடைய) அயோக்யதாது ஸந்தாஈமாஜறெ நேர், மறு: 
வலிடாமல் - இனியிவர்க்குண்டாகாதபடி, சறியேனென்றஇன் - றி 
யேனுடைச்டுக்தையுளென் றதுஸந்இக்கப்பட்ட வாத்மாவினுடைய, பெ 
ரகுமையைக்காட்ட- வைலக்ஷண்யத்தைக் காட்டிக்கொடுக்க, 

  

பெத்ற ப்ரீதயொலேவைத்தகண்மாறாமல் பார்த்துக்கொண்டிருந்து (௧) 
FE DQSIG Tro WHA osTy ॥ PE" TGs Ary MS Hog Ws sms) 

Bb” * ஸமாத்வாதரதத்சாஹம் ராகவஸ்யரிவேரகே | புஞ்ஜாகாமாது 
ஷாம் போகார்ஸர்வகாமஸம்ருத்இரீ ” என்று, விஸ்லேஷதையி 
லும் வ்ருத்த£ர்.ததகம்பண்ணி தரிக்கலாம்படியவளை மாதுவமன்றிக் 
கேஇவ்யமாயிருக்துள்ள போகங்களை புஜிப்பித்தாப்போலே, இவணயும். 
(௨) “தருக்தானருள் தானினியானறியேன் (௧௩) *செவ்வாய் முறுவலோ. 
டென துள்ளத் இருக்தவவ்வாயன்றி யானறியேன் மற்தருளே'” என்று, 
வித்தராய்ப்பேசும்படி ௮ப்சாக்ருகபோகல்களை புஜிப்பித்தவன் (மூன்று 
கத்துக்குப்பிழைத்த வருவினைநோய் மறுவலிடாமல் சறியேனென்ற 
இன் பெருமையைக்சாட்ட) (௪) “ மருள்தானீதோ ”” (௫) “மின்னை 
யார்க்கவன்றன்னைக்கொடுக்கும்” ( ௬) *அருள்தானினியானதியேன்”” 
என்றெ, உகப்புச் செல்லாநிற்கச்செய்தே (௭) “சிதியேனுடைச் இர் 
தையுள் நின்றொழிந்தார்'” என்று, தன்ிறுமையை யதளக்இத்தவாதே 
(D) * வளவேழுல$லே ” (௯) களவேற்வெண்ணைதொடுவுண்ட கள் 
வாவென்பனருவினையேன்?? (௧௦) *வணல்கனொலுன் பெருமைமாசூணா 
தோ?” என்றும், (கக) * அடியேன்காண்பா னலத்துவனிதனில் மிக். 
கோசயர்வுண்டே” என்றும், (௧௨) “*பொருமாகீள் படையிலே'” (௧௩) 

(1 இந்தையுள்வைப்பன் பாவியேன் ”” என்றும், மூன்றிடத்திலேவந்து 
பரிஹ்ருகமானதாகையாலே மூன்றுதத்துக் வெர்பிழைத்த அயோக்ய 
,சாஅ ஸக்தாகவ்யாஇி மறுவலிட்டு இன்னமு மிவர்பக்கலில்செய்வதென் 
னென்றஞ்ி இனியிவர்காமகலுறது வந்தேறியான வ௫த்னம்பந்தத் 
தையிட்டு இது ஈமக் கர்ஹமென்றிறே மிதிணுடைய யதாவஸ்த்திதவே 
ஒத்தைக்கண்டால் அகலவொண்ணாதேயென்று பார்த்து அது மறுவ 

லிடாதபடியாக கமக்கு கெளஸ்துபம்போலவும் ஸ்ரீ ஸ்தகம்போலவும் 
தேஜஸ்கரடாய் போக்யமுமாய்க்கொண்டு அப்ருதக்ஹித்த விமோஷண 

மாய்க்காணு மும்முடைய வாத்மஸ்வரூப மிருப்பதேயென்று திதாக 

அ. ௪௭௯, (6) இ-வா. ௮.௭. ௨, (௩) ஷே-௭. (௪) 0-௧. 
ae ee (இஷ -கூடு, ௧, (௬) ஷே (20) ஷூ 

௨. (௧௧) ஷெ-௧.௫இ. ௭. (௧௨) ஷெ.- ௧௦.௧, (௧௩) ஷே - எ. 
௪௮
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ளவு ஆசாரியஹ்ருதயவ்யாக்யாதம். 

ப்சமரய் நின், நகச் லச்ஷ்மீதுல்ப 

a A An 
ல் பசலமாய் - தேஹேர்த்ரியமா£ ப்சாணாஇகளில் விலக்ஷ 

je ஸுநினைக்கில்- யதாவாக நிரூபிக்கப்புக்கால், லச்ஷ்மிதுல்ய 
- மாம் - பிராட்டியோபாஇ யார்யார்ஹமாய், அவர்க்கே - அகக்யார்ஹ. 

( ணட குடுகளாய் - ஸபரிகரமாக வகந்யார்ஹமாய், பரதம் 

பத் பாதந்தீரமான ஆத்மஸ்வரூபத்தை, அறுஸுந்தித்தவர் - 
திந்த i j வர், ஸ்வ - தம்முடைய, ஸாத௩. 

யம், க si - இருந்துகொண்டு, இத்தையே தங்க 
ர 'னைத்இருக்குமவர்கள், இருகரையசாகாமல் - (பகவத்விஷ 
ன் ததியவிஷயம் ப்சாப்யமுமாய்) இருகசையசாகாகபடி, 

ரும் வாகவரும் ஈண்ணுமத்தையே, லீலாவிபூதியிலுள்ளாரும் 
Agu விபூதியிலுள்ளாருமாக வங்தனுபவிக்கும்படியான இருக்கடித் 

ஈத்தையே 
5 ) “யானும் 

ee Ce ein ann iene 

என்று, தனக்கு, அப்ருதக்ஷித்த. ப்ரகாரமாகவும், 

ர மொக்கு காட்டிக்கொடுக்க, (சொன் 
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சதுர்த்தப்ரக.ரணம், ௩௪௭௯. 

மூ. குதிக்கொண்மினுள்ளக்தென்று ப்சாப்யைக பசசரக்குகரு 
செட்டாம்பத்இல். 

மூ-(௯) எண்டிசையுமகல். ஞாலமெக்கு மளிக்கன்ற 

  

  

  

குதிக்கொண்மிஷள்ளச்.து - உங்கள் ஹ்ருதயத்திலே கொவெர்சஅஸம் 
தியுல்கோள், என்று என்றுபகேூத்து - ப்சாப்யைகபரரரக்குகரர் - 
எழ்ச்சொன்ன ப்ராப்யமான வர்ச்சாவதாரமே ப்சரபகமாம்படி ததே 
கப்ரவணராக்கு8றார், எட்டாம்பத்தில் - எட்டாவசானமதகத்தல். 

௮. (௯) எண்டிசையும்-எண்டிசையும் சழும்மேலுமுந்தவுமுண்ட 
பிசான் என்றும், அகல்ஞாலம் - அவகேயகல்ஞாலம் படைத்இடக்தா 
னென்றும், எங்குமளிக்கின்த - அகலிடம்படைச் இடந்துண்டு மிழ்ந்கள 
தெங்குமளிக்க்ற வாயன்மாயோனென்றும், 

சூதிக்கொள்மினுள்ளத் தென்று ப்சாப்யைகபசசாக்குன: செட்டாம்பத் 
இல்) அதாவது:-- தம்முடைய ஸாத்யங்களே தம்களுக்குமென்திருக் 
இறவர்கள் தத்விஷயம்ப்சாபகமும் ததியவிஷயம்ப்சாப்யமுமாம். இருக 
சையசாகாதபடி. (க) “இருக்கடி த்தாகத்தை யேத்தரில்லா குறிக்கொள். 
மினிடரே?”(௨) “கோவிந்தன் மண்விண்முழுதுமளந்த வொண்டாமறை 
மண்ணவர்தாக்தொழ்?(௩)வாகவர்தாம்வர் துண்ணும் இருக்கடித்தான 
ஈகசே?. (௪) *இடர்கெடவுள்ளத்துக் கொள்மின்? என்னு, இருக்கடிச். 
"தாகத்தை ஸ்தோத்சம் பண்ணினவளவிலே அக்கங்களெல்லாம் நிலை. 
குலைக்துபோம்.  இத்தைக்குதிக்கொள்ளுங்கள், ஸர்வேஸ்வசனுடைய 
ஸர்வடைலபமான இருவடிகளை உபயவிபூதியிலுள்ளாரும். வந்ததுபவி 
க்கும்படியான இருக்கடி த்தானாகசையுல்கள் ஸமஸ்த. அக்கங்களூம் 

போய்படி, கெஞ்சிலேகொண்டறு ஸர்இியுல்கோளென்று, சீழில்பத்தில் 
ப்சாப்யமாகஉபதே௫த்த அர்ச்சாவதாசபூமியே அக்கரிவர்த்தகமு மென் 
கையாலே ப்சாப்பமானவிஷயமே ப்சாபகமுமென்று, தர்சப்பித் அப்சாப். 
யவிஷயமொன்திலுமே குத்பரராக்குறா செட்டாம்பத்தி லென்கை, % 

வ்யா."(௯) ஒன்பதாம் பத்தால், இப்படி யவாப்த மைஸ்தகாம 

கையாலே, இத்தலையிலொன்றையு மபேசு்ஷியாமல் ப்சளயாத்பாபத் 

இக்களிலே. யுதவி சச்ஷிக்கும் ஆபத்கைனான ஸர்வேஸ்வசன் 8ழ்ப்சகா 

இப்மித்த ஆத்மதர்ம்ரத்துக்குபலம், ஸ்வருபாஅுரூபமான ப்சாப்யக்கை 
“யஅபவிக்கையாய், அவ்வதுபவத்திலுண்டான ,த்வரையாலே ஆகணகா 

ல விளம்பம் பொறுக்கமாட்டாமல் ஆர்த்தசான தமக்கு, ஆசப்தஞரி 

சரவஸாகத்திலே பெறக்கடவதென்ன காளவஇயிட்டுக்கொடுக்கப்பெற்ற 
விவர், 8ழ் தம்முபதேத்தாலே 'இருக்தினவர்களையொழிய அல்லாகா 

ரையும் விடமாட்டாத பரமக்ருபையாலே யதாஇகாரம் ஸர்வோபாயவ் 

களையு. மருளிச்செய்கினுசென்டுமுர்,  (எண்டிசையு மகல்ஞாலமெல்கு. 

(a) Baers oy, &. &. (2) ஷே-௭, (ஷி (2). - + 
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௩௨௮௦ ஆசாரியஹ்ருதயவ்யர்க்யாதம். 

மூ. வாலின்மே லென்னும்படி. நித்பபோகபாத லீலோபகரண 
'தஇன் லயாஇகளைப்போக்கு மாபத்ஸகன் ஆருயிசென்னப் 
படுத்தின 

ஆலின்மேல் - ஆலின்மேலாலம 
சொல்லும்படி. யெல்லார் தலையிலும் வரையாதேஇருவடி.களை வைத் அப 
ர போக எப்போலுமுள்ள போகத்தையுடைய் தடையால் 

தம தர்சசபலாதுபவ பரம்பளையைக் 

  

,கானென்றும், என்னும்படி. - இப்படி 
  

  

பதத்தைக்காட்டில், பாத - பாதஸப்தவாச்யமாஷ, உலீலோபகரணத் 
இன்-பகவானுக்கு லிலைக்குபகசணமாயிருந்துள்ள இவ்விபூஇயில், லயா 
'இகளை - உபஸம்ஹாசம் முதலான ஸ்ரிஷ்டி. ஸ்இஇகளை, போக்கும் - 
இவைஜகத்துக்கு ஒன்றும் தட்டாதபடி, அவ்வோகாலங்களிலே பரிஹ 
ரித்தப்போருமவன், ஆபத்ஸ்கன் - ப்சளயாச்யாபத்துக்களில் உதவு, 
மவன்,” ஆருயிரென்ன - என்னுத்மாபட்டது நித்யாஅுபவம்பண்ணுற. 
நித்ப ஸரிகளுடைய ஸ்வரூபந்தான்பட்டதோ வென்னும்படியாக, படு 
த்தன - நிரங்கு மஸ்வதந்தரனான ஸர்வேஸவரன் தானேமேல்விமுந்து. 
அதுபவிப்பித்த, ஆத்ம - ஆத்மவைலக்ஷண்யத்தை, தர்மான - இழில்பத் 
இலேயவன் யதாவாகக்காட்டக் கண்டறுபவித்ததுக்கு, பல - பலமாயி. 

ருந்துள்ள, அுபவபசம்பசையை - சொல்லப்பட்ட வரபாவ்ய பசம்ப 
சைகளையாசைப்பட்டுககடையாமையாலே, 

மளிக்கன்றவாலின்்மேலென்னும்படி. நித்யபோகபாத. வீலோபகரணத் 
இன் லயாஇகளைப்போக்குமாபத்ஸகன்) (௧) “* எண்டிசையும் 8மூம் 
மேலு முத்றவுமூண்டபிரான்?” (௨) “அவனே யகல்ஞாலம் படைத்இடர் 
தானவனேயஃதுண்டுமிழ்க்தானளந்தான் (௩) “அகலிடம்படைத் இடர் 
தண்டுமிழ்க்தளர்செங்கு மளிக்கன்றவாயன்”” (௪) ஆலின்மேலாலமர்ம் 
தான் 2? என்னு, ஸகலலோகங்களையும் ப்ரனயல்கொள்ளாமல் ஓக்க 
வே இருவயிற்றிலே வைத்துநோக்கு யுமிழ்ந்தவற்றை மீண்டு முண் 
டாக்கியும், ஹிரண்யனாலே கள்ளுண்டு அண்டபித்தியிலே சேர்ந்த 
மியை ஒட்டு விடுவித்தெடுத்தும், மஹாபலி பலாத்கரித்தாளூ6) 
அயில: பெல்லைஈடக்து மட்டும், ண்ட ட... 
ளிலே _யுதவி ரக்ஷித்தவனென்னும்படி. சழ்ச்சொன்ன ஸச்யகாமத்' 
வத்தால்வந்த நைரபேச்ஷ்யம்தோற்ற இத்தலையிலபேகைஷயற பரத் 
யுபகாசம் நினையாமல் வரையாதே தன்பேருக கோவுபடு மளவுகளிலே 
யுதவி (ட) “வக ஷலா ஹுராம. By) Serge Sonn” “ urGsrewu 

விஸ்வாபூதாறி தீருபாகஸ்யாம்ருதம்தவி?” என்றபடியே, அம்ருத 
ஸப்தத்தாலே சொல்லும்படி. நிச்பபேகமான தருபாத்வி, ப் 
பத்த அல்பமாகையாலே, பா.கஸப்தத்சால்சொல்லப்பட்ட gama 
ணமான இவ்விபூதியின் லயாஇகளைப் போக்குமாபத்ஸகனானவன். (BG 
'யிசென்னபடுத்தின 450 sirow vergue Lsibuerrenude ase 

(6) Bear, m5. 4, (2) Op - mc, (m) Ops me, (ep -adsa, 
@)H- es. க - னல் ஸு

http://acharya.org



ய்தருளவேணும், என்திப்படி. முட. 

சதுர்த்தப்ரகரணம், ௬௩௮௧ 

மூ. கூவுதல்வருகலென்று முகெவிட்டு ஏகமெண்ணிக் காண 

க்கருதியெழ ஈண்ணி நினைதொறுமுருயெலத்திக்கவையில் 
* மனமின்றி 

கூவுகல் வருகலென்றுமுகெவிட்டு- என்னையல்கேயழைத்துக் கொள்ளு 
தல் நீழிங்கேவருதல் செய்ிதிலையென்று முறையிடும்படி. முகெவிட்டு, 
ஏகமெண்ணி - அவன்கித்ய வாஸம்பண்ணுறெ பசமபதத்தைக் காண்: 
கையாலே ஸர்வகாலமுமேகரூபமாக மகோரஇத்து, காணக்கருஇ - 
உன்னைக்காணவேணுமென்று, (ஆசைப்பட்டு) எழகண்ணி - முடிந்து 
போகையிலே யொருப்பட்டு, நினைதொறுமுரு9 - கெஞ்சு சதிலமாய்க் 
கரைந்து, அலற்றி - அக்சமமாகக்கூப்பிட்டு, கவையின்மனமின்றி- இரு, 
கரையான கெஞ்சமின்றிக்கே யேகாக்ர சத்தராய், 

    

வருதலென்று முடுகவிட்ட) (௧) “: இருத்தும் வியந்தில் ” தம்மோடு 
கலந்த கலவியை ஸ்மரிப்பிக்க வித்தராய்ப்பேசுறெவளவில் அவன் 
தட்மோதிநின்று பரிமாநின லேத்திலே மீபெட்டு (௨). * ஆருயிர் 
பட்டதெனதுயிர்பட்டத”” என்று, என்னுத்மாபட்டது. நித்யானுப: 
வம் பண்ணு நித்யஸ.ரிகள் ஸ்வரூபம்தான்பட்டதோ வென்லும். 
படியாகத் தான்மேல்விழுந்ததுபவித்க ஆத்மவைல-்ஷண்யத்தை 8ழில் 

பத்தில் யதாவாகக்காட்ட, கண்டதுக்குபலம், ஸ்வருபா.அரூபமான 

ப்சாப்யத்தையதுபவிக்கையாகையாலே (௩) சோஇ வாய்த்திறந்துன் 

'காமரைக்கண்களால்கோக்காய் (௪) “பாதபங்கய மேதலைக்கணியாம்”” 

(௫) “உன்காமசைமங்கையும் கீயுமிடல்கொள். மூவுலகுக்தொழ விரும் 

சருளாய்?” (௬) “கனிவாய் சிவப்ப நீகாண வாராம்? (௭) “நின்பன்னி 

eras தவழ்கதர் முனுவல்செய்து நின் இருக்சண்டாமசைதய 

ங்க நின்றருளாய்” என்று, இருப்பவளத்தைத்திறக்தொருவார்த்தையரு. 

எிச்செய்யவேணும், இருக்கண்களாலே குளிசநோக் யருளவேணும், 

'இருவடிகளை யென்தலையிலே வைத்தருள வேணும், தேவரும் பிராட்டி 

யும்கட வெழுக்தருளியிருக்தெ விருப்பை யெனக்குக்காட்டி யருளவே 

ணும் என்முன்னே காலடியுலாவி யருளவேணும், அஅகூலதர்கத்தில் 

பிறக்கும் ஸ்மிதம் காணவேணும், என்றிப்படி, அஅுபவபரம்பரையை 

யாசைப்பட்டு கரம ப்ராப்இபத்ருமையாலே(௮) “கூவுதல் வருதல் செய்: 

யாய்?” என்று. நிரெயபோக்மமான உன்இருவடிகளிலே நானும் வக்த. 

இமை செய்யும்படி. யென்னை யல்கே யழைத்தல் நீயில்கே வருதல் செ 
சவிட்டு (ஏகமெண்ணிக்காணக்க 

இயெழ கண்ணி நினைதொறுமுரு? யலற்திக்கவையில் மனமின்றி 

(க) இ-வா. ௮. எக (௨). - ௬,௬,௯, (௩) ஷெ-௨ ௪ ( ் Bee 

(@) Oop. = tan (a) Op. - 7. (01) PG. ௮௮ (8) 1a Or)   
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௩௮௨ ஆசாரியஹ்ருதயவ்யாக்யாதம். 

மூ. பஇனாலாண்டு. பத்துமாஸம் ஒருபகல்பொறுத்தவர்கள் 
ஒருமாஸஇரஸர்த்யையில் படமது க்ஷணத்திலே யாகவிச 
ங்குறெத்வரைக்டோக ‘ 

  

ஒருபகல் - ஒருபகல் முப்பதுகாஜிகை ( இவைகளில் பொறுத்தவர் 
- கள் ஸ்ரீபரதாழ்வான், பிராட்டி, ஸ்ரீகோபிமார் இவர்கள்) ஒரும்ரஸ - 

பத்துமாஸம் பொருத்தவ ளொருமாஸத்திலும், இஈ - பதினாலாண்டு 
பொுத்தவ சொருதிகத்இலும், ஸட்த்யையில் - பகலெல்லாம் பொருத் 
இருந்தவர் ஸந்த்யையிலும், பமெது - அஅபவித்தக்லேஸங்களெல்லாம், 
க்ஷணத்திலேயாக -ஒருஷஷண ததிலேயுண்டாம்படி, இசங்குறெத்வரைக் 
டாக - ஈபெடுறெத்வரைக்கஅுகுணமாக 

(5) “மாகவைகுக்தங்காண்பதற்கென்ம ண்ணு மிராப்பகலின் 
நதியே” என்று, அவன் நித்பவாஸம்பண்ணுகற பரமபதத்தைக் காண் 
கையிலே ஸர்வகாலமு மேகரூபமாக மநோசஇத்து (௨) * கரிணக்கருது 
மென்கண்களே”! என்று, பெரிய பிராட்டியாரோடு இவ்யாயுதங்களோ 
டூம் இவ்ய விக்ரஹத்தோடும்கூடியிருக்கறெவனைக் காணவேணுமென்றா 
சைப்பட்டு, (௩) M எழு௩ண்ணி காமும்கம் வானராடனோடொன்றி 
னோம் ” என்னு, ஸ்மாசகபதார்த்த கர்ஸத்திலே கோவுபகையாலே 
முழுந்துபோகையிலே யொருப்பட்டு (௪) “இருக்காட்களை மருவியமா 
யன்தன்மாயம் நினைகொறும் நெஞ்சமுஅகுமால்” என்று, அவனதுப 
தஸையில் பரிமாதின லோஇகளை நினைக்குக்தோறும் அதுபவோப் 
காரணமான நெஞ்சு இதிலமாய்க் கரைந்து. (௫) தமசோடல்குரை 
வார்க்குக் தக்லெமேகேளிசே?” என்று, தாதப்சேஷண முகத்தாலே 
“ இளிமொழியாளலத்தியசொல் ” என்றாத்தாமையாலே அக்சமமாகக் 
கூப்பிட்டு (௬) ** கவையில் மஈமின்றிக் கண்ணஙீர்கள் கலுற்வன் 
என்று, இருதலைத்த கெஞ்சன்றிக்கே யேகாக்ஈடத்தசாய், (பதினலா 
ண்டு பத்துமாஸம் ஒருபகல் பெரறுத்தவர்கள் ஒருமாஸ இகஸஃ்த்யை 
யில்பமேதுதக௲ணத்திலேயாக விரல்குறெ த்வரைக்டோக) பெருமா 
ளைப்பிரிக்து பதினாலாண்டு பொருக்திருந்க ஸ்ரீபசதாழ்வான். (௪) ES BSOSISS” “YiGone sis CraiCap” என்ற அவஇகிக்க 
வொருசாளில்பட்ட க்லேமமும் பத்துமாஸம் பொஜுத்திருக்த பிரா ட்டி (௮0) வறான்ஜகல்௨க 2? “மாஸாதர்த்வம் ஈஜீவிஷ்யே?” என்று, 
இருவடியுடன் சொல்லிவிட்டவகந்தரம் அவ்வொரு, மாஸ்த்தில்பட்ட 
க்லேவமும், கீருஷ்ணன் பசுமேய்க்கப்போக ஒருபகலெல்லாம் Gur 

_ ரத்திருந்த ஸ்ரீகோபிமார் அவன்பசுக்களின் பிற்குழையிலே வாசா. 
5 9) இ-வா.௯.௩.௭; (௨) Ape. = (௨) ஷே-டு.௧௦. (௪) ஷ- ௬. 
(இ) ஷிுஎ.௨, (௪) ஜனக, (எ) ஃராஃ ய; ச௨௭, ௯ (௮) இஸ, ௪௪, ௬, 
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சதுர்த்தப்ரகரணம். ௩௮௩ 

மூ; இனிப்பத்தலொன்று. தசம தசையிலே பேறென்று காட் 
கடலாகத். தம்பிக்ிட்ட:காகாமல் சாளை வதுவைபோலே 
காளிடப்பெத்றவர் 

இனி-மேல்,பத்திலொன்ற-சகஷஷசாகம், சந்தை, ஸங்கல்பம், கித்சாஹாகி 
கார்ச்யம், அரச), லஜ்ஜாஹாரி, உரமாதம், மூர்ச்சை, மாணம், என்று, 
சொல்லப்பட்டபத்துவிதமான அவஸ்தையிலொன்றான, தமதசையில், 
பரமபக்இக்கு நிலமான மரணதசையில், பேரென்று - புருஷார்த்தலா , 
பமென்னு, காட்கடலாக - ஒருகாளொருகடல்போலே அஸ்தசமாய், கம் 
பிக்கிட்டதாகாமல், பசதாழ்வானுக்கு காளிட்டுக்கொடுத்தாப்போலே 
யாகாமல், காளைவதவைபோலே-நாளைவதுவைமணமென்று காளிட்டெ 
ன்னுமாப் போலே, காளிடப்பெற்றவர் - அவன் தானேகாளிட்டுக் கொ 
டுச்கப்பெற்று ஹ்ருஷ்டரானவர், 

      

  ர சொடுர்தல் காணாவே வைட. eee 
மெல்லா மொருக்ஷணத்இிலேயாம்படி. * அவனைவிட்ட கல்வதத்கே 
பிரல்9 * என்திபேடு த்வராக்டோக (இனிப்பற்திலொன்று தம 
தலையிலே பேரென்று) (௧) Sosg_POt ரம வளர் சரக: 
Seyi | prays Kee anos பகடு பட டட 

லஷ பப்்ப்பக்கக ம பட கட்டட ௮) கிஸ் ௮32085 | 

SSS, 2 8 JSabwo அஸி boss ॥ 85011 கட$ல1 51 sex 

ட டை ப Sms Sar Eos Shar wuts | there ss 

௧8௮௦ சை கஷு 1.73. நயநப்ரீதி£ ப் ரதமம் சிந்தாயோகஸ்த. 

தோது ஸங்கல்ப$ | நித்சாச்சேதஸ்த௫தா விஷயவிசத்திஸ் தசபாகாஸ$[. 
“உக்மாதோ மூர்ச்சாமசணமிக்யே தாஸ்மசதமாதமைவஸ்யு?” “பத 
மேத்வபிலாஷஸ்யா ' த்விஇயே இந்தாம் பவேத் | அஅஸ்ம்ருஇஸ்த்ரி 
இயேது சதுர்த்தே குணரேத்தாம். உத்யோக? பஞ்சம3 ப்சோக்த 
ப்ரலாபஷ்ஷஷ்ட உச்யதே * உக்மாதோ ஸப்தமோஜ்ஜேய அஷ்ட. 
மோல்யாதருச்யதே ?* * ஈவமே ஐளதாசைவ தரமேமாணக்ததா 7? 
என்னுஞ்... சொல்லுதெயஓயே, காமூகரரமிருப்பார்க்கு கஸமாவஸ் 
தையிலே மசணமாமாப்போலே, கம்பக்கல் பசமபக்இயுக்கசான உம 
க்கும் ஈங்மைப் பெருவில் முடியும்படியான பசமபக்திகமை பத் 
'தாம்பத்திலே. பிறக்கக் தேடுது. ஆகையால் 8ழ்ச்சொன்ன விள: 
Dubois. இனியுள்ளதுபத்தி லொன்று தமதளையான wre 
வஸ்தையிலே பேதென்று.... ( காட்சடலாகத் கம்பிக்ட்ட தாகா 
மல் நாளை வதுவைபோலே காளிடப்பெற்றவர்)  ** காட்கடலைக்கழிமி 
னே” என்றெபடியே விரஹவ்ய ஸஈத்தாலே ஒருகா ளொருகடல்போ 

லே அஸ்தசமாம்படி. (௨) “நீக ஜ23? பூர்ணேசதுர்த்தளேவர் 
ஜே என்னு,... தம்பியான. ஸரிபசகாழ்வானுக்கு நெகெகாளிட்டுக்கொ 
டுத்தாப்போலே யாகாமே, (௯) 4 காளைவதுவை .மணமென்று, காளி 
ட்ட என்று, இன்தென்னில் வெள்ளக்கேடாம். லகாட்கழிக்தென் 
னில். வசட்கேடாமென்று நினைத்து நாளையென்று நாச்சியாருக்கு. 

(5) - - ஸூஸ்ரீ-சா.யு. ௪௨௭.௪ (௧) சாச்9 - இ. ௬, ௨. 

 

http://acharya.org



௬௮௪ ஆசாரியஹ்ருதயவ்யாக்யாசம். 

௫2. இம்மடவுலகர் கண்டதோபெட்ட அபரந்தவாரக்ஷகாபோ 
க்யா பைகாதுபாயப்7இ ஸம்பக்இயைக்காட்டி. 

  

இம்மடவுல வுலலலுள்ள அதிவுகேடசான ஸம்ஸாரிகள், கண்: 
டதோபேட்ட- கண்டபோது ஸ்ரேஹமொழிய காணாசபோதில்லாத 
பார்யாபுத்சாதகளுடைய, அபாந்தவ - பந்துக்களன்றிக்கே யிருக்கை, 
அரசூக - ரக்ஷகரன்திக்கே யிருக்கை, அபோக்ய - போக்யன்றிக்கே 
யிருக்கை, அஸ்க - ஸஃகப்சகரன்றிக்கே யிருக்கை, அதுபாய - பலஹி 
த்திக்குறுப்பின்றிக்கே மிருக்கை, (இவைகளுக்கு) ப்7இ ஸம்பர்இயை- 
எதிர்த்கட்டான நிருபாதிக பந்துத்வம், நிருபாகெொக்ஷகத்வம், நிர 
ஞயபோக்யத்வம், நிசசய ஸ-ககசத்வம், சிரபேச்ஷமான உபாயத்வம் 
(இவைகளை) காட்டி. - வெளியிட்டு, 

    

காளிட்டாப்போலே (௯) *மாணமானால்!” என்னு, ஆரப்தஸசீசாவஸால 
இலே பேறாக வவன்றானே ஈாளிட்டு் கொடுக்கப்பெற்து ஹ்ருஷ்ட 
சானவர் (இம்மட உலகர் கண்டதோபேட்ட அபரந்தவாசசஷகா போ 
க்யா ஸ-காது. பாயப்7இ ஸம்பந்இயைக்காட்டி) சசமோபாயோபே 
யபர்யந்கமாகக் தாமருளிச்செய்க ஹிதவசாம் கேட்டுத் இருக்இனவர் 
களை யொழிய அல்லாதாரையும்விடமாட்டாத தம்முடைய க்ருபை 
யாலே ( ௨), *இம்மடவுலகர் 2 என்று, ஸல்ஸாசத்இி லறிவுகேடசான 
வர்களுக்கு, (௬), “கொண்டபெண்டிர்!” என்னு, துடங்கி ஸம்கிஇியிலே 
ஸ்கேடிக்குமதொழியக் காணாகபோது. ஸ்கேஹமொன்று. மின்றிக்கே 
மிருக்றெ. பார்யாபுக்சாஇகள் பக்துக்களன்னு ப்ரளயாபத்கைனுனவனே 
பசமபந்துவென்றும், (௪) * அணையும்சார்வும்? (இ) “பொருள்கை 
யுண்டாய்? (௬) *அசணமாவர்? என்றெபாட்டுக்களாவே, அவனையொ 
Paani காங்க ஞூபகாசகரைப்போலே ப்சயோஜகமுள்ளபோன பற்து 
க்களாய்க் கொண்டாடி ஆபத்து வந்தவாறே கண்ணற்று உபேக்ஷிப்பார்க ளாகையாலே அவர்கள் தகஷகால்லர். தன்னுடைய சகஷணத்திலே ௮இ மல்கைபண்ணினனாயும் விஸ்வவரிப்பிக்து சசுஷிக்குமவனுப் அவதார முகத்தாலேையபனாம் சஷணூ அரூபமான குணங்களையுமுடையனுனவ 
சேயொழிய வேதசகஷக ரில்லையென் தும் (எ)-சஇமென்றுத் கம்மைத் 
தாமேஸம்மதித்து”” என்று. அடங்பி, கங்களுக்குபோக்யைகளாக ஸ்பா. 
இத்த ஸ்த்ரீகள். ஆபத்துவக்தவாறே உபேகப்பர்கள்,, ஏகப்ரகாரமாக ஸ்நிக்கனாபிருப்பானவனே ஆனபின் பவர்கள். 'போக்யால்லர். அவனே இடிய போக்பனென்றுல், (௮) *இல்லைகண்டிரின்பம் 2. என்று 

| இ-வா- ௯, ௧௦.௫. ) கடுக கடு Op oa ee en ee) 
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மூ. மற்றொன்று சண்ணனல்லாலென்றை வைகல்வாழ் மூத 
லான ஹித்தோபாயம் அஇல்துர்பலபுத்தளுக்கு மாலை 
நண்ணி காலைமாலை 

மற்னொன்று-மற்றொன்றென்றெபாட்டாலும், கண்ணனல்லால் - கண்ண 
னல்லாவில்லையென்றெ பாட்டாலும், என்றெ - ப்சஇிபாஇிக்கப்பட்ட, 
வைகல்வாழ்முகலான - ஸார்வகாலிகமான வாற்ச்சிக்குக்காரணமான , 
ஷித்தோபாயம் ,- உபாயாந்தர ஸஹமல்லாமல் ஸ்வதள்ஹித்தமான 
விஸ்வரரூபமான உபாயம், அஇல்- அந்த ஹித்தோபாயத்தில், அர்ப் 
பலபுத்இகளுக்கு- மஹாவிஸ்வாஸம்பிறக்கைக்கு, விரோதியான புத்இ 
கெளர்ப்பல்ய முடையவர்களுக்கு, மாலைஈண்ணி - மாலைண்ணி யென் 
இறபாட்டாலும், காலை மாலை - காலைமாலை யென்ற வம்ரத்தாலும், 
தடக்கி துக்கங்களிலே லவத்தை ஸ-கமென்று ப்ரமிக்தெ வித்தனை 
போக்க அவனையொழிய ஸ.கரூபமாயிருப்பதொன்தில்லையென்றும், 
(௧) ஈயாதுமில்லைமிக்கதனில்'” என்றுதுடல்9, அவனையொழிய வேஜொ 
ன்ஜைசசஷகமென்று பற்றினவர்கள் பண்டைநிலையுவ்கெட்டு அகர்த்கப் 
பட்டுப்போவர்கள். ஆனபின்பு அவனையொழிய உபாயமில்லையென்றும், 
இப்படியவனையொழிக்தாருடைய ஆபந்துத்வத்தையும் அரச்ஷகத்வல் 
தையும் அபோக்யதையையும் அஸ௩கத்வத்தையும் அதுபாய்த்வுத்தை 
யும் அதுக்கு ப்சதகோடியானவவனுடைய பரமபக்துத்வத்தையும், 

நிருபாஇகரக்ஷகத்வத்தையும், நிரதயயைபோக்யதையையும், ஸடகரூபத் 
வத்தையும், நிரபேசேதாபாயத்வத்தையும், தர்9ப்பித்து, இம்மட உல 
கருடைய அபாந்தவாஇகளின் ப்சஇஸம்பக்தியை யவர்களுக்குக்காட்டி 
என்று, வாக்யயோஜகாக்சமம், (மற்றொன்று கண்ணனல்லாலென்கெ. 
வைகல்வாழ்தலான ஹித்தோபாயம்) (௨) “மற்னொன்தில்லை aghast 

சொன்னோம் மானிலத்தெவ்வுமிர்க்கும்த்தவேண்டாடிக்இிப்பேயமை, 
யும்கண்டீர்கள் ” என்று) இதுக்குமேல் சொல்லலாவகொன்றில்லை, 
இதன்னை ஸடக்ரஹமாகச்சொன்னோம். மஹாப்ருஇவியில் ஸகலாத். 
மாக்களுக்கும் இதுதனக்குப்பரக்க ஆயாவறிக்க மட்டன் இந்தாமாத்ர. 

மேயமையுல்டிகோளென்கையாலேதனக்குமேலொன்றன்தியிலே யிரு 
ப்பதாய் ஸல்க்சஹேணோபதேிக்கலாம் ஸர்வாஇகாசமாய் வண்ணை, 
கரமுமாயிருக்குமதாகவும் (௯) * கண்ணனல்லாலில்லை கண்டீர்சாண்' 

என்று, (௪) “ஷெஸ்க௦9ர௭௦௫௦ 2 “wo inst மரணம் use” ere p 

க்ருஷ்ணனையொழிய வேறுபாயமில்லையென்கையாலே, ஹித்தமாய் பச 

மசேதஈமாய், ஸர்வளக்இயாய் நிரபாயமாய் ப்சாப்தமாய் ஷஹாயாக் 
தச நிரபேச்ஷமாயிருக்குமதாகவும் சொல்லப்பமெதாய் (இ ட 
ரைப்பிறக்தர்ன் குற்றமில் சர் கதமலைக்கான் என்கிற. யாவதா. 

தீமீபாவியான குணாஅபவத்துக்குடலான ஊித்தோட்க்கக் த் 

தேத்தும் (அதில், அர்ப்பலபுத்திகளுக்கு மால் ஈண் ழ் 

Te) Boer. a. 2, &, (2) Op- «7. (m) Sap - 20. (2) ஸ்ரீ - 8:௧௮. 
௬௪. (௫) இ-வா, ௯. ௪. எ. 

oe 
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௩௮௬ ஆசாரியஹ்ருதயவ்யாக்யாதம். 

மூ. விண்டு கேனைவாடாமலரிட்டன்பசாம் ஸாங்கபக்இ ௮இல 
சக்தர்க்கூத் தாளடையும் ப்சபத்தி அதிலரக்தர்க்குச்சாச 
ணமாத்சம், 

விண்டு - விண்வொடாமலரிட்டென்௫த பாட்டாலும், தேனை ௨ வாடாம 
லரிட்டு- தேனை வாடாமலரிட்டென்த பாட்டாலும், சொல்லுகிறபடி. 
யே, அன்பராம்- தனதன்பர்க்கென்றெபடியே அன்புபண்ணுகைமாகற, 
ஸாங்கபக்இ - அல்கங்களோகடினபக்இ, ௮இல் -ரந்த ஸாங்கபக்இ 
யில், அமுக்தர்க்கு - ஸக்இயில்லாதவர்க்கு, காளடையும் ப்ரபத்இ- தன 
தாளடைக்தார்க் கெல்லாமென்றுசொல்லப்பட்ட ப்ரபத்இ, அ.இல்-அம் 
ததாளடையும் ப்ரபத்இயில், அஸக்தர்க்கு - அறுஷ்டிக்கவரக்தருக்கு, 
உச்சாசணமாத்£ம்- காமோச்சாரணமாச்ரம், 

  

  

    

விண்டு தேனை வாடாமலரிட்டு அன்பசாம் ஸாங்கபக்இ) (௧), * ஷர 
கணி) 870௮௦ Weds OSS wr womAS Ys, emp rose Kowa Ss” 

“ஸக்ருகேவஹிஸாஸ்த்ரார்த்த8 க்ருதோ யம்தாசயேக்கசம் | ஈசாணாம் 
புத்திகெளர்ப்பல்யாதுபா யாந்கரமிஷ்யதே :? என்றெபடியே, அந்த 
ஷித்கோபாயத்இல் மஹாவிஸ்வாஸம் பிறக்கைக்கடியான பாச்ய மில், 
லாமையாலே. இகசோபாயபரித்யாகபூர்வகமாக அஇலிழிகையில் விஸ் 
வாஸமில்லாமையாகறபுத்தி கெளர்ப்பல்யமூடையவர்களுக்கு. ( ௨ ), 

மோலைகண்ணிக்கொழுதெழுமினோ?” (௩). “காலைமாலை. கமலமலரிட்டு 
நீர்? (௪) விண்ட வாடாமலரிட்டு ரீரிதைஞ்சுமின்? (௫) “தேளை 
வாடாமலரிட்டுநீரிழைஞ்சுமின்”” (௬) கனதன்பர்க்கன்பு'” என்று, பக்இ 

யுக்கசாய்க்கொண்டு ஸர்வகாலமும் புஷ்பாகீயுபகாணங்களாலே அவனை 

ஸமாராதநம்பண்ணி அவன்பக்கல் பக்இரிஷ்டராகுங்கோளென்று அல்க, 
தஹஹிதையான பக்இயை யுபகே௫த்தும் (அஇலமுக்கர்க்குக்சாளடை 

யும் ப்சயத்இி)-௮இல் துஷ்கரத்வம் விளம்பபயம்  ஆஜெலிவற்றாலே 
அனுஷ்டிக்க ஸக்தரல்லாதார்க்கு ( ௭.) ““சரணமாகும் தனதாளடைங் 
சார்க்செல்லாம். மாணமானால் வைகுந்தம் கொடுக்கும்? என்னு, நின் 
ருத்தி ஸாத்யமாகையாலே ஸஃ-கரமுமாம், ஸர்வாஇகாசமுமாய் ஸரீ 

ஈரத்திலே பலப்ச,கமுமான ப்சபத்தியை வெளியிட்டும் (அல. 
ச்சாசண்மாத்சம்) உபாயபல்குத்வ பலகெளசவ விரோஇபூ 

டட பல் ஸுங்காதரயத்தாலே அதல் வ் அட வனகயத்திக்குட லர 

epee 2. “இருக்கண்ணபுரம்சொல்ல நாளும்அயர்பாடு, 
வ gare Pas tiers oa Doses 

ழை. (௪) ஷே -௯. (G) Cap. — are (ex) apr 
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சதுர்த்தப்ரக ரணம்: im. spot 

மூ. viCaruruvsiutsg Quusgb uri IOs Ose 
னென்று தோசார்யளைப்போலே அதிகொசாதுகுணம் நெறி 

2 யெல்லாமுரைக்கறொ சொன்பதாம்பத்தில், 
மூ௮-(௧0) சுரிகுழல். 

ஸர்வோபாயமு.ன்யர்க்கு- சழ்ச்சொன்ன உபாயங்களொ; 

மில்லர் தார்க்கு, பாடியிடும் தெண்டன் - ப்ரீஇப்சேரிதசாய்க்கொண்டிப் * 
பத்தையும் பாடிய்வீன் இருவடிகளிலேவிழுகை, என்று - ஏவம்ப்சகாச 
மாக, தோசார்யனைப்போலே-சசமஸ்லோகோபதேஷ்டாவான கண்ண 
னைப்போலே, அஇகொராதுகுணம் - அவசவசஇகொசாதுகுணமாக, நெறி 
யெல்லாம் - அகேகோபாயல்களெல்லாம், உரைக்கறார்-வெளியிகேறார், 
ஒன்பதாம்பத்தில் - ஒன்பதாவதான பாதகத்இல். ல் 

() சுரிகுழல் - சுரிகுழல் கமலக்கட்கனிவாய், என்றெயாட்டா 

   

  

லம், 

கொள்ளும்படியான உச்சாசணமாத்ர.த்தை வெளியிட்டும் (ஸர்வோபாய 
மத்யர்க்கு இப்பத்தும் பாடி.யிடுக்செண்டனென்று) உச்சாரணம் 
'ஊனக்கும்தானாச. வொருபாசுசமிட்டுச்சொல்ல க்ஷமரன்றிக்கே €ழ்ச் 

சொன்ன: உபாயம்களெல்லாவத்திலும் அயோக்யசாயிருப்பார்க்கு (௧) 

“இப்பத்தும் பாடியாடிப்பணிமினவன் காள்களேயே?! என்று, இத்திரு, 

வாய்மொழியை ப்ரீதி ப்சேரிகசாய்க்கொண்டு. பாட அவன்இருவடக 
ளிலே விழுங்கோளென்று (சதோசார்யனைப்போலே அ.இகாசாஅகுணம் 

செறியெல்லாமுரைக்கரொசொன்ப தாம்பத்தில்) அதாவது: கததோபநிஷ 

'தாசார்யன் தன்னுடைய பசமக்குபையாலே (௨) “*கெறியெல்லாமெடு 
த்துரைத்த'? என்றெபடயே, சேதனருடையருச்யதுகுணமாக உபாய 

ங்களெல்லாவற்றையும் உபதேத்தாப்போலே, இவரும் ப்சாப்தியணித் 

'தானவாஜே ஸம்ஸாரிகளொருவரு மிழக்கவொண்ணாதென்றெ க்ருபை 

யாலே யெல்லாமெடுத்துரைத்து அவ்வோருடைய அதிகாசாதுகுண 

மாக... உபாய்வ்களை யெல்லாமுபதேடித்தருளுளொசொன்பதாம்பத்தி 
'லென்கை. % 

வ்யா; (௧௦) (பத்தாம்பத்தில், இப். : : 

வாபத்சகஷணாஅருபமாக பரிக்சஹிக்கும் விக்சஹல்களுக்கெல்லாம் மூல 

பூகமாய்நிசதயய வைலக்ஷண்யயுக்கமான இல்யவிக்ரஹத்தோடே 

வக்துதோன்.றிதன்பக்கல் நீயஸ்தப.ர.ரானவர்கள் 
. soe sean 

'இப்பாலும்தன் இருவடிகளைக்கட்டி, அஅபவிக்கப் 
பெறாமையால் 2 

மார்த்தியைஹரிக்கும் ஸ்வபாவனானவன் கடத. கம்முடையதீவ 

சரதுகுணமாக ஈாளிட்டுக்கொடுத்ததுக்கு பலம் அர். ,சாஇகதியாலே. 

தேஸ்விசேஷத்தோப் போகையாகையா
லே அதுக்கு. see 

(a) Bnei a. 0, a0, (2) OF. - Fe & 

  

படிஆபத்லைனாகையாலே அல்.
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௩௮௮ ஆசாரியஹ்ருதயவ்யாகமாதம். 

மூ; அஞ்சனப் புனல்மைநின்ற பொல்லாப் புனக்காயாவென்னு 
மாபத்திற்கொள்ளும் காமரூபகந்தரூபத்தாலே ப்ரபர்கா. 
ர்த்திஹசனானவன் 5 

அஜ்ஞன - உன்னஞ்சனமேனியை யாட்டமென். பாட்டாலும், புனல் 
  

மைரின்ற - புலல்மைநின்றவரை போலும் என்றெ பாட்டாலும், பொல் 
லா - பொல்லாக்கனிவாய்யென்றெ பாட்டாலும், புனக்காயா - புளக்கா 

- யாநிறத்த என்றெ பாட்டாலும், என்னும் - ப்.ஈதிபாஇக்கப்பட்ட, ஆப 
த்தில் கொள்ளும்-ஆபத்காலத்தில் காமரூபங்கொண்டென்று தன்இரு 
வுள்ளத்துக்குப் பால்கானபடி.பரிக் சஹிக்கப்பட்டு, காமரூப - தன்னிச் 
சாதுகுணமாக பரிக்சஹித்த விக்ரஹங்களுக்கெல்லாம், கந்த - ஹேது 
பூதமாயிருந்துள்ள, ரூபத்காலே - இவ்யரூபத்தாலே, ப்சபங்கார்த்இ 
ஹாரனானவன்-தம்திருவடிகளில் தலைசாய்த்தவர்களின் ஆர்.கஇகளையெல் 
லாம்போக்கு மவனுடைய, 

மிவில்லையெ. 
ன்அ. சமக்கேறரிச்சயித் சவிவர், மஜைத்துவைத்த வர்த்சமுள்ளதும் வெ 
ளியிடவேண்டும்படியான கஸையானவாறே ப்்சசமோபகேஸா பாத் 
மான தக்திருவுள்ளத்துக்கு க்ருத்யாக்ருத்யல்களைவிதிதத, அப்படிபவ் 
யசான ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்களுக்கு கர்த்தவ்யாஇகளை வெளியிட்டு, ops 
விலே உபக்சமித்தபீக்தியோகத்தையும் நிகமித்து, ஸம்ஸாரிகளுக்கு 
ஸஃகரமாக வாஸ்ரயணத்தை உபதே௫த்து, அதுபவகைங்கர்யங்களிலே. 
நித்ிவர்களுக்கு லகுணமாகெவாழங்காலையும்காட்டி, தன்பக்கல்விரு 
ப்பத்காலே தந்இருமேனியிலஇிவ்யாமோஹம்பண்ணுற mvooirey 
க்கு அதின்தோஷத்தையுணர்த்தி, இப்போததமக்கு பச.தரதீசனுப் 
தம்மை பரமபதத்திலே கொண்டுபோவதாக அத்யாதசம் பண்ணுற. 
வவளை அகாஇகாலம் தம்மைஸம்ஸரிக்கவிட்டு உபேக்ஷித்திருக்கதுக்கு 
ஹே.துவென்னென்றுகேட்க? அவனும் இந்த்ரியவஸ்யதை துடக்கமான 
ஹேதுபரம்பரைாயை எண்ணி, அதுவும் மதாயத்தமென்றதியும் ஸர் 
வஜ்ஞரான.. விவர்க்கு போக்கடிசொல்லுகை அரிதென்று.. நிருத்த௭ 
னாய் அர்ச்சொதிமார்க்கச்தையும் அங்குள்ளாருடைய ஸத்காசத்தை 
யும் அவ்வழியாலே போய்ப்பெறும் ஸ்வசரணகமலப்ரரப்இிபர்ய/க 
மாகக்காட்டிக்கொடுக்க, அத்தைலாக்ஷ£த்கரித்து,அ துமாகஸரதுபவமா 
த்சமாய் பாஹ்யகாண யோக்ய மல்லாமையாலே. அத்தையதாவாக 
ப்சாபிக்கவேணுமென்னு பதுநியவனுக்கு மறுக்கவொண்ணாத இரு 
வாணையிட்டுத் தடுத்து அதுபெறாவாணையல்லாமைக்க ஹேதுக்களை 
யும் சொல்லும்படியான தம்முடைய பசமபக்இியெல்லாம் குளப்படி யாம்படியானவபிரிவேசத்தோடே வந்து தம்முடைய நாபங்களைப் "போக்கே ப்ரகாரத்தை வளிமிகேருர். (சுரிகுழ லஞ்சனப்புனல்மை நின்ற பொல்லாப் புனக்காயாவென்னு... ஆப்த்இல்கொள்ளும் காமரூப 
“கந்தரூபத்தாலே ப்ரபக்கார் த்தி ஹரனானவன்), (௧) “சுரிகுழல் கமலக் 

oe a 
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ச.துர்த்தப்சகரணம். ௩௮௯ 

மூ. அருள்பெறும்போதணுகவிட்டதுக்குபலமான வானேம் 
கதிக்கு அண்டமூவுலகும் முன்னோடிக் கால்விமுக்இ 

, டத்தே நிழற்றடங்களாக்க அமுதமளித்த தயசதன்பெத்ற 
கோவலனாகையாலே வேடன். வேடுவிச்9 பக்ஷி குரங்கு 
சராசரமிடைச்ச மிடையர் தயிர்த்தாழி கூனி மாலாகாசர் 

அரப தம்போல- அவருள் Clniward dame aeie 
தம்முடைய அத்யார்த்தியைப் போக்குகைக்காக மரணமானாலென்று " 
தன்க்ருபாலாபகாலத்தை, அணுகவிட்ட தக்கு - ஸமீபமாம்படி. பண் 
ணிக்கொடுத்ததுக்கு, பலமான - ப்சயோஜனமாயிருக்துள்ள வானேரும் 
௧இக்கு - பசமபதத்இத்குப்போம்வழிக்கு, அண்டமூவுலகம் - இருவுல 
களக்க வென்றோருவ்யாஜத்தாலே, முன்னோடி - முன்னேபரமபதத் 
களவும் சென்று, கால்விழுந்திடத்தே - இருவடிகளிருந்தவிடத்தே, 
நிழல்-(சன்திருவடிகளே) கிழலாகவும், தடல்களாக்9-சடாகமாகவுமாம் 
படிபண்ணி, அமு,சமளித்த - தன்இிருகாமத்தையேபாதேயமாக்கி, தய 
சதன்பெற்ற - தயசதகுமாசசாயும், கோவலனாகையாலே, வஸுூதேவ் 
புத்ரனாயும் ௮வதரித்தபடியாலே, வேடன் - குஹப்பெருமாள், வேடு 

விச் - மபரி, பக்ஷி - ஜடாயு, குரங்கு - ஸ௩க்ரீவன், (மற்றவாகரம்), 
சராசசம் - சராசரங்கள், இடைச்சி - இந்தயர்இ, இடையர் - தபொண் 
டர், தமிர்த்தாழி - தமிர்ப்பானை, கூனி - சரக்இப்டகூனி, wrarsrsi- 
ஆசாஇக்கப்பெத்தமாலாகாசர், 

  

கட்கனிவாய்” (௧) “அஞ்சனமேனி” (௨) “புனல் மெய்கின்ஐ வசைபோ 
லும் இருவுருவம்”” (௩) பொல்லாக்கனிவாய்த்தாமரைக்கட்கருமாணிக் 
கம்?” (௪) 1 புனக்காயாகிறத்தபுண்டரீகல்கட்செல்கனிவாய் ?” என்னு, 
அக்யோக்யவிலகஷணமாய் அதிமகோஹசமாய் அனுபயிதாக்களை தனித் 
தனியே ஆழல்கால்பதேத்தவல்ல அவயவஸோபையையும், அ துக்குபசபா 
suri அத்யுஜ்வலமாய்விடாயர்முகத்திலே சீர் வெள்ளத்தைத்திறத்து, 
விட்டாப்போலே ஸகலஸ்ரமங்களு மாறும்படியிருக்கும் இருநிதத்தையு 

மூடைத்தாக்ச் சொல்லப்பமேதாம். ( இ) ''காமரூபல்கொண்டெழுக்த 
ளிப்பான் ?” என்று, ஆஸ்ரிதருடைய ஆபத்சகஷணாஅரூபமாகவேண்டி 

னபடி பரிக்சஹிக்கும். விக்ரஹல்களுக்கெல்லாம் கந்தமாயிருக்கும் இல். 
யவிக்சஹ்த்தைக்கொண்டுதன்பக்கல்நிக்ஷிப்தபர.சானவர்கள். அகிஷ்ட 

மானஸம்ஸாசத்இலிருப்பாலும் அபிஷ்டமான தன்இருவடிகளைக். உட் 

டாமையாலும் பமொர்த்இயைத்தீர்க்கும்ஸ்வபாவனுனவன். ( you 

பெறுக்போதணுகவிட்டதுக்குபலமானவானேறும்கிக்கு கடவ 

லகும். முன்னோேடிக்கால் விழுந்திடத்தே திழர்சடன்களாகில் பமக 
தத. தயரதன்பெத்ற. கோவலனாகையாலே வேடன் a OE பக்ஷ 

குசங்கு சசாசசம் இடைச்சி இடையர் தயிர்த்தாழி கூனி மாலாகாசர். 

(5) B - on. 20.௧, ௩. (௨) ஹே-௬. ௮. (௩) ஷே - ௧0, ௧௦ (௪) ஷே, ௬. 

pz. - 60, 5, 50. 3
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௩௯௦ ஆசாரியஹ்ருதயவ்யாக்யாநம். 

மூ: பிண விருக்து வேண்டடி9லிட்டவர் அவன்மகனவன் தம்பி 
ஆனையரவம் 

  

பிணவிருந்து-பிணவிருந்இட்ட கண்டாகர்ணன், வேண்டடி9ிலிட்ட 
அடிரிலிட்டருஷிபத்நிகள், அவன்மகன் - ஹிரண்யபுத்ரனான ப்ரஹ்லா 
தன், அவன்சம்பி - சாவணாதுஜனான விபீஷணன், ஆனை - ஸ்ரீகஜேம் 
கீராழ்லான், அரவம் - ஸரமுகன், ் 
  

    
  

பிணவிருக்து. வேண்டடிலிட்டவர் அவன்மகன் "அவன்தம்பி யானை 
அசலம் மதையாளன் பெத்தமைந்தன் ஆறெபஇனெட்கொடன் பெரும் 
கூட்டம் ஈடத்துமாப்தனை வழித்துணையாக்க) (௧) “அவனுடைய 
வருள்பெரும்போதரிதே”? (௨) அவனருள் பெருமளவாவிநில்லர்து?” 
என்று 8ழில்பத்திலே, க்ஷணகாலவிளம்பம் பெருதபடி. ஆர்த்தசான 

தமக்கு, (௩)  மாணமானால்” என்று, ஆசப்தஸரிசாவ ஸாஈத்தலே 
மோக்ஷம்தருகிறோ மென்று அணித்தாக. காளிட்டுக். கொடுத்ததுக்கு 
பலம், (௪) * வானேறவழிதந்து *” என்று, ப்சாப்யபூமியான பரம 
பதத்திலேசென்னு புகுருகைக்குவழியாக அவன் காட்டிக்கொடுத்த 
அர்ச்சசொஇகதியாலே போகப்பெறுகையாலே. அவ்வர்ச்செர்இகஇக்கு 
சாதகுமாசன் வழிபோம்போது வழிக்குக்கடவார். முன்னோ. நிலம் 
சோதித்து நிழலும். கடாகமும்பண்ணி... பின்னைக்கொண்டுபோமாப் 
போலே (௫),,*அண்டமூவுலகளக்கவன் *? என்று, இருவுலகளக்க 
வென்றொரு வ்யாஜத்தாலே முன்னோடி. நிலஞ்சோ,த்து (x) “sa 

னடிகிழல் தடம் ?* என்று, காளமேகமான தன்கால் விமுந்தவிடத்தே 
நிழலும் தடாகமுமாம்படிபண்ணி, அமுதமளித்த பெருமானுகை 
யாலே (er) “Qn Foso On 61H wresol Fam) ss” *பாதேயம் புண் 
டரிகாக்காமஸங்கர்த்தகாம்ருதம்  என்றெபடியே, பாதேயமாக 
கன்குணாம்ருகத்தை வர்ஷிக்குமவனும் (௮), “சயசதன்பெத்ற மதக 
மணித்தடம்” என்றும், (௯) “கூக்தன்கோவலன்”” என்னும், சக்ரவர்ஜ் 
இத்திருமகனாயும். க்ருஷ்ணனாயும் அவதரித்தவனுகையாலே (௯) 

ர் கன்னை HSS US Pe TASB LOSS ? « குஹமாலாக்ய தர்மாத்மா நிஷாதாஇ பதிம்ப்ரியம்?? எனனும்படி. (௧௪) “மாழைமான். மடகோக்க 
யுன்தோழியும்பியெம்பி? என்று, பிசாட்டியையும் இளையபெருமாளையும் 
முன்னிட்டு உகந்ததோழன் நீயென்று, விஷமிகரிக்கப்பெத்த ஞிகுஹப் 

பெருமாள்(௧௨) EPC SK ௭22௭: ௨6௦77 “ஸோப்யகச்சர்மஹாதேஜா. 
ஸ்ஸபரீம்” என்றெபடியே,. தானே சென்று இிட்டிவிருக்துண்டு (௧௩), 
[SQ MIST BLOB KGS” “eas ஷாதவனெளம்யேக பூதா 
Ar Srise” என்னும்படி, சன் விஸேஷூகடாக்ஷக்காலே “பூதையான 

_ (௧) த.வா-௬. ௯௫. (௨) ஷெ-௯.. ௩. ௧௦, ௫. (௪) ஷெ-௧0. ௬. ௫. 
(@) ap. - 50. «. @. ees ட்ட ஷை es ஷே = (20) GF - ar. e257. (es) பெரிய - இ; டூ, 98 (82) UG ~ a7. 5. Ga. 
(௧௩) ஷி - gy. orm, ac. ee 
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சதுர்த்தப் கரணம், ௩௯௧ 

மூ. மறையாளன் பெத்றமைந்தனாதெ பதினெட்டு காடன் பெ 
ருங்கூட்டு 

மறையாளன் - கோவிந்தஸ்வாமி, பெத்தமைந்த்ன் - மாற்கண்டேயன், 
ஆதெ - இவர்களரற, பதினெட்டு காடன் பெருங்கூட்டு - பதனெட் 
டாக வெண்ணலாம்படி யிருக்குமித்தரளை, 

  
  

    

பசீ, ஸ்ரீகார்யார்த்தமாக தேஹத்தையழிய மாரினவசென்னுமுகப்பா * 
லே (௧) “கெ சள ளன்ா ளா ஆ ஸு 0௮96 சம்மால BROT ae 
BEND [STMT S | HASrSQos SLIT Kot TSS For "ua Bit 

யஜ்ஞூலோகாமாஹிதாக்கேஸ்சயாகஇி3 | அபசாவர்த்கொம்யாசயாசபூமி 
ப்ரதாயிகாம் ॥ மயாத்வம் ஸமதுஜ்ஞாதோ கச்சலோகாகதுத்தமாக் 7” 
என்று,விஷயீகரிக்கப்பெற்த ஸ்ரீஜடாயு,மஹாசாஜர், குசககுயென்றவிது 
ஜா.த்யேகவசஈமாகையாலே. (௨) “ஆச ாலேவ9?? 4ஸஃக்சீவம்காகமி 

ச்ச9'"என்றுஅ.த்தலையித்தலையாய்ச்சென்று அங்கேரிக்கப்பெத்றவாகசா 
'இபயானமஹாராஜரும் பரிகசமுமானவாஈாவர்க்கமும் (௩) “ஒன்றின் 
'நியேகற்பாலுக்குய்த்தனன்"” என்று, ஒரு ஹேதுவுமின்றிக்கே யிருக்கச் 
செய்தே ஸ்வஸம்ஸ்லேஷவிஸ்லேஷைகஸ.கறுக்கமாம்படியாக விஷமீக 
நிக்கப்பெற்ற (௪) “9 Cura Bde arepherre sb” (@) “0 Som Hex 

Bor Bowe ar, Ke LorBeak| Pt Dr ¢ காஸ் So க்ளிக்கி சிக் 

'தயந்ஜேகத்ஸஇம். பரப்சஹ்மஸ்வரூபிணம் । நிருச்வாஸ தயாமுக்இம் 
குதாக்யாகோபகக்யகர?? என்று விக்சஹவைலக்ஷ்ண்யமே உபாயமாய் 

வீடு கொடுக்கப்பெத்ற இக்தயர்இ, வெண்ணை களவுகாண புக்கவிட 

Qs துறப்புண்வெந்து தம்மகத்தேபுகப்படலைத் இருிவைத்து மோ. 

ஆஷ் தாசாவிடில் காட்டிக்கொடப்பேனென்ற௮ு மோக்ஷம் பெத்தகஇி 

பாண்டர், நாமரூபங்களுள்ளவைத்துக்கெல்லாமொரு சே.கனாஇிஷ்டாக 

முண்டாகையாலே. இதக்குமோக்ஷல் கொடுக்கவேணுமென் றெவவன் 

கிர்ப்பந்தத்துக்காக மோக்ஷம் கொடுக்கப்பெற்த தமிர்த்தாழி, ( ௬) 

 -BaX GSS CI Yo ௦௪௦௯]. | SIBIAME SPI TohosT™ 

குங்?” 1 ow sisCussrrgrianaGera@garrnGs | gor 

யோர்காத்சஸத்ரூறம் KusriosGeush ” என்று, பூசும் ஸாந்த 

பேசுஷிக்ச் அகச்யப்சயோஜனமாகக் கொடுத்த ப்ரிதியாலே விஸோஷ 

கடாக்ஷவிஷயபூதையான கூனி, (எ ) “ட கஷண்வட வமல்? 

£ தந்யோஹமர்ச்சமிஷ்யாமி 2 என்று, அநக்ய ப்சயோஜகமாக பூவை 

க்கொடுத்த, உகப்பாலே. (௮) * ஈரி கவர 8 எழும்ஷகஊ எ௦௨09 | 

CHEF) LOTT oro &ஜனபக் ௦09 | 33 “தர்மே மகஸ்சதே பத்ர 

ஸர்வகாலம் பவிஷ்யதி | யுஷ்மத் ஸந்ததிஜாதாகாம் நர்க்கமாயுர்ப்பவிஷ், 

* (ஸ்ரீச௮, ௩௧. (௨)ழே- 9, ௪.௧௮. (ஐ) தி-வா. ௭.௫.௧. (௪) ஷே, 

(@ wer uy. Gran. 25.(s) p-20, ௫. (௭) ௫௧௬,௨௦0. (4) ஜெ. ௨௬, 
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௩௬௨ ஆசாரியஹ்ருதயவ்யாக்யாதம். 

மூ. ஈடத்துமாப்தனை வழித்துணையாக்க 
  

ஈடத்துமாப்தனை - ஈடத்துமாப் தனுனவளை, வழித்துணையாக - அவளை 
யேவறில் துணையாகப்பற்தி, 

  

us” என்னு, விஸோஷ கடாக்ஷம் பண்ணப்பெற்ற பட வகாரம் (௧) 
& SsoGstoso ~Qngo ய 1 ௭4௦௦௭ ௫௦0 e908 io 

“௬8 17? “ஈவம் மாவமிதம் புண்யம் வேதபாசகமுச்யகே I யஜ்ஞ்லேம் 
மஹாப்சாஜ்ஞம்ப்சாம்ஹணம் ஈவமுத்தமம்” என்து (2) “௪3௮ 
௫9௭87? “ யதக்க8 புருஷோபவஇ ?” என்றெபடியே, பிணவிருந்இட்ட 
கண்டாகர்ணன், வேண்டடிலெண்ணும்போஇசென்றுபார்த் இருந்து கெ 
டுகோக்குக்கொள்ளும் பத்தவிலோசஈத்இல் பக்இ புரஸ்ஸாமாக ௮. 
இல் கொண்வேர்இட்ட ரிஷிபத்நிகள், (௩) “*மீளவவன்மகனை'? என்று 
ஹிரண்ய புத்சனாய்வைத்து தன்னருளுக்கு விஷயமாம்படி. பக்தனான 
ஸ்ரீப்ரஹலாதன் ( ௪) அவன் தம்பிக்கு” என்னும்படி. சாவணாஅஜ 
© (@) “vsrtorsnmyes” ௭ gp Rar rreveensvur pois” இச் 
யாஇப்படியே, ஸ்வநிகர்ஷத்தை முன்னிட்வெந்து (௬) **ஊஸ்சாச 
ஊக: *சாகவம் 0 சணம்கத$?? என்று, இருவடிகளையடைக்து ஸ்ரீவிபி 
ஒணாழ்வான் (ன) “ச ககைலக௯ eK O நலத்தது 1 குகை 

(ன்னு ரா வ்ைளாலக்? 17? பரமாபதமாபந்கோமகஸா இந்தயக்தரிம், 

ஸதுகாகவச ஸ்ரீமாக்காசாயண பராயண?” என்று, ஸ்வயத்கத்தைவிட்டு 
ப்சபன்னனுப் ஸ்வாபிலஷித கைங்கர்யம்பெத்த ஸ்ரீகஜேர்த்சாழ்வான், 
(௮). “கஞ்சுசோர்வதோர் வெஞ்னெவசவம் வெருவி வக்துசின்சர 
ணென?” என்ஜெபடியே, பெரிய இருவடிக்கஞ்வெந்து இருவடிகளை ௪ 
ணமாக வடைசந்தஷூுமுகன் (௯) * மாகமாகிலம் முழுதும்வர்இறைஞ்: 
சும் மலராடிக்கண்ட மாமழறையாளன்!? என்னு, க்ருஷ்ணாவதாச.த்இல் 
'கன்னுடைய பால்யசேஷ்டி தங்களை ஸாக்ஷ£த்கரித்துகாமனாப் சபஸ்ஸ_ூ 
பண்ணி அப்படியே காட்டியருளக்கண்டறுபயித்தவகந்தரம் நித்யானு 
பவத்தையபேக்ஷித்த கோவிக்தஸ்வாமி ( ௧௦) ** மாமுனிபெத்றமைக் 
தன்?” என்று, ம்ருகண்டு புத்ரனுப் மோக்ஷ£ர்த்தமாக தன்னைவக்கடை 
ந்த மார்க்கண்டேயன், இவர்களாக காகாஜாஇதையாலும் இப்படி, பதி 
ெட்டாக வென்னலாம்படி: மிருக்கையாலும் பதினெட்கொட்ன் பெ 
ருங்கூட்டம்போலேயிருக்துள்ள வித்இரளை அர்ச்ொஇ மார்க்கத்தா 
லே தானே தணையாய்க்கொண்டு ஈடத்துமவனுய் (௧௧) “இருமோகூசா 
ததன் காமரையடியன்தி மத்நிலமரன ? (௧௨), 4 காளமேகத்தையன்றி 

ருன்றிலங்கஇ ** என்னும்படி, இருமோகூரிலே நின்றருளின 
2) ஸ்ரீஹரிவம், வி. ப. (௨) ஸ்ரீ-சா. ௮, ௧௦௨, ௭௦. (௩) பெரியா-இ, ௧. ௬, ௨. 

சாஃயுடக௭, (௯) ஷே-௧௯, (௭) ஸ்ரீ விஷ்ணுதர்மே- ௬௬, ௪௬. 
2 @. a. 6. () os - தி. ௫.௮: (22) ல ௬. 

2௧௦, ௪, ௬, (௧௨) Cap - 
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சதுர்த்தப்ரகாணம். ௩௯௩ 

மூ. அறியச்சொன்ன ஸஃப் பாதத்தைத் துணைபிரியாமல் போ 
க்கொழித்து மீள்ன்ற இல்லையென்று நிச்9த் இருந்தவர். 

2... ஸஞ்தெல்காட்டும் தசையானவாறே முந்துற்ற கெஞ்சுக் 
5 குப் பணிமறவாது மருளொழி 

அதியச்சொன்ன-இவர்களதியும்படி சொல்லப்பட்ட, ஸஃப்சபாதத்தை-. 
கல்விடிவானகாளிலே, துணைபிரியாமல் - ஸஹாயத்தைவிட்டுப் பிரியா 
மல், போக்கொழித்து - பசுமேய்க்போக வொண்ணாதபடிபண்ணி, 
மீள்சன்ற இல்லையென்று - ஸம்ஸாசதரிதம்மறுவலிடா தென்று, நிச்சித் 
இருந்தவர் - நிச்சயித்இருந்தவர், ஸஞ்செம்காட்டும் சமையானவாறே - 
ஸம்பாஇத்துப் புதைத்துவைத்ததைக் காட்டும்படியான தமையான. 
மரணமானவாஜே, முக்துற்ற கெஞ்சுக்கு - தம்மிலும்பகவத்விஷயத்இல் 
முற்பட்டதம்நெஞ்சுக்கு, பணிமறவாது - பணிநெஞ்சே காளுமென்றும் 
மறவாது வாழ்கண்டாய் என்றும், மருளொழி - மருளொழிரீ மடகெஞ் 
சேயென்றும், 

பசமாப்தனான காளமேகத்தை வழித்துணையாகக் கொண்டு (அரியச் 
சொன்ன ஸ.ப்சபாதுத்தைத் துணைபிரியாமல் போக்கொழித்து. மீன் 
ன்றஇில்லையென்று நிச்சித்இருந்தவர்) (௧) *: காமூமக்கதியச்சொ 
ன்ன நாள்களும் ஈணியவான ”” என்றும், (௨) “*தாளேலதியேன்?” 
என்றும், (௯) 4: மரணமானால் ?? என்றும், கானும்களுக்குச்சொ. 
ன்னகாள். ஆஸக்கமாய்த்தென்று பிறர்க்கும் பேசும்படியாய் (௪), 
Bsr osmpT” ஹூப்ரபாதாசமேநிஸா” என்றும், (௫) “வர 

காஷசகம் SHOMIBrATS” “Hwwrurs surge wer aren 

Curler” என்னுஞ் சொல்லுறெபடியே, பகவத் ப்சாப்தியணிக். 

(கானவதேகல் விடிவானராளிலே (௬) “ அணைபிரிக்தார்த்துயாமும் 

நினைலை?? (௪) “பசுமேய்க்கப்போகேல்?? (4) * என்கைகறியேல் ”: 

(௯) *௮வன் பசுநிரைமேய்ப்பொழிப்பா ரைத்தன? ce 22 

க்குத்துணையானவவனை பசுமேய்க்கையாஜெ வபிமதத்தைப் பற்றவும் 

போகாதபடி. பண்ணி (௧0) * மிள்ன்றதில்லை. ப்பிறவித்துயர்கடிர் 
தோம் 2 (௧௧), நிலைபேர்க்கலாகாமை. நிச்ச திருர்தேன் என்று, ஸம். 

ஸாசதுநிகம் மறுவலிடாதென்ற(௧௨) “89%9588)2 “ஈபிபேதக்குதஸ். 

௪௩” என்றபடியே, ஒன்றுக்கு மஞ்சா கபடி. நிச்சமித்திருந்கவர் Ge 
'தங்காட்டும் தஸையானவாறே) மசண சமையானவளவிலே ஸஞ்சி 

மாய்ப் புதைத்துக்கெக்கும் மஹா நிதிகளை அதத் டல் 
வாரைப்போலே தமக்கு பகவத்ப்ராப்தியணித்தானவாறே இ ene தவரு 

மிழக்கவொண்ணாது யெல்லார்க்கும் ஹிதாஹிதங்க எதிவிக்கவேனு 
மென்று. பார்த்து (முர்ுற்ற கெஞ்சுக்குப் பணிமறவாது மருளொழி: 

(9 த-௦௭,20,௨.௯. (௨) ஷெ- ௯. ௮. ௪ (௨) Gp - ௧0. ௫-(௪) ரவி. 
பூடடு$கள. ௨: (௫) ஷெ-௮. ௨௩ (௧) திவா. ௪0. ௩. ௪. (எ) ஓழ் - ௧, (௮) ஷை - 
௮: (௯) ௦௨-௪௪ (௧௦) டே- ௯௯ (௧௧) ஜே-௪ (க) 

Go x
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௩௬௪ அசாரியஹ்ருதயவ்யாக்யாதம். 

மூ. ஈகுகைவிடேலென்று க்ருக்யாக்ருத்தங்களை விஇத்து ரெ 
ஞ்சுபோல்வாசைத் தொண்டீசென்றழைத்து வலஞ்செ 
ய்து எணிணுமின் பேசுமின் கேண்மின் : 

    

   BG - கரகத்தைககுகெஞ்। ir Pinest 
மே கைவிடேலென்றும், க்ருத்யாக்ருத்யங்களை - செய்யத்தகுக் சதை 
யும் செய்யத்தகாததையும், விஇத்து - நியமித்த, கெஞ்சுபோல்வானாத். 
சொண்டீசென்றழைத்து - தம்முடைய இருவுள்ளஷ்போலே. விதேய 
சான ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்களை தொண்டீசெல்லிருமென்றழைத்து, வலம் 
செய்து. - அசுகூலவ்ருத்தியைப்பண்ணி,. ஏண்ணுமின் - ஸ்வாமியின் 
இருகாமத்தை யதுஸந்இயுல்கோளென்றும், பேசுமின் - இருவனந்தபு௪ 
த்தெம் பெருமாளைப் பேசுய்கோளென்றும், கேண்மின் - மாம்சொல்லு 
இறதைக் கேளுங்கோளென்றும், 

ஈகுகைவிடேலென்று க்ருத்யாக்குத்யங்களை விஇத்து) (௧) “தொழு 
தெழன் மனனே ”” என்று, ப்ரகமத்திலே உபதே௫க்கும்படி (௨) 
₹₹ முந்துத்தகெஞ்சு ?* என்றெபடியே, தம்மிலும் பகவத்விஷயத்திலே 
முற்பட்டுகித்க்றெ தந்இருவுள்ளத்துக்கு (௩) * பணிகெஞ்சே நாளும் 
பசமபசம்பரனை (௪) 4 வாழியென்கெஞ்சே மறவாதுவாழ்கண் 
டாய்” (௫) * மருளொழிரீ மடகெஞ்சே * (௬) 4கரகத்தை ஈக 
கெஞ்சே?? (௪) “வாழிமனமேகைவிடேல் * என்று, ஈம்ப்ரஇபந்தகல் 
களையெல்லாம். தானேபோக்க யடிமைகொள்ளும் ஸர்வஸ்மாத்பசனை 
யதபவிக்கப்பார், உனக்கஸ் ஸம்ருத்தி மாறாதே சென்றிகே, சைபுகு 
கததென்னா? இதர விஷயங்களில் செய்யுமத்தை யிவ்விஷயத்இலும் 
செய்யாதே யென்௫ருர். (௮0. * இருவாசன்விளைய தனை மேவிவலஞ்செ 

ய் கைதொழக்கூடுங்கொல், என்னு, ப்சாப்யவஸ்து. இட்டித்தாடு லில் 
'கேயடி.மைசெய்ய... வமையாதோ: வென்று உகந்தருளின. நிலங்களில் 
கையாலே ப்ரமிப்புதொன்றுண்டு. கமக்ககை நீ தவிரப்பரர், உத் 
தேஸ்யவஸ்து. ஸக்நிஹிகமாய்த்தென்றித்தையேபாற்குமித்தனையோ, 
கம்மையும் பார்க்கவேண்டாவோ, கான் பசமபதத்தேறப் போகாநின் 
தேன், கெகொள். ஈம்மைக் குழி.மக்களாக்க எனிவசவுபடுத்தெ. ஸம் 
ஸாசத்தைப்புறிந்து. பார்த்துச் சிரித்துப் போருடொய். கமக் ஸ்ஸம். 
பத்தெல்லாம் இருமலையாலே வந்தாயிற்று, அ.த்தருமலையைக் கைவி , 
டாதே. கொள்ளென்று க்ருத்யாக்குத்யல்களை யவஸ்யகரணியமாம்பஒ. 
விதித்து (கெஞ்சுபோல்வாரைத் கொண்டீரென்றழைக்அ) சம்இருவுன் 

'போலே அக்கரங்கசான. ஸ்ரீவைஷ்ணவர்களை (௯) “தொண்டீர் 
ல் 'வக்விஷயத்இலே சபலரானார் வாருங்கொளென். 

i சுமின் கேண்மின் காண்மின் 
- 4.8. (வூ இ-வா.௧௦. ௯. எ. (௯. 
இ.(ஸ.ஷ- ௭.௯. (௮) ஷூ- ௭.௧௦, ௯. 
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சதுர்த்தப்ரகரணம். ௩௯டு 

. மூ. காண்மின் ஈடமின் புகுதுமென்று கர்த்தல்யம் ஸ்மர்த்தவ் 
யம் வக்தவ்யம் ஸ்ரோதல்மம் தரஷ்டவ்யம்: கந்தவ்யம் 

2... வஸ்தவ்யமெல்லாம் வெளியிட்டு பிணக்கவைச்  சரர்வாக 

   
காண்மின் கடமின் - இருவனந்தபுரத்இல் கண்வளரும் ஸர்வேஸ்வச 
னுஷ்கய இருவடிகளைக் காணப்போருங்கோளென்றும், புகுஅம் - இரு” 
வநந்தபுசம் புகவ்ருங்கோளென்றும், என்று-இப்படிசொல்லி, கர்த்தவ் 
யம் - அதுஷ்டேயக்தையும், ஸ்மர்த்தல்யம் - தீயாஈம்பண்ணவேண்டி 
யதையும், வக்தவ்யம் - நித்யாதுஸந்தேயத்தையும், ஸ்சோதவ்யம் - 
கேட்கவேண்டியதையும், தசஷ்டல்யம் - பார்க்கவேண்டியதையும் கற். 
;தவ்யம் - போகவேண்டியதையும், வஸ்தவ்யம் - வாஸம்பண்ணவேண்டு 

ப்ரகா 

  

மதையும், எல்லாம் - இவையெல்லாவற்றையும், வெளியிட் 
இப்பித்து, பிணக்கமவை - பிணக்கற என்றெபாட்டில் சொன்ன-பக்இ 
யோகத்தை, மரர்வாகரிகமித்து-சார்வேதவநெறிக்குத் தாமோதரனென். 
அபஸம்ஹரித்         

நடமின் புகுதுமென்று கர்த்தவ்யம் ஸ்மர்த் சவ்யம் வக்தவ்யம் ஸ்சோ 
கவ்யம் தீருஷ்டவ்யம் கந்தவ்யம் வஸ்தவ்யமெல்லாம் வெளியிட்டு ) 
(௧) “கொண்டகோயிலை வலஞ்செய்இங்காஜெம்சடிச்தே *” என்று, 
அவனெழுர்தருளி நிற்றெ சேரத்தைக்குதித்து அதுகூலவ்ருத்தியைப் 
பண்ணிஹ்ருஷ்டசாவோம் வாருங்கோளென்கையாலே கர்த்தவ்யமும், 
(ஐ 4 எண்ணுமினெந்தை காமம்? என்று, ஸ்வாமிமினுடைய இரு 
காமத்தை யதுஸந்இயுல்கோளென்கையாலே ஸ்மர்த்தவ்யமும், (௩3) 

“பேசுமின்கூசமின்றி * என்று, உங்களயோச்யதை. பார்த்துக்கூசா 

தே இருவகக்தபுசத்திலே ஸ்நேஹத்தைபண்ணி வர்த்திக்றெவளைப் பே. 

சுங்கோளென்கையாலே வக்தல்யமும், ( ௪). *கமர்களோசொல்லக் 

கேண்மின். என்று, ஈம்மோலெம்பந்தமுடையார் நாம்சொல்லுறத்: 

தைக் கேளுங்கோளென்கையாலே ஸ்சோகவ்யமும், (௫) “படமுடை 

யரவில்பள்ளிபயின்றவன் பாதம்காணகடமினோ ** என்னு, இருவரத்த 

புசத்திலே கண்வளர்ந்தருளுற ஸர்வேஸ்வசனுடைய (பலம் 

காணப்போருங்கோ ளென்சையாலே தீரஷ்டல்ய கந்தவ்யல்களும். (௯) 

2 அனந்தபுரர்கர் புகுதுமின்றே 2 என்னு இச்சைபிறக்கவின்றே. இருவ 

ஈநேபுசத்திலேபோய் புகவாருங்கோ ளென்சையாலே வஸ்தவ்யமு 

மாஇறவை யெல்லாமவர்களுக்கு வெளியிட்டு (பணெக்கறவைச்சார்வாக 
நிகமித்து) * உபக்ரமித்த  வர்த்தத்தை gt rte teeta 

கரம் மாசையாலே (or) “Senésp” என்றெபாட்டிலே, (௮). 
எ வணக்குடைத் ,தவனெறி '? என்று, உபக்ரமித்த பக்தியோகத்தை 

- ஓதஃலா.௯ூ.௯ட. (ஷி ௨௫. (ஐ ஷே - ௯ (௪) ஷி. ௨௯, 
(ுஷ-ஃ௮:(௬) ஷோக (௫-௯ -டு. (ஏஷ )    
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௩௯௬. ஆசாரியஹ்ருதயவ்யாக்யாதம். 

மூ. எண்பெருக்கிலெண்ணும் . 

எண்பெருக்க லெண்ணும் - எண்பெருக்கன்னலத்தென்றுபஜுதசையி 
'லெண்ணப்படும், ட 

  

(௫) “சார்வேதவகெறிக்குத்தாமோதசன் தாள்கள்?” என்று, ஸ்வஸாத்ப 
,த்தோடே பொருக்னைபஉயைச்சொல்லி நிகமித்து இஇன்பட்டோலை 

_யானக்ரந்தத்திலே (௨) “விடுமின்முத்தவும்? (௩) “பத் துடையழிம்வரி 
லே?- உபதே௫க்கத்துடல்கெ ஸாத்யஹித்த ரூபீமர்னஸாதநத்வயத் 
தையும் ;தவனெதிக்கு?? *பசமன்பணித்த'” என்னு, நிகமித்தென் ஐவரி 
இலே மிப்படி.யருளிச் செய்வானென்னென்னில்? ௮இல் ₹விடுமின் முற்: 
ஐம்? ப்ரபத்திபரமாகவும், * பத்துடையடியவர்?” பக்இபரமாகவும், பூர் 
வர்கள் நிர்வஹித்தகட்டளையைப் பிடி.த்தருளிச் செய்தார். இது “விடு 
மின்முற்றத்தையும்? பக்திபசமாக்க யோஜித்தருளினவெம்பெருமானூர் 
நிர்வாகக் கட்டளையைப் பிடி,த்தருளிச்செய்கார். இஇலே ஸகல வ்யாக் 
யாகஷித்தமுமாய் ஈட்டிலும் ப்ரகாகயோஜனையுமாயிருக்குமது இக்த 
க்சமித்திலேயிறே. இவர்தாம் மு;தற்பத்இில் பக்இியை உபதே௫ுக்கறு செ 
ன்தருளிச்செய்ததும். ஆகையாலிதுமுன்புள்ளாசருளிச்செய்தபடியைப் 
பத்தவருளிச்செய்தார். இதுயெம்பெருமானார் யோஜனையாய் பின்புள் 
ாசெல்லாரு மருளிச்செய்துகொண்டுபோக்தமர்யாதையைப்பற்ற வரு, 
எிச்செய்தாரென்று கொள்ளுமித்தளை. (௪)  வணக்குடைத்தவனெதி?” 
என்றெவி௮, ப்ரபத்திபமாகவும் ஒருயோஜனையிட்டிலே தோன்தியிரு 
க்கையாலே “*பிணகறவை” ஏன்றவிஇிலே பக்இிப்ரபத்தகளிரண்டை 
யும்கூட்டிக்கொண்டு (௫) “சார்வேதவகெதியிலே”” சார்வேசவனெதிக் 
குத்காமோதான் தாள்கள், என்றும், (௬) “பண்டேபசமன் பணித்தப 
ணிவகையே ”: ““சண்டேன்கமலமலர்ப்பாதம்”” என்றும், என்றிசண் 
டையும் நிகமிக்கறாசென்றாலோ வென்னில் 2 அதுக்குமதுபபத்இயு 
ண்டு, ** பிணக்கற?” என்றெயாட்டில், ப்பத்திபசமான யோஜனையுண் 
டானுலும் விகல்பமொழிய ஸமுச்சயங் கூடாமையாலே. ஆகையாலே 
கைலவ்யாக்யா கங்களுக்கும்சேச ஈபிணக்கறவில்?? உபக்சமித்த பக்இ. 
'யை நிகமிக்கிறாசென்ன வமையும். ஆனால், பக்த்யுபதேஸோபக்சமமும் 
“விடுமின் முற்றத்திலே” ஆயிருக்க *மிணக்கறவை”” என்பானென். னென்னில்? “வீமேன்”” என்று, த்யாஜ்யோபாதேய தோஷகுண பரித் யாகஸமர்ப் பணக்ரமத்தை ஸாலம்பஈமந்த்சமாக உபதேடுத்தென்று 
அத்தையு மிலுக்கு மோஷமாக ஒருங்கவிட்டுக்கொண்டு. வந்து அவனு” 
ரைத்த மார்க்கத்தேறின்றிருபசைமலமற வுணர்வுகொண்டு கலஞ்செய்வ. 
'தென்றுதாம் யோஜித்தக்£மத்தைப்பிடித்து முகல்பத்இல் துடங்னெ 

ட 'கத்தையென்றபடி, “பிணக்கறத்துடல்க” வேதப்பினிதவிருஇ 
'சொன்னவென்திகே€ழு மருளிச்செய்தது. ஆக விப்படி முகற்பத்திலு பக்சமித்தபக்தியை நிகமித்துக்கொண்டு. (எண்பெருக்க லெண்ணும். 
_.இி-கா.௧௦, ௪௧ (௨) 3ே- க ஷச (௩) ஷேஃ௩ ௧(௪) ஷடு; 

  (9 ஷ-௪௦௪.௬(௬)ஷ-௯.
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சதுர்த்தப்சகசணம். ௩௯௭ 

மூ. இருகாமத்தின் ஸப்தார்த்தல்களைச்சுருக்கு மாகவனென்று 
,த்வயமாக்்க கரணத்சயப்சயோக வ்ருத்தி ஸம்ஸாரிகளுக் 

2. குக் கையோலைசெய்து கொடுத்து செஞ் சொற்கவிகளுக் 
*... குக் கள்ளவழிகாவலிட்டு 

இருகாமத்தின் - இருகாமமான இருமக்த்சத்தினுடைய, ஸப்தார்த்தல் 
களை- ஸப்தம் அர்த்தமிவைகளை, சுருக் - ஸங்க்சஹித் தருளிச்செ. 
ய்து, மாதவனெஸ்று - ஸ்ரீமானென்னுமதையிரண்பேர்யாயம் சேர்க்கை 
மாலே, தவயமாக்9 - இருமந்த்ரவிவசணமானத்வயமாக்க, கரணத்ரய 
ப்சயோகவ்ருத்இ - காயிக வாகெ மாஈஹிகமான கரணத்சயத்தாலும் 
ப்சயோடுக்கப்பட்ட வ்யாபாசத்தை, ஸம்ஸாரிகளுக்கு - பத்தசேதகர் 
க்கு, கையோலை செய்துகொடுத்து - இதுவிதென்னு யேத்பாடு செய்து 
கொடுத்து, செஞ்சொற்கவிகளுக்கு - அஈ£்யப்சயோஜாகவிகளான முத 
லாழ்வார்களுக்கு, கள்ளவழி - இருட்வெழியான அவனுடைய லேகுண 
@BH, காவலிட்டு - அஇல்புகாதபடி. தகைக்து, 

  

  
  

'இருகாமத்தின் ஸுப்தார்த்தங்களைச்சுருக்?) (௧) * எண்பெருக்கன் 

னலத் தொண்பொருளீதி லவண்புகழ்காரணன் ”” என்று, முதல்பத்தி 

லே, பஜகாலம்பகமாகச் சொல்லப்பட்டதாய், ( ௨), * எண்ணுக்இரு 
காமம்?” என்று, பஜநதசையிலது. ஸக்இக்கப்படும் இருகாமமானஇிரு, 

மந்த்சத்தனுடைய”? சப்தத்தையும் அர்த்தத்தையும் காரணம்? என் 

தும், (௩) * நாசணனெம்மான் ” இத்யாஇியாலும், ஷைக்சஹமாம்படி. 

சுருங்க உபதே௫ுத்தும், (மா.சுவனென்று. தீவயமாக்க), பூர்வோத்தச 

வரக்யெல்களில் ஸ்ரீமத் பதார்தங்களை இருவுள்ளம். பற்திக்கொண்டு 

(௫9). “மாதவனென்தென்றோதவல்லீரோல் ”” என்று, சீழ்ச்சொன்ன கா 

சாயண ஸூப்தத்தோடே. மாதவனென்றெவித்தை இசண்பெர்யாயம் 

சேர்த்துச்சொல்ல வல்லிகோளாலல் என்கையாலே அந்த இருமக்க்கத் 

தை. அதினுடைய வினதா அனந்தாகமான _த்வயருபேணலேவிதிக 

(காணத்சயப்சயோக வ்ருத்தி ஸம்ஸாரிகளுக்கு கையோலை செய்துகொ 

டுத்து) ஈஸ்வரன் தம்மைக் கொடுபோகையிலே pal Sees 

கேட்றெவர்களுக்கு பிரப த்திவிஷயமாம்படியாகவும் nes ே 

(௫) “தாள்வாய்மலரிட்டு காள்வாய்காகர் (ast ae ale rn 

வாடாமலர்கொண்டு பாடீரரன் காமம்? 4: சுளைசன்மலரிட்' தனை ட 

"கெடயகனே 22. ஏன்திப்படி, காணத்ரயத்தாலும் ப்சயோ௫ுக்கப்ப! i 

பகவதாஸ்சயணியப்சவ்ருத்தியை அரக்க தட் ட்டி ae 

டேயார்தத.. ப்சசாஸகமான ப்சயோ, seen ts 

2. கள்ளவழிகாவலிட்டு), (எ). "செஞ்செகற்கலிகா. 

“© Bair a, 0, 60, (©) OR ௪0, ப (௩) AR (2) OF 

pte (On. (CJOR-mm sewn BH 
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௩௯௮ ஆசாரியஹ்ருதயவ்யாக்யாதம். 

மூ. மனம்இருத்இி விருத்தப்போய் காடிருந்இனவாறே 
வந்து விண்ணுலக$தர விரைந்து அத்தைமறக்து குடிகொ. 
ண்டு தாம்புறப்பட்ட வாக்கையிலேபுக்குத் தானங்கர்களைய 
இலேவகுத்து குரவைதுவரைகளில் வடிஏகொண்ட சபல 
னுக்கு தேஹதோஷமறிவித்து 

மனம்இருத்இி - அயோக்யதாதுஸக்காகத்தாலேயகன்ற விவராத்தன் 
இலத்தைக்காட்டிச் சேர்த்துக்கொண்டு, விடுஇருத்தப்போய்- இவசசு 
லாமைக்காக பசமபதத்தேற கொடுபோகவத்தை யலங்கரிக்கப்போய், 
( மீளூவதற்குமுன்னே ) காதேருக்னெவாறே - தம்முபதேரத்தாலே 
நாதருந்தினவளவிலே, வரத - மீளவந்து, விண்ணுலகம் - பரமப்தத் 
தை) தா- கொடுக்கையிலே, விரைந்து - தீவரித்து, அத்தைமறக்து - 
தானுபக்சமித்த கார்யத்தையும்மறந்து, குடிகொண்டு - இவர் இருமே 
னியிலே அச்யாதசத்தாலே ஸபரிகரனாய்வர்த்இத்து, தாம்புதப்பட்ட - 
இத்தைத்யாஜ்யமாக நினைத்துத்தாம் ரரக்குக்கட்டி.ப்புறப்பட்டுநின்ற, 
ஆக்கையிலே - ஹேயமானஸாரீசத்இலே, புக்கு - ப்சவேடுத்து, தாகககர் 
களை - தனக்கு வாஸஸ்காஈமான ஈகரல்களில் பண்ணும். விருப்பத்தை, 
அதிலே - இவ்வாழ்வாருடைய ஓசோரவயவல்களிலே, வகுத்து - பிரி 
த்தனுபவித்து, குரவைதுவரைகளில் - இருக்குரவையிலே யகேகவிக் 
சஹ பரிக்ரஹம்பண்ணினாப்போலவும் தவாரகையில் பதினாருயிசம் 
ஸ்த்ரீகளுடனே அ(கேக பரீரபரிக்ரஹம் பண்ணியஅ.பவித்தாப்போல, 
வும், வடிவுகொண்ட - ஆற்வாரையதுபவிக்கைக்காக அநேக ஸரீசபரிக் 
சஹம்பண்ணின, சபலனுக்கு - ஆஸ்ரிதஸம்ஸ்லேஷ சபலனுக்கு, தே 
ஹதோலஷ் மறிவித்து - கேஹத்தின்ஹேயத்தை யதிவித்து, 

  
  

ஞூயிர்காத்தாட்செய்மின்!? என்று, அவனுக்கடிமை செய்வார். அவனு, 
டைய லோஇகளிலேயகப்பட்டழுந்இிப்போகாம லுல்களுமிர்களை கோக் 
க்கொண்டு அடிமை செய்யப்பாருங்கோ ளென்று உபதேடிக்கையாலே 
அனுபவகைய்கர்யங்களோடே ஈடக்றெ ஸகோத்ரிகளுக்கு அசணழியா 
மல். கள்ளவழிகாவலிவொரைப்போலே லேகுணமாஜெ ஆழங்காலிலிழி 
யாதே கொள்ளுங்கோளென்று வஞ்சக்கள்வனுள் கலக் தழிக்கும்வழிக் 
குக்காவலிட்டு (மனம்இிருத்இ விடுதிருத்தப்போய் காடுஇருெவாறே 
வந்து விண்ணுலகம் தசவிரைந்து ௮.த்தைமதக்து குடிகொண்டு தாம்பு. 
தப்பட் டவாக்கையிலே  புக்குத்தானஈககர்களை அதிலே வகுத்து குற 
வைதவறைகளில் வடிவுகொண்ட௪பலனுக்கு தேஹதோஷ மதிவித்து) 
(௧) “தன்பால் மனம்வைக்கத்இருத்தி” என்று, *வளவேமூலலே”” 
அயோக்யசென்றகன்த தம்மை தம்லைதையைக்காட்டி. ம௩ஸ்ஸைத்இரு 
SBF சேர்த்துக்கொண்டு இன்னமுமிவரிங்கே- யிருக்கல் அயோக்ய 
சென்றகலுவர், அகலவொண்ணாத. தேரத்தேறக்கொடு போகவேணு 

(6) இ-வா,க,டு, ௧0. தட்ப தலி 6 
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ee 

சர்த்தப்ரகரணம்: . ௩௬௯௬ 

  

மாயையை - ஸல்ஸாசத்இல் கிற்கைக்கடியான வ௫த்ஸம்பகதத்தை, ம 
வித்து. இரியவிடுலித்து, ் ஸ் 

    

மென்று (௧) *விஜருத்துவான் '” என்றெபடியே பரமபதத்தைக். 
கேடஷப்பதாகப்போய், அதுசெய்து மீளூவதற்கு. முன்னே (௨) “em 
ரும் காடுமுலகமும் ,கன்னைப்போல் '” என்றபடியே சம்முபதேருத் 
(தாலே. காடெல்லாம்இருக்கி தானிங்கே.. தம்மைவைத்துக் கொள்ள. 
நினைத்தகாரியமும் தலைக்கட்டினவாறே வந்துகின்று (௩) “விண்ணுல. 
கம்தருவானாப் விசைின்றான்” என்னு, மீளவந்து பசமபதத்தேறக்கொ 
ண்டு போகையிலேத்வரித்து சசமஸரீரமாகையாலே தம்முடைய இரு 
மேனியிலே தமக்குண்டான வ்யாமோஹத்தாலே கொடுபோகவிஷைந்து. 
அதையும் கூடமறந்த (௪) “கோவிந்தன் குடிகொண்டான்'ஏன்றெபட.. 
யே, ஸபரிகசனாய்க்கொண்டு (௫) என்மாயவாக்கை யதனுள்புக்கு 7” 
என்னு, தயாஜ்யமென்னு குந்இயடியிட்டுத் தான்சரக்குக்கட்டி. புறபட்டு 
AGB தேஹத்இனுள்ளே தான்புகுக்து. (௬) '* இருமாலிருஞ்சோலை. 
மலையே?” என்றெ .பாட்டின்படியே (௪) ** தானககர்கள் ?? என்று, 
'தனக்குவாஸஸ்தானமான இவ்யககரங்களில் பண்ணும் விருப்பத்தை 
யெல்லாம் ஒசோசவயவயல்களிலே பண்ணி எல்லாமிதுக்குள்ளேயாக 

வகுத்து (௮) “* வளிளாஸ்ளுளால் நரீவ்டளரவடல srfsor SMO T 3 

“அங்ககாமங்ககாமந்தசேமாதவோமாதவம்மாதவம் சாக்தசேணாங்ககா? 

என்றபடியே, இருக்குறவையில் பெண்களோடே அகேகவிக்ரஹ. 
பரிக்சஹம்பண்ணி அறுபவித்தாப்போலவும், (௯) “898 Aysk og 

PET Powstios | SMSOHST IS ஒர ஜ கஷ்டம் 83 aaa sity 

Boo D¥gtonyS HS” ஏகஸ்மிக்கேவ கோவிந்தகோலேதாஸாம்மஹா 

முகெஜக்சாஹ விதவத்பாணிக்ப்சதக் கேஹேஷடதர்மத$உவாஸவிப்ச. 
ஸர் வேஷாம்விஸ்வரூபத ரோஹரி2? என்கிறபடியே, ஸ்ரீமத்வாசகை 

மில் சேவிமாருடனே பஇனறுயிரம் விக்ரஹம்கொண்டனுபவித்தாப் 
போலவும், அகேகவிக்சஹம்கொண்டு தம்முடைய அவயவல்கள் தோ 

அம். அதுப விக்கும்படி. சம்இருமேனியிலே அதஇிசபலனானவனுக்கு, 
(கூஈபொல்சைம்புலனும் பொதியைந்தும் கருமேந்த்ரியமைம் பூதம் இல். 

இவ்வுயிசேய் பிரசருமொனாங்காச மகங்களே?(௧௧)*உன்மா மாயையை?” 

“மங்கவொட்டு? என்று, ஸ்வதேஹ தோஷத்தை யதிவித்து இத்தை 

விடுவிக்கவேணுமென்றுகால்கட்டி(மாயையைமடிவித்து)அவனுமித்தை. 
விடுவிப்பதாக ௮ துமதிபண்ணி ப்ரிதசாய் (௧௨) “மடித்தேன் மனமாழ்க். 

கையுள்கித்ப தோர்மாயையை”என்௮,ஸம்ஸாசத்திலே நிற்கைக்கடியான. 

(5 இ-வாஃ௧ ௫.௪௦ (௨)ஷ-௪. எ, ௨ (௨) ஷ௧௦, ௯.௧. (௫) ஷே௭, 
(@) Gp a.m. (=) Gp. - a. (=) @p- a. & 9. (H) W- UF. (8) 0) 

Q- ar ao. ௭, ௧௦, (௧௧) ஷி - (௧௨) ஷே-௮. ௩. ப் உஷ் 
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#00 ஆசாரியஹ்ருதயவ்யாக்யாதம். 

மூ. வானேதரக்கருஇி கருத்தன்கண்பெரியனானவனை யின்த 

eee fa Boe Peter Can அல் 
லென்று மீடியைப்பிடிக்க இந்த்ரியகில்கச ரரய்க் “குழிசார்த் 
தச் சுவைத்தஹன்தீர் : 
  

-வானேதசக்கருஇ - பரமபதத்தைத்தருவானுக வுத்யோ௫த்து, கருத்இ 
ன்சண்பெரியனானவனை - மிக்கபாரிப்பை யுடையவளை, இன்னு - இப் 
போது, அஹேதுகமாக - நிர்ஹேதுகமாக, ஆதரித்தசீ- விஷமீகரித்தரீ, 
அகாத்யகாகரஹேது - அகாஇகொலமுபேச்ஷித்இிருக்கதுக்கு ஹேதுவை, 
சொல்லென்று-அருளிச்செய்யவேணுமென்று, மடியைப்பிடிக்க-மடியை 
ப்பிடி.த்துக்கேட்க, இக்த்ரியகங்கச ராய்-௮கா.இகாலமிர்த்ரியவஸ்யமாய், 
குழிசார்த்து - அபர்யாப்.தங்களான இந்த்ரியங்களைத்ருப்தியடை வித்து, 
மபைவைத்தஹன்றீர் - நிரஸமானபதார்த்தன்களாலே ரஸமுடையசாயெ 
ன்னைக்கைகழியவிட்டுப் பிரிந்துபோர்தீரே, 

மாயையுண்டு மூலப்சக்ருஇ அத்தைத்இரியவிடுத்தேனென்று செருக்க 
(வோனேதசக்கருஇ கருத்இன்கட் பெரியனுனவனை) (௧) “ வானேதரு 
வான்னெனக்காய்”” என்னு, தமக்கு பசமபதத்தைத் சருவானுகவொருப் 
பட்டு (௨) * கருத்இன்சண்பெரியன்”” என்றுபயவிபூதி யோகத்தாலே 
வரும் அந்யபரதையடையுக் தீர்ந்து சம்மை அவ்வருகே கொடுபோகை 
யிலும் ஆதிவாஹிகனா நியமிக்கையாலும் தான் முற்பாடனாய்க் கொ 
ண்டுபோகையிலும் பெருக்கப்பாதியா நித்தெவனை, அன்றிக்கே மாயை 
யை மடுவித்து என்றெத்தை மேலோடேசேர்த்து மனைவாழ்கையுள் 
நித்பதோர் மாயையை மடித்தேன் என்னு, தாம்பேசும்படி. யசத்ஸம் 
பந்தத்தை யதத்து * வானே தருவான் ?* என்னு, தமக்குப் பசமபதத் 
தைத் தருவனாக உத்யோடத்த “கருன் இங்கட்பெரியன்”” என்று, தம்மா 
லெண்ணி முடிக்கவொண்ணாதபடி. தங்கார்யத்இல் தவரிக்தெவனை என், 
னுமாம். ஆகவிப்படி, தாம்சொன்னபடி. செய்யக்கடவனுப் தம்மைக் 
கொண்டுபோகையிலே மிகவும்பாரிக்றெவனை (இன்னு அஹேதுகமாக 
வாதரித்தசீ அகா.த்யகா தர ஹேது சொல்லென்னு மடியைப்பிடிக்க) ( ) 
“இன்றென்னைப் பொருளாக்கி? என்றுதுடல் இன்றிப்படி சிர்ஹே. 
அதமாக விஷமிகரித்த நீ ௮காஇகால மென்னையுபேக்ஷித் இருந்ததுக்கு. 
ஹேஅவையருளிச் செய்யவேணுமென்று மடியைப் பிடித்துக்கேட்க. 

இதுக்குச் சொல்லலாமுத்தரமென்னென்னு தன்னிலேநிரூபித் த, இவை 
யொன்று மிவர்க்குச் சொல்லத்தகாதன வென்று அவன்நிருத்தசனாம். 
நின்றமையைகெடுக உபபரஇக்குறூர் மேல், எஸ்வரன். நிரூபித்த க்ரமர் 

தானிருக்கும்படி(இந்த்ரியகிங்காசாய்க் குழிார்த்துச் சுவைத்தஹன்நீர் 
(5) தி-வா.௧௦,௮.டு. (ஜெ... - eke 
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ச.தர்த்தப்ரக.ரணம். தரக் 

. மூ. என்னில் அவையாவசையு மகற்றகீ வைத்தவை யென்பர், 
அதுதேஹயோகத்தாலே யென்னில் அக்காள்கீதந்த சம. 

+ டென்பர், முன்செய்த முழுவிளையாலே யென்னில் அது 
அயரமே யுற்றவிருவினையுன் கோபமுமருளுமென்பர், 

என்னில் - என்னுசொன்னால், அவை - அந்தபஞ்சேக்த்ரியங்கள், யாவ 
வாயும் - ஸமஸ்தல்களையும், அகற்ற - உன்னைவிட்டுப்பிரிகைக்கு, நீவை , 
த்தவை - உன்னாலே வைக்கப்பட்டவை யன்றோ, என்பர் - என்னுத்தச 
மருளிச் செய்வர், அது - அந்தபஞ்சேர்த்ரியவஸ்யதை, சேஹயோகத் 
தாலே - உம்முடைய கர்மரர்ஜிசமான தேஹனம்பந்தாயத்தமன்றோ, 
என்னில் - ஏன்றிஸ்வசனருளிச்செய்தால், அக்காள் - அந்தஸ்ருஷ்டி.கா 
லத்இலே, ரீக௩த- உன்னாலே தரப்பட்ட, சுமடு - சும்மாபோலே ஸக 
லபாப பரரல்களையும் சுமைக்குக்கு ஸா.தஈமான தேஹம், என்பர் - என் 
ஐருளிச்செய்வர், மூன் - முற்காலத்இல், செய்த - உன்னால் செய்யப் 
பட்ட, முழுவினையாலே யென்னில் - நீர் செய்த பரிபூர்ணபுண்யபாபல் 
களாலே யென்னில், அது - அப்புண்யபாபங்களும், துயரமேயுற்ற - 
அுக்கமாதீரத்தையேயுற்றதாய், இருவினை - இரண்டுவித புண்யபாப 
ரூபகர்மங்களும், உன்கோபமுமருளுமென்பர் - உன் நிக்சஹாஅக்சஹ. 
ரூபல்களென் தருளிச்செய்வர், 

  

என்னில் £ அவையாவசையு மகற்ற கீ வைத்தவை என்பர்) ( ௧) 

Kosmosmpjostay of? “ude shuabarrs” ce Bpug eu oer fs 
காலமிக்த்ரிய வஸ்யசாய், (௨) * தூசாக்குழிதார்த் தெனை காளகன் நிரு. 

ப்பன்? (௩) “ஆற்பசாசங்க ளவைசுவைத்தகன் ஜொழிக்தேன்'” என்று, 
துஷ்பாரங்களான இந்த்ரியங்களுக் இசையிட்டு எத்தனைகாலமுன்னை 

யகன்திருக்கக் கடவேன், அல்பசஸங்களா யகேகவிதங்களா மிருக்கற 

ரப்தாஇ விஷயல்களைப்பசையுண்டாக ப்சமித்து எஇிர்பசை கொடுத்து 

புஜித்து ஸர்வாக்தியான உனக்குமெட்டாதபடி. ஸம்ஸாசத்திலே கை 

கழியப்போனேனென்னு நீர்காமே பேசும்படியான ஸப்தாஇவிஷயப்சா 

வண்யமன்னோ நீசகாஇகாலம் ஸம்ஸரிக்கைக்கு ஹேது வென்னில் , 
(௪) “ஓரைவர்யாவசையும் மயக்க Bouse” என்றும் (௫) “9 

ற்ற நீவைத்த மாயவல்லைம்புலன்கள் ”” என்னும், விஷயங்களும் அவற் 

ல் ப்சாவண்ய ஹேதுவான விக்த்ரியங்களும், எத்தனையேனுமனவுடை 

யாசேயாஇலும் கலங்கப்பண்ணி, நீவேண்டாதாசை யகற்றுகைக்கு 

வைத்தவையன்றோவென்பர். ( அது தேஹ யோகத்தாலே யென். 

Ad; அங்காள் கீதந்தசுமடென்பர்) அந்த இந்த்ரிய வஸ்யதைக்கஉ. 

குணத்சயநக்மகமான பாரிச ஸம்பக்தமன்றோ. வென்னில், ட ௮ம். 

நான் கிதந்தவாக்கை?” (எ), அது கித்கச் சுமதேக்தாய் என்னு 

அதவும் தந்தாய் சீயன்றோ வென்பர். (முன்செய்த முழுவினைய। ல் 

பென்னில்? அது துயசமேயுற்ற விருவினையுன் கோபமு: பருளுமென்பர், 
வயத ல அவ ன ன னை (fe) அ x ஸ் 

(இ வில்லிபுத்சார் பகவர்வார்த்தை. (௨) இ- வா. ௫.௮: கூ (கூஷூக.௨. 

௬. (௪)ஷி.எ. க, ௮. (௫) ஷெடு, ௭, A (௪)ழை-௩, ௨ ௪. (௭) ஷ௭. ௪, ௧௦. 

இக 5 
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௪௦௨ ஆசாரியஹ்ருதயவ்மாக்யாதம். 

மூ. சவிலாதமதியிலேனென்றும் உம்மதன் னோ கர்.த்ருக்வபோ 
க்த்ருத்வல்களென்னில். ஆல்காசமாய்ப்புக்குச் செய்கைப் 
பயனுண்பேனும் சருமமுக்கருமபலனுமாகிய கீ கர்த்தா 
போக்தாவென்பர், 
  

சவிலாத - முடிவில்லாத பாபத்தைப்பண்ணினேனென்றும், மஇியிலே 
னென்றும் - பு.த்தயில்லாகவனென்றும், கர்த்ருத்வபோக்த்ருத்வஞ்கள் - 
கர்த்ருத்வபோக்த்ருத்வங்களானவை, உம்மிதன்ஜே 4 உம்முடையதன் 
ஜோ; என்னில் - என்னுசொன்னால், ஆங்காசமாய்ப்புக்கு - தானேயபிமா 
னியாயிவர்சரீசத்தலே ப்சவே9த்து, செய்கைப்பயனுண்பேனும் - எல் 
லாகர்மங்களின் பல போக்தாவும் தானே யென்றும், கருமமும் கரும 
பலனுமாயெ. - புண்ய பாபரூப கர்டீங்களும் கர்மபலல்களுமாகய, 8- 
நீயே, கர்த்தா - அனுஷ்டாதாவும், போக்கா - கர்மபலத்தையதுபலிப் 
பானும், ஏன்பர் - என்றுசொல்லுவர், 

  

அக்த தேஹஸம்பந்தத்துக்கடி, (௧) “ முன்செய்த முழுவினை என்று 
நீர்சொன்ன அகாஇகாலார்ஜி௫ புண்யபாபரூபகர்மமன்னோ, வென்று 
சொல்லுவோமா$ல் ; (௨) துயாமேதருஅன்பவின்ப வினைகளாய் ?? 
(க) * உத்த விருவினையாய் ** என்று அசேதனமுமாய் அமக்தமு 
மாய் ஈஸ்வரமுமா யிருக்துள்ள புண்யபாபரூபகர்மல்கள் உன்னுடைய 
நிக்ரஹாஅக்ரஹ் ரூபேண பலிக்குமவையாகையாலே, கர்மமும் நீமிட்ட 
வழக்கென்பர், (ஈவிலாத மதியிலேனென்று மும்மதன்றோ கர்த்ருத்வ 
போக்த்ருத்வங்களென்னில்? ஆங்காசமாய்ப் புக்குச்செய்கைப்பயனுண் 
பேனும் கருமமும் கருமபலனுமாயெ நீ கர்தாபேரக்தாவென்பர்) ( ௪), 
“*விலாத தவினைகளெத்தளைசெய்த னன்கொல்”? என்னு மூடி.வின்திக் 
கே யிருக்றெகொடிய பாபங்களிலே. எத்தனை பண்ணினேனென்றும், 
(டு) “மஇயிலேன் வல்வினையே மாளாதோ *” என்னு, கான் பண்ணின 
பாபமேயோ அ௮அபவித்தாலும் மாளாததென்றும் நீரே சொல்லுகையா 
லே, கர்த்ருத்வமும் போக்தருத்வ மும்மதன்றோவென்று சொல்லு. 
வோமாடல்? (௬) “ தானால்காசமாய்ப் புக்குத்கானே கானேயானான்?” 
என்று, தானபிமானியாய்ப்புக்கு ஆக்மாத்மீயல்களிலெனக்குண்டான 
வபிமாகத்தைத் தவிர்த்துத்தானே யபிமாகியானானென்றும், (௪) செய் 
கைப்பயனுண்பேனும்யானே '” என்னு, ஈம்முடையபடியை "யதுகரித் 
அச் சொல்லுகறெவிடத்திலே ஸகல கர்மங்களினுடைய பலபோக்தா 

வும் நானே என்றும், ( ௮) “ கருமமும் கருமபலனுமாகய!” என்று 
புண்ய பாபரூபமான கர்மங்களுக்கும் கர்ம பலங்களுக்கும் நியாமகனு 

ன்னும் சொன்னவசாகையாலே, கர்ம கர்த்தாவும் தத்பலபோக்தாவும் 
  

கீயிட்ட வழக்காகையாலே, கர்தாவும் போக்தாவும் நீயே என்பர். கரு 

      

  

,இ-வா.௧.௪.௨. (௨) ஷெ-௯௩, ௬.௮. (m) Gap. - 60. 40, 4, (#) 

௭௩. (௫) ஷே - ௧, ௪ ௩. (௬) ஷே - 40, cr. sa. (ot) ஷே.-௫,௬. ௪. 
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சதுர்த்தப் ரகரணம். ௪௦௩ 

மூ. யானே யெஞ்ஞான்றுமென்றத்தாலே யென்னில் அயர்ப் 
பாய்ச்சமயமதிகொடுத் துள்ளம்பேதஞ்செய்கை உன்தொ 

_ ிலென்பர், ஜீவப்ரக்ருஇசைதர்யழ் நீங்கும் வ்சசஹேத, 
அகமேனியிலமுக்கறுக்கை யபிமாகக்ருத்யம், 

ணை யானே யென்றனதே என்றும், எஞ்யான்றுமென்றததலே 
எஞ்பூரன்னு மெல்குமென்றுதுடல் மெய்ஞானமின்தியென்று கீர் சொ , 
ன்னத்தாலே, என்னில் - என்றுசொன்னால, அயர்ப்பாய் - மதப்பாய், 
ஸமயமஇகொடுத்து - மாட்டாதபலமயவிஷயமஇிகொடுத்து, உள்ளம் 
பேதம்செய்கை - ஆஸரப்சக்ருதிகளின் ஹ்ருதயத்தைபேதிக்கை, உன். 
தொழில் - உன்வ்யாபாரம், என்பர் - என்றுசொல்லுவர், ஜீவ - 
ஜீவாத்மாவினுடைய, ப்ரக்ருஇசைதக்யம் - ப்ரக்ருதி ஸம்பந்தாயத்தஜ் 
ஞாரம், நீங்கும் வ்சகஹேது - அவனைவிட்டுப் பிரிசைக்குக்” காசணமா 
யிருந்துள்ள து, அகமேனியிலமுக்கறுக்கை - அந்தரங்க மரீச,த்தைப்பற் 
AsO sBp ஜீவனுடைய வஜ்ஞாகமாஜற வழுக்கைப்போக்கடிக்கை,, 
அபிமானிக்குத்யம் - அபிமானியான உன்கர்த்தல்யம், 

  

மமும் கருமபலதுமாயெ ) என்றெ வித்தால் கர்மகர்த்ருதத்பலபோச் 
த்ருதாததீர்யம் விவக்ஷிகமாகையாலேயாய்த்திவ்விடத்தி லிவரிச்சச் 
தை யெடுத்தது. (யானே எஞ்ஞான்று மென்றுத்தாலே யென்னில்? 
அயர்ப்பாய்ச் சமயமஇகொடுத்து உள்ளம்பேதஞ்செய்கையுன்தொழி. 
லென்பர்) ( ௧) * யானே யென்னை யதியலாதேயானே யென்றனதே 
யென்றிருக்தேன் *” என்றும், (௨) * எஞ்ஞான்றும்?” என்று அடக்கி 
(௩) *மெய்ஞ்ஞானமின்றி வினையியல் பிறப்பமுந்இி”” என்றம், தீர் 
சொன்ன அஜ்ஞாகாக்யதாஜ்ஞாகாஇகளாலேகாணுமுமக்கந்த ernst so 
,த்வபலபோக்ருத்வல்களுண்டாய்த்தென்று சொன்னோமாலல், (௪) “அ: 

யர்ப்பாய்த் - தேத்தமுமாய் ” (ட) “மாட்டாதபலசமயமதி கொடுத் 
காய்?” (௬) * உள்ளம் பேதஞ்செய்இட்டு மிருண்ட உபாயல்களும்?? 
என்று, ஜஞாகாஜ்ஞாகல்க ளிரண்டும் சீமிட்ட வழக்சாசையாலே, அஜ். 

ஈம்பதாஜ்ஞாகாஇகளை விளைக்கையு முன்க்ருக்யமென்பர். (ஜீவப் 
சக்ருஇ சைதன்யம் நீல்கும் ல்சகஹேது அகமேனி௰ி லழுக்கறுக்கை 

பபிமான, க்ருதயம்) ( எ ) “யாதானுமோரக்கையில்புக்கு ? இத்யாதிப் 

படியே ஸ-சம்மப்சக்குஇ விரிஷ்டனாய்க்கொண்டு ஸ்வகர்மாதுகுண 
மாக கானுவித சரிரங்களிலே ஒன்றைய/ட்டொன்றைப்பத்தித்தமோதிச் 
'இரியும் ஜீவனுக்கு தேஹே்ரியத்வேன போக்யத்வேகாவஸ்திதையா. 

னம்சக்ருஇயைப்பத்திக் இடக்றெ சைதர்யம் (௮) “யாதானும்பத்தி 

நீல்கும் விரதம்? என்றபடியே, ப்ரக்ருதி ப்சாக்ருதங்களிலே. ஏதேனு. 

மொன்றை யவலமமித்து ஈம்மைவிட்டகலும் வ்சதத்துக்கு, Ganga 

Wa planaca: «. (0) Qp-mie di Op (A Ch-e He 
oe ௯௪. (கூ ஷூ-டு, 50, ௪. (௭) தி. வி. ௬௫, (4) ஷூ 
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௫௦௪ ஆசாரியஹ்ருதயவ்யாக்யாதம். 

மூ. தான். ஈல்கும்ளம்பந்தம் நிருபாஇகம், லெளஹார்த்தம் 
எஞ்ஞான்றும் நிற்கும், பிணக்குப்பேதியாகஜ்ஞாகாஇ 
வைகல்யமில்லை, 4 

ஸ்நேஹித்து சகதிக்கைக்கடியரன, ஸம்பந்தம் - 
ஸம்பந்தம், நிரூபாஇகம்- நிஷ்காசணமாயுண்டானது, ளெளஹார்த்தம்- 
ஸோபகஹ்ருதயவத்வம், எஞ்யான்றும் - என்றைக்கும், நித்கும் , உள் 
எது, பிணக்ி - விவஇித்து, பேதியாச- வைபரீத்யழில்லா த; ஜ்ஞானாஇ- 
ஜஞானம்முதலிய கல்யாண குணங்களுடைய, வைகல்யம் - ூ.ஐஈ்யதை, 
இல்லை. - உள்ளதல்ல, 

    

   தான்க 

  

தா 

    

மிருப்பதொன்னு ( ௧) *அகமேனியொழியாமே 5” என்று, swears 
சங்கசரிரமான விவ்வாத்மாவைப்பற்திக் இடக்தெ ப்ரக்ருதஸெஃ்பந்தருப 
மாவிர்யத்தைப் போக்குகை இவ்வாத்மாவுக்கபிமானியான கம்முடைய 
க்ருத்யமாமிருஈதது. அன்திக்கே (ஜீவப்ரக்ருஇ) இத்யாதிக்கு (௨) 
A 8 Bows st jGond Hews | Esyr Tw sear” “@ soins usu 
ப்ரக்ருஇம்வித்திமேபராம் | ஜீவபூசாம்மமாபாஹோ? என்று, சொல். 
லப்பட்ட ஜீவனுஜெப்சக்ருஇயில் பெக்றெ. சைதர்பம், (௯) “யாதா 
ணும்பற்தி சீல்கும் ?” என்றெபடியே, ப்ரக்ருஇப்சாக்ருகங்களிலேதேனு 
மொன்றைப்பற்திகம்மைவிட்டஹலும் வ்சதஹேஅவாயிருப்பதொன்று, 
அடுத்தும் சரிரமாயிருக்கச்செய்தே. அப்படியன்றிக்கே (௬) 1 அக 
மேனி” என்னு, ஈமக்கந்தசங்க ரரிசமாயிருக்றெ விவ்வாத்ம வஸ்.அவில் 
இடக்கறெ ப்ரக்ருதி ஸம்பந்தரூபமான மாலின்யத்தைப் போக்குகை, 
இதுக் கபிமானியான ஈம்முடைய க்ருத்யமாயிருந்ததென்னவுமாம், 
(தான்கல்கும்ஸம்பக்தம் ிருபாஇகம்) (௫) “ஈல்கத்தான் காத்களிக்கும், 
பொழிலேழும் விளையேத்கே ஈல்கத்தானுகாதோ காசணனைக்கண்டக் 
கால்” என்னும்படி, காம்ஸ்கேஹ பூர்வகமாக. சச்ஷிக்கைக்கடியான 
நாசாயணத்வப்சயுக்கமான ஸம்பந்தம் நிருபாஇகமாயிருந்தது. (ஸெள 
ஹார்த்த மெஞ்ஞான்௮ம் நிற்கும்) ( ௬) “*தனிமாப் புகழேயெஞ்ஞான் 
அம் நிற்கும்படியாத் தான்தோன்றி.” என்னு, காமரூபல்களையிழக்து: 
,சமோபூதமான ஸமயத்திலே யிவத்றையுண்டாக்க நினைத்த அ.த்விதிய 
மான மஹாகுணமென்றெ ளெளஹார்தம், காலதத்வமுள்ள ,கனையும் 
ஒருவன்பண்ணு முபகாசமேயென்று அத்தையே யஅஸர்இப்பார் sing, 
தயத்திலே நிற்கும்படியாக வென்கையாலே, அக்த. ஸம்பந்தமடியாக 

, ஸர்வர்க்கும் ஈன்மையை யாஸாவிக்கைக்கடியான லெளஹார்தகுணத்: 
இலும்: சண்ணழிவு சொல்லப்போகாது.. (பிணக்கிப் பேதயொதல்ஞா 
நாஇவைகல்யமில்லை) ( எ) * பிணக்யொலையும். யாவரும் பிழையாமல். 
பேஇத்தும் பேதியாகதோர் கணக்கில் சர்த்இிவெள்ளக் கஇர்ஞானமூர் 
.. (கிதி-வா, ௯.௭. ௧௦.(௨)ஸ்ரீ£. எ.௫. (௩) தி. வி,௯டு. (௪) இ-வா, ௯, 

௭௨௮௦ (டு) ஷே- ௪ கூடு, (௬) ஷி - ௮. ௧௦. எ. (௪) ஷே- ௬,௨௨௮. 
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சதுர்த்தப்ரக.சணம். ௪௦௫ 

மூ. ஏகமூர்த்தியல்லல்மாய்த்தயத்னபலித்வல்கள் ஈம்மது, காம். 
*. தனிரின்ற ஸ்வதந்த்சரென்றவனே யறிந்தனமே என்றும் 
உ. ஸர்வஜ்ஞூரிவர், நெதிகாட்டியருகுஞ்சுவடம் 

ஏகமூர்தீஇயில் - ஏகமூர்த்தியென்ஜெபாட்டிலே, அல்லல்மாய்த்த - ல் 
குத்தைப்போக்னெ, யத்க - யத்கம், பலித்வல்கள் -பலபாக்தீவம், இவை! 
கள்) ,ஈம்மது - சம்முடையது, காம் - சாமானவர், தனி நின்ற - அல்லி 
இயமாகரின்ற, ஸ்வதர்தீரர் - பசாதனசன்றிக்கே யிருக்குமவர், என்னு - 
என்று, அவனேயறிந்தனமே யென்னும் - அவனையே யறிந்தோமென்று 
சொல்லும்படியான, ஸர்வஜ்ஞரிவர் - இவர் ஸர்வஜ்னாசா யிசாகின்னார், 
கெறிகாட்டி. - கெறிகாட்டி ஏன்றெபாட்டிலும், அருகும் சவூம்- அரு 
கும் சுவடுமென்றெபாட்டிலும், 

  

த்இயெனாய் '” என்னும்படி ஸம்ஹ்ரு.இ மையத்திலே ஸகல சேதநாசே 
தங்களையும் காமரூப விபாக சஹிதலாம்படி. கல9, ஸ்ருஷ்டி கணை 
யிலே ஒருவர்கர்மம் ஒருவர்க்குச் சட்டாதபடி பிரித்து ஸ்ருஷ்டிச்தும்,, 
'தமக்கொருபேத மின்றிக்கே மிருக்கும் ஜ்ஞாகாஇகளையுடைய கமக்கு 
ஜ்ஞாக சக்இகளில் குறைவுசொல்ல. விடமில்லை. (ஏகமூர்த்தியில் அல் 
லல்மாய்த்தயத்னபலித்வங்கள் கம்மது) ( ௧) *ஏகழூர்த்இ* என்ற 

ளோ வாசியறஸகலத்தையும், 

  

  

பாட்டிலே, காரணங்களோடு கார் 
ஸ்ருஷ்டித்து அவத்தினுடைய தாசணார்த்தமாக அந்தர்ரத்மாவாய் ஸ்ர 
ஞ்டமான பதார்தல்களினுடைய ரக்ஷணத்துக்காக. கஷீசார்ணவத்திலே 
சண்வளர்க்தருளி, இப்படி ஸர்வகாலமு மொருப்டிப்பட்ட அதுக்சஹ, 
இலகாகைக்கடியானப்சாப்இியை யுடையையான சீ உன்இருமேனிக்குவே 
ண்டும் போகோபகரணங்களெல்லாம் 4 பூசும்சாந்இத்படியே?” என்பக் 
கலிலேயுண்டாக்கி ரிர்துக்க னுனயே, என்று இவர்பேனெபடியே, இவ 
சைப் பெருசைக்குயத்னம் பண்ணுகையும்,பெற்றாலுகக்கும் பலித்வமும் 

நமக்கேயுள்ள தொன்றாயிருக்தது. (கான் தனிகின்ற ஸ்வதக்த்சசென்று 
அவனே யதிக்தனலே என்னும் ஸர்வஜ்னாரிவர்)(௨) “தனிகின்றசார்விலா 
மூர்ச்இ3 என்னு, கார்யவர்கமழிக்தவன்று. ஸச்சப்தவாச்யனும். நின்று, 
(=) Sows 8 Gare” ஈருத்ரம்ஸமாஸ்ரிதா தேவா?” 'இத்யாஇப்ரக் 

ியையாலே உனக்கோசபாஸ்சய மில்லாதபடி. மிருக்கிறவனென்கையா. 
லே காம்வேண்டி.ற்றைச் செய்யும்படி. சிசல்குசஸ்வகர்சனென்று அறு இ 

மிட்டு (௪) “அவனே யசல்ஞாலம்படைத்இடந்தான் ?: என்றுதுட 
ங் (௫) “ அவனேமற்றெல்லாமு மதிந்தனமே *” என்று, ஸகலகார் 

யங்களிலும் ஸஹகாரிரிரபேச்ஷனுய் ஸ்வாதன ஸகலசே.தனாசேதனஸ் 

வரூபஸ்இஇிகனாயிருக்குமவனெற்றதிக்தோம். என்னு சொல்லும்படியான 
ஸர்வஜ்ஞசாயிருப்பவ. சொருவரிவர். (நெறிகாட்ட. அருகுஞ் சுவடும் 

. (ஒஇ-வா.௪. ௩ ௩.(௨) பெரியதி-௮. ௭௧ (௩) (௪) இ-வா. ௯.௩, ௨ 

(௫) ஷி ர Be 4? 
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௪௦௬ ஆசாரியஹ்ருதயவ்யாக்மாதம். 

உ மூ. போலேமிதுவும் கிருத்தசமென்னு கவிழ்ந்துகிற்க, அமர்த் 
சத்ஜோத்ஸவகோஷம்போலே யேறப்பெதுதெவெழுச்9 
,யைஸூப்பிக்றெ மேகஸமுதீச பேரி த காஹனு ஸம்கா 
இன்னு இகோலாஹலஞ் செவிப்பட்டவாறே. ஸாக்ஷ£த்கரி   னன் 

ஒணழவிடிடிகபாறப்சாிக்கு 
போ அருளிச்செய்தாப்போலே, இதுவும் - இந்த ப்.ரஸ்ஈமு£ஸ், 86 

eed நிர்ஹேது: als dss CS உத்தரம் செரல்லப்போகாதெ 
து, கவிழ்ந்து - தலையை வணக்டுக்கொண்டு கிற்க - இருக்க, அம்க்தீச 

மேண்க்யோலே - மக்ச்ரம் தெரியாத வாத்யாசால் உடைத்த, 
மகக உலவிக் வாத்யகோஷத்தால். பூர்த்பெண்ணுமாப்பேகலே, 
-எறுப்இியுதுற - கானேறப்பெருனெறேனென்று. தம்வாயாலே சொல் 
லுக்வழியான, எழுச்சியை-உச்சாயக்தை,-ஸ-ஐ9ப்பிக்றெ - காட்டிக்கொ 
@kBp, Cas - Gunsitinsciry ழுத்ரஃ ஸமுத்ரங்கள், பேசி. --பேரிவநத் 
மதிகள், தே.- காக ஸப்தங்கள், காஹன் - :காஹ; , ஸங்க-ஸால்க। 
என், ஆ23-ஆவாதல், ஸ்துதி - ரல் ப இனகத ல்பண்டை 
ன கோல்சஹலக் - கனகளஸப்தம்,  செவிப்பட்டவாறே - - இருச்செவி 
காத்தின்வூஜே, ஸுதாக்கரி க - மாஸ்ஸாலே. காணப்பட்ட, :பரமப் 
சாம் இத்னு: கானஷமன்திக்கே. மதத ன் அணபன்றைத்கால் ் 
ஆத்ம 
போலே-இதுவும் நருக்காமென்ன. குவிழ்க்துநிற், (௪ > பநெறிகடட்டி } 
"தீக்குடியோ?என்றெபாட்டிலும் (௨) “அருகும்சுவடும்கெரி | 
ப: பு பப ௮ணத்தித்து வதும் வதி அகற்ற, Gus, 

ஈமான இருமேனியை. நீயேகாட்டி யதுபலிப் 
மயதாக வஜ்ஞனாய்ப் போகுறெவென்னை என்செய்வ 

நினைத்தார் இத்தையருளிக்- 'செய்யவேணுமென்றும், உம்முடை 
ன் அத்த en erm பணடதிதல்கொல்டத்க உம்மளவிலே 

் பிக்கு.வாசாகின்றனு. இஅக்கஒியகுளிச்செய்ய வேணு | 
மென்றும், மூன்பிவர்கேட்டவை ..திருத்தரமானுப்போலே இப்போ , 
ஜகேட்டலிதவும்,டிருத்தரமென்று நிலக்ஜைக், ஜோக்கவிற்க்துஃகிற்க | 

(இமக்தரஜ்ஞோத்ணவ க லே- gare 'வெழுச்சியை | 
ப்பிக்தெ 6 Carew | 
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- சதுர்த்தப்சகரணம்.... ௪௦௪ 

த் மூ. தலைமிசையாய்வந்த- தாள்களைப் பூண்டுபோகாமல் தடுத்து 
இருவாணையிட்டு கூசஞ்செய்யாது. சைஇப்பிழை 

கலைமிசையாயிவக்த - தக் இருமுடியாலே யாம்பட.வக்த, தான்களை - இரு, 
வழிகளை; பூண்டு கட்டிக்கொண்டு, போகாமல் - பேசாமலிருக்கும்படி, 
தடுத்து: - நிசோஇத்து, இருவாணையிட்டு - -அவனுக்குகிசோதுமாம். 
படிபெரியபிசாட்டியார்மேலே. யொட்டிட்டு, . கரம்செய்யகது னல் 
சோசலேசமில்ஷூழல் பண்ணினவுன்னுலே, _செய்இப்பிழை -.இல்வப " 

    

  

சாதம். செய்யப்பட்டது, ses 4௮ 
ப்பியாகின்றுள்ள (௧) * சூற்விசும்பணி தியம்முழக்கெஆழ். 
கடலலைஇரைகையெடுத்தாடின *” என்று, சாஜகுமாரின் பபோம்போனு. 
தூர்யாதிமங்களகோஷம் பண்ணுவாணப்போலே - பரஹங்துத்துக்குப். 
போமவர்களைக்கண்ட - ப்ரிஇயாலே முழங்குவது கோஷிப்பதானிற் 
கும். மேகஸமுத்சகோஷங்களாகாநித்தெ. பேமிகளுடையவுல் ௭9) 
உஇதங்கள்பாடினர் இன்னசர் கெருடர்கள்!.. ஏன்ற, தேங்களிவடை 
யும் (க) * காளல்கள் வலம்புரிகலக்தெக்குமிசைத்தனர்'. என் 
இறகாஹள .. சங்கல்களினுடையவம் ( ௪) ஹெஷ்கண்ம௰க்தை 
யர். வாழ்த்இனர்-?”- என்றெ, ஆசஸ்௨ிி அடைதல். (இ 7 
தெல்கும் -தோத்இரம்சொல்லனர்?'. என்ித.ஸ்தேக் gi 
வும், ஸம்டிஸ கோஷமாக ,கோலாஹலம் செலிப்பீட்டவாதே 

சாஇ: -கஇியையும் ஆலொஹிகஸத்காசத்தையும்:/இல்யதேரப்ச2ப்இ 
யையும்: அங்குள்ளாருடைய- பஹ-ூமானுத்தையும் : ஆகந்தமயமான 

வாசஸ்.தாநத்இலிருப்பையும் ஸ்வசரன கமல-௰்சாய் ம் ம் 

சாகப் பேசும்படி. ஸாச்ஷ£த்கரித்த பரமம் 
யாய் வந்த தாள்களைப்பூண்டு- பேசகாமல் தடுத்துத். னை <6 

அப்படி. ஸாக்ஷாக்கரித்த: பரமப்சாயத்இ. மானைமாதுயலமையத்சமாய் 
பாஹ்யஸம்ஸ்லேஷ் பயோக்யையல்லசமையாலே- அத்தைப்பெருகைக் 

௬ (௬ ) “'தலைமிசையாயிவக்இன்டினி: கான் லோட் ் 
ன்ன (௭) “தலைமேல் புனைந்தென் சசணங்கள்!*( ௮), கலைமேல்தா 

விணைகள்”"' என்றெபடியே, “மானஸத்பவவைரேத்யஜ்தாலே st} 

(மேல் ஆகும்படிவந்த. 'இருவழ்களை "கட்டிக்கொண்டுபோதாமல் தடுத்து 

(௯. *இருவாணை நின்னாண கண்டாய்” என்று, , அவனுக்கு மறுக்க 
அண்ணாகவாணையிட்டு - பிப்படி யானையிட்டவசறே. சேஷபூகசான: 

ஈன் செய்சபடி கண்ஒ.ஸுக்குமக்தனையொழிய கம்மையது 
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௪௦௮ ஆசாரியஹ்ருதயவ்யாக்மாதம். 

மூ. பற்றுக்கொம்பற்ற கஇகேடு போரவிட்டபெரும்பழி புறக் 
போனால் வருமிழவு உண்டிட்டமுத்தீம்பு அன்புவளர்க்க 

அமலால். ‘     
up பூ- அவலம்பக ஸுதககொள்கொல்பு, அதற - இல்லாத, 
கஇியேடு - அகக்யகஇ, போரவிட்ட - ஸம்ஸாசத்இல் கான்கடையாடும் 
Uy. என்னை உபேக்ஷிக்த, பெரும்பழி - பெரியகுற்றம், புதம்- பாத்ீயல். 
களான ஸப்.தாஇ விஷயங்களில், போனால் வருமிழவு 4 மண்டிஞல்வசக். 
கடவதான க்லேஸம், உண்டிட்ட - நிஸ்ஸேஷமாக புஜிக்கையாறெ; 
முத்தீம்பு- ப்சதமாபசாதம், அன்புவளர்ந்த - ஸ்கேகம் வளருகைக்கு, 
அடியுசம் - காசணமான பெரியபிசாட்டியின் தார்ட்யம், 

  

,கால்வந்த அயோக்யதைபார்த்அுக் கூவொ௫ிவையாதே யுன் 
னோட ஆச்மபேதமில்லாதபடி. யென்னை பரிக்சஹித்தாய், ஆனபின்புஉன் 
தன்றோ செய்இப்பிழையென்றும் (பத்றுக்கொம்பத்ற கஇகேட)- (௧) 
“ ஆவிக்கோர்பத்றுக்கொம்பு நின்னல்லாலதின்றிலேன்யான்”” என்று, 
கொடிகள் கொம்பையொழியத் கரிக்கமாட்டாதாப்போலே, என் ஆத் 
மாவுக்கு ஜீவனஹே தவாமிருப்பதொன்றுன்னையொழிய வேறுகாண்டுறி 
லேன், ஆதலால் கான்(௨), “ஒட? “அறக்யகஇ?? என்றும், (போச 
விட்டபெரும்பழி) (௩) “எம்பசஞ்சோஇக்கலுத்தென்னைப் போசவிட் 
இட்டாய்”'என்.ற,என்கார்யம் நீசெய்வதாகவேதிட்டுக்சொண்டு உன்பக் 
கல் நின்றும் பிரித்து உன்குணங்கள் ஈடையாடாக ஸம்ஸாசத்இிலேதள் 
ளிபுபேக்ஷித்தாய்,இதுனக்குபரிஹரிக்கவொண்ணாக பெரும்பழியன் ஜே வென்றும், (புறம்போனால் வருமிழவு) ( ௪) “போசவிட்டிட்டென்னை 
நீ புறம்போக்கலுற்றுல்?? பின்னையானாரைக்கண்டெத்தை யந்தோவென 
தென்பதன்யானென்பகென் ” என்று, உன் பக்கல்கின்றும் பிரித்து. 
அரன்யகதியானவென்னை ஸ்ருஷ்டியென்று அடல், 'இவ்வளவும்புகுசகி அத்தின நீ என்கார்யம் கான் செய்வேனாகப்பார்த்து என்னையுபேச்ஷத் 
தால் ஸர்வசக்இியான நீ யனாதரித்தபின்பு அசக்கனான கான் எந்த உபா 
யத்தைக்கொண்டு என்ன புருஷார்த்தத்தை ஸாஇப்பது, எனக்குப் பரி கசமாமிருப்பகொன்றுண்டென்பதோசர்த்கமுண்டோ, ப்ருதக்ஸ்இஇ யோக்யமாயிருப்பதொரு கானுண்டோ, ஐயோ? என்னை என்கையிலே 
காட்டித் தந்காலிழவே யன்றோ உள்ளதென்றும் (உண்டிட்டமுத்திம்பு,. (௫) “எனதாவியை யின்னுமிரை மனக்காசாமை மன்னியுண்டிட்டாமினி 
யுண்டொழியாய்?” என்று என்னுடைய ஹேயமான சசிரத்தையுமாக்மா 
வையும் மனஸ்ஸ.க்கு பர்யாப்இ பிறவாமல் நிசந்தசமாக புஜித்த 8ீதுட வ்னெதைக் ரல் படம விஷயீகரித்துவிடாய் புக்தசேஷ மாக்னெ உன்னதன்றோ முத்தீம்பென்றும் (அன்பு வளர்க்தவடியுசம்) ௬) 4 கோலமலர்ய்பாவைக்கன்பாய வென்னன் பேயே?” என்று, 

2) தி-வா.௧௦, ௧௦.௯. (௨) ஸ்ரீ - ஸ்தோ, ௨௨, (ஸூ. தி-வா.௧0, ௧௦, ௫, (ஷு. ௫ஷ-௬. (௪) ஷூ-௭. ் 
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சர்த்தப்சகரணம். ௪௦௯ 

மூ: உயிருறவுமுகலளவுதுக்கைகளாலேபெனாவாணை யல்லவா 
க்ெபேசவா குளப்படியாம்படிகடல்போன்ற வாதசத் 

* தோடே சூழ்ந்துதாபங்களை ஹரித்தமையை வெளியில 
_ ர் பூத்தாம்பத்இல், 

உயிருறவு - ஸரீச ஸரீரிபாவஸம்பந்தமும், மு.தலளவு - முதல் தனிவித் 
தேமென்ட பாட்டளவாக, துசக்கைகளாலே - ஓட்டுகைகளாலே, பெ _ 
ஞூவாணை யல்லவாக்னெ - ஈஸ்வரனுக்குத் இருவாணைமிட்டது. யுக்த 
மென்னலாம்படியாக்னெ, பேசவா-பெரியவாதசம், குளப்படியாம்பஒ- 
அத்யல்பமாம்படி, கடல்போன்ற வாதசத்தோடே - கடலோடெசசத் 
,தவாதசத்தோடே, சூழ்ந்து - ஆழ்வாரைல்யாபித்து, தாபங்களைஹரித் 
,கமையை - தம்.தாபம்களையெல்லாம். இர்த்துக்கொண்டமையை, வெளி 
யிலெரூர் - இல்குள்ளாருக்குத் தெரியும்படி. அருளிச்செய்கினுர், பத் 
காம்பத்இல்- பத்தாவதாகரதைகத்தில். 

  

பெரியபிசாட்டியார் பக்கல் ஸ்கேஹாஇமயத்தாலே அவள் பரிக்ரஹ 
மானவெல்பக்கலஇப்சவணனானவனே! கான் அந்தப்புசபரிகசமன்றோ?. 
என்பக்கலுனக்குண்டான. அன்புக்கடியிவளாகையாலவள்பரிக்சஹமெ 
ன்ஜெவடியுசமென்றும் உயிருறவு (௧), “ பெத்தினிப்போக் 
Ce வுன்னையென் தனிப்பேருயிரை '? என்று அதயக்தவிஸஜாதீய 
ஞாயிருக்துவைத்து எனக்கு காசகனான உன்ளைப்பெத்றுவைத்து இனி 

விடுவேனோ ? உயிரைவிட்டு உடல்தரிக்கவத்றோ? என்றெசரிச சரீரி 

பாவஸம்பக்தமென்றும் ( முதலளவு அரக்கைகளாலே பெறாவாணை: 

யல்லவாக்னெ பேசவா குளப்படியாம்படி) இப்பட. (2) * முதல்தனி 

வித்து” என்ெபாட்டளவாக உத்தசேரத்தசம் புக அரக்கைகளினா. 

லே தாமிட்டவாணை பெறாவாணை யல்லாமையை ஸாதித்து (=) “38 

னில்பெரிய என்னவா” என்று, த ப் pee 

டு அவை குளப்படியாம்படி. பெரியதான தம்முடைய பசமபக்தி குள 

பப்டியாம்படி, (கடல்போன்ற வாதரித்தோடேகுழ்க்து காயல்களேஹரி 

'ததமையை வெளியிலேரார்பத்தாம்பத்தில்) அதாவ 5. (௪) “என் 
ழ்க்தாயே? என்று, ழ்சொன்ன அபரிச்சேத்யமான தம் 

வேசத்தையும் ,சன்னபிநிலேரக்கையும் ns Aang 

தொ எப்படியும் அதொரு ஸமுத்சமு மென்னும்படியான வ 

ee oo. ass 'மைஸ்லேலிக்க, (௪) கக 

won fg d” ஈஅல்கேபசதமா சோப்யமுஇக$பரிஷஸ்வஜே என்று, மீண், 

டெழுந்தருளி பர.தாழ்வானை மடியிலே வக்க ட அல 

கந்தாப்போலே, தம்முடையவிடாய் கெடும்படியஅபவிப்ட் '2்.௮,அலா
ப 

நிபந்தகபரிதாபத்தால். கூப்பிட்டவாயாலே 
(௬). அலாவற்றுவிடு Gus 

ஐகுருகூர்ச்சடகோபன்'” என்று, பேசும்படி, ( எ), *அவாவறச்சூழ 

இயை? என்று, ஹரிஎன்றெ இருகாமத்துக்குனுணமாக Foes 
ஈபல்களையும் ஹரிதீதமையை ஸர்வருமதியும்படி. ப்சகா௫ப்பிக் 

ஞர் பத்தாம் பத்திலென்கை. % ன் 

(2 இ-வா.௪௦ ௪௦௮. (௨) ஜே-௯. (௧) ஜே 20. (ஐஷ-2௦. ௫) 

ஸ்ரீ-சா-யு-௧௩௪ ௩௯, (௬) இ-வா, ௧௦.௧௦, ௧௧. (st) Gp. 

னவாவறச் 
முடைய வபினி
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Vi ௪௧௦ "ஆசாரியஹ்ருதயவ்யாக்யாதம். 

மூ--(௧௧) உறுமையோடே யுற்றேனாக்கா தெழிந்தது. காடு இருக்த 
ஈச்சுப்பொய்கையாகாமைக்குப்சபந்தம்தலைக்கட்ட வேர் 
பிலா . 

(௮9. ) உருமையோடே இவசார்த்தராயர்தஇத்தபோதே, ap 
'தேனாக்கா தொழிந்தது-பகவத்ப்ராப்இயொக்காதொழிந்தது, காதேருக்க- 
ஜகத்தெல்லாமிவருபதேசத்தாலேபரிஷ்க்ருதமாகைக்கும், ஈச்சுய்டுபாய். 
கை யரகாமைக்கு - ப்சபககாகக்தசமே இவசைழுக்கசாக்ொல் யெல் 
லாரும் பீதராய் விஷஹ்ரதத்தில் போலேப்ரபதநத்இ லிழியார்களென் 
ம், ப்சபந்தம் தலைக்கட்ட - ஜகதுபகாசார்த்த மாகத் இருவாய்மொழி 
,தலைக்கட்டுகைக்காகவும், வேர்சூவொர்- குருவேசென்கிற வாஸ்காவக் 

சவ்யம் இசஸ்ரிலே தரிப்பார், 

  

வ்யா. (௧௧) இனிமேல், இவர! தமத்திலே (௫) “இர ஈஇக்நின்றகீர்மை 
யினியாமுறாமை? என்று ஆர்.தசாய்ணம் புக்கபோதேவிரோஇ நில் 
'ருத்திபூர்வகையான ஸ்வப்சர£ப்தியைப் பண்ணுவியாமல் இவ்வளவாக 
விவசைவைக்கைக்கடியேதென்னுமாகாங்கைஷயிலே, வைக்கைக்ஹே. 

் பலவுமுண்டென்னு மத்தையும், அவையெல்லாவத்நிலும் மூ. 
தென்னுமத்தையு மருவிச்செய்கரொர் (உருமையோடே 

! துடல்) அதாவது (௨) ““பொய்நின்ற ஞானமும் பொல்லாவொ 
“முக்குமழுக்குடம்பும் இக்சின்ற நீர்மை இரியாமுருமை”” என்று-அவித் 
ரர ' ப்ரக்ருதிஸம்பந்தங்க ளாகற ப்சாப்இப்ரஇபந்தகம் 

(௯) ““உற்றேனுகந்து பணிசெய்துன 
'இருவடி.களைக், உட்டிப்ரிஇபூர்வகமாகவடிமை 

ர ரட். காமலிவரைவைத்தது தன்னுடைய 
ட erase st Botarsasia இவருடைய aus  http://acharya.org
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சதுர்த்தப்ரகரணம். ௪௧௧ 

‘ மூ. மண்பத்றுப்போலே யென்னுமவத்திலுமினியினியென்று 
இருபதின்கால் கூப்பிமொர்த்இ அதகொரிபூர்த்திக் கென்னு: 
மது முக்யம். 

ம--(௯௨) கமலக்கண்ண னென்று அடல் கண்ணுணின்திறுஇி 
  

  

மண்பற்றுப்போலே - அஇிலுண்டான மண்ணைக்கழத்று தாப்போலே, 
என்னுமவத்திலும் - என்று சொல்லுமஇத்சாட்டிலும், இனி இனியெ. 
ன்ன - இனி இனியென்றெ சப்தத்தோடே இருபதின்கால்- இருபது 
,சசம், கூப்பிமொர்த்தி - கூப்பிடப்பண்ணும் ஆர்த்திவிசேஷம், ௮2 
காரிபூர்ததிக்கென்னுமத - பூர்ணாகொரிக்கு வேண்டுமென்று. சொல்லு. 
மதுவே, முக்யம் - ப்சதாகம். 

(() கமலக்கண்ணனென்று துடங் - புண்டரிகாக்ஷனென் கண்: 
ணுக்கு விஷயமானானென்று துடல்9, கண்ணுணின்திறுஇ - கண்ணுள். 
நின்றகலானென்று. என் கண்வட்டத்தினின்௮ம் கால்வாங்கமாட்டுகதில 
னென்னுமளவாக, 

புன்இருவருளாலன்றிக் காப்பரிதால், (௧) “இனியவர்கண்தங்காது, (௨) 
இனியுனதுவாயலூலின் னடிஏல்வைப்பாசை நாடாயே, (௩) “இனி 
எம்மைச்சோரேலே? (௪) “எங்காள்யானுன்னை. யினிவந்துகூவேனே”? 
(௫) “எங்கனித்தலைப்பெய்வனே” (௬) :* இனியென்னாசமுதேகூயரு, 
ளாயே,(௪) ''ஆவிசாப்பாரினியார் (௮) “கெஞ்சிடர்தீர்ப்பாரினியார்,(௯) 
ஈ இனியுன்ளைவிட்டொன்னு மாற்றஇற்கன்றிலேன். (௧௦) “கரியேனினி 
(௧௧) “இனியாரைக் கொண்டென்னுசாகோ? (௧௨) “அத்தளையா மினி 

மென்னுமிசவன்கையதே (௧௩) “ஈன்னாசைக்குழாங்கள் காள்பமின்தென் 
னினி (௧௪) “இனி யிருக்தென்னுமிர் காக்குமாதென், (௪௫) “இனிகான். 

போகலொட்டேன், (௧௬) “உண்டிட்டாயினி யுண்டொழியாய் (௧௪) 

1 உன்ளைப்பெத்தினிப்போக்குவனோ *” என்திப்படி, இருபதின்கால் 

கூப்பிடும்படியான ஆர்த்திபசம்பசையை விளைத்து பசமபக்இ பர்யந்த 

மான காரிபூர்த்தியை யுண்டாக்குகைக்காக வென்னுமதுவே ப்ர 

peer ae Barty தக்கணம் து ஆர்த்தியால்வரும 

இகாரிபூர்தீஇக்கென்னப.. பரமார்த்தியாலே யிறேப்சபத்யஇகாசம், பரி 
பூர்ணமாவஅ, ஆகையாலே, ஹெத்வக்தசல்ளெல்லா மப்தகானல்கள், 
இவரை 'வைத்ததுக்கு ப்சதான. ஹேதவிதுவென்ற தாய்த்து. 

வயா. (௧௨ லிவ்வார்த்திக் கடியான பசபக்இிபசஜ்ஞாக பசம 

பக்இகளின் ண த மொழிகளென்னுமபேஷை 
பிலே அவற்றை யருளிச்செய்கனர் மேல் மூன்றுவாக்யத்தாலே- 
அதுதன்னில் பாபக்தியவஸ்தை மின்னதென்கிறார். (கமலக்கண்ணனெ 

re) Baars oo ee) OP =. (=) te. 20: (2) ee வவ, 
(G) Gap. - . (&) Op - Fe Se (a1) Gap - G. &. 0 ஷூ-௫3௪. ௯. 

()ஷ- ௪.௯. (60) ஷெ.-௮, எ, (கக) ஷி - ௭ ௬௨ ௪௩ (ee) @p.- =. Ge. 

(௧௩) ஷெ-௧0. (௧௪) 80-௯௦ ௨. (௪௫) ஷெ௧0, ௪௦, ௪, (௧௬) ஜேசு. (௧௭) ஷே.
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௧௨ ஆசாரியஹ்ருதயவ்யாக்யாதம். 

ரூ. கண்டேனென்றபத்துமுட்கண்ணாலேயாய்காண்பான வாவு 
,தலஇலிரட்டியாகையாலே கண்டுகளிப்பவளவும், 

சண்டேனென்றபத்தும்” 
  

  பத்துச் சந்தையிலுமக்சொன்ன “ஸா௯ஷாத் 
காசம், உட்கண்ணாலேயாய் - நெஞ்சென்னுமுட்கண்ணென்றெ அவார் 
தரசகஷடஸ்ஸாலேயாய், காண்பானவாவுதல் - காணவாசைப்பட்டது, 
ஆதில்- அந்தபத்திலும், இரட்டியாகையாலே - இருபஇிடத்இல் சொல் 
லுகையாலே, கண்டுகளிப்பளவும் - கண்கெளிப்புத், கண்ணுள் நின்ற. 
கலானேயென்னுமளவும், 
ன்றுதுடங்க) அதாவது (௧) “கமலக்கண்ணனென்கன்ணிலுள்ளான்?! 
என்று, புண்டரீகாக்ஷனுனவன், என்கண்ணுக்கு விஷயமானுனென்று 
துடங்$, (௨) “*கண்ணுள்றின்றகலான்?” என்று என்கண்வட்டத்தினி 
ன்னு கால்வாங்குதெல னென்னுமகளவாக, (௩) “என் கண்ணனைகான் 
கண்டேனே, கலைப்பல்ஞாகத்தென் கண்ணனைல் கண்டுகொண்டு, ( ௪) 
“ நறுந்துழாயின்கண்ணியம்மா கானுன்னைக்கண்டு கொண்டே” (௫) 
“கைதொழவிருந்தாயது. கானும்கண்டேனே? ( ௬) *ஏ.சார்கோலம்இக 
முக்ிடெக்தாய் சண்டேனெம்மானே”” (௪) “இருவண்ணகர்கண்டேனே?! 
(றி *தேவர்கட்கெல்லாம் கருவாயெ கண்ணனைக் கண்கொண்டே 
னே? (௯) * கண்டேன் கமலமலர்ப்பாதம்?” என்று, இப்பத்தச்சம்தை 
யாலுஞ் சொன்ன ஸாகஷாத்காசம்  கெஞ்சென்னு, முட்கண்ணென்றெ 
ஆந்தரசக்ஷஸ்ஸான மஸ்ஸாலே யுண்டானதாய், (௧0) “கையபொன் 
னதிவெண்சங்கொடும் காண்பானவாவுவன் கான்”! (௧௧). * அடியேன் 
காண்பானலத்துவன்”? (௧௨) '*உம்மைக்காணுமாசையுள் கைய்ன்னுள்?? 
(கே) -கூவுன்றேன் காண்பான்,மெய்கொள்ளக்காணவிரும்புமென்கண். 
களே”(௧௪) “கூவியுல்காணப்பெறே னுனகோலமே? (௧௫) “உன்னை 
பென்னாள் கண்டுகொள்வனே”” (௧௬) “கோலமேனிகாணவாசாய்?! (௧௭) 
“தட்வுன்றே னெல்குக்காண்பன்”” (௧௮) * பாவியேன் காண்டுன்தி 
லேன் (௧௯) “உன்னைக்காண்பான்னானலப்பாய்?? (௨௦) 
கடந்தாய் காணவாசாயே”? (௨௧) 

“உலகம் பரவ 
“ என்றுகொல்கண்கள்காண். 

பதுவே? (௨௨) 4 விளங்கவொருகாள் காணவாசாய் ” ௨௨). ஈ உன் 
ஜேக்காண்பான் வருந்தியெனைகாளும்?” (௨௪) *அலைகடல் கடைந்தவம் 
பனே காணுமாறதருளாய்”” (௨௫) * ஒருநாள் காணவாசாயே 2? (௨௯. 
* தொண்டனேனுன் கழல்காண வொருகாள்வந்து. தோன்றாயே 2 

(ஒதி - வா. ௧௯.௯. (௨) -௧0.௮. ௮. (௩) அஜ: ௮, ௧௦, (ஐ. 
இெ-௪௪,எ. (௫)ஜே-௫.௭.௫. (௬) ஷே-௮.௯, (1) Ops wim a 
(4) ஷூக. ௪. ௮. (க) ழே-௧௦, ௪, ௯. (௧0) இ-லி, ௮௪, (௧௧) இவா; ௪, 
(கூழை - ௨. ௪.௨.(௧௩) ஷே. - ௩. ௨. ௮. (௧௪) ஷே-௮. ௭, ட் 

, (௧௯) ழே - ௪.௭.௧. (௨) ஜே-௯. (௪௮) ஷூ- ௧0; (௪௬) pe -@, ne, 
eae டத் ட (Cm) Op ௬௨ (௨௮) 

  

௬௪ (௨௫) ஷே -டு, க, (௨௬) ஷூ- ௬. 
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சதுர்த்தப்சகரணம். | ௪௧௩ 

| மூ. பரஜ்ஞாககர்ப்ப பசபக்தி, 
1 மூ-(௧௩) இருந்தமையென்றது. பூர்ண பரஜ்ஞாகம், 

மூ--(௧௪) முடிந்தவவாவென்கது பரமபக்இ.. 

மூ--(௧௫) இவைஜ்ஞாக 

பரஜ்ஞாககர்ப்ப பரபக்தி - பரஜ்ஞாகத்தை யுள்யேயுடைய பரபக்தியா 
யிருக்கிறது. 

| 

(௮) இருந்தமையென்றது - அடியசோடிருந்தமையென்று, பூர் 
ணபஜ்ஞாகம் - பூர்ணமான ப.ஜ்ஞாநமென்றபடி, 

(௮) முடிக்கவவாவென்ற அ - முடிக்க வவாவிலந்சாஇயென்றெது 
பசமபக்இ - பக்தியினுடைய சரமாவதியான பரமபக்இி, 

ரே) இவை - இந்த பரபக்தி பரஜ்ஞாக பசமபக்இகளானவை, 
Bore - 2@reb 

(க) “உன்னையெங்கே காண்கேனே? (௨) “உன்னைக் காணக்கருஅ மென் 
கண்ணே” என்னு, பாஹ்ய சக்ஷடஸ்ஸால் அவனைக்காண வாசைப்பட் 
டுக்கூப்பிம்டஸக்தைகள் அஇலிஈட்டியுண்டாகையாலே (௯) * கண்டு 
களிப்பகண்ணுள்' நின்றகலான் '” என்றெ இருமாலிருஞ்சோலையளவாக 
ஆந்தசாஅபவம் செல்லாநிற்கப் பெத்தன்தித்தரியாத பாஹ்யாதுபவாபே 
கைக ஈடக்கையாலே பரஜ்ஞாஈத்தை கர்ஹித்துக்கொண்டிருக்றெ 
பரபக்இியென்கை. % pa 

வ்யா. (௧௩) அநந்தரம் பரஜ்ஞாகாவஸ் தையாறெதின்னதென்கிறார். 
(இருந்தமையென்று துடங்க) அதாவது, (௪) “அந்தமில் பேரின்பத் 
தடியரோடி.ருக்தமை”” என்றும், (௫) “அடியார்கள் குழாங்களையுடன் 
கூவெதென்றுகொலோ”' ஏன்றுமாசைப்பட்டபடியே,  அர்ச்ொதஇ கதி 
யாலே தேசவிசேஷத்திலே போய் பகவத்ஸ்வரூபாஇகளை பரிபூர்ணா௮ு 
பவம் பண்ணுற நித்யஸ.ஒரிகள் இசளிலே கூடியிருக்தாசாக தரித்தும் 
பேச (௯) “சுழ்விசும்பணிமுடில்?? பூர்ணமான பாஜ்ஞாகமென்கை* 

வ்யர;(க௪9 அகந்தரம் பசமபக்த்பவஸ்சையானது இன்னதென்றார், 

(மூடிந்த வித்யாஇ) அசாவனு, அப்படி சரிசித்தலதுதான் மானஸா: 
பவமாய் பாஹ்யாகபவ யோக்யமல்லாமையாலே பெருவிடாய் பிறந்து 
கூப்பிட்டு தரிக்கமாட்டாமல் இருவாணையிட்டுத் தடுத்துப்பெறாவாணை 
மல்லாமையை ஸாஇத்து பேற்றோடே தலைக்கட்டின, (௭) “முடிந்த 

அவாவி லந்தாஇயிப்பத்து”” என்த (௮) “முனியே கான்முகன்” பக்தி 
யினுடைய சரமாவஇியான பரமபக்தியென்கை. * 

வ்யா. (௧௫) இந்த பரமபக்தயாஇகளின் வேஷத்தை பகவத்வச௩ 

ப்ரகாரத்தாலே தர்9ப்பிக்கறார். (இவையென்ன அடல்) அதாவது: 

(2) த -வா. ௮.௫, ௪, (௨)ஷு-௯,௪:௪. (௩) ஊட. - ௧௦௮. எ, 
(e) Gp - &. 35, (GB) ஷே-௨, ௩௧௦. (௬) ஷே- ௧௦.௬. &, (ot) Gap. - 60. ௧௧. 

a5, (9) Cp = a. 
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௪௧௪ ஆசாரியஹ்ருதயவயாக்யாதநம். 

மூ. தர்னை ப்ராப்த்பவஸ்தைகள்: ட 
மூ-(௧௯) அவித்யாகிவர்தகஜ்ஞூரபூர்த்இிப்சதபகவ்ப்சலாதாக்மோ 

க்ஷலாபமென்கை மயர்வறவிடுபெற்றவென்ற ஃ ப்சபந்தை 
கார்த்யம். 5 

இத்யாசார்யஹ்ருதயே ச.துர்த்த ப்ரகரணம் ஷமாப்தம்: 
a   

முகீய மணவாளப்பெநமாள்       £ஈயனர். தவமக ளை காணம் 

தர்னா - ஸாக்ஷாத்காசம், ப்ராப்இி- ப்ராப்தி எவம்ரூபமான, அவஸ். 
தைகள் - தஸாவியோஷங்கள், 

(௮) அவித்யா - ஸம்ஸாரகாரணமான வஜ்ஞாரத்துக்கு, நிவர்த் 
தக - ப்சஇபந்தகமாயிருந்துள்ள, ஜ்ஞாக - ஜ்ஞாகத்தினுடைய, பூர்த்இ- 
பூர்ணதையை, ப்ரத - உபகறிக்றெ, பகவத்ப்சஸாதாத்-ஜ்ஞாகாஇகுண 
பரிபூர்ணனான ஸ்ரீ மர்காராயணனுடைய சிர்ஹேதுக க்ருபையாலே, 
மோக்ஷ - ஸம்ஸாரரிவ்ருத்தி பூர்வவபகவத் ப்சாப்இ ரூபமோக்ஷத்இி 
னுடைய, லாபம் - லபிக்கையானது, என்கை - என்று மரஇபாஇக் 
கையானது, மயர்வற - மயர்வத மதிலமருளினனென்றுதுடல்9, வீடு 
பெற்றவென்ற - அவாவற்று விடுபெத்றவென்று தலைக்கட்டின, ப்ர 
பந்த - இப்சபந்தத்திவுடையதான, ஐகார்த்யம் - நிர்ஹேதுக பகவத் 
ப்சலாகமே மோக்ஷஹேதுவென்றெவிதுவே ப்ரதாகார்த்தம், 

இந்த பரபக்தி பரஜ்ஞாந பரமபக்இகள், ( ௧) (OSS SESS On FE 
Vmbsio OBL Tho WHossI ges ல்க ௭?" 1பக்த்யாத்வ 
கக்யயாறக்ய அஹமேவம் விதோர்ஜுஈ |. ஜ்ஞாதும் த சஷ்டும்சதத்வே 
நப்ரவேஷ்டுஞ்சபரக்தப என்னு, அர்ஜுனனைக்குறித்து இருத்தேர்தட் 
டிலும், (௨) “௭௭ 8க5ஐஸ்சரை ௩0௦௨2?) “பரபக்இ பாஜ் 
ஞாக பரமபக்த்யைக ஸ்வபாவம் மாம்குருஷ்வ'” என்று, ப்சார்தீஇித்த 
பாஷ்யகாரசைக்குறித்து (௩) “9 ச்ச மு: நஷ்ட னவை வவ 3?) 
“ மத்ஜ்ஞாகதர்ராக ப்சாப்இவரிஸ்ஸம் மயஸ்ஸ-கமாஸ்வ 5” "என்று, 
சேபாண்டியனிலுமவனருளிச்செய்த ஜ்ஞாதர்னனப்சாப்தீயவஸ்தை 
களென்கை. இத்தால், பகவத்ஸம்ச்லேஷவிஸ்லேஷைக ஸஃகதுக்களாம் 
படியான பரபக்தி பரளூகவஸ்தையாகவும், பகவத் ஸ்வரூபரூபகுண 
விபூதிளை விரததமமாக ஸாச்ஷ£த்கரிக்றெ பரஜ்ஞாகம். தர்சமாவ. 
ஸ்தையாகவும், ௮ப்படி ஸாக்ஷ£த்கரித்தவஸ்.துவை. யப்போதேடட்டி. 
யதுபவிக்கப் பெறாவிடில் முடியும்படியானபசமபக்இ ப்சாப்த்பயஸ்தை 
யாகவுஞ்சொல்லப்படுமென்றபட., % 

' வ்யா. (௧௬) “தாமே. சொன்ன பத்துதாறு ஓசாமிரமென்றதும் 
-ஸாமிப்சாயம்? என்றதில் தாறேசொன்ன. பத்துதாறென்ததஇன் கருத்தை 

(©) ஸரீ-8.௧௧.௫௪. (௨)௧-ம், (௩) Bp, 28
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சதுர்த்தப்சகாணம், " ௪கடு 

பத்துநிகமத்திலே விஸ்தசேணப்சதிபாஇத்து -ப்சாஸல்கெமாகமேலரு. 
எிச்செய்யவேண்டு மவையுமருளிச்செய்தாசாய் நின்னுர்2ஜ், இனி ஓரா 
யிசமென்தஇன்கருக்தை விரதமாக்காகின்றுசொண்டு. ப்ரபற்தத்தை நிக. 
மித்தருஞ்சிருர்(அவித்யாநிவர்த் தகம்) என்அதுடல்9, அதாவது: ஸ்ம் 
ஸாசகாரணமான வஜ்ஞாகத்துக்கு. நிவர்த்தகசாய்க்கொண்டஜ்ஞாகபூர்ச் 
இவைர்ப்கரித்த ஜ்ராகாஇிகுண பரிபூர்ணனுனபகவானுடைய கிர்ஹேது - 
கமானப்சஸாகுக்கரலேஸம்ஸைரமிவ்குத்திபூர்ககபகவத்ப்சா ; 
க்ஷத்இனுடைய லாபமென்று ப்7இபாஇக்கை.. (௧3) மயர்வற > 
மருளினன்?! “என்னு இடங்க, (௨) *அவாவத்து, வீடுபெத்த?! என்று... 
,தலைக்கட்டின விப்ரபந்தத்துக் கொன்றான சாத்பர்மார்த்த மென்கை,இத். 
தால்: ஜ்ஞாகப்சதமான பசுவத்ப்சஸாதமே மோக்ஷப், 
இப்சபந்தத்துக்காக தாத்பர்யமா மிருப்பதோசர்த்தமென், 

ஆக இப்சபந்தத்தால், ஸர்வேஸ்வசன், சன் க்ருபையா! 
னர்தத்வஜ்ஞசாப் ஸாுசாஸாம 

ஈம் பண்ணினபடியையும், அக்க. ர 
ஜ்ஞாகம் பிறக்குமளவிலுண்டான வருமையை நினைத்து சா, 

நமர் சத்தைத் தன் பரமக்ருபையாலே வெளியிட்டபடியையும், 
es சர தாத்பர்யல்களின் விஷயமே இனையும், ,அதுபய ட்ட 
வஇகாரிகளுடைய ப்சகாரங்களையும், அக். வ்யாஜத்தாலே ப்சஸ்துக 5 
மான இருவாய்மொழியினுடைய வைபவத்தையும, அதுக்கு வக்தாக்க — 
ளான ஆழ்வாருடைய ப்சபாவத்தையும், ௮ - ல க 
மான பகவம் கிர்ஹேதுக: அ அத் 

  
ல க்தி
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௪௧௬, ஆசாரியஹ்ருதயல்யாக்யாதம். 

மான ஸர்வேஸ்வசாவதாரம்போலே இப்சபந்தாவ தாரமென்னுமத்ஜை: 

யும், 'இஇல் பத்துப்பத்தாலும் ப்சஇபாஇக்கப்பட்ட விச்வானுடைய் 
பசத்வாதி குணங்களையும், அக்குண விரிஷ்டனுனவவன் இப்பத்துப் 
பத்தாலு மிவ்வாற்வார்க்கு கத்வஜ்ஞாகம் முதலாக ப்.சாப்இபர்யந்தமா 
சப் பிறப்பித்ச காவிசேஷங்களையும், பதீஅப்பத்காலுமிவர்தாம். பிறர் 
பகேடத்த ப்சகாசங்களையும், இவர்க்கு ப்சசமத இலே ஆர்த்இ, பிறக் 

இத்ககச்செய்சே ஈஸ்வரன்  இவைவைக்கைக்கு ப்ரதாகாப்ளீதாக 
'ஹே.அக்களையும், இவர்க்குப் பிறப்பித்த பசபக்இி புரஜ்ஞாக பரமபக்இ 
களா தஸாவிசேஷ ஸ்தலங்களையும், அஜ்ஞாக நிவர்சகஜ்ஞாஈ பூர்த்இ 
ப்ரதபகவத்ப்சஸாசமே. அரிஷ்டமான ஸம்ஸாசத்தை வறுத்து, அயி 
ஷ்டமான மோக்ஷலாபத்கைய் முண்டாக்குமென்கை. இப்ரபந்தத்துக் 
கொன்றான .தாத்பர்யமென்னுமத்தையும், ஆஸ்இகராய் ஆழ்வா ரபிமா 
னத்திலே யொதவ்க அவருடைய இவ்ய ஸ.தக்இகளில் seven snus 
புசசாயிருப்பாசெல்லாரும் ௮துஸக்இத்து வாழும்படி. அதிஸ்புடமாக 
வருளிச்செய்து தலைக்கட்டினார். 
இத்யாசார்யஹருதய வ்யாக்யாநே ௪அர்த்த ப்ரகரணம். 

a QVINTLI FD. ட 
  

'பேரியஜீயர் திநவடிகளே ஸாரணம், 

தந்தருள வேணும் தவத்தோர் கமப்பனுய் 
வந்த மும்பை மணவாளா-ரகதையினால். 
நீயுசைக்க மாறன் நினைவின் பொருளனைத்தென் 
வாயுசைத்து வாழும் வகை. A 

(௮) தவத்தோர் - தபஸ்விகளுடைய, தமப்பனாய் - பிதாவாய், 
வக்க - அவதரித்த, முடம்பைமணலாளா - முடும்பையென்ற. ஈகசத் 
'இலே பிறந்த அழக மணவாளரே, ஈக்தையினால்-ஹ்ருதயத்தோடே, 
சீயுசைத்த - தேவசாலேயருளிச்செய்யப்பட்ட, மாறன்கினைவின் - ஆ 
சார்ய ஹ்ருதயமென்இத கரந்தத்திவுடைய, பொருளனைக்,தி - ஸகலார் 
தங்களையும், என்வாய் - என்னுனையவாக்கானது, உரைத்து - gers 
B45, வாழும்வகை - வாழும்ப்சகார.த்தை, தந்தருளவேணும் -. Gores 
'தருள வேணும். 

Beye sn Stoss US OSS SS! 

EwdEr Sy Sos [ST WanPatS ॥ . Si 

& RSS) SOS gy i Heo GSO ௭13 | d ௫ 

புக்க லை ஷி ளட வஸ் ॥ x ‘ 
> ௫... 

சம் 'காம்வந்தேசமணியகுணோதமம் |. த் 
ப்ப ரூதயப்சகாஸகமஹர்கிஸம்॥ 

ஈர்த்காஸ்ஸகலாயேஈதர்9 தா?! 
ம்சேவ.ராஜந்தமாஸ்.ரயே॥. 
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