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மகாராஜா துறவு 

வசனம், 

அலத ஏறிட 

Ss 

லோகோபகாரி பத்திராசிரியர் 

கோ வடிவேலு செட்டியாரவர்ளால் 

இயற்றப்பட்டு, 

கே செட்டியாரவர்களாலும், 

மங்கலம் - ஷண்மூக முதலியாராலும் 

னி ளே ட் சாமளேசகான் பேட்டை, 

சச்சிதாநந்த: ௮ச்சியந்திரசாலேயில் 

பதிப்பிச்சப்பட்ட௪.. " 

நசசைட்ட் 1911. (விலை அஷழன்ளு



a. 

மகாசாஜா துறவு. 

  

கணபதிழதலிய ஐவர் வணக்கம், 

(அமரர்கள் பரவு இருமுது குன்றி லாழத்துப் 

பிள்ளையைச் இிகரிக், குமசசற் குருவை யிமகிரி ராஜ 
குமாரிபாம் uA woe யஇியை, (மூமல(ம மொருங்கே 

யகற்றிடு முக்கண் முதல்வனைச் சாந்தநா யகனை, நம 
OSAMU HOCK (PEFR இனா காடிகின் நிறைஞ்ச 

வாழ்த Boars ws ப் ( L) 

ழக்கு வணக்கம். 
*மறைமுடி வதனில் விளங்இடு மமாளியே மனித | 

பைப் போலவர் தெனது, Gonnsdrs stam. Fes 
பிர காச தேசிகன் றன்னைமற் றவன்றன், நறைமல சடி, 
யைப் போற்றிடுஞ் சார்த காயகன் றன்னைமற் றவன்றன், 
கிறையருள் பெற்ற பழனிமா முனியை கெஞ்சிலு ளிரு 
த்தியே பணிவாம் ” (3) 

ஆழுத்துப்பிள்ளையார் துதி. 
'“இதாய்யின் முலைக்கோ grandest று கன 

மூன்று விழி.துறிசில், துப்பசைவ முதன்மதமுக் துலிங்க 
வருமொண் டுடி.யூலகம், உய்ய வுதவு மொருகளிற்றை 

யூலவா விருத் ௪ சைலத்தில், வையம் பரவு மாழத்து 
வாழைங் சசனை மனநினைவாம் ” (8) 
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விநத்தாம்பிகை துதி, 

 ((இருட்கலி வலியின் ஞானநன் னெறிக ofl mm 

அயிர் கொடுகெறி மேவி, மருட்கொடு கலக்கா வகைகலி 

யென்றும் வக்தணு காப்பதி தன்னில், தெருட்சத்த 

கருணை யுருவதாய் கின்று தெளிவிக்கு மிறைவியெங் 

குருலோர், அருட்கடல் பெரிய காய, யுலகுக் சனைமு 

தல் வியைப்பணிச் Bier.” (4) 

சபாநாயகர் துதி. 

்: இங்களார் சடையிற் கங்கைநீர் துளிப்பத் இருக் 

திமை யுமையுளக் களிப்பப், பொல்கரா வொடுநற் புலி 
'முனி வர்கண்மால் போதய னமரசர்கள் போற்றத், துலங்க 

நான் மறைக டுதித்திட வைந்து தொழில்விரிர் இடப் 

பொசு வதனிற், செங்கழ லதிர ஈடஞ்செயும் பொரு 
சைச் தினம்பணிந் இடசொழித் இவொம்.” ௩ (5) 

சிவகாமியம்மை துதி, 

 அ௮ருளுருவா யுயிர்கடமக் கன்னை யாகி யஞ்ஞா 
னர் தனையகற்றி யமல மாகி, மருளிலதாய் மெய்ஞ்ஞான 
மாகு முத்து வாய்ச்திடவே காத்தருளி வானே சேத்த, 
இருள்கெடவே மிளிருமிருங் கழல்க எரர்ப்ப விறைபுரி 
1s இருநடத்தாற் களித்து வாழுற, தெருண்மருவு 
-மறைகான்கும் பரவுர் இல்லைச் சிவகாம சுர்தரியைச் சர் 

2” (6) தசை செய்வாம், |
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விநாயகர் துதி. 

சொக்கர் போன்றெளிர் முக்கட் சலம்பினை 

மிக்க பேசருள் வேலையை யோர்கொம்பால் 

தக்க வன்பா்க் குதவுர் தருவினை 

இக்க தைகிற வேற விறைஞ்சுவாம்.? (7) 

சுப்பிரமணியர் துதி, 

'கடி.கமழ் கரிய கூந்தற் கனிமொழித் துவர்வாய்த் 

தெய்வப், | பிடிதனக் கோட்டால் வள்ளிப் பெண்கொடி 

படருஞ் மசய்ய, படிபுகம் புயமால குன், an _பாயவண் 

கழுநீர் ப, மடலவிம் செழுர்தார்ச் செவ்வேண் மலாடி. 
வணக்கஞ் செய்வாம்.” ” | mM > (8) 

அடியார் துதிஃ ் 

“வண்டுமா யலங்கன் .மாயவன் மலீர்மேல் வதிந்த 

கான் முகன்மறை யறியாத், தொண்டைவாய்க் கெண் 

டை விழிக்கழை மொழியொண் டமுடியிடை யுமையை 

யோ ரிடத்திற், கொண்டகோ னருளைப் பொருளெனக் 

கருதிக் குலவிய சாதனர் தரித்து, மண்டிய வடியுசர்; 

யாவர்மற் தவர்தாண் மனத் awe Ag த்தினும் வைப் 

பாம்.”



லோகோபகாரி ஆமீஸ், சேன்னே. 

சிவப்பெகாசப் 

ழி ரூ.ந்திரட்டு 

(குறுந்திரட் டூடண்): 

இது சோருபாகஈந்தரால் திரட்டப்பட்ட து. 

இதுகாறும் வெளிவராதது. 

சாஸ்தீரநபமஈயுள்ளது. 

இதில் 224 அதிகாரக்க ளிருச்சன்றன முமுட்சுச்சளக்சே 
யன்றி, மசவகளின் சொருபங்களையும் அவற்றின் பேதங்களை 
யும் அறிய விருப்ப மூ யார்ககும், உ பரகியாசர்கடகு மி 
நூல் பெருங் கருவியாயுள்ளது இ௫ல் 2831 பெயயுஃசளிருக் 
இன்றன; பெருந்திரட்டிலில்லாச கு.றுந்திர டின் 434 செய் 
யுட்களு மிருக்கின்றன. இது டிம்மி 8 - பச்கங்கொண்ட 80 - 
பாரவளவு புச்தசம். விலை நபாய ழன்று. 

2 ௭ 

தர்க்கபரிபாஜஷை (விரிவான குறிப்பு ரையுடன்). 

ட... துறைமங்கலம் - சிவப்பிரகாச சுவாமீகளால் மொழி 

,பெயர்ச்சப்பட்ட தர்க்க பரிபாஷை, சட்சரிசனல்களு வொன் 
திய நியாய சாஸ்இசச்சையதசரிததப் பிசமாணருசசல் நிச் 

அஜ்்சான மிறாகச் சோடஸ (ப.ஏனொறு) பதார்,ச,சங்களைச் 
சச்லிசசமாக நிரூபிப்பதா யிருப்பது, இது தர்க்சாப்பியாசஞ் 

செய்யு யாவர்ச்சும் ஃபிரமாணமுசவியவற்றின் ஞானம். 
எனிதஇி லுண்டாருமாறு அவூயமாச வேண்டுமிடல்களில் விரி 
வாகச் குறிப்புசை எழுசப்பட்டெள்ளது. விலை நபாய் ஒன்ற 

  

   
  



லோகோபகாரி ஆப்ஸ், சென்னை, 

விவேக சூடாமணி. 

பாக்கேட்சைல்-விலை அணா &. 

டது ஸ்ரீசங்காபூஜ்ய பகவத்பாதாசாரியசுவாபிகளவர்க 
ளால் இருவ  பமலர்ச் சருளப்பட்டது. இர்.நால் சமிழ்மக்சட் 

குப் பெரிதும டயன்படுமாறு தருவிடைமரு தூர்ப் பிட்சு சாஸ் 

திரிசளென்னும் உலகமாத சுவாமிகளவர்களால் 071 பாடலாக 

மொழிபெய ச்சருளப்பட்ட,௪, இதில் 104 அரிய பெரிய 

விஷயங்க ளடக்கியிருக ன் றன. இது முமுட்சுக்ளொவ 

கவொருவசாலும் பொன்னேபோல் போற்றப்பரிவத$ சமா 

காச்ம வியவேச மடைசற்குப் பாம சாசனமாயுள்ளத, 

அபசு அறைய 

திருவாசகம். 
ஒது பிழையறப் பரிசோதித்து 

௨யரார்த இளேஸ் கடி சத்தில் ௮ச்டப்பட்டுள்ள த, 

பாச்செட் சைள்: 39% அக்குலம் ௮ள௭. 
காலிக்கோ பைண்ட்-விலை அணு 10. 

nel 

மமேய்ஞ்ஞானமபோதம். , 
இது 1911 வது வருடத் த லோகோபசாரியின் CPs gus 

சத்.இற் பிரசுசமான வேசார்.ச விஷயங்கள் ௮டல்யெ புச்,சகம்- 

இதில் 52 வேதாந்த ' உபர்கியாசங்க ளிருச்சன்றன ;) Cust 
சிதீநிகடககுவான ஆச்மாகாதம விவேகச்சை யுண்டாச்குவதத் 

குப் பாமசா,சனமா யுள்ளது. விலை அணு 12.



லோகேோோபகாரி ஆப்ஸ், சேன்னை. 

சர்வதரிசன சங்கிரகம், 

இது ஸ்ரீ சங்சரபீட ச தாசிரியரா மெழுர்தருளி Sais 

ஸ்ரீ விச்யாரண்ய சுவாமிசளா லருளிச்செய்யப்பட்டஹு, இதில் 

அடியில் குறிப்பிட்ட 16-ம,ச சித்தாகசங்களடங்கி யிருக்இன் 

றன. (சமிழ மொழிபெடர்ப்பு) வீலை ரூபாய் 2--6--0, 

1. சார்வாக தரிசனம் 9, இசசேசுவச தரிசனம் 
2. பெளத்த தரிசனம் 10. வைசேவிஈ தரிசனம் 

௪. ASS தரிசனம் 11, நியாய தரிசனம் - 

“த், இசாமாநுஜ தரிசனம் 12, ஜைமினி தரிசனம் 
5. பூசணப்பிரஞ்ச தரிசனம் 18. பாணினி சரிசனம் 

6, ஈகுலீசபாசுபத தரிசனம் 14. சாங்கெ தரிசனம் 
7, சைவ தரிசனம் 14. பதஞ்சலி தரிசனம் 

8. பிரத்தியபிஞ்ஞா சாசனம் 10. சாங்கர தரிசனம், 

ox ES 

ரிபுக்தைத்திரட்டூ (சூழிப்புரையுடன்), 

மகா இதிகாசங்களு ளொன்றாகிய சவெரசசியச்தின் ஆரு” 

உத. ௮ம்சத்திலுள்ள விபு இருவிடைமரு தூர்ப் பட்டு 
ரிகளென்று வழங்கும உலகநாத சுவாமிகளஉர்சளரதி. 

8994 பாடலாகதி சமிழில் மொழிபெயர்ச்சருளப்பட்ட து. ae 

வீஷ்யப்பொருச்சம் விடாது 874 மாடலாகச் இரட்டப்பட் ச், 
அக்கியமான விடங்களித் குறிப்புசை Rapa Oder a, ik: 
sige மிரூதியும் உபயோசமாயுள் ளத; : பபாய் ஒன்று 
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மகாராஜா A Mal - OF odT LD. 
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தானம், ரசஜானம், இருக சானம, சையாசானம், பூதானம், 

வித்தியொதானம்,கன்னியாகானம், தாசிதானம், சுவர்ணதானம், 
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தேனுதானம், சாலங்கிரு திஹேம விருஷபதானம், சாலங்இ.ந.௫ 

லட்சுமி பிரதிமாதானம், சாலங்இருதி சப்தாசலதானம், சப்,த 

சமுத்நிரசானம் என்பனவாம்.
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முடைய ஒரு மாகரசியை GMM அப்படி கருசாட?தசத் 

. டட பட . ௪ oN . ட ப . ட . ர » இ . 

தரசன் எனது புக்தணாகிய பதாராஜனுக்குத் அரு 

மண் செப்விக்கனன். 

[மதாராஜனுக்கு மணிமுடி சூட்டல்], 

வெனக் கருமா LOGE A SLI om Gow Gi |b er 

னாகிய மகாராஜனுக்கு வசிஷ்டர் முதலிய : முனிபுங்கவா 

களையும் பாரை து. முணாரகு அ்ளணர்களையுக [0 

ண் கங்கை Ip Bods புண்ணிய மாக்தங்களால் ஸ்ர 

னஜஞ், செப்விக். நூ, பின் நுவனை நவரத்தின :மிழைத்க 

இங்காகன க் தின் ர்து விற், ரிருக்கச் செய்து, மணி டி 

சூட்டி, ‘oir sor! இனி நீ இவவுலகத்கையாளக் 

கடவாய்” என்று கூறி,௮வனிடத்து, தனது ௮சசுரிமை 

யை யொப்புலிக்சனன் ; ஒப்புவிக்கபின் கவலையில்லாஅு 

வாழக் இருர்தான். 

[மகாராஜன் உலகாண்டூ வாழ்தல்], 

் ௮. ௫ 
தலி கர்தையின் பணி (200 ண்டு BUA Ch 

சத்தை யாளவர்க மகாராஜன் ௨லகக்தைப்பொதுமையி 

னின்றும் நீக்கக் தனக்குரிய தாக்கித் தனது ர செங் 

(கால் எவ்விடத்தும் செல்ல எட்டுத Bb BNC சென்று; 
  

*் செங்கோ ல்-அ இகாரம்.



LOATIN QT BraQy- wid. 9 

ஆ . ay . 

Mf ழ். be b, றத >A at! oy vr பா்... Yr SoM. பரு. 910 4 றத BR, நு 

் [ர 1-5 ் ‘ Glee fk ் பி 4 Bx | 7 ் ] ் பச ௮4 படை... whl தி. 1 [4 கன BE ரட் அட்ட bdo Ll, 

eee ர % 3 ; 7 hoo ௪ 
Ho 1/7 “Ts Oe rT hoy, ) dy 7 LB o வ Th oy BRC J 

, 8 . wy . 5) . ல . . + 

OLIT NS OCT bho . i 7 UE Pay bs ட் 77 if "ys df ou டச் WT oT 

ol est ) ‘hh, bf ன் )/ ர In ry ve nfl 5 1 Oh G. Dy 297 2 ip OOP! a 74 1019 2 ) . 

தி * ர o™ ரு, 

ம வதிய ORL .... DALY FT o ளி aT tho TLD 

e ௪ ° 8 . rn e . 

கணிவர்க nl {port oy TF Moule For HHT DI 1] Ich oF oll ’ 

3 « 77a ஆக : ரூ உ. அஷ ன் 

WhO Do 6 bal Tin ப a MO 8 a ov 4) ராறு ahd) alle 

௮௮5 பத “hy ob ipo ani (ஜி Fd, வ. Nv Ss a io 71... ரூ ட பரநத 

மகாராஜன் தத் கரு ரர ௮ பதிய ப திட்ட 4 [காராஜன் தத்தவஞான விசாரம்புரிப முயலுதல்]. 
௪ 9) . . 

UL BTTT QM அன று பணனியாம் DT SWE 301K சிக்கா 

ay 0. DM, DH FIN B தலூர் ௨7 அடில வாட, LB UF 

னஞ்செப்துள்ள பா Raga it [4 BIB BT ITM பூம், 

BLM MEAT UD BOWS GT DIG MIM BR, vat wo கூடிய 

மார்க்க தறி லெ 1 ips பா், .2யா.இயர் கூரிய ௨ அதி 

மொழிப் பொருள்களைச் தித்நும், து யமாக நான 

சாஸ் அரங்சளை விசார ஷ்செப்பு BS nih iM yi CLIT 
இப ரிடத்றுக் OB bh prt Ann திலகாலங் BLD) ர வரு 

தான. 

இவவா று LOBT ITD SLL அவன், னைளியும் cht x) BI 

கழனி 2 அவரும். து, ஓரா! காள் அவ்விருவரும் ௦ BHT B 

' தற்றரிசனம்-ஆத்ம தரிசனம். +
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மான A BB) BI, சாஸ் இரார்த்தங்களைக் தங்களிற் 

(99S Ley Boor iT Spt ஒருவரையொருவர் கேட்டு, தத்துவ 

ஞான ததால் மாயையால் பிறப்படதா Dig ரகத்தை 
உ ட டட . 5 ச் re ° ௪ e 

படை 7, ம 2 LIT SUD -0 பரின் மயமாக ROHS 0 ov south) 

(Linear நிச்சயிக் து, GI ow) BOM Ws! Hl, அவர்க நப 

பாத புசைசெய்மு, அவர்களிடத்தில் இனஞ்தோறும் 
* . ச அஷ . . . e 

சக்றுவநான(மவ்வா அண்ட. 1 குயான்பதுபறறிச் செவ் 
௩7% 5 _ . 

OOO LT hb 0 கட்டு ௨ ch ool 7, 

[மகாராஜன் சற்குருவினனுக்கிரக மின்றித் 
கத்துவஞான முண்டாகாதே ஈத் துணிதல்]. 

இவ்வாறொ GHB p ற அரசன் அரசி யன் னு மித 
வருள HOF UB சு நித்தியாகிக் திய வஸ்து MB Casio 
பப்பட்? விளக்கி WB; MBE அவ்வரசன் புவனம் 

போகமென்னும் இருவகைச் சார்பாகிய 1 புறப்பற் 
By vy ony ors fH Bi, சன்னுடம்பை உண் பூ, உடை. 

மரு 5. (0 தலியவ ிருல் பாருக் ப்பகையு மா ழி DS ; 

திதங்சலங்குவ? கா ழிக்து, தகதுவஞானக்கை படை 

கால், 1 கப்பற்றொழியும்; கிர திசயவின்பவடி.வ :2மாட் 
௪ம் படைக்கும்; அம்மே ரட்சத்திற்குக் காரணமாகிய 
கதவைஞானம். சற்குருவின் ௮நுக்கிரக மில்லாத விட 

+ புறப்பத்று-புவன போகங்களை யெனசென் றபிமானித்சலாம். 

1 ௮சப்பற்று-சனுக ரணங்களை யானென்றபிமானித்தலாம். 
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EH COM THT OHV pl தன்னகக்ிற் தீர்மானிக் 

தனன. 

[மகாராஜன் சம்குருலையடைக் துபதேசம் 

| பெற்றோழுகுதல்] 
பின்ன ரவ்வசசன் சாத்நின் வாழ்வைச் F G60 OT 

otra, rf Boh bl அலை சகொண்டெழுகி வ்லும் 

கன்னை ஞானி பன் நு ir Bi BS DmMé dat nadan ஓ நவன 

விரும்பி வக தடை_5.து எணைங்கி, 2 தவரீர. எனக்கு 

ஞா ணாப 2 GIG, செ [1d th MS Cashin’ ofa DW 

BT (pb il கட்டல் சென்ன பட்டையின் சா ற்றைக் 

குடி. ட்பவனை ஓருவன விும்பி வந்தடைந்து, வனா 

ங்கி, “சதெவரிர். எனத்குகி ர். ெென்னம். பற Bon 

சுவையைத் தெரிவிக் தருளல் வண்டும்”. என்று 

பலகாற் நிரிக்து கேட்பது போல்வதாம்; '2வ.தாசம 

சாஸ்ர புசாணங்களைச் செலவவையாகக் கநறுண ர் 

BSI, அவற்றின் பொருள் களை த் தன்னை யடையது ழுகட. 

_ ரும் யாவர்க்கும் காமம் வெகுளிமயக்கமமென்னும் முக் 

குற்று ிமொாழியத் தெளிவாகக்கூறி, கான்கூறிய gyilos 

றியில் கின்றொழுகுதலில்லாக குருவை அதிகாரி புரு 
          

* சென்னம்பழம்-தேங்காய் அல்லது இளநீர்.
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னொருவன் வந்தடைந்து வணக்கி, 7 நிர சசயாகற்தம 

சவவாறிருக்கும்'” என்று கட்டல் ங்குமஞ் சுமக்கும் 

கழுதையை யொருவன்வர்கடைக் து AID IB, குங்கு 

Dé .H6 பல்பு எவவாிருக்கும்' என் YI ம்க்ட்டல் போல் 

வசாமென்றுதிச்சபித்து, பலவிடங்களிலுஞ் சென்று சற் 

கு. நவைத்மே க்டி,பின ஜீவகாருண்யம், ஈசவரபத்து, பாச 

வைராக்கியம், பிரண்மஞானமென்னு மிரரான்கும் ஒரு 

UL). LOM Wy ள்ள ஒருவை தி யம் ணிவரை ஒருபரி Se B GUD Bot 

வனக்தஇுற் கண்டடைக்று வணங்கி, :*2தவ2 தவனே 7 

அன்பமானதுஒ ருகாலக்டிலும் வருவதில்லாத முத் தஇிபை 

படைந்துசாவதும் பி றப்பதும்$ங்குவதாகிய ஒருவ மியை. 

அடியேனுக் குபதேசிக்கருளல் வேண்டும்? என் றுகேட் 

டனன். அதுகேட்டு அம்முனிவர் இவன் ஈம் உபததசத் 

தைப் பெறுத ற்குரியானென் ௮ ௮ம்மகாராஜனது குணங 

குறிசெயல்களாலுணர்க்து, அம்மகாசாஜனை கோக்கு, gr 

சனே 7? புவனம் போகமென்னும் இருவகைச் சார்பாகிய 

புறப்பழ்றிரண்டையுமொழித்து, ௮வற்றின்கண் பழக்க 

வசத்தாலுண்டாகும் இச்சையினை யழித்து, அவற்றினை 

ஒசானோருபோது நினைத்தலையுங் கெடுத்து, உடம்பைக் 
  வசன Comme a an படலம் a eet 

t நிரதிசயாகக்தம்-பேதமற்ற வின்பம்.
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காப்பாற்று ேண்டு மென்பதையும் கிக்கியான கதியும் 

அம்மன த்தின்௧ணு. ளா (STN HOTT AT Da மரண்டாவ 

குற்குக கார ணமாகிய) வாசணவனயும் an யருப 2 

As SOTO? BULB EY (pH Huy ON L.A IN; Dy H@HEv 

பிறவியின்கா ரணமாக அவ்ஞானம் தானாக” ந ழிர்து 

போம்; ஆதலால் இவ்வுபதேோக்கைச் சிக்கக்இுற் பொ 

Mh வைத்துக்கொண்டு விளைவாகள் செலஃ்லக்கடவாய்”” 

என்று கூரி யருளினா, பின்னா ௮வவசசன அவவுப 

CBF HMDS ௮ம்மாபறனிவரிட &B லயும் விபர த 

lor Sus நிச்சயமாகக் OBL PINT து, கனது HTL GOL. 

யடைந்து, மன் தான CFL HUGS இராஜாங்க முறை 

பரனே ச் சிறதுகா லம செய் வர கனன் ; அப்பால் op (1A 

KTM VOTH Rov BT, [por ann, த்து BF hn, கம் 

பெற்றுக்? உகாண்டதை நினை த. டி Fl. ரமண் ட க்தி Bo 1B 

மந த தரி QD, DN TGS COT “st வரையும் அவவிடத்தினின் 

றும் போமாறு விடைகொடுத் தனுப்பிவிட்5, அதப் 

புசத்திற்குட் சசன்று, தனது HIF காலங்களை நீக்கி, 

அங்குத் தாமனாருவ'2னயாக & தனித்து ஒர் ஏகாந்த 

மான விடசத்தின்௧க ணிருர்தான்.
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[மகாராஜன் தன்னைவந்துகண்ட அரசர்முதலாயினோர்க்கு 

யான் துறவறத்தை மேற்கோண் டோழுக விரும். 

யிருக்கின்றேன்; கங்கள் வேறோருவனை அரசனாக 

நியமித்துக் கோள்வீராக வேன்று கூறல்]. 

௮சசர்கள், மர்இரிகள், புரோடுதர்கள் இன்னு 

முள்ள பெரியார்கள் யாவரும் மகாராஜன் ஏகாஃ சமாக 

விருக்கும் UA BBN HE சென்று, ௮வனை நோக்கி, 

MTF OM 1 நீவிர் ஸ்கானம் சச் யொவர் தன மு.திலிய 

நித்திய கருமங்களைச் (செய்யாது சும்மாவிருத்தல் ௮௪ 

சாக குரிய இலக்கணமாகாது); நித்திய கருமங்களைச் 

செய்வீராக” என்று வேண்டிக்கொண்டனர் ; அவர்கள் 

Duar று வேண்டிக்கொள்ளவே, மகாராஜன் அவா 

களை கோக்க, (யான் அசசர்க்குரிய இலக்கணத்தை 

விரும்பவில்லை ) ஆனால், என்னை யறியவே விரும்பியிருக் 

இன்றேன் ; இதுகாறும் யான் அண்ட இராஜ்ஜியத்தி 

லும் போகத்திலும் ஆசையில்லா கவன யிருக்கின் 2றன்; 

இனி யானவற்றை விரும்பமாட்டேன் ; இறர்ததொரு 

வனத்்இற்சென்று, ஒருவகை ஏகாந்தமான விடத்இல் 

தனித்திருந்து, சமாஇசெய்து இத்தவிகாரக்தை யொழி 
த்து வீடடையவிரும்பியிருக்க் ேன்)வைசாக்கயக்தை 

க்கொண்டஎன்மனம் இனி இவவிஷயப போகத்தில் இரும்
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A பான் மகளிர் வபா D புூதலியவ, றை யொருபோரு 

ளென வெண்ணி விரம்புவ தொழிச்சேன், ஆகலால், 

ல்கள் வேம ருவனை YM F GO) 5 Bun dé nd Qansir ome 

கா”? என் .றுகூறினான். 

[இ ராஜ்ஜியடாரத்தை விடலாகாதேன்று கூறிய 

அமைச்சர்களுக்கு மகாராஜன் அதனது துன்பத்தைக் 

கூறி, வனத்திற் கேகல்]. 

Dy BIMBO BLL அமைச்சாக வராண ரன்ன! 

முதலில் உம்முடைய து தைபாரும் உ மையே DIE mH 

நாடேேசத்டுற்கு ௮ரசசாகவண்ணி, இ௱ மைப்ப நவக் 

gS ஒட். மய உமக்கு ஈணி. Lply- சூட்டி னா) ப (tp BY) 

கொண்டு தேவரீர் WIT OBA CF திமையு porary 

உமது 'சீதாள்வலியால் இவவுலகக்கைப் பாதுகாத்து 

வந்தீர் அதிதன்மையுளள நீவிர் வன த்.இற்குர் செல் 

லுவி ராயின், இனிமேல் F இயினாலும் அண்ண நிவின 

லும் அன்பினாலும் உம்மைப் போன்றெருவர்இவ்வுலகை 

ஆளுதற்கிருக்கின்றன'2ரா?ஆ.கலால், தாங்கள் நினைக்கு 

மிவவிஷயம் உல௫யற்கைக்கு ஒத்ததாகா.து; இவ்வுடம் 

பும் இச்செல்வருமல்லாமல் இவற்றிற்கு வருக விருப் 

பனயாவை? ஒன்றுமில்லையே; இவையல்லாமலும் $5
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ர் 

கள NOT FB DHE (Far Up Sd, & > IN Hl Pins sr Catia 

லாமல்இவ OM OYE Be BALD , கமைக்காப்பவுில்லான ; 

a's amuse aut; யுர் மகளும் சஞ்சலமள வோம் 
தன்மையுளிள ங்களைக் தேவரீர் பரி FA apo 

event & Gi oH» ae நீதியாகாது; ஆ.கலால், எங்க 

ஞஷக்கு விளக இதற்கு விை உறல் மவண்டும்” என்று 

பணிவாகக் றினா, தனது ம 5 இரிகள் Day DT. 

‘WD DA OB அங்வைசாக்பெ அரசன் = 

தோ 2), உலகம்சத் இயம்) ௮ஃதென்றுழ ரி 

நினை க் திருப்பவர்க்கு. உலகம் சத்தியமாக அ; அழி 

நீது பாம் என்று *வ் விதமாகக் கூ! snr? Pinas 

முண்டாகா Bl; எனக்குரிய இவ்வரசன். அன்மை ய ற்ப 

ட ளா 

Ng SS Sia 
ஞானசாஸ்திச ஆசாய்ச்சயில்லாமையால் நீங்களறியா 

இருக்கின் நிர், $ிங்கள்இவவுலகவாழ்வு இன்பமயமமன்று 

எக்காசணாத்தால் தீர்மானித்தீர்கள்; இனி யெக்காலத 

இல் உங்களுக்கு. இவவுலசவாழ்வு இன்பமயாான தின்று; 

துன்பமயபானதென்று தோன்றும்? சத்வஞானசாஸ் 

இர ஆராய்ச் யில்லா க உங்களுக்கு உலகவாழ்வு இன்ப 

மயமானதென்லும் யுக்தியே யுண்டாகும்; யான் பொரு 

      

LTT BLD; இதனாலுண்டாகுக் துன்ப 
   

  

வில்லையாம்; ௮சசின்றன்மை யவ்வததிராு



மகாராஜா துறவு - வசனம். 17 

் கூறிய இதற்கு யுக்தி ே உகான்றாது” என்று பில 

‘are re Bi த்துக்கூறிப் பின் “நீங்கள் நில்லுங்கள், நில் 

  

   Pye} 
தொத்து a 

BOP, Ps cncdmndotonga Cae, ஸஅூற்றகரவ் ai? Buds 

பல்க னன்; eB grog தியொழித்வுதி தனி 
யே oR! i 00 pt. aie e%or ornaments    

    

   

  

ice coroner 21 a ce 

  

   

  

eS: தொடர்ந் தழு3 

2 am SEs serail    

  

   

இன்ற த: ன்பு 

மிக்க கூடிக். Bor! + எவர் ப - Bf Sooru sor 

விற் Can றறவாறு காம் orks pane 

      

   

எவரும் காந்தாஞ்செய்த் ), 40 க 

* :“சாந்தாமுன் செய்வினை: தாமே eas dri, 

தா மரையோன் பொதிவழிவே! ae Cass, oe 

யென்செயலா மூரெல்லா மொன்று,” துட்ட பதட்ட 

விதி? என்பது ஈல்வழி. 
2
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வாறு தாம் தாம் சுகதுக்க வடிவம்பாகக்ககள் யனுப 
விப்பா; மாறியனுபவியார” என்று சாஸ்இரங் கூறு 

மாயின், யாரக்கு யார துணையாவா? இவ்விஷயத்தை 

நீங்கள். அலோசனை செய் அபாருங்கள; அதலால், 

எவரும் மத்தம் FP TLD ஈன்ராயுள்ளபோதே விரை 

ந்து, ஈமக்குக் துணையாயிருப்பவா யாசென்று ஆசாய் 

ந்து, தாம்தாம் அத் துணைவரை யடைதல் நியாயமாம். 

வினை காரணமாக நம்மை படையும் துணைவர் CST OI 

சாதல் கூடிமோ? துணைவா வினையுள்ளவளவும் நம் 

மோடு கூடியிருப்பர் ) அவ்வினை யொழியுமாயின், அவர் 

நம்மைவிட்டுப் பிரிர்துபோவர் ; வினையளவாக வரும்” 

துணைவரது இயல்பு இக்சகையதாம் ; மெய்யுணர்வி 

னியல்பு ௮த்ககையதன்றாம் ; இனி சான் உங்களிடத் 

இல் ௮.சசனாக விருக்க வினையானதில்லை; அவ்வினை 

அ௮னுபவத்தா லொழிர்துபோயது) HEY wT தத் 

துவஞான மொன்றையே விரும்பி, பரிசுத்தமான வனத் 

தை யடைய விருப்பங்கொண் டிருக்கன்2ே றன் ; நீங்கள் 
நில்லுங்கள் ; நில்லுங்கள்?” என்று கூறி அ௮ன்னியாபோ 
லச் சென்றனன்; ௮சசன் DUNT I கூறி அன்னியச் 

டோலச் செல்வதைக்கண்ட அவர்கள் கண்ணீர் சொரி 
யக் கதறியழுது, ௮வ்வசசன்பின் செல்லாது நின்றார் 
கள,
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[தன்னைவந்து 3053 smQ aos 

அரசன் சமாதானங் கூறல்], 

மகாராஜன நூ ODE BM Sir) Cars HO துறவற 

த்தை மேற்கொண்டொமுக விரும்பி வன த் இற்முச் செல் 

வதையறிர்து uss), அவ்வரசன் பின்னே சென்று “மீறு 

கள்வனத் இற்குச் சென்றால், எங்கமா யாவர் கா bBo 

Acre ? ஒருவருமில!2 ர! ஆதலால், நற்குரைஙகளுக்கு 

உறைவிடமாயுள்ள தாங்கள் எங்களைப் பரி தவிக்கவிட்டு 

வனத்திற்குச்செல் லுதல்நீ இ.தகா.நு”என்றுகூறினார்கள். 

தனது உறவினர் கூறியவற்றைக் கேட்டவரசன் அவர் 

களை நோக்கு, (என்னை நீங்கள் இவன் ஈமது உறவின 

னென்றெண்ணித்தொடர்ந்து வருவது தகுஇயாகாது; 

Yo துநோக்குமிடத்.து எல்லாவுயிர்களுக்கும் உறவா 

யிருப்பது ஞானமாம்;பகையாயிருப்பது ௮ஞ்ஞானமாம். 

ஆதலால், நீங்கள் ௨ றவாயிருப்பதான ௮5௪ ஞானத்தை 

யடைந்து, பகையாயிருப்பதான இரத அ௮ஞ்ஞானக்இ 
னின்றும் நீங்கி, (பன் மையில்லா.து) 1 ஒருமையாக உற 

வாயிருப்பத ] தனக்குத்கானேயா மென்றுணாக்து, 
தனக்கு ௮ன்னியமாயுள்ள ௨ நவினரை யொழித்து, 
eee | ay paceman A Te Sem he I மா 
  

*ஈ பன்மை - பல. 1 ஒருமை - ஒன்று. 1 தனக்கு - அச் 
மாவிற்கு,
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இனிமையாக விருப்பீசாக'' என்றுகூறி அன்னியன் 

Curve சென்றனன் . 

[ தன்னை cubs) S033 sory தந்தைதாயர்க்கு: 
அரசன் சமாதானங் கூறல்]. 

(ன் நம்மகாராஜனு கந்தை, தாய. IGG 

பெறலரும் புத்தான் தவல் சசய்தற்பாருட்டு வனத் 

இற்குச் செல்லு, எருனென் றிக், 92 2 aOR $i 

உடலநஈடுங்கிப் புத்திரவிருப்பக்கால், கப ஆ இத்தரன து 

பின்?னசென்று, மை கனே! இல்கேவர? a San Dawn 

இய எம்மிருவசையும் பாறுகாப்பகற்கு 5 எவகை Cum. 

படுத்தியிருக்கின்றாப்? உன்னுடையமனம் எங்தே சென் 

இருக்கின்றது? மகன? உன்னுடைய Di pisos 

பெமக்குத் திருப்பிக்காட்டக்கடவாய்) உன்னை:*கொர் து 

பெற்றவயிறு or A) aot. gy” என்று கூறிஷர்கள! கன் 

த்தை தாயருரைத்த மொழிகளைக்ே ட 

அவர்களை நோக்க, *அத்மாவை கோக்குமிடத் த் கித் 

ட்ட. நித்தியம்-உற்பத்தி சாசமில்லாகது: es ee 

மாவத,உதபத்து நாசமாவதுடையது, a ரரணம்-முத.ற் 

காரணம்; உற்பத்தி ஸ் இத லயங்களின் சாரணம் முதற்காண 

மெனப்படும். கடத்திற்கு மண் உற்பத்தி ஸ்திதி லயகாசண 

மாயிருப்ப தஇங்குணர்தம் பாலதாம், 

  

ஆசசன் 

 



மகாராஜா துறவு - வசனம், 21 

இயமாயுள்ள அதற்குத் தாய்தற்தையர் எப்போது மிலார 

வர்; இவவுடம்பை கோக்குமிடத்து அகிகயொயுள்ள 

     

   
க்சூர் சிறிதும் நீர் உபாகான கா.ரணமன் று; அஞால்,, 
ot. y 

ஆ ao விட்சேபமன்னுமிரண்டுசக் இளை; 

யூ ததி 'மாயையினின் றும் சொப்பனப் பொருள் BM, 

பால உண்டாய காம்) இவ்வியல்பினை இங்காராயுமிடத்து. 

இவ்வுலகத்தில் என்னை மகனாகப்பெருதவார ஒருவரு 

பிலசாவர்)" நீக்க; oid அத்தன்மையசேயாவீர்; GT LEGO) La 

ns wer ees பெருக வ சொருவரு மிலசென்னும் பூசண 

அறிவில் லாதவர்களே! நீங்கள் நில்லுங்கள்; நில்.லுங்கள்” 

என்று கூறி அன்னியன்போலச். சென்றனன். 

[ கன்னை*வந்து தடத்த தன் மனைவிக்கு 

அரசன் சமாதானங் கூறல்], 

ரிய இலக்சணங்களைக் கூறும் நூலில் 

    

அதவ “ரர ee லைையைய ய amen mae oe 

* ஆவரணம் விட்சேப மென்னு: மிரண்டு சக்கெளையுடைய 

அ௮காதிபாவ வடி.வ அஞ்ஞானம் மாயையெனப்படும், (1) ஆவச 
ணத்திற்கு (மறைப்பிற்கு)ச் காரணமாய சக்தி ௮வரண சக்தி 
யாம (இஜிட்சேபச்திற்கு, AEE DSR LS) 4 காரணமாய 

சக்த. விட்சேபசக்நியாம்.. | 
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யாகவுடையவளாகிய அவ்வரசனது ஈன்மனையாள் தன் 

கணவன் காட்டைக்துறரது தவஞ்செய்யக் காட்டிற்குப் 

போகின்றானென்் றிது, நடுநடுங்கி வக்து, தன் கணா 

வனைப் பின் தொடாந்து சென்று, மனமுருகி, அவ 

னெதிே நின்று, ௮ன்போடி அவ்வசசன் பாகங்ககா 

வணங்கிக் கதறியமுது, பதைபதைத்து, கண்களிலிரூ 

fh a நீர் தாரமைதாரையாக Oar (lps, *உம்மைவிட்டுல 

கத்தில் ௨௫ கணப்போகேலுமிமீரன்; இற் நுபடுவன்” 

என்று கூரிளை. தன் மனவி கூறியகைக்கேட்ட 

yor, அத்தையளை Corie, 4 மின்னற் கொடி 

போன்ற இடையை யுடையாளே? நீ யான் கூறுவதைக்” 

கவனமாகக் கட்கக்கடவாய். உன்னுடைய நாயகனை 

உனக்குள்ளே நோக்கி நிற்கமாட்டாமல், உன்னுடைய 

நாயகனல்லாதஎன்னையே நீ என்னுடையகசாயகனென்று 

கருதிச் கலங்குவதேனோ ? இஃதறிவினமாம். யாவர்க் 
தூம் காயகனாக விருப்பவன் பரமமேசுவரனாவன்; அவனை 

Cu யான்தேடிப்போகின்றன்”'என்று கூறினான். ௮௮ 

னைக்கேட்டு அ௮ம்மங்கையர்க்கரசி * ஞானமானது ஆண் 

பாலர் பெண்பாலசென்னு மிருஇறத்தார்க்கும் பொது 

வாக விருப்பதாம்;௮ு பொதுவென்பது சாஸ்இரங்களி 

லும் சொல்லப்பட்டிருக்கன்றது.சாஸ் இசங்கள் அறவறத்
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தை யேற்பவர் அத்துறவறக்குிற்குக் சடையாயுள்ள 

மனயாளையல்லமவா முன்னர் விடவேண்டுமிமன்று 

கூறுகின்றன? வை எனக்கு காயகராகிய உம்மை 

யான விட்டிருக்க மவண்டுமென்று கூறுடஇன் றன வோ? 

ALA DH NSM COT (Hor oor Fry gy Por Neo Poe" று 

மில்லையே! ஆனதால், உம்மைத்தவிர oo gr HOUT & 

இல்லையென வெண்ணியான் சேவா சையடுத்சேன் ”” என் 

அ கூறினா, DT FO கன் பனைவி கூறியவற்றைக் சேட்டு 

வியர்து, “மாகரசியே ! நீ சாஸ் இரவிதி கடவா.து பேசு 

னாய்; ஆகலால் 8 வியவகி3ய யாவாய்; யானா (22கா 

Bu பிரபஞ்ச த்தி ணசையையொழித்து வனஜத்திய்குச் 

செல்லுகின் 2றன்;  கற்பெனப் பவது சொற்றிறம் 

பாமை” என்று சாஸ்திசங் கூறுதலின், என்சொல்லைத் 

தூித்துப் பேசுவது உனக்கு விரதமாகாது; நீ நாட்டிற் 

குச் செல்லக்கடவாய்” என்று கூறிக் சன் மனைவியை 

விட்டு, அன்னியரைப் போல நீங்கிப்.2பானான், 

[அரசன் மனைவி வருத்தமுற்றுத் திரும்பித் 
தன் மாதுலன் வீடடைதல்], 

௪ 

பெண்கள் விரிவாயுள்ள ஞானசாஸ் இரங்கா 

Swim Bu, saris இருர்காலும், தமது கணவர் தம்மை 

விட்டு விலக வாழுதல் ௮ருமையாய காரியமாமாதலால்,
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௮ப்பத் இனிகள்கை அன்னியன் போலக் கன்னைவிட் 

டுச்சென் ॥ தன்னாபகன II செயலைக்கண்டு ஏக்கழற்றுப் 

பதைபதைத.து நி நிகமுடியாது glo au aor au சுதறியமுது, 

தனது பிராரச்கவினையையே வெறுக்றுச் சோர்வுற்று, 

மறைவானவிடத்தில் ஒருவர்ச்குர் தெரியாது நின்று 

மனமுருஇக் தேம்பியமுது கீழே விழுந்து, : வேந்த 

னே 1! உன்னைவிட் லெலெகத்திலிருக்கவேோ என்ன ஈசன் 

படைத்தனன் ? உமக்கும் எனக்குள்ள வினைபின் 

சம்பர்தமும்இன் றளவில் ஒழிஈ துவிட்டகோ?என்னோலி 

கூடி. வாழறது பிரி து சென்ற உம்மை யினி யெக்காலதி 

இற் காண்பேனோ!” என்றமுது, தன் கணவனுடன் 

போகாது இரும்பி, நகரக்கையடைற்து கனது * மாதுல 

org FIT Vals Bastar, 

[வனத்திற்குச் சேன்ற அரசனது 

நிலைமையைக் கூறல்]. 

௮ரசன் தனது நகரத்தைவிட்டு சகசங்களையும் 

நாடுகளையும் கடந்அுசென்று, வன க்ைகையடைந்து, அங்கு 

இசவும் பகலும்ஆத்மாவிலேயேநிலையாகவிருக்து சமா இ 

செய்கன்றவர்க எிருக்குமிடத்தைச் சேர்ந்து, பரமா 
    

—_ 

* மாதுலன் - அம்மான் (தாயுடன் பிறர் தவன்). 

[இ 

-. a” ப ் 
ர் 43 wa, bait உட்ச



மகாராஜா துறவு - வசனம். 25 

சிரியர் தனக்கு ePUCSAS HS மகரவாக்கியத்தின் அரிய 

பொருளை ௮வர்களிடத்.து யக் இரிபுநிங்க வினாவி, ௮.கற் 
~ 
hy கவர்கள் விடைகூறக்.சகட் 22 கெளிந்து, ௮தனால் ஸ்.இச 

LOT LPN DI,  எவர்கலர்ினறொுலும் அதனால் கலஙகாத 

ஞானத் சமுடையனாுப் , பசிவர்கமிபாது ஊர்க்குள்செ ன்று 

பாறுமையாகவிருக் ௮ு,வீடி தோறும் பிச்சையுரைவினை க 

கையையே பா தீிசமாகக்கொண்டு வாங்கிச். இ இதும் 

வெறுப்பின்றி, அவ்விட.த லேயே புண்டு,௮ங்கு உலக 

நாட்டமுடையோர் இவவுருவம் பேயென் றெண்ணிச் 

சரிக்க, அதற்கு வெட்காழராது,இக லோகத்திலும் பர 
லோகத்திலும் ௮சை யொழிந்து, ஏகனாக உலாவு 

வானானான. 

௮ச்தத் தவராஜன் தங்கி வடக்கு மிடமொன் றேற் 
படுமாயின், ௮கனால் யான் எனது என்னும் பற்றுண் 

டாகுமென்றெண்ணி, ஒரிடத்திலும் தங்கி வ௫ிப்பஇல 
னாயினான; எவவவ்விடத்திலும் TECHS Seu உலாஊ், 

நிர்விகற்பசமாதி செய்வதைவிட் லெகழுகமாகத் இரும் 
பாது அச்சமா தியிலை2யயிருச்கக்தீர்மானித்௫, தானிரு 
ந்த இருந்த இடங்களிலைல்லாம் ஏகமாகிய தன்னையே 
கோக்கியிருந்தனன். எகமாகிய தன்னையே நகோக்குத 
லாகிய நிர்விகற்பசமாதஇயி லிருக்கும் ௮த்துறவசசன் 
அனு பூசண நிலையை யடைர்தபோது, தோன்றுகின்ற 

மகாமகோபாத்பாய, 
8. வே. சாமிநாதையர் 1) Blown,
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இவ்வுலகம் எவ்விடத்தினின்று் கோன் றுகன் நதென்.று 

நோக்கினான்; ௮வ்வாறு நோக்குயதனால் து நினைவில் 

தோன்றுகின்றதென் நுணரச்தான்;பின் தோன்றுகின்ற 

அம்கினைவும்எவ்விடத்தினின் று தோன்றுகின்றதென் று 

(காக்கி நின்னான் / ஓுவ்வாறு கோக்கயதனால் தூ 

கோன்றுகின்ற விடத்தைப்பார்ச்து, அதுசொருபத்தில் 

தகோன்றுகன் றதென்றுணர்க்தான்; அுகனால்(உலகம்கினை 

விற் ுன்றுகின்றகு; நினைவுசொருபத் B 0S 79051 oI 

இன்ற 39 சொருபத்தைத் தவிர நினைவில்லை. நினைவைத் 

தவிசஉலகில்லையெவூழுணா்ர் த) கோன்றுகின்றபொருள் 

களெல்லாம் 1 தன் சொரூபமேயாமென் அுணர்க்தனன்; 

க்கிய 

விடத்து)1' ௮ஸ்இபாஇப் பிரியமாக திதோன்ிவ .னவாம்; 

  

பின் தோன்றுகஇன்ற பொ ருள் களா (காமரூபகி, 

அதனால் அவை ௮ச்சொருபம மயாமென் அுணரரந்து, 

அஸ் திபா திப்பிரிய வடி வமாகவிளங்குகின்ற நமதுசொரளு 

பத்தின்கண்கயிற்றின்சண் ௮ரவுபோலதீ2தான்றுகின்ற 

இவவுலகம் ௮௪. தேயா மென்று தெளிக து, எஞ்ஞான்று 

மொரு தன்மையதாக விளங்குகன் றசிவசொ ரூபந்தானாக 
tee peepee 

  

  

¢ 1 தன்சொருபம் - தனது நிஜவடிவமான ஆத்மா, 
* ௮ஸ்இபாதஇிப்பிரியம் - உண்டாய்த தோன்றியே யின்ப 

மாதல். ௮ஸ்.தி-சத்து; பாதி-ரித.த; பிரியம்- ஆரரசம்,
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ஒருசலனமு [மில்லா இருந்தன. னன்; அப்பால் ஈகரந்தோ 

றும் (காடுதோும்] 51 OC 50 2 றும் சென்று ] பூப்பிச 

தட்சணெஞ் செப்துவர்நூ, (ogra ODL பொருளா. களைச் 

சிவசொருபமாகப் பார்க்கும் பார்வை மா படுவ இல் 

லாது, பசு பிணி (முதலியவற்றால் தளர்வறுல்லா த மனத் 

இனையுடையவனாகி . (சித்து சடம்), திவக்தை 

விடவில்லை; அதனால். யான் சிவடசாகுபா யிருக் 

Bot Gn னென்னும்) சுத்ததிலைமையைப் பெற்று 

* மோட்ச சொருப்பாக விளங்கினான். இவவாறு 

விளங்கிய அத்துறவரசன் எந்தத், BEB (FWD அரசன் 

, எம்பைவிட வேறொருவரில்லையென். pi wih rent சாட் 

டத்தா. வண்மையாக எண்ணி); தனது 1 நிஜவடிச் 

இல் ,த2 
க்கியார்த்த விசா ரஞ் செய்தொடுக்கி, (௮ஸ்இபாதிப் 

   

  

(கற்பி சவடிவ?த்தைத் த்து, வி வடசி (OB OUT 

பிரியத்தால்) தோன்றிமிம் பொருள்க ளனைத்துமாகிச் 

சுயம்பரொகாசவடிவமா யிருந்தனன்); பிறகு (2 சகத்திஎய 

விலட்சணமாய், அ௮வஸ்தாத Barus Fuses EFF BT 
ne 

  

Luce gut Row gs செய்தல்- பூமியை வலமாகச்சுற்றிவால், 

௬ மோட்சசொருபமாதல் - ஒருபற்றுமில்லாதவனாதல். 

நிஜவடி.வம் - செவசொருபமாயுள்ள ஆத்மா; கற்பித 

வடிவம் - ஜீவன்.
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நந்தவியாபக சங்கர வடிவமாயுள்ள) தானேயல்லாமல் 
வேறொன்றும் உண்மையாகத் கான்றுவதில்லாக பார 

மார்த்திக கசையில் தோன்றி விசைர்தழியும் மின் 

னலையொத்த உலகமான 3 மிகிதையாம் ; கற்பிதமாம்; 

பொன்னைக்கவிரப் பூஷணமில்லாமையபோல என்னைத் 

தவிர வேரொருபொருளு மில்லையாமெனக் தெளிந்த 
னன்; பின்னர் உலகத்தைத் தனக்கன்னியமாக வுணர்ந் 

தால், ௮து பர்கத்திற்குக் காரணமாம்; ௮கனைத் கானே 

பாகவுணர்ந்தால், ௮துமுத் இக்குக்காரணமாம்;2தான்று 

கின்ற பொருள்களெல்லாம் என்னினவிற் ஜோன்றுகின் 

றனவேயாம்;ஆகலாலவைஎன்னினைவை த்தவிரவில்லையா 

மென்று சிந்இத்து ஈன்றாகவுணா்ந்து வேற்றுமையில்லா 

இருர்சனன் ; பின், உலகம் தனதோர் அ௮க்கினைக்கரத் 

தின் சீழானதாகக். கம்பீசமாக விருந்து, அதனை ௮ 

சாட்சி செய்யும் ௮சசனது செல்வமும் அ௮தனாலாகிய 

போகமழும்துரும்புபோலத்தோன்றுதற்குரிய ௮ந்தத்தத் 

துவஞானவுலகிற் கரசாகி, ௮தனை முறைதவராமையாக 

யூகமதி யென்னும் யுக்தியினாலும் சற்குருவினுப BFS 

தாலும் அளுவானாயினான்; அதனால் சர்வதக்கமும் Belt 

தீதியாயுள்ள (சீவன் முத்தி) உலகத்தை யடைந்து
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* இருக கிரு த்தியனானான;அ௮ப்பால் பந்கம் என்பறும் 

மோட்சமென்பதும் எஞ்ஞான்றும்(உண்பையாக) இல்லை 
யாம், எஞ்ஞான அமிருப்பது Ol BLOT SOT ப.ரப்பிர ஹ்மமே 

யாம். தீவினையுடையோர் இவற்றையணராது KS Bw i 

FINE NL) 5 BT ல்பரீ BO pes றும்மோட்ச மென்றும்பலவாறு 

கற்பித துக்கொண்டு மிக மயங்குகின்றனா ) | நாசோற் 

பத்தி பில்லாக பரப்பிர ஹ்மம் நாமே யென்று ௮ தினை 

பயெப்மீபாதும் ௬௬௫ Buys தி க னுபவங்களாரல் நோக்கி, 

௮ற்தட் பரப்பிரஹ்மமா Boo விளங்கினான் ) அதன்பின் 

குறைவேன்பது சிறிது மில்லாத பூரணவடிவமாகி, உள் 

arm HOT 0 சாசமொழிந்து, சிறிதளவாகவேனுக் 

அன்பமில்லாம லின்புறுவமாகி, வ௫ப்பதற்றாரிய இடம் 

இவவிட.மென்று இரிடமுமில்லாமல் சாவபரி பூசணமாக 

விளங்குவை தெ ய் யிடமாய்க் கொண்டி ருர்கான். எம் 

(HP தானாய் 5 5 0 05 நின்ற ஏசு பரப்பிரஹ்மமாக 

விளங்கும் இராஜ்ஜியத்தை யாளுகின்றவலும் கடை 

யில்லாமல் எவ்விடமும் (எப்பொருளும்) தானே 

யாமென்றுணார்தவனுமாகிய அ௮வவசசன் பெருங் 

* இருதகிருத்தியனாதல் - செய்யவேண்டிய செயல்களை 

யெல்லாம் செய்து முடித்தவனாதல். 
| காசோற்பத்தி - நாசமாதலும் உற்பச்தியாதலும்.
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காய மிருந்து நீங்யெ unt Ss Bog Ror சன்மை 

யைப்மீபால அருவமானத்தைப்பற்றி : உருவமனதக்தை 

யொழித்து ஆகு கவடி.வனானான். Tt p உருவமனம் அருவ 

மன மென்னுமிரண்டனுள் அருவமனம் சீவன் மதி 

தர்களிடத் நிருப்பதாம் ; ௮%.37 அவர்கள் விதேக முத் 

தயடையும்மிபாது நாசமாவதாம். அர்த ஞானவேர்தன் 

அவவருவ மனத்தகோடுகூடிக் தனது சொருபத்தினின் 

லும் பிறழா இருக்கும் நிலைமையினைச் செவவையாகச் 

சற்குருவருளால் பெற்றுக் 1 கேவல வடிவமழாகி யிருந் 

தீனன், 

* : மனநாசஞ் சொருபமென்று மரூப மென்றும வகுத் 

௮ரைப்டா ரிருவகையா வருமி வத்றில், வினவாத சீவன்றுதத்த 

ரிடத்தி லொன்றும் விசேகமுத்த ரிடத்திலொன்று மேவுங் 

கண்டாய், தனதான சத்துதஅமாய் மனஞ்சே டித்து தமசுரச 

சுசணூத்தல் சொரூப நாசம், ௮அனகாசத் அவக்தானு மிலிங்க 

” என்று கை தேச மடங்கும்போ தடங்குதலே யரூப காசம். 

வல்லிய ஈவறீதங் கூறுனெறத. உருவமனம் - சத்துவம், சசசு) 

தமசென்னும் முக்குணத்தோடு முள்ளமனம்; அருவமனம் - 

சத் துவகுண மாத்திமுள்ள மனம். 

1 சேவல வடி.வமாதல் - ஏசவடி.வமாகவிளக்குதல்.
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[மகாராஜனது மந்திரிகளுள் ஒருவன் 

தன்னாசனது வாலாற்றைக் கேட்டூச் சென்று 

௮ம்மகாராஜேனைக் கண்டூ பேசுதல்]. 

கா. ராஜன FI மக திரிகளுள் லருவணாக மூன்பிரு 

55 gr Hanh புருஷன் கன. வேர்தன் தத்.றுவ ஞான 

சதைப் பெ நறு, உமை முூனிவனாகி யெல்விடத்தி லும் 

ஞானசித்தி புடையவனா யுலாவிவருகலைப் பிறர் சொல் 

லக்கேட்டு, ஈம்மசசனைக் கண்டு 2பச வண்டு மென்று 

கருதி, ௮ம்மகாராஜ னிருக்கு மிடத்தைக் தேடி. வந்த 

டைந்து, அந்தச் சிவசாஜூ3யாகியைக் கண்டு, அவ்வியா 

இயின து.இருவடிகளைவனாஐகி, பூமியைப்பூவணையாகவும், 

ஆகாயத்தை * மேற்கட்டியாகவும், 1 சந்இிராதித்தரை 

விளக்காகவும்,( இயல்பாக விசும்) காற்றைச் சாமரையாக 

வும், சர்வசங்கபரித்தியாகக்தை மனை வியாகவும்கொண்டு 
தானாரர்தவடிவமாகவிளங்கு, 2தர் யானை குதிசை காலாள் 

என்னும் சதுரங்க சேனை ஈமது ஈகரத்தைச் சூழாநிற்க 

இரத்தின௫ங்காதனத்தில் பலவிதமாய ௮லங்காரத்தோ 

டிருர்தோமேயென்பதை YD ந்பமாகவேளனு மெண்ணா௮, 
  

சகு யகம் மமயுமம வவ ல வெய்கையயவதுவாள். 

+ Copan - விதானம், t சம்.இராஇத்தர்-ச்திரன், 

சூரியன்.
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கோவண பமொன்றைக் கட்டிக்கொண்டு, உடம்புமுற் 

௮ம் பிறா இவரின்னா?ரன்று கண்ணெசாதவாறு விபூதி 

யைப் பூசிக்கொண்டு, கலைமயிசை விரித்துக் கொண்டு, 

பிறர் கருணைசெய் தேறியருளல் வேண்டும்; கருணை 
செய் தேறியருளல் வேண்டும் ” என்று வேண்டிக் 
கொண்டு வர்துள்ள யானையின் மீதும் தேரின் மீதும் 
ஏறிச்செல்லாமல், எவ்விடத் இற்கும் நடந்தே சென்று, 
குறிப்பிட்டதொரு வீட்டிற் சென்றி பிச்சையேற்றுண் 

பதில்லாமல், ஊர் முற்றுஞ் சென்று பிச்சையேற் நுண 

வுண்டு, இராஜாங்க கோலங்களையொழித்துத் தவக்கோல 

த்தை மேற்கொண்டு ஒருவனா பூலாவும் கன்னரசனை: 

நோக்கி, வேக்தர் வேர்கே!? உலக,க்இல் உமக்கு மம் 
ப்ட்ட ௮சசசொருவருமிலா/ அ௫கனமாக, நீவீர் இத 

தவவேடங கொண்டு எவ்விடத்துஞ்சென் றுலாவி வரு 

தல் எதனைப்பெறுதற் பொருட்டாம்? இத்தவவேடாஈ 
கொண்ட உடம்பால் நீவீர் இவ்வசச போகத்தையன்றி 

யடைவ௮ யாதாம் ? எனக்கு நல்லறிவு உத்யமாமாஅ 

அதனைக்கூறியருளல் சேண்டும் : ௬வாக்க முதலிய பத 

விகளை யடைய விரும்பினால் முனைரில்லறச்தை மேற் 

கொண் டொழு௫, அறத்தை நிலைபெறச் செய்து வரு 

தல் முறைமையாம்; சாவக்க நிவிர்க்இ பரமாநந்தப்
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பிசாப்தி யென்னும் மோட்ச G55. usu fl 1: d.Deoev 
உ . சு 6 உ டு we ° ஆத்மதரிசனஞ் (OLD LPILS 3M BV 0 வண் Bip; Pf sD LO தரி 

ச ் . ௩ e ் . “% ட் க - . o 

2 டனுள் எதனை விரும்பி இப்பர2தசிக் கொ. ங்கொண்் 

டீ்” என்று வினவினான். 

[௦காராஜன் தன் மந்திரி விவையதற் க 

விடை கூறல் | 

அதற்கு மகாசாஜன் :* நற்குண நற்செயல்களைப் 

QUT BS goon nh BA களுள் மேம்பாடு டையவ?ன! 

நீ பொருத்தமாக என்னைநோக்கி வினாவினாய்; இமை 

கொட்டு மளவு சாலமாயினும் மனம் இது வேண்டும், 

அதுமீவண்டாம் என்று விஷபங்களில் செல்லாவாறு 

பொறுமையோடு கேட்பாயாக; நான் நீ வினாவிய வினு 

விற்குத் கக்கவிடை கூறுகன்ேன்.*உலகத்இல் உமக்கு 

மேம்பட்ட ௮௪௪ சொருவருமிலர்' என்று நீ கூறினாய். 

HOS MASSAGES BESS SF யாம். 

:சுவாக்க முதலிய பதவிகளை யுடைய விரும்பினால் 

முன்ன ரில்லறத்தைக் கிரமமாக மேற்கொண் ope 
அ௮றச்தை நிலைபெறச் செப்து வருதல் முமைமையாம்' 
என்று நீ கூறியது அ௮்கேரிக்கக் SaaS. ‘QS 

3
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நரிசனத்தால் மோட்சமுண் டாவதாம்” என்று நீகூ சினாய் 

தூ//பபா ரச் சேற்றில் பிரியங்கொண்டு நன்றாக AG 

WS டெப்பவர்க்கு ஆகம தரிசனஞ் செய்வது எவவா 
ட 

றுண்டா கும் £ 6 

    
    

    

    
   

பனம் ஒரு காலத்தில் சப்த, ப une, CAL, ச்ச, 555 i 

வதன்றி van nna 7ம் Paani: ௮ 
ப 

க " பப்பலிக்ன்றெ 

5 இத் கூடும். அஆ வதால் செழு    க சொன்று வத்டம்ம ன் அகன் ROEM 

இல் ron Cae ஆனால் ஆ ஞாலத்தில் வீட : ் 

இன்ற தென்று கே லும், மோ பது 

    

  

     

  

வாகரகடைபெ.ு] 

நில்பெற்ற ti 

a 
தொடர்பாகக் ae தல். 

1 உள், புளேச்சம் - மனம் புறத்துப் டோகாது மடங்க 
யொருசலைபீபட் டுயிசையே நோக்க சிற்றல்.
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வடிவ சம்சாசம புமகோக்கத்தால் விளங்குவதாம். 
இவவிரு கோக்கத்திற்கும் விளக்கபாத யுக்தி கூறுஇன் 

s e “3 ட 4 ட e 

றன்; கவனமாகக மகடகச கடவாய, 
» te 

; சங்கையா மிற்குக் தென்்இசையில் வ௫ப்் பவா சு 
டதிதுச் சென்று முழுச வடதிசைபை நோச்இர் 
சல்லாதூ தென்திசையை சீராக்கி செல்லுவாசாயின், 
$கங்கையாற்றின்கீண் ரென்று மம்ருகல் கூடு?மோ ? 

கூடாதன்றோ ? ௮.சசாகள் உலகம் பகை பிணி ipso 
யன வில்லாது வாழ்தற் பொருட்டு மர்இிரிகருடன் 
ஏகாந்தமான விடத்திருந்து லோசனை செய்பவரா 
பிருக்கின் , றனர் ; அவர்கள் 2மாட்சமடைகல் எங்கன 
மரி 2 சங்கையாற்றிற்குச் தென்இசையில் வூப்பவர் 

AahFoou சகோக்கிச் செல்லாமையால் கங்கையை 
   மைபோல, ... இல்ல 2... வாழ்ச்கையிலிருப்பவர் 
nurs One ARSSNTN மோட்சத்தை 

ய்டைவ இள ம். மதிரி! நீ இவவிஷயத்தை ஈன் 
நரகல் அர கடவாய், 

    

ஒருவனுக்குக் குடும்பம், பகையாகத் (2தான்று 

மாயின், அவன் மறுபடியும் அக்குடும்பத்தில் அன்பு 
வைத்து அதனை மேற்கொண்டொழுகுவானோ? குடும்
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பம் நழக்குப் பகையாயிருக்கன் நதென்று நாலாசாய்ச்சு 

யளாவாக வுணார்ம் கவா குடும்பத்தை விட்டு நீங்குவதேே 

யில்லையாம்; ஆனால், ௮வா எல்லாம் இவமயம் என்று கூரி 

வாசக ஞானிகளா பிருந்தொழிவர். பநாசோம்பத்து யில் 

லாத CinTlL_F Ban S படைந்து பிறப்பை யொழித்தற 

குத் தத்துவஞான மொன்றே போதுமானதாம் துறவற 

தகை மமற்கொண் ொழுகுதல் மவண்டுவ , இன்றாம்" 

என்று ஞானசாஸ்திரங்கள கூறுதல் மந்தாதுகாரியை 

கோக்கியேயாம்; ஆனால், அவை DBS MT 2y Heri won 

கோக்க ௮வவாறு கூறுவ தில்லையாம். 

[மகாராஜன் தன் மந்திரிக்குத் தத்துவோப 

$தசஞ் சேய்தல்.] 

தோன்றுகின்ற பொ ள்களி னியல்பையும் ௮வ 
& { {io Sy 

ற்றை முதற் காரணமாயும் நிமித்தகாரணமாயு மிருந்து 

GC gram DF செய்கின்ற பொருளி னியல்பையும் விளக்க 

மாக வுனக்குக் கூறுகின் றன்) பிறவித்துன்பமொழிய 

ட ௩ 6 e ® 5 
ச 

அவற்றை 8ீ சேட்கக்கடவாய. கோன்றுகன்ற பொருள 

கள் ௮கித் தயமும் ௮சு த்தமும் அுக்கமுமாக விருப்பன 

வாம்; அவற்றைத் தோன்றச் செய்சன்ற பொருள் (சிவம்) 

நித்தியமும் சுத தழமும் சுகமுமாக விருப்பதாம்.
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[தேக நிலைடாமையைக் கூறல்.] 

நமக்குப் பாலப்பருவமானது SM OTN ம மபாய்விடும்; 

அதன்பின் வரும் குமாரப்பருவமான.து அ௱ிஙனமே 

.ம்பாய் வீடும்; அப்பால் வரும் Ooi en) at ICRU (LP LD 

அங்கன மம (போய்விடும்; இதன் முடி.வில் வயா திகப் 

பருவம் வருவதாம், இது வர் தபோது நாம் தடியைப் 

பூமியி, லான்றிக் Sonning முந்து சள்ளாடி நடக்கும் 

நிலைமையை யுடைபவசாவோம். SNOUT தூ பமன் ஈம் 

முயிரைக கொண்டுபோக வருவான) ௮வன் ஈம்முயி 

மைக் கொண்டு போனவுடமின ஈமந்குரியவரா யுள்ளா 

ரனைவரும் சல்லென்றிசைச்சலிட்டமு.து, ஈமக்குள்ள 

மெபெயரை நீக்கி, நம்முடம்பிற்குப் பிணமென் ஜொருபெய 

ரிட்டு அதனைச் சுடுகாட்டில் கொண்டுபோய் வைத்துத் 

திஷட்டி யெரித்தல் கிச்சயமாம், 

நம்ழடம்பு கருப்பைக்குளிருக்கும் போது மழிந்து 

போவதாம்) கருப்பையிலிருர்து தோன்றிய பின் பால 

(குழந்தை)ப் பருவத்திலும் அ௮வஷிர்து போவதாம்; குமா 

சப் பருவத்திலும் அ௮ழிக்து போகங்தாம்; பெளவனப் 

பருவத் இலும் ௮ ழிந்து போவ தாம்; ஒவ்வோரவயவமும் 

ஈடுங்குதற் கேதுவாய வயோதிக (இழ)ப்பருவத்திலும்
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அழிச்துபோவதாம். பால, குமார, யெளவன, வயோ 

இக மென்னும் கால்வகைப் பருவழும் ஏற்பதற்கு ரிய 
உடம்பு அ்கால்வகைப் பருவத்துள் எந்தப் பருவத் 
லாவது உயிர் நிங்கப் பெற்றழிதல் அதற்கியல்பா பிருப் 
பதாம். ராம் உடம்போடு கூடிவாழும் வாழ்க்கை இவ 
வாறு நிலையில்லா இருப்பதாம், 

[உலக நீலையாமையைக் கூறல்.] 

பிரு இவி, ௮ப்பு, தேயு, வாயு, அகாயமென்னும் 
. ச ச i ச சீ . 

பஞ்ச பூதங்களும் ௮ழிர்து போவனவாம்; சூரியனும் 

F5 BT Bile, ஈட்சக் இரங்களும் Uh gy போவனவாம்/ 

வஞ்சனை செய்வதை யியல்பாகவுடைய ௮௭சர்களும் 

அழழிந்துபோவார்கள்; மூதவருலகழமும் ௮ழிற்துபோவ 

தாம்; ஆற்றலாலும் தவத்தாலும் சிறந்த அரக்கர்களும் 

௮ழிக் து போவார்கள்; இம் இசன.து பதவியும் அழிக்து 

போவகாம்; பிரமனது பதவியும் ௮ழிர்து போவதாம்; 

இருமாலது பதவியும் ௮ழிந்துபோவதாம். பரமபதமொ 

ன்றே அழியாதிருப்பதாம், 

[தேகத்தினழிலைக் கூறல்.] 

ஈம்முடம்பு தோல், இரத்தம், எலும்பு, மாமிசம்; 
சுக்கலெம், * மேதை, |! மச்சையென்னும் சப்ததாதக்க 
  நைக 

* மேதை- நிணம், 1 மச்சை - மூளை.
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ளம் ஒனமுப்க் கூடி பிருப்ப கனால், பருத்துத் கான்று 

வதாம்; இதுதா னுட்கொண்ட எப்பதார்த்சங்களையுர் 

தன் வடிவமாகச் சேத்தடக்கிக் கொள்க ஞூவதாம். நண் 

.ணறி வில்லாகவர் இவ்வுடம்பை இது தோல், இஃது 

இரத்தம், இஃது எலும்பு, இதா மாமிசம், இறு சக்கி 

லம், இது மேசை, இது மச்சையென்று வேறு வேராக 
2ரரக்காமல் உடம்பின் வாழ்க்கையைர் சகமென (வெண் 

ணிச் சந 2 தாஷமடைற் இருக்கின் றனர். எஞ்ஞான்றும் 

புனிதமாயிருப்பது பரமபத 2மயாம். 

[ தேகத்தால் வரும் துன்பத்சைக் கூறல்.] 

Ln Be IG BED BIN வரும் தூரன்பதிகைக் கரமமா 

கக் கூறுகின் 2; றன்) 8 சேட்கக் கடவாய். ௨. மாவ் மதம் 

சிருட்டி, ஸ்இதி, சங்காரம் என்னும் Updo gay gue 

இரமமாக ஈடைபெற்று வருவனவாம். 1 சிருட்டி. காலத் 

இல் நமக்குக் கருப்பாசயப்பை Uy 1 GO, ௮.இற் சலம் 

பூரித்தல், உகராக்கினியால் வேவுதல், பிரரசவாயு 

முரித்துத் தள்ளுதல், 2யோனித். துவாரத்தில் நெருக்குண் 

டல் என்பனவ pape வகைப் பெருர்துன்பங்க ளுண் 

ட. ஈகின்றன; [ சங்கார காலத்திலுண்டாகும் துன்பங்கள் 
மர —_— eee eats வகுயவயய ட eee OR, ee ய வக படகு 

+ Agu. sre) Be - ஜனன காலத்தில். 

1 சங்காசகாலத்தில் - மரணகாலத்தில். 

 



40 (௦காராஜா துறவு - வசனம்: 

உ . ச oN ச . ட ௪ 6 

சிருட்டி, காலச்இி வுண்டான நுன்பங்களிலும் எண் 

மடங்கஇிகமாக விரப்பனவாம்; ஸ் இதிகாலத்தில் இள 
. ௪ (ப 

மைக் துன்பமன்றும் 1 கூப்புச்துன்ப மென்றும் இரு 

வகைத் நுனபங்க மநண்டாகும். 

MRE (Bip) Hug Bo Or தர்துன்ப பண் 

டாவகதகாம்; இளமைப் பருவத்தில் வரு துன்பம் விருத்த 

பருவத லை வரும் அனபத் இலும் ச ண்மெடங்கு இக 

மார்க விருப்பதாம், இள பைப் பருவ.திுள் வரும் ன்ப 

ங்களுள் மறாயால் வரும் அன்பம் மிகப்பெரியதாம்: 

இளமைப் பருவமானது பால(குமந்தை)ப் பருவம், கூபா 

ரப் பவம், யெளவன (காளைப் பருவ'ிமன சன்று 

வகையதாம். பாலப்பருவதிஇல் இப்பொருள் இடைக் 

கும், இப்பொருள் கிடைக்காகென் றறியாமையால் 

துன்பமுன்டாகின் றது; குமாரப் பருவத்தில் தந்தை 

சாயா உவாத்தியாய ரென்லுமிவர்கள் கோபித்துப் 

(2பசுவதற்கும் அடிப்பதற்கும் பயறு, மனங்கலங்குவ 

தால் துன்ப முூண்டாகின்றது; ெயளவனப் பருவத்தில் 
fo ப௫ிகோயையும் காம? ?காயையும்விரை ந்து கெடுத்தற்பொ 

ருட்டுப் பொருளைத் தேடமுயன்று, அது. கா. ரணமாக 
  

eee 
  

1 மூப்பு - இழத்தனம்.
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இசவும் பகலும் ஓய்வில்லாத பாதாவூதாரு மவலையைச் 

செய்வதால் அன்ப நண்டாடின் ற.நூ. 

[போரு பருந்துன்பத தைக் கூறல்.] 

ஈமக்ருப் புண்ணிய வசத்தால் பொருளுண்டாமா 

யின். அ கனை காம் BMT HII HIN ப் ட்கிலாயிே ணா ரப 

கரிக்குக் கொள்ளாவாறு காப்பாறி றவதால். துன்ப 

முண்டாகின் ஈது) ருவன் அ௮மசனாக விரு கால். ௮வ 

னு க்கு அவனி லுஞ் சிற மகத அசசன வா ॥ரிலாகக் அன்ப 

முண்டாகின்றது; ஒருவன் உலக முழுதையும் How GI 

வெண்கொற் றக்குடைக்கீ மிருர்தாளும் £5450 011 தியா 

னாலும் அவன் ஈமக்கு கோயுண்டாகுமம, மாண 

முண்டாகு2ம யென்னும் பயக்தாலும் 1 ம.றுமையில் 

யாதுண்டாகு2மா என்னும் பயத்தாலும் எப்போதும் 

வாட்டமுற்றுத் துன்பத்தை யடைஇன்௫ன 

[சுவர்க்கத்திலும சுகமில்லை யேனல் | 

மெவர்களுக்கு ௮சுசர.து பகை யிருக்கின்றன. 

மகிழ்ச்சியும் வாட்டமும் மிகுதியாக . விருக்கன்றன; 

உடம்பினிடத்து நீங்காச கோயுமிருக்கின்றது; புணர்ச்சி 

* மறுமையில் - இனிவகஜ்பூஜூ]ில்-, யாட. 

te nents er ema RR ae 
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விருப்பமுமிருக்கின் றத .. (இது வேண்டும்; HY Gi 

வேண்டிமென்னும்) ஆரையுமிருக்கின் ற மூ; (FH GIES 

வடிவ) போகத்தில் அழுச்தி யிருக்கலும் மிருதியாக 

விருக்கின்றது) 1 கற்பகாலத்தில் சாசலு மிருக்கின்ற து. 

இவவாறு பல இறத்தனவாடிய துக்கங்கள் சங்கா இருக் 

இன்ற சுவர்க்கலோகத்தில் என்ன சுகமுண்டாம் ? இல் 

லையா மன்றோ ? 

் 7 

[எவ்வகைப் பிறப்பிலும் இன்பமில்லை யேனல்.] 

சதவசடையும் துன்பப்பகுகிகளும், மக்களடை 

யம் அன்பப்பகு இகளும் இவவாருக விருக்குமாயின் ’ 

தாழ்ர்தனவாகப் பிறந்துள்ள ஆடி மாடு psu We 
கம், காசும பருந்து முதலிய பறவை, எறும்பு புழு 

முதலிய ஊர்வன, மீன் ஈத்தை முகலிய கிர்வாழ்வன, 

மஞ் செடி முதலிய காவரமென்னும் 8வகைப் பிரா 

ணிகளிடக்.நு Pipl BAHAY BAT அன்பங்களுக்கு ஓர் 

உவமானமு மில்லையாம்;அகவே, சவாகள் ஈரகத் திலடை 
யும் பெருந்துன்பச்தை UOT Ob BF சொல்வது 

எவவாரும் ? பிறப்பில் கோபேயுண்டாம்; மோட்சமே 

சுகவடிவமாக விருப்பகாம் ் 
  — அதுத a ne ee ee en rn en 

7 கற்பகாலம் - உலசமழியுல்காலம்,
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[கொள்ளுவதித; கள்ளுவதிது எனக் கூறல்.] 

wh BA இழிவையடைய இக்க மாயாப் பிரபஞ் 

ம் (எஞ்ஞான்றும் DOH OFS வொரு பொருளில்லாமை 
. “fo o . ட _ a! ௩ ௪ 

யால்) YF BO DisT le, உயாவையடைய ௮/2 கப Ie an 

மம் (எஞ்ஞான்றும் பொய்யென்று நிச்சயித்தற்குரிய 

தாகாமையால்) FAO DUI oF Ml நாலுணாவாலும் 

௮ண்ணு ணாவா லும் அசாப் ப்ரி செய்று 8 BT hl oO 

தவர் தனைத் கள்ளுவர் * எதனைக் கொள்ளுவர் 8 

1 இரக மாயாப் பிரபஞ்சச்தைக் Bro, Tx) Gs 

பிரஹ்மகச்தையன் ரூ பற்றி நிற்பர், இவவிஷ. பம G 

நீ ஈன்றாக யூகித்தறியக் கடவாய், இர்த மாயாப் பிரபஞ் 
ச உரு ப ச ௪ om 

சத்தைப் பொய்பெனறறிர்தவர் இகனிடதக்று யானென 

gan oy மபிமானத்2தாி பொருர்இவாழ்வ தூண்டா 

Cut? gig பிர ஹ் மகசதை Or rly ows aor NOS sant 
. 4 75 . 

. அசுனையடைய முயலா திருப்பதுண்டா:2மா ? அமைச்ச 2 

இவ்விஷயத்தின்கண் ஃயப்பாளெ தா? இருக்குமா 

* மாயாப்பிரபஞ்சத்தைத் தள்ளுதல் - தேக மு.,சலியவற் 

றள் யானெனசென்னும் அபிமானமில்லா இ௫்.தல். 

1 பிரஹ்மத்தைப் பற்றுதல் - ஆச்மாவே பிரஹ்மம்; பிரஸ்: 

மமே அச்மாவென் றுணர்ந்து, உணர்ர்தவாறு நிற்றல்.



44 மகாராஜா துறவு - வானம். 

யின, கனை ஈன்றாக அராய்ர்து நேரக்கக்கடவாப் ; 

(இப்பிறவிதப்பினு லெப்பி DAAC wo என்றுனார் 

ந்து விரைந்து (Son டசத்திறகுச் சாட்சாத் சாதனமா 
(பு. ள்ளா க்கு பவ ஞான த்தைப்பெற் றச் சம்சாரதுனப்தி 

னின்று) தப்பவேண்டுமென்னு ம, ஜிவிலாதவ ர்கள் இம் 

மாயாப் பிரபஞ்சத்திலேயே யு ழலுவர்; இகனிடத் 

துள்ள யானெனூதன்னு பமிமானத்தை யொழிக்கச் 
சிரிது மயற்ி செய்யமாட்டார்கள், உலகத்தார் தத் 
pl inl ளானமில்லா மையாலே பொ ய்ப்பொருளாகிய இந்த 

பாயாப பிரபஞ்சத்தை மெப்ப்பொருளென்றறிர்து,மெப் 
ப்பொருளாகிய yo eu பிர ஹ்மத்தைப் (பாய்ப்பொரு 

ளென்று நிச்சயித்து, (௪க.துக்கங்களால் மொத்அண்டு) 
வருந்தி யலைகின்றனர்; (உலகம் துயாவடிவமன் quart ar 

வாறுணர்ந்து, ௮தனிடத்துப் பற்றுவைப்பதொழிந்த 

மையால்)  மேம்பட்டவர் ஞானச ற்குருவினருளால் 
பொப்ப்பொ௱ளாகய நீத மாயாப் பிரபர்ச தைப் ற னி ர 
பொய்ப்பொருளெ ளன் நறிஈ்து, மெய்ப்பொருளாகிய றுக் 

தப் பிரஹ்மத்தை பெய்ப்பொருளென்றுணர்ந்து, (அத 
னால் சுகதுக்கங்களால் மொத்துண்டு) வருக்துவதொழி 

வா். எவர்க்கேனும் குடும்பபாசம் துன்பர்தருவதென்றுச்: 
'தோன்றுமாயின், அவர் அதனை விட்டு நீஙக, ஏகாந்த
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மான i BBN கு னித இரு ஆ, இனபம் ௪ வது யாது 

. | : ச ௮ ப . dy த உ. . 
எனம இ குனைசயதூ, கணைக் மடை ; Eps QVM Bl 

ச . e ௩ . ச் 3 5 . ரு உட am . 

இயல்ப T யிருக்கின் Aly AONB OF GING A BEA Wines 

பாரம் இஅன்பர்க ருவன் 1) மகான்றுமாயின், வர் 

க்கு ௮ .சனிட. த்துப் பிரியம் மிகு விபாவதா in, YG oa, 

ogy iat ௮கணிடதீதினின்றும் BOE OM மாட்டார்; 

அவர்சுட்குப் Sa ஹ்மஞானக்கதை படைய வேண்டுமென் 

னும் நாட்டம். எவீவாறுண்டா தும் ? oD) BV 1 ச்ச்மின | 

நீ இவ்விஷய தகை Wot மலா தி ததும் (2 FLV Y FB od ப், 

எ வசலுமொருவர் மாயாப்பிரபஞ்சதக்தி னிழில யறி 

வாமராயின், gout (3 ருசிய மனைத்திற்கு பதிட்டானமா 

பிருப்பதால்) உபர்வாயுளள (செ ஹ்ம, கை யடைபச் சற 

குருவைதக்தேடிச் செல்லுவா; மாயாப் பிரபஞ்சக் இளிழி 

வை யறியாதவர் உயாவாயுள்ள பிரஹ்மகதையடைய 

எர்தக்காலத்திலும் சிர் இக்கமாட்டார். ௮சை கோபம் 
அகந்தை முதலிய. இழிகுணங்களை யுடையவாக்கு 

நெருப்பை கெருப்பென் றுணர்வதுபோல) மாயாப்பிச 

பஞ்சத்து னிழிவை யியிவென்றுண x எந்தக் காலம் 

வாய்க்குமோ ? ௮மைச்சனே? நீ இதனை யூகித்துணரக் 

கடவாய்.(பேதவா இகள் ஜகஜீவடசம் ௮ல்ல௮ சத் ௮௫த் 

ஈச்சூரன், அல்லது பதி பசு பாசமென்பன ௮ நித.
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இயப்பொருள்கள் என்று கூறுகின்றனர். அப்) * பேத 

வாஇகள் கொள்வதுபோல மாயாப்பிசபஞ்சம் பிர an ings 

லும் வேராமெனக்கொள்ளின், இம்மாயாப் பிரபஞ்சம் 

நம்மினின் றும் நீங்கியதன்றாம் ; (அகனால் எப்போதும் 

Bid HS FISTS OLD தருவதாம்). ௮௧ மாயாப்பிரபஞ்சம் 

(orn 6 ds கபிற்றின்கண் ௮ சவுபோலக் கற்பிதமா 

பிருத்தலா £ல்) எம்மை (ஆத்மாவை) யன்றியில்லை யென் 

றுணரந்த உ ஞானா நாட்டத்தால் அ௮ம்மாயாப்பிரபஞ்ச த்தை 

விட்ட துறவே பரிசுத்தமான ஆறவாகும். அத்துூறவால் 

உள்ளம் பூசண சச் இரனைப்ே பாலக்குளிர்ச்சியு டையதாம்; 

* ஜனன வெப்ப மனைத்தும் ஒழிவனவாம். மர்இரியே/ 

நீ தாங்கள் முன்னிருந்த கிருகஸ்காசிரமத்தி லிருந்தே 

Cit LF EO யடையலாம் என்று கூறுவையாயின், 

இருகஸ்தாசிரமத்தி லிருப்பவர் Bot Bu நிர்மல 

இ தசமுடையவசாயத் இசரா யிருப்பாராயினும், அவர் 

குடும்பத்தினின்றும் நீங்கி யேகார்தமான விடத்திற்றல் 

இச் சமாதிசெய்து (பானெனதென்னு மபிமான வடிவ 
பதவ வைக்க வைதக் பவரை பலகைக் கபட. 

பேதவாிகள் - விதிகள். 

* ஜனனவெப்பம் - முச்தாபமாம்) ௮வை: தன்னை (உடம் 

பைப்) பற்றிவருச் துன்பமும், பிறவுயிர்களைப்பத்றி வரும். துன்ப 

மும், தெய்வச்சைப்பற்றிவரும் துன்பமுமாம். 

  

  

  wee eee ee ee அமைய
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மா Burp ») ஜீவபோதத்தகை படக்கமேவேண்டிய 

வசா யிருக்கின்றனர், குடிம்ப LITT DHT OTK Bl 

கன்றவாரக்கு மோட்ச சாதனங்களஞள் எது வரய்ப்ப 

தாம் ? வாய்க்காதன் 20 ? நீ இதற்கு விடை 

கூறக் கடவாய, முற்பிறப்பின்கண் தக். நூவரநான 

சாதனங்க எளனத்தையு ஜ் செய்து முடித்து, (இப் 

பிறப்பின்கண் குரூப2த௪ மில்லாமல) எல்லாப் 

பொருஞுமாய் விளங்கும் பரப்பிரஹண்மத்தகைக் BLOB 

நிஜவடி வமாக விரத பெரியோர்... தமக்கினமா 

(உறவா)யுள்ள இல்லறத்தா'2ரசாம கூடி யிருப்பாராயி 

னும், சர்வஞ் சிவமயமென்னும் எீகபாவனையினின்றும் 

நீங்காசென்று சாஸ் இரங் கூறுபாயின், எப்2பாதும் 

௮கம்பிர ஹ்மாஸ்மி(நான்பிச ஹ்மமாயிருக்கின் GC meat) or oor 

னும் பாவனை புடையவராயிருப்பவர் உலகராட்டமுடை 

யவசாவசோ? அவர் தமிழ்ராட்டிலிரு£து யாழ்ப்பாணத் 

Boge கப்பலேறிச் செல்பவர் கடலின்கண்குறித்த 

தோரிடத்தல் தாங்கப்பலேிய துறைமுகத்தை யறியா 

மைமபால % உலக வியல்பினை மறியா இருக்கின் றனர். 
மெ eet ne er 

  

  

* 4 இருசியந்தான் படமாகத் - இகழுமெனிற் பூமவுரு ச் 

இசழா தாகும், இருமையறு பூமவுரு விலங்குமெனிற் றிருய 
nb Dower தாமே, மருவலுறு மறுதிவு தெரியுமெனி னிப்
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பபேசரசனொருவன் இரூரின்கண் வ௫க்குமொரு 

வனை ( you amt gl BIST COM H HIN Dilys & Br Hv}, ரூ 

நாட்டி ற்கு ௮ச சனாக்முவானா பின், அவண் (மூண்ட தா 

னிருக்தவூசைகத் தன க்கிருப்பிடமாகக் கொள்ளாக், 

அற்த நாட்டின் Tt சா, சானியின்கண் ஏகமீபோாசமாக 

விருப்பான யல்லாமல், தான் முன்பிருந்த ஊதின்க 

ணிருப்பா னோ 8 இருக்கமாட்டா னன்டூ ் (இங் 

௩னமே இல்லறத்தினின்றும் நீக்கத் தூற வறத்தை 

மே ற்கொண்டொழுருகின், nour மீண்டும் இல்லறத்தை 

மேற்சகொண் டொ: முகுவ தில்லையாம்) மரி! நீ இதற்கு 

விடைகூறக் கடவாய், பிரஹ்மஞான மேடையவர் உல. 

கத்தை மெய்ப்பொருளென்று ௧௬௨, (உலச) : "போகத் 
தை யடை த pour ae. டலைவசா? முலையாரன் ய 
கவைல வ வல் வவ வட்ல வ் வ ளட ரணை னத க வள பயக யவதமையள்? வவதுளைவதை 

பூமி மறைந்து போகும், தெரிவுறமே லிப்பூமி மை பா 

neat ps 2வசானே''என்ற சதாகவெப் பிரமேக்திரதிர அ வி,ச 

சசமஞ்சரியில் திருவாய்மலர் தருளியிருப்ப இக்குணர்தற்பால 

தாம், 

இருயம் - காணப்படும் பொருள், புடமாக - ஈன்ராச 
பூமவுரு - பிரஹ்மம், 

+ சாஜதானி-பிரசான 401.
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ணக ன்க ணிருக்காலும் * பொருட்சார்பினா 
பதி இர்ச்சார்பினாலும் அனபம் பெருகுதல் கெடுத 

ப BB he Aun, பாம் பலவகையாக. யற்சி செய் 

- நீதி ஒற்திள்ப. தானல்லாத உடம்பை பானென்ழம், 

NO § 9. Soi arent பொருளை யெனசென்றுங் கருதி, அவற் 

மின்கள் அபிமானங் கொண்டிருச்தலாம். தானல்லாச வுட 

ம்பை லா ற கருதி ௮தனிடதச் தபிமானங் சொண்டிருச் 

தல். அசமீப் தீரும்) தன்னோ டியைபில்லாத பொருளை யென 

சென்ற. சஞுதி அ,தனிடத் தபிமானங்சொண்டிருச்சல் புறப்பற் 

’ ப்விருவகைப்பற்றுள் ஒவ்கொன்றும் இசண்டி சண்டு 

esr. QS OM, | உடத்பற்று உட்பற்றென 

| aie 'புதப்பற்து,உயிர்ச்சார்புபொருட்சார்பென விரு 

வசைத்சாம்; (1 )அட்க்பத்ராவி தானல்லாச ஸ் தாலவுடம்பை 

un Glen oe, அ௮தனிடத் தபிமானஞ் செய்திருத்தலாம்) 

ஸ் துசசவுடம்பாவன் தோல் இரத்தம் எலும்பு மாமிச முதலிய 

வந லாய ௨டம்பாம். (2) உட்பற்றாவது தானல்லாத சூக்கும 
கசி ட்ட ர்ச் டு. 

வுடம்பை: யானெனக் கரு.இ அ.தனிட தீசபிமானஞ் செய்.திருத்த 

    

    

  

   

  

  

Gas hw பஞ்சகம், ௮ர,சக்கரண ச.துஷ்டயமென் 

    

௫ ்டமாம். (6) உயிர்ச்சார்பாவ அ,சன் னோடி யைபில் 

லாத: மனைவி மக்சள் மு. சன்யிஞசை யெனக் குரியவரென்று 

த 8, அ௮வரிடச்தபிமானனா. செய்திருச்சலாம்- (4) பொருட் 
ர்பாவது தன்னோடியைபில்லாத காணி மனை: மு,சலியவ றத்தை 

4 

பக 
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அம் ஈமக்கினிமையைத்தரும் பொருள்கள் கிடைச்சவில் 

  

யேயென்று௮ப்டொருள்ப, ற்நிவரும்வாட்டமும், eng 
சபாகத்தில் எள்ளளவாகவேனும் ஆசையும், பின். வ் 
விஷயபோகத்தைப் பெறவேண்டுமென்.று முய, ற்சிெய் 
தலுமாகிய இந்கான்கும் ஒருவர்க்கில்லை யானாலும்,அவர் 

தன்னை(ஆத்மாவை)யறிதற்காகச் செவணமனனகி இத்தி. 
யாசனவடிவ சா.தனங்களைச்செய்யும்போ.தஇல்லற த்தை 

யெனசென்று சருதி, வற்றினிடத். த்பிமானஞ் செய்.திருத்த 
லாம். இக்மால்வகைப் பற்றுள் ஸ்தாலவுடம்பையும் சுக்றா மூட 

ம்பையும் உடம்பென்னும் மோக்கால் ஒன்றாசக் கொள்ளுமிட 

த்த அவை அசப்பற்றென ஒன்றாம்; உயிர்ச் சார்பையும் பொ. 
ருட்சார்பையும் புறமென்னும் சோச்கால் ஒன்ரு சக்கொள்ளு 
Asp ௮வை புறப்பற்றென ஒன்றாம். இங்ஙன மன்றிப் 
பற்று - புதப்பற்று, இடைப்பற்று, உட்பற்றென மூவசையா 

மனச் கூ௮௫ுதலுமுண்டு. (1) உயிர்ச் சார்பும் பொருட்சார்பும் 
புதப்பத்றம்) (8) ஸ் தூலவுடம்பை யானென்று sos அதன். 
கண் அபிமானஞ் செய்திருத்தல் இடைப்பத்றாம்) (8) குத்துல 

    

  

த்தல் உட்பத்ரூம். இத (புத்திரர். மனையா எாதிப் புறச்சத்றப் 
பற்று நீக்க, இத்திண் மலவுடம்பா அிடைச்சுற்றப் பத்தும் 

விட்டே, ஓச்.தயிர்' விடாத பாச ௪ 7 in. 

sige மாயி Ghee ,சல.த்சவர் சரினீ 
சாரமென்னும் நால்: கூ past - 
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விட்டுத் துறவறத்தை மேற்கொண்டொழுகுகல் வேண் 

டும்; இதுவே sf SHS SH But. Boon Quam 

இய. இல்லறவாழ்க்கையி னின்பத்தை வெறுத்து அச்தச் 

*செம்பொரு ளின்பத்தை விரும்பிச் 1 சரவண மனன 
கிதத்தியாசன வடிவசாதனங்களை மேற்கொண் டொழு 

கும்போது சப்காது விஷயங்கள் தடைசெய்வனவாம்; 

௮வ்வொப்பில்லாத ௦ செம்பொருளின்பம்தான் மேம்பட்டு 

விளங்குவது வாயிலாகச் சாத்தியமான (சித்தித்த) விட 

தீது ௮வ்விஷயங்கள் கடையாகத் தோன்றாவாம்; த 

லால், துறவறக்.இ ௮ண்டாகும் ஞானமே Gh OO Lom Los 

BOY pum GH (இல்லறத்தி) ஓண்டாகும் ஞானம் 

அஞ்ஞானமாம். 

(ஞானம் துறவறத்திலன்றி இல்லநத்திற் சிறந்து 
விளங்குவதின்றேனல்),' 

கத்துவஞானம் இல்லற வாழ்ல்கையிலிருப்போ 

Ag BHU Bevdaus wo; இருந்தாலும் 300.51 இரும் 

பாபரணத்தில் வைக்திழைத்த. இசக்கினம்போல Bar 
ங்குவதாம்; இல்லற வாழ்க்கையை Cun peas தற 
    ஷன சட்ட 

+: செம்பொரு. ளின்பம் - பிரஹ்மீரார்சம். 

1 கேட்டல், எச்ச சல், செஸிதல்;
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வற வாழ்க்கையை மேற்கொண் டொழுகுவோ Aig 

அள்ள தத் துவஞானமோ பொன்னாபரரை த்தில் வைக் 

இழைத்த இரத்தினம் போல விளங்குவதாம். ஆகவ. 

கரானிகட்.ரு இல்லறவாழ்க்கை சிறப்புடையான்ளறும். 

(இல்லறவாழ்க்கை துறவறவாழ்க் கைக் கேதுவாமேனல்) , 

(இல்லறக்தில். வ. முலாதெ Tips அறிவுடையவஈ 
wt DL பிர ௧௦ 5 15) ற்பவ ர. துறவற கதையே lols Ta Oh. 

ற ற்கு நியவசாயிரு Ay Salo ) Bl YU Y ion 

fey | NB ற்கு முன் யாவரும் இல்லற 

லிருப்பது நியாயமேயாம். (முன்னை 

மனமாச இசப் பெற்றமையால்) சர்வ.துக்க 

பரமாதர்தப் Datu Bag a மோட்சதச்தை 2 ் இல் : 

வாழ்க்கையிலிரு்.2 CD யறிந்தடைந்த விவேகெ ; fi 

பலர் ன்னும் இல் லட வா ழ்க்சையிகேம "திரு தீ 

      

   

    

       
Bava youn ban 985 OG i றி்சணி ட் 

வென்று துறவற வாழ்க்கை vo Sree Canal 

மச௪பித்துப் டேசுகின்றனர்.  புறப்பற்று, 1௧ 

ிறன்னு மிருவகைப்பற்றினையும், விட்டி ருப்பவர் - | ட தி 

muh துறவறமென்னு மிசண்டனுள்.செல்லற? 2ம:* ne 

புடையதாமென்று கூ.றுவசோ? அனிமச்சனே! நி இள



மகாராஜா துறவு - வசனம் 52 

8 (2ீலாசித்துப் பாரக்கக் உடவரப் நாணிகட்டு இல்ல 

    

    

    

   

    
    
    

  

   

(ஞானிக ளியல்பினைக் கூறல்), 

a சகலாவஸ்தையைபும் 2சவலாவஸ்தையையும் Ng 

ட்ப பூர்வகமாகச் சமாஇயப்பியாசத்தா லொழித்த 
ne Precept or einai aa * ஒஸிட் படையினை கொண்டம் ட ச 

டூ, வடிவமாகிய ஆத்மாவை விளங்காவா_மு 
| தள்ளா இருள் வடிவமாயுளள அஞ்ஞானமென் லு 

ட ட் இறிதுங் குறையாது (lane wis) sp 

ததவ. ஆக்மதரிசனக்தால் சொருபாவசண, ச் 
- at 1சவ்ை யாகக் கெடுத்த), கிச்தியமான மோட் 
ர் வ கக் உலகத்இல் 1 பால்போல் 

na 

  அத பனை வவ ய கடிதம். கவத வம் பட்ட 

ees - ass Sass விரிவதாம்: சேவலா 
| BG யொடுங்குவதாம். சாச்செ சொப்பன 

! . a, பிலாவஸ்கை யென்றும் சுழுப்தியைக் சகேவலா 
he ப்ர னம், ஒன் றனை நினை ச், சல் சசலாவஸ்தை யென் 
றம். அதனை. மறத்தல் சேவலாவஸ்ை யென்றும் கூறுவ 

: க + ஒளிப்படை - பிரகாச வடிவவாள். 

ர் 4 பிள்ளை யாமுணாச்.. 'தர்சைசெ யரமையிற் பிச்சன் 
கொள்ளு,பதுரிகிமூல் சோபடு: 5, மத் தலிற் கூஸி 

ரள. Beas (im. As தள துணர் முனிக்குப்: 
பிள்ளை. 192 சன்வன் Cutis. eens த்த்னர் பெரியோர்?” 

(ன்.௮ குறுக்திட்செகூ௮வதில்.குணர்சற் பாலசாம். 
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வும், பித்கர் போலவும், பேய்பிடியுண்டோர் போலவு 

மிருப்பா; சொமங்களுள் சென்று அங்குள்ள வீடுகளில் 

கூலியாளாகவு மிருப்பர். 

[ஞானிகள் இல்லறவாழ்க்கையை 
விரும்புவதில்லை பேனல்]. 

* ஒருவர்க்கு நல்வினை தீவினையென்னு மிருவினை 

பரன் பயன்களாகிய சுகதுக்கமிரண்டும் தராசின் 'தட் 

டிரண்டிலும் வைத்த பொருள்கள் சமமாகத் தோன்று 

தல்போலச் சமமாகக் தோன்றுமாயின், அவாக்குக் 

தத்துவஞானஞ் சிறிதுண்டாவதாம்; அப்போ தவர் 

இல்லற வாழ்க்கை யின்பத்தை வார்இயெடுத்த சோற் 

றைப்போலக் கண்டு வெறுத்து, இல்லறம் ஈல்லறமென் 

னுங் கருத்தை யொழித்து, ௮தனை விடிதற்குரியவசா 

லா. அவர்க்கே இல்லறவாழ்க்கை யங் ஈனந் தோன்று 

(உணா-உணவு) ஆர்வம்- விருப்பு) கூளி-பேய்). 
* ஸ்ரீ சங்கர பூஜ்பபசவத்பாத ஆசாரியசுவாமிகள் வேதா 

ss சித சார சசாரசங்கக,ச இல் “சன மு சலியனவும் அழகிய 
மங்கையரு மடையும்போஅ சுசமென்னும் புத்தியும், சுரமு,தலி 
யன : een oC um அக்கமென்னும். பு.த்தியு மில்லாதிருப் 
பசே சுகதுக்க சமச். ஐவமாம்'! என்றருளிச் செய்திருப்ப தல் 
குணர்தத்பாலதாம்.(கல்வினையால்வரும்)௬௧,த்.தால் மனங்கலங்கா 

இரு ச்,சலும்' (திவினையால் வரும்) துக்கத்தால் மனம் சஈலங்குதலு
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மாயின், தன்னை (அத்மாவை) யுள்ளபடியே * அப 

சோட்சமாக வழிந்து 1 நிரதிசயாரந்தத்தை படைக் 

இருப்பவர் பின்னும் ௮வவில்லற வாழ்க்கை யின்பச்னதை 

௮ிரும்புவசென்று சொல்லுதல் கூடுமோ? மர்தஇரி! ரீ 

இதனை யாலோசித்துச் சொல்லக்கடவாய். 

சப்தாதி விஷயங்கள் வாபிலாகவரு மின்பங்களில் 

ஆசையுடையவரும் அகண்டமாயுளள நிரதிசய வின் 

பத்தை யனுபவிக்குஞ் சாதனத்தைப் பெரியார். கூறக் 

கேட்பாசாயின், அவர்கள் அ௮ச்சாதனத்தைக் கேட்ட 

வப்பொழுதே அ௮வ்விஷபங்கவா வெறுத்துவிட வெண் 

ணுகின்றனர். அவர்க்கே அங் பஈமாயின், 1] ஆத 

மூடையவர் சுகதுக்கங்களைச் சமமாகக காண்பதிலரசாவரென்றிங் 

குணர்சல் வேண்டும். சகம்வந்தபோது மனம் கலங்காமையும், 

அக்கம் வந்தபோது மனங்சலங்குதலுமில்லாதவே ௪5,தஐக்கங் 

களைச் சமமாகச் காண்பரென்பதாம். இருச்குறள் இடுக்கணழி 

யாமை9-வது குறளின் விசேட வுரையில் பரிமேஓழகர்:। இசண் 
டையும் (௪கதுக்க மிரண்டையும்) ஒரு சனமையாகச் கோட 
லின், பயன்களும் ( மனங்கலங்காணமையுங் சலங்குசலும்) இலவா 
யின”? என்று கூறியிருத்தலு மிங்குணர்தற் பாலசாம். 

* அபரோட்சம் - பிரத்தியட்சம். 
1 நிரதிசயாகந்தம் - பேசமற்ற ஆதம். 

1 ஆ.ூமெத்தியாச்த ரதெம்-மு,ச லிடை :சடையில்லா,2.து.
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மத்தியார்த ரசதமாயுள்ள ௮றிவாகந்தத்தை யடைந்த 

வர்கள் னெனுமிர்த இழிவான இல்லறவாழக்கையை 

யடைய வெண்ணுவாசோ? ௮வர்கள் ௮தனையடைய 

வெண்ணுவார்களெனின், அவ்வா றெண்ணுகின்ற 

வசை அறிவுடையார் ஈகை செய்யாதொழிவசோ? மர் 

Bil & இதனை ஆலோசனைசைய் துசைக்கக்கடவாய், 

இவனில்லற ஞானி; இவனுக்குக் காணி மனை முத 

லியவற்றின்கண் பற்றில்லையயென்று கூறுவையாயின், 

௮வன் ஸஅப்பபொாருள்களை விடாமல் ௮ வற்றின் 

கண் பிரிய முடையவனா யிருப்பதே னோ? ௮வனவவா 

அிருப்பது ர பிசாரத்த கருமத்தாலென்று கூறுவையா. 

மரன், ௮க்கருமம் ஆசையைச் இறிதா கவேனு முண்டா 

கீகியவலவோ ௮ப்பொருள்களை யனுபவிக்கச் செய்யும்? 

பரிபூசணமாயுள்ள தன்னை (ஆத்மாவை) யுணாந்த ௪ 

துவஞானிகள் உலகபோகத்தில் சிறிதாகவேனு மிச் 

சை கொள்வாசோ; கொள்ளா சன் ரோ? முடிவில்லாத 

(நித்தியமான) அரர்தத்சைச் எமாதஇிகூடி யளனுபலித் 

இருத்தலே அ/வர்க்குரிய நிலையாம். அவர்கள் tor Bud 

னின்றும் திரும்பி விழிப்பாராயின், உலகத்தைக் 
  

* மூன் சரீசங்களிற் செய்யப்பட்டு வர்,த் தமான (கிசழ் 
சால) சரீ சத்திற் கே.௫வாயுள்ள சருமம் பிராரத்த கருமமாம்.
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கானல்நீர்போலமித்தையாகக் கண்டு மறுபடி.பும்சித்தத் 

தை யுளமுகமாக்கிச் சமாதி செய்துவரூவர், 

இக்குடும்பம் இனிமையைத் கருவதெனகச் துணி 

து, காணி மனை முதலியன எம்முடையனவாமென் 

௮ுட்கொண்டு ௮தனால் மனஞ் சுழன் றலைகின்றவர்களும் 

ஒருகால விசேஷத்தில், குடும்பம் இனிமையைத் 

கருவகன்றென் அணர்ச்து, காணி மனை முதலியவற்றின் 

கண் தாம் வைத்துள்ள ௮பிமானத்தை யொழித்து, 

அருளே வடிலாகவுடைய குருவைக் தஞ்சமாச 

வடைநது, பிறவியை யொழிக்குஞ் சாதனத்தை ௮வா 

'வாயிலாகவுணர முயலுவார்களாயின், சற்குருவினரு 

ளால் பரமாகர்த வடிவினராக விளங்குகின்றவர்கள் 

குமிம்பம் இனிமையைக் கருவதென் ஜறெண்ணுவார் 

களோ? எண்ணிஞலைன்றரோ அவர்கள் கரி மனை 

முதலிய விஷயங்கள் இன்பந் தருவனவா மென்று 

க௫இ, அவற்றைப் பற்ற விரும்புவர். இவவிஷபத்தை 

மச்திரி! நீ யாலோசித்துக் கூறக்கடவாய. 

ஒரு பூங்கொடியின் வேர்முழுதையும் செவ்வை 

யாகத் தோண்டி யெடுத்துவிட்டால், ௮க்கொடி முற் 

றும் வாடிப் 2பாவதாம்; வோமுழுதையும் செவ்வை 

யாகத் தோண்டியெடுத்தும் ௮ப்பூங்கொடி பூச்துக்காய்
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த்.துப் பழுக்குமாயின், ௮ஃக இசய?மயாம்; அதுபோல, 

{Gus Huss சசதமாயுள்ள பிரஹ்ம சொரூபமாக 

விளங்கி, ௮தனாலகப்பற்றை யொழித்திருப்பவர் குடும்பத் 

தை விரும்புவதில்லையாம் ; விரும்புவாசாயின், ௮ஃதஇ 

2மயாம். அவர்மனம்குடும்பம் இனிமையைக் தருவ 

தென விரும்:9 ௮தனிடத்துப் பிரவேசிப்பதே யில்லை 

யாம், 

Fis 

அஞஞானாக்தகார கூபததில விழுது மூழக), 

NEON உடம்பினை ய:னென்றும் காணி மனை Ys 

வற்றை யெனசென்றும்தனழுங் ௧௫ இ, அவற்றைப் 

பாசுகாக்கலையே சுகமென்று தூரணிர்து மனங் 

களித் திருப்பவன், பேரின்பவடிவ மோட்சத்தைப் பெற 

ேண்டுமென் றிச்சைகொண்டு, துறவறத்தை மேற் 

கொண்டடோாழுகுவானாபின், ௮ஞ்ஞானார்தகாச கூபத்தி 

னின்றுங் கசையறுவான். அ௮த்துறவற மார்க்கத்தி 

லொழுகத் தத்துவஞானக்தைச் சற்குரூ வாயிலாகப் 

பெற்று, அந்தப் பிரஹ்ம OFT ORD BL பரிபூசணாகந்த 

மாக விளங்குவோன் விஷபவின்பத்தை விரும்புவ 

இல்லையாம்; விஷபம் இன்பக் தருவதாமென்று ௧௬௨, 

அ.தனைப்பெற் றனுபவிப்பானாயின், gah sas 

தத்துவநஞான?ம யில்லையாம்.
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1 சொப்பனத்தில் (கயிற்றின்சண் ௮சவுபோல) 

அறிவின்கண்தோன்றும் தனு கரண புவனபோகங்களை 

யாசாப்ச்சி செய்து நிலைத்து நோக்கு, இவை சொப்ப 

னப் பொருள்களாம் ; பொய்;பாமென் நறிபவர்களைப் 

Sure, 1 இவ்வுலகம் சொப்பன வுலகம் போல் 
வதாமென் றறிர்தவர்கள் இவ்வுலகக்டுன் உண் 

அசையிலராவர். சச்சிகாரந்த வடிவமாக விளங்குக 

ன்ற தமது நிசவடிவக்கதை நிர்விகற்பரமாகி யப் 

பியாசத்தால் £5055 விபரீதமில்லா தறிந்து, எல்லா 

வுலகமும் $ மனத்தின் விகற்பமாமென் greats sat 

கள் இவ்வுலகம் இன்பவடி.வினதெென்லும் மயக்கம்கீங? 

1 தனவைச் கனவென் நுணர்க்தவனைக் சனவினீயா 

செனவொருவன், வினவி லவனு ஈனவசனில் விளங்குக தனை 

யே யுரைப்பன இல், கனவை நினைவென் றுணர்ந்தவனை கனவி 

னீயா ரெனவொருவன், வினவி லவனு மகண்டமதாய் விளங் 

கும் பிரம மேயென்பன்”? என்ர அத்துவித வண்மை கூறு 

Gor ps. 

ர “காண்ப வெல்லாஞ், சொற்பனம் போலு மென்றே 
துணிர்தவன் ஞானி.யாவான்'' என்று சைவல்யசவநீதம் கூழு 

‘Seat pg. $ “ner sBe Qoarenis -gnCor wis Sa 

அலச மாகும்”? என்ற சைவல்யகவரீசங் கூறுகின்றது.
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யிருப்பார்கள். சூரியன் முன் இருளிருக்குமாயின், 

ஈல்லகண் ஹுூள்ள வொருவன் குழியில் விழ்வானாயின், 

DUTT Dp gata arenas போர்க்களத்தி லஞ்சு 

வானாயபின், செய்யும் சர்க்கரையும் சேர்த்துப் பகி 

குவமாகச் சமைத்துளள பாயசத்சை நிமம்பவுண்ட 

வொருவன் கூமையுண்ண விரும்புவானாயின், ஞானி 

யும் விஷபத்தி லின்பமிருக்கன்ற தென்று கருது, 

அ௮தனையடைய முபற்சி செய்வான், (சூரியன்முன் இரு 

ிராமைபோலவும், ஈல்ல கண்ணுளளவன் குழியில் 

வீ ழாமைபோலவும், '2பசாற்றலுள்ள சூசன் '2பார்க் 

களத்தி லஞ்சாமை போலவும், கெய்யும் சர்க்க 

சையும் 'மசர்த்தூப் பக்குவமாகச் சமைத்துள்ள 

பாயசத்தை கிரம்பவுண்டவன் கூழையுண்ண விரும்பா 

மைபோலவும், ஞானி விஷயச்தி லின்பமிருக்கன்ற 

தென்று கருதி ௮தனையடைமய pupa செய்வ தில்லை 

யாம். தனால்) சூரியன்முன் இருளிருத் தல், ஈல்ல 

கண்ணுள்ளவன் குழியில் விழ்கல் முதலிய நான்று 

மிருக்குமாயின், கரியன் முதலிப வுக்கால்வாக்கும் 

குறைவாம், ௮. தபோல, ஞானி விஷயத்தி லின்பமிருக் 

கின்றதென்று கருதி ௮அதனையடைய முயற்சி செய்வா 

.னாபின, ுவனுக்குக் குறைவாம்.
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Gummer Dis urs ars Bo ௮ ப்பெருங்கா 

யத்தின்: வாசனை யிருத்தல்? பால, ஞானிகளிடத்து 

1 லோகவாசனை, தேகவாசனை, சாஸ்இரவாசனை யென் 

பன விருக்குமென்று கூறுதல கூடாது, HUTS EMAL 

மான தொழில் லோகோபகாரமான காரியங்களைத் 

தொடங்கிச் செய்இருக்தலாம். (மணிமர்திர ௨ளஷதங் 

களுள் எகனாலாவது) * அக்கினி ஸ்தம்பனம் செய்ய 

வல்லவர்க்கு அக்கினி சுவ இல்லையாம், Df POM 

ஞானிகள்செய்யும் லோகோபகாசமானகாரியங்கள் அவ 
TE sean te — — eee Bate ee eon MO ae ee es eta eRe ome ஸூ. 

* (1) எவரும் என்னை 86D sae கூடாத; யாவருமெ 

ன்னைப் புகழ்தல் வேண்டுமென்னும் திடசம்ஸ்காரம் லோக 
வாசனையாம்; (2)ஸ்தாலதேகத்திலுள்ள வியாதி மு. சலியவ றை 
மருது முதலியவற்றாலும் சூக்குமேேச,ச்.திலுள்ளபாவரூப।2லல் 
களைத் இர்த்தயாத்திரை முதலியவற்றாலும் முற்றுமொழிப் 
பேன்; ஸ்தூலதேகச்தின்சண்புஷ்டி. அழகு முதலியவற்றையும், 

சூக்குமதேசச்தின்சண் புண்ணியவடிவகுணச்தையும், சம்பாதிப் 

பேனென்னும் இடசம்ஸ்சகாசம் தேகண்சனையாம். (8) சர்வசாஸ் 
இரங்களையும் படிச் சல்வேண்டும்;௮வற்றி னர் சங்களையெல்லா 

மறிர். த கொள்ளுசல் வேண்டும்; ௮வைகூ றிய நெறியில் ௪வரு 
சொழுகுசல் வேண்டுமென்னும் திடசம்ஸ்கா ரம்சாஸ்இரகாசனை 

யாம், * அக்னி ஸ்தம்பனம் - ௮க்னியைச் சுடாமற் 

செய்தல்.
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ர்க்குப் பந்தத்தைச் செய்வஇல்லையாம். அனால் ௮ஞ் 

ஞானிகள் செய்யும் காரியங்கள் பந்தத்தைச் செய்யா 

வென்று கூறுதற்ரும், வினைவிளைவிற்குக்காசணமாயுள்ள 

விஷயங்களில் அ௮வர்கட்குக் காமம். வெகுளிக நண்டா 

காவென்று கூறுதற்கும் காரணமில்லையாம். 

8 ஞானி எக்காரியங்களைச் செய்தாலும், ௮வற்றா 

லவலுக் இழிவில்லையாம்; (அக்காரியங்கள் லோகோப 

காசமாக விரூப்பனவாம்); ௮க்காரியங்கள் கொடியனவா 

மென் றுலகம் ப ழிக்குமாயின், அவன ஞானியன்றாம்; 

மிகப் பெருந்துஷ்டனாவன். ௮றிவில்லாமையால் எந்தக் 

காரியங்களையுஞ் செய்து, அவற்றின் . பயனையுடையும் 

போது தாழ்வடைபவன் மிகக் கொடியவனே யாவன், 

ஞானத்திற்குச் :தாழ்வுண்டாவ.துண்டோ ? இல்லையாம். 
ஒருவன். ஞானமடைந்தாலன் றோ ௮வன் ஞானியயென் 

னும் பெயனசப் பெறுவன ? 

இவள் 1 கருவயிற்றையுடையவள், அல்லது கன 
வயிற்றையுடையவ ளென்பது அவளுடைய அ௮வயவவங் 

9 'சித்துசா னிறைர்தோ னென்ற இடம வாத ரும்சால், 
எத்தனை யெண்ணி னாலு மேதுசெய் சாலு மென்ன! என்று. 
அதைவல்லிய் ஈகநீதல் 'கறுனெற து. 

*-சருவயிறு - சருப்பற்சகொண்ட வயிறு; சனவயிழ் - 
மசோதசம். 
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களைக் குறிப்பிட் டாராய்ற்து கோக்கினால் விளங்குவ 

தீரம்; இவர் (கானார்; இப்பிறப்பெனக் கேன்வர்தத) 

இப்பிறட்பு எவரது உப3தசத்தால் நீங்கும் என்று) 

உள்ளவாறு ஞானசற்குருவைத் தேடியடைந்து, ௮௪. 

குருவினுடைய அ௮னுக்கரகத்தால் தமது. கிஜசொரூபத் 
தை (சிவத்தை)ச் சமாதிகூடி | ௮பரோட்சமாகச் சந் 
தேக விபரீ.கமின்றி யறிந்தவர்; இவர் (பிறர் மஇக்கும் 

படி) இடம்பமாகத் தம்மை ஞானியென்று கூறுகன்றவ 

சென்ப.து எக்காசணத்தால் விளங்குவதாம்? (ிசாசை 

யிருந்தால் ஞானியென்றும், அசையிருக்கால் ௮ஞ் 

ஞானியென்று மறியலாம்). 

வசிட்டமாமுனிவரும் கண்ணபிசானும் முறையே 

இசாமபிராலுக்கும் அருச்சுனனுக்கும் அவர்தம் பக 

குவங்களை நோக்கி யுபதேசித்த ஞானவாசிட்டத் இன் 

கருத்தையும் பகவத்ததையின் கருத்தையும் மந் 

BA! & அ௮றியாதிருக்கன்றாய். (மாயையும் அதன் 

காரியமாகிய உலகமும் ஞானவடிவ. ஆதீமாவாலன் 

மிப் பிறிதொன்றால் பிசகாசியாமையின், ௮ந்்த ஞான 
வடிவ ஆத்மாவை யறிதற்குச் சாதனமாயுள்ள உபநிடத 

? அபரோட்சமாக - பிரத்தியட்சமரச,
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முதலிய) ஞானசாஸ்இரமே * பிசமாணமாம்; சரியை 
கரியை முதலியவற்றைக் கூறும் சாஸ்இஈம் பிசமாண 

மாவதன்னாம். ((2பாருகாத்சேடல், ௮துகொண்டு போ 

கக்தை பனுபவித்தலென்னும் உலகாசாரம் Gos HE 

பொருந்தா சன றுணரந்து ௮வவாசாரத்தகை யொழி 

கீது அக்கு) மாறாயுளள ஞானயோக வொமுக்கமுூடை. 

ய/வனா அப்பவே ஞானியாவன்; இல்லறவாழ்க்கை 

பு/ுடையல!2: ( ரானயோக 'வொழுக்கத்துற்கு ) 

பாராயவனு பிருட்பன்.  அுமைச்சே ! நீ தைரிய 

முடையவனக இவ்விஷயம் அதுணிவான?தன்றே 

மிசவ்வையாக மனத்திற் கொள்ளக்கடவா மயன்றிவ் 

வாறு பலவிதராக மானசாத்திரங்களி னர்த்தங்களை 

விரித்துச், பின் சுகாதனத்திருர்து, ஒன்றும் 

மபசான, கணப் பா இற்குள் மனத்தினை பொருமுக 

மாக்கி, ( நர மருபங்களுள் ) ஓனறுந் தோன்றாது 

தான் & 2 வறும்பாழா யேகமாய் விளங்குதற்குரிய கிர் 
கற்ப சமாஇயி லிருந்தனன். 

ete teat வம் eR eee state a ee anne எ அணைக் எனவவ 

+ பீசமைக்குச் கரண்மா (wants ஞானமுண்டாதற்குச் 
இறத கருவியா) யிருப்பது பிரமாணமாம். 

ஒ *பார்த்ச விடமெங்கும் பரிபூ சணமாூச், கோத்திருர்,௪ 
பாழ் தனிலே குடியா யிருந்தனமே' என்று பிரமானு பூதி 

விஎச்சம் கூ.றுன்றத,. ப
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(மகாராஜன் பற்ழின்றியிருந்து முத் தியடைந்தா 

னேனக் கூறல்), 

இவ்வாறு இசாஜயோூயொ௫ய மகாராஐ னிருத்தலை 

மக்திரி பார்த்.து, இவரிவ்வாறிருப்பது அற்புதமா மென் 

ராச்சரிய மடைந்து, இம்மகாத்மா இவவாறிருத்தற் 

கேதுவாயுள்ள ஞானம் நமக்குன்னு முண்டா கவில்லை/ 

கலின், sents வுணர்வைக் கொண்டு, இங்கே 

ருப்போமென் ருலோசுித்து, தான் வரும்போது 

எர்த், வழியில் வர்தானே அந்த வழியிலே 

ந்பிச் சென்று (கருகாட தேசத்தின் ராஜதானி 

யாகிய) மாபுசத்தை யடைந்து, அங்கு arr ge 

.GoBerrr யிருப்போருட oot 155 BI; பகாசாஜனது 

ஞானயோச வொழுக்கங்களை யெல்லாம் அவர்களுக்குச் 

«fem 
.. அம்மர்தரி கூறியவற்றைக் கேட்ட அவவுறவினர் 

சுள் அம்மகாசாஜனை மிகுதியாசு வியந்து பே, இரந்த 

இராஜயோடூ போன்றவர் இடைப்பது மிக வருமையா 

மேன் நுநிச்சயித்து,மசாசாஜனைச்சண்தெரிரிக்
கவேண்டு 

மென்னும் விருப்பத்தோடு அர்த சாஜயோ௫ு யிருக்கு 

மிட்த்தைத் சேடி வர். தடை, அக்தமாமுனியை 

aise A ey sot; st TTR GI தாயும் தந்தையும் மனை 

பாத் சாக.த்தோடு eu அம்மாமுனியின் இருவடி. 

களில் 'விழுர்து வலாக்னொர்கள். இவற்றைச் கண்ட 

9



ஒட் மகாராஜா துறவு - வசனம். 

அந்தத் தவசாஜயோகி ஒரு இறிதாகவேலுற் தனது 

ஞானகாட்டத்தினின்றும் மா.றுபடவதில்லாதுபுன்னகை 

செய்து, தன்னிடத்து Ub Fail SHU. னொருவாச் த்தை 

யுஞ் சொல்லா திருந்தனன். வநீ சவர்கள்மகா.ராஜனிவவா 

BOO யறிர்து, நாமோ பர் தமுடையவரா யிருக்கி 

ear (op LD; இவர் யாதாவது கூறினால் ௮/இல் நமக்கெதனை 

ups Osis ga கொள்ளுதல் "முடியாதென்று நிச்சயித்து, 

ud oH efor pe இரும்பித் தத் தம்ணாக்குச் சென் 
39 ௫4 

* 

ர்கள். இவர்கள் சென்ற பின், மகாரா ஜன் சிறி காள் 

நிர்விகற்ப சமாதியி லிருர்து, oon Sauk pie don Ge த்து, 

விருப்பு வெறுப்பு, சகம் அக்கம், . ப்ரவம் புண்ணிய 

மென்றற் ஜொடக்கத்துத் SIU GIVE சிறிது மில்லாத 

ததக முத்தியை யடைந்தான். | ப 

என்று சூதழுனிவ கருளிச்செய்தனர். கைமிசா 

ரண்ய முனிவர்கள் Darn ch TERM & on 5 மிகுஅற்பு தமா 

பிருக்கன்ற தென்றுகூடி,. சூ, pedi வணங்குட் 

  

   

    

  

புசழ்க்தார்கள் ; பின் அழ்முில்ரதை! 
பெற்றுத் தகமதாசிர்மத் Dar o ள் 

பட்ட நற்பயன்... 
2.இக்தமா சாஜன் சென்ற விகொசத் தன்னைப் 

- பூரர்ப்போர், இந்தனை யொன்று மின்றித் தீரவே இறவ 

சாக, அந்தமு மாதி யில்லா வமல்மே வடி.விஜதீதவர், எர 

ட; 
கட [4] ® . Cuda ரழி. $9 | 

| sen UHM Cor an Spay wen Cage 

முற்றிற்று. 

  



லோகோபகாரி ஆப்ஸ், சேன்னை. 

விசாசசாசரம் 
நியாயட்பிசகாசம் 4 
கைவல்யம் உரை 2 

இருவாசசம்-உரை 2 

காச்தர் கலகம் ' ந 
தாயுமானவர் பாடல் 
பசவத்ேதை-வசனம் 
வள்ளலார்” சாஸ்.இசம் , 
குடும்ப சம்ரக்ஷணி : ” 
பழமொழி: wer இ 
ஞானதர்சனி 

2ச.சவதர்சனி 
விகோதரசமஞ்சரி 
பாசவதத்திசட்டு 
ரச ions ர 
oe a 
ஆனசக்த | any 

a 
. 

மானிட. கம் 
மாநமாலை - 

பிசஹ்மா ம்க் லகரி 
கல்யாணி 

  

     

இருஷ்ணேணி 0 12 

ராமோதர்தம் 0 2 
இத்தர் ச எஞ்சியம் 1 8 

வாசுதேவ மாம் 1 0 

ஞானசாதசசகாயம் 0 14 
| வேதாந்த டிண்டிமம் 0 4 

அத்புதராமாயணமி 0 10 

sae s சை உரை 2 0 

‘pis பைபில் 1 12 
Sigs இப் பிரபாசரம் 4 0 

தத்து சர்தானம். 2 8 
கைவலயம்-சனம் 0 8 

சாஸ்.திரவிஏிச்தரம் 0 12 
Baw C serum 5 Benn 2 0 

1 பட்டணச்தார் பாடல் ] 0 

யோக உபர்நியாசங்கள் 0 12 

ம[னாவரிய சத்துவம் 2 
கலியுக விநோசச்சதை 0: 8 

- பிரபுலிங்கலீலை உரை 2 8 

பிசபுலிங்சலீலை வசனம் 0 12 

வேதாக்தமாநூர் சாமணிச் 0 

பசமார்த்சகியாயச் தரப்பு 12 

சீசாள ச் இபுசாணம்-உமை-34-ஜ.இிக வடல்சளுடன் ரூ.2 8 

ம்ண்டலப் பிசாஹ்மணோபச்வ.த-இராஜயோக பாஷ்யம் 0 & 

  

MES wren uw sajeng - பொழிப்புரை 28 படம்8 0 

| சூட்சும சைச்சொழில் சாஸ் இரம்-174-வித்சைகள் 0 10 
ஐசோப்பா யுத்தம் 100 படம்40 ௮,த்.இயாயம், 400 பச்சம் 1 8



விகேச சிந்தாமணி உசையுடன் 2-பாசமும் 

தனிப்பாடற்றிரட்டு உரை-ஒவ்வொரு பாசமும் 

பதினெண்டுச்சர் ஞானக்கோவை 89-பாசம் 

தொசாரத் தாலாட்டு-உசையுடன் 
Gastis வியவகாரா சரிமினல சேஸ் 

சேவலோசக் இரிமினல் கேஸ் 

சம்சரத் தவேஷியாரின் வாய்ப்பூட்டு 

ஆச்திசூடி பாயொர்த்தழமும் ஆர்சரார்த்தமும் 

தாயுமானவர் பாடல் உசையடன 

பிரபோச சந்திரோசய வசனம் 
வேதப்பொருள் அிஎச்சம் 

சைவஙியமூலம் - பாகெட் அளவு 

அம்பிகாபதியும்-அரசளங்கும
ரியும் 

வேதார்ச சூளாமணி - மூலம் பாச்செட் அளவு 

#665908 முதல் பாசம் 
ஷே பொசம் 

அசமபுற ஆராய்ச்சி விளக்கம் 

குமாசதேவர் 10 சாஸ்திரம் 
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அ. | அரிச்சக்திரபுராணவசனம்1 6 

விவேகா ரர்தர் பக்தி 10 
யோகம் > 

SGaosnss Syne 1 

விவகாகர்தர்கடி சக்கள் 0 

ஸ் சர்ம்யோஃம் 0 

பச்சா ல். யாச்னெடிசம் ; 

Resets கதை 

உகர ிமினல்சேன் 

இழஸ்மரிச பாடங்கள் 2 0 

8 

4 
4 
3 
0 
0 
8 

ஞாணவாூட்டம்- உரை 8 
ஞானவாசிட்ட சனம் 1 8 

அருணாலபுரணவசனம்] 0 

ஒளவை சுள்: உச 0 8 

பொத்றொடி 0 18 
சுவாசமே உயிர் 1 0 

மூ.ச்திசோபானம் 0 6 
J gues cin ad 0 12



3 

நாநாஜீவவாதக் கட்டளை. 

es (தறிப்புரையுடன்), திநத்தமான ழன்றவது பதிப்பு, 
மட ஆரம்பத்தில் வேசார்சம் படிப்பவர்களுச்கு இப்புஸ் சசம் 

Reif gn உபவேரசமா ள்ள; உடாத்இியாயர் சகாயமில்லா 
ல இசனால் வேசாஈசத்தின் பிரச்சிரியைஈ ளெல்லாம் ஈன் 

ச் ச தெரிர் தகொள்ளலாம். இப்புத்தகம் படிப்பவர்சள் வேறு 

எந்த வேசாந்த புத். தகலகளையும் படிப்பதற்கு அ.இகாரிகளாவர்; 
இது விரிவாக எழு சப்பட்ட குறிப்புரையுடன் கூடியது 0-5-0 

தஆ Expo 

பாட்டியற் கோத்து (உரையுடன்). 

் இதில் வச்சணந்திமாலை. சி தம்பரப்பாட்டியலின்பொருச்,௪ 

விழல் ம.ரபியல், ஈவரீதப்பாட்டியல், சம்பர்சப்பாட்டியல் அடங்க 

பி௫ச்டின் றன. இத தூலின் முன்மொழி இலக்சணழும் பிர 
இலக்சணரும ஆராய்வார்ச்குப் பெருங் சருவியாயிருப்ப 

சாம். ் விலை ௮ணு 0. 

   

gmat ze 

பஞ்*₹தசப்பிரகரணம் - மூலம். 
ட* Oe சம்ஸகிருசச்தில் ஸ்ரீ சங்காபீடச் தாசிரியரா யெழு 

ததருளியிருந்த ஸ்ரீயாரதீ தீர்த்த வித்யாரண்யசுவாமீகளவர் 
ரால் அருளிச் செய்யப்பட்ட ,த;சமிழ்மச்சளுச்குப் பெரி௮ம் 
ஒர்இம் குபயோகமாமாறு சோவிலூர்? மடாலயம் Sas 

Persie சுவாமிகளவர்சளாலும், ஸ்ரீ சப்பையசுவாமிசளலர் 

ரளாலும் செய்யுள் வடிவமாகச் செய்பப்பட்டுள்ள.௮. ன் 
பச்சங்சொண்ட பாச்செட்சைகரிலிருப்ப.2. 0-10) 

    
  



4 

வேதாந்தசாராமிருதமும் அத்துவித ரசமஞ்சரி 

மூலமும் உரையும். விலை அணு ஆம. .... 
இதில் இரண்டு புத்தசங்க எடங்க யுள்ளன. ஒன்று ஸ்ரீ. 

சசாரர்.த பரிவிசாஜசாச்சாரியர் சம்ஸ்ஒரு சத்தில் இருவாய் 
ர்ர்தருளிய வேதார்ச சாசாமிர்,மும் மறமரறுன்று ஸ்ரீ ப 
சிவப் பிசஹ்மேசர்திரர் . ஸமஸ்கரு,௪த்தில் இருவாய்மலர்ச்த௬ூ 
ளிய அச்துவிசாச மஞ்சரியுமாம். 

1. லேதாந்த சாராமீர்தம். 
இத வேதார்தங் சற்கவிரும்புவோர்கட்கு ஒரு இறவுகோல் 

போகவசாம். இதில் சாதனப் பிரகரணம், ௮ .இதியாசேர்பப் 
பிசசசணம், மசாவாக்யெப் பிசசசணம், சரவணா இப் Sars sari, 
Soe wséBiSrsrcws aca gy 7] பிரகரணங்கள் சுருக்ாச: 
வும், விளச்கமாகவும் வசன நடையில் எழுதப்பட்டுள்ளன. 

2. அத்துவித ரசமஜ்சரி. 
இதில் சசாசிவப் பிரஹ்மேக்திரர் சரித்திரமும், அவுரு 

ளிச் செய்ச சுலோசம் இசா தத்திலும், ஸ்ரீ கோவிலூர் ம 
லயம் - ஸ்ரீ மூ,ச்.ஐ சாமவிங்க ஞான மேிசர் பாத 5 885 
ஸ்ரீ கிச்தியானக் ச சுவாமிகள் இருவாய் மலர்ந்தருளிய த 
மூலருமம் - உரையும் அடங்க இருக்கன் றன, 

- அ ட... 

இதுகாம்ம் வேளிவராத | 
யூகிமுனிவர் ஊதவைத்திய நூல்கள். 

வாதர்ல்க திக்ஷைவிஇ-800, வா.;வைத்திய விளச்சம் 
ம.இவெண்டா-100. இம்மூன் அர்-சேர்ச்சத நபாய் ஒன்று... 

ெசையர் சரிசலை, பூடமுனி சரிஜில, சல்சண்ூ ளார் இசம் 
இம்மூன் அஞ் சேர்ச்சத. அணு பன்னீசண்ட; 

  

   



து 

Wks sutat aren. 

இதில் 192 பச்தர்களின் 26 s@roscr o@ பிருக்சென் 
ee. இத ஸ்ரீ மபேதிபாவா எனும் பச்2 எரேஷ்டா மகா 

an ET mesg Sw ptw a Cssigu vas eh sGobe 
க ங் இய தமில் அனற பலன்கசள 
see ரர் சங்களுச்ளெங்க,ச தமிழ்ப்பா ல் ஸரீ சாத வே- 

சகர ஷ்ண மு.தலியா சவர்களால் மொழி பெயர்ச்சப்பட்டுன் 

வன்து, இருச்சமான இரண்டாவதபதிடபு, ரூ. 6-8-0, இப்போது 
இ ன், வில ரூ 2- 8- 0க்குச் குழைச்சப்பட்டிருச்செ்.௪௮. 
ட rey சரப்.பிசளே யிருக்னெ றன. 

   

   

    

       Me லாக்கியகதை யென்னுந் £5453 திநசிய விவேகம், 
த ழலழம் உரையும். 

      
a ் இஃத அசேச வேசாக்ச சாஸ்இரங்களின் ,நூரியரும், 

ee ‘re தாசிரியசா மெழுந்தருளி யிருக்சவருமாய ஸ்ரீ வித் 

டத! ஈரண்ணிய சவாமிசளா லருளிச்செய்யப்பட்டத. இதில் 

த, ஈபான பஞ்சகம், மனிடா பஞ்சகம், சதச.ம, விவேக சட்சம் 
ar லுமிவை சேர்ச்சப்பட்டி Gaia per. விலை HGH 2. « 
a sabia © 

ேவேதமதந்தகாரம். 

இன யாவர்ச்கும் விளங்கச்கூடிய “எளிய செச்சமிழ் 
ரன சியில் வினாவிடை ருபமாயுள்ளஅ;வேசாச்சசால் இர் 

a ட fi ம்குச்சிபமான இச்சசியங்களை யெல்லாம் எளிதிலமிர்௮.. 

aan oars 564 நிபம்போல்ல சாம், வீலை ௮ணு 10, 
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Cousits soso 14.07 

    

ye ட a ச ஓ ப்ர ro . ஆத 

DAO wea an ge clear, ச சாசாரத slong, 

சசிவன்ணபயபோசம், MENTATYT றவு, BOT BL ௪ சகம், 

் டா Soy be டு 7 
Na TTF) தீ tury sr oV Tap (GIO) ny TAD a, பே a சந.    op att Deon, ர d 

வலய நடநீதம் தக ஒண்ட பா. புச்தகங்கற டங்க யிருக்பன் றக் 

இது சாயல 82 பெதுல் 0 பவண்டு கோஸ் சடிதத்தி NER 

டப்டட்டிருக்சன்றஅ. டபாக்கேட் அளவு-நபாய ஒன்று. 
வலை. 

stand வீவேகாஈர்தட். 
ட் 3 டத 

ry ~ ‘ ne ee. 
‘3y) goyamw சீ பார Ab AUD: 

பசு me 

(இதுகாறும் தமிழில் வெளிவராச௫.) 

இதில் ஸ்வாமி லி 7வகாநந்தர் 1898.வ௯ வருஷூத்இன் 

அமெரிக்காவில்செய்த 8 - உபக்யாசவ்க. எடங்கியிரும் என். 
. a * od " ல 

சன. குருமுகமாக அறியவேண்டிய பலவிஷயங்சள் நிஜத் 
eB 

QO gePeara aor SOc ite. மருகன் சன; இராஜயோக மாதத் 

கச்சைய நூஷ்டிப்பவார்கு இது மிகு உபே மாண த.அணா$. 
   

Ray Gg ஆடிஹில வேற சாஸ் திரங்களும, காவல்களுத் 

இடைக்கும், 

. லோகோபகாரி ஆபீஸ், 
கோமளேசுவசன் பேட்டை, சென்னை. 

ம்காமகோபாக்றா. | 

2... வெ சாமிதாசையர் ,




