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குமாரதேவர் 

இவ சன்னடேோயத்தவரன் கிக்க தேவர் 
என்னும் பட்டமே போதிய சான்றாம். குகைஈமசி 

வாயதேவர், அருணமசிஃபாயநேவர், விருப்பாக்ஷீதேவர் 
என கன்னடசேபக் அறவிசளு£ருப் பெயர்வழங்கி 
வருதலானும், இலிங்க காரிகளான வீரசைவ அடியவ 
£களிழ் பண்டிருர்க பலருக்கும் கோக்கிதேவ, மடி 

பாலமாச்சதேவர் எனச் தேவாபட்டமே வழங்கவரு 
தவனும் இவரது பானாவர் குழுவினர் இலிங்ககாரிக 
ளாகவே இருத்தலானும் இவரைக்கன்னடதேயக்கவ 
ராக எண்ணுகின் றேம், 

௨. இவர், கொலை மறுத்தல் - வைராக்கிய சதகம் - 
வைரசாக்கியதீபம்-அவிரோதவுக்கியார் மூதலி.ப நூல் 
களி னாசிரியரான சாந்தலிங்கசுவாமிக ளிடம் ஞானேைப 
தேசம் பெற்றுக்கொண்டதாகச் * சாந்ககாயகளை ? 
என்ற இந்நாலின அ௮சிரியவணக்கம் காட்டுகின்றது, 

இவரை, ௮ரசன் என உராப்பதற்கு இவர 
காலம் இரண்டு நாராண்டுகளுக் குட்பட்ட, தாதலின், 
இன்ன இடத்திலிருந்த இன்ன ௮ரசன் எனப் பலரு 
மறிவார்கள், அங்கன மொன்ஞ் சரியாக அதிதற்கு 

இடமின்மையால் யாம் அதனை எழுதரிதவிடுத்தேம், 

இவர்தமக்கு மெய்ஞ்ஞாடைதே௮ குருவாக 
கின்றவள் ஐகதீசுவரியான பார்வதியே எனத் தாமிய



A, 

POU நால்களு ளூலாச்திருத்தலால், அநுபவ ஞான 
த்தினை இவர் அம்பிகையின் அருளினால் பெற்றவர் 
என் றறிகின்நேம், வேதாந்த சித்தாந்தங்களை க் தெய் 
வவருளா அணாக்த இம்மகா னுபாவருக்குத் துறவற 

தீதி ஓள்ள அழுத்தத்தனை இவரியற்றிய அறவ மூக 

லிய பதினாறு சாக்தரங்களு ஈன்று விளக்கும், 

இவர் ஜீவன்முச்சராக வுலவிம காலத்தில் தி இரு 
வாஞர்த் தேரினை Ne டாமல் நிறுத Ran ரொனவும், 
மந்திரவாதி யை சண்டி க்சன மொனவும், ரு B pol) & த் 

அப் பிள்ளயுண்டாகச் செய்தன செனவும், சமைத்த 
மீனிற் குபிரனிஈீகனெொனவுர், கருங்கல்லீளை மண்ட 
பத்தின்மீ தேறச்செய்கன ரெனலும் இன்னும் பல 

க ௪ g ர் ௩ iS மி ° LN Cc) . rN ° 

அ்றபுதஙகளை இயற ot Ol Toray, முத பிருக்கன 

ரூர்கள், பெரியநாயகி அம்பையை உபரவஙித்து அம் 
பஹாதேவியைத் தமது ஞானகுரறாவாகக் கொள்ளும் 

ஆற்ற ஓ டையவருக்கு இவைபோன்றன அத்பத்தி 
ணும் அற்பமான கா ॥யங்களாதலின் நாம் அவைகளை 

ஈண் ஷொத்தலேம், 

சிலர், மகாராஜா என _நாலாகிரியா கூறியுள்ளது 
அவரையே யென்று கருதுகின்றார்கள், ௮ என் 

அம் பொருந்தாதவிஷயமேயாம், இல்லறத்தி னிழி 

1ளையுந் தறவறத்தி லுயர்வினையும் விளக்கிக் காட்டு 
'வான் இத அறவு ,நாலினைக் காவியமாகப் பாடியதே 
wear Ds தற்புகழ்ச்சியாக வுரைத்ததன்றாம்,
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இவா விசேகமுத்தரானபின்ன. இவா சிடர்கள் விருத்தாசல சீதில் இவருட் லினைக் சமாதியிலமைத்து தீதிய பூசை செய்துவருஇன்ருர்கள். sot Da AB மறக்கார் இத்தனை வருவ (அிருந்தார் இன்ன இனை டங்களில் யாச்திரைசெய் சார் என ஒன்றும் சரிவா “மைக்கற்கு ஆதாரங்கள் காணப்ப டவில்லை. 

வி 3ி.ச்சாரஃ இனையும் அவ் வ௪லத்இ லெழுச் Bi PMD ma G air 9 பெரியகரமகியாரையும் சிந்தனை செய்யும் திறங்கேட்கப்படுகலால் இவர் சம் அறவற லேத் காத்தது விருத்தாசலத்இலிருந்தே என்று அ.றிகன்றேம், 

இவர் பிர வித்திபெ ற்ற ஞானபரனுவாப் விளங் கியாங் இவர் மாணவரும் திருப்போரூர் சிதம்பரா வாமிகள் எனப் Doras B 'ரடையவசாய் இப்பொ முதிருக்கும் போஜூர்க் குமராலய த் இனை அமைத்த னர், சந்நிதியை 2 முதலிய ௮ேக கால்களும் இய ற்றியள்ளா 4, 

”-லகபிரடித்கரான Gor sour ef Sib குன்றி லிட்ட விளக்கெனக் குவலய மெங்கும் ப.ரவிநிற்ப காதலின் லிரிக்கா அலிடுத்தாம்,- பம். 

0, 5) பார, 
SA At Ann



[௧0௦௮-ம் பக்கம் ௧௧-வது செட்.புள்.] 

 னமாம் யாழ்ப்பாணத்தின் கய்பலோட்டம் போல ?? 

ஆணி ஒருசாரார், யாழ்ப்பாணத்தக் கப்பலோட்டதச்தில் இக் 

கனா பறைந்சவடன் அ௮க்கரா.பும், அக்கை மஸூந்சவுடன் 

௮்க்சரையும் குறித்த ஒருவிடச்தில் தெரிதளீ$ீேடோல, Ga 

போத நீச்சச்தில் வெடோசமும், போத நீம்கத்தில் வே 
போதமும் தோன்றும் என்றுவ் கூறவர், இக்கரை யக்சரைக 

டன் சோற்ற மரைவுக ளுண்மையேனும் அதற்குச் சான்றா 

ுக்கூறும் வூீபாத மாகிய, இர் நாலாடிரியர் இ௮விடத்துப் 

பூர்வபக்ஷமாச்சியிருத்தலை பேசவா இகளைட்போற் பிரபஞ் 

எம் வேற செனவே, ஈதசன்ற தலவே ?? என்பனவாதி வாச் 

கியயகள் ஈன்குவிளக்கு மாதலின், அ௮காதி கித்தமான பசு 

பதி பாசத் இறங்களை ஆராய்வார் மதமான போசக்கழற்றி 

யாதிய இவர்ச் இவ்விட முடன்பாடன்றா சவின் MACs, 

மெபொருக்தாசென்க.



மிட 

ிவமயம், 

இருச்சிற்றம்பஉம். 

சாத்துகவிகள் 

இடைப், 

௫ர்தால் உறாயாகசிரியர் மாண வாக 

கோவிந்தசாமிமுதலியாரவர்களால் இயற்றியன, 

கொர்ச பம்கலிப்பா, 

-ரோறு ஈ௩்௬மர சேடணார் சேப்பியரு 

ளோரேறு மகராசச் துறவென்னு மமதா ரக 

சாரோறு மூ ராயொன்றை நங்குர-ண டவரு த 

பேரேோற ௦ படமுஸறயாம் பெருச்தியளித் வானன்ே, 

+ ௪ ச் கச ௪ ° e 

asso sGurcr wiaGercl a G60 51 amoL. 3a coie 

ச்சமமார் குணயகள்பல வுறுடேளாண் குலமலைமேல் [ன் 

வைச்சவெழில்விளக்கென்ன உயட்கிசைகொள்பெரும்புகழா 

லி ச்தகனார் மயிலைதனை விளக்கிடமார் சொளுமாண்பன், 

சண்மு மன் ற.மமெலார் சகவுரைக்கும் புலவணிடை 

மண்மிசையிற் பலநூல்கள் மாண்புறச்கேட் டொளிர்புலவ 

னுண்மிசையிற் சிவனடியை யு றவேத்தி யஏகையன்போ 

லெண்மிசையார் இருமயிலை யிராமலிங்$ பெழில்வேளூே
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ழு க a ஊர; 

கடல்புடை WO BS நெடு கல வலாைப்பிற் பிறந்து 
மிறக்தும் 'பெருக்துய Oris Bi சகடக்காலெனத் கலை 
தடுமானாகி ன்ற எசாழலகைக் தோற்றத் தியைபுடை 

யயிர்களுட் சாலச் சறர்தது மக்கட் பிறப்பேயாம் : 
௮ப் பிறப்பினை யடைந்தும் இல்லற பென்னுங ௧௬ Gy, 
சே ற்றுட் இக்கு வ ௫ தவதனால் யாதொ- ர பயனு) 

இரா O saris தை விளக்குவான் அதிரியர் குமாரதேவர் 

[...] ியதாபம யார் & வி ௮7 வல AIH BM BL பேரி வரு. செய்து 
ள்ளா மகார சா அறவு என்னும் மால் தக்கதாதலா 
லும், இச் ராலிற் பபிற்சிபுடையா ருக்கு மூவேடணைத் 

அன்பங்களு மொழிந்து ஞான முதயமாலத் துறவற 

மொழ WBE Fp குருவினைத் Gig. WoL gr ஞானேைபை 

Cpr Ou po bap FU வின்ப.த்திலை யெ கற்குளவ 

நன்பார்க்கங்கள் ast He UI ID மாதலானும், கற் 

ஜோர்க்கன்றிமற்றையோர்க் ரம்ஈதுபகாரமாமா றிதற் 
கொரு பொழிப்புரை எவியகடைபி லெழுனுதல் ஈல 
மெனக் கருதி இப் பொழிப்புரையை எழுனேன். 

உபகாரங் கருதி எழுதியுள்ள இச் சிற்.றுரையில் 

ஏவ்விடத்திலேனும் ௮வத்தை வயத்தால் முரண்கள் 
காணப்படுமாயின், அறிஞரவைகளை மன்னிக்குமாறு 
கேட்டுக்கொள்ளுகிறேன். 

ம. தி.பா,



உ 
குருவேதுணை, 

தமாரதேவ ரநளிச்சேய்த 

சாத்திரங்கள் பதினாறனுள் 

முதலாவது 

மகாராஜா துறவு 
ரூலமும் உரையும், 

பாயிரம், 

கணபதி மதலிய ஐவர் வணக்கம், 

எழு?சர்ச்கழிநெடில் விருத்சம். 

அமரர்கள் பரவுர் திருமுது குன்றி 
லாழத்துப் பிள்ளையைச் சிகரிக் 

குமரசற் குருவை யிமகரி ராஜ 
குமாரியாம் பெரியநா யகியை 

மூமலமு மொருங்கே யகற்றிடு முக்கண் 
முதல்வனைச் சாந்தநா யகனை 

ஈமதெணப் படியே முடிர்திடத் தினமு 
* நாடிகின் நிறைஞ்சவொழ்த் தீடுவாம்,



2, ம்காராஜா துறவு, 

(இதன்போநன்.) சேகர்சள் (எக்சாளும்) து.திச்ன்ற 
ஸ்ரீவிருத் சஈசலச் இல் (எழுச்தமு. *யிராநின்ற) அழச் துப்பின் 

சேடார் எலானுக் இருநாமத்தினையுடைய மூ த்தமிள்ளையாறரை 
ye, Cary parr gh லெழுர்சருளிபுள்ள குமாரசுவாமி 

யாய 5 ஈசாசாரியனையும், பர்வ சராஜபுச் இரியாயெ பெரிய 

Tt Bas LO LUT FOL LD, அண ர-சாமியம்- மாயை என்னும் 

மூன்று மலங்களைபும் ஏசசாலத்தில$ற்றவஉல மூன்று கண் 
சளை.புடைய வெபெருமானையும், சார்தவியசசுயாமிகளை.பும், 

ஈமமூடைய பகோ3ஷ்டம் நிறைவேறம்டெீரட்டு, காள் 

சோறும் தியானஞ்செய்து எதிரில் கின்ற க இிப்போமாக, 

என்றவாறு. 

ஆரியர் தன்றோ சொழு கத்தை யத சரித்து நான் 

மூசத். து உரைச்சகற்பாலனவான 3 *(காழ்த்து உணககொலமி 
அத்துநிர்த்சேசம்!? என்னும் paws அல்கலக்பளூர் கம்ஸ 

காரரூபமென்ன ' மங்கலமாக ! இறைஷ்சி மாழ்த்திடுடாம்? 
என்றார். நிஷ்ப்பயோஜனமாக வணஙநாமல், பிரயோஜனய 

கருதி வணமங்னெசனை விளக்க  ரமசெணப்டடியே முடிச் 

இட? என்றார். ப்ராரம்பச்தில் மாத்திரம் தேவதா தியானம் 

செய்து விட்விடாமல், நூல் நிறைவேறுங்காறும் மேற்குறி 
தீ, ச தெய்உம்-ருரு என்லும் இகர்சளைச் ரர் நிததவண்ணமே 

இர் தூலெழு தேம் என்பார், “ இனமு-சாடி.நின்றிறைஞ்சி. 

வாழ்த்திகிலாம்? என்றார், இருமு.துகுன்றமானது பரமேசு௮ 

9 வேசாச்சகுடாமணி, 
 



மகாராஜா துறவு. ர 

சன் எழுச்தருளியிருக்ன்ற புண்ணிய ரூபமான மோயிலாச 
வுச்ளசா தலால், சேவர்சள் வழிபன்ெறனர். இசற்கு, 

* லண்ணமா மலர்சொ9 வானவர் வழிபட 

வண்ணலா ராயிழை யாரொ மமா்விடம் 

விண்ணின்மா மழை பொழிச் இழி.யவெள் எருவிசேர் 

இண்ணிலார் புறவணி இருமுது குன்தமே. '' என்னுர் 
ச .மிழ்வேதமே சான்றாகும், 

ப.ரமாசாரியப் பெருர்தகையார் பிரமஞான போதகர்க 
னான, குருமார்ரளட் சிரச்ச௨ராகதலால், குமாரசவாமிபை 

 ருமாசற்குரு ' என்றார். இ.சனை, 

 யாவருக்கு மெப்பொருட்கு மின்பமெய்த கின் றகர் 

மூவருக்கு மின்புறுத்து மூவிரு இறத்தருக் 
தாவிலின்ப மெய்தகின்ற சத் தவச்ச ளனென்பவா 

3லாவிலின்ப வுருவமான வொளிசொள்கும. வீசனை 

என்னார் சணிகைப்புராணச்சா ஐணர்ச. 

பார்வதிதேவியாரென்று வி.ாக்ச, * இமஇரிராஐ குமாரி 
பாம் பெரியராயட ! என்றார், 

மற்றைய ஆரிரியரைப்போலாது, ஏஃகாலச்தில் அன் 
மாக்தளைச் தன்னடிகிழலில் பச்குவசாலத் இற் சேர்ப்பவர் 

என்று குறிப்பிக்ச 'முமலமு மொருல்சே அசற்திகமுச்சண் 
முதல்வன்? என்றார், 

தருமு. தருன்று என்பது ஈசொட்டின்சனுள்ள ஒரு 

சிவஸ்தலம்,



¥ ம்காசாஜா ge}. 

a இமூசிராஜ புதல்லி: ” என்பதன் வரலாறு, 

பீரமதேவனது மானத புத்திரி லொருகளுயெ சச் 

கன் தனது தப்பு ல்வியாகப் பிராட்டியார் அவதரிச்சவே 

ண்டமென்று பலகாலம் அருர்சவஞ் செய்இிரர் னன், அவ் 

வாதிருக்சையில், சஃபிரானது சட்டளைபெற்ற உமாதேவி 
யார் காளிச் இிதியிற் சமலாசன ச் இன்பேசில் வலம்புசிச்ச்ச 

வழி.வாய்ச் சவ சாமங்களை யுச்சசித் தக்சொண் டிருர்தனர், 

மாசிமாதத்நில் மசாகஷத் இர ச்தில், சச்சன் ger eter Suna 

வேதவல்லிபுடன் ஸ்சானஞ்செய்து திரும்புகையில், இறை 
வியாரது வலம்புரிச் சங்ககடி யைச் சண்டு கைசளிற் ரல்ச, 

அது குழச்தைவடி. வேற்றமையசற் களித்த, அருடருச்,ச 
மனைவி சையி லளித்து உடன்சொண்டு தனது சச்சமா 
புரியை யடைர்சனன், வே சவல்லி, அம்மையாரை வளர்த்து 

வச்.சனள். பிறரு தேவியார் சவஞ்செய்து சவெபிரானை மண 
த்து இருக்தைலை யடைர்து வீற்றிருந்தனர், இஃ இங்கன 
மிருச்ச, 

பின்பொருசாலத்.இல் சச்சனா லியற்நப்பட்ட யாசத்து 
ச்குத் தன் மாமஞாரசயெ வெபெருமானை அழையா து கர்வி 

த்இிருக் சை, இிருச்சைலாயரியில் கெபெருமான் இிருவோ 
லக்சகவ்சொண் டெழுசர்தருளியிருச்சையில், ௮௧7. உாமபா 
சத்.இலிருச்ச பிராட்டியார் உணர்ச்து பெருமானை வண 
ங் ேகரிலாட் பணியாத சச்சன் see! Queries 

யும், அதனா லாயெ சாகாரயணி என்னும் பெயனாயும், ௮௧



மகாராஜா துறவு. ட 

னால் போஷிச்சப்பட்ட உடலையும் இனிச் சூச்சல்லேனள், 
ஆதலின் மா ற்றியகுளவேண்டும்!? என சேண்ட, வெபெரு 

nies Rogers தோர்ர்து “ஈம்:மிடச் சன்புள்ள இமடூரி 

ராஜனும் கின்னைப் புத்திரியாசப் பெறுசற்பொருட்டு அக் 
விமாசலத் துள்ள ஒர் தடாசத்தருஇ.ற் பெருக்சவஞ் செய்டன் 
னன், ஆவின் சீ அவன்பாற் செல்க? எனப் பணிச்ச, 

பிராட்டியார் சென்று ௮௪ சடத்இல் அலர்ச்த ஒர் சாமசைத் 
தவிரன்மேல் பிள்ளைமைத் இருச்சோலக்கொண் டெழுச் 

தீருளி யிருச்தனர், அம் விமையபர்வதவாசன் ௮து சண்டு 
அடல்கா மூழ்ச்ரிசொண்டு டாடிப் பணிர்து தனது shes 
யாற் முக்கு அவ் வருமைக் குழந்தையைச் சகொண்சசென்று 
ies மனைவி மே€னையாசிடல் சொமிச்ச, ௮ல் வம்மையார் 

மூழ்வ மிகுச்.து அக் குழர்தையை வாஙடப் பாலூட்டி. உளர் 
த். தவதனர் என்பது புராண சரிதம். (௪) 

குரு வணக்கம், 

மறைமுடி வதனில் விளக்கிடு மொளியே 
மனிதரைப் போலவர் தெனது 

சிறைதவிர்த் தாண்ட சவெப்பிர காச 
தேசன் றன்னைமற் றவன்ற 

னறைமல ரடியைப் போற்றிடுஞ் சார்த 
்-. நரயசன் றன்னைமற் றவன்ற 
னிறையருள் பெற்ற பழகிமா மூனியை 

செஞ்சிஅ ளிருத்தியே பணிகாம்,



ள் மகாராஜா துறவு. 

(இ-ள்.) வேச அர்தத்தில் பிரகாசிக்சின்ற சோதி 

சொரூபமான பிரமமே மனிதவுருவத்தோடு aig என்னு 
டைய பர்சத்தை தநிவர்த்திசெய்து ரசுமித்த சிவப்பிரகாச 

னென்ஞனுர் திருநாமத்தினையுடைய ஞானாசாரியனையும், ௮௪ 
இலப்பிரசாச தேன ற சேன்பொருர்திய தாமரை மகர் 

போன்ற இரு௨டிகளை 4 த.திக்கின்த சா*்சவில்க சு௨ாம்்யை 

யும், HF சாக்சசாயகனது பூரணசடாகூ த்சைப்பெற்ற பழகி 

சுவாமியைபும் மனச்தில் யைத்து வணங்குவாம், எ-று, (2) 

ஆழத்துப் பிள்ளையார் துதி, 
அற ர்க் கழிகெடிலடி யாசிரிய விருச்£ம். 

தொய்யின் முலைக்கோ டி.ஏண்டுகவான் 
திக்கை மூன்று விழிதுிபிற் 

யய சைவ முதனமகமுர் 
துலங்க வருமொண் பிடியுலக 

முய்ய ௮,25௮) மொருகளிற்றை 
யுலவா விருத்த சைல)்தில் 

வையம் பரவு மாழத்து 

வாழைங் கரனை மனக்னைவாம், 

(இ-ள்.) சத்திரமெழுசப்பெற்றுள்ள சனங்களே கொம் 

புகளாும், இரு சொடைசளே தம்பிச்சையும், முக்சண்சளும், 
குற்றமில்லாச சைவமுதற்சமயல்களாயெ மதல்களும் விஎல் 
கும்பண்ணம் எழுச்சருளுறெ ஒள்ளிய பார்வதி தேவியா 
சாய பெண்யானை, பிரபஞ்சகாசசெள் ஈடேஜம்படி.ப் பெற்
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நிய ஒப்பற்ற (பிலா ய002292 அிர2சர்சலமென் 
ச திருத்தலத்தில் உலகமெல்காம் உணல்குஇன்த பாசா 

தீ. தி லெழுர்சருளியிருச்கற ஐர்.த் இருக்கரங்களை யுடைய 
காயரப்பெரமானை மனத்சால் ௨ணங்குகோம், ஏறு. (௯) 

₹ சைகசமயமே சமயம்' எனச் தா.புமானவரும், * சைய 

னை மேற்சமயம் ேறிலை ? எனப் பிற பெரியோரும் கூறி 
ச சற் சொப்ப, இரும் : துய்ப ward” aor. 

விருத்தாம் பகை நதி, 

எழுசிர்க் சழிசெடிலடி யாசிரி.ப விரும்சம், 

௨ நட்கலி வலியின் ஞானாுன் ளெறிக 
ளிறக்.த:பிர் கொ?2ஈறி மேவி 

£ரூட்கொடு கலங்கா வகைகலி யென்றும் 
வந்தணு காப்பதி தன்னிற் 

ஜெருட்சத்திக் கருணை யுருவதாய் கின்று 
தெளிகிக் ர மிறைவீயெங் குருவோ 

ருட்கடல் பெரிய ஈாபகி யுலகு 
கனைமுதல் Doras "இடவ ரம், 

(இ-ள்.) அச்சா ரசமான அஞ்ஞான தின் வல்லபத்சால் 
திவருவமான ஈல்ல சனமார்ச்சங்க எழிரது ஜீவசோடிகள் 

ணம் ற் சென்று ம.பச்சும்பொருச்இச் கலக்காதிருக்கும் 
ணம் (மூச்சாலத் திலும்) அஞ்ஞானம்வச்.து பொருச்துத 

ங்லாத ருத்தாசலத்தில், ஞான௪த்தியான மஷனோேன் ணி



24 மதாராஜா துறவு, 

யம், இருபாசொருபியாகச் சகளீகரித்து வ தகின்று அடிய 
வர்களுக்கு ரான அஞ்ஞானக்களை விளக்குெ தலைவியும், 
எனது குரும், ஒப்பற்தஇருடாச மூச் தரமும், பெரியள யக 

யென்ஞுர் திருகாம முள்ள வரம், உலகங்வளுச்சுத் சாயும் 

தலைவிபுமாகவுள்ள வீ, த்சாபிகையமமையை வணக்குவாம். 

விருச்சாசலச் ல் எழுச்தருளிகின்று அடியலர்சட்கு 

அருள்புரியும் பரதவ சயான டெரியராயகஅம்மபையாரைத் 

து.இிச்சப்புு*ச இத் துறவுநாலாசிரி.பராசய பூரிகுமாரசேவ 

கமாமி.ன் ௮.பிகையைத் தெருட்சச்தி) இருபாசொருமி ) 

எக்குரூ; அருட்கடல் ; பெரியகாய ; உலகுக்கு அன்னை 

முதல்வி என எழுவகைச் மார சாக்கு பிகளுணர்த் தி உணவில் 

நின்றனர். 4 

@surGuradats Yow. ct gs goes ate 

வனையும் ௮றி .2. ரும்புவோர்களாய் இக் விஈப்பினால் நிதி 

ச.பவின்பாதபல பெய்தகின்ற முமுட்சுக்,ஸரச்கு ஸ்திரமான 
விராகித்தியை உதசேரித்த ஒப்பும் உயர்வு மற்றஉளா இது 
ஒருகன் ௮,சா௨௫, தன்விகரில்லாச் தலை௨ன யெ மசர்று 

சன், ஒத்த அன்பும், ஓ.த்த அழகும், ஒத்த கல்வியும், ஒறு 
குடிப்பிறப்பும் உடைபளாக பிரு$,ச பனைவியையும், அகி 
டமான அரசபோசாழிகளையும், அன்னை தச்தையர்களையுத் 

வெறுத்து பூர்கா.தபோகமாசலிருச்ச ஏிற்றின்பங்களை 1 டீ 

ாசனபுரஷா.இகளைப்டோல கெறுத்துச் ச.றவுபூண் பேதி 

1 கார் தாசனம்-௭.இரொடுத்.ச அன்னம், புரீஷம்ஈமலம்.1. 

  

      

   
   

   

  

 



மகாராஜா துறவு. & 

ன்பமடைர்ச தன்மையைச் இர்திக்ருர்தோறும் பர்ச மதக 

ஈரம் உலகபோசங்களை வெறுத்துத் துறகடையச்செய்யும் 

அற்புதமான சரிசமுதலிய பதினுற நூல்களையும் சமிழில் 

செய்.பும்வண்ணம் தமக்குத் திருஉருள் புரிர் ச கருணைச்சட 

லா9 வுள்ளவளாலின், அன்பு Barr எழுஉரை மொழிச 
சாற் புகழ் த துதித்கன சென்ச, 

அம்பிகை இயர்சை ஞானமே வடிவமாக உள்ளவளாத 

லின், 'செரிட்சர்த? என்றும், ஆன்மாக் உரின் பக்கு௨த்துச் 
சிடாச அ.டர்சளிட. மெய்தி வலிய ௮௭ /சிபவ மாதலின், 

‘smerny un என்றும், உவகின்சகனுள்ள ot salar 

குறைகளை ௮. ; ளோ மேற்கொண்டு திவீர்ச்ட௰கும் 

௮மைச்சன்போ.. “ல, சனக்கு மேலொரு தலைமைப்டொரு 

ளின்றிச் சானே மு சன்மையானவளென்று விளச்கு௨ான், 

' இறைவீ? என்று, பிற ஐன்மாக்சளின்பொருட்டு மானைக் 
காட்டி மான்பிடிட்பா னெய் துமாறு wel sacra Cer aw 8 

Bes go (wing, wo stsenBu Guepi sss: er eae 

டத்தில் நின்று) உப் /குமாறன்றிப் பெரியசாயடி என் 

ஜஸுச் திருப்பெயருடன் எப்நி உண்மையாக கின்று உபசே 
௪ம் சே.ப்சன ளாசலிம் £ எப்குரூ? என்றும், சமது கு. வனை 

இறைவனே எனக் கூரல் வழக்மமாயினும், ௮.து உண்மை 

மயிற் சிற்சிலவிடங்களில் முரண்படவுங்கூடும்; இவர்க்கு அவ் 
கனமன்றி உண்மையில் இறைவியே குரு சலின் உள்ள 
படி யுனாத்த.ம், இவள் உண்மையான இருவுள்ளம் அன்மாக்



£6 மகாராஜா துறவு. 

களை இரகஷி்சல்கேண்டு மென்டின்ற தயவா$வே உள்ளசா 

தீவின், “ஒரு அருட்கடல்' என்றும், இருமகள் முதலிய எல் 

லாரினுஞ் ஏறக சகளாசலின் ' பெரியராய&' என்றும், காச 
தத்துவமுல் பிரிதிவுசத் தய மீராகவள்ள அணைத்தும் உண் 

ws) Baer காரணியாசலின் 'உவ௫ிர்கு அ.ட்னை' என் 

௮ம், அகேக புத்திரர்களை யுடைய மாசால்னாம துவள் கண 

வனாகிய பிசா இறந்து முசன்பையுர்று நிர்குமாறுபோலச் 
ச,ச்5.பும் சவமூம், பரி 5.பு ப ஒளிபும், பாலும் கவையும், Si... 

இம் அலைபும், தியும் கட. டொல வேறுபடாப் பொழுளாச 

வினாற் சிவமே சச்கபும், சச்சயே சிம் அன்றி, உண்டை 

யீல் இர வகைப்பொரள்ச பிருப்பதாசச் கூறல் இல 

டகம் அன்ற மாசலின் 'மூரல்ல்! என்றும் கூமிஞர், (௪) 

சபாநாயகர் துதி, 

தங்களார் சடையிற் கங்கை£ர் இளிப்பறி 

திருந்திழை யுமையுளங் களிப்பப் 

பொங்கரா வொடுகற் புலிமுனி வர்கண்மால் 

போதய னபாரர்கள் போற்றத் 

துங்கசான் மறைக டுதித்திட வைக்து 

. தொழில்விரிச் திடப்பொது வதனிற் 

செங்கழ லதிர ஈடஞ்செயும் பொருளைத் 

இனம்பணிச் தடரொழித் இவொம்,



மகாராஜா துறவு, க்கி 

(தன். சந்திரன் பொருச்திய சடையில் க௩்காசல் 

மானது ததும்பவும், செல்விய அபரணம்களை ய்ணிர்த உமா 
சேவி.பார் மனமடூழவும்,. சறுஇன்ற் பாம்புருவமான பதன் 
சலி, வியாக்கிரபாதர் என்னு மிரண்டுமுனிவர்சளும், திருமா 
லும், தாமரைமவரிலிருக்கின் ற பிரடசேவனும், (மற்றைத்) 

சேவர்சளும் ஐ௫ச்சவும், பரிசுத்தமான சான்கு வேசங்கஏரம் 

ஆிச்சவும், (சிருட்டி, இஇ, சட்சாரம், இி்ராபவம், அறுக்கிர 
5ம் என் யி பல சகிருத்திப௩்கள் ஈடக்நவும் இருச்சிற்தம்ப 

தீதில் செவ்விய பரசண்டை மூழ௩ரும்உண்ணம் ஆரத் 

சாண்டஃ மம சட்தருளுகின்ற ஸ்ரீ சடராஜப்பெருமானை காள் 

சாறும் உணங்கித் துன்பக்சை $கம்சொன்மிொம், எஃறு, 

*பொட்காகவொககற் புலிமுனி௰ர்சல்?! என்றத பசஸ் 
ஈல, வியாக்கிரபாத முனிவர்களை, 

பதத்சலிழனிவ* சரதம். 

க்ஷ்ரப்தியில் யோககித்இராை செய்யும் இருமால் ஒரு 

ள் துண்ணென்றெழுர்து “அ௮ரசாச௩க!' என்று சிரமேற் 

கைகூப்பி அரந்சக் கண்ணீர் தரித்து அசைவற்றிருக்கம் 

கண்ட ௮௨ரது சயனமாயிருந்த உ.திசேடன் :: சேகரீர் ௮2 

வாறிருச்சச் சாரணம்பாது :'-என்று வினல, இருமால் ** எம 

திறைவர் தாருசாவனத்தில் சடிச்தருளிய இன்பச் தழுர்சி 

Corer” என, தானும் அர் ஈடச்சைச் தரிசிக்க விரும்பி ௮ 

இருமால்பால் விடைபெற்று, திருச்கைலையி னொருபு றம் sa: 

ஞ்செய்து வெபெருமானால், அச். இரிமுனிவரும் அவர்மனை வி



௧௨ மகாராஜா துறவு, 

அதுசுயைய மியற்றிய gassed ௮ங் வ துயையின் ௮ஞ்ச 

AS Crear dS விழுக் ச காரணச்சால் பசஞ்சலி யென்னலுர் 

இருசாமத்சோடு இருத் தீல்லை வனமடைந்து வியாச்ரெடாச 

முனிவருடன் திராடன சர்௪னஞ் செய்தருளிஞர், இகர் ௪7 

மூச் சாளம் சர்ப்பவடிவாசலின், இப் பெயர் பெற்றனர், 

வியாக்கீரபாதழனிவர் சரிதம், 

மத்தியச் சனமுனிவர.து தப்பு,சல் உராய மழமுனிகர் 

fog சந்தையார்பால் விடைபெற்றுச் பெ பருமானத திரு 

ஈடனதரிசனங் காணத் இர திதில்லே௨ன, சையடைக்த: சியா 

ர்ச்சனை செய்ய, ௨ண்பெடுதல் முதலிய குற்றடக ளொழிர்ச 

மலர் கொய்சர்குப் பொழுழ.புடருமூன் சேன்று மரங்களே 

றிற் பணியாற் மைசளல் சால்சளுஞ்சாக்ுமேஇரவில் சண் 

செரியாசே என்று மனம் வருர்த, செவபெருமான் அவருக் 

குச் காட்டுதக்து *யாதவரம் வேண்டும்!” என, மழமுனியர் 

** சுவாமி! ரையும் சாலும் புபிடோலப் பெற்று அவற்றிற் 
சண்ச ளிரக்பகேண்ுும்!? என, இறைவர் அவ்காறே பிரசா 

இச்.துச் சென்றனர், அ. ஐமுதல் ௮வர் வியாக்ரபாதர் எனப் 

பெயசொய்தனர். சாம் விரும்பிய வண்ணமே செவெபூசை செய் 

ககொண்டிரச்து திருடனச் சரிசி* னர் என்பசாம், 

பொங்கரா வொடுரற் புவிமுணிவர் என்பதற்குச் சிறு 
கின்ற அரவும், சல்ல பு6௮.பும், மூனிவர்சசம் என்று கொள் 
ளிலுமாம், *



மகாராஜா துறவு. anh 

ஐர்தொழில் விரிச்திட இறைவன் நிரு£டனம் புரிக 

ன்ரு ளென்பதனை, 
¢ ் பூமலி கற்ப£ப் புத்தேள் வைப்பு 

சாமரீள் வளாப்பி னானில வளாகமும் 
ஏனைய புவனமு மெண்ணிக் குயிருள் 
ரானே வகுத்த துன் சபருகக் கரமே 

சனித்சனி வகு சசாசரப் பகுதி 
யஷைசத்தை.புங் சாப்பதன் னமைத்சகைத் சலமே 

சோற்றுபு கின்ரவத் தொல்லுல சடங்சலு 

மாற்துவ தா.ரழ லமைத்ததோர் ரமே 

சட்டிய வினைப்பய னெவற்தைபு மசைச்தகின 

cds grates மூன்றிய பசமே 

அடுத்தவின் லுயீர்கட் சளவில்பே ரின்பவ் 
கொடுப்பது மு சல்ககின் குஞ்”ச பதமே 

டந்தோழீ லைந்துதின் மெய்த்தோழில்."'-- என்ப 
முதலிய ஆன்றோர் இிருவாச்ருகளானும் சரதியாதிசளானு 

ufos. (6) 
சிவகாமியம்மை துதி. 

எண்?ர்ச் கழிசெடிலடி யாசிரிய விருத்தம், 

அ௮ருளூருவா யுயிர்கடமக் கன்னை யாகி 
யஞ்ஞானர் தனையகற்றி யமல மா 

மருளிலதாய் பெய்ஞ்ஞான மாகு முத்தி 
வாய்த்திடவே காத்தருளி வானோ சேத்த



ao மகாராஜா துறவு, 

விருள்கெடவே மிளிருமிருல் கழல்க ளார்ப்ப 
விறைபுரியுர் திருஈடத்தாற் ஈளித்து வாழுக் 

தெருண்மருவு மன்றகான்கும் பாவுக் இல்லைச் 
சிவகாு சுர்தரியைச் சந்தை செய்வாம். 

(இன்) காருண்யமே உழு.வாம், ஜீவகோடிசளுக்கெய் 

டாம் மாசாவாடு, அவர்களது அஞ்ானத்சை நீக்இ, கர்ப வ 
மாய், மயச்சமற்றதா.ப், உண்மைஞானவடிஉா.புள்ள மோகூ 

சை அடையும்பொருட்டு உபமரித்துகின்று, சேவர்களெல் 

லாம் இ.இச்ச ௮1 சகா. மொழியும்வண்ணம் விளட்குகின் ஈ 

பெரிய வீரக்சழல்சள்புழங்க இஸறைஉணாற் செ.ப்யப்பகின் ஈ 

இருஈடன தீசால் படழ்வடைர த, அறிவுமயமான கான்று 
வேதங்களும் து.இிக்னெற தெம்பரச்- ஈச இிருக்சோயிலாகஃ 

கொண்வொழ்டுன்ற சிவகாமசுச்சரில.பத் தியானிப்போமாச, 

ஆன்மாக்களுக் சறுக்கிரசம் புரிச$லயே பெரும்பொரு 
னசச்சொண்டு ஸ்ரீ மஹாசைலாயச்சே எழுச்சருபரியிருக 

கின்ற ஸ்ரீ மததசாசதாசயப் பெருமானே மும்மல ஸ்தா 
னான .ஒன்மாக்களை ரகதிக்கும்பொருட்டு சசம்பர கேத்தி 
ச,தீ.திற் சபாபதி என்லுர் இருப்பெயர்பூண் டெழுச்சருளி 
யிருக்சென்ற ஈடராஜராடைய பஞ்சூரு சத்தியத்தில் வைச்ச 

சோக்ச முடையவரும்,---௮ம் மஹாச சாசவனார் சொண்ட 
கோலச்தற் சேற்பத் தாமும் சிவசாமசச் சரியாய் ஆன்மாக் 

சனைப் பிறவிப் பெருல்சாட்டிணின்றும் விலகச் இருவடி 

சிழலாசெயெ பட்டின ச்சே சேர்ச்கு நோச்குடையளாய் நிற்கு 

ab



மகாராஜா துறவு, கடூ 

வீயல்பீனனான மனேன்மணி யேன்றம், இவளருவம் ஈர 

ணைப்பிழம்பே என்றும், அதற்குச் சான்று சம்போல்லானா 

உலிசாண்ட திறமே யென்றும் எண்ணும பேரறிவாள 

ஈ*சலின், ' அருளுருவாய்' என்று சொடுச்துக் களித்த 
உழும்! என்று முழித்தார். 

சிலகாமசுச்தரி - "உத்தாற் காமீச்சப்பட்ட sigh; 
சில த்சைச் சாக்கி சுச்சரி என்னும் இரண்சி முசலாகப் 

பல பொருள்களையுர் சா-கிற்கும். சிவத்சாற் கா.மிக்சப்படு 

இற சுச்சரி யென்ப சச்சன் சத்தி என்பவா்சர்ன் உண் 

ஸமத் இறம,ச்ச ஞானி. னாற சொன்ளற்பாலதும், ஏனைய 

பீதசாற் மொளனற்பாலவுமாம். ஏனெனில், ஒருஉன் சனது 

arr ofp g aslu மற்தவதசை வெச்ச ளூமிரான். 
அங்ஙனமே லவன் சனதுகருணைத்திறமாக.பபோற்ற 

லீனையே சச்தியாக அமைச்துளான் என வலேசா?ம புரா 

ணேதிரரசடசன் கடறுகின்றன. 

ம,ச்தி யென்பது, அசர்த்தகிவிரச்சியா ஓுண்டாகும் 

ஆனடசபிராப்தியே யென்றும், - அஞ்ஞான ரீவ்யெபெழு 

துண்டாகும் மெய்ஞ்ஞானமே யென்றும், ---பச்சரிவிர் ச.இ 

யடைசலே யென்றும், --பர்சரிலிர்த்தி யடைச் து வமாத 

லே யென்றும், அப்பி லடல்கெ உப்பென இறைஃனி 

லடஙல்குச லென்றும் இன்னும் பலவி தமாசவும் உரைக்கின் 

றார்கள். அஞ்ஞானச் சழற்றியி ஓு.சயமா௫ன்ற மெய்ஞ்ஞா 
னமேமுத்தியென்பது இட்வாசிரியா் சருச்சாதவின் அன்



௧௬ ் மகாராஜ் துறவு: 

ஞானச் தனையக ற்றி யமலமா?-மருனில சாய் மெய்ஞ்ஞான 

மாகுமுத்தி?” என்றார். ் 
அஞ்ஞானக்தனை யகற்றலாவது, அசல்சார மமசாரல் 

களை ஒழித்தல். அசல்காசம் சானென்பத ; மமசாரம் என 

தென்பது. இது ஆன்மாக்களுக்கு இருவினை ஒப்பும், மல 

பரிபாகமும் வச்தஞான்று ஞானசத்தியா லியற்றப்படுல் 

இரியையாம். முத்தியானது அஞ்ஞானஞ் சர்சேசம் விப 
fs முதலிய மயக்கல்சளி னின்றும் வேற்பட்ட சாயத் தரு 

க்ச புத்திசளா லகற்றவியலா ச உண்மையதிவேவழ வமாய்ப் 

புடமிட்ட பொன்போல அழுச்சற்றதாய் விளவ்குவதொன் 
முசலின், ஆரிரியரும் * அமலமாகி - மருளிலசாய் மெய்ஞ் 
ஞான மாகுமுத்தி! என்ருர். (5) 

விநாயகர்துதி, 
கலிவிருத்தம், 

செக்கர் போன்றொளிர் முச்கட் சிலம்பிளை 
மிக்கு பேரருள் வேலையை யோர்சொம்பாற் 
திக்க வன்பர்க் குதவுர் தருவினை 
யிக்ச ன.தகிற வேற விறைஞ்சுவாம், 

(இ-ன்.) இச் ரல் இடையூறின்றி நிரைவேறும்பொரு 
ட், செவ்கானம்போன்ற இருமேனியையும், விஎக்குடுன்ற 
ரூன்று சண்சளையும் உடையவசாய்த் சன்னையடைச்ச பக்கு 
வர்சளாடிய அன்பர்சரச்சுச் சமது ஏசசர் சத்தால் உயர்ச்ச



க 
வே அலிஜன்றா டட ௧௭ 

அல் ௪ 
பெரிய அருட்சடலை Scalp seksi Ran PSs. ws 
பெருமானை வண்மரகுவாம எற, 

இடலீசாயசப் பெருமான் பரிபச்குவமுடைய ஆன்மாக் 
கட்குக் சருணைபூரியுச்இிவ்காட்ட wigs Moder sg 

ஆன்மாக்களை வரு,ச்இிய கயமுகனை வசைத்த சொம்மீனை 

அமைச். தளார். ஐப் பெருமானுடைய தஇருவுருவ தரிசன 

ழமூடையாா அவர் காச்துள்ள பீன்னசச் சத்தால் அவர் ௪௫ 

tag org Diss சால வறிகன்றனர். அல்வறிவினா vat 
சள் விக்ணீின்றி யாவர்களையும் ஆட்கொள்ளும் ௮ம் 
மு,சற்சடவுளே நினைத்து தாச் சக் கடலி லழுச்துகின்றா?க 

ளென்று தொணித்தல் காண்க, 

சர ஜென்பசற் இணக்கக் மொம்பென்றார். 

பா சம் - செச்சரியலகசி முசலிய சதோற்களின் உற் 
பவச்இற்கு இவரது கொம்பே காரண மாசலின், * Léa 
பேசருள் வேலையை யோர் கொம்பாற்-ாக்ச ward குச 
டச் ௪ரு' என்றார் என்னினும் ஒம். 

எல்லாச் காரியமுஞ் செய்.பத் தொடங்குவோர் sido 

திர்விக்கனெமாக கிறைவேறற்பொருட்டு விசாயகரை வணல் 
குசல் மரபாதவின், இர்தாலா௫ிரியரும் சா மெடுத்தக்சொ 

ண்ட மசாராஜா துறவு மொழிபெயர்ப்பு முட்டின்றி முடி 
சீற்பொருட் முசற்கண் விராயசவணக்கல் கூறினர், 

அதன் வரலாறு. 

பூர்வத்திற் கயமுசாகரன் தான் பெற்றுள்ள argSer 
இ௫மாப்பாற் பிரமாதி சேசர்கட்செல்லாம் விபத்து செய்து 

2



&9I ம்காராஜா துறவு. 

அர, தேவர்ச எதனைச் சகியாதவர்சளாகி ஒருங்குகூடி த் இரு 
க்கைலாயமலையை யடைந்து ஈர் இதேஃர் சட்டளை பெற்றுத் 

இருச்சஈநிசானத் தட்சென்று சிவபெருமானைத் தரிசித்த 
தமக்கு சேர்ந்த குறைகளை விண்ணப்பஞ்செய்து முறையிட, 

” அவன் எம்மை கோ; அரியதவஞ்செய்து சேஉர்-௮சரர்- 

மனிர் மிருகங்கள் மு சலீனோரால் இறவாதிருக்க வரம் 

பெற்றனன். ஆனால் சன துருவாட௫ு வருவோளால் இதவ! 

இருச்ச வரங் சேட்டானிலன், நாம் மாறுட்ட்ட திருமேனி 

யாக யானைமுகசச்தோடு சென்று gates யடக்குவோம்” 
என் றவர்சட்கு விடைகொடுத் தனுட்பி, பார்வதி சேவிடா 

ருடன் அப்பர்வதத் சருகிலுள்ள சத் திரச்சாலையையடை து 

அங்கு விச்சுவசன்மனால் எழுதப்பட்டுள்ள பர்.திரகடிவமா 

இய இத் திரங்களைப் பார்வ இதேவியாருக்குக் காட்டி ** பெண் 

ணே ! முதலிலுள்ள பிரணவாகாரமாகிய இரண்டு யானைக 
னில், முற்பட்டது இரிஞூர்த்இகளையுர் ச௫்தத., ௮ஃ தெம் 

வடிவம். அடுத்த சத்.இி5ள் மூவளாயுர் த*,௪த. ௮ல் Saray. 
வம், ஆதலின் யாம் ௮ப் பி.ரணவச் சித் இிரங்களின் வடிவ 

மாகுதும்?? என்று தருவாய்மலர்ந்தருள, உமாதேலியாரும் 

௮க் கருத்துச் சைச்தனர். அப்பொழுது இறைவர் ஆவ 

கோர் திருவிளையாடலைச் செய்ய, அதனா லப் பிரணவவடி.வ 

த்தினின்றும் விநாயகர் இருவவதாசஞ் செய்சனர், பிறகு 
விராயகனாக் சைலைமலையிற் சொண்டுவர்து மகுடஞ் குட்டி, 
“உன்னை வணக்கி யு சருள்சொண்டு செய்யுங் சருமம் 

ச் 
* ந 

சளை நிறைவேற்றவும், வணஙசாது செய்புவ் சருமங்



மகாராஜா துறவு, ௧௯ 

சவிர்க்கவும், உனச்கு விக்கினவிநாயக னெனப் பெயர்த் 
தோம்?” என்று இருவாய்மலர்ச்தருளி, சேஉர்களைப் பார்த்து 

₹ இவன் ஈமது மத் சபின்னை ; இஉனை் எம்மைட்டோன் மீப 
சரியூங்கள்'? எனச் கட்டளையிட் டருளினர். பிறகு தேவர் 

கள் கயமுகனது கொமிச்துயர் பொறாது விசாயகச்சடவுளை 

யுபாசிச்ச, அவர் அவ்வச.ரனோடி போர்செய்து அவ are 

வசை யாயுசங்களாலு மிறவாதவ னாதவின் சமது கொம்பை 

யொடிச் தெறிய ௮வன் பெருச்சாளிவடிஉாயினன். ௮தனை 

விநாயகர் வாசனமாகக் கொண்டனர் என்பது புராண வர 

லாறு. (௪) 
சுப்பிரமணியர் துதி, 

அ௮று?ர்ச் கழிநெடிலடி யாடரிய விருச்சம். 

கடிகமழ் கரிய கூந்தற் 
கனிமொழித் துவர்வாய்த் தெய்வப் 

பிடி.கனக் கோட்டால் வள்ளிப் 
். பெண்கொடி படருஞ் செய்ய 
படிபுகழ் புயமாங் குன்றிற் | 

பாயவண் கழுகீர் 8ீப 
மடலவிழ் செழுர்தார்ச் செவ்வேண் 

மலரடி. வணக்கஞ் செய்வாம், 

(இ-ன்.) மணம் வீசுசன்ற கரிய கூர்தவினையும், மது 

சமான மொழியினையும், செக்கிறம்பொருர்திய வாயினையும் 
உடைய தேயயானையினத சனமென்லும் கொம்பின்வழி,



2.0 மகாராஜா துறவு. 

வள்ளி பென்னும் பெயரினையுடைய பெண்கொடி. படரு 

இன்ற செல்விய உலகம் புகழுகன்ற புயமாய மலையில் 

அசன்றவளலிய இசழினையடைய செங்கழுநீர்மலர்களாலும், 
கடம்பு மலர்களாலும் சுட்டப்பட்ட செழுமையான மாலை 

அளை யணி$ தள்ள குமாரக்கடவு.. “ன் இரவடிகளை டணங் 

குவாம். எ-று, 

தனக்கோட்டின்வழி ௨ள்:*்கொடி படருகன்ற புக் 
குன்ற என சயம்பட வுளாத்சமை மாண்க, (௮) 

அடியவர் துதி, 
எழசர்ம் கழிெடிலடி யாசிரி.ப விரு ச்சம். 

வண்டூழா யலங்கன் மாயவன் மலர்பேல் 
வதிசதகான் முகன்பறை யறியாக் | Our avy 

தொண்டைவாய்க் கெண்டை விழிக்கமழை மொழி 
டூடிபிடை யுமையையோ ரிடத்திற் 

கொண்பகோ னருளைப் பொ.ரளெனக் கதர் 

குலவிய சாதனக் தரித்து 
மண்டிய வடியார யாவாமற் றவாதாண் 

மனத்திலுஞ் சரத்தினும் வைப்பாம். 

(இ-ள்.) வளவிய தளவமாலை யணிந்த இருமாலும், 

சாமரைமலரை யாசனமாக வுடைய பிரமலும், வேதங்களு 

முூணராத கொவ்வைக்கனி போன்ற வாயினையும், கயல் 

போன்ற விழிகளையும், கரும்பு போன்ற மொழியினையும், 
தள்ளிய உசொெகைபோன்ற இடையினையு முடைய உமாபிரா



மகாராஜா துறவு. ௨த 

ட்டியை இடதுபாகச்திற் கொண்டுள்ள சிவபெருமானது 

திருவருளைப் பொருளாச மிசவும் கருதி, விளங்குகின்ற 

விபூதி ர௬ுத்திராகூங்க ளாகிய சைவசாதனங்களைத் தரித் 

அள்ள அடிய௨ர்கள்யாரோ அவர்கள் பாதங்களை மனத்திலும் 

சிர இலும் வைத்துக்கொள்வோம். எ-று, (௯) 

அவைவயடக்கம், 
கலிவிருத்தம், 

சகார்திம் வலியையுு் தடர்கி ரைக்கட 
லகலழும் பின்புளோ ரகழி லஞ்சிதான் 
புகழுற விளக்நலே போல விச்செயு 

டகைதக ந கலைஞாபா றனைவி எக்குமால், 

(இ-ள்.) சகரர்களது வல்லபத்தையும், விசாலமான 

அலைகளை. புடைய சடவினது அகலத்தையும், மற்தையர்க 

ளால் தோண்டப்படிற குளந்கள் சோர இபொருர் தம்௨ண் 

ணம் விளச்குந்தன்மையைட்போல், இச்செய்.புட்களும் உய 

ர்வு பொருந்திய கலை ஞான வல்லவர்சனால் செய்யப்பட்ட 

நூல்களை விளக்காகிற்கும், எ-று, (sv) 

apeié sfosecyg யாசிரிய விருத்சம். 

துங்களொண் கவிகைத் த௫ரியர் தணிதோ 
டி.சழ்கடற் முனைமா ராஜ 

னங்கண்மா நிலத்திற் றுறந்துவி டடைந்த 
வரியவிக் காதையைக் தமிழா



௨௨ மகாராஜா துறவு. 

லிங்குமா தவத்தோ ரிசையுமென் றிசைப்ப 
விசை த்தனன் வீடுற்க் கேட்டோர் 

கொங்கலிழ் பொழில்சூழ் பழமலை யுறையுங் 
குமாரதே வென்னுமா முனியே, 

(இ-ள்,) ஒள்ளிய சர இரவட்டச் குடையையும், ஆக 

இஞாசக்கரத்தையும், விளங்குகின்ற கடலைப்போன்ற சேனை 

களையும், அழுத்தமான தோள்களையு முடைய மஹாராஜன், 

அழூய இடமகன்ற பெரிய உலகச் இல் அரவுபூண்டு முசத்.இ 

யடைந்த அருமையான இந்தச் சரித்திரத்தை, இங்குள்ள 
பெரியோர்கள் தமிழ் யாப்பினால் பாடெனக் கேட்டோ 

வீடடையும் வண்ணம் பாடினான், (அவன் யாரெனில்), 

மணம் வீசுகின்ற மலர்கள்விரிர்த பொழில்சூழ்ச்துள்ள விரு 

த்தாசலத்தில் எழுக்தருளியிருக்கன்ற குமாரதேவ ரென்னும் 

இருசாமத்தினையுடைய மஹாமுனிவன். எ-று. (sa) 

அறு?ர்ச் கழிநெடிலடி யாடிரிய விருத்தம், 

சிவன்றிரு வுருவா மைந்து 
சின்மய வெழுத்தும் வாழி 

நவந்தரு நீறும் வாழி 
ஈயனசன் மணியும் வாழி 

கலின்றருங் ர தேவன் 
கழலிணை யிரண்டும் வாழி 

யவன்றிரு வடியார் தம்மோ 
டாருயி ரனைத்தும் வாழி,



மகாராஜா துறஷே ் ௨௬ 

(இ-ள்.) பெருமானது தஇருவுருவமாகிய ஞானரூப 

மாய் விளங்குகின்ற பஞ்சாகூரங்கள் வாழ்க, பு.துமையைத் 
தீருன்ற விபூதியும் வாழ்க, கண்மணியாகிய உருத் திசாக்ஷ 
மும் வாழ்ச, குமாரதேவரது அழகைச் தருன்ற இரண்டு 

இரு&டிகளும் வாழ்க, அவனது இருவடியர் கூட்டத்தடன் 

அரிய எல்காவுயிர்சளும் வாழ்க, எ-று. 

ஸ்ரீ பஞ்சாகூரமான து சன்னொ? பயின்றவர்சளைச் வ 

சொருபமாகஜ்செய்சல ௮.பவூத் சமாதலின், £ Auer Do; 

வுருவா மைக்து சன்மய வெழுத்து '? என்றார். 

வேறே எவருடையவேனும் உருவ முணர்த்தும் Sas 

இற்கு, ௮சாவது மச்திரத்திற்கு ஞானசொரூபம் இய ற்கையி 

லிரா.த. எசனா லென்னின், மற்றையவர்கள் இறைவனான 

சிவபெருமானை ஒப்ப இயற்கைஞானமுடைய ரல்லாமையா 

லென்க, 

இப் பஞ்சாக்ஷரம் தூல-ருக்கும-நாரணக்களாகப் பிரிச் 
கப்பட்டு ஒன்றற்கொன்று மிகுர்.த பலத் இயை ௮ருள்வசாச 
வுள்ளது. ஸ்ரீ பஞ்சாட்சரத் தினை ஐரரியன் முகமாக உணர் 
ர்து மூன்றமாக்கோடிக் சஇகமாகச் செபித்து முறைப்படி, 

வொர்ப்பணஞ் செய்பவர்கள் ர௨சம்பத் துக்கசான அணிமா 5 

மஹா? ச்திசளை ஊழியப்பொருளாசச்சொண்டு விளங்குவர் , 
ஈகாரமாஇயாகவும், சொரமாதியாகவும் விளஸ்கும் மர்.இ.ரங் 
களை மூனதயே அல ருகஉாமங்க Serer,



௨௪ மகாராஜா துறவு. 

ஒங்காரமே காரண பஞ்சாக்ரர மாகும், அது ௮கார 

உகார மகார விந்து சாதங்களான ஐவகையினவாசப் பிரிக்க 
நிற்றலின், ௮ தவே காரண பஞ்சாக்ரமெனவும், இதனையே 
முத்ரர் செபித்தல்வேண்டும் எனவும் சிகாகமங்களில் மேட் 

SUBS om pew. 

பிரணவச்தினை காரண பஞ்சாக்ூரமாச அறியாமலும் 

கொள்ளாமலும் வேரொருவிசமாக இரு சலைக்கொள்ப* யென 

மற்றொரு மச் இரத்தினைக் காரணமென உரைப்பஃர்சளும் 

உண்டு, அன்ஜோர் ௮ம் மந இரத்ில் ரூன்றெழு சத்தே கிலவு 

தீலை.பும்௮த பாச$க,£ இல் ஐன்மா பலா.பின் புருஷாகார.த 

தால் (தணையினால்) வனை அடைந்து நிற்கும் இயஃம்னை 

உபசேசிச்கு முறையான மச்இிரமெனவும் ght Hat 

போலும், 

எத்துணைய சல்விவல்லப மாதிய இருக்கிறும் சித் 
fier ums வேமாய் விளங்குசற்குப் பஞ்சாக்ஷர, 

இன்றியமையாத பொருளாசலினை பச்குஃர்கள் ஆரியர் 

வழித்தாச Aun Soar. 

பஞ்சாகூரமே ஞானசோருப Somug, DogronRd 

யர் பகூமாதலின், *வென்றிருவெழுத்த? என்றும், “சின் 
மயம்? என்றும் உற்றது கூறினார். பூதீச்குறி.பல்லாச மற் 
றைச் குறிசளையுடையோர் உலசெொருள் போசசகாமிகளாகவே 

காணப்பயவொர்கள், இவர்களை.ச்சண்டவுடன் பிறர்க்குப் புள 
கரல்செதமுண்டாதல், சண்ணீர்கார்சல், சரமலர்குவிதல் மூ.த,



மகாராஜா துறவு, eg 

விய ஆச்சரியப்பட சக்ச செயல்களைத் சராகிற்பதொன்றன் 

ரூசலினானும் இதற்கு அத்தகைய இயல்புண் டாதலானும் 
“சவச்தரு நீறு? என்றா றென்றும், . 

பாசபத்சராய் பிறப்பிறப்பெனுஞ் சல .இ.புள் தலைதட 
மாறிச் இடக்கு மான்மாக்களைப் பர்தச்கழிவு மூ தலியவைச 

ளைச் கொடுத்துச் சவோச மென்னும் ௮ இசயிக்கத்தக்க நிலை 

யில் கிறுத்துவ தாதலால், *சவச்தரும் நீறு? என்றாென்றும், 

நீறு, சைய நீறு, வைணவ நீறு, ஸ்மார்த்த கீறு என 
ஊைன்றியாராய்வார்ம்கு மூன்றெனக்மாணப்படினும், ௮ந்தக்த 

முறைப்படி அ௮ணிவார்க்கு அது புதமைதருவ சொன்றாச 

வின், பொதுமையாகவே :*ஈவந்தரு நீறு? என்றா ரென்றும், 

மற்றையவை இரண்டும் பரபச்க*சனவா.ப் சைவூற்றி னள 

உன புதுமையைத் தரற்பாலசன்மையால், அலைகளை ஓழி 

தீ ஆரிரியர் ஈ௨ர்சருகிறென்று சவ விபூதியையே உரைத் 

தன ரென்றும், ஏனைய பூதிகள் இரந்த விபூதியை யொப்பப் 

பிறராலும் சிறப்புற அச்சப்டடாமையும் இஃவிபூது சைவ மர் 

திர சொருபமாப்ச் சைவமக்திரங்பளால் ஆக்சப்படுகலை ஐ 

ரியர் விளக். * சவர்தரும்? என்றார் எனவும், இன்னமும் 

உடசமான பலவிதமாஃவும் பொருள் விளக கிழ்கும் என 

வும் கூறுமாறு ஈய மெனு மடைபொலிதந்து நிற்றல் காண்க, 

ஈயனான்மணிரயனத்தி லுண்டான ஈஃல மணி, 

ஈயனம் போல்வதான நன்மணி; நயனச்தி வொளி 

தீச்.து கிற்பசான சுருவிழிபோன்ற ஈல்மணி என ௮ம்.௦ணியி



Om மகாராஜா துறவு, 

னிடத்து அடியவர் கொண்டுகிற்கும் ௮அபிமானத் தினை ௮ம் 

மொழி தெற்றெனவிளக்குதல்சாண்க, பஞ்சாகூரமும் இரு 
நீறும் உருத்திராச்சமுமாகிய இம் மூவகைப்பொருள்சளையே 

மோக்ஷசாதனங்களாக மோக்ஷமளிக்கு முதல்வன் சக்.து நிற்ற 

லால் அவைகளை அடியவர்கள் ௮ன்பொடு கைக்கொண்டு 

நிற்ின்றனர், 
இது துறவுதூலாதலாலும் துறவிலும் நிர€சயலின்ப 

மான சிவசாயுச்சியத்தனை அடைவான் விரும்பி திற்கும் 

சகு.இயினர்ச் குரியதாசலானும் மோக சாதனஙகளையும் 

ஆ௫ரியனையும் அடியவர்களையும் ஆருயிர்களையும் amps Sey 

சென்ச, ஆரிரியனை மெய்க்கடவுளாசச் கொள்ளுசல் இச் 

தூலுடையார்ச் குடன்டாடாதலின், கடவுளை எண்டு வேறு 

கூறினா ரில்லையென்க, 

நூலாசரியரான குமாரதேவருடைய பெயர் கேட்சப் 
பதெலால், பாயிரமுனாத்சற் குரியாரால் இவ் வாழ்த் துமாக் 

சப்பெற்றசென்று கோடல் சலம், குமாரசேவ னென்றது 
முருசச்சடவுளை என்றும், குமாரதேஉன் - குமாரலுக்குச் 
சேவன் ; அவன் வென் எனவும் பலவாறு கூறுவர், இங் 

வாஇரியர் பெரியசாயகி யம்மையின் மாணவராசலால், ஈண் 

டிஃ்தே யுண்மையென் றுலாக்ச வியலா.து. (௪௨) 

பாயிர முற்றிற்று,



ஆரல், 
எழுசர்ச் சழிசெடிலடி யாரிரிய விருச்சம், 

தீருக்களர் கைமி சாரணி யத்திற் 
றங்கிய முனிவர்கள் சூதன் 

வரப்பணிர் தேச்திக் கதைகள்பற் பலவா 
வகுதீ.துரைத் தனைமகா ராசன் 

திருக்கை யெக்கட் குசைததிலை யதுநீ 
செப்பெனச் சுருதியிற் சொல்லுஞ் 

சுருக்கமில் காதையிதுவெனத் தொகுத்துத் 
தோமறக் கேண்மினென் அுரைக்கும், 

(இ-ள்.) மரங்கள் விளங்குகின்ற சைமிசாரணியத்தில் 

(சவஞ்செய் தகொண்டூ) வாழ்கின்ற செளககா இ முனிஷர்கள் 

(இருச்குமிடத்திற்கு) சூதமுனிஃர் (ஒருகாள்) வருதலும், 
(அச்சவுனகாதி முனிவர்கள்) அவலர வணங்கத் துதித்து 
சூதீரே, எங்களுக்குப் பற்பலவிசமான ௮௧ சசைகளை 

வகுத்.துரைத்தீர் (எனிலும்), இதுசாறும் மஹாராஜனது 
அழூயெ சரித்திரத்சை எங்களுச்குச்சொன்னீர்களில்லை. ௮.5 

லால், அச்சதையைத் தேவரீர் இப்பொழுது கூறியருளு 
மென்று சேட்சவும், (அச் சூதமுகிவர்) வேதத்திற் சொல்லு 
இன்ற விசாலமான இச் கதையை சான் சுருக்கிச் கூறன் 
தேன், ரீங்கள் பரிசுத்தமான உள்ளத்தோடிருச்து கேட்பீர்க 

சாச வென்று சொல்லத்தொடங்கனொர், எஃறு,



௨௮ மகாராஜா துறவு. 

சூசமூணிவமாக் குறித்துப் பலர் பலவிஈமான அபிப் 
பிராய முரைச்கின்றன ராயினும், இவர் முர்நூலும் தண்ட 
சமண்டலங்களும் பஸ்.௦ ௬த்தராகூங்களும் உடையவராச 
இருக்கின்றார் என இவனா வருணிக்குமிடங்களில் கேட்ப 
படுதலானும், லோமஹர்வணரசென் நிவருச்கு 2 னொரு 
பெயரிருத்தலானும் இவரொருபிராமணரேயாதல்வேண்டம், 

கட்குடி ஷெறியினு கொருமுறைபலராமணிவரை ரச 
னென் நிஃழ்க்திருத்தலால் க்ஷத்ரிய, பிசாமனா, vee: 

use லுண்டான ஜாதியென் நுவாம23ப்பட்இின்ற சூத 

ஜாதியைச் சேர்க்தவரா யிருப்பிய மிருக்கலாம், கூத்த 
வகுப்பினபெனச் சவர் குழறி ௨ழிசல் இஃவர்வீஷயச்தில் 

வெகு அபத்தமேயாம். உபநிடசா இகளை இவர் முனி௰ர்கட் 

குரைத்திருச்சலால் பிராமண. மே இவரென்பது அன் 

றோர் துணிபு, (2) 
குழைத்தகண் சனைத்தே மானீனெண் கனித்தேன் 

குலவிய பலவினற் பலத்தேன் 
றழைத்தமி சகதலிப் பழமுகுத் திடுதேன் 

முூன்றிரண் டிலஞ்சிபிற் ற.தும்பி 
விமுத்சகு வயலிற் பாய்தர விளையு 

மிகுகரு காடதே சந்தா 
னிழைத்தகற் றவத்தா லுபிரெலாம் புரந்தப் 

இருக்தர சாளுமோர் குரிசில், 

(இ-ள்.) தளிர்களையடைய தண்ணிய சைசளோடு 
கூடிய சேமாமரங்களிலுள்ள ஒள்ளிய பழங்களின் தேனும்,



மகாராஜா துறவு. 2 Bey 

விளஙகாகின்ற பலாப்பழமகளின் தேனும, சழைததள்ள 

வாழைப்பழயகளொழுக்குகின்ற சேனலும் சலந்த » Geta. 

ளில் நிறைக்த புகழத்தக்ச உயல்களில் ($ரூக்குப் பதிலாகப்) 

டா.ப, அசனால் செல்விளைகன்ற உயார்ச கருகாடசேசம 

செ.ப்ச ஈல்ல சவத்தினால் ஒருமன்னவன் எல்லா உயீர்களை 

பும் ௮௩்கிருந்து அரசாண்டு இர-ஷித் தக்கொண்டிருந்தான். 

கலிவிருச்சம். 

பஞ்சம ரிஞ்சிசூம் பாபு ரத்திரக் 
ழூ ° 57 லெ ண்டிசை யிறைவர் serps 
சஞ்சபென் றடைந்தவர் தம்பைக் காத்திகல் 
வஞசகர்க் காய்மகா ராச பன்னனே, 

(இ-ள்.) (தவன் பெயர் யாதென்றால்), மேகச் சவமு 
கின்ற பதில் கழ்ர்த மா ரமென்னும் ஈகரச் இிலிருக்து குறை 

வற்ற எட்டுத் இக்கிலுமுள்ள எல்லா௮ாசர்சளும் தமது பாதங 
களை.-ணஙக, அடைச்கலமென்றடைச்சவர்களை இரட்டித்துச 

கொண்சி பநை௨ர்ச னாய வஞ்சசர்களைக் கோமிக்கன்ற 

மணாராஜனென்னும மன்னவன், எ-று (௪) 

அறு£ர்ச் கழிநெடிலடி. யா௫ரிய விரு ச்சம், 

கருகிழ லரசு வைகுஞ் 

சதமகன் நிரவின் மீக்கா 

னுருகினின் மதனின் மிக்கா 
னுலச்தினிற் பலத்ச தோளான்



௬௦ மகாராஜா துறவு. 

செருவினி லரியே றன்னான் 
றேனெடு ஞிமிறும் பாட 

முருகுடைச் தொழுகுரந் .தாரான் 
.... தூவுல களிக்கும் வேலான், 

(@-er.) (அவ னெப்படிப்பட்டவனென்றால்), கற்பச 

விருகூநிழலிலிருக்து அரசாளுகின்ற இர். திரனைச்சாட்டிலும் 

மிகுக்த செல்வமுடையவன் ; உருவத்தில் மன்மசனைப் 
பார்க்கிலும் பேழையுடையவன் ; திரண்டடகல்லைவிட்ப் 

பலமான தோள்களையுடையவன் ; போர்முகத்தில் ஆண்ிங் 

கமபோன்றவன் ; ௮ண் அண்டுகளுடன் பெண்வண்டுகளும் 

பாட, தேனுடைர் தொழுகும்படி. மலர்மாலை யணிர் தள்ள 

வன் ; மூன்றுலோகங்களை.பும் இரட்டுக்கின்ற அக்கினாசக்கா 

ED SIO UT, எ-று, 

வேல் என்பது, ஆயுதப் பொ தவசனமாதலால், வேலை 

ஆக்கினாசக்கா மென்றாம், (௪) 

கலிவிருத்தம். 

அரசர்வர் தீடுதிறை யளக்கு முன்றிலான் 

முரசுக எலுதின முழங்கு மன்றலான் 

சரைபொரு இரையெறி கடலக் தனையா 
னருவரசை மார்பினான் யாளி மொய்ம்பினான், 

, (இ-ன்.) வேற்றாசர்கள் கர்.து தனச்ருச் சட்டகேண் 
டய சம்பங்களைச் கொண்டுவர்து அ௮ளர்து குவிச்சின்ற 23]



மகாராஜா துறவு, ௬௧ 

வாயிலை.புடையவன் ) எக்சாலங்களிறலும் மு. ரசுவாச் தியயசள் 

மேழகங்கும் மணவினைகளை புடையஉன் ; கரையை மோது 
இன்ற திரைகளை யுடைய ஈடல்போன்ற சேனைகளையுடைய 

வன் ; ௮ழயெ உத்தம ரேசைகளைபுடைய மார்பினையுடைய 

லன் ;, யானையைப்டோன்ற பலமுடையவன், எ-ற, (௫) 

அசசர்தம் முடியுமு தவிருக் தாளின 
னெரிதவழ் திகிரியை யேர்.துந் தோளினான் 
பருவலர் வலியினை மாற்றும் வாளினன் 

றருகிதிக் கொடையினான் ஐருக்கு காளிலே. 

(இ-ள்.) வேற்றர்சர்கள் மகுடங்சள்பட்டு விளம் குன்ற 
(சமும்டோடு கூடிய) பாதங்களை யுடையவன். அம்கினி 
ஜொலிசத்துக்கொண் டிருக் சக்பரட்டடையைச் சுமந்த 

சோள்ளை யுடையவன், பகைவர்கள் செருக்கடைகின்ற 

சாளில் பலதை ஒழிக்கன்ற வாட்படையனை யுடையகன். 
கற்பகவிருகடத்தைப் போலவும், சல்ககிஇ பதுமரிதிகளைப் 
போலவும் வரையா துகொடுக்கும் கொடையினையுடையவன். 

அறு?ர்ச் கழிநெடிலடி, யாரிரிய விருத்தம், 

கவரியோ டால வட்டங் காரிகை யார்கள் வீசப் 
பவளவா ய.ரம்பை யன்னார் பாகடை புதவ முத்தத் 
தவளவா ணகையார் தர் தனிஈடஞ் செய்ய கின்று 
குவலய மன்னர் போற்றக் குசைகடற் முனை சூழ, 

(இ-ள்.) அழூனையுடைய' பெண்கள் சாமரங்களுடன் 
ஆலஅட்டல்களை வீசவும், பவளம்போன்ற வாயினையுடைய



௬௨ மகாராஜா 'துறவு. 

அரம்பாஸ்$£ரளையொச்த பெண்கள் சாம்பூல மளிகவும், 

மு.த்தப்போன்ற வெள்ளிய ஒள். *ீய சக்சபர் தகளையுடைய 
மாதர்கள் இசையோகெடிய பப்பற்ற நாட்டியமாடவும், 
உலகாளு மன்னவர்கள் இருபுறங்களிலும் நின்றுகொண்டு 

அ.இிக்ஃவும், ஒசைம்னை யுடைய கடல்போன்ற சைகியங்கள் 

குழ்ந்து நிற்கவும். ௭-௮, (2) 
இக்தர னால யம்போ லிலங்கய பண்ட பத்தற் - 
சுந்தர மிருக ராசன் சுமந்தபூ acon sim if gi 
வக்திருந் தவனி தன்னை மனுகெறிமுறையிற் காத்தே 
யந்தமீல் போகக் அய்த்தங் கருக்திடு மரசர் கோமான், 

(இ-ள்.) சேவராஜனது கொலுமண்டபச்சைட்போல 

விளங்.மாகின்ற சபாமண்டபத்தில் அழயெ சிங்கங்கள் சமந்த 

மலரணையின்மீது கொலுவிருந்து உலர, மனா இப்படி. 

இசட்சித்து அளஉற்ற போகங்களை ௮றபவிச் துக்கொண்டு 
அம்மாபு ரத்தில் வாழ்ென்ற ௮வ்வரசற்கரசன். எ-று, (௮) 

தூம்புடைப் பிறையெயிற்றுத் 
அத்திமி ராயி ரந்தோட் 

பாம்பினாற் பரிக்க லுற்ற 
பாரினைப் பரிக்கப் பின்னர் 

மேம்படு புதல்வர் ஈச்தம் 
வீ.றுடை வயிற்றில் லென்று 

தேம்படு தெரியன் மார்பன் 
சிச்தையா குலங்க ஸூற்றான்.



மகாராஜா துறவு. (% 

(இ-௪்.) துவாரத்தனேயும் பிழறைபோன்ற வளைவினை 
யும் புள்ளிகளையும் இரண்டர்யிரம் தோள்களையு முடைய 
ஆதீசேடனால் சுமக்சப்பட்ட இல்வுலகத்ைை எனக்குப் பின் 
னர் ஆளுதற்கு உயர்வு பொருர்திய பு.த்இரர்கள், பெருமை 
யினையுடைய சமது தவயிற்றின்வழி உண்டாசவில்லையே 
யென்று சேன் ஊறுகனெற மாலையணிச்ச மார்பினையுடைய 
௮ம் மன்னவன் மனோவியாகுல மடைர்சனன். எ-று, (௯) 

கங்கையே முதலா மிக்கக் 

கடவுண்மா ஈஇயிற் றோய்ர்தும் 
பங்கயா சனன்மா நிக்கட் 

பவளவார் சடையான் றன்னை 
யங்கையாற் பூசை செய்து 

ம திதிசட் சித்தர் ee ற் 

  

(இ-எ்.) (௮ம்மன்னவன் புத்சொபேகையால்) சுங்கை 
முதலான சறெச்ச செய்வீதமுடைய பெரிய ௪ இரீர்களில் மூழ் 

இியும், சாமரையாசனனாயெ பிரமனையும், இருமாலைஃும், பவ 
எம்போன்றத ரீண்ட சடையினையுடைய செவெபெருமானையும், 
அழடயசையால் பூசைசெய்தும், பசதேரிசட்கு (அன்னமுத 
லானவத்றை) அளித்தும், ௮ச்சனிசளிலுய?ர்,ச ஆகு இவளைச் 

செய்தும், பூப்பிரசஷணம்செய்தும், தேவர்கட்ரு, ௭ற௩ 
3



ஈன் மகாராஜா துறவு. 

கடவுண்மாக திசளாவன :--கங்சை, யமுனை, ௪ரசுவ£, 

ஈரு2சை, சிந்து, காேரி, க்ருஷ்ணவேணி, தாமபிரபருணி 

யாதய, 

இவ்வரசன் தஇருநீதிடுநெற்றியினனாப் ஸ்மிரு வழி ஈட 
ப்பவ னாசலின், அயன் அரி ௮.ரன் என்னும் இரிரூார்ச் இளை 

யும் புத் இரலாபார்த்தமாசத் சன்கைகளாற்பூசைசெப்சனன், 

ஸ்மார்த்தமதத் தினர் திரிமார்ச் இகளைக் சாரியேசுஉமரர்ஃளென் 

றம் மாயாப்பிர திவிம்பர்சளென்றும் கரு துபஉந்சள். (40) 

ANIC சாலை யக்கி ராரகக் தனவ னங்கள் 
கோலமா ரிலஞ்சு கூபங் குளம்பல செய்து மெட். 
டேலுமா தானத் தோடேயிரஷிய முதலீ ரைகது 
சாலஈற் முன மீச்துர் சருமமெண் ணான்கு செய்துப, 

(இ-ள்.) சோவில்களையும், சாலைகளையும், பார்ப்பன 
லீ௫ிகளையும், கர் சனவனங்களையும், அழகு பொருந்திய உாவி 
களை.பும், இணெறுகளையும், சடாசங்களையும் ௮சே2மாக வுண் 

டாக்கியும், பொருந்திய சோடச மஹாதானங்களுடன் இ... 

ணியசான முதலிய உயர்ச்ச பதி துவகசையான 5ல்ல சானஙச 

ளைச்செய்தும், முப்பத் த.ரண்டு வகையான தரும௩களைச் 

செய்தும், எ-று, 

உழியி ணிருமருங்கும் அமைக்சப்பெற்ற சோலைக்குச் 

சாலை என்று பெயர், 

தானங்கள் பதினாறு வசையினவும், பத்.து ௨சையின 

வும்ரமம், அறங்கள் முப்பத் திரு வசையினவேயாம், {+s)



மகாராஜா துறவு, ௬௫ 

தவம்பல புரிந்து வேக்தன் 
றனையனைப் பூத்த பின்னர்ப் 

பவற்சனைத் துடத்தேன் மேலாம் 
பரமராற் பசமூ மூண்டென் 

றுவக்துசா தககன் பத்தோ 
டொழிவறு கரும மெல்லா 

நவத்தரச் செய்து நாம 
கன்பகா ராஜ னென்றே, 

(இ-ள்.) அசேசவிசமான தவக்களைச் செய்து அம்மன் 

ஊன் ஒரு புத் இரனைப்பெற்றஉளாயினான், (புத். இரசக் சான 
மூண்டானசால் அவன்) உடனே இனி கான் பிறவியை 
யொழித்தேன் ; எனக்கு மேலாகிய நல்ல பதமும் உண்டெ 

ன்று மூழ்ர்து, ஜா,சசசர்மட்கள் மு சவீயனவாகவுள்ள விடா 

மற் செய்யவேண்டிய எல்லாக் கருமங்களையும் விசேஷமா 

கவே செய்து, (அப்புத்திரனுக்கு) உல்ல மஹாராஜனென்று 

நாமகரணஞ் சூட்டி, எ.று, 

ஒருவனுக்குப் புத்தி னுண்டானா லவன் சுர்ச்காதி 

புண்ணிய லோகங்களை யடைவானே யன்றி மோகூமடைய 

மாட்டான், ஒருவனுடைய படூப்பிணி ஒழிசற்கு மற்றொரு 

உன் உணவருர்துசல் டபோலவன்றோ கும் புத்தாசர்தான 

ச்சா லுண்டாடிற மோகம், ஜனங்கள் சொர்ச்சாதி போக 

ஸ்தானங்களையும் மோகூஸ்சானமாசச் கர.த.தல் உழக்கமாத 

லின், மகன்றரோன்.தின ஸர்சோஷத்தால் சந்தை டவமொழி



௬௭ மகாராஜா துறவு. 

ர்தே னென்றான் என்பதனிலனும், இதற்குப் பிறவியினின் 
றும் நீயேன் என்பதனிலும், பாவச். இனின்றம் விடு 
பட்டுப் புண்ணிய மிகு இபுடையவ ஞைத்குப் புத்திசனன 
மொரு காசணமாதலின், பாவத் இனின்றும்ரீவவே னென் 
(ன் என்பசே சாலச் ஏிறப்புடையசாம், 

பவ மொழிசற்கு இருவினை ஒப்பு மலபரிபாகம் சத்.இகி 
பாசம் குருதரிசனம் தத். துவவிசாரம் ஆத்மாதுபவமாதிய 
சாரணங்சளாம். இகவையிற்றின் விரிவினைட விளச்சமாகப் 
பின்ன ருலாச்குமிடச்தோறும் சாண்ச, (௧௨) 

சலிவிருத்சம். 
Cas FRED ay வியன்றா 
கோத வெண்ணெண் சலைபு முணர்த்துவித் 
தேத மற்ற குரவற் செணியம் [போல், 
போது மென்னப் பொழிந்தனன் கொண்டல் 
(இ-ள்.) வேதமார்ச்சத்தில்சொல்லப்படுஇன் ற ஞானா தி 

உயர்குணங்களை அடையக் கற்டின்ற ௮ச்,௪ ௮றுபத்.துசான்கு 
கலைகளையும் மேன்மைபெற அறிவிச்ச. குற்றமற்ற ஆ௫ரிய 

ருக்கு மேசத்ழைட்போல இரவியக்களை gait போதுமென்று 
கூறும்வண்ணம் தகூணையாச வளித்சனன், எ.து, 

குருகுல வாசஞ்செய்து எல்லாச் கலைகளையும் முற்ற 
உணர்ச் ச.பிசமசாரியானவன் குருதகூணை சொடுத்துச் ருரு 
வீனை எச்சோஷப்படுத்தி ஆரிபெற்றுச் செல்லவேண்டு 
முறைப்படி. இம்மாராஜனும் சலைசளை புணர்ர்து பிரமசரிய



மகாராஜா துறவு. ௩௭ 

விரதரூடி த்து சர்சையாலளிச்சகப்பெற்ற மிருதியான இரவி 
யல்களைச் குருசகூணனையாசஅ௮ளித்து ஆயும் விடையும் பெற் 
று,ச் சந்சையிடஞ் சென்றார் என்றனார்ச, 

மூடத்தெகல்கு, சழற்குடம், மடற்பனை பருத்.இக்ருண் 
டூசை ஆஇியலகைசளின் குணங்களை யுடையால்லா சல்லா 
ரிய ரென்பார் * ஏதமற்ற erat” என்றார், (௧௯) 

கொடிகெ ருங்குங் கொடிஞ்சியர் தோ்பரி 
கடி.ம லிக்த கடபொண் இவிகையிப் 
படியி தரப் பயிற்றுவித் தாலா 
வடி.வி லங்கு பகற்கு மணஞ்செய்வான். 

(இ-ள்) (பின்னர்) கொடிகள் செருக்பெள்ள மேன் 
மொட்டோடு கூடிய அழயெ தேரின்மீதும், கு. ராயின் 
மீதம், ௮ச்சச்சை மிகுதியாகத்தருனெற யானை யின்மீ தும், 
ஒள்ளிய பல்லக்ன்மீதும் எறி உலகல் வுலாவுதற்குப் பழ 
ச்குவித் தச் குற்றமற்ற வடிவத்தோடு விளங்குசன்ற அம்மச 
னுச்கு மணஞ்செய்யும்பொருட்டு, எ-று, (௧௪) 

மடங்க லன்ன ப Wer மாமன்ன 

னிடக்கொ ளெண்ணெழு சேசழத் இறைவர்க்கு 
முடங்கல் போக்கின் சண்டு மூடிமன்னர் 
சடங்கொள் சேனைகள் சூழ்வாச் சார்ச் சனர், 

(இண்) ரங்கம்போன்ற பலத் இனையுடைய அப்பெரிய 
aster, Mere ஒம்பத்சாறுரேசச் தரசர்சரச்கும்.



௬௮ மகாராஜா துலவு, 

இிருமுகமனுப்பினான், அத் இருமுகத்டைச்ண்ட மகுடமன் 

னவர்கள் மிகுந்த தமது சேனைகள் சம்மைச் சூழ்ந் தவர ௮ம் 

விடக்திற்கு வச்தார்சள். எ-று, 

கருநடதேயத்தரசன் அருந்த௨ஞ்செய்து பெற்று வளர் 

சத்துக் கல்வி பயிற்றி மணமூடிச் து அரசனாக்கிவைத்ச மசன் 

சசையையும் அரசனையும் மனைவியை.பும்வெறுத்துச் துரவு 
பூண்ட விசேட மொன்றினை விளக்? ௮வன் துறவின் வாயி 
லாகத் துறவறத்தின் பெருமையை விளங்கடைக்கும் விருப் 

பினராதலின், ஆரியர் மற்றைக;விகளைப்பேர்ல ௮ இ௧ கற்ப 

ter wr Sater உரைக்க விழைர் லரென் றணர்க. செய்க் 

இருவருளினரானஇவர்க்குக் காவி ரீதியிற் சிறப்பு றப்பாடத் 

தெரியாமையா லிங்ஙனம் பாடிஞர் என்பவர்சுளுடைய மட 

மையை அவர்சளே விளக்கிெனவர்களாமார்ரள். (௪ூ) 

எண்சீர்க் கழிரெடிலடி. யாரிரிய விருத்தம். 

வடிகொள்வெண் சுதையாற் பித்திகை தீற்றி 

வானுற மணிக்கொடி கிரைத்துக் 

கடிஈ௮ஞ் சாந்தம் குங்குமர் சன்னாற் 

'சமழ்த.ர மறுகெலா மெழுகப் 

பொடிசொள்?ச் அரத்தாற் சோலமே புனைந்து 
பூமலர் பொரிசனி சிதறிச் 

கொடிகண்மூ தெயின்மேன் மாடமொண்சிகரிக்



மநாராஜா துறவு, ஷி 

(இ-ள்.) வடிகட்டி யெடுக்கப்பட்ட வெள்ளிய சுண்ணச் 
சாக்இனால் சுவர்களை மெழுக, ஆகாயத்தை யளாவும்படி. 

கொடிகளைகாட்டி, மணம்பொருரந்தியு சல்ல சர்சனத்தாலும் 

குங்குமத்தாலும் வீ.தகளெல்லாம் வாசனை லீசும்படி மெழு௪, 
ச துரப்பொடியால் சோலமிட்டு, பூச்சமலரும் பொரியும் 

கலந்து மிகுதியாச இறைத்த, கொடிகளைக் சொண்டனெள 
பழய மதில்களையும், மேல்மாளிகைகளை.பும், ஒள்விய கோபுர 
ஙகளை.பும் குற்றமற விளங்கும்வண்ணம் பு.துக்கி, ௭-ற. 

அறுசக் கழிநெடிலடி. யாசிரிய விருச்தம். 

கதலிபுல் கமுகு நட்டுக் காவண மலங்கரித்துப் | தீப 

புதியதோ ரணங்கள கட்டிப் பொற்குடஞ் செறித்துக 

(மிதமுற லெங்கும் வைத்தே யிர்திர ஈகரம் போல 

மதுபலர்த் தாம நாற்றி மாபுர மலங்க நித்தார். 

(இ-ள்.) வாழைபும் கமூகும் ஈட்டு மணப்பர். தலை யலங்க 
ரித். துப் புதியதோரணவ்களைக் கட்டிப் பொன்னங்குடங்களை 

நிறைத்து மகேகைரமாக எல்விடல்களிலும் தீபங்களை ஏற்றித் 

சேனொெழுகுகன்ற மலராற் கட்டப்பட்ட தூக்குமாலைகளை த் 
தொங்கவிட்டு, சேவேர் திர பட்டினத்தைப்போல அர்த மா 
புரியை யலவ்சரித்தார்கள், எ-று, (௧௭) 

கலிவிருத்தம், 

வில்லி லல்குகை வேந்தர் மரபினி 
னல்ல சாமுத்தி ரிச,நா னன்சதாச்



Fa மகாராஜா துறவு, 

சொல்லி லக்கணத் தோடு துரிசிலா 

மல்லை மாலை முருகு விரியவே, 

(இ-ள்.) வில்லோடு விளக்குெற சையினையுடைய 
அரசர்குலத் இல் சல்ல சாமுத்திரிச சாத்திரம் உத்தமமான 

சென்று, கறட்படுற ஈல்ல இலக்கணத்துடன் குற்றமற்ற 
மூஃ்லைமலர்மாலையின் மணம் வீசவும், எறு, (2௮) 

அது?ர்ச்சழிரெடிலடி. வாசிசியவிருத்தம் 

ரூவுல சுதனி லுள்ள 
மு௫ழ்முலைக் கருங்கட் செவ்வாம்ப் 

பாவைங செழிலிற் போதன் 
பகுத்தெடுச் தயிசோ Cu 

வோசியர் நீட்டி. னனென் 
அலூனி துரைக்கச் செய்ய 

பூவுறை திருகி ரும்பும் 
பொற்புட னவதரித்தே, 

(இ-௪.) மூன்று லோசங்சளிதுமுள்ள குவிர்.௪ சொய் 
சைசளையும் பெரிய சண்களைபும் செவ்விய காய்களையு 

முடைய பெண்களின் அழல் பீரமன் பயட்டெடுத் த உயி 
சொ பொருச்் தும்்வண்ணம் சத்திரத்சை எழுஇனொனென்று 
உலூலுள்ள்வர்கள் ற, செச்தரம்னைமலரிற் பிரச்ச இருமச 
ளம் விரும்பும்கண்ணம் அழடட்ன் பிறந்து, எற, (௪௧)



wSTOTes supers. Re 

எழு?ர்ச் கழிரெடிலடி. யாரிரிய விரு ச்சம், 

இலங்கிய வாலொண் டளிர்குழைத் தினிய 
விரு தனக் கோக்கை யரும்பி , 

ஈலங்கெ ராம்பல் குமிழிரு குவளை 
ஈண்ணுசெஞ் சரோருகம் பூத்துத் 

அலங்கய புயலைச் சுமர்திரு தாளாற் 
Cahier மின்னென நுடக்கிப் 

பலர்தரப் படருங் கொடியினை வேதப் 
பண்பினின் மன்றல்செய் வித்தே, 

(இ-ள்.) விசங்காகின்ற ஆலின் ஒள்ளிய சளிர்தளிர்த் து 
இணிய விரண் சனங்களாகயெ இரட்டையான சோவ்கரும் 
புசரும்பி, ஈன்மை விளக்குகின்ற தம்பலும், குமிமும், இர 
ண்டிருவளைகளும், பொருச்தியுள்ள செச் சாமரைமலர் பூத்து 
விளகாரின்ற மேகத்சைச்சமர்,த, இரண்கொல்சளால் கூற்ற 
மற்ற மின்னலைட்போல அசைர்து பலத்தைத் தரும் வண் 
ணம் ஈடச்ன்ற கசொடிபோல்பவளை வை இக முறைப்படி. 
மணஞ்செய்வித்து. எ-று, 

ஆம்பல் அதரத் தச்கும், குமிழ் சாடிக்கும், குவளை சண் 
Sige, சசோருகம் முசத்துச்ரும், புயல் கூர்தலுச்கும் 
உலமையாசச் கொள்ச, (௨௦) 

அருக்தஇி சணவன் முதன்முனி வார்க 
மறைக் இழவர்க டம்மாற் ் 

பொகுர்திய, சங்கைப் பூம்புன லாட்டிப் 
பொன்னவ மணிகளாற் ரூபின்ற



25 மகாராஜா துறவு. 

விரிர்திடு மடங்கன் மென்றகி சேற்றி 
மிளிகஈவ மணிமுடி சுவித்துப் 

பரூந்தடர் வேலான் பெளவமார் புவியைப் 
பரியெனத் தோன்றல்பா' லளித்தான், 

(இ-ள்.) வதிஷ்டன் முதலிய முணிசிரேஷ்டர்களையும், 

௮ரியவேதங்களை யுணர்ர்சபிராமணர்சளை.பும் கொண்டு, மர் 

இரத்தொட பொருர்திய கங்கைமுதலிய நீர்சசாலே git 
வேது, ஈவர் இனங்களாலும் பொன்றாலும் இயற்றப் 

பட்ட விளங்குன்ற ௫ல்5ஞ் ants மெல்லிய“ஆசன சத்தின் 

மீ௮ ஏறியிருக்சச்செய்த, பிரகாசிக்கின்ற புதிய இரச்தின 
மகுடத்தைச் சூட்டி, பருச் துகள் மொய்க்கின்ற வேற்படை 

யினை.புடைய அம்மன்னவன், கடல்கூழ்ர் ச உலகத்தை 8 

ஆளென்று தன துமகனாகய மஹாராஜனிடத்து௮ளித்தனன். 

சோகமே யின்றி யிருந்தனன் வேந்தன் 
ரோன்றலம் பார்பொது நீக்கி 

யேகமாச் செங்கோ லெங்கணுஞ் செல்ல 
வெண்டி சை விசயமுஞ் செய்தே 

மாசரா டென்னப் போகமே ுய்த்து 

மடர்தையோ டிருர்தன ளென்றுன் 
வாகைவே லவன்பி ளென்செய்தா னென்ன 

மறையவர்க் குயர்முனி வகுக்கும், 

(Q-ar.) (மஹாராஜனது சர் இராச்செயபா.ச.ச்சை 

மசணிடத் சளித் சமையால்) தச்ச மற்றவனார விருர்சனன்,



மகாராஜா தறவு. சர 

செங்கோலை எகச்கொண்ட) மஹாராஜனும் ஏசசக்கரொதி 

பதியாய் உலகத்தைப் பொதுமையி aferg &4@, Andy 
உழியாற் றன்னதாக்கி, சன்னதிசாரம் எவ்விடங்சளிலும் 

செல்லும்௨ண்ணம் எட்டுத் இக்குகளிலும் சென்று விஜய 
மடைந்து சுவர்ச்சச்தைட்போல போசத்தை யநுடவித்தச் 

கொண்டு மனைவியுடன் (வாழ்ந்துகொண்டு) இருந்தனன் 

என்று சூதமுனிவர் கூறலும், செளனகாஇ முனி௰ர்கள், 

வேற்றிவேலினை யுடைய ௮ம் மன்னன் பின்னர் என்ன 
செய்தானெக்ற கேட்ச, அதற்கு உயர்ந்த ௮௪ச் சூதமுனிஉர் 

இவாறு கூறுவாராயினர், எ.று, 

மணம் புரிதலும் மகுடஞ் சூதெலும் உல காஞசலும் 

போகர் துய்த்தலுமாதிய சாரியக்கள் வியப்புடைய விஷய 

மன்றாசலின், இக்களமிருர்ச மன்னவன் பீன் யாதுசெட்ச 

னன் என முனிவர் சடாவிஞர் என்௪, 

உயர்முனி-ஞானாதி ஒழுச்சங்களா லுயர்க்சமுனி, () 

மனைவியுக் தானு மோர்கினை வாகி 
மாறுபா டின்றியோர் காலுர் 

தனையுணர் யோட தக்தைதாய் சடவு 
டங்களை யனுதின மிறைஞ்சி 

உளையவ ருரைத்த நெறிதனி னடச்து 
மருத்தக்கண் மனதினிற் றரித்தும் ‘ 

பம துடனே தான்முறை யவரை 
வினவிபுஞ் லபகல் போக்க,



௪௫ மகாராஜா துறவு. 

(இ-ளன்.) சாஜுர் தன் மனைவியும் ஏச மனதுடையகர் 

சளாய் ஒருசாலத்திலும் வேற்றுமைப்படாத சுபாவத் தடன் 
ஆத்ம விசாரணை செய்த யோூளயும் பிதாமாசாக்களையும் 

சடவுளை.பும் தினக்சோறும் வணங்கி, ௮உர்களால் சொல்லப் 

பட்ட வழிப்படியே ஈடச்தும், சகஸ்இரார்த் தங்களை நிருதி 

யாசனஞ் செய்தும், வினயத்தடனே (குசர்க்கமின்றி) ௮2: 
பவிகளை வினாவிபும் சிலகாலச்சைக் கழித்த, எ-று, (௨௩) 

கனியிட மதனி லிருக்திரு வர்களுக் 
தீங்களிற் ருமுணர்ச் அசாவித் 

அதனிசெய்மா மாமைப் பிறப்பது Cues 
FEDS UD Sa Hep 

மினிமைய தாக விருக்கலா ஞானக் 
தென்றெணி ஞானிகட் சார்ந்து 

நனியவர் பாத பூசனை புரிக்து 
நாடொறும் வினவினர் ஈனருய், 

(இ-ள்.) இவ் விருவர்களும் ஏகார்தமான (தனித்த) 
இடச்திலிறார்துகொண்டு, ஒருவருக்கொருவர் தங்களுக்குள் 
தாங்களே வினாவியும், துன்பச்சைத்தருன்ற பெரியமாயை 

யினா லாய பிறப்பினையொழிர்து சுகச்சையடைர்ு சதா 

காலமும் ஆாச்தரூபமாய் ஞானமார்க்சச் இிலிருச்சலாமென்று 

நினைத்த, ஒரு பிமஞானியை யடைர்த, ௮௧ரது பாதங் 

களைச் தினர்சோறும் வணங்ூப் பூரித்து அவரிடத்இல் ஈன் 
ரூய்ச் கேட்டார்சள், எற,



மகாராஜா துறவு, ௪௫ 

ஈண்டு ஞானி என்றது போதகனையாம். இவன் வித் 

தவ ஸந்கியாஹி யெனவும் பெயர்பெறுவன், ் (௨௪) 

இருவரி லரசன் றன்க்கறி வோங்க 

விுவகைச் சார்வையு மகற்றிக் 
கருவுடற் காவ றனையுங்கை விடுத்துச் 

கருத்தசை யாதுமெய emt sna 

மருவிடி. கப்பற் றற்றுமேல் வீடு 

வாய்த் தடு மதற்குமெய்ஞ் ஞானக் 

GHG ளின்றி விளங்கிடா தெனவே 

கொண்டனன் மனத்தினிற் றுணிவே, 

(இ-ள்.) (இவ்வண்ணம் போசகாசிரியரிடச்து சாதி 

ராப்பியாசஞ் செய்து வரத) இங்விருஉர்களுச்குள் மவாராஜ 

னது அறிவானது விர்த்தியானமையினால், இருவகைப்பற் 

றுக்களை,பும் விட்டுப் பிநவிக்காசாரமான சரீரபந்தத்தைபும் 

ஒழித்.த மனோசலனமின்றி உண்மைஞானத்தையடைரதால், 

அசப்பற்றொழிர்து உயர்ர்த முச்தியானது கடைக்கும், ௮, 

ற்கு உண்மைஞானியான சற்குருகடாகூமில்லாமல் அத 

ஞானம் பிரகாரிக்காதென்று தன்மனதிற் நீர்மானிச்சனன், 

மெய்ஞ்ஞான குருவென்றது - வேதனை, இவன் ௮தி 

வன்னார்சிரமியாய் பரிசனவேதியானது சன்னாற் பரிரிக்சப் 

பெற்ற சாம்பிரத்தின் களிம்பினை அகற்றிப் பொன்னாக்கு 
மாறு, இவலும் சன்னையடைர்ச பக்குவலுடைய பச் சத். இனை



௪௬ மகாராஜா துறவு, 

யும் சவத்துவத்தையும் அகற்றிப் பிரமத்தவச்சை புண்டா 

க்கி பைப்பவனாம், (2) 

பனைதனி லாசை பொருக்தியே கின்று 
மதனின் ஞானியா மெனவே 

தனைமிக மதிப்போன் றன்னைவர் தொருவன் 
ற்ந்திடு ஞானமென் திரந்து 

வினவன்மட் டையினைப் பருகுவோன் றன்னை 
வேண்டி.த்தென் னம்பழர் தனையே 

பீனப்பணித் திரிவோன் புத்தபோன் மெனவே 
யிடம்புவர் முற்றுணர் பெரியோர், 

(இ-ள்.) சம்சாரத்தில் ஆசைகொண்டு இலிருந்து 

இவுலகத்தில் சான் ஞானியெனத் சன்னை மிகவும் மதச் 

கும்(போலி) ஆரரியனை, (திவிரசசனையெ) ஒரு சற்டன் 

அடைந்து, (குரவ)! அடியேனுக்கு ஆத்மஞானத்சை யப் 

தீருளல்வேண்டும் என்று தாழ்மை.புடன் கேட்டுச்கொள்ளு 
தல் (௭ துபோலுமெனின்), மட்டையைச் தின்பவனை ச் தென் 
னம்பழமுண்டவனென்று ௧௫தி ௮வனை யடைந்து, ரீ எனக் 
குத் சென்னம்பழத்தக் சாட்டி ௮) உண்ணச் செய்ய 

சேண்டுமென்று அகனை விரும்.ிச் சகேட்டுக்சொள்படன.து 
அறிவை ஒக்குமென்று எல்லாம் (ஐயர்.திரிபறக்கற்று) உணர் 

6s பெரியோர்சள் கூறுவார்கள், எ-று, 

துறவினைச் சைப்பற்றாசவலுச்கு ஞானங இடையாசே 
னும் கடைப்பிலும் சிலைபெருசென்றும், மோக்ூசாமிசள்



மகாராஜா துறவு.. ௪௭ 

அறவறத் தனையே கைப்பற்றுதல்வேண்டுமெனவும் இசனாற் 
பெறுசல் சாண்ச, (௨௪) 

வேதவா கபசாத் இரபுரா ணங்கள் 

விளங்கவே கற்றுணாச் கவற்றைத் 

Fan வெவர்க்குர் தெளிவுற வோதிச் 

செப்பிய வந்நெறி யசனிற் 

சாதக மீலரீத ருருவினை யொருவன் 

முனடைர் தாகந்தம் வினவ 

லேதபாங் கழுதை தன்னைக்குங் குமத்தி 

னியல்புகேட் டி௫ுகல்போன் மென்றே, 

(இ-ள்.) வேசாகம சாஸ்திர புராணங்களை ஈன் ஈட்க் 

கர்றணர்ந்து அவைகளை லக்ஷிய ௨க்ஷண தோஷமில்லாமல் 

யாவர்சளுக்கும் குற்றமின்றிக்கூறி, (சான்) சொல்லிய ௮1 

ஈன்மார்க்சச்தில் அதபவமில்லாத குருவீனை, ஒரு பக்குவி 

மானகன் சென்று பிரமானந்சத்சை (அடையும்படி உப 

தே?த்சராளஎடேண்டு மென்ற) டேட்டுக்கொள்ளுதல் (௭2 

போலுமெனின்), குங்குமப்பூவின் நன்மையை (அதனை 

மூது9ற் சமர் தசெல்லுனெற சொழிலையன்றி அதன் குண 
ததை எள்ளளவும் அறியாத) குற்றம் பொருச்சிய கழுதை 
யைச் குங்குமப்பூவின்மணம் எப்படிப்பட்டசென்று கேட்ருர் 

தன்மையை யொகச்கும், எ-று, (௨௭)



௫௮ மகாராஜா தகு. 

வர்க னிடத்இ லருள்செ பத்தி 
திருந்திய தறவுமெய்ஞ் ஞான 

பாவதோர் வடிவாம் வேதமா முனியை 
யமலவா சணியத்தி லடைந்தே 

தேவர்க டேவே துன்பமோர் காலுஞ் 
சென்றிடா முத்திதா னெய்திச் 

சாவதும் பிறப்பு நீங்குமோர் கெறியைச் 
சாற்றெனத் தாழ்க்இிட முனிவன், 

ய 

(இ-எ்.) ஜீவகாருண்யம், ஈசுவரபச் இ, டாசவைராக்கி 
யம், பிசமஞானம் என்னும் சான்குமே உருக்கொண்டுவர்த௨ 

சாசவுள்ள ஒரு வைதிச முனியை, நிருமலமான காட்டிர் 
சென்தடைச்து, தேவதேகனே | எக்சாலச்இலும் துன்பச் 
OSSSITS முத்தியையடைர்து ஜுர மரண.யகளை ஒழித்.ுச் 

கொள்ளுகின்ற ஐர் சன்மார்க்சத்ைத உப ச்தருள்வேண்டு 
மென்று கசேட்டுக்கொள்ளுதலும், ௮ம் முனிவர், எ-று. 

இருவகைச் சார்வாம் புறப்பற்றை நீக்கி 
யிச்சையின் மீட்டதி னினைவு 

மொருகியே யுடற்கா வலைபுங்கை விடுத்தே 
, புட்சச ணங்களவா தளையும் . 
குருவரு ணெதிடுய யொடுக்பெல் வீடும் 

Stree கருவ ஈறியைரீ விரைகிற் . 
ne க்கொண்டு செல்லென ayer bare,



ம்கீரறீரஜா துறவு, ௪௯ 

(இ-ன்,) உயிர்ச்சார்பும் பொருட்சார்புமாகவுள்ள புறப் 
பற்றை யொழித்த, ௮ல் கொழித்த புறப்பற்தில் "பின்னும் 
மனம் செல்லாமல், ௮.தனை, நினை ததலை.பும் ஒழிர் த, சரீராபி 

மானத்தையும் நீல், அர்தக்சாணங்களின் வாதனைகளையும் 

ஆசாரிய உபசேசத் இன்படி ஒடுக்கனால், முச்தியுண்டாகும்) 
மூத்தியுண்டானவுடன் சானாககே பிறவியின் கருவானது 

அழி தொழிர்திடும், ஆதலால், இரத சன்மார்க்க, த்தை § 
சீக்இரமாகக் ஓகப்பற்றி உனக்கேற்ற விடத்இற்குச் செல் 
வாயாக வென்று அர் கல்லாடிரியர் உபசேூத்தனர். எ-று. 

அர்தெறி குருவா லையமுக் திரிவு 
மகன்றிடத் தணிவதாக் கேட்டு 

முன்னெறி யான வர9யற் கையினின் 
முயன்றனன் சிறிதா சொருராட் 

பின்னெறி யதனை கினைந்தனை வளாயும் 
பெயர்ந்திட விடைகொடுச் தரசன் 

மன்னெறிக் கோல மகன்றந்தப் புரத்தில் 
வதிர்தன னொருவளுய்த் தனித்தே, 

(இ-௭.) அர்த ஈன்மார்ச்சத்தை அசாரியனால் சச்சேக 

விபரீதங்கள் ௮கலும்வண்ணம் நிச்சயமாகச் கேட்ணெொக.௫ 

(பின்னும் சாட்டை யடைர் த), முன்னே தான் கெய்து 

சொண்வெர்த அரசாங்கமுறைமையைச் ரதி தகரலமாடத்இச் 
கொண்டிருச்து ஏருஇினம், (சமது ஆச்மலாபத்இத் குரிய) 

று மார்ச்சத்தைய ச்சேசத் த, சபையிலிருச் ச எல்லோசை 
க்



Bo மகாராஜா துறவு. 

யும் போகும்வண்ணம் விடைகொடத்தனுப்பிவிட்டு, அம்மன் 

னவன் சனது அரசகோலங்களையெல்லாம் அகற்றினவளுய் 
அர்சப்பரத்இிற்குச் சென்ற சான் ஏசனாய் ஒரிடச் இலீருக்ச 

னன். ஏறு, (௬௦) 

அசசர்க ளமைச்சர் புரோகிதர் பெரியோ 
ரனைவரு மவகிடத் சேடி 

யரசனை கோக்க நித்திய கரும 
ison grat crams BOs , 

TANS saoriver O peraat வேண்ட 
வவர்களை சோக்கியே வேர்த 

னரசியற் கையினை வேண்டல னென்னை 
யறியவே வேண்டின னன்றே, 

(இ-ள்,) அரசர்களும், மச்இிரியர்களும், புரோடு சாக 

ஞம் இன்னுமுள்ள மற்றைப் பெரியஉர்களுமெல்லாம், ௮1௪ 
னிருக்கும் அக்வேகாச்தமான விடச் இற்குச் சென்று ௮வ் 

வேச்சனைப் பார்த்து (மன்னவ) | கிச்தியசருமங்களைச் செய் 

யாமல் சும்மாலிருத்தல் இராஜலகூண மல்லவென்று n 0's 

லும், அவ்வரசன் அவர்களைப் பார்த்து, சான் இராஜலகூணங் 

சளைவிரும்.ினேனில்லை, என்னை இன்னானென்றுஉணாரஈ்து 
சொள்ளவே விரும்பினேன், ௪-று, 

அமைச்சர் புரோஇுதர் நு. தலியோர் நித்திய கன்மாதி 
யாடய சரியைகளின் அழுத்தமுடையவராசலின், சித்திய 

சருமம் ௮சன்று இருச் சல் அடா2 என்றனர்.



மகாராஜா gal ௫௧ 

அரசன் ஞானசொருபத்.தின் சாட்டம் வைச், சமையால் 

இரியைகளில் உதாவீனச்.துவம். உடையலனானான் என்க. () 

ஆண்டதோ ரரசு தினிலும்போ கத்து ப 

மாசையற் றேனினி வேண்டேன் 

மாண்டதோர் வனத்திலொருவளாய்த் தனித்தே 

மனத்தசை வறுத்.துவி டடைவேன் 
பூண்டவென் மனமில் இனிக்தரும் பாது 

போகத்தைப் பொருளென வெண்ணி 

வேண்டல வீங்க எரசனணா வேறே 
விதித்.துக்கொ ஞூங்களென் அுசைத்தான், 

(இ-ள்.) இதுகாறும் ஆண்ட ஒப்பற்ற இசாஜரீகத்இிலும் 
அசனாலுண்டாகின்்ற போகங்களிலும் நிராசை யுடையவ 

னானேன். இனி அவைகளைவிரும்பேன், மாகுிமைபொருக் 
இய சாட்டில் ஏசனாய்த் தனித்திருந்து மஷேசலனத்தை 
யொழித்து முக்இலய யடைவேன், மோக்ஷாபேக்ையை 

யடைர் ௪ என்மனம், இணி விஷய வியாபாரத்தில் இரும் 
பாது சான் போகங்களை ஒருபொருளாசக் கருதி அலைகளை 

விரும்பேன், ஆசலால், மீங்சள் உங்சளாச்கு அரசனாக இன்: 

னொருகனை அமைத்துச்சொள்ஞக்சளென்று உறிஞன், 

வனம், சாமச்குசேர்சா இசளை உண்டாச்சாத தம் உலகப் 

பற்றற்ற மெனிகளால் சஞ்சரிச்சப்பெற்ற தவு we gale, 
*மாண்டதோர் வனம்? என்று பென்ச,



௫2. மகாராஜா துறவு. 

வனத்திலாயினும் டேர்முதவிய உபசாரகர்களுடனுறில் 
மனத்திற்கு அசைவுண்டா மாதலின், ௮3 கூடாசென்பார் 

4 ஒருவனாய் 1? என்றான் என்ச௪,: (௬௨) 

னினது தாதையு நினையே 
யரசினி னிளைமையிற் சூட்டத் 

இதின்றி யுன.து புபவலி மையினிற் 
செகமதைத் தாக்கனை யினிமே 

னீதியி னுணிய மதியினா தரவி « 
னின்னைப்போ லொருவர்மற் ௮ளசோ 

வீதியற் கையதன் றிவ்வுட ஓடனே 
யிச்செல்வ மன்றிவே றுளதோ, 

(இ-௮்.) மன்னவ ! உமது தர்தையும் முதலில் கின் 

னையே இக்சாட்டுக்சரசனாச வாலிபத் லேயே மகுடஞ்சூட்ட, 

இதுசாதும் குற்றமில்லாமல் உனது புஜபல பராச்ெெமத்தால் 

இவ்வுலகை யாண்டனை, (8 சாட்டிற்குச்சென்றால்), கின் 
னைப்போல் இனி இவ்வுலகாள த சச்சவர்கள் ரீதியிலும் தட்ப 

மான சாதுசியத்திறும் வேரொருவரிருப்பரோ 1 இரார், ஆ, 

லால், இ.த மூறைமையான காசியமன்று, இர்த சரீரச் தட 
சச தீனுபலித்சற் குரிய இச்' செல்வத்தை யல்லாமல் 

வே இருக்கின்றதோ 1 எ-று. 
ச7ரமுடைய பிராணிசளுச்செல்லாம் போசமே பெரும் 

பொருளெனவும், ௮.த மசர்ராசபதலியை யுடைய்' இலலு 

க்கு சிரம்பி யிருச்செற சென்றும் இவர்ச ளெண்ணினவர்ச



மகாராஜா துறவு, டர 

ளாதலின், :(இவ்வுடூடனே இச்செல்வமன் நிலேழளதோ!? 
என்றனர். ௮ ரசன்௮ப்போகங்களை துகர்க் து துன்புருடானவை 

இவை என வெறுத்.து, இன்பருவான ஞானத்தினை விரும்பித் 
துறவில் மனங்கொண்டு சின்றா சாதலின், உலசபோகத்தி 

லும் ஞானமே றப்புடையதென்பது வெளிப்படை. (௬௧) 

அலீ யேக னவனியுங் சாப்பற் 
றவத்திலே யலைர்திடும் யாமுஞ் 

சலனமஹதுறுவே மித்தகை யெமைகீ 
தவிக்கவிட் டேகுதல் கடனன் 

றிலகட, வெமக்€ தருளென வமைச்ச 
ரியம்பிட வரசனும் பார்த்தே 

வுலகமெய் யெனவெண் ஹுறுமதி புடையோர்க் 

GIF go முணர்வுதி யாதால், 

(இ-ள்.) அல்லாமலும், 8 போனால் இவ்வுலகமும் ஆளு 
சையின்றி வீணாய்ச் செட்டொழிபும், சாங்களும் சஞ்சல 
ததை யடைவோம். இப்படிப்பட்ட எங்களைத் துன்பப்படும் 

வண்ணீம் இங்விடத்தல்கிறுத்.இ ரீ வனஞ்செல்லுதல் முறை 
மையல்ல, எங்கரக்கு விளங்கும்வண்ணம் இதனைச் சொல் 
லியருளவேண்டுமென்று மச்திரிகள் கேட்க, (உலகப்பற்றில் 
சிறிது மனமில்லாத) ௮ம் மன்னவனும் அஃகர்களை சோச் 

உலகச்லதை மெய்யானதாக வெண்ணுடெ்ற சத்திய புத் 
யுடையவர்களுக்கு (இவ் வுலசம் அனித்திய மென்று ad 
வளவுசான் எடுச்.தச்) கூறினும் விகேச முண்டாகாத.



(௫ ம்காரரஜா துறம் 

இவ்வர இயெற்சை யற்பமற் நிதனா 

"லெய்திடுச் துன்பமிக் களவின் 

றவ்வகை யதனை யூககின் மையின 

லறிகிலிர் நீங்களின் பென்றே 

யெவ்வகை கினைந்தீ ரினியெக்கா லுங்கட் 

கீதின்ப மலதெனத் தோன்று 

மொவ்வமற் நிதலுக் கூகமே தோன்றா 

அங்களுக் குலகயூ குதிக்கும். 

(இ-ள்.) இர்த ௮ரரன் தன்மை சொற்பமானது, இத 

னால் உண்டாகும் துன்பத்திற்கோ அளவில்லை. அக்.தத் சன் 

மையை நீங்கள் ஆலோசனையின்மையால் அறிர்திர்களில்லை. 
நீங்கள் இவ் வுலசவாழ்வை இன்பமானதென்று எவ்வண்ணம் 

தினை ததிர்கள் ? (ஐயோ) | இணி உங்களுக்கு இவ்வுலசவாழ்வு 
துக்சரூபமானதென்று எக்சாலத்இந்ரோன்றும் ? பொருத்தும் 
வண்ணம் இதற்கு ஏற்ற யூகம் உங்கள் மனத்தி லுதியாது, 

உமக்கு உலசம் நித்தியமானதென்லும் பூசமே உதிக்கும். 

பூசையுடையார் செய்யு நிச்சயம் அழியாத தாசவும், 
பூசை இல்லாதவர்கள் செய்யு நிச்சயம் கிமிஷத்இற்கு கிமி 

கதம் மாறுபடிவதாடியு முள்ள சால், ஊசையுடையார்ச் குலம் 
பொய்யாய் நிற்றலின் ௮.துவே . உண்மையென அநிஞர் 
கொள்வர். இவைபோன்ற விடயங்களை இங்கு மிச, விரிச் 
துரைத்தல் பிரஇச்ஞா விரோதமாசலின் சருச்சுடின்ரும், ().



wEN TT Re sal. ஒடு 

என்றுமற் றனேச மாவிரித் தரச 
னெடுத்தமைச் சர்கடமக் கயம்பி 

கின்றுபின் வகை கிலூமென கிறுத்தி 
கிதி.து.லும் பொன்மனை விடுத்தே 

சென்றுபின் னக. வீதியி னடக்கத் 
இரண்டனை வர்களும்பின் ஜொடர்க்து 

வன்றுய ரடைந்.து வாடியே மெலிந்து 

வாரிழி ளோேசையி னழுதார். 

(இ-ன்.) என்று அகேக விதமாக மந்திரிகளை கோக்க 
மன்னவன் விரித் துனாச் து. மீல்கள் சிலலுங்களென்று ௮வர் 
களை நிறுத்தி, செல்வஙகளன் கிரைச்* பொன் உண்ணமான 
மானிகையைத் துறச் தபோய் ௮ல்வூர் வீதியில் சடர் த செல் 
ஓதலும், அர் ஈசரஷாசெளான ஜனங்கள் இரளாகச் Cars gi 
(wire து துறவுகோலத்சை சோச்க)மிசவும் வருச்தி அவன் 
பின்றொடார்து காடி மெலிச்த சடலோசையைப்போல 
இசைச் தழுதார்சள், எ-று, (௬௪) 

அவரவர்.வினையி னவரவர் வருவா ் 
ரவ. ரவர் வினையள வுக்கே 

யவசவர் போச மென்றே யாயி 
ஞூருக்கார் துணையதா குவர்க 

ளவசவர் தேச முளபொழு துடனே 
யாதர வாரென சாடி. 

were டைத னெறிகள் மத் தடையு 
மாதர வாதா வாமோ,



௫௬ றகாராஜா துறவு, 

(இ-௪.) ஒவ்வொருகர்களும் அவரவர்கள்செய்ச கருமங் 
களுக்கேற்பப் பிறப்பார்கள், அவ.ரவர்கள.து கன்மவொழிவு 

வனாக்குமே௮வ_ச௨ர்கள த சு௪,தச்சமானால் (ஏ ஜனங்களே) ! 

யாருக்கு யார் துணையாவார்கள் 1 ஆதலால், அவரவர்களு 
டைய சரீரங்கள் இருக்கும்பொழுசே இத்தேகா இப் பிரபஞ் 
சங்களுக்கு அதாரமானவர் யாரென்று லோடித்து ஒவ் 
வொருவரும் அவ்வாசாரத்சை யடைதலே முறைமையாம். 

அதை விட்டுச் சருமத் சசலடையும் ஆதரவானது ஆ.சரவா 

குமோ ? எ.று, (௬௭) 

வினையுள வளவுவ் கூடியே நிற்கும் 
வினையகளன் நிடிற்பிரிர் தீடுமால் 

வினையினால் வருமா சரவலினி னியற்கை 
மெய்யுணர் வத்தசை யலவே 

வினையிலை யுங்க ளிடத்தினா னிருக்க 
மெய்யுணர் வொன்தையே நாடி 

வினையறு கானம் புகுதவே வேண்டி. 
விரும்பினே னீர்நிலு மிக்கன், 

(இ-௫.) (சாரங்கள்) வினையிருக்கற சாலம் வரைக்கும் 
சேர்ச் இருக்கும், வினையொழிர்சால் பிரிர்துவிடும், இது 
தான் வினையினால் உண்டாகும் sre}. (Og aps.) Que 
கையான உண்மை ஞானமான அ௮வ்வண்ணமானதல்லவே, 
சான் உங்களுடன் வாழ்தற்கு வினையில்லா சவனானேன். 
ஆதலால், ச.ச்தியமான ஞானமொன்றையே விரும்பி சர்மத்



மகாராஜா துறவு. டூ௭ 

தியாசசத்திற்குரிய வன, ச்சை யடைதலை உத்தேித்துச் செல் 
அடன்றேன். நீக்களெல்லாம் இக்விடச் லேயே கில் 
௩்சள், எ-று, . (௬௮) 

என்றுகல் வேர்த னேதிலார் போல 
ேவன னனைவருங் கண்ணீர் 

நின்றெதிர் சொரிய வாய்விட்டே யலறி 
கின்றனர் தபர்கள்பின் னேகி 

யின்றெமை யாவர் காத்தளித் திடுவ 
ரினியைநீ யேகுத னீதி 

யன்றென வுரைத்தா சவர்களை நோக்கி 
யரசனீ துரைத்தன னன்றே, 

(இ-ள்.) அரத சல்லகாசன் இல்வாறு கடறி அர். தஷருக் 
சன்னியனைப்போலச் சென்றான். அனைவர்களும் பின்னர் 
௮௨ன் செல்வதைச் சண்டு கண்ணீர் சொரிக்து வாய்விட்ட 
லறி ௮மு. தகொண்டு கின்றார்கள். உடனே ௮௫௨ன.து உறவி 
னர்கள் அரசனது பின்னே சென்ற ( மீஎல்களைவிட்டொழி 
த சென்றால்), எம்மை யாவர் கா.த்.து இரகஷிப்பார்கள் 16ற் 
குணமுடையாய்! 8 எங்களைவிட்டுட்போதல் ரீ தியன்றென்று 
கூறினார்சள். அதற்கு அவ்வரசன் அவர்களை ரோக் இவ் 
வாறு புசன்றான், எ.று, (௬௧) 

அறுடிர்ச் கழிநெடிலடி. யாசிரிய விருத்தம், 

உறவாகு மெனவெனைசீர் தொடர்ப இயல், 
பன்ராகு முயிர்கட் கெல்லா 

முறவாகு ஞானானி பசையாகு 
பஞ்ஞான மூய்த்து சோக்கி



௫௮ மகாராஜா துறவு, 

றவான வதையடைர் து பகையான 
dian 56 of யொருமை யாக 

வுறவாத றனக்குத்தா னேயெனமற் 
அுறவுவிடுத் துறையு மென்றான். 

(இ-ள்.) 8யசள் என்னை உங்கள் பர். துவென்று பின் 
தொடர்ந்து வருதல் மூைறைமையல்ல, உயிர்களுக்கெல்லாம் 
உறவாகிகிற்பது ஞானமொன்றே, உற்றுசோக்குள்சால் மிக 

வும் பகையாகவுள்ளது ௮ஞ்ஞானமே, ஆதலால் ௮5 தஞான 
ததையடைச் து, பசையானஇக்்சஅஞ்ஞானத்தைநீக்கு ஏகைக 

மாக உறவாயிருத்தல் ஆன்மலாபத்தின் பொருட்டாம். ௮2 

னால் மற்றைய உறவுசளெல்லாம் விட்டொழியும் என்றான். 

தந்ைதைதா யிருவருர்தம் புதல்வனெலும் 
வாஞ்சையினாற் ருன்பின் னேகி 

மைச்தவா வெங்களிரு வரையுமெவர் 
காப்பதற்கு வைத்தாய் நீதான் 

சந்தைதா னுனக்கெங்கே மகனேயுன் 
றிருமுகத்தைத் திரும்பிக் சாட்டாய் 

கொந்துதான் பேற்றவயி றெரிகன்ற 
தெனவுசைக்க நோக்கி மன்னன், 

(இ-ள்.) பின்னர், ஐ.றர்.த செல்பவன் சன் மசனென் 

னும் விருப்பத்தால் ௮௨னத பிதர மாதாச்சளிருவர்சளும் 

அவன் பின்னே சென்ற, மைச்சனே | ரீ வா; (வயோ திசர்ச 
ஊா௫ய) எங்களிருவர்களையும், கேே யாரை இரகஷிச்கும்படி,



மகாராஜா தழுவு. Gee 

$ 2 puts Seow cer wero iG Geary us gear gs ? 
wsCor! cer g Hyp9u sings s Soo Jé sr Garurs. 
(உன்னை) வருர்இப் பெற்ற வயிழெசிகன்றதே என்று கூறு 
சலும், அம்மன்னவன் அவர்களைப் பார்த்து, எ-று, (௪௧) 

அறிவைகோக் உடிலதற்குத் தாய்தந்தை gis, 
யிலையிவுட லதனை நோக்கி ௯௫274 தி௰ 

லிறையுச ௬ுபாதான கரரணமன் 2௭2௭ 
றிருமாயை யினிலுண் டாகுங் meee 

குறி.நி.துவிஸ் காயின்மண்ணி வெளைப்பெறு 
தவரிலையக் கொள்கை நீரு 

நிறையுமதி யிலரேசீர் கில் மன 
விருவரையு ரீ.த. துப் போனான், 

(இ-ள்.) ஞானத்தை உச்தேிச்குமிடத் தில் ௮சற்குப் 

பிசா மாதாக்களில்லை. இதச் ச£ரச்சைப்பற்றி விசாரிக்கு 
மிடத்தில் சிறிதும் 8ீவகள் உபாசான சா ரணமல்லீர், இரு 

வகையான மாயையினின்றும் உண்டாகுவதியவுடலம், குறி 
ப்பு இவ்வண்ணமானால் உலகச்தில் என்னை (மகனாகப்) பெரு 
தவர்கள் இல்லை, அவ்வண்ணச்தான் $ப்களும், பூரண ஞான 

மற்றவர்சளே | நீக் நில்லுங்கள் என்று கூறிச் சென்ற 
னன், எ-று, (௪௨) 

அரிவையர்க ௨மக்கிலக்க ணங்கூறு 
அலதனி லதனை யெல்லா 
மையா யுடையவளா மினியமனை . 
தொடர்ந்தே புரு கின்று



௬௦ மகாராஜா துறவு, 

பரிவிலுடனடிகள்பணிர் தரற்றியே 
பதைபதைத்துப் ப்னிக்கண் பாயத் 

தரியனுமை வீடுத் துலக பதனிலொரு 
கணமேனுஞ் சாவே னென்றாள். 

(இ-ள்.) மசளீரிலக்சணம் கடறப்பமம் தாலிலுள்ள ஈல் 
விலச்சண முழுமையும் சன்னதாககே வுடையவளாகய 

அவனுடைய ஈன்மனைவி, அவனைப் பின்பற்றிச் சென்று மன 
வுருச்சத் துடன் எதிரில் கின்று, அன்புடன் கால்களில் விழு 
ந்.து வணங் கூச்குசவிட்டு, துடி.துடியெனத் துடி.த்.துச் கண் 

ணீரொழுக உம்மைகிட்டு இவ்வுலகத்தில் ஒரு சணப்டொழு 

அம் இரேன். இறப்பேன் என்றனள், எ-று, 

கலவி, சாமுத்திரிச நுதலிய தூல்சளி லுயர்வுடைய 

இலக்கணங்களாச உராக்கப்பெற்றனவெல்லாம் முற்றிலும் 

கிரம்பப்பெற்றவளையும் இம்மன்னன் து.நச் சானானால் இவ் 
விலம்சண நிரம்பாத மற்றைய மாதனாப் பிறர் துறத்தற் சர 

மையின்ன.௦ விளக்குவான் “*அரிவையர்ச டமக்கிலச்ச ணம் 
கூறு தூலதனி லதனை யெல்லா - முரிமையா யுடையவளா 

மினியமனை?' என்ருர், (௪௯) 

நின்னுடைய ராயகனை நின.துள்ளே 

யுறசோக்கி கிற்க மாட்டா 
தன்னுடைய ரசாயசனென் றென்னையே 

கருதிசீ புழல்வ தென்னே



மகாராஜா துறவு, ௬௧ 

மின்னனைய விடையாய்கே ளனைவருக்கு 
நாயகனோர் மேலா மீச 

னன்னவனை யேதேடிப் போடின்றே 
னெனவரசற் கரிவை சாற்றும், 

(இ-ள்.) மாதே ! உனது சாயகனை உனக்குள் பொருர் 
தும்௨ண்ணம் பார்த்து அங்கழி கிற்சமாட்டாமல் (உனது 

நாயசனல்லாத) என்னை சாயகனென்று கரு.இிரீ ஏன் உழலா 

கிற்ின்றனை?! மின்னத்சொடிபோன்ற இடையீனையுடைய 
மாதே | யான் சொல் ௮சைக்சேள். எல்வோருக்கும் சாயகனாச 
வுள்ளலர் ஒப்பற்ற மேலாய ஈசனேயாம, அர்த ஈசனையே 
சான் தேடிச் செல்லுடுின்றேன் என்று கூறிய அரசனை 

கோக்கி அவன் மனைவி கூறத் சொடங்கென், ஏ-று, (௪௪) 

ஞானமா னதுபொதுவே ,நாலகனிற் 

Lp spe shoe Beer 
ளானமா தனையலவோ லிகெவெளன 

வறையும்பதி யான வுன்னை 

யினமா விடுகவென வறையமதோ 

துறவறமிங் கெனக்கென் சொல்லு 
மானதா லுமையொழிக்து கதீயிலையே 
யெனவெணியா னடுத்தே னென்றாள். 

(இ.ள்,) (சரீரங்களுக்குள்) ஞானம் யாவர்களுச்கும் 
பொதுவேயாம், துறவு பூண்பவர்சளுச்கு சாத்திரச்இிற்



௬ ககாராஜா துர். 

சொல்லப்படுவது மகோவியே விடவேண்டியவளென்று ௪௫: 

நிற்கும், (இது நிற்க) எனக்கு சாயகனான உன்னை விட் 
டிருக்கும்படி, நூல் கரறுகிற்குமோ : த.றவற மெனச் கெக் 
ee .துரைப்...ர்? ஆசையினாலே உம்மைவிட்டு எனக்கு 

(வேற) சதியில்லை யென்றுணர்த்து சாணிங்கு ௨5ேன் 

என்று கூறினாள். எ.று, (#8) 

அகமத்இன் விதிதவுறு கறைக் sient 
பிவேகுயே யாவாய் நானுர் 

தேகமுதற் பிரபஞ்ச மதனினசை 
விடுத்துவனஞ் செல்லா நின்றே 

னாகமுலை யாயெனுரை தடுத்தலுன்றன் 

விரதமல நாடு தன்னிற் 

போகுதியென் றவளைகிடுத் தேதிலரைப் 
போலகன்.று போகா நின்றான், 

(இ-ள். மலைகளைட்போன்ற சனபாரங்களை யுடையவ 

ளே! ஆகம தூலிற் கூறுெ்ற விதிக்கு மாறாது கூறினை, 
ஆ.சலால் 8ீ விவேயேயாவை, யானோ சேசாிப்பிரபஞ்சங்க 
ளில் கிராசையுடையகளுய் காட்டி. செல்லுஇன்றேன். 

ரீ பதிவிரதை யாதலால், என் எச்சை மீதி ஈடத்தல் 

நினக்கு. ரரறைமையல்ல ; (சரம்: சன் சொற்படி) ராட் 

பூற்குச் செல்லென்றுகூறி அவரை அல்விடச் இலேயே நிறுத் 

BAD, Cas sor அயலரனைப்போல் செல்லரகின் றனன்,



JR U,V, SWANINARH ALE RLIBRABY 
RAH AR SPA ATA 

TIRLIVANMIYUR ©: MADRAS 4? 
விரிவாய ஞானமதை புணர்ந்து 

மடர்தைபதி ona Epp 
லரிதாய தகைமையின லேங்கயே 
பைபதைக்தவ் சவனை ரோக்கித் 

தரியாது கதறியே வினைதனையே 
கொக் அதான் றளர்க்து கின்று 

தெரியாது மறைக்தவிடக் தனின்மீகவு 
முருஇயே சேம்பி வீழ்க,த. 

(இ-ள்.) பெண்ணானவள் அகண்ட ஞானத்தை யறிர்இி 
ருக்தாலும் புருஷனைவிட்டு விலஇயிருத்தல் அருமயான 
காரிய மாதலால், ( துறர்துசென்ற) அவனைநோக்கி மனகிலை 
சீளர்ந்து கோவென்றமுது சனத பிசாரத் தவகர்மத்சைப்பற் 
ஜிவருத்தங்கொண்டவளாய் அயர்ச்துகின்று (தன்சொழுகனா 
இய) மஹாராஜன் சன் கண்ணுக்குத் தெரியாமல் மறைந்த 

விடச்தில்மிகவும் மனமுருடத்சேம்புததுடன் மேவிழுர்த, 
வேர்தனே புளைவிடுத்து முலகமதஇ 

லிருக்கலோ விதித்தா னீசன் 
மீர்ச்ததோ வுமக்கெனக்கும் விளைதானு 

மின்றளவிற் Bri gp Biwe 
போர்தவுமை யெக்காலங் சாண்பேனா 

னினியெனவே புலம்பி மா.தஞ் 
சார்ச் தனள்பின் திரும்பியே சகரதனின் 

மா.துலன்றன் சார்பு தன்னில்,



க்சி - ம்காராஜா துறவு. 

(இ-௪்.) மன்னவனே | உன்னைப் பிரிர் தும் உலூலிருச் 
கும்வண்ணம் ஈசன் விஇித்சானோ 1! உமச்கும் எனச்குழுள்ள 

பச். சவினையானது இன்றோ டொழிக்சதோ 1 என்னோடு சல 
6g நிற்செனெற (விருப்பத்தனையுடையகரே | என்னைவிட்டு) 

விலூச்சென்ற வும்மை இணி எச்சாள் காண்பேன் என்ற 

புலம்பி ௮௨ன் மனைவியும் அவனுடன் போதலைவிட்டுத் இரு 

ம்.9 ஊரையடைந்து மாமனார்வீட்டிற் சென்றிருர் தள். () 

௮ரசனந்த ஈகர்விடுத்துத் தசநா 
டடுகளுமகன் றடவி சென்றே 

யிரவுபக லகரிலையே நிலையாச 
லிருந்தவர்க ளிடமே சேர்ந்து 

பரகுருகி muses தரியபொருள் 
வினகியவர் பக.ரக் கேட்டுத் 

இரமனமா யொருவராற் கலங்காத 
ஞானியாய்த் தீர னாக, 

(இ-ள்.) மஹாராஜனும் தன தசொர்தாசரத்ைவிட்டு, 
சேசங்களையும் சாடுகளையும்கடர்.து சாட்டையடை ர்.தஇரவும் 

பகலும் உண்ணாட்டத்தோ டி.ருக்கின்ற சடசிகள் வ9க்குமிட 
த்தை யடைச்து ஞானாராரியனுடதேசிச் ச அரியவாக்கயொர்ச் 

தீத்சைக்சேட்டு௮,ச்சடோசனர் அசன் மெய்ப்பொரு ஞணர் 

தீத உணர்ச்து உறு இப்பட்ட மனமுடையவனாய் யாவராலும் 

சலக்சமடையாத ஞானியாய் தஹைரியமுடையவனாய், எ-று, 

+ அசசிலை என்பதற்குச் சன் சாட்டம் என்றும் பொருள்,



மகாராஜா துறவு. ௭ 

நகர்தனி லேகிப் பிச்சை 
கண்ணியே மனைக டோறு 

மகமகிழ்க் தங்கை, யேற்றே 
யவ்விடத் தருர்தி யாங்கே 

செகமுளோர் பேயென் றெண்ணிச் 
சிரித்திட காண மின்றி 

பிகபரத் இச்சை யற்றே 
யேகனா யுலாவ லுற்றான், 

(இ-ள்.) ஊருக்குட் சென்று வீசெள்தோறும் போய் 

உணவினைத் தனக்குள்ளே சந்தோஷத் துடன் அழகிய சையி 

லேவாங்கி ௮ங்குகின்றுண்டு, உலசச்திலுள்்ளவர்சள் பைசாச 
மென்று நினைத்துச் சிரித்திட (அதற்கு) வெட்கப்படாமல் 
இம்மை மறுமைகளில் ஆசை கங்க சவோஹம்பாவனையுடை 

யவராய் ௮வ்வண்ண3ம சஞ்சரிக்கத் தொடங்கினார், எ-று, 

இராஜ பதவியைக் காட்டிலும் சரு௨சங்கபரித்கியாக 

பதவியைச் சிறக்ததாகக் கர. இனவ ராதலால், பிச்சைக்குர் 
சென்றபோது மடிழ்வுடையவராகவிருக்சனர், “* குறைவற்ற 
செல்வமென் றேகோல மாமறை கூப்பிமிமே ?? என்றபடி. 

குறைவற்ற இம் மஹாபதவியை யடைரஈ்தமையால், இனிப் 

பிறப்படைசலில்லாதவ னானேனென்லுச் தோற்றமுமுடை 

யவ.ராகவிருர்தனர் என்பசைக்குறிப்பிக்க “*அசமடழ்* தங்கை 

யேற்ழே யவவிடத் தருந்தி''! என்றனர். அ௮இதிவன்னாசி7 
மத்தை யடைச்சவர்சள் ஜாதிபேதமாகிகளை யாராயாமல்



சன் மகாராஜா துறவு. 

பத்ச்பாது புசிப்பவர்களாக நகல்கள் கூறுதலால், மா 

ராஜாவும் அதிவன்னு. ர (சை யடைக்சவராகிக் கரதல 
பி -௨க வி௱க்சனர். தில்டாறு நினை ச்சவிடச் இற் புசிச் 

சல் பூமூச்சன்மிசாவெணின், அ ஸ்னாசிரமியாவான் எல் 
வாலஸ் தக்களை,பும் சி.பெ௱மானாகவே சாண்டுரான தலால் 

அ௮௨குதல் காணப்படுபொருள் சிவமானபோது ஜாதிபேசமெ 
EMD | ° “ant spss முதுக்குறைர்தோர் சருமம் மய 

LES PU ETD TIT CB BV சேட்கப்பகதல 
our, ளலரலா மட்டசோறு ஈம்பதே?? என்று மாணிக்க 

பாசசசவாமிகள் கூறியிருச்தலாலும், தறவிசளாகய ௮ 
கன்ரசிரமீசளக்கு ஜா.தீபேதமில்லை யென்க, இனி, ௮ 
weer CHF sihesrer og #1660 இர்ச்சவர்ச்சே இவிக, ௮ள் 
லாதடர்களுக்கு ் நியமவிஇியேவிதயாம். நியமலீ தியாவத ,-- 
Can ngs Bor Ai Fg YASS, Pps sora newts 
எது பன்னத்சைப்புசித்தல் முதலியவைகள் கூடா£மையாம், 
இ.சன் விரியச் வெதருமோத்தரம் சைவசமயெறி aps 
லியவைகாா னுணர்க, (8:ப) 

அபாருக்திவா ழிடமொன் முகற 

பொருக்திடும் பற்றென் றெண்ணி 

பிருர்தில னோரி டத்து 

மங்கெம்கு மொருவ னாகித் 

Porgy சமாதி விட்டுத் 

இரும்பிடா துறைக்க வுன்னி 
யிருர்திருர் இடங்க ளெங்கு 

மேகமே நோக்க நின்றான்,



மகாராஜா துறவு. ௬௪௭ 

(இ-ள்.) ஒரிடத். இலேயே தங்க யிருப்பதானால் பாச 

மூண்டாருமென்று கினைச் சு, எல்விடசதிலும் gi@a 

னில்லை, எவ்விடச் தும் ஏகாங்கியாய் சாதகமான கிஷ்டையம் 

ணின்றம் ௨உலகமுகமாகத் திரும்பாமல் ௮அதிமீலயே' படிய 

ந்னை த்துப் பிரபஞ்சத்தில் சான் சஞ்சரிம்கு மிடங்சளிலெல் 

லாம் சிவோஷாம்பாவனையுடனே நின்றனன். எ-று, 

எலவ்உளவு விரக்தியுடையஃனானாலும் ஒரிடச்கிலிருப்ப 

யின் ௮வஷை சொரிலுள்ளவர்சகள் மஹஊஹானென்ற மதித்து 

at துபசாராஇகளைச் செய்வார்கள், செய்தால், sivas 

சசொன்றும், ௮துவந்தால் மமசாரர் சோன்றும், இஃவிரண்டு 

முண்டானால் மற்றையகுணங்களெல்லாம் சச்கிரம் வந்த 

சேரும் அவைகள் உக்துசேர்ரதால் பிரபஞ்சகாதனைமிகும, 

அதுமிகுர்சால் சழமுசாரியாவான் என்பதை உத்தேசிச்சே 
மகாராஜாவும் ஒரிடத்திலு் தய்சாமலும், செல்லும் போழ் 

தும் மோதப்ரமோதங்களை ஒன்றிலுங் கொள்ளாமலும், மீரி 
யாப்பிரியஙகள் வராதிருக்கும்படியும் சிவோஹம் wire ter 

யோ சென்றனரென்ச., இத் தசைய குணக்களைத் துறவி 

கள சாதககாலங்களிற் கொள்வார்களானால் எடுத்த சனனச்.இ 

லேயே இடையூறின்றிப் பேரின்ப மடையாகிற்பர், (இக) 

தோன்றிடு முஎக மெங்கே 
தோன்றிடு மென்ன நோக்கத் 

தோன்றிடு நினைவி லென்றே 

கோன்மிய கினைவு தானு௩்



௬௮ மகாராஜா துறவு. 

Csr DO Dugas பார்த்துத் 
தோன்றிரிஞ் சொரூபத் தென்றே 

தோன்றிடும் பொருள்க ளெல்லாஞ் 
சொருபமே யென்று கண்டான், 

(இ-ன்.) சட்சுவாதி இர்திரியக்களா லஓுணாரப்ப$க 

பெனதிகப் பிரபஞ்சம் எவ்விடத்தில் சாணப்படும் என்ற 

ஆராய்ந்துபார்த்து, இது காணப்படிம் பெள இகவியாபார ப். 

க்ையீல் என்று (தெளிர$்த) தன்னு ஞர.தித்த ௮ம் மனமும 

உண்டாடற உற்பத்தி ஸ்தானத்தை நோக்கி இது பிரமச்தி 
னின் முண்டாயசென்று (உணர்ச்து) காணப்பட்ட இவ் 

வுலகங்களனைத்தம் ௮ர்,த பிரமமே என்று கிஷ்டாமுகமா5 

கின்று கியதிகளைர்து சவோரறம்பாவனையாற் கண்டனன். 

விரக்தர்சன் சமா கூடுங்கால் வாககயசோசனைசெய்.து 

நிய இகளைந்து ௮ ந;பவிக்கிற வழக்சப்படி. இம் மகாராஜாவும் 

தான் நிஷ்டைகூடப் புகுங்கால் ஆதனத்திலிருக்து குரு 

இயானாதிகளைச் செய்து இரு விழிசளையுஈ் இறந்து இப் 

பெளதிச வுலகத்தை நோக்கி இது எக்சகே காணப்படுகிற 
சென்றெண்ணி மனத்திலேசானென் றுணர்ர்து பின்னர் 
மன,ச்தைப்பற்றிச் சர்தித்து இது பிரமச்தைச்சவிரவில்லை 

யென் துணர்ர்து ௮பெத லக்ஷியார்த்தமான பிரமத்தைத் 

தீவிர வொன்றுங் சாணப்படவில்லை யென்று தெளிகாச 

வெண்ணித் தியானித்துத் சசாசா.ரமாச நிற்டுற வழச்சப்படி 

தின் றலுபவித்சனர். (6௨)



மகாராஜா துறவு. ௬௭4 

தோன்றிடும் பொருள்ச ஞூண்டாயத் 
தோன்றியே யின்ப் மாகித் 

தோன்றிடு மதனா,லந்தச் : 
சொருபமே யென்று கண்டு 

தோன்றிடுஞ் சொரூபக் தன்னிற் 
ஜோன்றுமீ தசத்தே யென்று 

தோன்றிடுஞ் சொருபச் தானாய்த் 
அளக்கமற் றிருக்தான் வேந்தன், 

(இ-ள்.) விவகாரதசையில் காணப்பிற இப் பிரபஞ் 

சம், ரஞ்சித படத் இன்கனுள்ள இரி-௩இ மு, சலியைகளைப் 

போலச் சாணப்பட்டு, இன்பரூபமாகப் பார்ப்பவர்களுக்கு 

இன்பரூ.பமாகவே வீளஙகும், ௮துகாரணச் இனெல், இம்மன் 

னவன் காணப்பசிகிற இவ் வனைத்சையும் பி.ரமருபமாகச் 
சுருஇியுக்திகளால் ௮.நபவத்இ லாக்இச், இழியி லாரோபிச 

மான பஞ்சவன்ன ித்திரம்போலப் பிரமத்து லாரோபித 

மான இப் பிரபஞ்சூத்திரம் ௮சத்தாச உள்ளது என அப 

வசத்தால் பிரபஞ்சபாவனையை யகற்றிப் பிரமபாவனையில் 

அசமேவஸர்வம் (அசம்பிரமாஸ்மி, என யாசொரு ௪லனமு: 
மில்லாமல் இருந்தனன், எ-று, (௫௪) 

கடிஈகர் தோறுஞ் சென்றும் 
கானகர் தோறுஞ் சென்றும் 

படிவல மாக வந்தும் 

பார்வைமா ரூட்ட மின்றி



$10 மகாராஜா துறவு. 

மடிவிலா மனத்த னாகி 
மாசிலா கிலைமை பெற்று 

முடியுடை வேந்தர் வேந்தன் 
முத்தியே வடி.வ மானான். 

(இ-ள்.) மகுடர்தரித்த அரசர்களுக் சரசனான want 
ராஜா காஉலினை யுடைய ஊர்களுக்குப் போயும், காடன் 

தோறும்சென்றம்,பூப்பிரத.கிணஞ்செய் தும், இலசுதியார்தச 

வதுஸர்தானத்தில் தவறு லில்லாமல் ௮ச் ஈசசசிஷ்டையி 

ergs திரும்பாதமனமுடையவனாடு ஞானகிலையை (முத 

,இகிலையை) ப்பெற்றுப் பச்தநிவிர்த்தியேயுருவமாக தின்றான். 

காட்டிற் சென்றாறும் சாட்டிற் சென்றாலும் பூப்ரசச் 

ணஞ்செய்தாலும் ௮வ்வவ்விடங்களிலுள்ள பெள இச௪த் தோற் 

றத் சாற் பயகம்பனை இகளும் மோசப்பிர மோதா இசளும் பெச் 

சான்மாச்களுக்குண்டாவது சசசம், முத தானமாக்களுச் கவ் 

வாறுண்டாவ இல்லை. உண்டாகுமானாற் சகசநிஷ்டை குலை 

யும். நிஷ்டை குலைர்சால் Quer Hs பிரபஞ்சச்சோன்றும். 

௮.த தோன்றில் சாமக்குரோதாதிகளுண்டாகும். ௮வையுண் 

டானால் பழையபடியே பர்தத்இல் மூழ்கித் ses wh 
யார்த்தத்தை மறப்பன், ௮.து மறச்தால் பிறப்பிறப்பையடை 

வன். இதுபற்றியே சாதகர்கள் எல்குச்சென்றாலும் த.சாகார 
மான நிலையிலேயே கிழ்கும்படி விதி யேற்பட்ளசெ.து, அவ் 

விஇப்படியே இவரும் சடர்சன சென்பார், * பார்லைமாரு 
ட்டமின்றி! என்றார், (6௪)



மகாராஜா துறவு. ௪௧ 

முத்தியே வடிவ மான 
முடியுடை வேந்தர் வேந்த 

னெத்திசை தனக்கும் ராஜ 
னெமைவிட வேறில் லென்று 

சத்திய மாக வெண்ணித் 
தன்னிட மதனிற் றன்னைச் 

சுத்திசெய் தனைத்து மாச் 
சுயஞ்சோதி யாகி நின்றான். 

(இ-ள். அனர்த்த நிவிர்த்தியே உருவமானவனும் 
மருடமன்னர்களுக்கெல்லாம் மன்னவனுமாகய இவன் எஃவ 

மையதிசைசளுக்கும் ௮ரசன் எம்மைவிட வேறில்லையென்று 

யதார்த்தமாச கினைத்துச் சனக்கென்று வேதச் இல் விஇக்கப் 

பட்ட இடமாகிய சொம்பத வாக்கியத்தில் ஜீவனாக நின்ற 

சன்னைச் சோதனைவழியிற் உட்ஸ் சனாகச் செய்து (அஸ்மி 
வாக்யெச்தால்) சதபத சோதனையில் பிரமத்சோடு கலந்து 

காரணப்பிரம ரூபமாக அ.நுஷ்டிப்பி ணின்றனன். எ-று. 

கன்னனை வேகெழிச்ச கதைபோல என்று சடற றெபடி 
குருவும் சவோஹூ்பாகனையாற் உடனை நோக்கி நீ கேவலம் 
ஜடரூபமான பிரபஞ்சாதி யுருவமல்லை. $ என்னுருவமே 
தான். எர்சப் பிரமம் சானோ, அந்தப் பிரமமே நீ. இவ்வித 

Hpac spre நீயாடுருய் என்று உபசேசி6ற ருரு 

வாக்ய பரிபாலகளுயெ டன் வாச்யெசோதனையா லுண் 
டான் அதபவாப்பியாசத்இிலே நின்று பழி பிரமமாகயே



ஆ மகாராஜா துறவு. 

ஆகிருன். கன்னன் சன்னை யறிதற்கு முன்னுங் குர்தி 

குமாரனே;; அறிக்தபின்னுங் கு5இி குமானே, அனால் ௮௮ 

னுச்சிடையிலிருச்ச பேடுவன் என்னும் பிராச்தி யொழிர்த 

மையால் அ௮கர்சமடைர்சான் என்று உதகரிப்பது வழக்கமா 

sore, யாழும் மு.த்தியென்பசற்கு விடுதலையென் றுள்ள 

பொருளுக்கேற்ப பந்த நிவிர்த்தி யென்றாம். 

அரத பலம் வர சபின்பு தனக்குப் பிரமமொன்றைச்தவி.] 
மற்றெதவும் உள்ளதாகச் சாணப்படாமையாலும், மி.ரமகாட் 

டத்திற் காணப்பகிவன வுளே.ல் இவை சன்னநுபவச்திற் 

ஈழ்ப்பட்ட மாயாகற்பிதமென்றே கிஸ்ஸரேசசமாச வ.றி௫ர 
னாதலாலும், தன்னை உண்மையான வரசனென்று மதிச்ஈ 

னன் என்பார் 'சச்தியமா? வெண்ணி ? என்றார், (Gv») 

தன்னையே யன்றி யொன்றுக் 

தா.னுதி யாலி டத்தின் 
மின்னையே யொத்த வைய 

மித்ைதகற் பிதம தென்றும் 
பொன்னையே யன்றி வேறு 

டண மில,து போல 
வென்னையே யன்றி யொன்று 

மில்லெனத் தேர்ந்தான் வேந்தன், 

(இ-ள்,) பிரமத்சைச் தவிர வேரொன்றுர் தோன்றுச 
லில்லாத நிஷ்டையில், மின்னலையொத்த வுலகம் மொய்.பம் 

சற்பனையும் எனவும், பொன்னினைவிட வேே ஆபரணமில்



மகாராஜா தறவூ. ௭௯ 

லாமையைட்போல பிரமத்தைத் தவிர வேறே மொன்று 
(தில்லை யென வுணர்ர்தன ன௱சன், எ-று, 

சேகேக்திரியாதசொண நியதிசெய்து அநுபவ திலையி 
ணின்ற ரிஷ்டாசாரலைன் பிரமமொன்றைத்தவிர வேறொன் 
றை.புங்காணுனென்ப சம்பிரதாயம். குண்டலமுமோ இரமு 
மரைஞாணும் என விவ உருவா தஇகளால் வேறு பேர்களைப் 

பெற்றுலும் பொன்னைச் தவிர வவைகள் வேறே யில்லை 

யானுற்போல, தாணப்ப9ூற வஸ்துச்சளெல்லாம் பலவேறு 

திரிபினவாயினும், அவை பிரமமென வுணர்கர் ச ஞானிக்குப் 

பிரமமாகவே சோன்றுமென்பது கிச்சயம், "வோம் பாவ 

னையா லவைகள் சாளுசவே காணப்படும் முறைப்படி மன் 

WUE ௮வ் வநுபவச் இலே அமைக்து கின்றா னென்பார், 
“என்னையே யன்றி யொன்று மில்லெனத் சேர்ந்சான் ? 
என்றா னென்றனர், (5௬) 

உலகினை வேற தாக 

வுணர்ந்திடிற் பந்தமாகு 
முலகனைத் தானே யாக 

வுணர்ச்இடின் முத்தி யாகு 
மிலகடத் தோன்ற லெல்லா 

மென்னினை வேயென் றெண்ணி 

யிலகடக் சுண்டு வேறற் 

Parser னிளைமை வேந்தன்,



௪௪ ் மகாராஜா துறவு. 

(இ-ள்.) பெளிகட் பிரபஞ்சத்தை (ப் பிரமத்சைக்காட் 

டிலும்) வேரானதாக அறிவானானால் அவலுக்குப் பத்தமுண் 

டாகும். பெ இப் பிரபஞ்சத்தை (சவோவாம்பாவனையால்) 

தானாகவே யறிகானானால் முச்இயாகும். (அவனுக்குப் பரத 
நிவிர்ச்தி புண்டாகும் சட்சுவாதி யிர் இரியங்களாற்) காணப் 

படற பிரபஞ்சங்களனை த்தம் (பெத்த,தசையில்) எனக்கிரு 

ஈத ஸத் இயபுத்திபின் வாஸனையின் பழக்கமேயன்றி வேறி 

ல்லை என்று (சமாஇதியிற் சமாசானமாக நினைத்து ௮வை) 

பிரமமாக விளங்குதலை (சிவோஹம் பாவனையாற்) கண்டு 

பிரமத் துட. னேகமாய்ப் பரமார்த்தநிலை.பி லிருந்தனன் ௮ர 

சர்க்காரசனாகிய மஹாராஜன், எ-று, 

ஞானி.பானபன் உலசத்தையுமொரு பதார்த்தமாக ௮றி 

உானானால் உடனே யவளுச் ச.இலும் விருப்ப முண்டாகும். 
விருப்பமுண்டானாற் பர்த் துச்டமாகும், உலகத் இனையும் 

பிரமமாகக் கண்டால் அவனுக்குப் பிரமத்தைவிட இது 

வேறே யொன்றல்ல வென்னுச் தோற்றத்தால் அதிலுள்ள 

பந்தம் கிவர்.ததியாற து. ஒருவன் முத்தனாதற்கு முன்னே 
யும் பின்னேயு முலகமுள்ளபடி. யிருக்ச, பிரமமாகவே கண் 
டானெனல் எப்படி யெனின், அபக்றுவர்களுக்குப் பிரபஞ்ச 
மாகவும், பச்குவர்களுக்குப் பிரமமாகவுங் சாணு சல் உண்மை 
யாதலின் ஆமென்ச. ஒருகாளுணர்ச்சசனாகேயே பிரமமாச 
யாகையுங் சாணமுடியாது, பல்சாளுஞ் செய்யு கியதியோடு 
கூடிய திஷ்டையாலேயே பிரமமாகக சாணவேண்டிய சார



மகாராஜா துறவு, ௭௫ 

லால், மன்னவனும் வாக்ய சோதனையுடனே நிஷ்டை 
கூடினா னென்பார் '' என்னினை வேயென் றெண்ணி-யில 

கிடக் சண்டு வேறற் நிருக்தனன்?' என்றார். (Ger) 

ஏகசக் கரம தாக விருக்தர சாள்வோன் செல்வ்ப் 
போகமுந் தரண மாமப் போதகாட் டாசி யற்கை 
wes தியின லாசா லுபதேசத் தாள வக்தச்| னன், 
சோசமற் நிசா டெய்தித் சொழிலெலா முடித்தான் மன் 

(இ-ச்.) (சன சாணையே உலகமுழு துஞ்செல்லுதலால்) 
ஏகசக்கராதிபதி யென்று பேர்பெற்ற அரசனது செல்வத் 
சாலாயெ போகமும், அலசகமியமான ஏரு துரும்புபோல 

வாகும், (ஆதலால் இம்மன்னவனும்) ௮௪ ஞானராஜ்ய 
ததை (அ.றமான ௮அளவையைச்கொண்டு செளியஃல்ல) யூக 

மான புத்தியைத் துணையாகச் சொண்டு சற்குரு உபதேச 

மேறையால்(பிசமமாகயராஜ்யத்தை) ஆளுதற்குச் ச,திப, சலக 
யார்த்தமான அ௮ப்பிரமகாட்டையடைச்து கியதிகளைதல் முத 

லிய ஏல்லாக்றியைகளையும் அவ்௨.ரசன் கிறைவே ற்றினஞான். 

சார்வபெளமன.து செல்வபோகமும், பிரமானச்தா.ந 
போகத்தின் ஒறு அ௮ணுவுக்குச்கூட ஒப்பாகா தென்பார் 

் இரணமாச ! என்றார். முன்னர் அறபவியாத பிரமாதுப 
வத்திற் சுசமுண்டென் ரொருவன் சான் அறபவித்தற்கு 

முன்னே யதியவேண்மொனால் பூகபுத்திவேண்டும். யூசபுத்தி 
யான்மாத்திரமாகா த. முன்னா தபவித்ச நிர்தவரான ஆசான் 
வேண்டும், இச்ச வித்தையையே பெரியவர்கள் (சொட்



௭௬ மகாராஜா துறவு. 

டுக் காட்டாத வித்தை-சட்டுப்போட்டாலும் வராது ?] என் 

பர், ஆசான் கற்பியா தபோனால் இர் சவதுபோச நிலையாத. 
அ.தபவம் நிலையாதபோது வீணுழைப்பாச முடியும் என் 

பதை யெல்லாம் விளக்கவே *: உபதேசத்தாள என்றார். () 

பந்தம்வீ டென்று மில்லை பரம்பொரு 
ளொன்றே யென்றுக் 

தந்தஞ்சங் கற்பத் தாலே சாலமோ 
இப்ப தயோ 

சத்தமா தகளு மில்லா வரும்போரு, 
ணு FID யென்று 

சந்தத கோக்கி யந்தத் தற்பரக் 
தானே யானான், 

(இ-ள்.) பெத்த நிலையும் மூ.த்இச் சார்பும் முக்கால் 

இிலு மில்லை. ஏகமான பிரமமே இரிசாலங்களிலும் உள்ளத. 

அபக்குவிகன் தங்களுக்குள்ள பிரார்.தியால் (இரண்டு முள 
வென) மிச மோகங் கொள்வார்கள். முடிவும் முதலுமா திய 

ஒன்றுமில்லாத,தம் சா,சகத்் சாற் சாணத்தக்கதுமான பிரமம் 

(சவோஹம்பாவனையால்) சாமேயென எப்பொழுதும் இல 

சதியப்படுத் இப்பார்த.து முற்சொல்லிய பிரமம் (கிஷ்டாவிசே 

ஷத்தால்) தானாகவே விளல்கனொன், எ-று, 

காலத்திரயத் திலும் இருப்பது பிரமமேயென்றுணர்ர்து 

அ௮பவிக்றெவர்களுக்குப் பர்த மென்றும் கீடு என்றும் இர 

ண்டு பொருள் இரா, சாணப்பவென வெல்லாம் பிராச்இ



மகாராஜா துறவு. ௭௭ 

யென்றே மேலோர் துணிர் ச.தபவிப்பார்கள். இவரு மஃ௨ண் ' 

ணமேகின் ஐ.நுபவித்தனர் என்பார் :: தந்தஞ்சட கற்பச் 

தாலே”? எனமுர், . (G+) 

குறைவிலா நிறைவ தாக் குளிர்ந்தளைப் பாறி வேந்த 
னிறையள வேளுச் துன்ப மின்றீயே யின்ப பாகி 
யபுறைவிட மின்ன தென்ன வோரிட மின்றி யெங் கு 
ிறைவதேயிடமாய் நின்றா னிகரின்மா ராஜன்ரானே, 

(இ-ள்.) ஒப்பற்ற மகாராஜன் (காலசேசஃர்ச்சமான 

பரிச்சேதங்களின்றி விள௩குகிற) பரிபூண சொரூபமே 

சொருபமாய், ௮ரர்.த்தங்களா லுண்டான துன்பங்களினின் 

றும் விபெட்டு இநந்தபிராப்தனாய் சாக சமானவஞய் இன்ப 
பாறினகனாட் அவ்வரசன் இஃ்விடச்இல்சான் கா-. செய் 

தல் வேண்டுமென்ற கியஇயின்றி பரிபூரணச் 2, தலத்து 
நிற்றலே இடமாசச்கொண்டு நின்றனன், ௪-ற. (௬௦) 

எங்குமாய் கிறைந்து நின்ற வேகராச் 

சியம தாள்வோன் 

றங்குத லின்றி யெங்கும் தானெனக் 

கண்ட தூயோ 

னிங்குறைர் தகன்ற பாண்டத் இயல்பினெஞ் 

சருவம் பற்றி 

யங்குரு வகற்றி நின்றா னானந்தி 
யாக வேர்தன்,



௭௮ மகாராஜா துறவு. 

(இ-ள்.) பரிச்சேத வியல்பில்லாமல் சரு௨வியாபகமான 

பிரமமென்னும் காட்டையாளுடவன், தங்கு தலில்லாமல் எவ் 

விட.த் இலும் பீரமமாய்ப்பரர் 2 து சிஷ்டாசாரத்தை3 பைப்பற் 

றிய அம்மன்னவன், பெரு மாயமிரர்து நீடகிய பாத் இரச் 

இன் சன்டையைப்போவ, மனமானது கிர்ச்குண தியான 

இற் பழச் சகுண வுரூங்களை யொழித்து ஆர்தாறுபவி 

யாய் ௮ரச னறுஷ்டிப்பில் நின்றனன், எ-று. 

பெருங்காயமடைத்துளவத்ச பெட்டியிலிருந்து அசை 

யெடுச் தப்புரப்படுத் தீயபின்புய் காயமில்லை யென்று ௮சன் 

மணமில்லாதடோவ இல்லை, ௮அதபோலப் பிரமத்சைச் தவிர 

வொன்றுமில்லையென் றுணர்ந்தும் முன்னர் தனது மன இர் 
குடிகொண் டிருந்த காரியப் பிரமாதிகளின் சன்மைகளை 

முற்று மொழித்சாலும் பழச்சவாதனை சாக்குமாசலால் 

அதை ஒழிக்கும்பொருட்டே கிர்க்குண தியானத்தை அப்பி 

யாச காலத்திற் செய்வ துவழக்கம். ௮) முறையாக இவரும் 

வாக்கயெசோதனைசெய்து நிர்க்குணச் திலேயே நின்ற gue 

ஜானந்சருபி மாயினா ரென்பார், * அக்குரு வகற்றி நின்றா 
னானந்தி யாக வேர்சன் ! என்றார். (௬௪) 

சீவன்முத் தர்கள்பா னிற்குஞ் செப்பிய மனத்த ரூப 

மேவரும் பரம முத்தி மேவிடி னாச மாகுந் 

தாவரு நிலைமை ஈன்றாச் சற்குரு வருளாற் பெற்றுக் 
கேவல மாகி நின்றான் சேடிலா ஞான வேர்தன்.



மகாராஜா துறவு. டட 

(இன். ஜீவதசையிணின்றும் விடுபட்டுள்ளவர்களிடச் 

இல் உண்டென்று சொல்லப்டட்ட மனச்தினது பா௭னா 

ரூபம், அபக்குவிகளா லடையக்கடடாத இறந்த பர்தநிவிர்த 

இயை யடைர்தா லடியோடொழியும். நித்தியமான - பிரம் 

பாக்கெ நிலையை ஜயர்திரிபா $சளின்றி ளாஞ்சாரியன து 

,டாக்ஷத்தால் பெற்று கைஃல்யமடைந்து நின்றனன் ) நித்ய 

மான பிரம ஞானத்தையுடைய மகாராஜன், எற. 

சொம்பதவாச்சியத்தினின்றம் நீட்ிெயதைப்போல ௪2 

பதவாச்சியத் இினின்றும் $௩இனால் மனோவிகார மு சவிய 

௮ழியு மென்பார் பரமழுத்தி பேவிடி ஞசமாகும்' elem ir 

இத்தகை ஞானம் பெற்றே யெழின்முனி 

யாகி யெங்குஞ் 

சித்தனாய்த் Bis றன்னைச் செப்புமூன் 

னமைச்சர் தம்முள் 

வித்தக னொருவன் கேட்டு வினவிட 

வேண்டு மென்றே 

கத்தனா பரசைத் தேடிக் கண்டடி. 

பணித்து கின்றான். 

(இ.ள்,) இவ்விதமான கூட்ஸ் பிரம ஐகய ஞான 

த்தை ஞானாசாரியனிடத்தி ஓபசேசமாசப் பெற்று சாஸ்திர 

மனனலேஞனாய் எவ்விடங்களிலும் 9ச்ஸொரூபமே ஸொரூப 

மாக ௮ப்யாஷித் துச்கொண் லொவுதலை, உலகத் இலுள்ளவர் 

sor கூறு தற்குமூன்னே மச்இரிமார்சளுள் ஞானதூலாராம்ச்



HO மகாராஜா துறவு. 

சியா லறிவுடையவனாகிய ஒரு மசர்திரியானவன் ௮தைக்கே 

ட்டு இல்வாறு செய்தற்குக் சாரணமென்னலென்று கேட்ச 

வேண்டுமெனத் தனக்குத் தலைவனாகவுள்ள ௮ரசனை த் சேடி 

ச்சண்டு அவனது பாதங்களை வணவ்ட எ தரகின்றனன். 

சச். சனாமரச னென்றதை, இட்போது சடவு ரருகமாக 

கின்ற மன்னவனை எனினுமாம். (௬௨) 

பூவணை யாகி வானம் பொருக்துமேற் 

கட்டி யாகித் 
திவம தாகியிக்து செங்கதிர் 

விசுங் காற்று 

மேவுசா மரம தா௫ Gb gan 
மனைவி யாகிக் 

கேவல மின்ப மாகிக் செர்ச்சியாய் 
ின்முன் வேந்தன், 

(இ-ள்.) பூமியே மெத்தையாசவும், ஆகாயமே பொரு 

த்தமான விதானமாகவும், சர்திரனுஞ் சூரியனும் விளக்காச 

வும், இயல்பாக வீசாநின்ற காற்றே பொருர்திய சாமரை 

யாகவும், பரதநிவிர்ச்தியே பாரியையாகவும், கசைவல்யமே 

சுசமாகவும், ஆசச்தபி.ராப்தியா லச மடழ்வுடையவனாசவும் 
இருர்தனன் மன்னவன், எ-று, 

௮ரசனது பள்ளியறையி லென்றும் றர்தா விளக்கும் 
ச.மனாயும் இருப்பதைப்போல, இச் துறவரசனது பூவணை 
Woo ௪சா வச எிருச்டின்றன வென்பார் * தீவமசாடு



மகாராஜா துறவு. ௮5 

Wig செல்கதிர்வீசுவ சாற்று மேவுசாமரமதாூ ? என்றார். 
மனைவி யில்லாதவலுக்குப் பள்ளியழ இன்ப மில்லாமை 
போலப் பக்தகிவிர்த்து யிலுலாசவனுக்குக் கைவல்ய ௪ுகமு 
மில்லை யென்பார் ' விடுதலை மனைவி யாகெ-கேவல 'மின்ப 
மாக! என்றார், (௬௪) 

சதமுதற் சேனை சூழ ரத்ஈரில் காச னத்தில் 

விதவலங் காரத் தோடு வீற்றிருர் தமரும் வேந்த 

னுதவுகோ விணனாய் மேனி யுருத்தெரி யாத நீருய 

முதல்முடி. விரித்துகின்றான் முனிவனா யொருவ னாகி. 

(இ-எ்.) தேர் முதலிய சைனியங்கள் குழக்,துகிற்ச, 
அ௮ரதனங்களிட் பிழைத்துள்ள சில்கங்களாற் சுமச்சப்பட்ட 

ஆசனச்தின்மீ து அரேசவிசமானஅலங்காரத். துடனே கொறு 

விலிருச் ௪ இம் மசாராஜன், (அசாரியனால்) அளிச்சப்பட்ட 

€ளொடு கெளபீனத்தை மாத்திரம் சரித் திருப்பவஞாய் சரீர 

மூழுமையும் விபூதியால் மறைத்து உற்பத்தி சாசல்களை 
யொழித்து எகரூபமான பிசமரூபமா மனன?ல முடைய 
மஹானாூ சினருன், எ-று. 

இம்மன்னவலுச்ரு அரசகோலத்தி லிருக்த சதமுதற் 
சேனையாதியும் த் இனூல்காதனமும் விசவலல்காரவ்களும் 
ஆச்சரியப்படத்தக்கவையன்றாம். துறவுகோலத்தி லுண் 
டான உதவுகோவணமும் மேனி உருத் தெரியாத நீறும் 
எண்ணியதியவும் ஆலோச்சவேண்டியவுமாம்.



a2. மகாராஜா துறவு. 

தநதைதாயராதி யுடற்பற்றிணரால் ௮க௩்சாரமமநாரங் 

க் மலி.பும்வண்ணம் இள்வுலகி வில்வடலொடு தோன்றின 

சிறி தசாளிற்கட்டப்பட்ட அளைசாணும், பின்னுஞ் சலமாசய 

கள் கழித்தமைக்குஞ்ு சிகையும் கிரியை கருத்தைச் சாட்டத் 

தரிக்கும் பூணூலும் ஆய இவைகள் பர்தவிரு த் இயையன் றி 

UES SY Da Easton ௪.ராதாசலின், அனச்தமே வடிவமாக 

விளங்குகின்ற ஞானாசாரியன் குடுமி-பூணநூல்-௮அரைராண் 

முதலியவைகளை ஒழிப்பித்து, இல்லறங்கடர்து துறவறம் 

புருக்ததற்கு அடையாளமாகச் ளேங் கோவணமும் அளிச்த 
லும் பூரூவாச்சிரமத் திலுள்ள பேரினை ஒழித்து வேறு பெயர் 

அறவறத்திற்கு ஏற்றவாறு அரித்தும் காச தல் நாலொூ பழ 
இய நண்ணறிவாளர்சக் கொப்பமூடி.ர் துள்ள தாசவின், இம் 

வாரிரியரும் இம்மன்னவன் ஞானாசாரியரிடத். து முறையே 

பெற்ற சேனொடுகோவணர் தற்ற தாயர் என்று விளக்கு 

வான் ''உசவுகோவணம்”' என்றார். 

தலைமுதல் கால்பரியர்தம் ஒரங்குலமு sa uvangeser 
மாக விட்டுவிட்டு ரீற்றினை நீரிற்குழைத்து வேறு வேறு வித 

மாச மர்திரங்களை யுச்சரித் து.த் சரித்தலினும் ஏசரூபமான சவ 

பெருமானொருவளணாயே கினைத்துச் சேசாதிபாதம்வரை உத் 

அளித்தல் முத் தசொண்டிசளாயுள்ள பெரியோர்களுச் குடன் 
பாடம் ஒழுங்குமாக விஎங்குதலைச் சாட்ட “oe GgsO shuns 

நீருய்?? என்றார். காமாதி பசைகளை ஒழித்து ஞானாதி 
கினைவினை ஊட்டவல்ல ஒப்பறு பொருளாசலாலும் பரச



மகாராஜா துறவு. ௮௩ 

சிவிர்சதியைக் காட்டிகிற்ப தொன்றதலானும், போக்காம் 

களான உலகினரினின்றம் முத்தீர்களை CapuGs 94 சாட் 

வெதாதலானும் ஸ்ரீ சவயெருமானுடைப இருவுருவ ஸம் 

பந்தமுள்ளதாதலானும விபூதியை முற்றத் spas முணிஷர் 

கன் மிக வுவந்சணிதலை விஎக்குவான் * உருச்செரியாக 

Say” என்னார், (௬௧) 

கரிரத மிவர்த லின்றிக் கானடை யாகி யெங்கு 
முரியதோர் டீனையூ ணின்றி யூலரங்கு முண்பா னாகி 
யரியரா சாக்க கோல கற்றியே சுவாக்க மாகத் 
திரியுமவ் வரசை நோக்கிச் செப்பின னமைச்சன் Cox, 

(இ-ள்.) யானையின்மீகுக் சேரின்மீதம் ஏறிச் செல் 

லுதலைவிட்டு, காலாலேயே எ௨்விடக்க. லு ஈடக்துசென் 
றும், (பிரதிபந்தமுடைய காலத்தில்) தன்னிடமென் நபிமா 
னிச்ச வோரிடசத்திலேயே வுண்கிசொண் டி.ரததபோ 

லன்றி, ஊரிலுள்ள எவ்விடல்க.ிலும் பகுப்பின்றி உண்ப௨ 
னாஇ.பும், அருமையான இராஜாக்கத் துக்குரிய கோலங்களை 

யகற்றித் தவத்திற் குரிய விபூதி ருத்திராகூல்களைத் தரிச 

துள்ள ௮க்கமுழுடையவனாய்ச சஞ்சரியாகின்ற ௮ம் மன்ன 

வனைப் பார்தது ௮மைச்சனானவன் இவ்வாறு கூறினன், 

யானை ஏறுதல் தேரேறுதல் முதலியவைகளால் 
யாசொரு பிரயோசனமின் றென்றும், ௮வைகளை ஏறி 
ஈடாத்துசற்கு விருப்ப சொள்ளுசல் கூடாசென்றும், 
அவைகளை ஏறி ஈ.ச்திய மசாராசனே அவைகளை வெறுத்



அ மகாராஜா துறவு. 

தகற்றியுள்சானென்றம் முன்னோ இவ்வரசன் துத்! 
பொருள்களை வருவித்துரைத்தல் அவனது வைராக்கிய 
இனை விளகச்குவதுடன் துறவிகள் வாசனமேறி யுலவுதல் 

கூடாமை என்பதையும் விளக்குதல் காண்க. (௬௪) 

அவனியி னினக்கு மேலோ 

ரரசனு மில்லை யிந்தத் 

தவலவடி. வாகி யெங்குஞ் 

சரித்திட லெற்றி னுக்கோ 

நவமதா யுடலி தோடே. 

ஈண்ணுவ தெனையீ தன்றி 

யிவணெனக் கருள வேண்டு 

மெனக்கறி வோங்கு மாறே, 

(இ-ள்.) உலகத்தில் உன்னைவிடச் Apis asear 
வேறொருகனுமில்லை, (அல்வாதிருச்ச), இரசக் சவருபத்,து 
டன் எவ்விடல்களிலும் சஞ்சரித்தல் எச்ச அ௮பிஷ்டச்சைப் 

பெறும்பொருட்டு! புதுமையான இர்சச்சரீ சத். தடனே (இல் 

வாசசெல்வமன்றி இசைச்காட்டிலுஞ் செக்ச,சாச) அடையப் 
படிதெ.து ? அடியேனுச்கு விவேசம,இசரிச்கும்படி, இவ்வி 
டத்தில் என்பொருட்டுச் சொல்லியல் வேண்டும். எ-று. 

சகாதபவத்தினி துயர்ர்ச.து அசசபதலியென்ற மத் 
தவளுதவின், '' ஈவமதா யுடலி சோடே ஈண்ணுவ சென !? 
என்றுன்,



மகாராஜா துறவு, AB 

யான் சாச்திரவ்சளிர் சண்டவையுப் கேட்டவையுமாச 

உள்ள வியல்புகளுச்சு ஐ.பனே! கின்செயல் மாதுபட்டுகிற்பி 

னும் நீ போதிவினையுடைய பெருர்தகையாசலின், சற்றறி 
வினையுடைய சதியேன் அதிர் துகொள்ளுமாறு Aeris 
வுராத்சல்வேண்டுமெனப் பணிவொடு க. நினனென்ற குதி 
ப்பிப்பார், * இவணெனச் ௧கருள வேண்டும் எனக்சறிவோட்கு 
மாறு? என்றுன் எண்றனர். (௪௨) 

பதத்திளை வேண்டின் முன்னம் 

பற்றிகின் றில்ல றத்தைப் 

பதகப்பட கி௮ுத்இி யேகல் 

பண்பதா மேலா முத்திப் 

ப,.தத்தைவேண் டிடிலோ ஞானப் 

பார்வையிற் கூடு நீயெப் 

பதத்தினை வேண்டி. யிந்தப் 

பரதேசி யான தென்றான், 

(இ-ள்.) சவர்ச்ச மு,சலிய பசவிகளை விரும்பினால் மு,ச 
லில் அறத்தைச் துணையாசச் சொண்கொன்று ரரமமாக இல் 

லற.ச்தைப் பரிபாலித்து கிறுச்திர் செல்லுதல் முறைமை 
யாம். உயர்ச்சசான பர்சகிலிர்ச்இி யென்னுர் தன்மையை 
விரும்பினாலோ ஞானாாட்டச்தாற் டெடைச்கும், @ cis 
பதவீயை விரும்பி. இந்தப் பரசேசிசோலத்தை யடைச்த து 
என்று வினலினான். எ.து,



௮௬ மகாராஜா துறவு. 

சுரூதி ஸ்மிரு இகளிலே உளாக்சப்பட்ட வி.இி விலக்கு 

str 95g அம்முறையில் வழுவு தவின்றி ஈடக் தவன் ef 9 

மூடிவில் சர்ச்ச முதலிய பசவிகளை அடைதல் உண்மை 

மாசலின், அதற்கு இத்.துறவு முதவிய கஷ்டங்கள் வேண்டுவ 
தில்லையே எனச் சர இினவனாசலின், ' இல்லற த்சைப்-பசப் 

பட நிறுச்தி ஏகல் பண்பதாம்!! என்றான் எனிலுமாம். 

நீ சமர்ச்சாதி பதவிகளை விரும்பினால் கின்மசன் கினது 

குமெபத்தனை அடையுல்காலத்து 8 ௮வலுக்கு முடியுஞ் 

செங்கோலும..3.து அவனை அரசனாக்கி சின் மனைவியை 

முறையே மகனிடம் ஒப்டுவி*.து வரனப்பிரஸ் சா ரமமடை 

யலாமே,, அதற்கு இன்னம் ௮நேசவருஷஙகள் டோதஃ்வேண் 

டுமே, இதற்குள் அலசரப்பட்டு எதனைச் கருதி இங்வனஞ் 

செய்தனை என்று குறிப்பிப்டான், *இல்லறத்தைட்-பதப்பட 

கிறு, சதி ஏகல் பண்பசாம்!? என்றான் எனினுமாம். 

மேலாம்முத் கஎன்றது-மசலாஇகன் உரைக்கும் லோகா 

தரங்களை அடைந்து வாழுசலான சகுணமுத் இயைவிலக 

விசேசமுத்தியை விளக்குவான், '(மேலாமுத்தி!? என்றார், 

அது ௮்துவிச முத்தி என்ப சவர்பட்சம், 
ஞானப்பார்வையினாலேயேமேலாமு?ச் இப ச்தைவிரும் 

பினால் அடையலாமென்பத சுரு திரத்தமாயிருச்ச ரீயேனோ 

இ௩ங்னம் செய்தனை என அரசன் செய்கையை விபரீதமான 
தாகக் சருதினவளாதலால், *எப்-பசத்நினை கேண்டி, இக்சப் 
பரரேரி யானது”! என்றான் என்ச.



மகாராஜா துறவு. ௮௭ 

பரதேசி என்னுஞ் சொல் பலபொருளைத் தருவதாயி 

னும், பரத்தின் தேசுபடிர் தவன். பரதேசி யாதலால், ஞானிக 

சான துறவிகளை உலூனெர் பரதேசி ஏன்றழைக்கின்ருர்கள், 

துறவறம் புகுக்கானொருவன தன்னாடவிட்டு வெகு அசத்தி 

லுள்ள பிறகாட்டில் சஞ்சரிக்கவேண்வெது முறையாதவின், 

துறவிகளை அறிஞர்கள் பாதேசி என் றழைக்வெருர்கள். 

நிற்க, உலகபோசங்களையன்றி மற்றெவையாலும் பரி 

சயமற்ற சனயகளும் துறவிகளைப் பரதேசியென் றழைக்கி 
ன்றனர், இவர்கள் பரதேடி என ஒருவனை உளணாச்சல் துறவி 
ஞானி என்பனவாதி விஷயங்களைச் கருதி அன்று, அசதி 
என்றுஃரு தி உண்ணிகழும் டொருளொடு முரணப் டரதே 
ol 6 LITT Ser, 

இங்கு ௮மைச்சன், இச்தப் பரதேரியான சென்றான் 
என்றாசிரியர் அ௮ண்மைச்சுட்டமைத் PSOESE, Hag 
டைய அ௮பக்குவகிலையை விளக்குதற்கேயாம். (௪௮) 

அமைவுடை யமைச்ின் மிக்கோ 
யடைவுடன் வினவிக் கேட்டா 

யிமையள வேனுஞ் இத்த 
மிதுவது வெனவோ டாது 

சபைவுடன் கேணீ சொன்ன 
சங்கைக்குத் தரங்க ணன்றாய் 

நமைலிட வேறோர் வேர்து 
காட்டிலை யென்ப தொக்கும்,



1௮ மகாராஜா துறவு, 

(இ.ள்.) அமைதியாகயெ மச்திரித் தொழிலிற் சதர்த 

வனே ! ரீபொருத்தமாசவே. வினாவிகின்றனை., கண்மூடித் 
Ste சோமேலனும். என் மனம் துவைதப் பொருள்களை 

சாடாது. உன்னால் சொல்லப்பட்ட ஆகேபங்களுக்குச் 

சமாதானங்கள் பொறுமையோடு செவ்வனே கேட்பாயாச, 

சம்மைச்சாட்டிலு மிசர்வரசன் சாட்டிலில்லை யென்று நீ 

கூறியது சரியேயாகும், எ-று. 

அமைச்சனே ! என்மனம் பலவகை வியாபாரங்களில் 
பமக்கச்செல்லாதென் prea a. Sug, sre இங்கு வருப 
வர்சளுடனெல்லாம் சலக்து வார் ச்தையாடு மியல்பினேனல் 
லேனென்றும், கின்பொருட்டு அசமுகமாக இருர்.ச என் 
மனச்தைப் பர்முசப்படுத் தறேன் என்றும் குறிப்பிக்கும் 
பொருட்டேயாமென் றுணர்ச, 

அவ்வமைச்சன் நீ.இிநூல்களை யன்றி ஞானூல்களையும் 
பயின்று அடச்சகம்பொறுமையா இகளை யுடையவனாகவுள்ளவ 
ளென்று முன்னமே அறிச்தவனாசலின், * அமைவுடையமை 
ச்ச? என விளித் தனர். 

(பிறர்.சம் மதமேற் சொண்டுசளை' வென்ற முறைப்படி 
அமைச்ச லுரைத்தனவற்னற யெல்லாம் உண்மை யென 
உடன்டட்டுப் பின்ன ரவைகளை மறுச்சல் சாண்ச, (௬௯) 

ப.தமதை வேண்டி னில்லைப் 
பதப்பட Agee பேச 

லிதமென்ற லொக்கு முத்தி 
யெய்துதன் ஞானப் பார்வை



மகாராஜா துறவு. [3 

விதமதிற் றோன்று மென்றாய 
விருப்பமாக் குடும்ப. பாரத் 

இதமதா யழுர்து வோருக்” 

கெங்கனம் பார்வை தோன்றும், 

(இ-ள்,) பதவியை விரும்பினால் இல்லறத்தை முறை 

யாக கிலைபெறச் செய்து போதல் முறைமை யென்றது 

சரியே, மோக்ூச்சையடைதல் ஞானசாட்டச் தின் முறைமை 

மினாலே உண்டாகுமென்று கூறினை. மோகலகூணத்துடன் 

சமுசாரச் சுமையில் பிரியத்சோடமுச்திச் பெப்பவர்க்கு எவ் 
வாறு ஞானகாட்ட முண்டாகும் 1? எ-று. 

துறவியாகயெ இல்வரசனுக்கு சுவர்ச்காதி பசவ்கள் தச்ச 

மான பொருள்சளாச மஇப்பாசலின் அவைகளைக் குறித்து 

Blau ஸமாதானவ்களெயையு முரையாது விடுத்துத் சன 

தீதுஷ்டானமும் கித்தியமூமான மூத்.தியைப்பற்றி முதலில் 
கூற் தொடல்ளெவர் மச்இரியின் சருத்தை மறுப்பான், 

: விருப்பமாச் குடும்ப பாரத்-இதமதா யழுச்்தவோருச் Can 
னம் பார்வை தோன்றும்! என மச்திரிபின் ௮பிப்பிராயத் 

சைச் சண்டிச் சனர் என்றறிச, (௭0) 

மனமிரு பொருளைப் பற்ற 
மாட்டாதட் டாவ தான 

வினமவை புறசோக் கான 

்- மேனாஜ் கூடும் வீடு



deo மகாராஜா துறவு. 

கனவுண்ணோக் காகு மில்லங் 
சுருதிய புறகோக்.காகு 

மனகவிவ வூகர் தோன்ற 
..., வறைகுவ நாமே கேளாய், 

(இ-ள்.) அமைச்சனே ! மனமானது ஏககாலத்தில் இர 
ண்டிவிதமான பொருள்களில் வியாபியாது, அட்டாவதானஞ் 

செய்பவன் ஒரேதாலச இல் ஒன்றிறக்த பல பொருள்களில் 

தினைவுடையவசை விருக்சனெறானே என்பதாய் ஒருக்கால் 

$ இங்கனவ் கருதலாம், ௮ட்டாவதானத்தில் கருதப்படிற 
பல பொருள்களும் புறகோக்கமென்னும் ஒரு காரண தினால் 

நிறைவேறுமாதவின், மனம் புறமுசமான ஒரு நிலையிஷேப்ப 

நிற்கின்றது. கிற்ச, வீடடைதற்கு மிகுந்த எண்ணப்படகிற 

புறகாட்டம் வேண்டும், ஓ பாவரசிதமானவனே ! இநத உல 

கம் நினக்கு ஈன்றாய் விளங்கும்வண்ணம் நாமே உரைக்கின் 

ரோம் ; கேட்பாயாக, எ-று, 

துறவியார் ௮மைச்சனை கோக்க ௫ மனமிரு பொருளைப் 

பற்ற மாட்டாது? என்றவுடன், மனமிருபொருளி லேன் பற் 

ருது? ஏசகாலத்தில் ௮கேசம் பொருள்களில் மனம்பற்றிகிற் 

கக் காண்டுன்றோமே. அட்டாவசாணியே அதற்குச் சான்மு 
மென்றதற்கு, அட்டாவதானம் செய்பவனுடைய மனம் பல 

பொருளைப் பற்றிகிற்பதென்பது ஆலோசனைச் குறைவென் 
றும், அது புறசாட்டமாயெ ஒரு தொழிலாலேயே ஆவது 
என்றும், ம.த்திச்கு வேண்டுவது உண்ணோச்சமே என்றும்,



மகாராஜா துறவு. 

இல்லற தருமத்திற்கு வேண்டுவது புறகோக்சென்றும் இரு' 

விதமாக கிற்றலின், கினது அபிப்பிராயம் இஃவீடங்களுக்கு 

மூசணுற்று நிற்றலை 8 அதிச்திலை என்பனவா.தி அகேக வினா 

படைகளை உள்ளமைத்தே ஆரியர் விடைமாத்திரமாய் 

: அட்டாவதான - வினமகை பு நகோக் காகும்” என்றும், 

ப இல்லவ் கருதிய புநசோச்காகும்'” எனவு மூனாத்தனா. 

தென்றிசை ஈடப்போர என்பதுமுதல், என்றுமனேசம் 

என்னும் பாடல்களளவும் அசசனுக்கு அமைச்சன் இல்லற 

துறவறங்களின் தாரதம்மியங்களின் வழியாயப் பச்சமோக்க் 

களின் நிலைமைகளை உபதேத்தல் காண்க, (௪௪) 

தென்றிசை நடப்போர் கங்கை 

சென்றுதோய்ர் தீடுவ ரோதகா 

னன்றியு மவனி வாழ்க்கைக் 

கமைச்சர்க ஞடனே காந்த 

மொன்றியே யூகஞ் செட்வோ 

ருலகவேர் தாயி Cera 

ணின்றிதை நோக்கா யில்லி 

னிற்பவர் முத்தி சேரார். 

(இ-ள்.) (சாசிச்குத் செ ந்லுள்ளவர்கள்) பின்னை 

தென்முகமாகவே செல்லுவார்களானால் (வட. காட்டி லன்ள) 

சங்கையாற்றிற் சென்று மூழ்குவார்கசோ 1 அல்லாமலும், 

உலகவாழ்ச்சைக்கு, பிரபஞ்சத்திற்கு அரசர்களாசவிருப்பவர் 

சள் மச்திரிமாருடன் தனித்தவிடத்சை யடைச்தே ஆலோ



௬2, மகாராஜா தல்வு. 

சனை செய்ளெறவர்சளானெருர்சள். (௮,சலால் அமைச்சு !) 
# Oster யோடுத்துப்பார், சமுசார பர். சச்தையுடையவர் 
கள் பர் தகிவிர்த்தியை யடையமாட்டார்சள், எ-று, 

இல்லதத்.இலிருர்து முத்தியடையக்கரு துதலும் மூயற் 
ச.த.தலும் உடையவர்கள் குறித். பலனான முத். தியை அடை 

யவேமாட்டார்கள் என உறுதியாக வுனாத்தற்கு, கங்காஸ்சா 

னத்திற்கு விபரீத கமனமான தக்ஷிண யாத் இரையை உசா 

சணமாக உளாத்தனர். இதனாலேயே துறவறத்திலன்றி இல் 

லறத்இல் முத்து சித் இச்சாதென்பது இகர் பஷூமென அறி 
யலாம், சுருஇச்கும் இது சம்மதமாகும். (௭௨) 

பாசர்தான் பகைய தாகப் 
பார்வைபெற் நிடிற்பா சத்திற் 

பாசச்தான் வைத்துப் பின்னும் 
பற்றவுங் கூடு மோதான் 

பாசச்தான் பகைய தென்றே 
பகருநான் மட்டே கற்றோர் 

பாச் தான் விடவு மாட்டார் 
ப.சமெலா மெனவாய்ப் போக்கும், 

(இ-ச௫்.) பர். ரமான விரோதமாசச் சாணப்பெறுமா 
ஞல், பர்சத்.இல் விருப்பர்சைலைச் அப் பின்னரும் விரும்ப 
லாகுமோ 1 பர்தம் ஆன்மலாபத்திற்கு விசோசமானதென்று 
சொல்லப்பட்ட சாத் இரத்சைமாத்இரம் ஆராய்சி செய்தவர் 
சள் பச்,சகிலிர்ச்நிபுஞ் செய்யாசபோது சன்னசென்று சின்ற 
சமுசாரர் சமைச்ளே எல்லாறு சீச்ருகார்சள் 1 ஸ்ழஃ ்



மகாராஜா தறவு. Folks 

ஒருவன் ஒரு பொருளினிடத்தில் பிரியருடையவனாச 
இருக்கும் சாலத்திலன்றி ௮ப்பொருளினிடத்துள்ள கெடுதி 

களயுணர்ச்து அதன்மீது தான் முன்னர்வைத்திருச்த மஇப் 

போடுல் கூடின பகூமானது கெடமொானாலவலுச்சப்பொருள் 

பிரியமுள்ள பொருளாசப் பின்னர்ச் தோன்றுது. தோன்று 
ஞான்று ௮௮ னதனுட னிணல்ூயிரான்; இ.த உலசா.தபவம்.. 

uiss Siar உயர்க்ததாகச் கருதுகிற காலத்தில் அதனில் 

விருப்பமிருக்கும், மு.த்திதூலில் பரிசயம் வச்தவுடன் பச்தம் 

முத் இவிருப்பமுடையவனுக்குச் கொடிய பசையாசத் சோன் 
றுமேயன்றி ரண்புடைப் பொருளாசத் தோன்றுதே. பக்தத் 

இல் விருப்பத்தைத் ௪ர௫.ற இல்லற தருமம் முத்தி விருப்ப 
மூடையவனிடத்து எங்கனம் கிகழும் ? குலமகளென மண 

த்த ஒருமாத, விலைமகளிலும் இழிர்ச செயலினளாக கேரிற் 

சண்ட சணவன் பின்ன வனளொடு கடி. வாழ மனமிசைவா 
னோ? இசையான். ௮.து சயரூபமானசென அஞ்ஞான சசை 
யிற் சரு.இ நின்ற பர்தம் மெய்ஞ்ஞான தசையில் துச்சு ரூப 
மானதாக அறபவச்இல் சண்ட முத்இகசாமி இல்லற சருமம் 
மு சலியவைகளில் அப்பிரியனாகானேயன்றிப் பிரியமுடைய 
வனாகானே.. பிரியமில்லாத௨ன் அவ்வில்ல றவாழ்ச்சையி விரு 
ர்தானென்று உறுவது வியப்பேயாம், அப்ரியமான பொருளி 
லவலுச்கு எங்கனம் மனம் பற்றும் $ பற்றவேபத்ருது. என் 
தும் உண்மையாகப் பாசத்தை,ச் ௮ச்சரரூபமானதாச ௮.றியாச 
வர்சளே!.அசனிற்பற் திதிற்பர் என இக ore 
பேசுபவர்களை or பதின் அகதக்க உ டன்ன:



௧௪ மகாராஜா துறவு. 

அதுபவ ஞானிகளல்லர்என இழித்துரைத் இரு ச்தலை விளக்கு 
வான் பின்னும் பற்றவும்: கூடுமோ ! என்றும், பகருதூன் 

மட்டே' என்றும், * பரமெலா மெனவாய்ப்போக்கும்' என் 

ஓம் கூறினாரொன்றறிக, (௪௧) 

அக்தமா தியுமி லாவீ 
டடைக்துடற் பிறப்ப வுக்கச் 

சுக்ர ஞானம் போ.துச் 

அறவற மேதுக் கென்றே 
மந்ததி காரி யோரை 

மதித்து அசைக்குஞ் செய்தி 
யச்தம தான பேருக் 

கத்தசை விளம்பா தென்றும், 

(இ-ள்.) முடிவும் ர தலுமில்லாச மோக்ஷத்தை யடை 

ந்து fs உற்பத்தியை யொழித்தற்கு அழயெ ஞான 

மொன்? றபேசதும். துறவறத்தை யெதன்பொருட்டடைவ 

சென மர்த அதிகாரிசளாயுள் எவர்களை யுச்சேசத்.துச் சாத்.இ 
சஞ் சொல்லூர் சன்மை, ௮.இதிவிரசரமு டைய முமூட்சு வைக் 

குறித்து முச்சாலத்இலுஞ் சாத்திர மவ்வாறு கூறாது. எ-று, 

அ சலுளாச்சனவற்றைக் சேட்ட அமைச்சன் தேவரீர் 

இக்வண்ணமுலாத்தா ல.து எங்கனம் பொருர் தும்! மோக 

மடைசற்கு அச்மஞானம்போதும் ; துறவறம் அவூயமில்லை 

இயனப் பிரபலசரு இகளுரைக்சன்றனவே என்றான். அதற் 
சாசன் ௪௮.9 யல் எனமுளரைச்ச்செல்லாம் மர்சா.திசாரிசளைச்



மகாராஜா துறவு, Bal 

குறித்சென்றும், '(அர்தமதானபேருக் ௧,த்தகை விளம்பா த? 

என்றுல்கூறினான். இதனால் அநுபவஞானம் வருதல் ேண் 

டமாளுல் தறவறமே வேண்டுமென்றும், ஒருமலர்ச்குத் துற 

க்சம் என்பதுபோல, இல்லறத் திலேயேயிருக்சலாம். "ஞானம் 

உண்டானாற்் போதும் எனச் ச௬.தி இல்லறத்திலிருப்பவனை 
சிக்ஞாலுவாக்குமாறு உபசாரமாகச் கஉறியசேயன்றி கேறன் 

றென்று அறிக என விரிச்ச ௮ம்மொழிகள் இடர்சச்து கிற 

கும்வண்ணம், மச் ததிகாரியோலாம,இத்த” என்றும், அச்சத் ay 

மதானபேருச் சத்தகை விஎம்பாத” என்றும் அறுதியீ; 
சத்து, முத்திக்குத் தறவறமே வேண்டுமெனச் டு 

இத்.த, மேல் ஞானத் இனாலதிய கிற்கும் ௨ஸ்.துவி னிவ ' 

ணங்களைக் சாரண காரிய முதையினால் விளக்குகின்றார், 

“(6 

5 

மேற்படி. வேறு, 
தோன்று இன்ற பொருளியல்புச் 

தோற்று விக்கும் பொருளியல்புர் 
தோன்ற வுனச் கயொமுரைச்சகச் 
சோக மறவே சேட்டிடுவாய்த் 

தோன்று பொருள்க எநித்தமுமாயத் 
தூய்மை யின்றித் அக்கமுமாய்த் 

தோன்றுர் தோற்று விக்கும்பொருள் 
சுசமாய்ச் சுத்த நித்தமுமாம், 

(Q-ar.) பிறப்படையாசின்ற பதார்த்சத்தின இலக்க 
மூம், பிறப்பியா கிற்டுற கிமிச்சசாசணமான வஸ் துவினில



Sale மகாராஜா துறவு. 

கணமும் விளங்கும்படி யாமுனக்குச்சொல்ல, துக்சகிவிர்த் தி 
வின்டொருட்ெ ரீ சேட்சச்சடகை, பிறவியை யடையாகின்ற 

வஸ் _துக்சள் கித்தயசத் சன்மையற்ததாய்அபரிசத்தமானதாய்ச் 

சோகரூபமாகச் சாணப்படும். பிறப்பிக்கற (சிமித்தசாரண) 
வஸ்து ஆசச்தரூபமாய்த் தாய்மையும் சி,ச்தெயத்தன்மையும் 

உடையதாகும், எ-று, 

சாரணம்-கித் இயம், சாரியம்-௮கித் இியமெனச்சூ நினர். 

பால னான பருவம்போம் 
பன்னு குமாரப் பருவம்போய் 

கோல மான தருணம்போங் 
கோலை யூன்றிக் குனிச்தெழுச்து 

காலன் மாயக்ச வனைவர்களும் 
கல்லென் நழு.து பேர்மாற்றி 

வேலப் பிணமென் றரொருபெயரிட் 
டிடுகாட் டிடுச லொருிலையே, 

(இ-ள்.) சைசவச் சன்மையினையுடைய பருவமு மழி 
யும், சொல்லாகின்ற செளமாசபருவரு? மழியும். அழ 
புடைய யெளவளப் பருவமும் போம். கோலினை பூன்றிச் 
குனிச்சபடி, யெழுச்து (, சள்ளாமஞ்சமய்இில்) இயமனான 
வன் சொல்ல, (அப்போது) உதியராகோசெல்லாம் (ஒன்று 
சேர்ச்) ஒலியுட னு முன்னி௫ர்த பேலாயொழித்தப் 
பொருச்தும்படிச் சல மென்னு ஒரு. புய பெயரிவ்ச் ௪ட 
லில் சொண்டொழித்சல் சறப்பிலக்சணமாம். எ-று.



INGE TTR துறவு. ௯67, 

கருவி னின்௮ மழிச்் அுபோக் 
சண்ட குழர்சை யினுங்குமாப் 

பருவச் சனிதம் போத்தருணப் 
பரறாவச் சனிது மழிர்.துபோ 

மருவ ஈடுக்கு.மூப்பதினு 
மாடுல்கு மெச்தக் காலையிலு 

மொருவி யழித லியல்பாகு 
முலகத் துடலின் வாழ்க்கையுமே, 

(இ-ள்.) கருப்பைக்குள் எிருக்கும்பொழு.தம் அழியும், 
(கருவி லழியாமதி) பிதக்து சாணப்பட்ட சைசவத்திதும், 
கெளமாசத்திறும் அழியும். வெளவன பருவத் இலுவங் கெட் 
டொழியும். அங்கங்கள் அளர்ச் சசைற ழெப்பருவ்இதூம் 
அழியும், பெஎ.இசப்பிரபஞ்சத்தில் சரீரத்தின் ஜீவிதச்.துவம் 
மூச்சால,ச்திலுள் செட்டொழிதல் இலச்சணமாம். (ee) 

பஞ்ச பூச மழிர்துபோம் 

பானத் இக்க ரடுக்கள்போம் 
வஞ்ச வளர்: yt Bent ் 

மாசர் பதம்பேம் வல்லாச்சர். 

அஞ்ச வார்சள் போடுபசர் ' 
ம், பிரமன் பச்சா னர் 

அஞ்சர் இருமால் பதக்கி்தச் 
அதிரா சொஞ்தே பம்பம்



th 

௬௮ காரார் துறவு. 

(இ-எ்.) பஞ்சபூதக்களு மழியும், சூரியனும் சச்.இர 

இம் ஈகூத்திரல்களு மழியும், வஞ்சனையுடைய அசுரர்களும் 
சர்லார்கள், ஆசாயவாகெளின்இருப்பிடல்களுமழியும், வலிய 
அரக்கர்களு மழிகார்கள். இக்திரன.து பதலியு மழி.பும், பிர 
மாவின.து பதவியு மழியும், காராயணனது பதவி.பு மழி.ும், 

பரமபதமொன்றே யழியாதது, எ-று. (௪௮) 

தோலி ரத்த மெலும்பிறைச்சி 

சுக்வமேதை மச்சை யொன்ருயத் 

தூலி கரித்த வுடம்பாகுச் 
தொட்ட வெவையுச் தன்வடி வாய்க் 

கோலி யடச்சக் கொஞமிதனைக் 

கூறு கூரு சோச்காது 
போலி யுணர்வோர் மகழ்வெய்தும் 

புனித மென்றும் பாமபதம், 
(இ-ன்,) சோலும், இரத்தமும், என்பும், மாமிசமும், 

சுக்லெமும், மேதசும், மர்சையுல் கலந்து சடி.த்ததாயுள்ள 
இச்ச/ீரம், தன்னிடத்தில் வர்.து பொருர்.திய சேர்க்கைட் 

பொருளாடுய வளைத்சையும், தானாகவே கரு திக்கொள்ளு 
இற இவ் வுடலை, (தோலு-மிரத்தமு - மிறைச்சயு மென்று) 
வேறுவேருசப் பாராமல், சாமானிய அறிவுடையவர்சள் சர 

தோஷிப்பார்சள். முச்சானர் இதும் தாய்னமயாகா து Fa 
பதிமேயாம், ஏது, . (sr)



மகசராறா துறவு, ௬௯ 

அரந்தை யதனை யொழுங்காக 
வறையக் கேணீ யவனியெல்லாம் 

ப.ரக்த சருட்டிதீ திதியொடுக்கம் 
பண்பாய் நிகழுஞ் சிருட்டி தனிற் 

பொருந்தும் பெரிய துன்பைகந்தும் 
போய்மாண் டுநில தெண்மடங்கசே 

Sass Bau Drews 
மிளமை. யென்று மூப்பென்றும், 

(இ-எ்.) ,துன்பத்ைச முறைப்படியே யான் சொல்ல் 
கேட்பாயாக. உலகமூழுமையும் விரிக்க தோன்றல் உளர்சல் 
அழிசல் மூறைப்படியேசடக்கும். ௮ம் மூவகையுள் தோன்ற 
லில், கருப்பாசயப் பையுள் கட்டுண்டல், ௮.இல் ஜலம் பூரிச் 
தல், உதராச்கினொியால் வருச்துதல், யோணிலாய்கெருக்ுண் 
டல்,பிரசு,சவாயுவினால்௨தைபடல் எனப்பொரும் தியபெரிய 
ஐவகைத் துன்பவகளுள, அழிசவில், பிறவி தீ.துன்பினும் எண் 

மடவ்கான துன்பங்களுள., வளர்தலில், இளமைத் தன்பென் 
லும். மூப்புத்துன்பென்றும் இரண்டுபகசுதியனலாம். எ-று, 

விருக்த பருவ மிகத்.துன்பம் 
_ விளங்கு மிளமை யிரண்டவையின் 
ams பிணியின் மிசத்துன்பம் 
வளமை யிளமை மூன்றாகுவங் 

கருச்௪. தறியாச் குழர்தையென் றுங் 
குமார மென்றுங் ar Stier go 

மருத்த மறியா ததற்௮ன்ப 
மயைபும் பாலப் பருவ.த்இல்,



௧0௦ மகாராஜா துவ. 

(இ-ச்.) இழெத்தன்மையான சாலம் மிசவுச் துன்பம் ; 
விளங்குன்ற இருவகையான இளமைப் பருவங்களிலும் 
(மற்றைய பருவல்களைவிட) வருத். தூற வியா இிசளால் ௮.5௪ 
மான துன்பம், வளப்பமானதாகச் கூறப்படடற இளமைப் 
பருவம் மூன்று பிரிவினதாகும். அவை அறிவென்பத சற்று 
(மில்லாத சைசவப்பரு௯ம், குமாரப்பருவம், யெளவனப்பரு 
வம் என்றுசொல்லப்பகெிற டாலப்பருவத்இல் அ.ற்பொருள், 

காசசப்பொருள், திருஷ்டிப்பொருள் என்பவைகளை ச் செளி 
வாச உணருதற்குச் சத்தியின்மைலினால் துன் புண்டாகும். 

sheng தாய ரரசிரியர் 
தாக்கண் முனி நனக்கஞ்சிச் 

சித்தை சலங்குங் சவுமாரஞ் 
சிறர்த காளைப் பறாவச்தின் 
து பரோய் காமசோய் 
முகத் கணிக்கப் பொருடேட 

விர். த புலனத் இரவுபக 
லிடைய முத தொழிந்.றுன்பம், 

(இ-ள்.) குமாரப்பருவச்.இல் தசப்பலுச் சாயுள் ருருவு 
மாயெ இவர்கள் கோபித்தறுக்குப் பயச்து மனங்சலம்குழ். 
ல்லி, வலிமை, அழரு இவைகளால்) சிறப்புற்ற தாகச்சொல் 
லப்பட2 யெளவராப்பருவுச் இல், அிசரிர்செ பரி யெனும் 
சயும், சாமவியாஇயும் “மிருது, அலைகளை விலாச்து 
சமனஞ் செய்ய இரகியச்சசர் சம்பாஇ். சத்ரு இம்மண்ணு



மகராஜா துறவு. ௧௦௧ 

லத்தில் இடைவிடாமத் QeiGerp சொழிலாகிய தன் 

பம் (உண்டாகும்.) எ-று. (412) 

பொருளுண் டாூற் காப்பதனாற் 

பொருந்துச் துன்ப மரசாகி 

ஜனொருதம் மிகுத்த வசச.ரா 

அதவுக் துன்ப மொருகுடைக்கழ் 
திருப னாகி னோய்மாண 

கேருமென்னும் பயத்தாலும் 

வருவ தெனையோ மறுமையினி 
லென்றும் வாடிக் ger gw, 

(இ-ள்.) இரவியமிருச்சால், அதைக் சாப்பாற்றுவதால் 

துன்பமுண்டாகும, Keres Sees, sorter sani. 
தூம் ஒப்பற்ற பெரிய வேர்தனால் தன்பமுண்டாகும். (உலக 

மூழுமையும்) ஒரு குடைகிழலி லாளுடற ஏசசக்ராதிபஇியா 
யிருர்சால் பிணியுஞ் சாவுமுண்டாருமென்னும் பயத்தாலும், 

(இச். ஜனனச்.இற் சக்ரவர்த்தியாக விருச்ிமும்) 205s 
ஜன்மத்இல் எல்லாருருமோ cares: sq Legs Gs ger 
பப்பவொன், எ-று, (௮௧) 

மாகர்ச் ச௪ரர் பசையுளது 
| மூழ்ச்சி.வாட்ட மிசவுமுள 

தாகத் ௪௪லா கோயுமுள 
Orme: Ber BF NSLS



02. மகாராஜா துறவு. 

போகத் தழுர்தன மிகவுள.து 
பொன்ற ௮ளத கற்பத்தே 

சோகத் இறக்க 'ரிவையுடைய 
அுறக்கத் தென்னை -சுகமுளதே, 

(இ-ள்.) தேவர்களுக்கு அ௮சுரர்சசது பகை யிருக்கின் 

றது. சர்தோஷழூம் துக்சமும் ௮அரேகமாக விருக்ன்றத. 
உடம்பிலே நீங்காம லிருக்ெ வியாதியு மிருக்கன்றது. 

மன்மசனுமிருச்கின்றான். ஆசையுமிருக்கின்ற த, (அருர்சல் 
பொருக்தலாஇ) போகங்களில் மிகவும் ௮ழு£ர்.து,தலுமுண்டு, 

கற்பகால,த்தில் சாதலு மிருக்கின்ற.து. துன்பவரிசைகள் இவ் 

வண்ணமாக விருக்கின்ற ௮௪ சேவலோகத்தில் என்ன ௪௪ 

மிருக்ின்றது : ் (ஒன்றுமில்லை,) எ-று, (௮௪) 

தேவர் பனிதர் துன்பத்தின் 
Pons னிவவா ருகயிடி. 

லாவ ழோ மிருசமுத 
ees மீறு மைவசையி 

லோவ லில்லாச் அன்புச்சேர் 
ருவமை யில்லை கிரயத்தி 

Cana அன்பஞ் சொல்வதெனை 
சோயே பவத்இற் சுகம்விடே, 

.(இ-ள்.) தேகர்கள தும் மனிசர்சள தும் yaw gers. 
கள் இல்கண்ணமாகுமானால், பிறர்தனவாகவுள்ள தாழ்ர் த 

ஜா.தியாயெ மிருசம் மூரல் அசரம் வலாச்ரும் உள்ள ஐர்.து



ர்த்கர் ராஜா துறவு. ௧௦4 

வசை, தோற்றங்களில் கெடாத துக்க துக்கு ஒப்பேயில்லை. 
ஈரகத்திலே வருர்துகற வருத்தத்தைக் கூறவேண்வெ 
தென்னை £* துன்பமே பிறத்தல், சுகமே மோக்ஷம், எ-று. 

£ழ் மிருகமு,ச லசரமீறாம் ஐவசை என்பது, விலல்கு- 
புன்-ஊர்வனீர்வாழ்வன- தாவரம், (௭௫) 

மேற்படி. வேறு, 

இரத விழிவை யுடைய விந்த மாயை ய௪த்தே 

யந்த வுயாவை யுடைய வக்தப் பிரமஞ் சத்தே 
sis மனதிற் நோர்தோர் தள்ளி யஃதை கிற்ப 

ருந்தன் மனஇ னன்றா யூகித் தமைச்ச பாராய், 

(இ-ள்.) அமைச்சனே ! இச் காணப்பெற சாழ்வு 
பொருச்திய இர்சமாயாரூபமானது அசத்.து. அர் சவுயர்வினை 

யுடைய அப் பிரமம் சத்து, தங்கள் தங்கள் மனஇல் இதனை 

யுணர்ந்தவர் (மாயாரூபமாள பிரபஞ்சத்தை sols Sw ரூப 
மானதென்று) தள்ளி எச்சப்பொருளோடுகலக்து கிற்பார்கள் 
(என்பதை) நீ உன்னுடைய மனத்தில் செல்வையாய் ஆலோ 
த்துப் பார், எ-று, (௮௪) 

பொய்யென் றிதனை யறிந்தோர் 
பொருர்தி நிற்ப தளதோ 

மெய்யென் றதனை பறிர்தோர் 
மேலா திருப்ப ததோ



௧௪ லகாராஜா துறவு. 

வைய முசதோ விதனி 
லமைச்ச பாராய் ஈன்று 

புய்ய வறிலி ல்தோ , 
ருழல்வர் நீக்க மாட்டார், 

(இ-ள்.) இச்ச மாயாரூபத்சைப் பொய்யானதென்று 

அதிச்தவர்கள் அதில் தங் கிற்பதவும் உண்டோ 1 அர்த 
பிரமத்தை நித்தியமானசென்று அதிர் சவர்கள் ௮சனையடை 
யாமலிருப்பதவும் உண்டோ 17 இ.இழ் சச்சேச முண்டோ £ 
மச்திரியே ! நீ சன்ருய்ப்பார். முத்தியடைதற்றுச் தச்ச ஞான 
மில்லாச.ர்கள் ௮. இலேயே உழலூவார்கள். (அன்றி) பர்,ச 
நிவிர்த்தி செய்துகொள்ளமாட்டார்கள், எ-று, (௮௭) 

பொய்யை மெய்யென் றறிர்து 
போசு மின்மை யாலே 

மெய்யைப் பொய்யென் றெண்ணி 
மெலிக்சே புழல்வ ரலகர் 

பொய்யைப் பொய்யென் நதிர்து 
போச் னருளின் 

மெய்யை மெய்யென் ஐதிச்சே 
மெலிவு இர்வ ரயர்ர்தோர்; : 

-(இ-ள்.) ஞானழில்லா,ச ருறைகிஞுல், மாயாருபத்தை 
கித்தியமான தரச் உணர்ச்து, கித்இியமான பீரமச்கச இல் 
க்ாத்தாதச் கருதிப் சர்டிசள் வருர்நிச் இரியார்கள். 
இலி பச்ருக்முண்டய சள் மைலம் மாலையா



மகாராஜா துறவு. ௧௦௫ 

கவே அறிர்து, ஞானாசாரியன த சகடாக்டச் சால் பிரமத்தைப்' 
பிரமமாகவேவுணர்ச்து அனர் த்தநிவிர்ச்தியை யடைவார்கள். 

உலூனர் சமக்குப் போசமின்னமையால் முரணாக உணர் 
இன்றனர். துறவிசளான வுயர்ச்தோர் ஞானகுருவின் சடா 
கூத்தால் உண்மையாக உணர்ச் றனர். (௮௮) 

அன்பர் தோன்றி லெவருக் 
அறர்தேசக ராய்த் தனித்தே 

யின்பர் தேட லியற்கை 
யின்ப மென்றே தோன்றி 

லன்ப தாச நீங்கா 
சவர்கட் கெக்களன் கூடு 

ஈன்ப ரம ஞான 
ராட்ட மமைச்ச சொல்லாய், 

(இ-ள்.) எவ்விதமான மச்தா இகாரியும் (சரீ ரபோஷீணை 

யசஇகளுக்கு) இடையூறு உண்டாகுமானால், மனைவி மக்கள் 
முதலானவற்றை யெல்லாச் துறர்து சனிச்திருர்து ofr ae 
த்தை சாதல் சடாவதராமம், அச்சரீச சமமே சகமாசச் சாண 
ப்பமொனால், (விருப்பம் ௮.திலாதலால்), அசைவிட்டு நீக்க 
மாட்டார்கள், அப்படிப்பட்ட அச .இிசாரிகளுச்கு எவ்வண்ணம் 
சல்ல பிரமமன இலகறியார்ச்தத்தில் தசேகத்யொனம் உண் 
டாகும் * மர்திரியே] ரீ கூறச்சடவை, எ-று, ° 

உற்சவின்பமேயிள்புமாகர்தோத்தினவர்களுக்கு ஞான 
வின்பம் சைகூடாதென்பத இற்ஞல் Serig@e ps,



௧௦௭௬ மகாராஜர துறவு. 

இழிவை யுணார்தா லஓபாவை 

யெவருச் தேடி ரோக்கு 
மிழிவை யுணரா ருயர்வை 

யெய்த கோக்கா ரென்று 

மிழிவை யிழிவென் ௮ணர 
வெந்தக் காலம் வாய்க்கு 

மிழிவை யுடையோர்க் சமைச்ச 
Aster YAS துணசாய், 

(இ-ள்.) எ,ச்சன்மையானவர்களும் ௮.ததேத்ை ச உண 
௫ார்களானால் உசிசமானசைச் சேடிப் பார்ப்பார்கள், எக் 

காலத்திலுமே அறுசதமானதை ௮.நுதமானதாக அறியாத 
டர் உட சமானதை யடைதற்குப் பாரார்கள், அபக்குவர்சள 
க்கு ௮தசமான பிரபஞ்சச்தை ௮. நதமானசென்று ௮றி 
தற்கு எப்பொழுதாகும் 1 மர்திரியே | ரீ இதனை ஆலோசனை 
செய்சறிவாயாக, எ-று, 

சு௪ துக்சங்களி ஐயர்வு தாழ்வுசன் புலப்படா தாருச்சு 
camer அவைகளின் தா.ரதப்மியங்கள் தெரியும் 1? gene 

ஒருவனுக்கு வருதல்பேண்மொனால் ௮ரேசகாலஞ் செல்லும். 

இவ் வுண்மை.புணர்ச்சியினருமையை விளச்சகுதற்கே ''எர் 
தீக்காலம் வாய்க்கும்? ஏன்ருர், (mo) 

பேத வாதி களைப்போற் பிரபஞ்சம் வேற தெனவே 
மீ.த சன்ற தலவே (பெமையன் Suse லென்றே 
போசு லிழியிற் ௮றர்ச புனிச.த்.துறவே கண்டாய் 
சித மதிபோற் குளிர்ர்து செனன வெப்பர் இரும்,



மகாராஜா துவு. ௧௦௭ 

(இ-ள்.) துவைசவாஇகெளைட்போல பெளதிசப் பிரபஞ் 
சம் இரண்டாவதான ஒருவஸ்பூதவென்று (சான்) இல்கு விட் 
டதல்லவே ! ஐக்யா தபவத் இல் நிற்கும் எம்மைவிட்டுப் பிரப 

Ged oer இரண்டாவதொன்று இல்லையாகவே, ஞான கேத் 
இரதிதாற் கண்டு துறக்ச நிருமமமான துறவு இதவே. இத 
னால் இயற்கையான தச் இனையுடைய சக் இரனைப்டோல் 

குளிர்ந்து பீறவித் துயரமாசய உஷ்ணம் ஒழியும், எ-று. 

பேதவாதிரன் சுஜாதி விஜாதி சுசதபேச ரஹிசமான 
பரப்பிரமச்திற்குச் சுஜா.திவிஜாதிசசசபேசக்களைக் சற்பிப்ப 

சீதபவ விருத்தமும் சுருதிவிரோதமுமென்பது இவர்பக்ம், 

இவர் அனைத்தும் அத்மாவிலாரோபித மெனச் கருதி 

கிற்பவர், ௮.துவுங் ஈற்பிமெனக் கொண்டவர். எமையன்றி 

யதில்லென்றே போதவிழியிற்றுறர் ச புனிதச். துறவு என் 

பதே அவர்தம் மதத்தினை இன்னசென்றதை விளக்கும், () 

இருந்த விடத்தி லிருந்தே 

யெய்க லாமென் அுரைக்கிற் 

றிருக்.து கிமல மனத்தோர் 

இர ரெனிலு மொழிந்தே 

பொருந்தி யேகார் தத்திற் 

போத மடச்ச வேண்டும் 
வருந்து மனத்தோர்க் சென்னை 

வாய்க்கு மமைச்ச சொல்லாய்,



50௮1 மகாராஜா துறவு. 

(இ-ள்.) முன்னிருந்த ரெகாச்சரமத்தில் இருக்த௨ண் 
ணமே முத்தியின்பச்தினை அடையலாமென்று கூறப்படலா 

மா௫ல், (சருமபலிபாசத்சாலும்), சாஸ்தர ஆராய்ச்சியாலும் 

செவ்வைப்பட்டு கிற்ிற பரிசுத்தமான மனத் இனை புடைய 
ஒப்பற்ற லைராக்கயெருள் ளஉனாகவிருச்தாலும்,சமுசார.த்தை 
விட்ட வில் தனிமையான இடத்தை யடைர்து ஜீவபோ 

நத்தை இலயப்பதேத்த வேண்டும், vers pass Ops 

இய மனதுடையவர்களுக்கு எது கைகூடும் ? மர்.இரியே | 

& சொல், எ-று, 

இத்சகைய ஞானத்இிற்ருச் துறவென்றடொன்று வேண் 
௮ தில்லையே, இர் கிலைமையை இருரச்த விடத்தலேயே 

அடையலாமே எனச் சங்கத்த அமைச்சலுக் குத்தரமாகத் 
அறவிலன்தி அறபவஞானஞ் சச்தியாது என அறுதியிடு 

வான் ** வருர்துமனத்சோர்ச் கென்னை வாய்க்கும்?” என்ற 
மையே சால வழதெம், (௬௨) 

முனமே வளைத்து முடித்து 
BS peti er had 

னினமே சென்௮ கின்று 
Gus Sear சென்னிற் 

தினமே யசமாய் நிற்போர் 
செசத்தி னியல்பை புணார்ர் 

கனமாம் யர்ழ்ப்பா ணத்தின் 
சப்பு லோட்டம் போல,



மகாராஜா துரி. ௧5௦௯ 

(இ-ள்.) முதலிலேயே அப்பியாசா.இி ௪சல காரியங்ச 

ளையு நிறைவேற்றி, முத்றிலுமறிக் தவர்கள் ஸம்ஸாரிகளின.த 
கூட்டத்தை யடைர்தவரீகளாச இருந்தும், பிரமஞானவ.தப 
வத்இணின்றும் நீங்கார்க ளானால், எப்பொழுதும் பிரபஞ்ச 

சாட்டமில்லா.து பிரமசாட்டத் திலேயே கிற்பவர்களாயெ ge 
ர்கன் இறப்புப்பொருக்திய யாழ்ப்பாணத்துக்குச் செல்றதும் 

கப்பலின் ஒட்டத்தைப் போல, உலகத்தி னிலச்சணத்தை 

யறியமாட்பீரர்சன்., எ-று, 

ஏகார்தத்திலிருச்து சைவல்ய சகத்தினை அ௮.தபவத்தி 

லாக்யெபின்னர் இல்லற தருமங்களைப் பார்ப்பபஞாச ஒருவ 
னிருச்சலாமே யென்ற அமைச்சனைப்பார்த் து ௮து பொருச் 

தாது. அசமுகமான அ௮பவிக்குப் பிரபஞ்சச் தோன்றுது ; 

சோன்ருதபோ.த இல்லததரும மெங்களகிகழும்? கிகழா.த. 
இதற்கு யாழ்ப்பாணச் தச்சப்டலோட்டமே சான்றென்றனர். 

யாழ்ப்பாணத்துச் சப்பலோட்டமென்ற.து, யாழ்ப்பாண 
ச்திற்சே பண்டைராளிற் கப்பலேறிச் செல்வது வழச்சமாக 
விருர்தமையால், அச் சப்பலிலுள் எிருப்பவலுக்குக் சப்பலு 
க்ருகெளியிதுள்ள எர விஷயமும் புலப்படாமை பண் 
டைச் சப்பலின் தன்மை. (am) 

ஒருச் சிருளன் றன்னை 
பாருவேர் தாச்னெ முன்ன 

மிருக்கு மிடத்தை ரீச்கி 
வேச ராச தானி



50 மகாராஜா துறவு. 

யிருக்கு மன் க 
திருக்கு தா் சொல்லாய் 

இருக்கு ஞான முடைசோர் 
'செகத்தை மெய்யென் அழலார்., 

(இ-ள்,) ஒருவன் ஒருவேடனை உயர்ந்த அரசனாகச் 

செய்தால் ௮ல்வேடன் தான் முன்னமிருக்த குடி சையோடு 

கூடிய சாட்டையொழித்து ஒப்பற்ற இராஜசானியாயுள்ள தி 

விருப்பானே யல்லாமல், முன்னிருக்ச இடத்தையே இடமா 
சச்சொண்டு இருப்பானே ? $ சொல்காயாச : (௮.தடோல்) , 

பிச,த் இயக ஞானமுள்ளவர்கள்இல்வுலகத்தை நிச் இியமான 
தாசக்கர.இித் இரியமாட்டார்சள். எ-று, (௬௪) 

ஏமுசீர்ச் சழிரெடில. யா௫ரிய விரும். 

பனையினின் ரூலும் பொருளுயிர்ச் சார்கின் 
வருத்தனங் கெடுதலின் மகழ்ச்சி 

யினிமையில் வாட்டம் கிடயலின் பனி 
லெட்டுனே யாயினு மாசை 

பினையதிற் றமத பிரயிர்த்இி தாலும் 
Bua Ds தான்ருமில் லெனினுச் 

தனையுணர் as PGF சாதனஞ் செயுங்காற் 

ள்ளியின் னிஐ்றலே தக. 
(இ-ன்.) இல்லறச்நிலிருர்தாதூம், இரவீய சம்பச்த்சா 

அம், ஜீவாம்பர்தச்சாதும் சோகம், அவை செசேலினால் சர்



மகாராஜா துறவு, ௧௧௧ 

தோஷம், இணிமையானவிஷயல்களில் வாட்டம், அருந்தல்' 
பொருந்தலாதிய விஷயசுகங்களில் எள்ளகாவதவிருப்பம், 

இது௨ன்றி, இவைகளில் சமது முவற்சிபுமாகச் சொல்லப் 
பட்ட இ*,௪ காலுமே இல்லாதுபோனாலும், சன்னை. யறிவ 

தற்கு அப்பியாசஞ் செய்ற காலத்தில் இல்லறத்தைவிட்டு 

விலடியிருத்தலே முறைமை, எ-று, 

வருத்தனம், மடழ்ச்சி, வாட்டம், அசை ஆய கான்கு 
(கில்லாசவ ஞயினும் ஆதிமஞானாதுபவசாலத்தில் சரகஸ்.த 
சை இருத்தல் கூடாது, ஏகாரம் - தேற்றம், (௬௫) 

தி.து.௮ மனையின் பினையிகழ்க் தந்தச் 
செம்பொரு ளின்பமே வேண்டிச் 

சாதக மதனிற் ரொடங்குசால் விடயத் 
தடையதாஞ் சாத்திய மான 

போதினி லவையுர் தோன்றிடா தந்தப் 
பொருவிலா னந்தமே லிடவே 

யாதலிற் ௮ுறவின் ஞானபஞ் ஞான 

மாகுமென் றறைகுவர் பெரியோர், 

(இ-ள்.) குற்றம் பொருச்திய சமுசாரத்திலுள்ள ற் 
நின்பத்தை இது ஒரு இன்பமாவென்று வெறுச்து, அர்தச் 
செவ்விய அருத்த சிச்சயத்சாற்கிடைச்ச பிரமானர் சச்சையே 

விரும்பி, அப்பியாசத்தை அங்விஷயத்இல் ஆரம்பிக்கும் 
போது அவ்வொப்பற்ற பிரமாசர்தம் அதிகரிச்சவினால் வியய 
இன்பம் விரோதமாம், அப்பிரம இள்பம் சைகூடினவுட்னே



௧௧௨ மகாராஜா துறவு, 

அந்த விஷயஇன்பல்களும் இன்பமாகச் சாணப்படா, ஆசை 

யினால், துறவறத்திலல்லாத ஞானம் அஞ்ஞானமேயாகு 

மென்று ஞானிகளிற் தெர சவர்கள் சொல்லுகார்கள், 

இன்னெரு விதமாகவு முனச்குமாச்சன்றேனெனப் 

பின்னரும் துறவறத்தில் கிற்நலே ஞானத்திற்குத் தகுதி 
எனவும், துறலிலா ஞானம் அஞ்ஞானம் எனவும் கூறினர். 

இது என தபிப்பிராயமாத்திர மன்று, ஆத்மஞானிகளான 

பெரியோர்களுடைய ௮பிப்பிராயமுமாமென் றுளைத்சனர், 

இல்லற மதனி துறைரஈ் துளோ ரிடத்தி 

லிருப்பிலு ஞானங்க ழிரும்பிற் 

புல்லிய மாரத் 'தீனமென விளங்கும் 

போக்கியில் லினைத் துற வென்னு 

ஈல்லற மடைந்தோ ரிடத்் துறை ஞான 

நற்றங்க மிசையிரத் தனம்போ 

லெல்லையி லொளியாய் வீளங்கமி மாயி 

னில்சிறப் பன்றுஞா னிகட்சே, 

(இ-ச்.) அத்மஞானமானது செசஸ்தர்சளாச விருப்ப 
வர்களிடத்தில் இருர்சாலும் உலோகங்களில் தாழ்ச் த இரும் 
பொடு பொருர்திய சறச்த ரத் தின த்தைட்போல விளக்கும். 
அதைவிட்டு ரெசவாழ்கைச் துறர்ச தறவென்னும் 5ல்ல 

இச்சை அடைச்சவர்சளிடத் இலிருச்சற ஆச்மஞானமானது 
லோசமங்சளிழ் ரிறச்த பொன்னித் பொருச்திய Oss Gers



மகாராஜா துறவு, ௧௧ஈ 

தைப்போல அளவற்ற பிரகாசத்தை யுடையசாகவே வளக 

கும், விசாரிக்குமிடத்து --ன்கான்களுக்கு இரசஸ்.சாசா 

மம் pisses. எ-று, 

ஞானரத்தினம் பிரராசத்தற்கு ச் துறவறமாகய பொன் 

னம் பதக்கமே சருர்த இடம், இல்லறமாகிய இருப்புப் பசக் 

கம் இடமன்றாம. (௧௪) 

முனமனை வர்களு முறைவது மில்ல 

முத்தியை யுணர்ந்தறி ஞர்களும் 
பினமதி னின்ற படியினாற் சங்கை 

பேசுவர் தறவுடை யோரை 
யினமதை விடுத்து மில்லற பதுவே 

கலையென கியம்புவ துண்டோ 
மனமத லிதனை பூகி£ யமைச்ச 

மடிமையன் நில்லஞா னிகட்சே, 

(இ-ள்.) பக்குவா பக்குவர்கள் ஆூயெ யாவர்களாலும் 

துரியாசிரமத்துக்கு முன்னம் இருக்சப்படுவ.து இல்லறமே ; 
பச்தகிவீர்த் தியின் வழியை யுணர்ந்து, விவேகெளும், பின் 

லும் முன்னோர்சளிற்ரிலரும் அவ்வில்லற,த் இலேயே வாழ்க்க 

மையால் துறவிகளை இல்லறத் திலிருச் தா லென்னையென்று 

சங்இத்துப் பேசுவார்கள். பர்தங்களை யெல்லாம் os yu, 

ரசஸ்சாசெமமே ஜெர்ததென்று கூறுவது முளசோ? ம 

இரியே! ரீ இதை மனதினா லாலோடுத்துப் பார், இல்லற 

வாழ்வு ஆத்மஞானிகட்ருச் ரிறச்த,சன்றும். எ-று,



BLP மகாராஜா தற்வு. 

டமா சசொன்றும் புரக்சருத்சொன்றமாக இலஃ்வற 2 
திலுள்ள விமீபஇகள் டம் வில்ல கறவற விஷ டமாஃப் பேசு 

கன் ஈர்சன்,, 8 இசனை ோூச்சச்சடடை , அவ னமூன 

“ல பக்பாச மென்பதை விளர்குசர்கே**இனமசை வி) 

- நட மிலலற மதபே தலையென வீபம்புப தண்டோ??? வ. 
24, 'மூமையன் நில்பஞா ஸிசட்ரு ?' என்று வ கூறினா, 

ஆடி.ய சகல படங்குகே வலம 
பகற்றியே யோவிப்படை கொள்ட 

டிய விருளை (முழுதையும் வீசி 
உக 7 உ க 

முடிவில்வ டதனையே யுணர்ந்தோர் 

டிய ஞால மிசையினிற் பால. | 
னிசமரு ரடையன்பேய் பிடித்தோன் 

கூடிய (கணி னாரிந்போய்க் குடியின் 
கூலீடா ஸினினியல் படைவார், 

(இ-ள்.) பீரபஞ்ச விஷயமா£ர் FEAT UB O FEM U , 

அவைகளொடுங்கு நிற்கும் வாசஞூரூபமான கேவலாவத்சை 

யையும் ஒக்க, ஞானஉாளைத் தாங்க, சன்னைச் & pig) 

மூ்டிச்கொண்டிருர்த அஞ்ஞானவிருளை அடியோடு விலச்்?, 
அழிவில்லாச பர்தகிவிர்த்தியை யறிர்சவர்சள், உயர்ர்தபூமியீ 
ணிடத்தில் சிறுவனும், உண்மையான மருளுடையவனும், 
டைசாசச்சாற் பிடிச்சப்பட்டவனு மாகிய இவர்களுடைய 
பொருந்திய ர௬ணச்துடனே ஊருக்குட் சென்று, வீகெளிற் 
கூலியாட்களைப்போன்ற சன்மையையும் அடைவார்கள்,



மகாராஜா துறவு. ௧௧௫ 

விகற்பமாய்வக்தடுப்பது சலம், மயக்கப் உத்தப்பா 

சேவலம், இஃசவிமுசல் அசவூ்சாக சள வோருசாரார்ச் 
(தடன்பாடான .ரக்யெங்களை உபயோகிக்கின்றனர், (௧-4) 

வினைகளோ ரிரண்டுஞ் சமமதாய் நான 
மேலிமி காலைபினிர்ச 

பனையின்பங் கான்ற சோற்பிற்கண் பர்த்து 

மாற்றியே கைவிட வருபேற் 

ையள படியே யனுபவ பகனிற் 
னுணார்க் தானந்த மடைர்தோர் 

பினையுமவ் விடயம் பூண்பர்க ளெனவே 
பே.ஈ,தல் வழங்குமோ சொல்லாய், 

(இ-ள்.) இருவினை ஒப்புவாய்* ஐ ஞானம் ௮573. 
சமயத்தில் இர்த How pessoas எ தஇரொடுச்ச௮ன்னச்தைப் 

போலப் பார்த்து வெறுத்துத் தள்ளி ௮தனை விடமெண்டி. 

வருமானால், தன்னை யதார்த்சமாய் அநுபவருபமாச புணர் 

து பிரமானந்தத்தை ய தபவிப்பகர்சன் பிரமா றபஉம் வந்த 

பின்னரும் ஐம்புலவிடயங்களையுடைய இல்லற தராமத்ைதக் 

கொள்வார்க ளென்று கூறுதல் சகிஃ்கத்தக்த காரியயோ % 

சொல்வாயாக, ஏறு, (200) 

விடயவின் பதனி னசையுளோர் தமக்குழ் * 
விரிவதாம் பேரின்பச் சுவையி 

னடைகவினைச் செவியிற் கேட்டவக் கணமே 
யவற்றினை யசற்றிட வருமே



௧௧௬ மகாராஜா துறவு, 

லிடைமூத லீறின் ஞானவா னந்த 
மெய்தினோர் களும்பினு மிந்தக் 

கடைபனை வாழ்வை கினைவர்க ளென்றாற் 
கண்டனர் ஈகையரோ செசல்லாய், 

(இ-ன்.] விஷய வின்பங்களிலே விருப்பத் தடனிருக் 

கும் மர்த பக்குவர்களுக்கும், ௮சண்டமான பேரின்பத்தின் 
இணிமையின் சன்மையைச் சரவணஞ்செய்ச ௮௨ சமயத்தி 

லேயே அவைகளை வெறுக்கவேண்டி வருமானால், ஆதிமச் 

யாக்சரகிதமான அறிவானந்த சொருபனை ௮டைர்த ஞானி 

களும், பின்பும் இரசக் தமான இல்லற இன்பத்தை விரும்பு 
வார்களானால், முன்ன ரனுபவித் தறிஈ் தள்ள ௮.றபவிகள் 

திரிக்கமாட்டார்சளோ நீயே சொல்வாயாக, எ-று, (௧௦௧) 

பற்றிலை யாயி னயையினி லிருப்பேன் 
பழையவூழ் கினையெனி லாசை 

சற்றெனு முதிப்பித் தல்லவோ வூட்டுஞ் 
சகவின்பி லிறையெனு மிச்சை 

முற்௮ுணர் ஞானத் தோர்கள்பூண் பர்களோ 
முடிவிலா னந்தமே பெருகி 

நிற்றலே மீட்டும் விழிப்பினுங் கான 
னீரிற்சண் டுண்முக மடையார், 

(இ-ள்) இல்லற வின்பச்தில் விருப்பமில்லாதபோ.து 
௮வ் வில்லறத்திலும் அவைபோன்றவைகளிலும் வாழ்சல் 

எதற்காக 1 பிராரத்.தவ சன்மமெனில், இச்சையைச் சொஞ்



மகாராஜா துறவு. ௧௧௭. 

சமரவது உண்டாக்யெல்லவோஅ௮னுபவிக்கச்செய்.பும் ? பரிபூ' 
ரண ஞானச்தசை யுடையவர்கள் ,பிரபஞ்சச் இற் சற்றேனும் 

விருப்ப மடைவார்களோ $ காசமில்லாத ஆனர்,சதைத ௮ 

பவித்து நிற்றலே அவர்களியல்பு, பின்னும் சகமுகமாகமனஞ் 

செல்லினும், அதனைச் கானற் சல த்சைட்போல் பொய்த்தோ 

ற்றமாகவே பார்த்து அக்தர்முகமாக நிற்பார்கள், எ-று. () 

பவமதை யினிமை யெனவெஃ॥ விடயம் 

பற்றிகின் ௮ுழன்றவர் தாமே 

பவமதை யினிமை யலவெணி விடயம் 

UDP DS SH GH sors 

பவமதை யறுக்கு கெறியுணாச் தருளிற் 
ப.ரவின்ப மடைந்தவர் தாமும் 

பவமதை யினிமை யெனவெணி னலவோ 

பற்றுவர் விடயவின் புலாயாய், 

(இ-ள்.) பிறவியைச் சுகமானதாசக்கரு தி, விஷயவின் 

பத்தை இனிமையாகக்கொண்டு அவைகளுடன் கலர்.த ட. 
ர் சவர்களே பிரவியின்பத்தை ஈல்லதல்லவென்றுகரு தி விஷ 

யபோகக்களை ௮டியோடேரீக, ஞானாசாரியனை யடைர்து 

பிறவீராசத்துக்கேற்ற வழியை ஆராய்க்து அவனருளால், 
பரமானர்தவின்பத்சை யனுபவித்தவர்களும் பிறவியை see 

சென்று கருதினாலல்லவோ விஷயவின்பச்தை விரும்புவார் 
சள் 1 நீயே சொல்வாயாக, எ-று; (௧௦௯)



த்க் முகாராஜா துறவு, 

கொடிழமுதல் வாடும் வோழுழு இனையுள் 
கோதறக் களைக்இடிற் களைந்தும் 

படி.மிசை கொடிபூ காய்பழ மோங்கல் 

் பகரதி சயமஃ தனைப்போ 

லடி.நடு வீறில் பிரமந்தா னாக 

யகப்பற்றை யறுத்தவ ரிடத்து 

மடி.வுறு மனையில் விரும்பியே நெஞ்சம் 

வருத்தன மாதலென் றறைவார்,” 

(இ-ள்.) வேனை சத்தையும் குற்றமில்லாமல் தோண்டி. 

யெடுத் துவிட்டால் கொடியின்ரமுதல் முழுமையும் காடி. 

யொழியும் ;) அவ்வாறு வேரினையெல்லாம் சோண்டியெடுத் 

தும் பூமியினிடத்தில் கொடியும் பூவுக் கா.பும் பழமும் ௮. 

கரித்.து நிற்றல் சொல்லப்பட்ட அச்சரியமேயாம், அரசைப் 
போல், ஆதிமத்தியாக்ச ரஹி சமான பிரமமே சானா, உட் 
பற்றை நீச்சனெவர்களிடத்தில் அழிவுபதெலைபுடைய சமு 
சர.சத்தில் இசசைகொண்டு மனமானது பிரவேடிப்பது என்று 
கூறுவார்கள், எ-று, (௪௦௪) 

ஆணவ மதனைத் தோயர்துட விளைசா 
டனாமெனத் தினவெரி வவையைப் 
பேனலைச் சுகமென் ௮ண்மகஇழ்ர் இடுவோன் 

பேரின்பத் தாசைய தாப



மகாராஜா துறவு. ௧௧௯ 

{TUG ஞான மிலையதன் ஞானம் 

பொருந்தியச் சொருபந்தா ஞூ , 
மேணவா ஊஸர்தத் தழுக் வோன் விடய 

மெய்திடின் ஞானமே யிலையால், 

(இ-ள்.) அசங்காரச்சன்மையடைக்து நூலச*ரச்சைத் 

சானென்று நினைத்து அச்சரீரா இகளைப் பாதுகாத்தலையே 
மனமடிழ்லாகச் சொண்டுள்ளவன் பேரின்பத்தில் விருப்ப 

மூடையகளுடித் துறவறத்தை யடைர்தபின்னர் ௮ஃ௨னுக்கு 

அஞ்ஞான பர்சமில்லை. ௮த்துறவறச் இல் ஞானத்சையடை 

ஈது சத்பதலகஷியார்த தமாகவுள்ள பிரமமே சானா guises 
பிரமானக்கத்தில் அழுர்.இபுள்ளவன் விஷய வின்பத்தைப் 

பொருளாகக்சொண்டு அறுபலிப்பானானால் அகலுக்கு முன் 

னம் ஞானமிருந்ததென்பது பொய்யேயாம், எ-று, (௧௦௫) 

அறுசர்ச் கழிகெடிலடி யாடிரிய விருச்சம். 

கனவதனி ஓுணர்விலது காணுர்தலு 

வாதிகளைக் கருதி யேகின் 

௮ னுமவரி னி.துகனவென் ௮ணார்தவர்க 

ணசையிலதி னுலகு தன்னிற் 

றனதுசுய வுருவதனை யறுபவத்திற் 

ருனுணர்ச்திச் சகம தெல்லா 
மனமதனிற் சாலமென வுணர்ந்தவரிவ்



௧௨௦ மககசாஜா துறவு, 

(இ-ள்.) சொப்பனத்இற்சண்ட சரீராஇி விஷயல்களைச் 

சாகரத்தில் ௮௪ சர.ரா.இகளை, உண்மையானதாச நினை த்.து 
சக் இத்துப் பார்ப்பவர்சிளப்போல், இதைச் சொப்பன 
சோற்றமென்று. அறிர்தவர்கள் "விருப்ப மில்லா சவர்சளாச 
இருக்கின்றார்கள். பிரபஞ்சத். இல் தன.து usriss சொரு 
பத்தை அநுபகமாகச் சண்டறிர்,து இவ்வுலக முழுமையும் 

மனத்தினுள் இச்இரசாலம் போன் நதென்று அறிர் தவர்கள் 

இச்ச உலகவின்பத் திலுள்ள மோசத்தை ஒழித்.த கிற்பார்கள். 

கதரவனனமுன னிருளிருக்கு ஈயனமுடை 

யொருவன்குழிக் சன்ணே வீழு 
ம௲ிசவலிச் சூனமர்க் களத்துவெரு 

வுவன்கிருத ஈறையக் கார 
மிதமுளபா யசமுகிரம் பருர்தினன்கூம் 

ட்செய்வ னிச்சை யென்றால் 
விசமிவைதான் இனுக்குங்குறை யஇன்ஞானிக் 

கஇழுக்காகும் விடயஞ் சென்றால், 

(இ-ள்) சூரிய சக்சிசானத்திலே இருள் சங சிற்ரு 

மானால், சல்ல சண்ணுள்ள ஒருவன் குழியில்விமுவானானால், 
மிருச்ச வலிமையுள்ள ஒரு Bre போர்ச்சள.த்.இல் பயப்படு 
வானாளுல், செய்யும் உயர்ச்ச பாயஸமும் சர்ச்சரைச்சட்டியும் 

திறைய உண்ட ஒருவன் கூழை வீரும்புகாஞூளுல், இர்ச 
சான்குலிதக்சளிதும் ௬ுஸ்தலைப்போல, பிரமஞானி Bass 
சசத்இல் இர்சைகொள்காஞ்ளுல் தாழ்யாரும், ஏறு, (௪௦௭)



மகாராஜா துறவு, க்கி 

இக்குறைர்த பாண்டமதின் வா.தனையில் 
வாதனைக எிருக்கு மென்றற் 

அங்சவறி வுடையோர்கட் கின்றியமை 
யாததொழி றொடங்க கிற்ற 

லங்ியைத்தம் பனம்வல்லார்க் சனலசுடா 

Sie dies Qasr Oper pp 
றங்கும்வினைக் சகே,துவாம் விடயமதில் 

விருப்பாதி சாரா தென்றல், 

(இ-ச்.) பெருக்காயமென்னும் மருச்திருச்த பாண்டத் 
தைப்போல, ஆசையா திசசொழிர்தும் வாசனாபழக்கீம் இரு 
ச்குமென்று சொல்லுதல் ஞான லேமுள்ளஉர்களுக்கல்லை. 
அவர்களுச்குள்ள.த, சுட்டற்ற ஞானாலுசச்தானத்தில் கிற்ற 

லேயாம், ௮க்னி ஸ்தம்பன வித்தியா சாமர்த்தியம் உள்ள 
வர்சளுக்கு கெருப்புச் சடமாட்டா ஐ, அதைப்போல, வாத 
னைகள் வாராசென்று கடறுதல் பொருர்திய வினைச்குச் கார 

ஊமாசவுள்ள விகநயல்சளில் இச்சை மூ. சலானவைகள் 
பொருர்சாதென்று கூறுதல், எற. : (௧௦௮) 

உணர்வுடைய ஞானியெவை புரிக்திடில 

மிழிகிலிழி aris sr 
. லிணையிலிறா இியனென்பர். யூசமில 

வதனுள்மற் ஜழெலைகள் செய்து'



தட மகாராஜா துறவு, 

மணைவதிருழ் வெனுமவனே தீயன்மிச 
ஞானமதற் காகுக் தாழ்வோ 

ஈணுகெனன்றோ ஞானமொரு வனைஞானி 
யெனப்பெயரு ஈண்ணி நிற்றல். 

(இ-ன்.) உணர்ச்சி.புள்ள வ னென்று சொல்லப்படுிற 
ஞாணி எவைகளைச் செய்சாலும் சாழ்வில்லை. தாழ்வு சொல் 

லப்பமொனால் ஒப்பில்லாச இரட்டைச் கொடியவனென்று 

சொல்லப்படுவான். ஆலோசனை யில்லாமலே எஃ்வித டூர் 
வியாபாரங்களைச் செய்தும் பரமாட்டாது ழேமையென்னு 

மவனேகொடியோன், சன்ருயாலோடச்சால் ஞானச்திர்குச் 
தாழ்வுளசோ ? ஞானமானது ஒருவனை ௮டைர் சாலலலவோ 

(அவனை) ஞானியென்று பெயருமடைந்து கிற்பது, ப-ற. 

கருவயித்றை யுடையதுவுங் கனவயிற்றை 
யுடைய தவுங் கருதிப் பெண்ணி 

ருவதனைக் குறிப்பதினோக் கிடிற்றோன்று 
முளபடியே யூலகு தன்னிற் 

குருவையடைறர் தவனருளிற் சொருபத்தை 
யனுபவமாக் குறித்து ளோரு 

மிருவையத் தடம்பமாய்த் தமைஞானி 
வென்போரு மேதிற் ரோன்றும், 

(இ-ள்) கரு்சங்கியிருச்சறெ வயிற்றினையுடைய வும், 
பெருவயிரு யிறுப்பதனையம் பெண்ணினது அவயவச்சைச் 
குதிப்பிளலே பார்த்தால் செகியும், உள்ள வண்ணமே உல



மகாராஜா துறவு. ௧௨௫, 

சத்தில் ஞானாசாரியனை யடைச்து அவனது கடரக்ஷ£த்ால்' 

மபிரமத்தை ௮தபவலகூணமாகுதித்து ஏகேப்படுத் இரிற்ப 

வர்களையும், பெரிய உலகத்திலுள்ள இன்பத்தை இன்பமாகக் 
கொண்டு தங்களை ஞானியென்று சொல்லப்பபெவர்களை:பும் 

எவ்விசத்இலே காணப்படும், எ-று, (௧௧௦), 

அருச்சுனற்கு மிராமனுக்கு மதிகார 

பானண்வபார்த்தே யறைகத்த _நாலின் 

கருத்தறியாய் ஞானமொன்றே பிரமாணஞ் 
சரிதையது கணக்கன் மாகும் 

விருத்தமறி வாசார முடையோனே 

ஞானியில்லோன் விருத்த னாகுர் 

திருத்தமுட னமைச்சவிது துணிவென்நே 

யுட்கொள்வாய் தீ.ர னாகி, 

(இ-௭்.) ௮ருச்சுனனுக்கும் தச௪.ரசசாமலுக்கும் கண்ண 
னும் வதிஷ்டலும் பச்குவசோச் யுபதேசித்த சொவாிட் 
டங்களை நீ யுணர்ச்சாயில்லை, ஞானம் ஒன்று சான் பிசமாண 

மானது, ௮வ் விருவருக்கும் உபதேரித்த அது ஞானத்திற் 
சரியா லட்சணமாம். BS முழைமையல்ல, வைராக்கயெ 
லகூணமுள்ள ஞானாசாரத்தைப் பற்றநினவனே ஞானி, 
சூனத்துச்முச் ”ரடு வேறுபட்டவளும், மச்இிரியே | செவ் 
வையாச இது துணிவானசென்றே தைரியமுடையவஞச 
எண்ணச்இில் வைக்சச்சடலை. எது,



ka மகாராஜா துறவு, 

இவ்கனம் ௮சசயோடு. துறவறத்திலன்றி முத்தி இல் 
லத்தில் வராதென, அமைச்சன் - அங்கனமாயின், அருச் 
சுனன் இசாமன் என்பவர்சள் ஞானிசளாச இல்ல ற். விரு 
ந்தார்சளே என்றனன். அதற்கு ஞானயோகி அமைச்ச ! 
இதை வாட்ட மென்பவைகளை அருச்சன இராமர்கள் 
கேட்ட துண்மையே, ௮ச் தோவாட்டல்கலிற்கறும் விஷ 

யங்களும் உண்மையாகும். ௮.து ஞானத்்திற் சரியை, அருச் 
சன விராமர்களின் தேசேர்இிரிய வியாபாரங்கள் சோசார 
வாடட்டங்களை ஒத்தனவன்றாம். ஞானத்.இன் ஞானம் என் 

லும் உயர்கிலையைப் பற்நினவனே ஞானியாவன். 

8ீ இன்னும் பச்குவகிலையை அடையாமையர்ல் அர்த 
உண்மையை ௮றிச்இிலை எனச் கூறியிருத்தல் சாண்ச, 

* தூலின் கருத்தறியாய்!? எனவும், : அறிகாசா... மூடை 

யோனே ஞானி! எனவும், * அல்லோன் விருத்தன் ? என 

வும் கூதிஙிருத்தலை ஊன்றி ஆராய்வார்ச்ரு உண்மை புலப் 

படாகிற்கும், (sas) 

மேற்படி. வேறு, 

என்றல் சேசு மாய்கிரிச்தே 

.இிசாச யோக புலசெய்து 
கின் வாக்குச் தளையடரம்கி 

Adib pope மனத்தை
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மொன்று மில்லா வெ )ம்பாழா 
பொன்ருஞ் சமாதி” தனையனடைர்தா 
ன்றல் சமைச்சு னி.தகண்டிர் 
சேர்மை புதிதென் றதிசயித்தான். 

(இ-ள்.) என்றிவ்வாறு அகேச விதமாக" விரித்து இசா 

ஜர்சஞள் யோகியாயெ அம்மன்னவன் சொல்லி, ௮சையச 

தஇருர்து வாக்கர் திரியத்தையும் ஒக், மனசையும் கிமிஷத் 
இற்குள் ஒயச்செய்து, வாக்ய சோதனையில் ஒன்றுமில்லா 
மல் சுத்த இன்பமாய் ஏசமர) நிற்கும் சச்ரூபமான பிரமத் 
துடனே கலச்து சிற்றெ சமாதியை யடைச்தனன், அவ்வி 
டத்தில் நின்று மர்திரியானவன் அதனைப் பார்த்து Sf 
ஆச்சரியமான விஷயமென்று அசெயமடைச்சனன், எ.று, 

இரத வுணர்வு ஈமக்கின்ன 
மெய்த வில்லை சாமிங்சே 

யெச்ச வுணர்வு சொடகிற்பே 
மென்ன வமைச்சன் யூத் 

வரச வழியே தான்றிரும்பி 
வளப்ப முடைய மாபுரிக்சே 

பர் முடையோ ர௬ுடனிருச்.து 
பகார்தா னாச னியற்கையெல்லாட், 

(இ-ள்) இங்காறு சமாதி கூடத்தச்ச அதிற் சீட்கள் 
னும் உண்டாசலில்லை, சாம் இங்கே எர்ச,அறிவைச்சொண்டு 
1த்சப்போடுள்றோமேற்ரு மர்இரியானகள் ஆலோித்தத்



டே) மகா ராஜா துறவு. 

சான்வரும்பொழுது எந்தவழியே வந்தானோ ௮ வழியே 
இரம்பி வளப்பம்பொருச்தியி,சனது ஊணாயடைசர்து பகு.துச் 

ளுடனிருர்து மஹாராஜனது தன்மையெல்லாம் கூறினான். 

கேட்ட பேர்சண் மிகவியந்து 
கிட்டா தென்றே யிம்முனிபோற் 

ே தட்ட முடனே யவரவாக 
டட வந்து பணிர்திடவும் 

வாட்ட முடனே தாய்தர்தை 
மனையாள் பதத்தில் விழ்க்திடவு 

சாட்ட மாறு பாடின் 
ஈகைசெய் திருந்தா னற்றவனே, 

(இ-ள்.) அதனைச் கேட்ட ௮ரசனது உரிமைச் சுற்றத் 
னர்கள் மிசவும் ஆச்சரியல்சொண்டு எப்பொழுதும் இவ் 
விராஜயோடியைப் போன்றல்ர்சள் இடைப்பது கஷ்டமெ 

ன்று சாணவேண்டுமென்னும் கீருப்பத் துடனே ஒங்வொரு 
வர்களுர் சேடி.வர்.து சமஸ்சரிக்சவும், சோசச். துடனே சாயுர் 

தர்தையும் மனைவியும் காவில் வீழ்ர்து வணங்சவும், ஈல்ல 

௮.௪ ஞானயோ? சம.த லட்சியொர்த்சப் பொருளினின்ழர் 
இரும்பாமல் புன்னசையோ டிருர்சனன், எ-று, (௧௧௪) 

aus Quits ரூடன்வார்.த்தை 
பத்மா இருப்ப வவாரறிர்து 

erp Fe ஈமக்சென்னை பசார்தாற் 
ன்னு மெனச் இரும்பித்



மகாராஜா துறவு. ௧௨௭ 

த்ரீத மிடத்திற் சென்றாக 
Logic, Ade mira Seas 

தொந்த மொன்று மில்லாத 
சுயமா முத்தி தானானான், 

(இ-ன்.) ௮ங்கு வக்சவுர்களுடனே வாய் பேசாஇருப்ப 
தை யயர்ச ளுணர்ச்து காமோ பச்சமுடையவர்களாச விருச் 
இன்றோம். ஈமச் சென்னசொன்னால் தெரியும் என்று கூறி 
க்சொண்டு சழ சம் இரப்பிடங்களுச்சுப் போய்விட்டார்கள். 
௮வ் விராஜயோட.பும் சில தினங்களுக்குப் பின்பு யாசொரு 

பர். சமுமில்லாத இயல்பாகவே விளல்குன்ற முத்தியை 
|டைச்சான். எஃறு, 

சபுமாமுத்தி என்றது விசேசமுத் இயை. (சகட) 

மேற்படி. வேறு. 

ுந்தமாராஜன்சென்றவிதிகாசர்தன்னைப்பார்ப்போர் 
ரக்தளை யொன்று மின்றித் தேவே துறவ ராகி 
.ந்தமு, மாதி யில்லா வமலமே வடிவ மாவா 
"ரந்சதமையருளிணண்டவெழிற்குருபரையேவாழி, 

(இ-ள்) இம் மகாராஜன் துறவறமடைர் தபோன பழ 
/ததையைப் படி.ப்பவர்கள் யாதொரு அலோசனையு மில்லா 
வி மற்றச் துழர்சவர்சளாய், முடு.வு (நச ஏயில்லாச சம 
மே தமது சொருபமாகுவர், ' என்னைச் இரு ன 

நட்சொண்ட அழ ஆசாரிய சொஷ்டையாடிய நீ நீடூழி 
மாழ்வாயாச, எ-று. 

் ஏழிற்குருபரை என்ற ௮ பெரியார்யெ யம்மையை, [8
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சவிவிரு,ச் சம், 
அரியது துறவற” மல்ல தில்லையான் 
மருவிய துறவற பொருவி மன்னனு 

யருகெழு முடி.கவித் துலக மாள்வ.து 
பேருகிலை மணியினைப் பிண்டிக் கீதலே, 

(இ-ள்.) துறவறத்தைவி... அருமையானது இன்னொ 

ன்றில்லை. சாணிருந்த துறவற ச்சைவிட்டு அரசனாக வா௪ 

கிறம் விளக்குகின்ற மணிகளிட் டிழைத் துள்ள மருடஞ்சூடி 
உலகத்தை யாள்வது, ௮௧ விலைமஇப்புள்ள மாணிச்கமணி 
யினை (சேலமான) பிண்ணாக்கு. ரங்கும்பொருட்டுக் கொ 
த்தலை யொக்கும், எ-று, (௪௧௪) 

பாயிரம் உட்படத் இருவிருத்தம் - ௧3. ௬, 

மகாராஜா துறவு 

மூலமுமுனாயும் 

ழங்றிற்று.




