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யாகிய creorrEn tutor up, Lia gina é OAwn gw Outta, 

BW Buss OTM TAL, Momlat- eT Guid Taos ot ae BD 

கன்று பலங்பளையும் ஏ5காலக்திலகற்றவல்ல ஜூனறு கண் 

மணையுடைய இவபறுமானையும், சாக் சலிய்கசுயாமிகளையும், 
ஈப்டைய மரோ Feige ம் அரறைவேறும்டொருட்டு, நாள 

சோறும் இயானவ்செய், து எதீரில் நின்றி 5 இப்போமாச, 

என்றவாறு. 

ஆரியர் அன்றோ ரொ Ue க்கத்தை ய ல்சரித்து ஷின் 

மேகச்து உரைக்கற்பாலனவான & ய் வாழ்த்து உணக்தெதடு 

வு்துமிட்த்சேசம்?? என்னும் மூஃமை மங்கலஙிகளுக் நமஸ் 
நாரரபென்னாம் மங்கலமாக * இறைஞ௫ி லாழ்த்ிடிவா 

என்றார், நிஷ்ட்மயோஜனமாக ௨ணங்காமல், எ பத்ம 

கரி வணங்கினசனை விளச்ச *நமசெணப்படி மே முடிக் 
இஃ? என்றார், பீராரம்பச்தில் மாத்திரம் சேவசா தியானம் 

செய்து விட்ரிவிடாமல், நூல் நிறைவேறங்காறும் மேர்குறி 

ச்ச செய்வம்-குரு என்னும் இஒர்களைச் ச் தித்தவண்ணமே 

இர் நூலெழுதுமேம் என்பார், * தினமு-காடி.நி ci eo pei 

வாழ்த் இ௫வாம் ? என்றார், இருமூதகுன்றமான.து பரமே 
  

6 லே சாக்சசூடாமணி,



மகாராஜா நறவு. ௬ 

ன எஹாதருவியிருக்கின்ற புண்ணீய ரூபபான கோயிலஈகு 

வள்ளதாசலால், சேர்கள் வழிபசிகின்றனர். இசறகு, 

வண்ணமா மலர்கொடு வானவர் ௨ழிபட 
வண்ணிலா ராயிழை யாரொ? ஏீமர்விடம் 

விண்ணின்மா மழைபொழிர் இழியவெள் எருவிசேர் 
இண்ணிலார் புறவணி இருது ருன்றமே, ?? என்னு 

சமிழ்வேதமே சான்றாும், 

ப£மாசாரியப் பெருந்தகையார் பிரமஞான போதசர்த 

tra குருமார்களும் சிறர்தராசலால், குமராசுவாமியை 
. ரர : 

குமாசற்குரூ ? என்றார். இன , 

பாவருக்கு மெப்பொருட்கு மின்பமெய்ச நின்றகர் 

மூவருக்கு மின்புறத்.எ விரு இறத்தருக் 
. 6 * + ௪ ௩. . 

சாவிலின்ப மெய்தநின்ற ௪ச்தவக்த னென்யவா 

லோவிலின்ப வுருவமான வொபடர்மொள்குமா உ சனை?? 
ச ௬ « ச . + 

எனும் தணிகைப்புராணச்தா னுணர்க, 

, பார்வகிசேவியாரென்றுவிளச்ச, 4 இ.இரிராஐ குமாரி 
யாம் பிரியராயக ? என்றார், 

மற்றைய ஆசிரியரைப்போலாது, ஏரசாலச்இிம் yer 
மாச்களைத் சன்னாடி.நிழலில் பக்குவசாலச்திற் சேர்ப்பவர் 

என்று குறிப்பிக்க 'முமலமு மொளுங்கே அகர்றிடுமுக்கண் 
முதல்வன் ? என்றார். 

திருமுதுகுன்று என்பது ஈரொட்டின்கணுள்ள, ஒரு 

சிவஸ்தலம்,



௪ மகாராஜா துறவு, 

1 இரடிரிராஐ புதல்வி? என்பதன் வரலா yt 

பிரமதேவனறு மானத புத்தரளி லொருவளுய சர் 

சன் தன்று தவப்புரஷ்வியாநப்ிராபீடியார் அவசரிக்க0 

ஸ்டுமென்று பலகாலம் அருந்தவஞ் செய் இருந்தனன். we 

am Pesos, Gasoror கட்டளைபெற்ற உ பாசேவி 
யார் காவிச் திெதியிற் கமகாசள ர் இின்பேரில் வலச்புரிச்சயக 

வடவாய்ச் இவெ நாமங்களை யுச்சரித்தக்சொண் nhs. 

மாரிமாதத்தில் மசாக்ஷச் இரத்தில், சகஈன் தின்மனை வியாகயெ 

வேதவலலிபுடன் ஸ்காஒஞ்செய்து திரும்புகையில்,” இரை 

லியார.து வலம்புரிச் ச சங்கவடிவைச் கண்டு நைகளிற் ரங்கு 

அ.து குழர்ரைவடி வேற்றமையாத் களித்து, அருகிருச்த 
மனைவி கையி லாரித்து உடன்சொண்டு FOG எக்கூடா, 

புரியை ய்டைக்சனன். வேசவல்லி, அம்மையாரை வள௱்ட்து 
வர சனள். பிறகு தேவியார் தவஞ்செய்து சிவீபிரானை மண 

ந்து இருக்கைலை யடைந்து வீற்றிருந்தனர். இஃ இங்கன 

மிருக்க, 

பின்பொருகாலச் இல் தச்சனா லியற் றப்பட்ட மாகத் னு 

க்குச் சன் மாமனாராகய சிவபெருமானை அழையாது சர்ஸி 

த் இரு தசை, இருச்கைலாயரியில் வெபெருமான் திருவோ 
லகச்சகங்கொண் டெழுர்தருளியிருச்கையில், HOT gS உாமடா 

சத்இவிருக்ச பிராட்டியார் உணர்ந்து சி௨பெருமானை வ ager 
நட: * சேஉரீரைப் பணியாத தக்சன் புதல்வி யென்புசை 

பும், அதனா லாயெ சாக்ஷ£யணி என்னும் பெயணயும், ௮௮,



மகாரரஜா துறவு. ம் 

னால் டோஷிச்சப்பட்ட உடலையும் இனிச் ச௫க்கஓ்லேனி 
டிச்லின் மாற்றியருளவேண்டும்?” என வேண்ட, சிவபெரு 

மாத் இருவுளத் தேர்ந்து *'நம்மிடத் சன்புள்ள Buel A 

ராஜனும் நின்னைப் புத்திரியாசப் பெறுசற்பொருட்டு ௮ல் 

விமாசலத் துள்ள ஓர் சடாகச்சருகிற் பெருக்சவஞ் செய்கின் 

Pear cx. ஆதலின் நீ ௮வன்பாற் செல்க? எனப் பணிக்ச, 

பிராட்டியார் சென்று அச் சடச்இல் அலர்ந்த ஓர் தாமரைத் 
தவி௫ன்மேல் பிள்ளேமைச் திருக்சோலங்கொண் டெழுர் 

ஈழுளி விருர்தனர், ௮ல் விமையபர்வசவரசன் ௮து சண்டு 

அட ங்கா மடகிழ்*/ச௫கொண்டு பாடிப் பணிந்து தனது அங்கை 

cep wae 9a ammuwds குழர்சையைச் கொண்டுசென்று 

னது மனைவி மேனையாரிடல் கொடுக்க, ௮ல் வம்மையார் 

இழவு Doh gr oe Sypioseau anu பாலூட்டி. வளர் 

SHAT Sort ஒன்பது புராண சரிதம், (௧) 

குரு வணக்சம், 

மறைமுடி வதனில் விளங்கிரி மொளியே 
பனிதரைப் போலவர் தெனறு 

திறைசவிர்த் தாண்ட சிவப்பிர காச 
தேசிக pacar ir paren p 

னறைமல ரடியைப் போற்றிடுஞ் சாந்த 

நாயகன் றன்னைமற் றவன்ற 

னிறையருள் பெற்ற பழகிமா முனியை 
கெஞ்சினு ளிருத்தியே பணிவாம்



க் மகாராஜா துறவு. 

(இ-ள்) வேத அர்சச்கில் பீமகாடிக்கின்ற Cen a 

சொரூபமான பிரமமே மனிசவுருவத்தோடு உந்து என்னு! 

டைய பர்சச்தை நிழர்த்திகெய்து எஈமிச்ச இவப்பிரரிஎச 
னென்னுச் இருகாமச்கினையுடைய ஞானாசாரிகனையும், அச 

சிவப்பிரகாச சேரிமன ௮ தேன்பொருக்கிய சாஜரை மலர் 

போன்ற திருவடிகளைச் ஹு.இிககின்ற சாக்சவிங்க சுவாவினம் 

யம், அச் சார்சசாயசனது பூரணகடாக்ஷ ச்தைப்பெறீந பழகி 
சமாமியையும் மனச்சில் சைச்து வணங்குவரம், எ-று, (௨) 

க . . n . 4. 

ஆழத்துப் பிள்ளையார் ஐதி. 

அறுக சழிநெடிலடி யாடிரிய விருச்சம். 

தொய்யின் முலைக்கேரடிரண்கெவான் 
௩ ௩ oN . 

௮இக்கை மூன்று விழிதுறிசிற் 
யய சைவ முன்ம சமம் உ த 

தலங்க வருமொண் பிடிப 

(pu oso Quer meal pam 
உட 8 et புலவா விருத்த சைலக் இல 

வையம் பரவு மாழத்து 
வாழைங் கரனை மனநீனைவாம், 

(இ-ள்.) இத்தாமெழுசப்பெற்றுள்்ள சனங்களே கொம் 
* e ச ட . ’ ம் 6 

புகளும், இரு சொடைகளே தம்பிக்சையும், முச்சண்களும், 
குற்தமில்லாச் சைவமுதற்சமயங்களாகிய மதங்களும் விளங் 
கும்வண்ணம் எழுகச்தருளுகற ஒள்ளிய பார்வதி தேலியா 
மாகிய பெண்யானை, பிரபஞ்சகாகெள், ஈடே ம்படிப் பெற்



மகாராஜா துறவு, or 

ந ரஃரிட! ஒப்பற்ற (யானையாகிய) கெடாச விருத்சாலலமென் 
றும் கிருத்தலச்தில் உலகமெல்லாம் வணங்குடின்ற பூசா 

ச. லெழுந்தரு௦ gens இரத இருக் ்.ரங்களை யுடைய 

விராயரப்பெராமானை மனத்தால் வணங்குவோம். ௭-று, (௩) 

 சை௨சமயமே சமயம்? எனச் சா.புமானவரும், சைய 

சீதின் மேற்சமயம் மேறிலை ' எனவ் பிற பெரியோரும் கூறி 
யிரச்சற் கொப்ப, இவரும் * துய்ய சைவம் ?' என்றார். ' 

விருத்தாம் மிகை துதி, 

எழு?ர்ச்* கழிநெடிலடி யர்சிரிய விருத்தம், 

இ ஓட்சலி வலியின் ஞானான் னெதிக 
கரிறந் துயிர கொடுெறி பேவி 

மருட்கோடு "கலங்கா வகைகலி யென்றும் 

வந்தணு காப்பதி தன்னிற் 
அறருட்சத்திக் கருணை யுறாவகதாய் நின்று 

தெளிவிக்கு மிறைவியெங் குருவோ 
ருடதடல் பெரிய நாயகி யுலகுக் 

கனைமுதல் வியைப்பணிசர் திடுவாம், 

(இ-எ்.) oy சகா.ரமான அ௮ஞ்ஞானத்தின் வல்லபச்தால் 

அ நிவுரவமான உல்ல சன்மார்க்கங்த ளழிர்து ஜீவகோடிகள் 

தியவழியிர் ற் சென்று மயச்கம்பொருக் இக் சல்சா திருக்கும் 

வீண்ரீணம் (மூக்காலத்திலும்) அஞ்ஞானம்வந்து பொருந்து த 
வில்லாதவிருத்தாசலத்தில், ஞானச௪.த்தியான மனோன்மணி



91 ம்காராஜா துறவு. 

யம், இருபாசொருபியாகச் சகளீகரித்து வர்துநின்று, தடிய 
வாரஞககு ஞானஅஞ்ஞானங்களை விளக்குற தலைவியும், 

எனறு குருவும், ஒப்பற்ாரஇருடாரர:த ரமும், பெரியநாமி 

Queer ent , இருகாம முள்ளவளும், உலகங்களாக்குத் தாயம் 
'தலைவியுமாகவுள்ள விருச்சாபிைய..! மையை வண்ருவாம 

விருதீராசலக்ம் எராக்ஈஈளிநின்று. அடியலவர்கட்டு 

அருள்புரியும் uw sven wren GO) dia wh) gu ou wiacon 

திதிச்கப்பூரூர்ச இக் தாவு நாமா௫ிரியாகிய ஸ்ரீகுமாசேவ 

சுவாமிகள் அப்பி கையைத் செருட்சத்சி) இருபாசெருபி 

எங்கு; pores பெரியராயக as ல்குச்ரு அன்னை 

மூசல்வி என எரு வரைக் சாரணமச்கு/பளுணர்த்இ உண்க 

நின்றனர். 

இருரபோகவிராக மூடையவர். எருடத் சம்மையுக் ல 

ater yin a Sua ;புவோர்களாய் இம் வி.ஈ.ச்பினால் நிரதி 

சயவி.ஈ்பாநபவ மெய் உன 2 3 மேமுட்சுச்.ுக்கு ஸ். தரமான 

விராஃ2ித்தியை ௨3௪. ஒப்பும் உயர்வு மற்றஉணா இய 

ஒருமன் Hsiang, Ce sollmdevear dé தலைவனா௫ம மசாரா 

EM, PLE HBG, PHA அழகும், “ஒ.ச்சகல்லியம், ஒத்த 

ருடிப்பிறப்பும் உடையளாஃ க்க பன வியையும், , அகண் 

டமான அரசயபோகாதிகளைய.॥, அன்னை 6x ao gui cory 
வெறுத்து பூர்வாதுடோ2 'டாகவிருக்த சிற்மின்பங்களே 1 வார் 
சாகனபும் "ஷா இகளைட்டே ரல வறுத்துத் தறவுபூண்டு பீரி. 
  

t உாத்சாசனம்-௪ திரித்த அன்னம், பரீஷம்“மலம்,



மகாராஜா துறவு. ஸ் 

ன்பமடைந்த சன்மையைச் சர இக்குந்தோறம் பரத ம*58 
ரூம உலகபோசங்கசள வெறுத்துத் அற௫உடையசசெடியும் 

இற்புசமான சரிஈலுதலிய பதிஞுறு நூல்களையும் சமிழில் 

செய்்.பும்வண்ணம் தமம்ருத் திருவருள் புரிந்த கருணைக்கட 

லாக வுள்ளவளாசலின், அன்பு மீதார எழுஉகை மொழி 
ளாஜ் புதழ்ந்து துகிகத்சன சொன்ச 

அம்பிகை இயற்கை ஞானமே வடிவமாக உள்ளவளாத 

லின், 'செஈட்ச் த? என்றும, பண்மாக்சவின் பக்குவத்துத் 

கடார Rit Bane மெய்தி பலிழ அ௱ள்புரிபவ ளாதலின், 

கணையும்”. என்றும் உலன்ரணுள்ள குடிகளின் 

குறைகளை Aen Cre ple eer stab) நிவிர்ச் இக்கும் 

அமைச்சள்பேரலாறு, தனக்கு மே. வார. சலைமைப்பொரு 

அன்றிச் சானே, ஏழசன்பை மானவளென்ற Mes Garner, 

“இறைவி? என்றம், 

காட்டி மான்பிடிப்பானெய்துமாற மல? சல்௱வுடனே எய்தி 

நின்ற (அல்லது, மணிசர்எணகிய மு மூர்த்ச் கன் உள்ளி 

டச் இல்“ரின்ற) உபதேசிஃகு  ஈறவறிப் பெரியநாயகி என் 

ன் இப்பெயு ரடன் எய்தி உண்மையாக நின்று உபதே 

பிற அன்மாச்களின் பொட்டு மானைக் 

சம் செய்சன .ராதவின் * எயகு? என்ற், சமது கு.ரவனை 

இறைவனே OE RBM வழக்சமாயினும், ௮து உண்மை 

யிற் சிற்சிலவிடங்களில் .ரண்பட்வுங்கூடும்;: இவர்க்கு அங் 

மன்மன்றி உண்மையில் இறைவியே குருமாதலின் உள்ள 
பட. யுஸாத்சார், இவள் உண்மையான திருவுள்ளம் ஆன்மாக்,
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அள இரஈமித்சல்பேண்டு மென்கின்ற தமமாரவே உள்ளா 

soll gr, ரு அருட்கடல்' என்றும், திருமகள் முதலிய எவ 

eur oon @) nk gavonn gol oor ' பெரியஈடயச' என்றும், நா 
we paws SA Bas ga. DB opsajerar 9 arg git voi 

டாசற் வெளே காரணியாஃவின் *உலடற்கு அன் ள் யன் 

றும், அகேச புத்திரர்களை யணடய மாதாவிணும் அவள் கனா 

வ யெ பிதா இறந்து முசன்மையுற்று நிற( குமாறுபே ல்ச் 

ee Mays Paap, பறிகியும் ஒளியும், பாலும் சுவைபம், கட 
லும் அலையும், தியும் சூிம்டோல வேறுபடாப் பொருளாக 

lend Walon Fg Bayo, ‘ek G@u சிவமும் அன்றி, உண்டை 

யில் இருவகைப்பொருள்க ஸிருப்பசாசக் கூறுதல் இது 

பக்ஷம் ௮ன்றா மாதலின் * முசஸ்லி! என்றும் கூறினார், (௪) 

சபாநாயகர் துதி, 

இங்களார் சடையிற் கங்கைநீர் தய 

திருக்திழை யுமைடிளங களிப்பப் 

பொங்கரா வொடுநற் புலிருனி வர்கண்மாஃீ 

போதய னமார்கள் போற்றக் 

துங்ககான் மறைக டுதித்திட வைந்து 
தொழில்விரிச் ,தடப்பொது வதனிற் 

செங்கழ லீதிர ஈடஞ்செயும் பொருளைத் 

இனம்பணிக் இிடரொழித் தடுவாம்,
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தள்.) சர் தரன் பொரு இய சடையிட: ககீடரிஸ் 

மானது ததும்பவு!், செல்விய ௮பரணங்களை யணிக்ச உமா 

6 சவியார் மனப இழவும், £றுஇன்ற பாம்புளவமரீன பச, 
சலி, வியாள்ொபாசர் என்னு மிரணமிமுனிலர்களுரம், திருமா 

லும், தரமரைமலரிலிருக்கின்ற பிரமசேவனும், (மர்றைக்) 
தேவர்களும் அ க்கவும், பரிசச்சமான நான்கு வேசங்கமரம் 

து. இச்சவும், (சிரூட்டி, இ.இி, சங்காரம், தஇிரோபவம், ௮௮௪௫1 
கம் என்னும்) பஞ்சகிருத் இயுங்கள் நடக்கவும் இருச்சிற்றம்ப 

்டர்தில் செவ்விய வீரசண்டை, மூழய்கும்வண்ணம் ௮5ாசீச் 

சாண்டவம்செய்தருளுகிென் ஓ ஸ்ரீநடாஜப்பெருமானை மாள் 

சொறும் வணங்டுத் துன்பத்சை நீச்சிக்கொள்ஷோம், எது, 

“மபாங்காவொூநற் இலிமுணிவர்சள்?? என்றது பச் 

ச வியாக்கிரபாத முனிவர்களை, 

பதஜ்சலிழனிவர் சரிதம். 

க்ஷீராப்தியில் யோகஙித்திறை செய்்.பும் திருமால் ஒரு 

காள் துண்ணென்றெழுக்து*' அ௮ரகாசங்கா? என்று இரமமற் 

கைகூப்பி அநந்தக் சண்ணீர் துளித்து அசைவற்றிரும்மம் 

சண்ட ௮௨ரது சயனமாயிருந்ச ௮ திசேடன் “தேவரீர் அய் 

உாறிருக்கச் சரணம்பாது ??? என்று வினல, இருமால் :: எம 
திறைவர் தாருகாவனத்தில் கடி,த்தருளிய இன்பத் தழுக்இி 

Caran” என, தானும் அர் ஈ௩டச்தைத் தமிசக்க விரும்பி அத் 
திருமால்பால் விடைபெற்று, இருக்கைலையி னொருடூறந் தவ 
ஞ்செய்து சிவபெருமானால், அத்திரிமுனிவரும் அவர்மனை வி



#2. மகாராஜா துறவு. 

அ.குயையு மியற்றிய தவச்சால் ௮ம் வதுசயையின் ௮ஞச 
லி Jud) oC ay mn Sir 09 விழுந்த காரணச்சால் பூசஞ்சலி Ques eps 

இருகாமசீதோடு திருத் இல்லை வனமடைத்து வியாக்ரபாத 

முனிவருடன் இருகடனதீரிசனஞ் செய்தருலினாக் Bar © 

மூர் சாளும் சர்ப்டவடியாஈலின், இப் பெயர் பெற்றனர், 

வியாக்கிரபரீதழனிவர் சரிதம். 

மத்இயர் சனமுனிவரது தவப்புசல்வரா௫ய பழரமுணிலர் 

சமது தந்தையார்பால் விடைபெற்றுச் சபெருமானது திர 
ஈடனசரிசனங் மாணக் இருத் ூலைவன சசையடைக்து சிமா 

ர்ச்சனைசெய்ய, வண்பெடுசல் முதலிய குழ்றயத ளொழிக்ச 
மலர் கொய்சற்றாட் பொழுத.புஒரு பன் சென்று மரங்களே 

ap பணியாற் மைகறங் கால்க ரஞ் சருக்குமே இரலில் கண் 

ரியாதே என்ற மனம் வஊர்உ இபெருமால் தெரியாதே என் று மனம் வருர்சு, சி பெருமான் அ வருக 

குக் காட்சி:க்து “யாதுவாம் வேண்247? எண மழழமுனிஷர் 

* சுவாமி! யும் காலும் ட லம nou பெற்று அவற்றிற் 

கண்க ளிரும்ஃ-வேண்சி.்7? என, 8. rad gaants, Soe 

இத்துச் சென்றனர், அ௫௫.ஈல் ர் வியாக்ரபாதர் எனப் 

பெயராய் Fart, gre Sos Ss caverta Raye Cri 

கொண்டிருந்து Hater: cle F Bont STI et, 

ட் I டல், ng த * * * பெங்கரா வொ௫ேற்' ௮. மணிவர் என்பதற்குச் சீத் 
இன்ற இரவும், ஈல்ல புபியுட், மணிவர்சகளஞும் ஏன்று கொள் 

னினுமாம்,
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ஐக்தொழில் விரிர்திடட. இறைவன் றிருநடனம் புரிகி 

ன்ஸ் னென்பதனைரி 

பூமலி கற்பகப் புச்சேள் வீவப்பு 

சாமடீள் வலாப்பி னானில ௨ளாகமூம் ் 

ஏனைய பவனமு மெண்ணீயங் குயிருள் 
சானே வருச்சதுன் சமருகக் சரமே 

தனித்தனி வகுத்த சராசரப் பகுதி 
யனை த்சையுங் காப்பதன் TOOT TMS தல 

சோற்றுபு நின்ரவச்*தொல்லுல கடங்கலு 
மாற்றுவ தா.ரழ லமைதசசோர் கரமே 

ஈட்டிய வினைப்பய இனவற்றையு மறைச் துநின் 

அரட்வே சாகுகின் னூன்றிய பசமே 

அடுத்தவின் னுயிர்கட் களவில்பே ரின்பய் 

கொடுப்பது முதல்வரின் குஞ்சித பதமே 

ஒதந்தொழி லைந்துநீன் மேய்ந்தோழில்.”-- என்பது 
மூசலிய ஆன்றோர் இருவாக்குகளானும் சுர தியாதிகளானு 

மறி (6) 
சிவகாமியம்மை ததி. 

எண்மர்ச் கழிநெடிலடி யாசிரிய விருத்தம், 

அஞுளுருவா யுயிர்கடமக் *ன்னை யாகி 
பஞ்ஞானந் தனையகற்றி யமல மாகி 

மருவிலதாய் மெய்ஞ்ஞான மாகு முத்தி 
வாய்த்தடவே காத்தருளி வானோ சேத்த



Be மகாராஜா துறவு. 

விருனீ்கெடவே மிளிருமிருங் கழல்க ளார்ப்ப 
விறைபுரியு£் தருஈடத்தாற் கூரித்து வாழுந, 

கெருண்மருவு மஷறகான்கும் பசாவுத் இல்லைச் 
சிவகாம சந்தரிலயச் சந்தை செய்வாம், 

ஜி.வகோடிகசளேச்கெல் (இ-ள்.) காருண்யமே வடிவாம், ஜி 

லம் மாராடாடு, அவர்களீது அஞ்ஞானத்தை நீச்ட நிரீமல 

மாய், மயக்கமற்றசாய், உண்மைஞானவடிவாயுள்ள மோக்ஷ 

Jog அடையும் பொருட்டு உபகரித் தின்ற, சேயர்களெல் 

லாம் திரில் ௮ட்சகார ழொழியும்வண்ணம் விளங்குகின் 8 

பேரிய லிரத்சழல்கள்மூழங்க இலை நவன செய்யப்பட் இன்ற 

Ronan gare மடஏழ்வடை cs, 2 Day cuss ran wh as 

வேசங்களும் த.இச்கின்ற தெம்பா ச்சைத் இருக்ரோயிலாகம் 

கொண்டலோழ்டின்ற இவகாமசுக்கரியைச் இயானிப்போடார, 

ஆன்மாச்சளுக் கறுச்செசம் புரிதலையே, பெருமிபொஜஞ் 

ளாரசச்கொண்டு ஸ்ரீ மஹாகைலாய2தே எழுசர்சருளியிருக 

கின்ற ஸ்ரீ மாசசாசிவப் பெருமானே மும்மல ஸச்தர்க 

ளான ஆன்மாக்களை ரகிக்கும்பொருட்டு செம்பர ஷேத்தி 

உ ச்இற் சபாபதி என்னுர் திருப்பெயர்பூண் டெழுச்சருளி 

யிருக்கின்ற ஈடராஜருடைய பஞ்சகிருச்இயச்தில் வைச்ச 

கோக்க முடையவரும்,-*௮ம் மஹாச தாசி௨னார் கொண்ட 
கோலக்திற் கேற்பதி சாமும் சிவகாமசுர் சரியாய் ஆன்மாச் 

களைப் பிறவிப் பெரும்காட்டினின்றும் விலக்கித் இருடி 

சிழலாகிய பட்டினத்தே சேர்ச்கு கோக்குடையளாய் நிற்கு
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கியகபினளான மனோன்மணி யென்றும், இவளுறாவம ௧௫ 

ணைபபிழம்பே என்றும்,.அசற்குச் சான்று தம்பேரல்வானா 
'லாகாண்ட இறமே யென்றும் , எண்ணும் போறிவாள 

_திரீலின், * அருளாருவாம்! என்று*தொடுச்துக் “எளித்து 

வாழும் ஊன்று முடி த்தார். 

சி அகாமசர்சரி- சிவச்தாற காமிக்கப்பட்ட abe ; 

சி௨ச்சைக் காப்க்கிற சந்சரி என்னும் இரண்டு மு. சலாகப் 

பல பொருள்களையுர் சராநிற்தேம். சிவத்சாற் காமிக்கப்பகி 

நிற சர்சரி யென்பதே சச்சன் சக்கி என்பவர்களின் உண் 

மைத் இறமறிர்த ஞானி sori Glen at am isa ev git, ஏனைய 

0றரரீற் சொள்ளற்பாலவுமாம், ஏனெனில், ஒருவன் சனத: 

ஆற்றலி னிடத்து லக்ஷிய மற்றவனாக வெச்காளுிரான். 
ஆமே இறைவன் சனது கருணைத் இற மாடகிய் பேராற்ற 

லீனையே சநீதியாக அமைச்துளான் என வேசா;ம புரா 

மணைதிசாசட்ஈள் கூறுகின்றன, 

மூச் யென்பது, அகர்த்சரிவிர்த்தியா லுண்டாகும் 
gor Reon Gu யென்றம்,--அஞ்ஞான நீங்கெயெபொழு 

ுண்டாகும் மேய்ஞ்ஞானமே யென்றும்,--பந்சறிவிர்ச் இ 

யடைசூலே பென்றும்,--பந்சரிவிர்ச்தி யடைந்து சிவமாச 

ல யென்றும், --அப்பி லடங்கய உப்பென இறைவி 
ஒடங்குச லென்றும் இன்னும் பலவிதமாக&ும் உரைச்சின் 

ரூரகள். அஞ்ஞானச் சழற்றியி ஓதயமாகின்ற மெய்ஞ்ஞா 

னமே முச்சியென்வது இவ்வாிரியர் சருத்சாசலின் ' அஞ்
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ஞானஈ தனையகற்றி யமலமாகி-மருளிலசாய் மெய்ஞ்ஞான 

மாகுழமூத்தி'” என்றார். 

அஞளுஞானர் சனை யகற்றலாங் ஐ, அசல்கார மமகா£ாக் 

டி ஒழித்தல். அகங்காரம் கானென்பது ; மமகாரம் எவ 
சென்பத. இத: அன்மாக்களு£்கு இருவினை ஓப்பும், மல 

பழிபாகமும் வச்தஞான்று ஞானசத்தியா லியற்றப்படும் 
இரியையாம். மு,ச்தியானத அஞ்ஞானஞ் சர்சேசம் விப 

ரீ.த முசலிய மயக்கங்களி னின்றும் வேறுபட்ட தாய்த் FE 

és Ys Moart ws pmal wen 8 உண்மையறிவேவடி ௨மாய்ப் 
புடமிட்ட பொன்போல அழுக்கு ற்ற்தாய் விளங்குவதொன் 

ரேகலின், ஆ?ரியரும் £ அமலமாகி - மருளில சாய் மெய்ஞ் 
ஞான மாகுமுச்தஇி' என்றார். (க) 

விநாயகர்துதி, 

கலிவிருச்சம், 

செக்கர் போன்றொவிர் முக்கட் சிலம்பினை 
மிக்க பேரருள் வேலையை யோர்கொம்பா 
றக்க வன்பாக் குதவுக் தருவினை 
யிக்சு தைகிறை வேற விறைஞ்சுவாம், 

(இ-ள்.) இர் தால் இடையூறின்றி நிதைவேறும்டொரு 
ட்டு ) செவ்வானிம்போன்ற திருமேனியையும், விளம்குன்ற 
மூன்று சண்களையும் உடையவராய்த் தன்னையடைந்த பச்கு 

வர்சளாகிய அன்பர்சளுக்குச் தமத ஏக்ஷர்தர்சால் உயர்ந்த
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டயரி அருட்கடலை அலிம்கின்ற சற்பகம்போன் ற avinnu ety 

பருமானை வணைஙருஉாம். எற, 

இவ்விசாயசப்ழெருமான் பரிபச்குவமுடைய அனமாக் 

கழுகி கருணைபுரியுர் நிறங்காட்ட gates Mongar sg 

அன்மாக்களை வருச்திய கயமுகனை acog gg கொம்பினை 

அலைச்அளார். இப் பெருமானுஓடய திருவுருவ சரிசன 

முடையார் அவர் காச்துள்ள பின்னசச்சத்சால் ௮வர் ௧௫ 

ணைச்இுறச்இனைச் சால வறிகின்றனர். அ௮வ்வறிவினா லர் 

eer விச்னெமின்றி யாவர்களையம் அட்கொள்ளாம் அம் 

முசற்கடவுளை நினை தீது ௮ர௦க சடலி லழுக்துகின்றார்க 

ளேன்று தொனிச்சல் காண்க. 

ச்ரு லென்பசற் Slam ibe கொம்பென்றார். 

ere சம் - செளர்தரியலகரி முசலிய மூற்கனின் உற் 
wag 8) ற்கு இவரது கொம்பே சாரண மாசலின், 'மீச்ச 
போருள் வேளையை யோர் கொம்பாற்-றச்த வன்பர்ம் குத 
டர ச்ரூ் என்றார் என்னினும் ஆம், 

எல்இதக் சாரியமுஞ் செய்யத த் தொடவ்குபே ரர் ௮ஃ 

திரவிக்கினமாக நிரைவேறற்பொருட்டு விகாயகலா வணங் 

முதில் மரபாதவின், இத்நூலாடரியரும் சா மெடுச்துக்கொ 

ண்ட மகாராஜா தாவு மொழிபெயர்ப்பு முட்டின்றி முடி 

ற்டொருட்டு முசற்கண் விநராயகவணக்கங் கூறினர். 

அதன் வரலாறு, 

ர்கத்திற் கயமுகாசுரன் தான் பெற்றள்ள வாரத்தின் 
இறுமாப்பாற் பிரமா தேவர்கட்செல்லாம் விபத்து செய்து 
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- ச உட 2 ன் ட்டு . a வா, மூரச ளசனைச் a Buin Garson) Semis RL 5 

க்கி முயபலையை படைந்நு ரர் இம கூர் நட்டளை பெற, ச 

RTE OOM hf ட ன்று சியல் பரமா ராணா சரி£ச 

“மும் வம்மை நோடு ட நளியத oa 0 eu & Cat ga rhe 

wap. Doe sot er lOons a Gran & சம்ம ப! ட் 

பெல்றனன். ஆணால் சண நாமாக: ருடோஸனுல் இ wo 

இருக்க உய் கேட்டாணிலன், நாம் மாறடட்ட தருமே னி 

யாக யானைமுஷர்தோடு கென்று அவனை யடம்காயோ.ம்?? 

எண் இவர்கட்கு லிடைகொரித் சளுட்பி, பார். ரிவிமா 

ருடன் அப்பர் சத் சர ரூலுள்ள இச்தாச்சாலையையம்ட ந் ன் 

௮ங்கு விச்சு வகன்பாணால் எழு சப்பட்கிள்ள vl Pra meager 

இய இத்திரங்களைய் பரவ தி ப 2 சவியாடு GS SS மாட ட்டி பெ ய 

ணெ ! மூரலிலுள்ள பீரணலாகாரமாகிய இண்டு யான்க 

ஸில், முற்பட்டது இரிலார்ச்தகளையம் தந்தது. ௮ தேம் 

வழு.வம். அடுத்த சச் இள் மூ வரையக் தக்தத. ௮ல் இன்மடி 

வம், ஆதலின் யாம் ௮ப் பிரணவச் இத் இரப்பை. வடிவ 

மாகுதும்?? என்று இருலாய்மலர்க்தருள, ,உமாசேலியாரு 2 

௮க் கருத்துக் இசைச்சனர், அப்பொழுது இறைவர் ௮௨ 
கோர் இருவிளையாடலைச் செய்ய, ௮ சனா லப் பிரணவ௨டி௰ 

ததினின்றும், விகாயகர்” திருவவசாரஞ் செய் சனர், பிரகு 
விரசாயகனாக் சைலைமலையிற் கொண்டுவந்து மகுடஞ் டூட்டி 

“உன்னை வணங்கி யுன தருள்கொண்டு செய்யுங் கருமங் 
களை நிறைவேற்றவும், வணங்சாது செய்புங் கழுமங்களை தி 
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விட்க்கவம், உனக்ரு விக்கினவிநாயக னெனப் வேயாரா 

சோடு? என்ற இிருஊய்மடர்கிறருர், சேடர்மளைப் பசார் தது 
ருவன் நமது வ ச்சக்ள்ளே : இயக எம்மைட்போன் ம்ப 

சரியங்கள்!! வனர் கட்டளையீட் டாங்ரினர். Ste சேவர் 

கள் சுயமுசீனு கொரடிந்துயர் பொறா ௭ விநாயாச்சடயுளே 

வயாக அகர் அலஃ்லசரஹணோடி போர்மசய் ஐ ய செம் 

வழை யாயுசய்களாலு மிறவாதவ ராவின் சமது கொம்பை 

யொடிச் செறிய அயன் பெருசீசா.."/வழி உயில். அதனை 

யர் வாணனமாகம் கொண்டஉளர் என்பது புராண வர 

arn. (Cr) 

சுப்பிரமணியர் துதி, 

அந மாசி கழிகெடிலம யாரிரிய விருச்சம் 

கடிகமழ் காய கூந்தற் 

உனிலொழிக் துவர்வாய்க் தெய்வப் யர ் i ew oh @. whee ச wa 42. ர் 

பிடி.கனக் கோட்டால் வள்பரிப் 
ண்கொடி படருஞ் செய்ய 

பீடிபுகழ் புயமாவங குன்றிற் 

LT a Agr கழுகீர் நீப 

படலவிழ், செழுக்தார்ச் செவ்வேண் 
. ச ~~ . 

LOT9 Qamrbae, OFujau@ry, ட் தக தன்னு 
at, . உ * 1S. . (இ-ள்.) மணம் வீசுகின்ற சரிய கூர்தலினையும், மது 

ரமான ழொழியினையும், செந்கிறம்பொருந்திய வாயினையும் 
உடைய சேவயானைமினது தனமென்னும் சொம்பின்வழி,



உப உகாராஐா ஆறு. 

வன்னி பெயெ்ணாம். பெயரினையடைய பேண்சொடி படர 
மகி, 

“ 

மின்றா ௦ சம்விய eeen you Barh புயபாகயெ டூலையீல் 
ப்பட . ட்டு டர ரப ore 4 

அகன்றவளவிய இச ழினேயுடைப செங்கருகீர்மலர்களாலும, 
. ee ர . ந * * 

கடம்பு மம்ர்களாலும். கட்டப்பட்ட செழுமையான மாலை 

ஈளை யி தள்ள ருமாாகம்டவு டன். இரவடிகளை பணம் 

  

CHa La. றி, 

sib சாட்டின் அஜி ல்ள்டக்கொடு பட. இன்ற பயக் 
குன்று வன நயம்பட வுாத்சமை மாண, (௮) 2 

௮] டூ. யுவர் g நிதி ச 

உரம் கழிநெடிலடி யாடிரிய விர ச்சம். 
டட ர ச ௪ க + . 

GUGINO LET MIDIS oo LOST பாவ் 1G LLGV னஸ் 

வதி 6 BGA ன் (Eph oy Ls), டய றி யா & ட | உயாண் 

தொண்டைவாய்ம் கெண்டை லிழிக். விம்ம) 0 LE “மொழி 

டுடியிடை யுமையையோ நிடத்திற் 
கொண்டகோ ன.றலப் 2பாருளெனக் க தம். 

குலவிய சாகனக் தரித்து 
மண்டிய வடியார் யாவர்மற் றவர்தாண் 

மன க்கஇிணுஞ் Gog sun வைப்பாம், 

(இ-ள்.) வளவிய. துளவமாலை யணிர்ச இருமாலும், 
தாமரைமலலார யாசனமாசக வுடைய பிரமனாம், வேதங்களு 

முூணராத கொவ்வைக்கணி போன்ற வாயினையும், "கயல் 
போன்ற விழிகளையும், கரும்பு போன்ற மொழியினையும், 
ஒள்ளிய உடசசைபோன்ற இடையினையு முடைய eum zh



- மகாராஜா துறவு. ஃ&க 

டழூயை இடதுபாகற்திற் கொண்டுள்ள சியபெருண்ண து 
திருவருளைப் பொருளாக மிசவும் கரத, விளஸ்தடின்ற 

விபூதி ருத்திராக்ங்கீ எர்கிய சைவசாதனங்களைத் தரிச் 

அள்ள அடியவர்கள்யாமரா அவர்கள் பாதங்களை மனம் இலும் 
@. . ச * . ச 

ொச்திலும் லைளய்நுக்மசாள்வோம், உறு, க 
ரர் a oad 

உ e 

Aon யபய( ௬ம், 

கலிவிருத்தம். 

. ர் . டு oom, op ON THLT HD வலியையு் கடச ரைக்கட 
லகும், பின்புவோ கழி லள்சிதான் Cet OTT, 
புகமுற விளக்கலே போல லிச்செய 

ப ௪ 4 ச « 
GT கலைஞர்.நா நனைவி எக்குமால், 

பஇ-ள்.) ச&ரர்சளது. வல்லபத்தையம், விசாலமான 

அலைக யு வைய் ear அகலச்றமையம், மற்றையர்க 

ளால் சோண்டப்பகிற குளட்கள் உர்சஇ்பாறாக் இும்வண் 

ம் விளச்குக்கன்மையைட்பொல், (ச ஊசய்பட்மரரம் உய 

ர்வு Cuoggeow கலைஞஷான வல்லவர்மளால் செய்யப்பட்ட 

நூல்களை விளக்காகிற்கும், எ-று. (50) 

எழுசீர்? சழிெடிலடி யாசிரிய விருத்சம். 
ட்ட 2 ச் oN 0 

தி்களாொண் கவிகைத் திகமியர் இணிதோ 
td 

டிகழ்கடற் முனைமா ராஜ” 
ன்ங்கண்மா நிலத்திற் நுறத் வீ டடைந்த 24: 1 76 தத்ற Dt DG chi ம ந்த் 

nate gs 2 2 7 ப் alias காதையைத தம்ழா



௨௨ மகாராஜா துறவு. 

as. ப . . ரு ௫. Qn ௬ 

லிங்துமார ற MIG TT ரிரையுமென் நிரரிப்பு 
ர் d 

. . ரு . ச . 
ண்ண வா Lh @ கட்ே டார் 

ட 4 ௪ ial ம் Oo . ‘ . * % ப் aed 

சொங்கவீப், பொபு NA thy LP LA LPI யுறையம் 

ரபாரதே வெல்னணுமா முனியே, 

(2) ர ) _ cr . 0, [ Ps இ? , . r -; r te ரர் ள்.) ஏள்ரிய சற் இரவட்டக் கடையையும், ஆரி 

இளா்காச்ரையும், விஷங்ருகின்ற கடலைப்போன் உ மேலே 
. . ௪ . 6 . 

களையும் ; LE SP A LOT Gor சோள சளையு CLPSD LL COOL TK Spear, 

அழகிய நடமமசன்ற பெரிய உலகச் இல் ஏாவுபூண்டு முட 
தட்டு 4 ன ॥ ச் ‘ : me roar oN pel ay ISOLDE FD THO LOU SOT இர்சச் சரித் 4 சை, இங்குள்ள 
ன் உட. : டம ‘ eo. ச . 
பெரியோர்ாள் சமிம் யாப்பை பாடெனக். மேட்போர் 

விடடையீம் வண்ணம் டாடினான், (அவன் யாசெணில்! 

மணம் வீசுகின்ற மலர்கள்வ்ரீர்த பொழில்கூழ்ச் அள்ள ஒர 

Feros HN GY FHA TES Guns ga Orage sb 
இருகாமச்இனையுடைய மகராமுணிவன். எ.து, (௧௧) 

‘ 
rt. aN \ ச . 

Mgeis sJosgvwg wredu Sor gsc, 
oO “yom Q ட ர் ் ன் சிவனறிரு வருவர் மைந்து 

52 ஸ் யா q ors த , ் | it} ய் சின்மய வெழுத்தும் வாழி 

ஈவர்கரு மீறும் வாழி 
v 

தயனாஈன் மணியும் வாழி 

சுவின்றருங் ர மார தேவன் 
சழலிணை பிரண்டும் வாழி 

யவன்றிரு வடியார் தம்மோ 
டாருயி ரனைத்தும் வாழி,



மகாராஜா நறவு. ௨௬ 

fey mo) 3 : (இ-ள்.) சிட்பெருமானது இருவுருவமாகிய ஞானரூய 

மாய விளஙருகின்ற பஞ்சாக்ரங்கள் பாழ்க, பு. தஷ்மயை 4 
ள் « 1 டச் * . ™ ‘oe, 

gg orm Miu Sys orbs, somucatunBw 25 ey rey 

மம். வாழ்த, குமராமேேவர து அழனீஷத் ஈருகின்ற இரண்ட 

BB oy LQ 005 10 வாழ்க. அவனது இருவடியர் கஉட்டச்தடன் 

ay fas 67 ல்லாவுயிர்களூம் வாழ் 2, உறு, 

பரி பஞ்சாகிரமானது சன்னொ? பயின்றவர்களைச் இவ 

சொருபமாகச் செட்தல் அருபவீித்சமாசலின், “சிவன்றிர 

வாவா மைந்து சின்மய வெழுத்து?? என்றார். 

வேறே எபருடையவேணும் உருவ மூணர்ததும் பீறச் 

os, gre 8 1b 518 இற்மு 6 ரநானசொருபம் இயற்கையி 

லீராது. எனா “எலென்ணின், மற்றையவர்கள் இறைவஞன 
சிப ருமானை ஓம்ப் இயத்கைஞானமுடைய ரல்லாமையா 

Casa 

இப் பஞ்சாக்ஷரம் தூல-குக்கும-சாரணங்களாசப் பிரிக் 
கபபட்டு சணிற்கொன்று மிகுந்த பலத் ியை அருள்வசாக 

௮ள்ளது. ஸ்ரீ பழுசாட்சாத்தினை அசிரியன் மூகமாக உணர் 

$தூ மூன்றரைச்.'காடிக் கஇகமாகச் செபித்து முறைப்படி. 

சிவார்ப்பணஞ் செய்பவர்கள் சிவசம்பூத் துக்களான அணிமா தி 

மஹா௫ிச்திகளை ஊழியப்பொருளாகீச்சொண்டு விளங்குவர் . 

சக்ரி தியாகவும், இகொரமாதியாகவும் விளங்கும் மந் இரங் 
நளே மூஷீறையே தூல குக்ஷாமங்க ளென்ப,



௨௪ மகாராஜா துறவு, 

ஒஙகாரமே காரண பஞ்சாகூடர மாகும். அது அகார 

உதார மகார விந்து கா.தய்களான ஐசையினவாகப் Shas 

நிற்றலின், அதுவே காரண பஞ்சாக்ஷ ரமெனவும், இதனையே 

தேதீஈர் செபிச்சல்வேணடும் எனவும் சிமாகமந்களில் 0 உட் 

கப்படுகின்றன. 

பிரணவதக்கனை சாஎண பஞ்சாகடமாச அறியாமலுமீ 

கொள்ளாமலும் வேரொருவிதமாக இரு சலைச்கொள்வ்யென 

மற்றொரு மச்திரத்தினைம் சாரணமென உரைப்பவர்சளும் 

உண்டு, ௮ன்ஜோர் ௮ம் மக் இரத்இல் மூன் mips Cg clara 

தலையும் அது பாச$ீம்க 8 இல் ஸன்மா பமாயின் புருஷாமாரத் 

தால் (தளனையினால்) சிவனை அடைந்து நிற்கும் இயல்பினை 

உபசேடுக்கு முறையான மந்இிரமெனவும் அறிர்இலரி 
போலும், 

எதிதுணைய கல்விவல்லப மா Aw இருக்கிலும் உத் 

இனை யடைந்து Sao Saige ற்குப் பஞ்சாக்ஷாமே 

இன்றியமையாஈ பொருளாதவினை பக்குஉர்கள் அரியர் 

வழிச்தாக அமியாஇிரார். 

பஞ்சாகூரமே ஞானசோரூப மெண்டிது, இக்தூலாசிரி 

யர் பக்ஷ£மாதலின், *சிவன்றிருவெழுச்க” என்றும், *ன் 
மயம்? என்றும் உற்றது கூறினர். பூ. ஈச்குறியல்லாச மற் 

றைக் குறிகளையுடையோர் உலனெருள் போகசாமிகளாகவே 

காணப்படுவார்கள். இவர்களைக்கண்டவுடன் பிறர்க்குப் பூ ள 
u 

காங்கெமுண்டாசல், சண்ணீர்வார்சல்,,சரழிலர்குவிதல் மூக.



மகாராஜா துறவு. ௨௫ 

விய அச்சீரியப்படச் சக்க செயல்களை ச் சராகிற்பசொன நண 

ராச்லினானும் இசற்கு அத்தகைய இயல்புண் டாதலானும 

ஈஒிச்தரு நீறு? என்ர Q றன்றும், 

பாசபத்சராய் பிறப்பிறப் பெனுஞ் சலஇயுள் சலைதடு 

மாறிக் இடக்கு மான்மாக்களைப் பர்சக்சழிவு மூசலியவை 

tara கொித்துச் சிவோக மென்னும் ௮ இசயிக்கத்தமக்க நிலை 

யில் கிறுத்துவ சாசலால், *ஈவற்சரும் மீறு? என்றாென்றும, 

நீறு, - சைய நீறு, வைணவ நீறு, ஸ்மார்த்த நீறு எண 

கராணீறியாராய்வார்க்கு மூன்றெனச்காணப்படினும், HEE 

முறைப்படி அணிவார்க்கு. அது புவுமைகருவ சொன்றாச 

ere பொதுமையாகவே £நஈவந்தரு நீறு? என்றா ரென்றும், 

மூற்றையவை இரண்டும் பரபங்கர்சனவாய் சைவூற்றி னள 

ஷா புறுமையைச் தரற்பாலதன்மையால், ௮ைகளை ஒழி 

$9 ஆசியியக்க௨ஈசருறென்று சைய விப தியையே உரைத் 

சீன ரென்றும் ஏனைய பூஇகள் இச்சு விபூதியை யொப்பப் 

றாலும் சிறப்புற ஐக்கப்படாமையும் இஃவிபூ இசைவ மத் 

iis grat Mens சைவமச்் திரங்களால் ஆச்சப்படுகலை ஆசி 

ரியர் விளக்க * நவச்தரும் ? என்றார் எனவும், இன்னமும் 

உ௫சமான ப௨உவிதமாமவும் பொருள் விளக்கி நித்மும் என 

வும் கூறுமாறு ஈய மெனு மடையொலிர்து நிற்றல் காண்க, 

ஈ:பனரன்மணீஃரயனத்தி லுணடான GEV மணி. 

நயனம் போல்வசான ஈன்மணி; நயனச்இி லொளி 

தது நிற்பசாள களுவிழிபோன்ற ஈல்மணி என ௮ம்.ணியி



உ௱ மகாராஜா துறவு, 

சீடசற அடியவர் கொண்டுஙி ற்ரும் அம்மான் 8 னோ தும் 
மொழி சே ரிறெனவிளக்குசல்சாண்சு, பஞ்சாக மேம் இரு 

ந்றுழம் உ தி ம ரத்ந Cpu n Bus Qin e ep ac, pul iA Chum nck © ud 

மொக்ஷசா Soo ths aN Tob யே FT i A att CYP Pus CO Fa fom 

eur அலைய ளே அடி யவர்கள் eee buts! Goa gO er ada 

நீங்கில் றணர், 

து a உ௱வுதாலாசமானும் wean, நீர்மை இப 

பாண ஜிடிசாயுக்கியக் மனோ. ஒயபையான் விரும்பி ந் Pw 

Sh Maer & i ியசாசலானும் மோக ௪ சன டமாயுக 

ஆிரியனையும் அடியயர்சளையும் அருமிர்மளையும் வாழ்த் இன 

Ol rere. ஆரியனே மெயப்க்கடவுளாலககி கொள்ளா ச @ Qs 

அலுடையார்ம் குடன்டாடா தலின், கடவுளை எண்டு பில்று 

கூறினா ரில்லையென்க, 

அலாசிரியரான குமாரசெவருடைய சியர் கேட்டுப் 

பமிதலால், பாயிரமுரைச்தந் குரியாரால் இவ் வாழ்த் தனாச் 

கப்பெற்றசென்று கோடல் நலம், குமாரசேவ னென்று: 

மூருசக்கடவுளை என்று ம், குமாரசேவன் - குமாரிஷக்கு த் 

சேன் ;) அவண் கவன் எனவும் பலவாறு ,கூறஃர், இல். 

வாகிரியர் பெரியநாயகி யம்மையின் மாணவராசலால், ஈண் 

ஓ்ச யுண்மையென் துரைக்க வியலாது, (௧௪௨) 

உத. 
பாய்டா மறந் 2௮, 

(een,



BIN 

ots DELO பவி கசம் உரம் சம்ப விழு் பயிரவி ப வர் மம, 

உ அத ச ரூ . ர 

ts TF Gah OTT oueigy FD unit} ws ற் 
் . =~ “~ . . ௪ ‘ 

DML ULF OT GM CH, hos 
‘ ன we 

Mg! faa தேரச Di BEAMLIM புலவ 

ou Hoh BNI LB wasn LORE OTT a 

எருக்க பயங்க LL. Rint Hen wi wis 
செப்பெனச் சற இழிற் சொல்றுள், 

உ ரக்கமில் காதை 3 வென க தி தொகுத் GGG 

கோபறக் சேண்மினென் நு ரக்குமி 

(இ-ள். ) மரங்கள் விஎங்குகின்ற ரெமழிசாணியத்இல் 

(yoo shoe gi Glance) வாழ்கின்ற கெளாகா இிமுனிஷர்பள் 

(இருசீகுமிடததிற்கு) ௯ சமுனியர் (டு நாள்) வருதலும், 

(அச்சவுனகா இ முனிகர்கள்), அவளை வணங்கிச் நுதித்த 

சரோ, எங்களுக்குப் பற்: பல்விசமான அகேகப் கசைகளை 

பகுத்தரைதீதர் («rea 203), G) gen gn wan TORE து 

அழகிய சரித் திர?தை எங்ககரக்குச்சொன்னீர்களில்லை. 9: 

லால், ௮ச்சரையைத் சேவரீர் இப்பொழுது a Duce; 

மென்ற சேட்சவும், (அச் சுதமுர்கூர்) வேசத்திற் சொல்லு 

இன்ற வீசாலமான இச் கதையை கான் சுஞக்கிச் கூறுகின் 

றேன. ங்கள் பரிசுத்தமான உள்ளத்சோடிருந்து சேட்பர்ச 

ளாச வென்று ம'செரல்லத்தொடட௩கிளார், எ-று,



௨௮] மகாராஜா தறவு. 

௨. ரூதமுணிவமரைச் ருறித்துப் பலர் பலவிசமான அபிப் 
பிராய முரைக்கின்றன ராயினும், இவர் முந்நாலும் தண்ட 
கமண்ட மங்களும் டஸ்ம ருச்இராக்ங்மளூம் உடையவராக 
இருக்கின்றார் என இவனா வருவரிக்காமிடங்களரில் Cart sts 
படுதலானும், லோமறரர்ஷணரென் நிவரும்கு மற்ற a 
பெயரிருத்தலாணும் இவரொருபிர ரமணரேயாதல்வேண்2 ou. 

கட்ருடி வெறியினா லொருமுறைபலராமணிவரை ரூ௪ 
னென் றிஃழ்க்கிருத்தலால் க்ஷத்திரிய, பிராமண, ளம் 

மத்தின் லஓுண்டான ஜாஇவென் றுரைஃஃப்படுதன்ற சூத 

ஜாஇியமைாச் சேர்ந்தவரா யிருப்பினு மிறாக்கலாம். ரூத் 
வருப்மினரொனச் இலர் குழறி வழிசல் இலர்விஷயத் தில் 

வெரு அபத்சமேயாம். உபறிடசா இசளை இவர் மூணிஎர்கம் 

குரைசத்திருச்சலால் பிராபணி.*றமே இவொன்பது அன் 

மனார் துணிபு, (2) 

குழைத்தகண் சனைக்தே மாவினொண் கனித்தேன்' 

குலவிய பலவினற் பலத்தேன் 
POPES) கதலிப் பழமுகுத் BOC gar 

(par Soar Vee ஷ்சியித் திற, தும்பி 
Seas ஞு வயலிற் பாய்தர விமாயு 

மிகுகரு நாடதே சந்தா 
னிழைத்தநற் Dug Be அமிரெலாம் புரந்தற் 

கிருந்த சாளுமோர் கூர் தில், 

(இ-ள்.) சளிர்களையுடைய தண்ணீய ளெகனவோட 

கூடிய சேமாமரங்களிலுள்ள ஒள்ளிய டழங்ஈளின் தேனும்.



மகாராஜா துறவு. ௨௯ 

லசாஙகாநின்ற பலாப்பழங்களின் சேஷம், சனிழச்துள்ள 

வாழைப்பழங்களொர்ழக்குகின்ற சேணம் சலக்த ௪ குள்க ய 
ஸில் நிறைந்து புகழச்சக்சீ யயல்மனில் ($ரூக்குப் பஇிலாசட்। 

சாய, MEE கெல்விளைகின்் ற உயர்ர்ச கரு நாடசேசமல் 

செய்ச ரீல்ல சவச்கிளுல் ஒராமன்னவன் எல்லா wus Bb. 

யும் அங்கிருந்து அரசாண்டு இரஃஷிச் துக்கொண்டிருந்தாள். 

கலிவிருத்தம். 

(MOREL ரிஞ்சிசூம் மாபு ரத்தி நூறி 

தெஞ்சலி லெண்டிஞையிறவர் தாடொழத் 
தஞ்சமென் நடைந்தவர் gious HT HG ao 

வஞ்சகர்க் காய்பகா ரச௪ பன்னனே. 

(இ-ள்.) (தவன் பெயர் யாசென்றால்), கேகச் தவமு 

len yu Doig pos மாபுரமென்னும் நகரச் இலிருந்து குறை 

வற்ற எட்டுத் இக்சிலுமூள்ள எல்லாஅரசர்சரரம் தமது பாசப் 

களைவணங்க, அடைச்சவமென்றடைச்சவர்களை இரட்டுத்த ச 

சொண்டு. 2சசை௨ர்க ளாகிய வஞ்சகர்களைக் கோபிக்இன் ற 

மஹாராஜனென்னும் மன்னன், எ-று. (௬) 

அறுசச் கழிநெடிலடி urdu Seng eo, 

கருகிய லாச வைகுஞ் 

ச.தமகன் நிருவின் மிக்கா 

லுருவினின் மதனின் மிக்கா 

 னுலீத்தினிற் பலத்த தோளான்



inv மகாராஜா துறவு. 

Can, கவினி லியே ன்னான் 

@ ph yD oh A yin பாட 

CLP (4) 90 LA கொ (முஞுர்* DT MT eat 

யல களிக்கும் வேலான். 

(இ.ள்.) (அலவ னெப்படிப்பட்டபனென்றாலி, கற்பக 

விரு-ூரிழலிலிருர்து அரசாளுகின் ற இர்ானேர்காப்டி லம் 

மிருத. செல்வமுடையவன் ; கருத்தில் மன்மசனைப் 

பார்ச்இிலும் பேரமனேயுடையவன் ; சண்ட கல்லைவிட்ப் 

பலமான சோள்சளைய/டைபபன் ; யோர்க் தில் அ sien Bi: 

ச.ப்போன்றவன் ; அண் வண்டிசளுடன் பெண்வண்டுகளூம் 

uti, Osmo தொழுகும்படி. மலர்மாலை யர் 1 தன் ar 

வண்; மூன் லோகங்களையும் இரட்டுற அக்டினாசக்க.. 

நிசையுடையன், எ-று, 

வேல் என்பு, அயுதப் போதுவானமாசலால், வேலை 

ஆல்வினொசக்கா மென்றும். (2) 

கலிவிருத்சம், 

DOT TMG திடிதுறை பாக்கு முன் Moro 

றாக ளனுஇன முழங்கு மன்றலான் 
கரைபொரு திரையெலி கடலக் களப ப 

. ச . 4 ny eo. க் 

னருவரை மார்பினான் யாவி மொய்ம்பினான் 

(இ-ள்) வேற்றரசர்கள் ௨ர்து தனக்குக் கட்டிவேண் 
டிய கப்பஙகளைக் கொண்டுவா்து அளந்து குவிக்கின்ற தலை



மகாராஜா நுறவு. ௬௩ 

வாவ்லைபுடையவன் ; எக்காலங்க ரிலும் மூரகவா சிதியங்கள் 

முமுல்கும் மணவிசோகளை யுடையவன் ;) மவ ரயைசீ மோது 

ன்ற இரைகளே ய&டய ஈடல்பேசன்ற சேணைகளைய/டைய 
௫. ௩ a 9. 

ஸர் அழிய உத்தம ரேகைகளையுடைய மார்பி புடைய 

ன் ; யரீனையைப்டோன்ற பலமுடையகன், எ-ற... (க) 

றாக தபா ஈரடியம் தவிருக் தாவி௰ ல fire WF eh chp ட 32 gus ர 2 ஹட 09) 

a rT ADS . . * 
ன th ot ip ர் ந்த் fi ஒப் Bus gu கோவி @y wot 

. SS ட a . ் 

புலவர் வலியினை பாற்றும் வானின் 
ப்ரட் cep le te Bm ee வட மிர று ௫ ஆர கொடையினான் hema நாளிலே, 

ஸ்்ள்.) வெற்றரசர்கள் மருடங்கள்பட்ி வின்ஙகு இன்ற 

(காம்போடு கூடிய) பாதங்களை யுடைய, அம்கிணி 

G pred) & Bo! saat சம்திற சக்பாப்படையைத் RIDE த்வயி வு, ம் SU JH Gan பூரு ம் ற 69 pL Lo NG! etl! ff. ஜ் 

சடைஙின்ற 
t ச 

f ச சாடப்னேோ. யடையன், பலை௰ர்சள் சரக் 
5 . ர 

ஈாஸில் பலத்தை மழிக்கின்ற வாட்படையனை யுடையகன். 

உர்பகலிருகடிர்தைப் போலவும், சங்கரி பதுமரிஇகளைப் a 
அப ரீலவம் வரையா நகொடுக்மும் கொடையனை புடையமன், 

டத் 

sorts சழிகெடிலடி யாசிரிய விருத்தம். 

கவ்்யோ டாப? வட்டம் காரிகை யார்கள் வீசப் 
பவாவா யரம்பை யன்னார் பாகடை யுதவ முத்தத் 
தவளவா ணகையார் ஜீதந் தனிஈடஞ் செய்ய நின்று 
குவலய பயான்னர் போற்றக் குரைகடற் னை சூழ, 

(இஊள்.) அழகினையுடைய பெண்கள் சாமரங்களுடன் 
இலஉட்டங்களை வீசவும், பவளம்போன்ற வாய்னையுடைய



௬௨ மகாராஜா துறவு. 

அரமபா தா களையொ ச்சி பெண்கள் சாப்பல் மரியம், 

முழி, வட்பயோன்ற வெள்ளிய ஒள்்.ரிய ஐட்தபக் fiat மாயுடைய 

மாசாமள் இசையோம்கூடிய சப்பற்ஜ் நாட்டியமாடவும 

லதா மன்னவர்கள்” இருபுறயகளிலும் கின்றுமொண்டு 

லி.இக்கவும், ஒஓசைம்னை புடைய கடல்போன்ந coe dwar 

மிழ்ற்து நிற்கவும். எற, (2) 

இக்க BI EH யம்போ லில ங்கிய பண்ட Libs By ற் 

sh vas மி) க ராசன் சமர ற்ப, வணயின் பு 

வர்இருர் தலனி தன்னை i? sai0n.8 முறையி i at oO gr 

யநீதமில் போகற் துய்த்தங் கிருந்திடு மாசர் கோமான், 

(இ.ஃனள்.)  சேவராஜன௪ கொலுமண்டபத்சைட்போல 

விளங்காரின்ற சபாமண்டபசத்தில் அழகிய ிங்கங்கள் சுமாச 
மாலாணையின்மீது கொலுவிருக் கு உவகச் மறாரி இப்படி 
இரட்சித்து அளவற்ற போசங்களை அறபவித் தச்கொண்டி 

அம்மாபுரத்சில் வாழ்கின்ற அவ்வரசற்கரசன். எ-று. (2) 

தூமபுடைப் பிழையெ யிற்று த 
BEBE ot ரந்தோட் 

பாம்பினாற் பரிக்க லுற்ற 
பாரினைப் புமிக்க:ப் பின்னர் 

மேம்படு புதல்வர் நந்தம் 
வீறுடை வயிற்றில் லென்று 

தேம்படு தெரியன் மார்பன் 

சிச்தையா குலங்க om paper.



மகாராஜா துறவு. ௬௬ 

4 இ-ள.) துவாரத்தினையும் பிறைபோன்ற வளை வினை! 
யம புள்ளிகளையும் இரண்டாயிரம் சோள்களையு இடைய 
ஐ.கசேடனால் சுமக்சப்பட்ட இவ்வலசத்சை எனக்குப் பின் 
னர் ஆளுதற்கு உயர்வு பொருச்திய, புத். இரர்கள், பெருமை 

னையுடைய ஈமதுசிறந்தவயிற்றின்வழி உண்டாசவில்லையே 
யென்ற: தேன் ஊறுகின்ற மாலையணிந்த மார்பினையுடைய 

௮ம் மன்னவன் மனோவியாகுல மடைந்தனன், எ-று, (4) 

கங்கையே முதலா மிக்கக் 

கடவுண்மா ஈதியித் ஜோய்ந்தும் 

பங்கயா ௪னன்மா Dmg 

பவளவார் சடையான் றன்னை 

பங்கைமீஈற் பூசை செய்து 

மதிதகட் களித்துந் தீயிற் 

அபாங்குமா குதிக ளீந்தும் 

பூவலம் வந் தந் ஜேவர், 

இ-ள்... ,அம்மன்னவன் புத்திராபேகைஷ்யால்) கங்சை 
ஷுதலான சிறந் தெய்வீகமுடைய பெரிய ௧ இநீர்களில் மூழ் 
இயம், சாமரையாசனனாூய பிரமனையும், இருமாலையும், பவ 
எம்போன்ற நீண்ட சடையினையுடைய சவபெருமானையும், 
அழயெகையால் பூசைசெய்தும், பரதேசகட்ு (அன்னமுத 
லான்வற்றை) அளித்தும், ௮ச்ணிகளிலுயரச்ச ஆகு இசளைச் 
செய்தும், பூப்பூரதஷூணம்செய்தும், சேவர்சட்கு, எ-று: 

9



௬௪ மகாராஜா துறவு. 

சடவுண்டாந இகளாவன :--சங்கை, யமுனை, சரசு, 

ஈ௫ாசை, இது, காவேரி, சருஷ்ணவஷேணி, சா.ம்பிரடணர் 

207 vn dod, 

இவ்வாசன் இருநீதிடுநெற்றியினனாப் ஸ்மிர கிலி நட 

sue ளாசலின், அயன் அரி அரன் என்னுர் இரிரசர் ச இகோ 

யம் புச்திரலாபார்த்சமாக* சன்கைகளாற்பூசைசெய்சவான், 

ஸ்மார்த்தமத ச் இனர் இரிஞூர்ம்இகளைக் சாரியேசு௨ரர்களென் 

றும் மாயாப்பிர இவிம்பர்களென்றும் கருதுபவர்கள். (20) 

அலயஞ சாலை யக்கி qs ஈர் இனவ னங்கள் 
கோலமைச நிலஞ்சி கூபங் குளம்பல செய்து Lose 
டேலபா கானத் pn Banas முதலி மைந்து 
சாலதற் முன மீற்துர் தரும்மெண் CONTR (F HOF gt. 

(இ-ள்.) லில்லை யம், சாலைகளையும், பார்ட்பன 
A BOOM LUD, ஈந்சனவனங்களையும், ALG Que HEF வாவி 

யும், Dem gear wc, தீடாசங்களையும் அநேகமாக ey ott 

டாக்கிபும், பொருந்திய சோ ச மஹாதானங்களுடன். இ. 

ணியசான மூசலிய உயர்சக்ச பத் தவகையான லல சானங்க 

ளைச்செய்தும், முப்பச் தாண்டு வகையான அசருமங்களைள் 

செய்தும், ஏறு, 

வழியி ணிருமருங்கும் அமைக்கப்பெற்ற சோவைக்குச் 
சாலை என்று பெயர், ் 

.... தானங்கள் பஇனாறு வகையினவும், பத்து வகையின 

வுமாம், அறங்கள் முப்பத்திரு வசையினவோம், as)



மகாராஜா துறவு, WR 

கவம்பல புரிந்து வேர்தன் 
றனையகப் பூத்த பின்னர்ப் 

ies goer we guar gC ag மேலாம் 
Pett tt BLP மூண்டேன் 

அ வந்துசா தககன் பத்தோ 
டொழிவறு கரும ஓபல்லா 

சவந்தாச் செய்து நாம 
நன்பகா ராஜ சென்றே, 

(G-ar.) அசேகவிசமான ஒஷங்களைச் செய்து அம்மன் 

காவன் ஒரு புத்நரனைப்பெறறவளாயிஞன். (புத் திரசச்சான 

மேண்டானசால் அவன்) உடனே இணி சான் பிறவியை 
தூழிச்தேன் :. எனக்கு மேலாடிய நல்ல பசமும் உண்டெ 

Te ஒூிழ்ர்து, ஜரதககர்மங்கள் மு. சலியனவாசவுளீள விடா 

மற் செய்யவேண்டிய எல்லாக் கருமங்களையும் விசேஷமா 

Ca செய்து, (அப்புத்தனுக்கு) நல்ல மஹாராஜனென்று 

சகாலவாணனஞ் சூட்டி, எ-று, 

ஒ௫வனுக்குப் புச்தி ணுண்டாளு லவன் சு௨ர்ச்சாதி 

பண்ணிய லோகநிகளை யடைவானே யன்றி மோக்ஷமடைய 

மாட்டான். ஒருவனுடைய ப௫ப்பிணி ஒழிசநற்கு மற்றொரு 

உன் உணவருந்துசல் போலவன்ஜோ ஆகும் புச் திரசந்தான 

த்தூ இண்டாகி ற மோக்ஷம், ஜனங்கள் சொர்ச்காஇ போக 
ஸ் தானங்களையும் மோக்ஸ்சானமாசச் கரு.த.,சல் உழக்சமாத 

லின், மகன்றோன்றின ஸந்சோஷத்தால் சர்சை பவமொழி



௩௭ மகாராஜா துறவு, 

ர்சே சென்றான் என்பதனினும், இதற்குப் பிறவிமினின் 
றும் நீங்கீனேன் என்பதனிலும், பாலச்.இனின்றும், வி£ 
பட்டுப் புண்ணிய மிகு இ.புடையவ னாநற்குப் புத். திரசனன 
மொரு காரணமாதலின், பாவச் இனின்றும் நீங்கவே னென் 
ரன் என்பதே சாலச் சிறப்புடையதாம், 

பவ மொழிதற்கு இருவினை ஒப்பு மலபரிபாகம் ச$ இர் 
பாசம் குருதரிசனம் தத்துவவிசாரம் ஆ Son gain Bus 
சாரணங்களாம். இலையிற்றின் விரிவினை விளச்சமாகட் 

பின்ன ருரைக்குமிடர்தோறுவ் காண்ச. (௧௧) 

கலிவீருத்சம், 

வேத நீதியிற் கூறு வியன்றர 
வோத வெண்ணெண் கலையு மூணர்த்துகித் ௦ 

தேத மற்ற குரவற் கரணியம்., | யோல், 
போ௫ மென்னப் பொழிர்தனன்- கொண்டல் 

(@)-ar. ) வேதமார்க்க திதில்சொல்லப்படன்ற ஞானத் 
உயர்குணங்களை அடையச் கற்ன்ற ௮ந்த அறுபத்துகான்கு 
கலைகளையும் மேன்மைபெற அறிவித்ச குற்றம ற்ற சிரிய 
ருக்கு மேகத்தைட்போல திரவியங்களை அகர் போதுமென்ற 

கூறும்வண்ணம் தகூணையாக வளித்தனன். எ-று. 

குருகுல வாசஞ்செய்து எல்லாக் சலைகளையும் பற்ற 
உணர்ந்த பிரமசாரியானவன் குருத்கூணை கொடுத்துக் சுரு 
வினை ஸந்தோஷப்படுத்தி பெற்றுச் செல்லவேண்ட 
தேறைப்படி இம்மாராஜலும் கலைகளை வுணுர்க்து பிரமசறிய



மகாராஜா துறவு. ௬௭ 

விரசமூடித்து தர்தையாலளிச்சப்பெற்ற மிகுதியான திரவி 
யங்களைக் குருசக்ஷையாகஅளித்து அரியும் விடைடிம் பெற் 

தரீத் தததையிடஞ் கென்றாச் என்றுவூர்ச, 

முடத்தெங்கு, சழற்குடம், மட்ற்பனை பருத் இச்குண்: 

டிகை ஆஇயவைகளின் குணங்களை யுடையரல்லா நல்லா 
இரிய கென்பார் 4 ஏதமற்ற குரவர்” என்றார், (௧௯9 

கொடி.ரெ ருங்குங் கொடிஞ்சியந் தேர்பரி 
கடிம லிரஈ்ச கயமொண் கிவிகையிப் 
படி.யி அரப், பயிற்று விஜ சிலா 
வடி.வி லங்கு மகற்கு மணஞ்செய்வான். 

. (இ-ள்,) (பின்னர்) சொடிகள் நெருட்டியுள்ள மேன் 

மொட்டோடு கூடிய அழூயெ தேரின்மீதும், கு.இிரையின் 
மீத, அச்சச்சைமிகுதியாகத்தருன்ற யானை யின்மீ தம், 
ஒள்ளிய பல்லகன்மீ தும் ஏறி உல௫ல் வுலாவுதற்குப் பழ 
ச்குவித்துச் குற்றமற்ற வடிவத்தோடு விளங்குகின்ற அம்மச 

PEG மணஞ்செய்யும்பொருட்டு, எ-று, (௧௪) 

மடங்க லன்ன பலமுள்ள மாமன்ன 
னிடங்கொ ளெண்ணெழு தேசத் திறைவர்ச்கு 
முடங்கல் போக்கென் சண்டு முடிமன்னர் 
தடங்கொள் சேனைகள் சூழ்வரச், சார்ந்தனர், 

(இ-ள். ) சிங்கம்போன்ற பலத். தனையுடைய அப்பெரிய 
வரசன், "விசாஓமாள. ஐம்பத்சாறுதேசத் தரசர்களுக்கும்



(௬௮ மநாராஜா துறவு. 

இருமுகானுப்பினான். அத் இருமுகச்சைச்சண்ட மருடமன 
ன்வர்கள் மிகு்ச சமது சேனைகள் சம்மைச் சூழ்ச் தவர ௮ 

விடக் இற்கு வர்தார்கள். எ-று, 

கரு௩டசேயத்சாச்ன் அருந்தவஞ்செய்து பெற்று வளா 

ச்துச் கல்வி பயிற்றி மணமுடித்து ௮ரசனாக்இலை:ச்த மகன் 

தந்தையையும் அரசனையும் மனைவியையும்வெறுத் தச் ஐ றவு 
பூண்ட விசேட மொன்றினை விளக்கி ௮வன் துறவின் வாய் 
லாகச் துறவறச்சின் பெருமையை விளங்கவைக்கும் விருப் 
பினராதலின், அசிரியர் ம த்றைக்கவிகளைப்போல BS au 
னையாஇகளை உரைஃக விதைச் இலரென் | றுணர்ச. தெய்வம் 
இருவருளினரானஇவர்க்குக் காவியரீ தியிற் சறப்புறப்பாடத 
செரியாமையா விங்ஙனம் பாடினர் என்பவர்களுடைய மட் 
மையை இவர்களே விளச்செவர்களாவராகள. (4௩) 

எண்டர்க் சழிரெடிலடி. யாசிரிய விருத்தம், 

வடிகொள்வெண் சுதையாற் பித்திகை நீற்றி 
வானுற மணிக்தொடி கிரைத்துக் 

கடி.ஈறுஞ் சாந்த் குங்குமர் தீன்னாற் 

கமழ்தா மறுகெலா மெழுப் “ 

பொடிகொள்ிக் அரத்தாற் கோலமே புனைந்து 
பூமலர் பொரிஈனி As Da . 

கொடிகண்மூ தெயின்மேன் மாடமொண்சிகர் ௪ : ' 

கோதறப் புதுக்கியே குலவ,



மகாராஜா துறவு. ௩௯ 

(ு-ள.) வடிகட்டி யெடுக்கப்பட்ட வெள்ளிய சுணணச் 

சார்கினால் சுவர்களை மெழுக, ஆகாயத்தை யளாவும்படி. 
கோடிகளைகாட்டி, முணம்பொருந்தி. நல்ல சக்சனத்சாலும் 

குங்குமத்சாலும் வி.திகளெல்லாம் ஷூசனைவிசம்படி மெழுகி, 

சிர். துரப்பொடியால் கோலமிட்டு, பூச்சமலரும் பொரியும் 

கலந்து மிகுதியாக இறைத்து, கொடிகளைக் கொண்டுள்ள 
பழயமதில்களையும், மேல்மாஸிகைசளையும், ஒள்ஊரிய கோபி 

ங்களையும் குற்றமற விளங்கும்வண்ணம் பு.துக்கி, எ-று; 

அறுசர்ச் கழிநெடிலடீ பாதிரிய விருச்தம். 

குதலியுங் கழுகு நட்டுக் காவண மலங்க ரித்துப் | இய 

புத்யதோ ரணங்கள் கட்டிப் பொற்குடஞ் செறித்துக் 

ம.தழமுற வெகங்கும் வைத்தே Ds Br கரம் போல 

பனுமலர்தி காமீ' நாற்றி மாபுர மலங்க ரித்தார், 

(இ-ள்,) வாழைபும் கழுகும் ஈட்டு மணப்பந் தலை யலங்க 

ரித்துப் புதியதோரணங்களைஷ் £ட்டிட் பொன்னங்குடங்களை 

நிறைத்து டீ?னோகரமாச எவ்விடங்களிலும் தீபங்களை ஏற்றித் 

சேனொழுகுன்ற மலாாற் கட்டப்பட்ட அக்குமாலைகளைத் 
தொங்கவிட்டு, 2தவேக்இர பட்டினத்தைப்போல அந்த மா 
பரிமை. யலங்கரித்தார்கள். எ-று, (௧௪) 

கலிவிருத்தம். 

வில்லி லங்குகை வேந்தர் மரபினி 
ன்ல்ல சாமுத்தி ரிக,நூ னன்கதாச்



சிடி மகாராஜா துறவு, 

சொல்லி லக்கணத் தோடு தரிசிலா 

முல்லை மாலை முருகு விரியவே, 

(இ-ள்.) வில்லோ? விளங்குகின்ற கையினையுடைய 
௮/ரசர்குலக் இல் நல்ல சாறுத்திரிக சாத்திரம் உத்தமமால் 
சென்ற, கூறட்பமற கல்ல இலக்கணத்துடன் குற்றமற்ற, 

மூல்லைமலர்மாலையின் பண்ம் வீசவும், ஏறு, (5௮) 

அறுசீர்ச்கழிகெடிலடி யா௫ிரியவிருச்சம், 

மூவுல கதனி லுள்ள 
முகிழ்முலைக் கருங்கட் செவ்வாய்ப் 

பாவைய ரெழிலிற் போதன் 

பகுத்தெடுத் துயிசோ டேய 

வோவியந் தீட்டி னானென் 

ுலஇனி லுராக்கச் செய்ய 

வுறை இருகி ரும்பும் 
பொற்புட னவதரித்தே, 

(இ-ள்.) மூன்று லோசங்களிலுமூள்ள குவிஈத சொங் 
கைகளையும் பெரிய கண்களை.பும் செவ்விய வாய்களையு 
மூடைய பெண்களின் அழகில் பிரமன் பங்ட்டெடுத்து உயி 
சொடு பொருக் தும்வண்ணம் சத்திரத்தை எழு தினானென்று 

உலூலுள்ளவர்கள் கூற, செர்தாமரைமலரிற் பிறச்த இருமச 
ளம் விரும்பும்வண்ணம் அழகுடன் பிறச்து, எ-று, (௪௯)



மகாராஜா துறவு. Ba 

எழுசீர்க் கழிநெடிலடி யாரிரிய விரு gu 

இலங்கிய வாலொண் டளிர்குழைத் தினிய 
விருதனக் தோங்கிணை யரும்பி 

ஈலங்கெ ராம்பல் குமிழிரு குவளை 

ஈண்ணுசெஞ் சரோருகம் பூத்துத் 
துலங்கிய புயலைச் சுமந்திரு தாளாற் 

ோரமிலா மின்னென நுடங்கிப் 

பலந்தரப் படருங் கொடியினை வேதப் 
பண்பினின் மன்றல்செய் வித்தே, 

(இ-ள்.] வீளங்காரின்ற ஆவின் ஒள்ளிய சளிர்தளிர்த் அ 
ஒனீயை விரண்டு தனங்களாகிய இரட்டையான-கோங்கரும் 
புகரும்பி, ஈன்மை விளங்குவன்ற ம்பலும், குமிழும், இர 
ணீடுகுவளைகளுக், பொருர்இ.புள்ள செர்சாமரைமலர் பூத்து 
சிஸவகாகின்ற மேஃத்சைச்சுமக்து, இரண்கொல்களால் கு.ற்ற 
மற்ற மின்னலைட்போல அசைந்து பலத்தைத் தரும் வண் 
ணம் ஈநடக்னீற கொடிபோல்பவளை வைஇக முறைப்படி. 
மணஞ்செய்வித்து, எ-று, 

ஆம்பல்: அதரத்துச்கும், குமிழ் நாசிக்கும், குவளை சண் 
ணுக்கும், சரேரருகம் முகத்துக்கும், புயல் கூந்தலுக்கும் 

உவமையாசச் கொள்க, (௨௦) 

அருந்ததி கணவன் முதன்மூனி வரர்க 
ளருமறைக் கிழவர்க டம்மாற் 

பொருந்திய கங்கைப் பூம்புன லாட்டிப் 
பொன்னவ, மணிகளாற் ஞயின்ற



&2. மகாராஜா துறவு. 

Af BO மடங்கன் மென்றவி சேற்றி 
மிளிர்ஈவ மணிமுடி. சளித்துப் 
க்கட ர் வேலான் பெளவமார் புலியைப் 
பரியெனத் கோன்றல்பா OTE BT EM, 

(இ-ள்.) வதிஷ்டன் முதலிய முணிசோோஷ்டசுகளையும், 
அரியவேசங்களை யுணர்க£ா பிராமணர்களேோயும் கொண்டு மம் 

Ara@an® பொருர்திய ஈங்சைமூரலிய நீர்சளாலே அபி 

ஷேூெது, ஈவாச்இனங்களாறும் பொன்னாலும் இயற்றப் 

பட்ட விளங்குகின்ற ற சிங்கஞ் சுமர்த மெல்லிய ஆசனச் இன் 

நீது ஏறியிருக்கச்செய் ௮) பிர்காசிம்னெற புதிய இரத்தின 
மகுடத்சைச சூட்டி, பருந்துகள் மொய்க்கின்ற வேற்படை 
யினையுடைய அம்மன்னவன், கடல்சூழ்ந்த, உலகத்தை. $ 

அளென்று தனதுமகனூ௫ய மாரா; ஜனிடத்து ௮௦ ரிச்சனன். 

சோகமே யின்றி யிருந்தனன் வேந்தன் 
மோரன்றலும் பார்பொது நீக்கி 

யேகமாச் செங்கோ லெங்கணுஞ் செல்ல 

.... வெண்டிசை விசயமூஞ் செய்தே 
மாசரா டென்னப் போகமே துய்த்து 
மடந்தையோ டிரக் சன னென்றான் 

வாகைவே லவன்பி னென்செய்தா னென்ன 
மறையவா்க் குயர்முனி வகுக்கும், 

(இ-ள்.)' (மஹாராஜனது தரை இராச்சியபா. ரதத 

பகனிடத் தளித்தமையால்) தச்ச மற்றவனை விருக்சனன்,



மகாராஜா துறவு. சர 

செக்கோலைச் கைக்கொண்ட) மஹறாராஜனும் ஏசசக்கிரா 5) 
பஇயாய் உலகத்சைப் பொதுமையி ஸனின்று நீக்கி, சிறப்பு 

உழியார ற் றன்ன, . Bein om Gist a0 எல்விடங்களிலும் 

செல்லும்வண்ணம் எட்டுச் இச்குதளிலும் சென்று விஜய 

மடைர் ஐ சுவர்ச்சச்சைட்போல போகத்சை யநபவிழ் தல் 

சொண்டு மனைவிபுடன் (வாழ்ச்துகொண்டு) இருந்கனன் 

மன்ற சூதமுனிவர் கூறலும், செளனகாஇ முனிவர்கள், 
வெற்றிவேவினை யுடைய ஆம் மன்னவன் பின்னர் என்ன 
கமி தானென்ற: கேட்ச, அத ற்கு உயர்ந்த அச் 6 ச தமூனியர் ர் 

இஃவாறு கூறுஙாராயினர், ௪-றி, 

மணம் புரிதலும் மகுடஞ் சூடுதலும் உலி சார தலும் 

போகக் துய்த்சலுமா திய காரியங்கள் வியப்புடைய விஷ; 

மன்றா சலின், இல்கனமிருக்த மன்னவன் பின் யாதுசெய்த 

னன் என முனிவர் கடாவினார் என்க, 

உயர்முனி-ஞாளு, ஒழுக்கங்களா லுயர்ச்தமூனி. 

மனைவியுக் தானு மோர்கினை வாகி 
மாறுபா டின்றியோர் காலுர் 

கனையுணர் யோகி தந்தைதாய் கடவு 
டங்களை யலு இன மிறைஞ்டு 

உயனையவ ருரைத்த நெறிதனி னடருஈ.து 

மருத்தம்கண் மனதினிற் நரித்தும் 
'வினையம அடனே மூன்முறை யவரை 

வினவியுஞ் சிலபகல் போக்கி,



௪௪ மகாராஜா துறவு. 

(இ-ள். ) சானுர் தன் மனைவியும் ஏச மனதுடை யகர் 
களாய் ஒருசாலத்திலும் வேற்றுமைப்படாத சுபாவத்துடன் 

ஆத்ம விசாரணை செய்த Cun@ story ,பிதாமாசாக்களையுப் 
கடவுளையும் இனர்தோறும் வ்ணங்9ி, அவர்களால் சொல்லப் 

பட்ட வழிப்படியே நடர்தும், சகஸ் இரார்த் தங்களை நிருத்தி 

யாசனஞ் செய்தும், வினயத்துடனே (குதர்ச்கமின்றி) ௮௮ 
பவிகளை வினாவியும் லெகாலச்தைச் கழித்த, எ-று, (௨௩) 

சீனியிட மதனி லிருக்திரு வர்களுர் 
தீங்களிற் ருமுணர்ச் அசாவித் 

அனிசெய்மா மாயைப் பிறப்பது நீங்கிச் 
சுகமதை யடைசர்தலு இனமு 

மினிமைய தாக விருக்கலா ஞானத் 
தென்றெணி ஞானிகட் சார்ந்து 

ஈனியவர் பாத பூசனை புரிந்து 
காடொறும் வினவினர் நனளுய், 

(இ-ள்.) இவ் விருவர்சகளும் ஏகார்சமான (தணித்த) 
இடத்திலிருந்துகொண்டு, ஒருவருக்கொருவர் தங்களுக்குள் 

தாங்களே வினாவியும், துன்பத்சைத்தருகன்ற பெரியமாயை 
யினா லாயெ பிறப்பினையொழிந்து சுகத்சையடைந்து சதா 
காலமும் ஆரர்தரூபமாய் ஞானமார்க்கத் இிலிருக்கலாமென் று, 

நினைத்து, ஒரு பிரமஞானியை யடைந்து, அவரது பாதங 
களைத், இனச்தோறும் வணங்கப் பூரித்து அவரிடத்தில் மன்: 

ஸரய்ச். கேட்டார்கள், எற, .



மகாராஜா தறவு. சடூ 

ஈண்டு ஞானி என்றது போதகனையாம். இவன் வித 
தவ ஸந்நியாஹி யெனவும் பெயர்பெறுவன், (௨௯) 

இருவரி லாசன் றன்க்கறி வோங்க 

விருவகைச் சார்வையு பகற்றிக் 

SCHILD Ha றனையுங்கை விடுத்துக் 
கருத்தசை யாதுமெய் ய்ணர்வை 

மருவிடி. லகப்பற் றற்றுமேல் வீடு 
aris BO மதற்குமெய்ஞ் ஞானக் 

குரூவரு ளின்றி விளங்கிடா தெனவே 
கொண்டனன் மனத் ் இனிற் றுணிவே, 

(இ-ள்) (இவ்வண்ணம் போசகாிரியரிடசது சாத்தி 
சப்பியாசஞ் செய்து வரத) இவ்விருவர்களுக்குள் மஹாராஜ 
னது அறிவானது விர்த்தியானமையினால், இருவகைப்பற் 
றுக்களையும் விட்டுப் பிநவிக்சாதாரமான சரீரபந் சத்தையும் 
ஓழித்து மனோசலனமின்றி உண்மைஞானத்தையடைநர்தால், 
அசப்டிற்றொழிந்து உயர்க்த முத்தியானது இடைச்கும், ௮2 
ற்கு உண்மைஞானியான சற்குருகடாக்மில்லாமல் அர்த 
நூனம் மிரகாரிச்சாதென்று தன்மனதிற் நீர்மானித்தனன், 

மெய்ஞ்ஞான குருவென்றது:- வேதகனை, இவன் ௮ 
வன்னாச்சிரமியாய் பரிசனவேதியான் தன்னாற் பரி9க்கப் 

wit DD pias Baw சளிம்பினை ௮சற்றிப்' பொன்னுக்கு 
மாறு, இவ்னுட்சஸ்னையடைச்ச பக்குவனுடைய பச்தத் தினை



ர் மகாராஜா துறவு. 

ப்ம்் சிவச் துவச்தையும் அகற்றிப் பிரமச்துவக்சை யுண்ட 

த்இ வைப்பவனாம், (௨௫) 

பன தனி லாசை பொருந் Bw war gy ° 

மகிதனின் ஞானியா மெனவே 
கனைமிக மதிப்போன் றன்னைவர் தொருவன் 

pm தடு ஞானமென் 2% Bil 

வின வன்பட் டையினைப் Li HE au or றன்னை 

வேண்டி.க்தென் னம்பழற் தனையே 

யினம்பணிக் இரிலோன் புத்திபோல் ன் மொனலே 

பியம்புவர் முற்றுணக் பெரியோர், 

(இ-ள்.) சம்சாரத்தில் ஆசைகொண்டு HRM EE B 

இல்வுலகத்தில் கான் ஞானியெனத் தீன்னை மிகவும் ம.தி5 
மும் (போலி) ஆ௫ூரியனை, (சீவிரகரனாகயப) ஒரு சற்சிடில் 

அடைர்து, (குரவ)! அடியேனுக்கு BEL EMS GOOF Ws” F 

சீருளல்வேண்டும் என்று தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்ளு 
தல் (எதுபோலுமெனின்), மட்டையைத் இின்பவனை த் மென், 

னம்பழமுண்டவனென்று கருஇ ௮வனை யடைந்து, ந எனக் 

குச் தென்னம்பழத்தைச் காட்டி அதை உண்ணச் செய்ப 

வேண்டுமென்று அவனை விரும்பிக் கேட்டுக்சொள்பவன 2 
அறிவை ஒக்குமென்ற எல்லாம் (ஐயர்திரிபறக்கற்று) உணர் 

ச பெரியோர்சள் கூறுவார்கள். எ-று. 

துறவினைச் கைப்பற்றாசவனுக்கு ஞானங் இடையாதே 

னும் இடைப்பினும் கிலைபெராதென்றம், மோக்காமிகள்



STITT HiMal. Fer 

அவச தனையே கைப்பற்றுகல்வேண்டுமெனவும், இனாம் 

விப. தல் காண்க, (204% ) 

வதவா GET Bot jar ணங்க்ன் 

விளங்கவே கற்றுணர்ர் தவற்றைக் 

Pap வவர Sieh தெளிவுற ar he 

செப்பிய வர்நெறி யதனிற் 

ளாசத மிலாக குருவினை யொறாவன் 

மூனடைக் தாநந்தம் வினவ 

டூலாயாய் கழுதை தீன்னைக்குங் குமத்தி 

னியல்புகேட் டி.3தல்$்போான் மென்றே, 

இ-ள்.) வேசாகம சாஸ் இர பு. ராணய்கசை சன்ளாய்க் 

கற்றுணரிர்து இவைகளை லகதிய லகூ்ண சோஷமில்லாமல் 

யாவர்சரக்கும் குற்றமின்றிக்கூறி, (சான்) சொல்லிய ௮5 
ஈன்மார்க்கத்தில் அறுபவமில்லர்ச குருவீனை, ஒரு பச்குவி 

யானவன் சென்ற பி.ரமானக்சக்தை (அடையும்படி உப 
சேச்தருளவேண்டு மென்ற) கேட்டுக்கொள்ளுசல் (எ.து 

போலுமெணின்). குங்குமப்பூவின் றன்மையை (தனை 
eg? ற் சுமக்துசெல்லுகன்ற சொழிலையன்றி அதன் குண 

தீதை எள்ளளவும் அறியாத) குற்றம் பொருந்திய கழுதை 
பைசீ குங்குமட்பூவின்மணம் எப்படிப்பட்டதென்று கேட்குர் 

தன்மையை யொக்கும், எ-று, (௨௪)



௪௮] மகாராஜா துறவு. 

Fars ரிடத்தி லருள்சிவ பத்தி 
இருந்திய அறவுமெய்ஞ் ஞ ஞான 

பாவதோர் வடிவாம் வேத்மர முனியை 
யமலவா ரஷணியத்து லடைந்தே 

தேவர்க டேவே துன்பமோர் காலுள், 
சென்றிடா முதிதிதா னெய்திச் 

சாவதும் பிறப்பு நீங்குமோர் கெறியைச் 
சாற்றெனக் தாழ்ர்இட முனிவன், 

(இ-ள்.) ஜீவகாருண்யழ், ஈசுவரபக்தி, பாசவைராக்கி 
யம், பிரமஞானம் என்னும் சான்குமே உரக்சொண்டுஉர்தல 

ராகவுள்ள 'ஒரு வைதீக முனியை, நி நமலமான காட்டி 
சென்றடைந்து, சேவதேகனே ! எக்சாலத்திலும் தன்! சீ 
தைத்தரா ச முத்தியையடைநது ஐ மரண ப்களை ஒழித்துக் 

கொள்ளுகின்ற ஓர் ஈன்மார்க்கத்தை உபே தசித்சருளவேண்டு 
மென்று கேட்டுக்கொள்ளுதலும், ௮ம் முனிவர், எ-று, 

இருவகைச் சார்வாம் புறப்பற்றை நீக்கி 
யிச்சையின் மீட்டதி னினைவு 

மொருவியே யுடற்கா வலையுங்கை விடுத்தே 
யுட்கா ணங்கள்வா தனையுல் 

குருவரு ணெறியே யொடுக்கிடில் வீடுங் 
கூடுந்தா னாகவே பவத்தின் 

கருவழிர் இடுமிந் நெறியை விரைவிற் 
கைக்கொண்டு செல்லென வுலாத்தான்.



மகாராஜா துறவ. ௪௯ 

(இ-ள்.) உயிர்ச்சார்பும் பொருட்சார்புமாகவுள்ஏ புறப் 
பற்றை யொழித்து, அவ் கொழித்த புறப்பற்றில் பிஜ்ளும் 
40ண்ம் செல்லாமல், ௮சனை கினை ச்தலை.பும் ஒழிந்து, சரீராபி 
மாளாச்சையும்' நீங்க, அ௮ர்சச்சாணங்களறின் வாதனைகளையும் 
ஆசாரிய உயதேசச் இன்படி ஓ௫க்கினால், முத்தியுண்டாகும்; 

மேச்தியண்டானவுடன் சானாகவே சபிறவியின் கருவானது 
௮.ிர தொழிக் இடும், ஆதலால், இந்த ஈன்மார்க்கத்தை நீ 
சஈ்இரமாகக் கைப்பற்றி உனக்கேற்ற விடத்திற்குச் செல் 

ாய்ரக வென்று அச் ஈல்லாசரியர் உபசே௫ித்தனர், எ-று. 

௮ர்கெறி குருவா லையமுர் திரிவு 
மகன்றிடத் துணிவுதாக் கேட்டு 

முன்னெறி.யான வரசியற் சையினின் 
முயன்றனன் சறிதுகா ளொருகாட் 

பின்னெி யதனை கினைந்தனை வாயும் 
பெயார்திட விடைகொடுத் தரசன் 

'மன்னெறிக் கோல மகீன்றந்தப் புரத்தில் 

வதிந்தன னொருவனாய்த் தனித்தே, 
(இ-ள்.) ௮ச்$ ஈன்மார்க்சத்தை ஆசாரியனால் சந்தேக 

விபரீதங்சள் அகலும்வண்ணம் நிச்சயமாகச் கேட்ணெர்ந்து 
(பிஸ்னும் காட்டை யடைந்து), முன்னே தான் செய்து 
கொண்வெர்த அரசரங்கமுறைமையைச் சிறி துகரீலம்ஈடத்இக் 

கொண்டிருந்து ஒருஇனம், (தமது ஆத்மலாபத்திற் குரிய) 
வேறு மார்க்சத்தையு தேசத் து, சபையிலிருந்த எல்லோசை 

4



NBO மகாராஜா தறவு. 

பும் போரும்வண்ணம் விடைகொலத்சனுப்பிவிட்ம், அம்பன் 

ன பண் சன்று அரசகோலங்களையெல்வாம் sje wheal 

அரி சப்பா திதிற்குச் சென்று சடன் எதளுப் ஒரிட ச இிலிருக்ச 

ண்ட வவறு; (mo) 

அசார்க ming sit yBar& nt Gratuit 
nom or மல்விடதக் தேகி 

பாசனை கோக் நிக்திய க:ரம 

ாாகன்றுவா ளாவிருக் தி மிக 

லரைசிலக் கணமன் இறனவவர் வேண்ட 

லவர்ககா நோக்கியே வேக 
னரசியற் கையினை வேண்டல ளென்னை * 

யறியவே வேண்டின னன்றே, | 

(இ-ள்,) அரசர்களும், ub Siwisegr, yCsrBris 

ளும இன்னுமுள்ள மற்றைப் பெரியஃர்களுமெல்லாம், ௮ :ஈ 

ஸிருக்கும் அல்வேகாந்தமான விடச்திற்குச் சென்று ஆல் 

வெர்னைப்பார்த்து (மன்னவ) ! நிச்இயகரும௩்களைள் ட் 
யால் எம்மாவிருச்சல் இராஜலக்ஷணீ மல்லவென்று கூற ௪ 

லும், ௮ல்வரசன் அவர்களைப்பார்த் த, சான் இராஜலக்ஸ ப் 

களைவிரும்.னேனில்லை, என்னை இன்னானென்ற உணர் து 

கொள்ளவே விரும்பினேன். ஏறு. 

... அமைச்சர் புரோதெர் முதலியோர் நித்ய சன்மாதி 
யாகிய இரியைகளின் அழுச்சமுடையஉராசலின், நித்திய 
கருமம் ௮கன்ற: இருச்சல் அடாது என்றனர்,



மகாராஜா துறவு. க 

சன் ஞானசொருபச்தின் சாட்டம் வைத்சமையால் 

ரண் 1ல் உசாவனேக்துவம் உடையவனாணான் எள்க, *() 

அண்டதோ 82 தீனிறுப்பொோ கத்து 

in] சையற் வேனினி வேண்டேன் 

rt aE pri aay h Boda TF D1 GOI wor 5S 

மன க்கசை வறுத்துவீ டடைவேன் 

பூண்டவென் மனமிக் இ at GMD LAT 

போகத்கைப் பொருளெ ன வெண்ணி 

Prarie ஸீங்க ரர வேறே 

விதிக் க்கொ ளு BRS) ளான் அரைத்கான், 

Hore) இதுகாறும் அண்ட ஒப்பற்ற இராஜரிகர்ிலும் 

சணலுண்டாகின்்*. போகங்காரிறும் நிராசை யுடையவ 

ஷைன்; இணி அவைகளைவிரும்பேன். மாஈதிமைபொருக் 
இய காட்டில் ஏகளாய்ச் தனித்திருந்து மனைலனத்தை 
மொழிச்து முக்தியய யடைவேன். மோச்ஷாபேகை்ஷையை 

யடைச்தீ என்மனம், இணி விஷய வியாபாரத்தில் இரும் 
பரீது நான் போசங்களை ஒருபொருளாகச் கருதி அவைகளை 

விரும்பேன். ஆசலால், நீங்கள் உங்களுக்கு அரசனாக இன் 
மினொருவனை அமைத் துச்கொள்ளுங்கநிளன்று கதிஞன், 

ட வனம் , காமக்குரோ தாதிகளை உண்டாக்காதீதம் உலகப் 
பறித்த டஇமளணிகளால் சஞ்சரிக்கப்பெற்றதவு மா சின், 

 மாண்டசோர் சனம்”? என்னு ரென்ச,



@2. மகாராஜா துறவு. 

வனச்திலாயினும் சீடர்முதலிய உபசாரசர்களுடணுறில் 

மன த்திற்ரு ௮சைவுண்டா மாதலின், வது கூடாசென்பாம் 

“ ஒருவனாய் ? என்றான் என்க, (m2 ) 

அதியி னினது தாதையு நினையே 
_யரசினி னிளைமையிற் ரூட்டக் 

தின்றி யுன் புயவலி மையினிற் 
செகமதைத் தாங்களை யினிமே 

னிதியி னுணிய மதியினா தாவி 
னின்னைப்போ லோருவர்பர் ற் றுளரோ 

வீதியற் கையதன் றிவ்வ௪ லுடனே 
யிச்செல்வ மன்றிவே gan sr, 

(இ-ள்.) மன்னவ |! உமது gimgsyd Gage Bax: 
னையே இக்காட்டுக்கரசனாக வாலிபத் திலேயே மகுடஞ்சூட்ட, 

இதுகாறும் குற்றமில்லாமல் உனது புஜபல,ப்ராக்கரமத்தால் 
இவ்வுலகத்தை யாண்டனை, (£ காட்டிற்குச்சென்றால்), நின் 
னைட்டோல் இனி இவ்வுலகாளச்தக்கவர்கள் ரீதியிலும் 'நட்ப 

மான சாதுரியச்திலும் வேரொருவரிருப்பரோ ? இராரர், ஆ௪ 

லால், இது மூறைமையான காரியமன்று, இந்த சரீரத் gi 

னிருர் தனுபவித்தற் குரிய இச் செல்வத்தை யல்லாமல் 

வேறே இருச்சின்றசேோ 1 எ-று, 

சரீரமுடைய பிராணிகளுச்செல்லாம் போகமே பெரும் 

பொருளெனவும், ௮.து மகாராசபதவியை யுடைய இங்னு 
க்கு ரிரம்பி யிருக்ன்ற தென்றும் இவர்க 'ளெண்ணினவர்ச



மகாராஜா துறவு. ௫ஈ 

ளாசவின், £'இல்வுடலுடனே இச்செல்வமன் றிவேறளதேோ?! 
என்றனர். ௮ரசன்அப்போசங்களை.நகர்ர் து துன்புருவானனை 

இலை என வெறுச்து, இன்பூரூவான ஞானச்தினை விரும்பித் 

ஆறவில் மணங்கொண்ி நின்றா ராதலின், உலசபோகச் கி 

னும் ஞானமே றெப்புடையதென்பது வெளிப்படை. (௩௩) 
* 

௮ல.தநீ யே௫ னவனியுங் காப்பற் 
றவத்திலே யலைந்திடும் யாமுஞ் 

சலனம துறுவே மித்தீகை யெமைநீ 
தவிக்கவிட் டேகுதல் தடனன் 

நில வெமக்க தருளன வமைச்ச௪ 
ரியம்பிட வாசனும் பார்த்தே. 

வுலசமெய் யெனவெண ணுறுமதியுடையோர்க் 
குரைப்பினு மூணர்வுதி யாதால், 

(இ-ள்.) அல்லாமலும், 8 போனால் இவ்வுலகமும் ஆளு 
சையின்றி வீணாய்ச் செட்டொழியும். நாங்களும் சஞ்சல 

த்தை'யடைவோம். இப்படிப்பட்ட எங்களைத் துன்பப்படும் 

வண்ணம் இவ்விடத்தில்கிறுத்தி நீ வனஞ்செல்லுதல் முறை 
னீமயல்ல, எங்களுகு விளவ்கும்வண்ணம் இதனைச் சொல் 

லியகுளவேண்டு/மன்று மச்.திரிகள் சகேட்ச, (உலகப்பற்றில் 
சிதிது மனமில்லாத) ௮ம் மன்னவனும் அவர்களை நோக்இ 
உலகத்தை மெய்யானதாக வெண்ணாகின்ற சத்திய பத்தி 

புடையவர்களுக்கு (இவ் வுலகம் ௮ணித்திய மென்று எவ் 
வளவுதான் எடுத்துச்) கூறினும் விவேச முண்டாகாத,



௫ மகாராஜா துறவு. 

இவ்வர சியற்கை யற்பமற் றிதை 

லெய்இடுத் துன்பமிக் கஷவின் 

றவ்வகை யதனை யூகமின் ல்மயினா 

HPAI ரீங்களின் பென்றே 

யெவ்வகை நினைந்தீ ரினியெக்கா ஓுஙகட 

i Bears மலதென த் தோன்று 

மொல்வமற் றிகனுக் கூகமே தோன் ர 

அங்களுக் குலகையூ குதிக்கும், 

(இ-ள்.) இந்து அரசின் சன்மை சொற்பமானது, AF 

னால் உண்டாகும் அன்பத்திற்கோ அளவில்லை. அக்ச்ச் சண், 

மையை நீங்கள் ஆலோசனையின்மையாலஜ் அதிக் தீர்களிஷ்லை, 

நீங்கள் இவ் வுலகவாழ்வை இன்பமானுசன்று எல்வண்ணாம் 

Kar Kiser ? (ஐயோ) ! இணி உங்களுக்கு இவ்வுலகவாழ்வு 

துக்கரூபமானசென்று எக்காலச்திற்றோேன்றும்? பொருந்தும் 

வண்ணம் இதற்கு ஏற்ற யூகம் உயகள் மனத்தி லுஇயாரு., 
உமக்கு உலகம் நித்தியமானசென்னும் பூகமே உதஇிம்கும், 

யூகையுடையார். செய்யு நிச்சயம் 'அழியாத காகவும், 
பூகை இல்லாதவர்கள் செய்யு நிச்சயம் நிமிஷத்திற்கு 'நிமி 
ஷம் மாறுபடுவசாகயு மூள்ளதால், ஊசையுடையார்க் Supe 

பொய்யாய் சிற்றலின் அதுவே உண்மையென அறிஞர் 
கெொர்ள்௨ர். இவைபோன்ற விடயங்களை இங்கு மிச 'விரிச் 

துனாச்தல் பிரதிச்ஞா விரோசமாதவிள் FESS arp, ()



மகாராஜா துறவு. Ge 

௪னறுமற் றனேக மாவிரித் FIs 

னெடுத்தமைச் சர்கடமக் கியம்பி 
or DUDE Os Quan Se) மென நிறுத Sh 

5 திதுனும் பொன்பனை விடுத்தே 
சென்றுபின் னகா வீதியி னடக்கக் 

Bromo arsenide Opt tga 
வ்ன்றுய ரடைந்து வாடியே மெலிந்து 

வாரியி னோேசையி ஊழுதார், 

(இ-ள். ) என்று அகேக வஷிசழாக மச்திரிககா நோக்கி 
மண்ணவன் விரித் துனாச் து, நீம்கீள் நில்லுங்களென்று அவர் 
ககா இறத்தி, செல்வங்கள் நிறைந்த பொன்வண்ணமான 
மரிய கையைத் EP றச் தபோய் Ba வூர் of gud ev நடந்த மெல் 

இலும், அக் ஈகீரகாசெளான ஜனங்கள் இரளாகச் Pare gi 
(அ$சகாது துரவுசேலதக்தை கோக்இி)மிசவும் வருக்இி அவன் 
2 ன் ெ mente காடி மெலிர்து கடலோசையைப்போல 

வாக் தழுசார்கள். எ-று, (௬௬) 

அவரவர் வினையி னவரவர் வருவா 
surat வினையள வுக்2க 

பவரவர் போசு மென்றதே யாயி 
ஞருக்கார் துணையதா குவர்க 

எவரவர் தேக மூளபொழு, துடனே 
யாதர வாரென நாடி 

யவசவ ரடைத னெறிகன்மத் தடையு 
மாதர லாகா வாமோ,



௫௬ மகாராஜா துறவு, 

(இ-ள். ) ஒல்வொருவர்களும் அ வரலவர்கள்செய்த.கருமங் 

மளுக்கேற் ற்பப் பிறப்பார்கள், அவரகர்கள து சன்மவொழிவு 

வரைக்குமே அவரவர்களது சுக அச்சமானால் (ஏ ஜனங்களே) ! 
யாருக்கு யார் துணையாவார்கள் ? ஆதலால், அவரவர்ககுர் 
டைய சரீரங்கள் இருக்கும்பொமுதே இச்சேகா இப் பிரபஞ் 
சங்களுக்கு ஆசாரமானவர் யாரென்று ஆலோ௫ிச்து Gr 

வொருவரும் அ௮வ்லாசாரக்சை யடைசலே முறைமமயாம். 

அதை விட்டுக் கருமத்சாலவடையும் ஆசாவானது ஆசரவா 

குமோ ? எ.று, eat) 

வினையுள வளவும் கூடியே நிற்கும் 
வினையகன் திடிற்பிரிக் தடுமால் 

வினையினால் வருமா , சரவினி னியற்கை 
மெய்யுணர் வச்தகை யலவே 

வினையிலை யுங்க ளிடத்தினா னிருக்க 
மெய்யணர் வொன்தையே சாடி 

வினையறு கானம் புகுதவே வேண்டி. 
விரும்பினே ஸீர்நிலு மிங்கன், 

(இ-ள்.) (ச/ரங்கள்) வினையிருக்றெ் காலம் வரைக்கும் 
சேர்ந்திருக்கும், வினையொழிர்சால் பிரிந்துவிடும். இது 
தான் வினையினால் உண்டாகும் ஆசரவு, (இது கிற்கு.) இயற் 
கையான உண்மை ஞானமானது ௮வ்வண்ணமானதல்லவே., 
கான் உங்களுடன் வாழ்தற்கு வினையில்லாதவனானேன். 
ஆதலால், சத்தியமான ஞானமொன்றையவே விரும்பி கர்மத்



மகாராஜா துறவு. டூ 

இயரகசஇற்குரிய aw segs woogie gC sR spe செல் 
ஓரீகின்றேன். நீங்களெல்லாம் இவ்விடச்திலேயே நில் 
லங்கள், எ-று, ௬௮) 

aon pre வேந்த னேதிலார் போல 
வேகினை னனைவருங் கண்ணீர் 

நின்றெதிர் சொரிய வாய்விட்டே, யலறி 
நின்றனர் தமர்கள்பீன் னேகி 

யின்றெமை யாவர் காத்தளித் இடுவ 
ரினியைநீ யேகுத னீதி 

யன்றெள வுரைத்தச ரவாகளை நோக்கி 
யரசனீ துரைத்தீன னன்றே, | 

இ-ள்.) அந்த ஈல்லவரசன் இட்வாறு கூறி அர் சவருக் 
கன்னியனைப்போலச் சென்றான், அனைவர்களும் பின்னர் 
பிடன்* செல்வதைச் கண்டு கண்ணீர் சொரிந்து 'வாய்விட்ட 
லறி அழுதுகொண்டு நின்றார்கள். உடனே அவனது உறவி 
னர்கள் அரசனது பின்னே சென்ற ( நீ எங்களைவிட்டொழி 
க்.து சென்றால்), எம்மை யாவர் காத்.து இரகஷிப்பார்கள் ? நற் 
குணமுடையாய்! நீ எங்களைவிட்டுப்போசதல் நீ தியன்றென்று 
கூறிஞர்கள். அசற்கு அவ்வரசன் அவர்களை நோச்ட இவ். 
வாறு புகன்றான், எ-று, (௬௧) 

௮றுமர்ச் கழிநெடிலடி. யாசிரிய விருத்தம், 

உறவாகு மெனவெனைகீர் தொடர்ப தயல் 
பன்றாகு முயிர்கட் கெல்லா 

முறவாகு ஞானானி பகையாகு 

மஞ்ஞான முய்த்து சோக்கு



of மகாராஜா துறவு. 

ணுறவான வதையடைந்து பகையாக 

விதைநீங்கி Gum amin. யாக 
வுறவாத றனக்ளுக்தா னேயெனமற் 

அுறவுவீடுத் ௮றையு மென்றான். 

இ-ள்.) நீங்கள் என்னை உங்கள் பர்துவென்ற பின் 
தொடர்ச்ச தா வருதல் மூறைமையல்ல, உயிர்களுக்செல்லாம் 

உறலாஇதிற்பது ஞானமொன்றே, உற்றுநோக்குங்கால் மிக 

வும் பகையாசவுள்ளது அஞ்ஞானமே, அதலால் அந்தஞான 

சதையடைந்து, பசையானஇக்தஅஞ்ஞானத்தைரீக்க ஏகைக் 

மாக உறவாயிருத்தல் ஆன்மலர்பத் இன் பொருட்டாம், ௮௪ 

னால் மற் ற்றைய உறவுசளெல்லாம விட்டொழியும் என்றான். 

ஈர்தைதா யி.ரவருஈ்கம் புகல்வனெனும் 
வாஞ்சையிஞற் முன்பின் கேகி 

உமற்கவா வெங்களிரு வரையுமெவர் 
அப்பதற்கு வைக்தாய் நிதான் 

சந்தைசா லுனக்கெங்கே மகனேபுன 
திருமுக, BIO FD திரும்பிக் காட்டாய் 

நொ ரக்துதான் பெற்றவயி Opi eax p ற 
தெனவுரைக்க கோக்கி மன்னன், 

(இஎள்.) பின்னர், அறக்து செல்பவன் சன் மகனென் 
னும் விருப்பச்சால் அவனது பிதா மாதாக்களிருவர்களும், 

அவன்:'பின்னே சென்ற, மைந்சனே | நீவா; (வயோதிகர்க 

ளாகிய) எங்களிருவர்களையும், வேறே யாரை இர-ஷிக்கு ம்படி.



மகாராஜா துறவு. ௫௯ 

நீ ஏற்படுத திஞம்! உன் மனம் எங்கு சென்று பஇந்.துள்ஸ்க* 
மசீனே! உனது அழூய முகச்சைச்திரும்:பிக் காடீங்கா.பரல. 

al வருக்திபீ பெற்ற வயிறெரிகின்றதே என்று கூற! 
சலும், அம்மன்னவீன் அஃர்களைப்வார்த் து, எ-று, (கற) 

அதிவைகோக் இழி. WBNS தாய்தந்தை 
“பிலையிவுட. லகனை நோக்கி 

விறையுநீ ரூபாகான சர்ரணமன் 
நிருமாயை யினிலுண் டாகுங் 

குறியிதுவிங் காயின்பண்ணி லெனைப்பெர 
தவரிலையக் கொள்கை நீரு 

எறையுமஇ யிலசேகீர் நில்லுமன 
விருவரைய நிக்துப் போனான், 

(இடள்.% ஞானத்தை உத்தேரிக்குமிடத்தில் அசற்ருப் 
ப்தா மாதாக்சர்ல்லை. இர்சச் சடரத்ழைப்பற்றி “விசாரில்கு 

SPAS OD gb Sweat உபாசான காரணமல்லீர், இரு 
வகையான 1மாயையினின்றம் உண்டாகுவதிப்வுடலம், கூறி 

ப்படி இவ்வண்ணமானால் உ௨௰ச்தில் என்னை (பகனாகப்) பரு 

தவர்கள் இல்லை, அவ்வண்ணரந்சான் நீயகருநம், ரண ஞான 

மற்றவர்களே ! ங்கள் நில்லுங்கள் என்று கூறிச் சென்ற 

esr 

ன்ன். எ-று. (௪௨) 

நரிவையர்க டமக்கலக்க ஊங்கூறு 

தாலதனி லதனை யெல்லா 
சிமையா யுடையவளா மினியமனை 
தெடர்ச்தேூ யுருகி நின்று



௬௦ மகாராஜா துறவு. 

பரிவினுடனடி.கள்பணிர் தரற்றியே 
பதைபகதைத்அப் பனிக்கண் பாயக் 

கரியனுமை விடுக் துலக ப்தனிலொரு 
கணமேனுஞ்' சாவே னெனறாள், 

(இ-ள்.) மகளீரிலக்கணம் கூறப்படும் நூலிலுள்ள ஈல் 

லிலக்கண முழுமையும் சன்னதாகவே வுடையவளாகிய 

அவனுடைய ஈன்மனைவி, அவனைப் பின்பற்றிச் சென்று மன 

வுருக்சச்துடன் எதிரில் கின்ற, அன்புடன் கால்களில் விழு 
௩.து வணங்ூ கூக்குரவிட்டு, துடி துடியெனத் துடித்துக் கண் 

ணீரொழுக உம்மைவிட்டு இட்வுலகத்தில் ஒரு கணப்பொழு 

தும் இரேன், இறப்பேன் என்றனள், எ-று, 

கலவி, சாமுச்இரிச முதலிய நூல்களி லுயர்வுடைய 
இலகச்கணயுசளாக உளாக்கப்பெற்றனவெல்லாம் முற்றிலும் 

நிரம்பப்பெற்றவளையும் இம்மன்னவன் துறச்,கர்னானால் இல் 
விலக்கண நிரம்பாத மற்றைய மாதரைப் பிறர் துறத்சற் கரு 
மையின்மை விளக்குவான் £:அரிவையர்க டமக்கலச்க ணங் 

கூறு நூலதணி லதனை யெல்லா - முரிமையா யுடைய்வளா 
மிணியமனை ? என்ரூர், (௪௯) 

இன்னுடைய நாயகனை கினதுள்ளே 

யுறகோக்கி கிற்க மாட்டா 

துன்னுடைய நாயகனென் நறென்னையே 

கருதிநீ யுழல்வ தென்னே



மகாராஜா துறவு. Gna 

மின்னனைய விடையாய்கே எனை வருக்கு 
நாயகஜோர் மேலா மீச 

னன்னவனை யேசேடிப் போகின்றே 
னெனவரசற் கரிவை சாற்றும், 

(இஃள்.) மாதே ! உனது நாயகனை உனக்குள் பொருர் 
அம்ண்ணம் பார்த்து அவ்வழி நிற்சமாட்டாமல் (உனது! 

ராயகனல்லாத) என்னை நாயகனென்று கரூ.இிநீ ஏன் உழலா 
நிற்தின்றனை 1 மின்னற்கொடிபோன்ற இடையீனையுடை 
மாதே! யான் சொல்வசைக்கேள், - எல்லோருக்கும் நாயகனாக 

வுள்ளவர் ஒப்பற்ற மேலாய ஈசனேயாம். HES ஈசனையே 
கான் தேடிச் செல்லுகன்றேன் என்று கூறிய அரசனை 

கோக்க அவல் டனைவி கறத்தொடங்கினள். எ.து, (௪௪) 

ஞானமா னதுபொதுவே நாலதனிற் 

றவதற்கு ஈவில்வ தில்லா 

ளர்னமா தினையலவோ விகெவென 

வறையும்பதி யான வுன்னை 

மினமா விகெவென வலை தயுமதோ 

அறவறமிங் கெனக்கென் சொல்லு 

மானதா லுமையொழிர் ௮ கதியிலையே 
யெனவெணியா னடுத்தே னென்றாள். 

(இ-ள்.) (சரீரங்களுக்குள்) ஞானம் யாவர்களுக்கும் 
மொதவேயாம், துறவு பூண்பவர்களுக்கு சாத்இரச்திற்



இஃ. ஈகா ராஜா Aa]. 

சொல்லப்பஃவ து மனைவியே விடவேண்டியவளென்று aor: ழ் Hh int 
நிற்றாம்.. (இது நிற்க) எனக்கு நாயகணான உன்னை விட் 

மருக்கும்படி நூல் கூறாறிற்குமோ 1 துறவற மெனக் கெய் 

முள் நுரைப் ர் * SY org us GC ev உம்மைவிட்டு பனக 

(வேற) 3 இயீல்லை. யென்றணர்ந்து காணிங்கும சோன் 

என்று HRN GOT. wad. (அட) 

சும KEY BR Garcap Heo DH Bh 
et 8 a ர் ் டன் t 

விவேகியே யரவாய் நானுந 

தேகமுசுற் பிரபஞ்ச தனினசை 
Ne - at HOS Gain oy, செல்லா தின்ே றி 

ay ey ml ay py ents et சைமுலை யாயெனும் தடுத்தலுன்றன் 

விாதமல ஈரி கன்னிற் 
கதயெல் ஈவளைவிடுக் க ஷரப் : Cur HBG யன் றவளைவித் தே கில: உரப் 

போலக் ௮ போசா நின்றான், 

(இ-ள்.) மலைகளைப்போன்ற சனபாரங்களை யுடைய: 

Car! அகம நூலிற் கூறுஇன்ற விஇக்கு மாறுது கூடினை, 
. ச் சு ட் * ட ௩ 

அ சலால் நீ விவேகியேயாயவை. யானோ சேகர்திப்பிரபஞ்சங்க 
ளில் நிராசையுடையளுய் காட்டிற்குச் செல்லுஇன் றேன். 

$ி பதிவிரதை மாசலால்;, என் வசனதச்சை மீறி நடச்சல் 
. . ச் + ச ச . 

கினச்கு முறைமையல்ல ; ( ஆதலால் என் சொற்படி) நீ நாட் 
் . க. . a ‘ ௫ 

டிற்குச் செல்லென்றுகூறி அவளை அ௮்விடச் இலேயே நிறம் 

'திலிட்டு, வேக்சன் அயலானைப்டோல் செல்லாநின் ரனன்.



மகாராஜா தறவு, ௬௩ 

ிரிவாய ஞானபகை யணர்ச்காலு 

மடர்தைபது விலந்உ நீற்று 

NA BT Hays sgh யன லேங்க மே ய 

பதைபசகைச்கங் கவன மோக்கித் 
தழியாது ககறியே விளை சனையே 
தொ ந்தூசான ஈளாற்து நின்று 

செரியாது மறைக்கவிடக் தனின் மிகவு 
pneu Cai வீழ்க. 

ருந்தாலும் புரஷனையிட்? விலகிய ஈச்சல் அருமையான 

காரிபமாசலால், தோரர்துசென்ற) அவனைநோக்கி மனசிலை 

ர்க் து Come war maps சன்து பிராரத் தவசர்மச்சைப்பர் 

சிவருசதங்கொண்டம ளாப் அயர்க்துநின் ற: (சன்கொழமுரணா 

Bw) wma igen sir கண்ணுக்கும் தெரியாமல் மறைந்த 

விடச்சில்மி: லம் மனமுருஇச்சேம் சலுடன் 8 ழேவிருக்று, 

வேக்களே யு விடுத்து முலகமதி 
லிருக்கவோ வி௫த்கா னீசன் 

2ர்ர்தநோ வுமக்கெனக்கும் வினைதானு 
மின்றளவிற் சேர்ந்து நிற்கும் 

போந்தவுமை யெக்காலற்.சாண்பே 
னினியெனவே புலம்பி மாதுஞ் 

சார்க்தனள்பின் நிரும்பியே ஈகாசனின் 
மாஆலன்றன் சார்பு தன்னில்,



Gnd மகாராஜா துறவு, 

( இ-ள்.) மன்னவனே | உன்னைப் மிரிஈ் தம் உலகவிரூ 

ரும் ண்ணம் ஈசள் விதித்சானோ ? உமுச்கும் எனக்குமுள்ள 

பந்தவினையான.து இன்றோ டொ.ிந்ததோ ? என்னோடு கல 

து நிற்கின்ற (விருப்பத் இனையுடையவரே ! என்னைவிட்டு! 

விலசெசென்ற வும்மை இணி எச்காள் காண்பேல் என்ற: 

புலம்பி அவன் மனைவியும் அவனுடன் போதலைவிட்டுத் இரு 

ம்பி ஊரையடைந்து மாமனார்வீட்டிற் சென்றிருந்சனள். () 

௮ ரசனந்க ககர்விடுத்துத் தேசகா 
கெளுமகன் put சென்றே 

யிரவபசு லககலையே நிலையாக 
விருந்தவர்க ote Rin Orr si 

பரகுருவி au ge $ தரியபொருள் 
வினவியவர் பகரக் கேட்டுத் 

திரமனமா யொருவராற் கலங்காத 
ஞானியாய்த் தீர னாக, 

(இ-ள்.) மணாராஜனும் சன துசொர்தசகாத்தைவிட்டு, 

தேசங்களையும் காடுகளையும்கடக் து காட்டையடைஈ துஇரவும் 
பகலும் உண்ணாட்டத்தோ டிருக்கன்ற தபடிகள் வ௫க்குமிட 

தசை யடைந்து ஞானாசாரியனுபதே௫த்ச அரியவாக்யோர்த் 

சீத்தைக்கேட்டு௮,ச்சபேதனர் அதன் மெய்ப்பொரு ளூணர் 

ees உணர்ந்து உறு இப்பட்ட மனமுடையவஞளாய் யாவராலும் 

கலக்சமடையாத ஞானியாய் தைரியமுடையவனாய், ௭-று. 

அகசிலை என்பதற்குத் தன் காட்டம் என்றும் பொருள்,



மகாராஜா துறவு, ௬நி 

ககர்தனி லேூப் பிச்சை 
நண்ணியே, மனக டோறு 

பகமதிழ்ந் தங்கை ,பேற்றே 

யவவிடத் தருக்கி யாங்கே 
செகழுளோர் பேயென் றெண்ணிச் 

GASB நாணா மின்றி, 
/கப.ரத் நச்சை யற்றே 

யேகனா யுலாவ லுந்ருன். 

(இ-ள்.) ஊருகிருட் சென்று வீரிகள்தோறும் டோய் 

உணவினைச் தனக்குள்ளே சக்சோஷச்துடன் அழவியகையி 

மீலவாவகி அங்குகின்றுண்டு, உலச சீதிலுள்ளவர்சள் பைசாச 
ந ச 

மென்று நினைத்தள் Hg I (அதற்கு) வெட்கப்படாமல் 

து ஆம பிறுமைகஸில் அசை நீங்கி சி £ஹம்பா வனையு டை 
பஉரால் இல்வண்ணமே சஞ்சரிக்கத் சொடங்கினொ, எ-று. 

இராஜ பதவியைம் காட்டிலும் ஈருவசய்கபரித் டாக 
ச ௩ ச் . ya க ல் 

பதவியைக் இறந்சதாசக் கர. தினவ ராசலால், பிர்சைர்கா.ள் 

சென்றபோது மடிழ்வுடையவராகவிருந்தனர், “குறைவற்ற 

மொல்வமென் றேகோல மாமறை உப்பிடிமே !? என்றபடி. 
3 

Gopup9 Qs .antugdew wasgeououne, Boils 

'ஐப்படைசலில்லாசவ னானேனென்னுர் தோற்றமுமுடை 
4 8 ௫ . * ச. ரு ॥ ச ச் ce - eo ப் . 

ய௨ராகவிருந்தனர் என்பதைக்குறிப்பிக்க' **அகலகிழ்ந்தங்கை 
யேல்றே யவ்விடத் தருர்தி?? என்றனர். ௮திவன்ளுசிர 
மச்ை யடைந்சவர்கள் ஜாஇபேதமாஇகளை யாராயாமல் 
ப - 

9



பண் மகாராஜா துறவு. 

பகிச்சபிபாறு புலிப்பமர்சளாக நாலில். கூற சலால்” ம ் a 
ae Buyin & | இ வண்டும் ப a GU a Me fis AF in ராகி] ந் கர தடட 

ப்க்ராலவாக யி எக்கர். 0) பபற ர ip TP Oe Ey 

எல் இரா மனம ne ayant is JY Her Cow gig மாமான் 4 
ட் Maan, பிட்டு BER பம். fe) aha பரமான கபம் வ் காவு த், டு 

  

ன் 
க 

     
      

(3
 

  

  

     
        

ட் ல) wn . 
Bue 172) படா. HOOD. CAR LAT naw Peart oa பார a oy 1 

ர் [த 

இட ட்டது hottest a . ர வம் HOT ழ் * ys ர் a ற். 1 “pe கண்வ வ ர் me னார் SROLE ood 
ச 

        

       

        

  

ர. ௩ + % ் 

Wom பி TE வெடிப் ் பயப்பட அவ்ட்ட்ட at oie ச் ர ல் மே பீட்க ப். ட விவ் 
ume 7 foe ர் 

‘ Le TN . ட ஒட ௩ Qt = ் டட 7 
SUE, மம் ்ல்ம் vs ட்ட்ட் று மிப Cs 6} ன்று யா “மிறர் இரு 

டத. றி ப் உ பி உர கடம் ஐலா இட்ட ல் 
aE Kee UT Bo சிய ப்பட்ட, இலியட் ly அ வ் முர bbe 7 

வடட ரை தட்டுப ட்ப 4 இர கு இழுபட்டு பட் அறிவ ட டட ப்ட் ee 
ea apt aya! fn s ம் oF ss 4 உட எப்ப ப LOO OGY la bot co, Brox, 

See ் 

புவி! OOF கிமி, வ a ow To ATT BY Bed கமத ௩ ம் ட் in 
; 

1/7 ம் BMI Bo TE CNB OH BNL ட அவ்யல் சியாம், நியமன் ட் 
> au a eg her ற் Lee ட 7 

sa PR I PONCE, age WR woman fat கூடாமைய தது 
மோச்ளாம். சைலசபயரெறி பா 

    

  

புளி ல்க ல், Pee we Our     

    ea விரிலைகச் இத 
வியை 7 வணர, 

  

    
பா க்கிவா மிடமொன் ap றி 

ம்பா ருந்திமிம் ப் ne’ pew டி றண்ணி 

Ut BY Cont bs 

மெங்கெங்கு மொருவ னாகித் 

ஒருக்திய எழத் விட்டுத் 

இறும்பிடா துறைக்க வன்னி 
ட் wy 4 ட் ப - 9்தரும் திடங்க Dan his 

மேகமே நோக்கி நின்றான்,



Lh LTT Hiya. ௬௦ 

இ-ள்.) தரிட் இலே3ய தட்டி யிருப்பதாளூல் பஈ 
meron’ று store oe, eral Movi நங்கு 

அரீல்லை, எல்விட ஐ ஏர பியொாய்னா சமான நிஸ்ப்டையி 

என் ம். உடபழு மாகத் பரந் அதிலேயே பதிய 
ப்பி றத்தில் சான் சற் FAL Legale 

  

   ப்பாவனையுடமே நீன்றனன், று, 

cra. Vere’) லிரச் இபுடைய: உனானாஓ! ம் ஜரிடத்திலிருப்ப 

மிலா அவா ஊரிலுள்ளவர்கள் மலமானென்று மழு து. 

wd இபசாரா மெசாச் செய்மாச்கள், செய்தால், அகம்பாவற் 

கோவ்றம், அதுவர்சால் மமசாரர் தோன்றும், இம்விரண்டு 

முணடானால். மற்றையகுணங்களெல்லாம் சீக்கிரம் வற்று 
சரம், அவைகீஸ் ௨க்துசேர்ர்சால் பிரபஞ்சகாதனைமிகும். 

௮ மிரு சால் சழுசாரியாலான் என்பசை உச்சேசிச்தே 

எகாராஜாவம் ஜரிடத்திலுர் சலகாமலும், செல்லும் போழ் 

தம் மோசப்ரமொதங்களை ஒன்றிலுங் கொள்ளாமலும், பிரி 

யாப்பிரியங்கள் வசாதிருக்கும்படியும் சிவோஹம் பாவனை 

யோசி சேன்றனரன்ச. இத்சகைய குணங்களைத் துறவி 

கள் சாதசகாலங்கஈிற் கொள்வார்களாளுல் எடுச்ச சனனச் இ 

லேயே இடையூறின்றிப் பேரின்ப மடையாநிற்பர், (6௧) 

Caren SG pra Onin 
தோன்றிடு மென்ன நோக்கித் 

தோன்திடு நினைவி லென்றே 
தோண்றியசினைவு தா.னுந்



௮] மகாராஜா. துறவு, 

மீகான்றிடு மிடக்கைப் பார்தது 
Caron DO gr, Os rem geo gon Gm 

தோன்றிடும் பொருள்க சொல்லாஞ் 

சொரூபமே யென்று ௪ண்டான், 

(இ-ள்.) சட்சுவாதி இர்இிரியங்களா gyswr suse. 

'பெள கிப் பிரபஞ்சம் எல்விடதச்தில் காணப்படும். என்ற 

ஆமரயந்துபார்த்து, இது காணப்படும் பெள கெவியாபார ப். 

கையில் என்ற (செளிர்த) சன்னு ரரஇத்த அம் மனமும் 

உண்டாடஇற உற்பத்தி ஸ்சானத்சை நோக்கி இது பிரமச்தி 

னின்று முண்டாயசென்ற (உணர்ந்த) காணப்டட்ட இய் 
வுலகங்களனை சதம் ௮க்௪ யிரமமே என்று நிஷ்டாமுகமா. 
garg நியதிகளைர் தத ஈவோஹம்பாவளையாற் கண்டன் 

விரக்கார்கள் ஈமாஇகூடுங்சால் வாக்கியசோசனைசெம்.து 

நிய இகளைக்து ௮ நபலிக்கிற உழக்கப்படி இம் மகாராஜாஷம் 

சான் நிஷ்டைகூடப் புருங்சால் அசனத்திலிருர்து குரு 

Sure Gets Orig இரு விழிகளையுர் இறர்து இப் 

பெளதிக வுலகச்தை நோக்கு இறு எக்கே காணப்படுகிற 

தென்றெண்ணி மனத்திலேசானென் றுணர்ந்து பின்னர் 

மனச்சைப்பற்றிச் சிர்திச்து இது பிரமத்ைச்சலிரவில்லை 
யென் றுணர்ந்து அபத லசதியார்த்தமான பிரமத்தைத் 

ட்ட, . . . ர் . 

தவிர வொன்றுங் காணப்படவில்லை யென்று தெளிவாக 

வெண்ணித் இயானித்துத் தசாகாரமாக நிற்கிற வழக்கப்படி 

நின் றலுபவித்சனர், (௫௨)



மகாராஜா துறவு. ௬௯ 

2கான்றிடும் பொருள்க ளூண்டாய்தி 
கோன்றியே யின்ப மாகித் 

2தான்றிடு wey vm cE 
சொரூபமே யெனறு கீடு 

3 தான்றிடுஞ் சொரூபர் தன்னி ற் 

ரோ ன்றும் சாக்கே யென்று 

சான் பிடுஞ் சொரூபம் தானாய்த் 
அளக்கபற் மிருர்கான் வேர்தன், 

(இ-ள்) விவகாரரலாயில் காணப்பங்கிற இப் பிரபஞ் 

சம், ஈஞ்சிச௪ படச் நின்கணுள்ள இரி-நதி முதலியவைகளைப் 

கோலக் காணப்பட்டு, இன்டரூபமாகப் பார்ப்ப&ர்களுக்கு 

இன்ப்ரூ-மாகவே வளங்கும். அீதுகாரணச்தினால், இம்மன் 

SOY au SOT egeir IDB m இவ் வனைச்சையும் பிரமரூபமாகச் 

ஈரு இ யுத் இிசளால் அதபவச்தி லாக்கச், இழியி லாரோபித 

மான பஞ்சவன்ன இத்திரம்போலப் பிரமத்து லாரோபித 

மான இப் பிரபஞா௫ச்இரம் ௮கச்தாச உள்ளது என அப 

௨த்தால் பிரபஞ்சபாவனையை யகற்றிப் பிரமபாவனையில் 

அகமேவஸர்வம் (அசம்பிரமாஸ்மி) என யாசொரு சலனமு 
மில்லாமல் இருக் ௪னன், எ-று, (௫௩) 

Si nat Csr gic, ror ny 
கானகர் தோறுஞ் சென்றும் 

படிவல மாக வந்தும் 

ப்ரா வைமா, மூட்ட மின்றி



610 மகாராஜா தறவு. 

படிவிலா மனத்த னாகி 
மாசிலா நிலைமை பெற்று 

முடியுடை வேந்தர் வேந்தன் 
முத்தியே வடி.வ மானான் 

(இ-ள்) மகுடர்சரித்ச அரசர்களுக் கரசளுன மா 

ராஜா காவலினை யுடைய ஊர்களுச்சுப் போயும், காடிமன் 
ோறும்சென்ற றம்,பூப்பிரசிணஞ்செய் தும்,இலசமியார் ௪ 
வ நுஸர்தானத்தில் தவறு ச லில்லாமல் அர் சசசறிஷ்பை யி 

னின்றுக் இரும்பாசமனமுூடையவனாட ஞானமிலையை (ஞூ 
கிரிலையை] ப்பெற்றுப் பர் தமிவிர்த்ம் யேயுருவமாந கின்றான். 

சாட்டிர் ற் சென்றாலும் காட்டி, ற் சென்றாலும் பூப்ரதஈற் 

ணாஞ்செய், சாலும் அவ்வல் விடங்க foyer gr © டள கச் சோ ர் 

றத்தாற் பயசம்ப 3. கரும் மோதப்பிர மோ தாதி௰ amin Gas 
FTW OTTO SG RIM DT சகசம், wos சான்மாக்மளுக் கல் 

வாறுண்டாவ இல்லை. உண்டாகுமானாற் சகசகிஷ்டை குலை 

யும், நிஷ்டை குலைஈ்ரால் பெளதிகப் பிரபஞ்சச்சோன்றம். 

அது தோன்றில் காமக்குரோதாஇகளுண்டாகும். ௮வையுண் 

டானால் பழையபடியே பந்தத்தில் மூழ்கிச் தச்பச லட்ச 
யார்த்தச்தை மறப்பன், அது மறக் சால் பிறப்பிறப்பையடை 
வன், இதுபற்றியே சாதகர்கள் எங்குச்சென்றாலும் ganar 
மான நிலையிலேயே நிற்கும்படி விதியே த்பட்ளெது:. அம் 
விதிப்படியே இவரும் ஈடச்சன ரென்பார், ! பார்வைஸ்ரோ 

ட்டமின்தி? என்றார். | (6௪)



மகாராஜா துறவு. Te 

ஏ. சீதியே வடிவ மான 
. முடி புடை Cugar Caras 

ஊன்ற்திசை தனக்கும் ராஜ 
வெலகி வேறில் லென்௮ு 

ah தி ய பாக வெண்டரின் 

சன்னிட ir sols ற் மன்னை. ச் 
oo a, 

LF ய் கணைக் ob) ist is ச் 
. cy oe ச 

சுஞ்சோதி யாகி நின்றான், 
ie த் ர் 

ர் [இ 

(இஸ், 1 அனணர்த்த சிவந்தி, இய உரவமானவணும் 

மகுடமன்ணர்சளும்கெல்லாம் மன்னவனுமாகிய இவன் எல்ய 
   ஆக்ட் on 3, ரம் இரசன் ஒம்: மைவிட வே தில்லை யன்று! 

WEL Seis See Fas தனக்கென்று பேசுத தில் வி௫க்கப் 
* f 2. Ay si} fo oe 

பட்ட... 12 பமா? Ly தொம்பத வாக்கிய ் இல் ஜிவளு௪ நின்ற 

wonton : Gar ster lg) 8 Kiln UE KOBE GL (அஸ்மி 

வாக்கியா்சால்) ரச்பா சோதனையில் பிரமச்சோடு மவரட்தூ 
ச * ‘ . க . 

காரணப்பிரம ரூபமாக ௮அருஷ்டிவமி ஸின்றனன். எ-று. 

கன்னனை வேூகழிசத்ச கதைபோல என்று கூ.றுகிறபடி. 

குளவும் சவோஹக்பாகனையாற் €டனை நோக்க நீ சேவலம் 
ஜடருபமான பிரபஞ்சாதி யுருவமல்லை. நீ என்னுருவமே 

தான். எந்தப் பிரமம் சானோ, அந்தப், பிரமமே நீ, இவ்வித 
அதுஷடானத்தால் நீயாஇருய் என்று ௨பதேடக்கற குரு 

வாகிய) பரிபாலகனாயெ டேன் வாச்யசகோசனையா லுண் 

டான அ.திபவாப்பியாசத்இலே நின்று பழட பிரமமாசவே



௭௨ மசாராஜா துறவு, 
. 

அகிருன், சன்னன் கன்னை யறிகற்கு முன்னாங் குக்.இ 

Guano Qasr ; ; ௮றிக்சபின்னுப கதி குமார னே, Bf Ha if yay 

4H o_ bent e 2. வென் ஒண்ணு ம் பிரா இ யொழிக்த 

மையால் இார்சமடை ச்சான் என்ற உசகரிப்பது & ips aot 

sore, wrap (ps ROwerug ma விடுதலை மன் me ar 

Quin mon, ந்கேற்ப பட்ஈ நிவிர்ச்இி யென் ம், 

அ.நபலவம்வர் சபின்பு சனக்ருப் பிரப்மொன்ஸனார் தலி 
மற்றெதுவும் உள்ளதாகக் காணப்படாமையாலும், மிரமராட் 

டச்கிற் காணப்ப வுளவேல் இயை தின்னதுபலச்திற் 

ஈழ்ப்பட்ட மாயாசர்பிசமென்றே கிஸ்ஸர்ோசமாக ல BB cn 

லாலும், சன்னை உண்மையான ௨ரசமென்று & © amp 

னன் என்பார் *சச்இயமாக வெண்ணி ? என்றார். (௫௫) 

சன்னையே யன் றி யொன்றுந் ் 
தானுதி wired டத்தின் 

பமின்னையே யொத்த வைய 
-மித்தைகற் பிதபா தென்றும் 

பொன்னையே யன்றி வேறு 
டண மிலது போல 

வென்னையே யன்றி யொன்று 
மில்லென த &, Cari sre வேந்தன், 

(இ-ள்.) பிரமத்தைத் தவிர வேரொன்றும் தோன்று ச 
வில்லாத நிஷ்டையில், மின்னலையொத்ச வுலகம் பொய்ய்ம்' 

ஈற்பனையும் எனவும், பொன்னினை விட. வேறே அப. ணமில்



மகாராஜா கறவு. ள்ர 

லாஷமயைட்போல பிரமச்சைக் சலிர வேறே யொன்று 

மில்லை யென வுணர்ச்சன னான், எறு, 

Casas; இரியா. இகரண திய இசெய் தி அறபவ நிவேட் 

parm சஷ்டாசாரலன் பிரமமெ ஈன்றைத்சவிர Ca em cor 

றயங்மரணானென்பது சம்பிரசாயம். குண்டலமு மோ இிரமு 

பனா நாணும் என விவை உவர இரளால் பேறு போகப் 

Gut ren பொன்னைக் சவிர வவைகள் வேறே யில்லை 

யானுற்போல, சாணப்பகிதிறவஸ் தச்சளெல்லாம் பலவேறு 

சிரிசினவாயினாம், அவை பிரமமென வுணர்ர 2 ஞானிகு£ப் 

பிரமமாகவே சோன்றுமென்வ ஐ நிச்சயம், சியோறைம் பாவ 
னேசாலலைகள் சாளுகலே காணப்படும் முலிறப்படி மன் 

ஒல்னாம் Sau, வஅபவச் திலே ௮மைந்தா நின்றா னென்டார், 

என்னையே யன்றி யொன்று மில்லைனக் சேர்ச்சான் ் 

என்றா, னெலஷ் றன் ர், (5) 

உலஇனை வேற தாக 

வுணர்ந்திடிற் பந்தமாகு 

பூலகனைத் தானே யாக 

வுனாநதிடின் முத்தி யாகு 

மிலக...ச் தோன்ற லெல்லா 

மென்னினை வேயென் "றெண்ணி 

யிலகிடக் கண்டு வேறற் 

* திருந்தஏ னிளைமை வேந்தன்,



௭௪ மகாராஜா துறவு. 

(இ-ள். ) பெளதிகப் பிரபஞ்சத்தை (ப் பிரப.ச்சைக்சாட 

டிலும்) வேரு ரன தாக அறிவானாணால் அவணும் குப் பந்தமூண் 
டாகும். பெடி hes Sug ae (சிலே உரிஹம்பாவணை யாக. 

ATCO HS os யறிவானாளால், ‘ps இயொகும். (அவளுக்குப் பந்த 
Hallas a. புண்டா Go lear யிர் இரி.பங்களாற்) காணப் 

பிற பிரபஞ்சயகளனை ச்.ஐம் (பெத்சசமையில்) எனமகிரு 
ர் கலை பெபுச்! Dull cor வாஸனையின் பழக்மமேயன் நி' வேறி 

ல்லை என்று (சமாதியிழ் சமாசானமாக நினைச்து அலை) 

பிரமமாக விளங்கு சலை (சிவோஜா ம் பாவனையாற்) கண்டு 

பிரமத் துட னேகமாய்ப் பரமார்* dtu! hms gener அர 

FIBELF CHR ue LOT IT ELS. CTH D's 

CHIH UT UG LVEF I KY MOMS UM FH அறி 
௮ானானால் உடேன யவனுக் ச௫ிலும் விருப்ப முண்டாகும், 

லி ருப்பருண்டானாற் பர்சும்மஉ இடமாகும், உவசச் இணையும் 

பிரமமாகம் மண்டால் அவனுக்குப் பிரமத்தைவிட இது 

வேறே யொன்றல்ல வென்னும் Can npg ero லுள்ள 

பந்தம் கிவர்த்தியாகற ௪, ஒருவன் மூச்சனாசற்கு முன்னே 
யும் பின்னேபு மூலகமுள்ளபடு. யிருக்க, பிகமமாகவே சண் 

டாளெனல் எப்படி யெனின், அபச்குவர்களும்குப் பிரபஞ்ச 
மாகவும் , பக்குவர்களுக்குப் பிரமமாகவுங் காணுசல் உண்மை 

யாசலின் அமென்ச, ஒருக்ாளுணர்ர்தசனாவேயே பிரமமாக் 

யாவையூய காணமுடியாது, பலகாஞுஞ் செய்யு கியதியோடு 
கூடிய நிஷ்டையாலேயே பிரமமாகக் சாணவேண்டிம் சாத



மகாராஜா துறவு, ௪௫. 

லால, என்னலாம் வாக்கிய சோதனையடனே நிஷ்டை. 

கூடின னென்பார் *என்னினை வேயென் றெண்ணி-யில 
ல்க சண்டி Comb Bi Ge woman” என்னார். (Ber) 

எச் காம தாக” விருந்கர சாள்வோன் செல்வப் 
போகழுர் தாரண மாமப் போதராட் டரசிய ற்கை 
யூசபுர் திபின லாசா ுபதேசத் தாள வக்சர்| னன், 

சோஃமற் நிரா டெய் த் சொழிலெலா முடிச்சான் மீசன்” 

(இ-ள்.) (சனதானோமே? உலகமுழுதாஞ்செல் வு சலால்] 

கரசசிக்ரராடிபஇ யென்று பேர்பெற்ற ௮ரசனற செல்வத் 

சாலாகய போகமும், அல்சிதியமான ஒரு அுரும்புபோல 

மாரும், (அசலால் &)J wearer, னும்) அர்ச ஞானராஜ்ய 

க்தை (௮.ஐமான அளவைரியக்கொண்டு செளியவல்ல) யூக 

மான வதீதியை௪ தணையாகச் கொண்டு சம்குரு உபதேர 
மறையால்(திரமமாகியராஜ்யத்சை) நள சற்டு ம் சத்பதலக்ஷ 
யார்ச்சமான அப்பிரமசாட்டையடைம்லு நியதிகளேகல் மூத 
லிய எல்லாகடியியைகளை பும், அவ்வாசன் நிறைவே ற்றினான்,. 

சார்வபெளமனது செல்வபோகமும், பிரமானச்சாறு 
போகத்தின் ஒறு அணுவுக்குக்கூட ஓப்டாசா தென்பார் 

'இிரணமாக என்றார். முன்னர் ௮௮பவியாத பிரமாநுப 
வத்திற் சுமுண்டென் ஜொருவன் தீரன் அதபவித்தற்கு 

மன்னே யறியவேண்டுமானால் yo தீதிவேண்டும், யூகபுத்தி 
யான்மாத்திரமாகாது, முன்னர.௮பவித்த றிர்தவரான ஐசான் 

வேண்டும். இக்த விச்தையையே பெரியவர்கள் [சொட்



௭௬ மகாராஜா துறவு, 

மக் ஸீட்டாச வச்சை-ஈட்டுப்போட்டாலும் வராது?) என் 

பர். தசான சற்பியா துபோனால் இக்தவ;போக நிலையா ஐ, 
அ.றபவம் நிலையாசபோறு விணுழைப்பாக முடியும் என் 

பச யெல்லாம் விளக்கவே £: உபசேசத்சாள? உன்றர். () 

பந்தம்வீ டென்று மில்லை பரம்பொரு 
ளொன்றே யென்றும் 

தற்கஞ்சங் கற்பக் தாலே சாலமோ 
இப்பா தியோ 

ரற்குமா தஇகளு மில்லா OUTRUN LIT ih; 

ணுமீபா பென்று 
ர்க 4) ற்ப ப ் ர் ny THA MSC ED HHH F MMII 

தானே wir oy ar 

(இ-ள்) பெத்த நிலை.ம் முத்இச் சார்பும் மூக்காலச் 
ட் ட டி ச் 

இலு மில்லை, ஏகமான பிரமமே இரிசாலங்களிலும் உள்ள து. 
அபக்குவிகள் தங்களுக்குள்ள மிராந்தியால் (இரண்டு முள 

வென) மிக மோகங் கொள்வார்கள், முடிவும் முதலுமா இய 
ஒன்றுமில்லாசதம் சாசகச்சாற் காணக்சக்க தமான பிரமம் 

ஐ . . . 5. . . (சிவோஹம்பாவனையால்) சாமேயென எப்டொழுதம் இல 
கதியப்படுத் இப்பார்ச்.து முற்சொல்லிய பிரமம் (கிஷ்டாவிசே 

ஷத்தால்) தானாகவே விளங்இஞான், எ-று, 

காலச் Brug இலும் இருப்பது பிரமமேயென்றுணார்ந்த் 

அ௮.அபவிக்கிறெவர்களுக்குப் பந்த மென்றும் வீடு என்றும் இர 

ண்டு பொருள் இரா, காணப்பவென வெல்லாம் பிராக்



மகாராஜா துறவு. ௭௭ 

போன்றே பேலோர் தணிர்கறுபவிப்பார்கள், இவள மலவண 

ஊூமேரின் றறபலுித்தனர் என்பார் “ சர்சஞ்சிய் கறபத 

சாலை? என்றார், (@ +.) 

குறைவிலா மி ஙிறைவ தாகிக் குணிர்க் தினைப் slit D Canta 
னிறையிள வேலுர் துன்ப மின்றியே யின்ப மா 

திட மின்ன சென்ன ௫வோரிட மின்றி யெங்லு, 
றைவதேயிடமாய்க் ot னிகரின்மா ராஜல்பரனே, 

(இ-ள் .) ஒப்பற்ற மகாராஜன் (staC ges. i gu ron 

பரிச்சேதங்களின்றி விளம்) பரிபூரண சோருபமே 

சரரூபமாய், அரர்ச்சங்களா லஓுண்டான துஷ்பங்களிளின் 

ஈம் விடுடட்டு அகந்தபிராப்தளாய் சார்சமானவஞய் இசைப் 

Un Dara eo அப்வரசன் இம்விடச்தில்சான் மாசம் செய் 

சல் வேண்டுசென்டுற நியதியன்றி பரிபுரணத் ற் கலந்து 

சிற்றலே இட்மாசச்ே ிராண்தி நின்றனன், ௨-ற., (௬௦) 

எங்குமாய் நிறைந்து நன்ற வேகராச் 

சியம தாள்வோன் 

றங்குதஃிலின்றி யெங்குற் தானெனக் 

கண்ட தூயோ 

னிங்குறைர் தகன்ற பாண்டக் தியல்பினெஞ் 
சருவம் பற்றி 

பங்குரு வகற்றி நின்றா னானந்தி 

யாகு கேந்தன்,



61௮ மகாராஜா துறவு. 

(இஎர்.) பரிச்சேத வியல்மில்லாமல் ஈரு௨வியாபகமரன 

பிரமமென்னாம் நாட்டையாளறா. வன், சர்ரு சலில்லாமல் 2 2 

விட a இலும் பிரமமரய்ப்புரர் Gt GN LEO BED GL CP RIL ட். 

ய்ய அம்மன்னவன், பெருஙகாயமி ஈந்து நீடிய பாழ்இ! சீ 

‘Pai சன்மையைப்போல, மனமாண எ நிரக்ஞாண பபண் 

இல் பழச் சகுண வுருவங்களை Gu TS Fa! 
‘ 

அனு ட த கடட டாஸ் 
la DE ET ad wd 
wat ட் 1 

  

யால் அரச னறஷ்டிப்பில் நின்றனன். aia, 

பெருங்காயமடைச் தலைம பெட்டியி் 

  

Owed ger சப்படுசீசயபின்டல் நரயமில்லை ஒயண்டு கடன் 

பணமில்லாகடோவதில்லை. ௮த போலப் மிர பச்சி 

லவொன்றுமில்லையென் றணர்ர் ஐம் முன்னர் சன்து மனத் ம் 

    

குடிமொண் டிருந்த காரியப் பிரமா்கலின் சன்மையளே 
்் ர் 

முன்று. மொழிச்சாலும் டபழக்சவாசனை . சாக்சுமாஈவால 

லி ஒழிக்கு ம்பொருட்டே கிர்ச்குண தியானத்தை இப்பி 

யாச காலர்திற் செய்வ தவழக்கம், அசை முறையாக இவரும் 

வாக்ியசோசனைசெய்து சர்க்குணச், இலேயே நின்றறுபவித 
சானக்சரூபி மாயினா ரென்பார், * அக்குரு வ வற்றி நின்றா 

coors G யாச யேர்சன் ? என்றார், (௬௧) 

ரிவன்றுச் தர்கள்பா னிற்குஞ்,செப்பிய மனத்த ரூப 
பேவரும் பாம முத்தி மேவிடி ஞா மாகு 

தவரு நிலைமை ஈன்றுச் சற்குரு வருளாற் பெற்றுக் 

.சேவல மா நின்றான் கேடிலா ஞான வேந்தன்,



மகாராஜா நுறவு. 618 

(இர்) இ வசசையினின்றும் விரிபட்னெடவாயம்: ப்தி 

Ry உண்டென்று சொல்லப்பட்ட. மன்ன. யாள்: ன 

மம், இபம்னாவிலா வடைய டியாத இறந்த பர்தநிவிர்த் ழ் 

கய யறடதீா வடியோடோடியும். நித்தியமான Seu, 
ர் ய mee . af oe my ௬ . 

TER WB ven oud Biliran let germ eo Fela or 

  

பட அழித்தால் பெர பு வமா கமபைர வ நின்றனன் ; நீட்ட 

ரன் பிரம ஞானத்றைபுடைய மகாராஜன், எற, 

Gly berg MF திணி | Oo PoBarce CIC uA 6 

garth wig களின் we நீடிகிறல் பை கார ry risus 
ட்டி 

ப்ப ழ்; ம்ண்டார் பரமு த். Ae Sig Fete ng டை a ர், 

  

உத்தகை ஞானம் பெஜ்றே யெழின்முனி 
ரதி பெங்குஞ் 

தடைக் திரித றன்னைச் செப்புறான் 2 ௮0 Lg oF தீ றவர். பீட Cif es 

னஃ்பச்சா தம்முள் 

விக்கக லனா ருவன் Balt arate. 
வேண்டு ௦ மென்றே 

கத்சனா மானசத் சேடிக் சண்டடி 
பணித்து ‘5 GOS UPON, 

(இ-ள்.) இவ்விதமான கூடஸ்ச பீரம ஐக்கிய ஞான 

தசை ஞானாசாரியனிடத்தி லுபதேசமாசப் பெற்று சாஸ்திர 
மனன?லஞரய் எவ்விடங்களிலும் சத்ஸொறாகமே ஸொருப 
காச அப்யாஹித்துச்கொண் லொவுதலை, உலகச் இலுள்ளவர் 

உள் கூறுதற்சூமூன்னே மர் இரிமார்களுள் ஞான நாலாராய்ள்



அப் மகாராஜா துறவு, 

சியா லழிவுடையவனாகிய ஒரு மர்திரியானஉன் ௮ஸ)க்கே 
ட்டு .இச்வாறு செய்தற்குச் காணமென்னலென்று கேட்க 

வேண்டுமெனத் சனச்குக தலைவணாசவுள்ள அரசனை ச் சேடி 

க்கண்டு அவனது பாத௩ங்ளை வணங்கி எ இர்நின்றனன். 

கக்சகறுயாஈ னென்றரை, டஇப்டோது கடவுரூருஉமாக 

கிர்ற பன்னவனை எனினாிமாம். சு 2.) 

பூவா யாகி வானம் பொருக்துமேற் 

கட்டி. யாகித் 
வாட தாகி யிந்து செங்கதிர் 

விங் காற்று 
பேவுசா மரம தாட வீடுசலை 

மனைவி யாக் 
கேவல மின்ப மாகிக் களர்ச்சியாய் 

பின்முன் வேந்தன், | 
(இ-ள்.) பூமியே மெழ்சையாசவும், ஆகாயமே பொரு 

agora விரானமாசவும், சம்திரனுஞ் சூரியனும் விளச்காய 

வும், இயல்பாக விசாநின்ற சார்றே பொருக்திய சாமரை 
யாவும், பந்தநிவிர்த்தியே டாரியையாகயும், சைஉல்யபே 

சுகமாகவும், ஆகர்சபிராப்இியா லதிக மகிழ்வடைய௨னாச£லம் 
Qa FON CT DOT ACT எ-று, | 

அரசனது பள்ளியறையி Qeicr pb gégr விளக்கும் 
காமரை,பும் இருப்பதைப்போல, இக் துறவாசனது பூவை 

யிலும் சசா வலைக ஸஎிருக்சன்றன வென்டார் ' தீவமசாகி



மகாராஜா துறவு. ௮௧ 

யி துசெங்கஇர்லீசுங் காற்று மேவுசாமரமதாடி ? எனறு. 

மனைவி யில்லாதவளுக்குப் பள்ளியறை இன்ப மிஷ்லாமை 

பொலப பந்தறிவிர்த்தி யில்லாதவலுக்குக் கைவல்ய சுகழு 

மில்லை யென்பார் * விடுதலை மனைவி யாசெ்-கேவல மின்ப 
இ? என்னார். (௬௪) 

ரதருகற் சேனை சூழ ரத்தசிங் காச னத்தில் 

விதவலங் காரத் தோடு வீற்றிருர் தமரும் வேந்த 
தகுசோ வணனாய் மேனி யுருச்தெரி யாத நீறுய் 
முதல்முடி விரிதீதுகின்றாண நுனிவனா யொருவ னாகி, 

(இ-ள்.) தேர் முதலிய சைணியங்கள் குழ்ச் துநிற்க, 
அதனங்களிட், டிழைத்துள்ள சஇங்கங்களாற் சுமக்கப்பட்ட 

ஆசஏச்தின்மீ து அகேகவி தமானஅலங்காரத்தடனே கொலு 

விலிருந்த இட்மகாராஜன், (ஆசாரியனால்) அளிக்கப்பட்ட 
சீளொடு கெஏஒபீனத்தை மாத்திரம் சரித் இருப்பவனாய் சரீர 
மழுமையும் விபூதியால் மஷ்றத்து உற்பத்தி சாசங்களை 
யொழித்து ஏகரூபமான பிசமரூபமாகி மனன?ல முடைய 

மிஹானாட நின்றான், எ-று, | 

இம்மன்னவளுக்கு அரசகோலத்தி விருந்த ரதமு;தற் 

சேனையாதியும் ரத் னெசிங்காதனமு5 விசவலங்சாரங்களும் 
ஆச்சரியப்படத்தக்கவையன்றாம். துறவுசோல்த்தி லுண் 
டான உசவுசோவணமும் மேனி உருச் தெரியாத நீறும் 
எண்ணியறியவுல் ஆலோடக்கவேண்டியவுமாம். 

6



அ மகாராஜா துறவு. 

தீர்சைதாயராடி யுடற்பற்றினரால் அகங்கா£மமஈராங் 
கள் மலியும்வண்ணம் இவ்வுலக விவ்வுடலொடு சோள்றின 

இறிதுாளிற்கட்டப்படீ.ட அனையாணும், பின்னுஞ் இலமா சங் 
ஆ! மி ப்ரி 9 ன் GH ‘ 

கள் கழித்தமைக்குஞ் கையும் இரியைம் கருச்தைர் சாட்ட த் 

திரிக்கும் பூஸாலும் ஆய இவைகள் பந்தவிரூ சீ தியையன் றி 

HES SLY Dai PDH CHE KIT aT Boar, yor bg Cw wats 

விளங்குகின்ற ஞானாசாரியன் குடுமி-பூணநூல்-அறாகாண் 
மூதலியவைகளை ஒழிப்பிக்து, இல்லறங்கடங் தூ அறவறம் 

புகுந்ததற்கு அடையாளமாகக் ஷேய் சோவணமுமம் அனிச்ச 
௭ . . . டி , ச 1 . 2 “ரூ ௩ 

லும் பூரூவாச்சிரமச் இலுள்ள பேரினை ஒழித்து வேறு பெயர் 

அுறவறத்திற்கு ஏற்றவாறு அரரித்தும் காச்சல் நூாலொி பழ 

இய நண்ணறிவாளர்ச் கொப்பமுடிச் தள் சாதலின், இல் 

வா௫ிரியரும் இம்மன்னவன் ஞானாசாரியரிடத் து மூஸா3ய 
பெற்ற கஇளொடுகோவணர் தற்ற தூயவர் என்று! விளக்கு 

வான் '*உசவுகோவணம்”? என்றார். 

தலைமுசல் கால்பரியக்தம் ஒரங்குலமுசல் பலவய்குல$ ள் 

மாக விட்டுவிட்டு டீற்றினை நீரிற்குழைத் து வேறு வேறு வித 
மாச மந்திரங்களை யுச்சரித் து.த்தரித்தலினும் ஏகரூபமான Ha: 

பெருமானொருவரையே நினைத்துச் கேசாஇபாதம்பரை உக் 

தாளிதீதல் முத்தகொண்டிகளாயுள்ள பெரியோர்களுக் குடன் 

பாடும் ஒழுங்குமாக விளங்குதலைச் காட்ட : உருத்தெறியாச 
tau” என்றார், காமாதி பசைகளை ஒழித்து ஞானறாத் 

நினைவினை : ஊட்டவல்ல ஒப்பறு பொருரொதலானும் பர்த



மகாராஜா தூறவு. A 

இலிரீத யைக் காட்டிநிற்ப தொன்றாதலானும், மபோக்கைய 

கஞான உலூனரிஷணின்் ஈம் முத்சர்களை வேறுபடுஷ்டகாட 

9 தாதலானும் ப$ சிவபெருமானுடைய திருவுருவ ஸ் 

பந்தமுள்ளசாகலாணும விபூதியை நூ£ற்றச் உ.றக்த மூனின் 
te கள் மிசீவுவந்திசலை விளக்சுவான். *உருச்செரியாா 

Say? xem ner, (௬) 

கரி:க மிவர்க வின்றில் கானடை யாகியெக்கு 
மு்யதோர் பனையூ ணின்றி யூவிரா ஐ யுண்பா றை 

் ் aD ‘ che ஸி op (00) 

யமியரா சாங்க Cara Ris Cu: main ws 00s 7 
Biry toa anssne நோக்கச் செ ்பின ன மத்கன் ஈக 5 tT? Tsu OUD 60) BT hs iF Nol FYE OO SLL EET Me > OO 

a 

, ௩ oom ம பதை! . கட்ட வட்டு 
(இலர்) பானையின்ப் டர் சேரின்ம் நம் ஏறுக் செல் 

ட ட ட டடத ட ட ரூடரூ ர ரர பர உட 7 
இ சஷே ப ‘4, உ பரவி ம Be we WL! BT GG he EB: Ly நடீற்துசெவ் 

ம், (ம i BEL BON iL SI f BS) சன்னிடமென் நமிமா 

oes வோரிடத்திலேயே வண்டுகொண் டிருக்ததபோ 

லன்றி, ஊடிலுள்ள எய்விடற்ச;் லும் பருப்பின்றி உண்ப.. 

னாகியம், அருமையான இராஜாங்கச் துக்குரிய கோலங்களை 

யகற்றித் தவத்திற் குரிய விபூதி ருத்திராகூங்களைச் சரிச் 

ஆள்ள அங்கமுமுடையவளாய்ச் ச ஏ்சரியாரின்ற ௮ம் மன்ன 

வனைம் பார்த்து அமைச்சஞனவன் இவ்வாறு கூறிஞன். 
. ௮. , 

யானை ஏறுதல் தேரேறு*ல் , முதலியவைகளால் 
ரூ ட ௪ ச ரு சு 

மாதொரு பிரயோசனமின் றென்றும். அவைகளை ஏறி 
ஈடாத்திதற்கு விருப்பப் கொள்ளுசல் கூடாசென்றும், 
அலைகளை ஏறி நடத்திய மகாராசனே அவைகளை வெறுத்



HP மகாராஜா துறவு. 

திகற்றியள்ளானென்றும் முன்னரே இல்வரசன் துறாச 

பெடருவ்களை வருவித்துரைச்தல் ௮அஒனது வைராக்கியச் 

சினை விளக்குவதுடன் துறவிகள் வசசனமேகி யுலவு தல 
கடடாமை என்பதையும் விளக்குதல் காண்க. ' (சுசுழ 

௮/வனியி னினக்கு மேலோ 

ரரசனு மில்லை யிர்தத் 

திவவடி. வாகி யெங்குஞ் 

சரித்திட லெற்றி னுக்கோ 

ஈவமதா யுடலி தோஃமீட 

நண்ணுவ தெனையி தன்றி 

யிவணெனக் கருள வேண்டு 

மெனக்கறி வோங்கு மாறே, 

(இ-ள்.) உலகத்தில் உன்னைவிடச் 81௪ வாசன் 
வேறொருவனுமில்லை. (அவ்வாறிருக்க), இர்தச் சவளுபத்து 

டன் எவ்விடங்களிலும் எஞ்சரித்தல் எந்த ௮பீஷ்டத்தைப் 

பெறும்பொருட்டு! புதுமையான இந்தச்சரரத்துடனே ( இல் 

வரசசெல்வமன்றி இசைச்காட்டிலுஞ் Apes srs) அடையப் 

படுவதெது 0 அடியேனுக்கு விவேசமதஇகரிக்கும்படி, இல்வி 

டத்தில் என்பொருட்டுச். சொல்லியருளல் வேண்டும். எ-று; 

த சுகாநபவத் தினி லுயர்க்தது ௮ரசபதவியென்று மஇச் 

தவன தலின், ( ஈவமதா யுடலி தோடே ஈண்ணுவ தெனை ?? 
என்றான்,



மகாராஜா துறவு, அந 

வான சாத்திரங்களிற் கண்டவையுங கேட்டவையுமாக 
உளள வியல்புகளுக்கு ஐயனே! நின்செயல் மாறுபட்டுநிற்பி 
தூம நீ பேரறிவினைபுடைப பெருக்சகசையாசலின், ற்றறி 
வினையுடைய இறியேன் அறிந்துகொள்ளுமாறு விளங்க 

வரைச்சல்வேண்டுமெனப் பணிவொடு கூ.றினானென்ற குறி 
ப்பிப்பார், * இவணெனச் ௧௫௭ வேண்டும் எனக்கறிவோங்கு 

மாறு£? என்ரான் என்றனர். (௬௭) 

பதத்தினை வேண்டின் முன்னம் 

பற்றின் றில்ல இத்தைப் 

பதப்பட நிறுத்தி யேகல் 

பண்பதா மேலா கூத்தப் 

பூதத்தைவேண் டிடிலேக ஞானப் 

பார்வையி ற் கூடு நீயெப் 

பதத்தினை வேண்டி யிர்தப் 
பரதேசி யான தெொன்ருன், 

இ-ள்.) சுவர்க்ச முதலிய பசவிகளை விரும்பினால் மு,௪ 
லில் ௮றத்தைத் எணையாகக் கொண்டுநின்று இரமமாக இல் 
லற்த்நைப் பரிபாலித்து கிறுத்இச் செல்லுதல் முறைமை 

யம். உயர்ந்ததான பந்தநிவிர்த்இ, யென்னுர் தன்மையை. 
விரும்பினாலோ ஞானகாட்டத்தாற் இடைகச்கும். 8 எந்த 
பதவியை விரும்பி இந்தப் பரதேசகோலத்தை யடைந்தது 

என்று வினவினான். எ-று.



௮௬ மகாராஜா துறவு. 

ஈ4) ஸ்மிரூககளிலே உரைக்கப்பட்ட விதி வி. லக்கு 
தகா தலில் த அம்முறையில் வழுவுசலின்றி நடக் சவன் சரீர 

yoda சுவர்ச்ச மூசலிய பசவிகளை அடைதல் உண்டை 

vn solar, அதற்கு இசி றவு முதலிய கஷ்டங்கள் வேண்“: 
இல்லையே எனச் கருஇனவஞரைவின், * இல்வறத்சைம்-ப2ஈப் 

Wi. BOF H எமல் பண்பதாம்?? என்றான் எனினுமாம். 
4 

நீ குமர்க்சாஇ பதவிகளை வி௫ும்பினால் நின்மசன் கின 

FMLUE HLM அடையுங்காலத்து நீ அவனுக்கு முடியன் 

செங்கோறுமளிகச்து ௮வனை_ அாசனாக்கி கின் மனைவியை 

மஜேோரையே மசணிடம் ஒப்புவிசது வானப்பிரஸ் சாசரமமடை 
் *. அட்ட . : . a உ 

யலாமே, அசற்கு இன்னம் அகேசவருஷங்கள் GUM BAG aor 

மிமே, இதற்குள் அவசரப்பட்டு எசனைக் சரஇ இங்ஙனஞ் 

செய் சனை என்று குறிப்பிப்பான், இல்ல றத்சைப்-பதப்ட 

நிறு தி எகல் பண்பசாம்?? என்றான் எனினுமாம். 

ம லாம்முர்கிஎன்றது-மதவாதிகள் உரைம்கும் லோகா 

ந்காக்பளை அடைக்கு வாழுசலான சகுணமுச்தியைவீயச்0 
5 ba ௫ ௪ 5 . 2 ததை! விசேகமுதச்தியை விளக்குவான், *(மேலாமுத்தி?? கன்ளூர். 

Ae அச்தவிச முள்தி என்ப தவர்பட்சம்: 

ஞானப்பார்வையினாலேயேமேலாமுச் திபதத்தைவிரம் 
் ப 5 தமா க ! பினால் அடையல மென் BG Sess யிருக்க ECuCEy 

இங்கனம் செய்தனை என அரசன் செய்கையை விபரீதமான 
ட்ட 4 [44 * ௩. . .*. e 

ரகக் கருதினவ ரல், *எப்-ப வண் தி Ge னாதலால், “எப்: த.த்தினை வேண்டி இம்சப் 
பரதேசி யானது”? என்றான் என்க,



மகாராஜா துறவு. eer 

பதே என்னுஞ் சொல் பலபொருளைச் சருவதரீறி 

wu, us Ser தேசுபடி.ஈ வன் பரதேசி யாதலால், ஞானிக 

ளரனீ துறவீகளை உலகினர் பாரே என்றழைக்கன்ருர்கள் 

அறவறம் புஞுர்சானொருவன தன்னாடவிட்டு வெகு தூரத்.இ 

பப பிறநாட்டில் சஞ்சரிச்கவேண்லெது (pam pin gases 

அறவிரளை அறிஞர்கள் பரதேசி என் றழைககன்றார்கள். 

நிற்ச, உலகபோசங்களையன் றி மற்றெயையாலும் பரி 

சயமற்ந சனம்சளும் தறவிகளைப் பரதேசியென் றழைக்கி 

ன்னர், இவர்கள் பரசேசி என ஒருவனை உரைச்சல் துறவி 

ராணி என்பன் இ விஷயங்கிளைச் கருத அன்று, அகதி 

stor Ranh உண்ணிசமும் டொருளொடு மரணப் பாசேடி 

காண்பார்கள், 

இங்கு அமைச்சன், இர்சப் பீரசேசியான தென்றான் 
aren cp Glut அண்மைச்சுட்டமைத் துரைத்சத, அவனு 
டைய அபக்குவநிலையை விளக்குதற்கேயாம்; (௬௮) 

அபைவுடை யமைச்சின் மிக்கோ 
படைவுடன் வினவிக் கேட்டா 

யிமையள [8வளலுஞ் சித்த 
மிதுவஹ வெனவோ டாது 

சமைவுடன் கேணீ சொன்ன 
சங்கைக்குத் தரங்க ணன்றாய் 

நமைவிட வேறோர் வேந்து 
காட்டிலை பென்ப தொக்கும்.



௫1௮1 மகாராஜா துறவு. 

(இ-ள்.) அமைதியாகிய மந்திரித் தொழிவிற் சிந்த 

வ்னே ! நீபொருத்தமாகவே வினாவிசின்றனை. சண்மூடிச், 
இறக்கு ரேோரமேனும் என் மனம் துவை சப் பொருளஎகமா 
orn g. உன்னால் சொல்லப்பட்ட ஆக்ஷபங்களுக்குச 

சமாதானங்கள் பொறுமையோடு செவ்வனே கேட்பாயாக, 
ஈம்மைக்காட்டிலு மிதாவரசன் நாட்டிலில்லை மியண்ர ம 

கூறியது சரியேயாகும். ௭-று. 

அ௮மைச்சனே ! என்மனம் பலவகை வியாபாரங்களில் 
பரக்கச்செல்லாசென் றரசன் கூறியது, நான் இங்கு வரப 
வர்களுடனெல்லாம் கலந் துவார்த்தையாடி மியல்பினேனல் 
லேனென்றும், நின்பொருட்டு அகமுகமாக இருக்ச என் 
மனத்தைப் படர்முகப்படுத் தறேன் என்றும் குறிப்பிக்கு।் 
பொருட்டேயாமென் றுணர்க. 

௮வ்வமைச்சன் நீ இதூல்களை யன்றி ஞானநூல்களையும் 

பயின்று அடக்கம் பொறுமையா இகளை யுடையவனாகவுள்ளவ 
னென்று முன்னமே ௮.றிந்தவனாசலின், * ௮22மவுடையமை 

ச்ச? என விளித்தனர். 

“பிறர் சம் மசமேற் கொண்டுகளை' வென்ற முறைப்படி 
அமைச்ச னுரைத்தனவற்றை யெல்லாம் உண்மை யென 
உடன்பட்டுப் பின்ன ஏவைகளை மறுத்தல் காண்க. (௬௯) 

பதமதை வேண்டி னில்லைப் 
uuu spss Cures 

லிதமென்ற லொக்கு முத்தி 
யெய்துதன் ஞானப் பார்வை
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bs Sp Caper a மென்ரய் 

விருப்பமாக் குடும்ப பாரத் 

இதமதா யழுநதுலிவாரும் 

கெங்கனம் பார்வை தோன்றும், 

(இ-ள்.) பதவியை விரும்பினால் இல்லறத்தை முறை 

யாக, நிலைபெறச் செய்து போதல் முறைமை யென்றது 
சரியே, மோ .ச்தையடைசல் ஞானகாட்டச்தின் முறைமை, 

பில உண்டாகுமென்று கூறினை. மோசலக்ஷண த்துடன் 
சமுசாரச் சுமையில் பிரியத்சோடமழுக்இக் இடப்பலர்க்கு எய் 

வாறு ஞானநாட்ட முண்டாகும ! எ-று, 

அதறவியாகிய இக்வரசஹீக்கு சுவர்க்காதி பசங்கள் துச்ச 

மான போருள்களாக மதிப்பாதலின் அவைகளை& குறித்து 

ஆகோேஷப ஸமாசானங்களெயையு மூரையாது விடுத்துத் சன 

ததுஷ்டானமும் நித்தியமுமான முத்தியைப்பற்றி முதலில் 
கூறத் தொடங்கெவர் மர்.இரியின் கருத்தை மறுப்பான், 
14 விருப்பமாக் குடும்ப பாரத்-இதமதா யழுக்தவோருச் கெங் 

கனம் பார்வை தோன்றும்? என மந்இரிபின் அபிப்பிராயத் 

தைச் சகண்டி.த்ச னர் என்றறிக. (௭௦) 

மனமிரு பொருளைப் பற்ற 
மாட்டாதட் டாவ தான 

வினமவை புறகோக் கான 

ேதினாற் கூடும் வீடு



௬௦ மகாராஜா துறவு, 

கனவுண்ணோக் காகு மில்லள் 
் ட கம ர ண் ரு தியபு றரோக் காரு 

பனகவிவ் வுகர் தோன் ய 
வறைகுவ நாமமே கேளாய், 

ஆ ய் 

(ஜ-ள்.) அமைச்சனே ! மனமானது ஏககாலத்தில் இர 
ண்மிவிசமான பொ, கள்களில் Mus Swim gs. அட்டாவசானஞ் 

செய்பவன் ஒரேகாலம்இல் ஒன்மிறச்த பல பொருள்சனில் 

நினைவுடையவளாக விருச்சிஷ்ரானே என்பசாய் ஒருக்கால் 

$ீ இங்ஙனங் கருசலாம், அம்டாவசானத்தில் கருதப்பகிகற 

பல பொருள்களும் புககோக்கதிமன்னும் ஒரு காரண ச்தினல் 

நிறையேறுசாகவின், மனம் புறழுகமான ஒரு நிலையிலேயே, 

நிற்கின்றது. நிற்ச, வீடடைதீற்கு மிகுந்த எண்ணப்பமற 
ச உ ரூ உட 6 3 | - (* 

புறகாட்டம் வேண்டும், ஒ பாவரசிதமானவனே ! இக்ச உல 

கம் கினக்கு நன்றாய் விளங்கும்வண்ணம் சாமே உரைக்கின் 
றோம் ; சேட்பாயாக, எ.து, 

₹ ச 

அறவியார் அமைச்சனை நோக்கி * மனமிரு பொருளைப், 
டி டதத 5 ட , . (> ச் . 

பற்ற மாட்டாத” என்றவுடன், மனமிருபொருளி வேன் பற் 

ராது? ஏககாலத்தில் ௮சேகம் பொருள்சளில் மனம்பற்றிநிற் 
கச் காண்டுின்றோமே. அ௮ட்டாவதானியே அதற்குச் சான்ரு 
மென்றதற்கு, அட்டாவதானம் செய்பவனுடைய மனம் பல 
பொருளைப் பற்திரிற்பதென்பது ஆலோசனைக் குறைவென் 

றும், அது புறகாட்டமாகிய ஒரு தொழிலாலேயே ஆவது 
. 8 உ . . * ௫. ‘ ௪ %, 

என்றும், மு.த்இக்கு வேண்டுவது உண்ணோச்கமே என்றும்,
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இலல்ஐ சருமத்திம்கு வேண்டுவது புறநோக்கென்றும இரு 

விதமாச நிற்றலின், னதி அபிப்பிராயம் இம் விடங்களுக்கு 
(et sono நிற்றலை௩் அதிச்கிலை என்பன. இ அநேக வினா 

ஷிடைகளை உள்ளமைத்சே .நசிரியர் விடைமாதிரமாய் 

அட்டாவசான - வினமவை புநமோச் காகும்?" என்றம், 

இல்லல் ௧௬% ய புரநோக்காகும்”? எனவு மூலாச்சனர். 

டுசன்றிசை நடப்போர் என்பதுமுதல், என்றுமனேகம 

என்ணாம் பாடல்களளவும் அரசுணுக்கு அமைச்சன் இல்லற 
துவ சனின் சாரதம்மியங்களின் வழியாய்ப் பரந்த மோக்ஷங 

றின் நிலைமைகளை உபதேசிச்ஜல் சாண்ச, (cia) 

தென்றிசை ஈடப்பேரர் கங் 
சென்றுதோயந் த திமிவ Gan sn 

னன்றியு மவனி வாழ்க்கைக் 
EGO Ugh TTS ளூடனே கார்சு 

மபொனண்றியே யூக, ஞ் செய்வோ 

ருலகவேர் காமி. Conte 
ணின்றிகை சோக்கா யில்லி 

னிற்பகர் முத்தி சேரார், 

(இ-ள்.) (காசிக்குத் தெற்டுலுள்ளவர்கள்) பின்னாக் 
ததென்முகமாசவே செல்லுவார்களானுல் (வட காட்டி லுள்ள) 

கஙகையாற்றிற் சென்று மூழ்குவார்சளோ ? இல்லாமலும், 

உஓக்வாழ்க்சைக்கு, பிரபஞ்சத்திற்கு அரசர்களாகவிருப்பவர் 

கள் மர்இரிமாருஉன்? சனித்சவிடத்தை யடைந்தே ஆலோ



௬௨ மகாராஜா துறவு. 

சனை செய்ன்றவர்களானன்றார்கள். (தலால் அமைச்ச !) 

நீ இதனை யோ?த்துப்பார், சமுசார. பர் ச.த்தையுடையவர் 

கள் பந்தஙிவிர்த் இயை யடையமாட்டார்கள். எ-று, 

இல்லறச் திலிருந்து முச்தியடையக்கருதுதலும் முயற் 
சிச்தலும் உடையவர்கள் குறித்த பலனான முச்சுயை அடை 
ப மாட்டார்கள் என ௨றுஇயாக வுரைத்தற்கு, சங்காஸ்கா 

னச்திற்கு விபரீத கமனமான த௲திண யாச்திரையை உதா 

சணமாச உரைத்தனர். இதனாலேயே துறவறத்திலன்றி இல் 
லத்தில் முத்தி சச்சிச்சாசென்பது இகர் பகூமென் ஆறி 

யலாம், சுரு.இிக்கும் இத சம்மதமாகும். (௭௨) 

பாசந்தான் பகைய தாகப் 
பார்வைபெற் திடிற்பா FBP 

பாசக்தான் வைத்துப் பின்னும் 

பற்றவும் கூடு மோதான் 
பாசந்தான் பகைய தென்றே 

பகருநான் மட்டே கற்றோர் 
பாசந்தான் விடவு மாட்டார் 

பரமெலா மெனவாய்ப் போக்கும, 

(இ-ள்.) பந்தமானது விரோதமாசக் காணப்பெற்மா 
னால், பந்தத்தில் வீருப்பத்தைவைத்துப் பின்னரும் விரும்ப 
லாகுமோ 1? பந்தம் “ஆன்மலாபத்திற்கு விரோதமானதென்று 
செல்லப்பட்ட சாத் இரத்தைமாத் இ.ரம் ஆராய்ச்டி செய்தவர் 
கள் பந்தடிவிர்த்திபுஞ் செய்யாத போது தன்னதென்று கின்ற 
சழுசாரச் சுமைகளை எவ்வாறு நீச்குவார்கள் ? எறு,
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ஒருவன் ஒரு பொருளிணிடத்தில் பிரியமுடையவனா்க 
ஒருக்குங் காலத்திலன்றி ௮ப்பொருளினிடத் தள்ள,இகெடி 

ககாயுணர்ந்து அதன்ழீது தான் முன்னர்வைச் இருந்த மஇப் 
போடுங் கூடின பஷமானது செமமொானா லவனுக்கப்பொருள் 

பிரியமுள்௬ பொருளாகப் பின்னர்ச் தோன்றாத. தோன்றா 

ஞான்று wa or soy. ஸனிணங்கியிரான்; இத உலகா.நுபவம், 

பந்சச். இனை உயர்ந்ததாகச் சருதுகிற காலச்தில் ௮தணில் 

விருப்பமிருக்கும். முத் இநூவிள் பரிசயம் வர்சவுடன் பந்தம் 

முத் இவிருப்பமுடையவனுக்குக் கொடிய பகையாசத் தோன் 

றுமேயன்றி ஈண்புடைப் பொறாளாகத் தோன்றாதே. பர்தத் 
இல் விருப்பத்தைத் தருற இல்லற தருமம் முதிதி விருப்ப 
ம ஓடயவனிடத்து எங்கனம் நிகழும் ? குலமகளென மண 
ஆரு மாறு, விலைமகளினும் இ;நிர்ச செயலினளா* நேரிற் 

கண்ட கணவன் பின்னரவளொடு கூடி வாழ மனமிசைவா 
னோ: இசையான். அது சுயரூபமானதென அஞ்ஞானதசை 

யூற் சருஇ நின்ற பந்தம் மெய்ஞ்ஞான தசையில் துக்க ரூப 

மானதாத ௮பவத்தில் கண்ட மு;த்திசாமி இல்லற தருமம் 

மூசலியவைகளில்.அப்பிரியனாவானேயன்றிப் பிரியமுடைய 

வளுசானே. பிரியமில்லாதஉன் அவ்வில்ல றவாழ்க்கையி olay 
க்தானென்று கூறுவது வியப்பேயாம், ௮ப்ரியமான பொருளி 
லவனுக்கு எங்ஙனம் மனம்ப ற்றும் ? 'பத்தவேபற்றா த. என் 
றும் உண்மையாகப் பாசத்தைத் துக்கரூபமானதாக அறியாத 
வர்களே அதனிற்பற்றிநிற்பர் என இல்லறத்திருர் து ஞானம் 
பேசுபவர்களைக் கறித்து அவர்கள் வாசாஞானிகளே யன்றி



Sn மகர் ராஜா தறவு. 

௮ றபவ ஜானிகளல்லர்என இழி துரைச இருத்தலை Sra, 
வான் “பின்னும் பற்றவுங கூடுமோ? பன்றும, பகரூ.நூை 
மட்டே? என்றும், : பரமிமலா மெனவாய்ப்போககும்” என் 

லும் கூறினாொன்றமிக, (௭௩) 

கப இயுமி லாவீ 

Lo BD iF 

சகா ஞானம் போதுத 

அற்வற மேதுக் கென்றே 
ர்ததி காரி யோஸ்ர 
மதிக் அதா Don T&F GY, செட்தி 

உந்தம் தான பேறுக் 

கக்தகை வி௱ம்பா தென்றும், 

நிப்பா நுக்கள் 

(இ-எ்.) முடிவும் முகலுமில்லாச மோக்சசை மடை 
bo Flr உற்பத்தியை யொழித்தந்கு அழ நான 

மொன்றே போதும், துறஉறத்தசை யெதன்பொருட்டடைவ 

சென மச்ச அஇகொரிகளாயுள் எவர்களை யச்சேசித்தச சாத்தி 

£ஞ் சொல்லுஈதன்மை, ௮திதிவிரசரமுடைய முழூட்சலைச் 

GOSH முஃ்சாலச்இலுஞ் சாத்திர மஉவாறு கூருது, சற, 

அரசனுலாத்தனஉறறைக் கேட்ட அமைச்சன் தேர் 

இவ்வண்ணமுரைத்தா' லது எங்கனம் பொருந்தும்? தோகூட 
மடைதற்கு ஆ ச்மஞானம்போதும் ; துறவறம் அவ௫ய.மிலஃ்வே 

யெனப் பிரபவசுருககெளுரைக்சன்றளயவே என்றான். அதற் 

ரசன் ௪௫௫ யங்ஙனமூரைச்சசெல்லாம் மர் சாதிகாறிகளைக்
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கலித் சன்றும், “* நர சமசானபேருக குத்தகை விரமபா த * 

என்றுஈ கறிஞன் , இ௫சனால் அறுபவஞானம் ௨ருதீல் வேண் 

ரானால் துற. றே பேண்டுமென்றும், ஒருமலர்க்குத் துற 

&% 0 என்பது பாய. இல்லா த. $லையேயிருக்மவாம். ரானம் 

ண்டானாற்பிபொாதும் எனச் ௪௬௮ பூல்வறத் இலிருப்படனை 

"கீஞாலுவாககு பாறு உ டசாரமாக% கூறியதேயன் நி வேறண் 

ன்று அறிம என விரி்க அம்மொழிகள் Bui gb Co 

கும்உ்ண்ண_ம் :*ப ந்சசசொரியோணாம இத்த?” என்றும்,” “அக்கு 

ம்தாணம்பருக் கத்தகை விளல்பாத” என்றும் அறுதிய்ட் 

சராச்து, முஇிகருத் 4 றடறமே பேண்டுமெனச் Fagan 

இச), மேல் ஞானச் இனாலதிய நிற்கும் ௨ஸ்துவி னிக்கு 

ஸ்ங்களேக் கரீரண காரிய முறையினால் விளக்குகின்றார். () 

மேற்படி. வேறு, 

தோனறு கின்ற பொருளியல்புர் 

தோற்று விக்கும் பாருளியல்புக் 

தோன்ற வுனக் கியாழமுரைக்கச் 
சோக மறவே கேட்டிவாய்த் 

தோன்று: பொருள்க எறித்தமுமாய்க் 
தூய்னை ம யின்றித் துக்கமுமாய்த் 

தோன்றுந் தோற்று விக்கும்பொருள் 

சுகமாய்ச் சுத்த கித்தமுமாம், 7 

(இ-ள்.) பிறப்படையாகின்ற பதார்த்சச் இன இலக்கண 
நம, மிறப்பிய7கிற்றெ நிமித்தசாரணமான வஸ் துவினிலக்
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சணமும.விள ப்கும்படி யாமுனக்குச்சொல்ல, துக்கடிவிர்த்தி 

யில் பொருட்டு நீ கேட்கக்கடவை, பிறவியை யடையாநின்ற 

வஸ்துக்கள் நித்தியத்தன்மையற்றதாய்ுபரிசுத்சமான தாய்ச 

சோகரளூபமாஈக் காணப்படும். பிறப்பிக்க (நிமி தீதீகாரண) 

வஸ். ௮கர்தரூபமாய்த் தாய்மையும் ரிச்தியக்சன்மையும் 

ஈ.டையதாரும், பறி, 

காரணம்-நித் இயம், காரியம்- அநிச் இியமெனக்கூறினர், 

பால னான பருவம்போம் 
பன்னு குமாரப் பருவம்போல 

கோல மான தருணம்போங் 

கோலை பூன் றிக் குனிக்தெழுக்து 

காலன் மாய்க்க வனைவர்களுங் 

கல்லென் றமு௮ பேர்மாற்றி 

யேலப் பிணமென் றஜொருபெயரிட் 

டிகொட் டிதெ லொருதலையே, 

(இ-ள்.) சைசவத் தன்மையினையுடைய பருவமு மழி 

யும். சொல்லாகின்ற கெளமாரபருவரழு மழியும். அழகினை 

வுடைய யெளவனப் பருவமும் போம். சோலினை யூன்றிக் 

குனிந்தபடி. யெழுந்து ( தள்ளாடுஞ்சமயத் இல்) இ;பமனான 

வன் கொல்ல, (அப்போது) உரியராவோரெல்லாம் (ஒன்று 

சேர்ந்து) ஒலியுட னழுது முன்னிருந்த பேரையொழித்௫ப் 

பொருந்தும்படிச் சவ மென்று ஒரு புதிய பெயரிட்டுச் ௪௨ 

லையிற் கொண்டொழித்தல் சறப்பிலக்கணமாம். எ-று.
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கருவி னின்று மழிர் துபோங் 

கண்ட குழந்தை யினுங்குமாப் 
பருவம் தனினும் போந்தலணப் 

பரவர். தனி gy மழிரந்துபோ 
முரூவ நடு ங்கு மூப்பதி6 னு 

மொடுங்கு Oni aa am coud go 

மொருவி யழித லியல்பாகு 

மூலகத் துடலின் வாழ்க்கையுமே., 

(இ.ள்.) கருப்பைக்குள் சர்ருக்கும்பொழுதும் அழியும், 
கருவி லழியாமற்) பிறந்து காணப்பட்ட சைஏவச்இிலும், 

patos sion அழியும், மேளவன பருவத்திலுங் கெட் 

கழியும், அங்கங்கள் தளர்ச்சசைகற இழப்பருலுத்திலும் 
அழியும். பெள இரப்பிரபஞ்சத்.இல் சரீரத்தின் ஜீவிசத்துவம் 
மூச்சாஃத்திலுவ் கெட்டொழிதல் இலச்சணமாம். (௭௭) 

பஞ்ச பூத மழிந்துபோம் 

பானுத் இங்க ளூடுக்கள்போம் 

வஞ்ச வ௬ரர் மடிர்திடுவர் 
மாகர் பதம்போம் வல்லரக்கர் 

அஞ்சு வார்கள் போபெதர், 

அஞ்சும் பிரமன் பதந்தானுக் 
அஞ்சுர் இருமால் பதக்்துஞ்சு் 

். தஞ்சா தொன்றே பரமபதம், 

q



Fo மகாராஜா குறு, 

(௫-ள்.) பஞ்சபூசங்கறா மழியம். ரூரியணும் சரத 

ணும் ஈகடத்திரங்களு மழியும். வஞ்சனையுடைய அகரர்களும் 

FRONT SA, ஆகாயவாகளின் இரப்பிடங்களைமழியும், வலிய 

அரச்கர்கள் மழிவார்கள். இர்ரனது பசவியு “மழியும். மீர 

பாவினறு பசலி, uy மழி.பும். நாராயணனது பசவி.ப பழியும். 

பாமபசமொன்றே யழியாதது, எறு, (௭௮) 

கோலி ஈக மெலும்பிறைச்சி 

அக்லமேதை பச்ளை யொன்ருப்த் 

தூலி கரிக்க வுடம்பாஞுர் 

தொட்ட வெவையுர் தன்வடிலாம்க் 

தோலி யடக்கிக் ௦ கொளுமிகனைன் - 

கூறு கூழு? கோக் ச்கானூ 

போலி யுணர்வோர் மகிழ்வெய்அம் 

புனித மென்றும் பரமபதம், 

(@-ar.) சோலும், இரசத்சமும், என்பும், மாழிசமும், 

சும்லெழும், மேகம், மர்சையங் நலக்து ER ESF FT Loren 

இச்சரீரம், சன்னிடத்தில் வந்து பொருந்திய சேர்க்கைப்" 

பொருளாகிய வனை சதையும், தானாதவே கருதிக்கொள்ளு 
இற இல் வுடலை, 4 (தோலு-மிரத்சமூ - மிறைச்சிபுிமன்று) 

வஹேயவேறாகப் பாராமல், சாமானிய அறிவுடையலர்சள் சர்: 
தோஷ்ிப்பார்கள். மூக்தாலச்இிலும் தூய்மையானது Ga 

பசமேயாம், எாறு.. (௪௯)



OLA WT Vay. Aw Ae 

ன . 
BA BDA WI NBN யா; punts 

வறையல் சோணை யவர் யெல்லாப 
பாக்கு கி HE GPO wm PS git 

பண்பாய் 3 கரத் ஸு ட்ட adam 

SLIT IEG GAL OPE ase W115 gilt 
போய்மாண் மீறில ெண்மடங்கே 

பி ர: க்கு தி By மிரண்டா ரூ 
மிளை யென்று ல பபபைன்றும், 

ஸஜள்.) தண்ப்சை முனிஈப்டடியே யான் சொல்வ 

சகெட்பாயாக, உலகமூமுமையும விரிச்ச சோண்ரஒு வளர்சவ் 
அடிசில் மோரை றப்ப: BELG EGY அம் CLP. EE Car aa ன்ற 

வில்" கருப். ஈசயுப் பையுள் சட்கண்டல், அதில் : சாலும் மி 

அல், ஐ 2 உதராக்இனியால் வருகி ஸ்! சில், Sumner vn’ wu! ௧௮௮ bs cor 

Lov ite, சாபுவிஞல்உசைபடல் எனப்பொரும் பம பரிய 
ஐலகைச் துன்பசீகளள. அழிதவில்,அிறவிச்துவ் ட் ரம் ஏண் 
மடங்கான அஷ்பங்களுள. வளர் gos ல், இளமைச் தன்பென் 
இல், மூப்பு gf gar Queer றும் இ. ரண்டுபகுகியனவாம். 2-0. 

MRSS uA NSS gers 

விளங்கு ளமை யிரண்டவையின் 
வருக்து பிஏரிபின் மிசத்தூன்பம் 
வளமை மிளமை ஒன்றாகும் 

கருத்த தறியாக் குழர்தையெனி wi hl, 
குமார மன் அல் காளை யன்று 

பருத்த மறியரூ ததிற்றுன்ப 
மடையும் பாலப் பருவ த்தில், 

   



௧௦௦ மகாராஜா .நுறவு. 

.. (இ-ள்.) மெத்தன்மையான சாலம் மிகவுர் துஸ்பம் ; 
விளவ்குஇன் 2. இரவசையான இளிமைப் பருவங்க.ரிலும். 
(மற்றைய பருவங்களைவிட) வருத்து வியா இகளால் ௮8௧" 

மான துன்பம், வளப்பமானதர்சச் கூறப்படுதற இளமைப் 

பருவம் மூன்று பிரிவின சாகும். ௮ அவை அறிவென்பது சற்ற 
(நில்லா ௪ சைசவப்பிருவம், குமாரப்பருவம், யெளவனப்பரு 
லம் என்றுசொல்லப்படுகிற பாலப்பருவத்கில் நா ற்பொருள். 

மாசதப்பொருள், இருஷ்டிப்பொருள் என்பவைகளைச் தெ! 

வாச உணருதற்குச் சச்தியுன்மையினாள் துன் புண்டாகும். 

கந்தை தாய ராதிரியர் 

தாங்கண் முனித NOTES CHEE 
அிக்தை கலங்குங் கவுமாரஞ் 

சிற்த காளைப் பருவத்தின் 
முற் த பே நாய் காமநோய் 

முரடுகித் சுணிக்கப் பொருடேட 
விர்க புவனக் இரவுபக 
படைய ரக தொழித்றுன்பம், 

(இ-ள்.) குமாரப்பருவத்தில் தகப்பனுந் தாயுங் குருவு 

மாகிய இவர்கள் தோபித்தலுக்குப் பயச்து மனங்கலங்கும், 
(கல்லி, வஙிமை; அழகு இவைகளால்) சிறப்பு ற்றசாசச்சொல் 
லப்பிற யெளவனப்பருவத்தில், அதிகரிக்க ற பச யெனும் 

தோயும், காமவியாதஇியும் மிகுத்து. அவைகளை விரைந்து 

சமன் செய்ய இரவியச்சைச் சம்பாஇத்சற்கு இம்மண் ணு 

é



மகாராஜா துறவு. 

Va ge Slov இடைவிடாமற் செய்கின்ற தொழுிலாகி 

பம் (ஐ. ண்டாகும்.) எ-று, 

பொருளுண் உாகிஜ் காப்பூசனாற் 

பொருக்துக் துன்ப மாரசண்கி 

ஷஜெரதம் மிகுத்த வரசரா 

அதவுந் துன்ப பொருகுடைக்கிழ் 
ர . 

நிருப னாலி னோய்மாண 

கேரு மென்னும் பயத்தானும் 

வருவ தெனையோ ம.தபையினி 

லென்றும் வாடித் gory mG, 

\ 
இ-ள்.) இரலியமிருக்கால், அதைக் காப்பா தறுல தாவ 

வள்புருைடாகும். அச. னாக விருஈசால், தன்னை ச்சாட்டி 

லும் ஒப்வற்ற பெரிய வேந்சனால் துன்பமுண்டாகும், (உலக 
மேழுமையும்) ஒரு குடைகிழலி லாளுஏற ஏசசக.ராதிபஇயா 
யிருக்சால் பிணிபுஞ் சாவுமுண்டாகுமென்னும் பயத்தாலும், 
(இரச ஜனனச்.இற் சக்ரவர்2 இயொச விருச்சறோம்) அடுத்த 
ஜன்மத்தில் எல்௨ஈறாகுமோ எனவுங் கருதி வருர்இச் துன் 
பப்படுவான். ௭-௨. 

மாகாக கசுரர் பகையுள து, 

மகிழ்ச்சி வாட்ட மிகவுமுள 
காகத் தகலா கோயுமுள 

தீனங்கு LPT FI FOF LION Bi 

(௮௩)



Hoe, மகாராஜா தறவு. 

போக்கு | அழுற, சுண (Agar, Bi 

டெ ரான் ற் அவளது & Mu. ! தீயே 

Criss Rom (க wall 6 ise aff 

அறக்குத் கன்னை Gi குருதே, 

(இன்) தேயர்சறாம்கு அசுரர்களது பகை யர கின் 

ரது. ai OTe Ws itt BUILD அசேகமாக al RAB sir Os. 

ந் ங்காபா எருக்க றி os யாகி ப io) ஸ் ட்துனா நி 

மன்மசஈனுமிருரி கிண், ன், அசைய மிருக்கின்ற தி, (இர் தல் 

பொருர்கலா ௧) போ ங்களில் மிவு 

கட்டட Dow ஸி 

ம் அழாத்துதிலுமுஸ்டு, 

கற்பகால & ev er Foy So, Dare. துன்பவரிசைகள் இல் 

வண்ணா மாக விருக்கிண்ற wie சேவலோகச்தில் என்ன ௬௪ 

அிரும்கின்ற த 2? (ஒன், ஜிமில்லை ல.) எ-று; (2) 

ே சுவர் மனிதர் அன்ப த்தின் 
றிறங்க விவவா மாகியிடி, 

ot T a Brot மிருகமுத 

லரர மிரு மைவ கையி 
லோவ லில்லாத் அன்புச்கோ 
வமை யில்லை திரயத்தி 

Coma அன்பஞ் சொல்வதெளை 
கோயே. பவ 1 5B சுகம்விடே, 

இ-ள்?) தேகர்களதம் மனி சீர்களதும் ஆய 3 நண்ப க் 

eer en மாகுமாலை, பிறக்தனவாகவுள்ள த்ரழ்க்ச 

ஜா இியாகிய மிருகம் மூசல் ௮சரம் வரைக்கும் உள்ள ஜந்து



மகராஜா துறவு, ௧௦௩ 

௮கைள் சோற்றங்களில் செடாத நுக்கத்தும்கு ஓப்பேயிஷ$வ 
ஈரசச்திலே வருந்துதிற வருத்தத்தைக் கூறவேண்டே 
சேன்னை 1? துன்பமே பிறச்சல், சுகமே மோக்ஷம், oD. 
* 

ஈம் மிர்கமூச லசரமீராம் ஐவீக என்பது, விலங்கு- 
பள்-ஊர்வினா$ீர்வாழ்வன-தாவரம், (om. 

மேற்படி வேறு, 

இக்க விழிவை யுடைய விடுத பாயை யசத்தே 

யர கவுயாவை wow ang பிரமன் சத்தே 

Ghd மனதிற் ¢ றர்ந்தோர் தள்ளி யஃதை நிற்ப 

ஸந்தன் மனதி OMT SBI CAP யூஸ் தமைச்ச பாராய், 

(இ-ஸ்.) அமைச்சனே ! இச் சாணப்பக்கிற, சாழ்வு 

பயொசுச்திய இர சழாயாருபமானது அசத். த, அந்தவுயர்வினை 

யுடைய அப் பரமம் சத்து, சங்கள் சங்கள் மன இல் இதனை 

யுணர்க்சஉர் (மாயாரூபமான பிரபஞ்சச்சை goof திய ரூப 
மானசென்ற) தள்௦ப் எச்சப்டொருளோடு கலந்து நிற்பார்கள் 

(என்பசை) நீ உன்னுடைய எனச்தில் சேய்யையாய் ஆலோ 
Be ore, எ, (௮௪௯) 

பொய்யென் நிதனை யறிந்தோர் 

பொருந்த நிற்ப துளதோ . 

மெயயென் றதனை யறிந்தோர் 

மேவா திருப்ப துளதோ



SOP மகாராஜா துறவு. 
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வைய முளதோ விதனி 
உலமைச்ச பாராய் ஈன்ற? 
யய்ய வறிவி ரைதோ , 

ருழல்வர் நீக்க மாட்டார், 

(இ-ள்.) இச்சு மாயாரூபச்சைப் பொய்யானதென்று 

அறிந்தவர்கள் அதில் g.@ கிற்பதவும் உண்டோ ? அர்த 
பிரமச்தை நித்தியமானசென்று அறிர்சலர்கள் அதனையடை 

யாமலிருப்பதவும் உண்டோ ? இற் சர்தேக முண்டோ ் 

மர்இிரியே !£ ஈன்றாய்ப்பார். <a த்தியடைதற்குத் தக்க ஞான 
மில்லாச.ர்கள் அதிலேயே உழலுலார்கள். (அன்றி) பக்த 

நிவிர்த்தி செய் தசொள்ளமட௩ட்டார்கள். எ-று, ar) 

பொய்யை மெய்யென் றறிந்து 

போத மின்மை யாலே 
மெய்யைப் பொய்யென் றெண்ணி 

மெலிந்தே யுழல்வ ருலகர் ‘ 
பொய்யைப் பொய்யென் றிந்து 

போத குருவி னருளின் 
மெய்யை மெய்யென் நறிக்தே' 

மெலிவு தீர்வ ருயர்ந்தோர். 

(இ-ள்.) ஞானமில்லாத குறைவினால், மாயாரூபத்தை 

நித்ெெமானதாக உணர்ந்து, நித்தியமான பிரமத்தை இல், 
லாததாகக் கருதிப் பிரபஞ்சவாசிகள் வருக்இத் இரிவார்கள்., 
தீவிர பக்குவமுடைய பெரியவர்கள் மாலையை மாயையா



மகாராஜா துறவு. ௧௦௫ 

கவே.அறிர்து, ஞானாசாரியன து கடாகூ த்தால் பிரமத்தைப்' 
பிராமாகவேவுணர்ர்து அனர்ச்சகிலிர்த்தியை யன டார்கள், 

உலகினர் தமக்குப ரோ சமின்மையால் முரணாக உணர் 

இன்றனர். துறவிகளான வுயர்ர்தோர் ஞானகுருவின் கடந 
க்ஷத்தால் உண்மையாக உணர்டின் றனர். (௮௮) 

ன்பற் தோன்றி லெவீநர் 

அறந்தேக ராய்க் sot SCs 
பின்பர் தேட லியற்ளீக 

பின்ப மென்றே தோன்றி 

லன்ப தாக நீங்கா 

ரவர்கட் கெங்கன் உடு 
நன்ப சமஞான 

நீட்ட மமைச்ச சொகலாய், 

(இ-ள்.) சவ்விதமான மர்சா கொரியும் (சர ரபோஷணை 

யா.இகளுக்கு9ர இடையூறு உண்டாகுமானால், மனைவி மக்கள் 
முதலானவற்றை யெல்லார் துறந்து தணித்திருந்து சரீர சுக 

ததை ன்தெல் சுபாவதருமம், அச்சரீர சுகமே சுகமாசச் காண 
ப்படுமானால், (விருப்பம் அதிலாசலால்), அசைவிட்டு நீங்க 
மாிட்டார்கள், அப்படிப்பட்ட ௮ நதிசொறிகளுக்கு எவ்வண்ணம் 

சல்ல பீரமமான இலகதியார்த்தத்தில், சசேகத், தியானம் உண் 
டாகும் ? 1 மந்திரியே நீ கூறக்சடவை. ஏறு, ௪ 

'உஒகவின்பமேயின்பமாச த்சோ ற்றினவர்களுக்கு ஞான: 

வின்பங் கைகூடாசேன்பது இதனால் விளங்குகின்ற,



௧௦௭ மகாராஜா நறவு. 

இழிவை யுணாச்கா ௮ுபர்வை 
 யெலருக சேடிே சாக்கு 

Apion ou யுணார ருயர் வை 
யெய்த நோக்கா சென்று 

(பிபிவை பி மிவென் வணர 
ves . ட . “ இ ல . ge க. . 

Ga FH BIOS OME கு 

பிழி வையு டையோர்க் கமைர்ச 
ம ர ர விதனை ub துணமாய், 

(இ-ள்.) எச்சன்மையாணவர்சறைம் அ.ந GF ESO Ge 2 AT 
ரவார்சளாணால் உ௫ிசமானகைத் சே ig பார்ப்பார்கள், ora 
காலச்திலுமே அதுசிகமானதை அருக 1 ஈமானசாக அறியாச் 
டர் உரிசமானை யடை சற்குப் பாரார்கள். US Game or, 
Am தூத மான பிரபஞ்௪.௦ ந்சை அர௫கழாகசென்று ஆஹி. 

ச், ற்ளா எப்பொழுசாகும் bch GPC! ! நீ இசனை ஆலோசனை" 
OF ig Samune. எ-று. 

௪௧ நூக்கஙகளி மைர்வு தாழ்வுகள் புலப்படா தாருக்கு 

எகுஙனம் அவை கின் தார*ம்மியங்கள் தெரியும் ? 2 அஷை 
ஓறுவணுக்று வரு சல்வேண்டிமானால் அகேஃகாலஞ் கெல்லும். 

6 இவ் வுண்மைபுணர்ச்சிமினருமையை விளம்கு தற்கே எக், 

சச்மாலம் வாய்க்கும் ?? என்னார். (#0) 

பேக வாதி களைப்போற் பிரபஞ்சம் வேற தெனவே 
பச கன்ற தலவே் யெமையன் “தியஇல் லென்றே ' 
போத விழியிற் அுறர்த புனிதத் அறவே கண்டாய்" 
சத மதிபோற் குவிர்க்து செனனயிவப்பர் நீரும்,



மகாராஜா FMA. Hiet 

. (8 -ள்.) இவைதலவா இமளைப்போல பெள இகப பப. 

சம ண்டாவசான ஒர ற் துவென்று (ரால்) (ப) OG, fa 

உசல்லவே 1 ஐக்யா ற பலத்தில் நிற்கும் எம்மை விட்டுப் 'பி. ரப 

Mein eter LRT ரண்டாவசொன்று நுலலையாகவே, ஞான சோத 

'ரெக்தா இ சண்டு துறந்த சருமலமான 5 அறவு இதவே. இற 

ஸல் இயற்கையான சளக் னையுடைய சர் இரனைப்போல 

  

கு.பீர்க்கா பிறவித் sururbus உஷ்ணம் ஒழியும், எற, 

பேதிமாதிகள் றா 4] னிறா நி ABOU SL Ges நிமாணி 

பீரப்5ரமச்ஙற்றுச் சுரா இிவிஜாகி சுசபேசங்களைச் கற்மிப்ப 

சீம்பபஸிருத்சமம் ௪ 5 BOs: SYS weer gs Gat ume w, 

இவர் அனைச்தும் அச்மாலிலாரோபித: மெனச் ௧௫ இ 

கப்பர், os Yel? ஈற்பி, :செனம் கொண்டவர். எமையன் மி 

முதில்லெள்றே பே ரசவிழியிற் CIWS eC) FH a றவு எண் 
wee gait ga wed Slow araO seh pane வளச்சு ரும், () 

இ) நு இற் வி டத்தி லி 4 iO \O ch 

யெய்த லாமென் அு.ரைக்கிற் 

Doms Cus பனத்தோர் 

Bo ரனினு மொழிந்தே 

பொருந்தி யேசார் குத்திற ற் 

போத மடக்க வேண்டும் 

வருக்து மனத்தோர்க் கென்னை 

வாயத்குமமைச்ச சொல்லாய்,



௧௦௮ மகாராஜா துறவு. 

இ-ள். ) மூன்னிருந்த இரகாச்சிரமச் இல் இருக்கஉண் 
ணமே முக்கதியின்பச் இனை அடையலாமென்று கூறப்படலா 

மாஇல், (கருமபரிபாகத்தாலு ம்), சாஸ்தீர ௮ ஆராய்ச்சியாலும் 
செய்யவைப்பட்டு நி ற்கிஈ பரிசுத்தமான மனத், தினை புடைய 

ஒப்பற்ற மை ராக்யெமுள்ளவளுகவிரு ருந்தாலும் சமுசாரத்சை 
லிட்டு விலகத் கனிமையான இடச்சை யடைந்து ஜ௨போ' 

சத்தை இலயப்படுத்த வேண்டும், ஸம்ஸா£க்கத்தி லழுக் 

திய மனத டையவர்களுக்கு எது கைகூடும் ? மர்இரியே! 

நீ சொல், எ.று, 

இத்தகைய ஞானச் இற்குத் துறவென்றொன்று வேண் 

டுவ தில்லையே, இந்த நிலைடையை இருந்த விடத்திலேயே 

அடையலாமே எனச் சஙகச்ச அமைச்சனுச் * குத்தரமாகக் 

அறவிலன்றி அ தபவஞான்ஞு சத்தியாது என அற். இயி 
வான் * வருந்துமனத்தோர்க் கென்னை வாய்ச்கும்!? என்ற 

மையே சால வழதொம், (௧௨) 

மூன்மே பனைத் அ மூடித்து 

மூழு௫ முணர்ந்தோ ரிஷ்லி 

னினமே சென்று நின்று 
மேக நீங்கா ரென்னிற் 

றினமே யகமாய் நிற்போர் 
செகத்தி னியல்பை யுணரார் 

"கனமாம் யாழ்ப்பா ணத்தின் 
கப்ப லோட்டம் போல,



மகாராஜா துறவு. ௧( 

(இ-ள்.) மு,சலிலேயே அப்பியாசாதி சசலி காரியுங்க 

தய நிறைவேற்றி, ee ந்றிலுமறிர்தவர்கள் ஸம்ஸாரஈாகளன து 
கூட்டத்தை யடை$தவாகளாக இர், தும், பிரமஞானவ.ர,ப 
வதிஇணின்றும் நீங்கார்ச ஜானால், எப்பொழுதும் ம பஞ்ச 

நாட்டமிலலாது பிரமநாட்டச் கஇிலேயே நிற்படடர்சகளாகிய ௮௨: 

ர்கள் சறப்புப்பொருக்திய யாழபபாணத்துக்குச் செல்லும் 

கப்பலின் ஓட்டச்ளரைப் போல, உலகத்தி னிலச்சணக்சை 

யறியமாட்டார்கள். எ-ற. 

ஏகார்சத் இலிருந்து ணீவல்ய சுகத்திலே. ௮றபவத்டு 

லாச்கியபின்னர் இல்லற சருமங்களைப் பார்ப்ப வளாக ஒருவ 

ணிழுக்கலாமே யென்ற அணிமச்சனைப்பார்த் எ ௮.து பொருக் 

தாது. இகமுசமான அ.றுபவிக்குழ் பிரபஞ்சம் சோன்றாது 

சோல தபோது இல்லறதரும மெங்களகி.ம்? நிமா த. 

Bis Os யாழபாணச் துச்சகப்டலோட்டமே சான்றென்றனா. 

யாழ்பபாணத்துச் சப்பலோட்டமென்ற து, யாழ்ப்பாண 

ச்திற்கே பண்டைகாஸீற் கப்பலேறிச் செல்வது ௨ழச்கமாக 
விரு சமையால், ௮ச் கப்பலினுள் ளிருப்பவனுக்குச் சப்பலு 

க்குகெளியிலுள்ள எந்த விஷயமும் புலப்படாமை பண் 
டைசி கப்பலின் தன்மை, (௧௩) 

ஒருத்தனே ரிருளன் wen day 
யொருவேர் தாக்கின் முன்ன 

மிருக்கு மிடத்தை நீக்கி 
Guts ste தானி



5௧ மகாராஜா நறவு. 

ட ட்ட டக 9 te 

LET ih ER LP Go Ol CLP Sol BH நுறு எபி ee, 
ஈணிருக் கு மோகான் 2சொகிலாய 

PD are op axe anes * கருக்கு ஞான முடையோர் 
ந ட ர் wy . ர © 

செசுர்தை மெய்யென் நுழலாரா, 

(இ-ள்) ஒருவன் ஒருவேடனை ஒயர்க்த. ௮ரசககர 
ச ‘ வேடன் கான் மன்னமிரக் . யோ 3) 
ஊணய்தால் அவ்வேடன் தான் முன்னமிருந்சு கூடி சையோ£ 

ஆட்டிய கிரி ட்டையொழிச்று ஒப்பற்ற இரரஜசாணியாயள்ள £i 

பிருப்பானே யல்லாமல், முன்னிருந்த இடத்தையே இடமா 

கக்தகொண்டு இருப்பானோ ?$ மிசால்லாயாக; (அகுடோல்) . 

பிரத்இியக ஞானமுள்ளவர்கள்இஃவுலசச்சை நிஈியமான 
” 4 

சாசக் கருந் இரியமாட்டார்கிள். எ-று, ( 54) 

apes aJOrgan யாிரிய விருதசம், 

மனையினின் மலும் பொருளுயிர்ச் சர்ர்லின் 
வருக்சனங் கெலின் பகிழ்ச்சி 

பினிபையில் வாட்டம் விடயவின் பதனி 
லெட்டுணே யாயினு மாசை 

பினையதிற் றம பிரவிர்த்தி தாலும் 
பேசுமிநர் நான்குமில் லெனி.லுச் 

கனையணர் வதற்சூச் சாகனஞ் செயுங்காற். 
ஐள்ளியின் னிற்றலே சகதி. 

(இ-ள்.) இல்லறத்திவிருஈதாலும், இரவிய சம்பந்தச்சா 
ஓம், ஜீவசம்பர்தச்சாலும் சோகம், அவை கெ௫ுசலினால் சர்



LOH TT eq AD Ye ‘DES 

தலம், GotaurwrarSaguma. i’ arliw yi eter 

டாரா சலா கய ல gue BEG SOW CT G0 OT OT aul ca HOY. TD 

oar ge, இலைஷில் af GURU na ETN! 

wie இட்ச*நாறுமே இல்லாதுபோறறலும், சன்மா. பிய 

சற்ரூ அப்வியாகஞ் செய்திற காமந்இல் இல்லா 80 விடம் 

பிலகியனத்தவே முறைமை, எழ. 

யுருச்சனம், மூழ்க), வாட்டம், அசை யெ நான்டு, 

அல்லா சீல யிலும் அதம ஸ்னாறுபவசாலத்தில் Glraons 

ம , இரத்தம் ல் கூடாது, ஏகாரம் - தேற்றம், (iets) 

துறு பனயின் பீ்யிக ழ் தக்கர் 

OF ILO’ பார னின்பமே வேண் டர் 

சாதக ம தீனிற் ெ மூடங்கூகால் விடயத் 
தடையுதாலு Fi 1 & BU LOT esr 

போ, San லவையுக் தோன்றிடா தந்தப் 

டெ ருவிலா en BB Le லிடவே 
யாதலிற் றுறவின் ஞானப ஞ் ஞான 

மாருல ன் நறைகுவர் பெரியோர், 

(இ-ள்.) மற்றம் பொருந்திய சழுசாரச்திலுள்ள உற் 

மின்பத்தை இத, ஒரு இன்பமாவென்று வெறுத்து, அந்சச் 
கெம்விய அருச்த நிச்சயத்சாற்கிடைத்த பிரமானர்சத்ைசயே 

விரும்பி, அப்பியாசத்தை அவ்விஷயத்தில்.” ஆரம்பிக்கும் 

மோது அவ்வொப்பற்ற பிரமாநந்தம் ௮திகரிச்சலினால் விஷய 

இன்பம் விரோசமாம், அப்பிரம இன்பம் தைகூடினவுடனே



562. மகாராஜா துறவு, 

அரச விஷூயஇன்பங்களும் இன்பமாகக் சாணப்படா. கை 

Here, துறவறத்திலல்லாத ஞானம் அஞ்ஞானமேயாகு 

மென்று ஞானிகளிற் இறந்தவர்சள் சொல்லுவார்கள், 

இன்னொரு விதமாகவு முனச்குரைக்கன்றேனென . 

பின்னரும் துறவறத்இல் . நிற்றலே ஞானத்திற்கும் தகுதி 
ானவம், துறவிலா ஞாலம் அஞ்ஞானம் எனவும் கூறினர். 
இ.த என தபிப்பிராயமாச்திர மன்று, ஐத்மஞாணிசகளான 

பெரியோர்களுடைய அபிப்பிராயமுமாமென் றுரைத்சனர், 

இல்லற மதனி ஓுறைந்துளோ நிடத்தி 
லிருப்பினு ஞானங்கீ மிரும்பிற் 

புல்லிய மாரத் தனமென விளங்கும் 

*போக்கியில் மினைக்துற வென்னு 

நல்லந மடைந்தோ ரிடத்துறை ஞான 

ஈற்றங்க மிசையிரத் இனம்போ , 

லெல்லையி லொளியாய் விளங்கிடி மாயி 

னில்கிறப் பன்றுஞா ௦ னிகட்கே. 

(இ-ள்.) ஆத்மஞானமானது ரகஸ்தர்களாக விரு, 

வர்களிடத்.தில் இருந்தாலும் உலோகங்களில் சாழ்க்ஈ இட 
பொடி பொருச்தியு சந்த ரத்தின ச்தைட்போல விஎவ் 
அதைவிட்டு இரகவாழ்வைத் துறந்த துறவென்னும் s 
றத்தை ௮அடை5சவர்களிடச் இலிருச்கற ஆச்மஞானமாச 

லோகங்களிற் றந்த பொன்னிற் பொருப்திய இரத்த



மகாராஜா துறவு. ௩௧௩ 

தைப்போல அளவற்ற பிரசாசக்தை யடையகாகே ota 

கும் விசாரிக்குமிடத்து ஞானமான்களு£்ரு. இரக்கி cnt 

மற் சிறக்கதல்ல- GT gfe 

ஞானாச்தினம் பிரகா ஈர்குச் துற மாகிய பொம் 

ஒம் பசச்சீமே சருக்த இடம், இல்லறமாயெ இருப்புப் பசக் 

Bin Be Sear cmp wD. . (ear)! 

முூனமனை வர்களு முலஓுறவது மில்ல 
முக்தியை jor 5 FB CHT TOF LL 

/னெமஇ ஸின்ற படியிளும் சங்கை 

பேசுவர் ஆறவுடை Quit am x 

கனலைக் விடுக்து மில்லற பதுவே 

லையெக் வியம்புவ தண்டோ 
wee லிதனை WE யமைச்௪ 

மதிவையன் தில்லஞா னிகட்சே, 

(இ-ள்.) “பக்குவா பக்குவர்கள் ஆயெ யாவர்களாலும் 

துரியாசரமத்துக்கு முன்னம் இருச்சப்படவத இல்ல - 
_ச்தசிவிர்ச்இயின் அறியை யுணர்க்து, விவேகெளும், பின் 

னும் ்: மூன்னோர்களிற்சிலரும் அல்வில்லறத் இலேயே வாழ்க்த 
மையால், துறவிகளை இல்ல றத்.இிலிருக்சா லென்னையென்று 

சங் இதுப் பேசுவார்கள். பந்தங்களை*மயல் வாம் ம். ஒழுித் அம், 

இரதஸ்,சாசரமமே சறர்ததென்று கூறுவது முன்சோ t ? gc 

இரியே! &§ Qos ua Hey atGarAs au uns. இவ்வ 

வாழ்வு ஆத்மஞாசீரிகடகுச் ஈறர்ச சன்றாம். எ-று. 

8



& bd மகாராஜா துறவு. 
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உட்கருத்தொன்றும் புறக்சருத்சொன்றுமாம இல்லறச் 

இலள்ள விடேககெள் இய் வில்லற துறவற விஷயமாகப் பேச 

இன்ருர்ர்., நீ இசனைஅஆலவோசிச்கக்கடவை, ௮யஙனமுனா 
மரல் பகஃபாச மென்பதை லிளகச்குசந்கே ** இனமகசை வ 

சிற மில்லற மதவே தலையென விபம்புவ கஇண்டோ!! என் 
றும், * மடமையன் நில்வஞா ஸணிகட்கு?' என்றுங் கூறிஞர். 

அடிய சகல படங்குகே வலமு 
பகற்றியே யொலிப்படை கெண்டு 

சூடிய விருளை முரு தையும் வீட 
முடிவில்வி டதனையே யுணர்ந்தோர் 

நீடிய ஞால மிசையினிற் பால 
ட னிசமரு ஞூடையன்பேய் பிடித்தோன் 
கூடிய குணத்தி னூரிந்போய்க் குடியின் 

கூலியா வினினியல் படைவார், 

(இ-ள்.) பிரபஞ்ச விஷயமாகச் சகலாவத்தையையும். 
அவைகளொகி௩ட நிற்கும் வாசனூரூபமான கேவலா௨த்சை 

யையும் ஒடுக்கி, ஞானஉாளைத் தாவ்இ, சன்னைச் சூழ்க்து 
மூடிக்கொண்டிருந்த அஞ்ஞானவிருளை அடியோடு விலக்கி 
அழிவில்லாத பர்.தநிவிர்த்தியை யறி6சவர்கள், உயரச் தபூமிய 
னிடத்தில் சிறுவனும், உண்மையான மருளுடையவலும் 
டைசாசத்தாற் பிடிச்சப்பட்டவனு மாகிய இவர்களுடைப 

பொருச்திய குணச்துடனே ஊருக்குட் சென்று, வீகெளி, 

கூலியாட்களைப்போன்ற தன்மையையும் ௮டைவார்கள்,



மகாராஜா துறவு. ௧௧௫ 

விசற்பமாய்வர்தடுப்பது சசலம், மயக்கமாய் விர்தடுபப- 

கேவலம், இச்சவிமு சல் சைவ௫ச்சாந்தகளி லொளுசாரீரர்ச் 

முடன்பாடான வாச்கயகந்ளை உபூயோடுக்கின்றனர். (௧௯) 

வினைகளோ ரிரண்டுஞ் சமமதாய் ஞான 
சேலிடு காலை:பி னிக்கு 

பனையின்பங் கான்ற சோற்றிற்கண் பெர்த். 
மாற்றியே கைவிட வருமேற் 

றனையுள படியே யனுபவ மதனிற் 
Demis தானந்த மடைந்தோர் 

பினையுமவ் விடயம் பூண்பர்க ளெனயவேவ 
பேசுதல் வழங்குமா சொல்லாய், 

இ-ள். இருவினை ஒப்புவாய்க்து ஞானம் ௮ Mahe 

*மயஜதில் இக்ச இல்லறசுகத்தை a Hors soon en ges 

2பாலப் பார்த் வெறுத்துத் தள்ளி அதனை விடவேண்டி. 

வருமானால், தன்னை யதார்த்தமாய் அறுபவரூபமாச வுணர் 

து பிரமானந்தத்தை ய.நபவிப்பவர்கள் பிரமா.றுபவம் வந்த 

9ன்னரும ஐம்புலவிடயங்களையுடைய இல்லற தருமத்தைச் 

காள்வாக ளெனறு கூறுதல் சூக்கத்தக்க காரியமோ நீ 

9சால்ஷ£யாக, எ-று, (௧௦௦) 

விடயலின் பதனி னசையுளோர் தடிக்கும் 
விரிவதாம் பேரின்பச் சுவையி 

னடைகிளைச்,செகியிற் கேட்டவக் கணமே 
யவ ற்நினை | யசற்நிட வருமே



௩௧௬ மகாராஜா துறவு. 

லிடைமூக லீறின் ஞானவா னந்த 
a பெய்துனோர் களும்பினு மிந்தக் 

கடைபனை வாஜ்வை நினைவக்க ளென்ராற் 
கண்டனர் ங௩கையசரோ சொல்லாய், 

(இ-ள்.) விஷய வின்பங்கல லே விருப்பததடனிரு£* 
(go uns பசகுவர்களுந்கும், அகண்டமான பேரின்பத்தின் 
இணிமையின் சன்மையைச் இரவணஞ்செய்ச bs Fw dS 

லேயே ௮வைகளை வெறுக்கவேண்டி வருமானால், ௮ இமத் 

யார்சரசசமான ௮றிவானந்த சொரூபனை அடைந்த ஞானி 

களும், பின்பும் இந்தச் மான இல்லற இன்பத்தை விரும்டு 
வார்களானால், முன்ன ரனுபவித் சறிர்தள்ன அறடவிகள் 
இரிக்கமாட்டார்களோ நீயே சொல்வாயாக, ௪.று, (௪0௧) 

பற்றிலை யாயி னயையினி லிருப்பேன் 
பழையவூழ் வினையெனி லாசை 

சற்றெனு முதிப்பிக் தல்லவோ வுட்டுஞ் 
சகவின்பி லிஹறையெனு மீச்சை 

மூற்றுணர் ஞானத் கொர்கள்பூண் பர்களோ 
முடிவிலா னந்தமே பெரு 

நிற்றலே மீட்டும் விழிப்பினுங் கான 
னீரிற்கண் .டிண்டுக மடைவார், 

(இ-ள்.) இல்லற வின்பத்தில் விருப்பமில்லாசபோது; 
௮வ் வில்லறத்திலும் ௮வைபோன்றவைகளிலும் வாழ்தல் 

எதற்காக 1 பிராரத்துவ சன்மமெனில், இள்சையைக் கொளனா



மகாராஜா துறவு. ௧௧௭ 

சமாவது உண்டாக்கிெயல்லவோஅனுபவிட்ஈச்செய்கும் 1? UML. 
ரண ஞானத்தை யுஷடடயவர்கள் பிரபஞ்சம்இற் சற்மிறணும் 

விருப்ப மடைவார்கசீளா % நாசமிலாத அனந்தத்தை ௮ 

வித்து நிற்றலே அவர்களியல்பு, பின்னும் சகமுகமாமமனஞாீ 

செல்லினும், அதனைச் கானற் சலத்சைப்போல் பொய்த்சோ 

ற்றமாகவே பார்த்து அந்தர்முகமா& நிற்பார்கள், எ-று, (9 

பவமதை யினிமை யெனவெணி விடயம் 

பற்றிரின் றுழன்றவர் தாமே 

பவமதையினிமை யலவெணி விடயம் 

பற்றறுத் தீருட்குரு வடைந்து 

பவமஷத யறுக்கு நெறியுணர்ச் தருஸிற் 

ச. ரவின்ப மடைந்தவர் தாழாம் ் 

பீவமஜை யினிமை யெனவெணி னலவோ 

பற்றுவர் விடயவின் புரையாய், 

(இ-ள்.) பிறவியைச் சுகமானதாசக்கரு தி, விஷபவின் 

பத்தை இனிமையாகச்கொண்டு அவைகளுடன் கலந்து கட 

நதவர்களே பி றவியின்பத் த்தை நல்லதல்லவென்றுகரு இ Sag 
யபோகற்களை ௮டியோடேநீக்டு, ஞானாசாரியனை யடைந்து 

நிறவீராசத்துச்சேற்ற வழியை ஆசரீய்ந்து அவனருளால், 

பாமானந்தவின்பத்தை யனுபவித்தவர்களும் பி நவியை ந நல்ல 
சென்று சருதினாலல்லவோ விஷயவின்பத்தை விரும்புவார் 

சள் 1 நீயே சொல்வாயாக, ௭-2; (som)



௫௧௮] மகாராஜ் துறவு. 

கொடி.மூதல் வாடும் வேர்மூழு இனையுங் 
‘Car gps களைக் திடிற் களைதந்தும் 

படிமிசை கொட்பூ காயீபழ மோங்கல் 

பசுரதி சயமஃ இனைப்போ 

ல.டஉறடு வீறில் பிரபர்கா னாகி 

பகப்பற்றை யறுத்தவ ரிடத்து 

டிவு௮ பானையில் விரும்பியே ரெஞ்சம் 

வருத்தன மாதலென் றறைவார், 

(இ-ள்) வோளனைத்தையும் குற்றமில்லாமல் சோண்டி 
யெடுச் அவிட்டால் கொடியின்மாதல் முழுமையும் வாடி. 
யொழியும் ; அம்வாறு கேரினை யெல்லாம் சோண்டியெ$ேதே 

அம் பூரியினிடத்தில் கொடியும் பூவுங் காயும் பழமும் ௮தி 
கரித்து நிற்றல் சொல்லப்பட்ட ௮சசரியமேமாம், அசைப் 

போல், ஆதிமத்இயாக்ச ரஹிசமான பிரமமே நானாக, உட் 

பற்றை நீக்செெவர்களிடத்தில் ௮ழிவுபடுசலையுடைய சமூ 
சாரத்தில் இச்சைகொண்டு மனமானது பிரவேடுப்பது என்று 

கூறுவார்கள், எது, (௪௦௪) 

ஆணவ மதனைசத் தோய்ந்துட door mr 
ஞமெனத் தினவெரி வவையைப் 

பேனலைச் சுகமென் அ௮ண்மகஇழ்ச் திடுவோன். 
பேரின்பத் தாசைய தாடப்



மகாராஜா தறவு. ௧௧௯ 

ஒணவஞ் ஞான மிலையதின் ஞானம் 
Os amt Big சொருபந்தா னாகி 

யேணவா னதச்சத் கழுற்துவான் விடய 
மெய்திடின் ஞானமே யிலையால். 

-இ-௭.) அகங்காரச்சன்மை யடைந்து நூல !ர2 ஸர 
சானென்ற நினைத்து அச்சரீரா நகேளைப் பாதகாச்ச வே! 
மனமடிழ்வாகக் கொண்டுள்ளவன். பே ன்பம் பப்ப 
மூடையவளனாடத் றவறத்தை யடை/ பின்னர் க > 4-8 
அருஞான பர்சமிழ்லை, AF A pain é Bev சோானத்சையஸ ட 
ஈது சச்பசலகதியார்ச் தமாகவுள்ள பிரமமே FT Co) Quits 
Bru rors se Ge அழுந்திபுள்சவன் வி ஷய வில்பச்மாப் 
பொ ருளாகக்கொண்டு அஅபயிப்பாஞுனால் அரக்கு பூப் 
ன$% ஞானமிருச்சதென்பது பொய்யேயாம், ௭ஃற (404) 

AOE efocpog. wrGihus Sor seu, 
கனலதனி லுணர்விலது காணுர் தனு 

வாதிகளைக் கருதி யேரின் 

௮. னுமவரினி தகனவென் அணர்நர்தவா்க 
ணசையிலதி அலகு தன்னிற் 

DET HHL வுருல தனை யஅபூவத்திற் 
ூனுணர்ந்தீச் சகம தெல்லா 

மணமதனிற் சாலமென வுணர்ந் தவரிவ் 

அலகினீபின மைய னீங்கும்,



கட மகாராஜா துறவு. 
(1 

(இடர். சொப்பனம் இற்சண்ட சரீராதி விஷயங்களைச் 
ETS ns Ged Be FF un Racer உண்மையானதாக நினை ச SH 

MAF பார்ப்பவர்தளைப்போல், ட, இதைச் சாப்ப: dar 

lsinpdverg அறிர்சவர்சள் விருப்ப மில்லா தீவர்களா$ 

இருக்கின்றார்கள். பிரபஞ்சத் இ இல் ல தன்று யதார்த்த சொரு 

பத்தை அுபவமாகக் seo Ik go இவ்வுலக முழுமையும் 

மண ்கினுள் இர் தாசாலம் போன் நன்று அறிந்சவர்கள் 

இரத உலமவின் பத்தி. "ள்ள மோகத்தை ஒழித்து நிற்பார்கள். 

சதாவன்முன் னிரளிருக்கு நயனுடை 
யொருவன்குழிக் கண்ணே வீழு 

மஇகவலிர் சூரனமரீக் களத் தவெரு 
உவுவன்கி ருதறையக் கர்ர 7 

மிசமுலாபா யசமுகிரம் பருந்தினனகூம 
தினிற்செய்வ னிச்சை யென்முல் 

விதமிவைகான் கினுக்குங்குறை மீதின்ஞானிக 
கஇிழுக்காகும் விடயஞ் சென்றால், 

(இ-ள். சூரிய சந்நிதானத்திலே இருள் தங்க நிற்கு 
மானால், ஈல்ல கண்ணுள்ள ஒருவன் குழியில்விழுவானானால், 

மிகு ச வலிமையுள்ள ஒரு தீரன் போர்க்களத்இல் பயப்பட 

வானானால், நெய்யும் 4 2யர்க்த பாயஸமும் சர்க்கமைச்கட்டியும் 

நிறைய உண்ட ஒருவன் கூழைவிரும்புவானானால், இக்க 
நான்குவிதங்களிலும் குறைவைப்போல, பிரமஞாணி விஷய 

சுகத்தில் இச்சைகொள்வானானால் தாழ்வாகும். எ-று, (௧0௪)



மகாராஜா துறவு. B25 

இங்குறைஈ்க பாணடமதின் வாதனையில் 

வாதனைக ஏிருக்கு முமன்றற் 

௮ங்கவறி வஉடயோர்கட்ஷின்றியமை 

wr go) தாழி ஜரொடங்கி நிற் ற : 

லங்கியைச்சும் பனம்வல்லார்க் சனல் ஈடா 

"தின்வினைச எடுக்சா சென் pp 
றங்கும்வினைக் சகே.துவாம் விடயமதில் 

விருப்பாதி சாரா தென்றல், 

49-ள்.) பெருங்காயமென்னும் மருக்திருந்த பாண்டத் 
தைப்போல, ஆசையா திசளொழிர் தும் வாசனாபழர்கம் இரு 

க்கும் 3 சோல்லுதல் ஞான மூள்ளர்ச பக்க 

ஜவரகனுர்குள்ள அ, சுட்டற்ற ஞானாணுசக்தானத்தில் நிற 

2 யாம், அக்னி ஸ். பன வித்யொ சாமர்த்தியம் உள்ள 

வர்களுக்கு நெருப்புர் சுடமாட்டாது, அதைப்போல, வாத 
னைகள் வாராசென்று கூறுதல் Cure Siw வினைக்குக் கார 

ணமாகவுள்ள விஷயங்களில் இச்சை முதலானவைகள் 

9பாருக்சாதென்று கூறுதல், எ-று. (௧0௮) 

உணர்வுடைய ஞானியெவை புரிந்திடிலு 

மிழிவிலிழி வுரைத்த தாகி 

லிணையிலிரு தீயனென்பர் யூகமில 

வதனான்மற் றெவைகள் செய்து



5௨௨ மகாராஜா துறவு, 

மணவதிருழ் வெ.னுமவனே இயன்மிக 
ட ஞானமதற் காகுச் தாழ்வோ 
ஈணுளென்றோ, ஞானமொரு வனைஞானி 

யெனப்பெயரு ஈண்ணி நிற்றல், 

(இ-ள்.) உணர்ச்சியள்ளவ னென்று சொல்லப்படுகிற 

ஞானி எலைகளைச் செய்தாலும் சாழ்வில்லை. தாழ்வு சொல் 

லப்பமொனால் ஒப்பில்லாக இரட்டைச் கொடியவனென்ற 
?சால்லப்படுபான். ஆலோசீனை யில்லாமலே எவ்வித ப௫ர் 

வியாபாரங்களைக் செய்தும் வரமாட்டா மழ்மையென்னு, 

மவனேகொடியோன, ஈன்றாயாலோட்சால் ஞான த்தற்குக் 

சாழ்வுளசோ ? ஞானமானதுஓ.ருவனை ௮டைர் சாலலலவேரி 

(அவனை) ஞானியென்று பெயருமடைந்து கற்பது, பற... 

கறாவயிற்றை யை டய அவுல் கனவயிற்ரை ற 
யுடையதுவுங் கருதிப் பெண்ணி 

ணுருவதனைக் குறிப்பதினோக் இடிற்றோன் வ 
முளபடியே யுலகு தன்னிற் 

குருவையடைர் தவனருளிற் சொரூபத்தை 
யனுபவமாக் குறித்து ளோரு 

ப மிருவையத் இடம்பமாய்த் தமைஞானி 
| யென்போரு மேதிற் றோன்றும், 

, (இ-ள்.) கருத்தஷகியிருக்கற வயிற்றினையுடையதவும, 
பெருவயிறு யிருப்பதனையும், பெண்ணினது அவயவத்தைக் 

குறிப்பிளாலே பார்ச்தால் தெரியும், ௨. ள்ள வண்ணமே உல



மகாராஜா துறவு. ௧௨௬ 

கத்தில் ஞானாசாரியனை யடைந்து ௮வனது கடாகூச்சால் 

பிரமச்தை அபவலகஷணமாச லஷித்து ஏகேப்படுத் இநிற்ப 
வர்களையும், பெரிய உஓகத்திலுள்ள இன்பத்தை இன்பமாகக் 
சொண்டு தங்களை ஞானியென்று செகல்லப்படுபவர்களையும 

எவ்விதத்திலே காணப்படும், எ-று, (௧௧௦) 

அருச்சுனற்கு மிராமனுக்கு பதிகார 
மலைபார் கதே யறைந்த நாலின் 

கருத்சறியாப் ஞானமொன்றே பிரமாணஞ் 

FHM FUNG) கணக்கள் ரகம் 

விருத்கமறி வாசார மூடையோனே 

ஞாஷீயில்லோன் விருத்த னாகுந் 

திஞுத்தமுட னமைர் சவிது* துரிவென்றே 

யுட்கொளவாய் தீர னாகி, 

(இ.ஸ்.) அருச்சுனனுக்கும்,தசரச ராமனுக்கும் கண்ண 
னும் வ திஷ்டனும் பக்குவகோக்கி யுபதேசித்த சோவா௫ட் 

டங்களை 8 யுணர்ந்சாயில்லை, ஞானம் ஒன்றுதான் பிரமாண 
மர்னது, அவ் விருவருக்கும் உபதே?த்த அது ஞானத்திற் 

சரியா லட்சணமாம். ௮.து. முறைமையல்ல, வைராக்கயெ 
லஷ்ணமுள்ள ஞானாசா...ச்தைப் பத்ஜினவனே ஞானி, 
ஞானத்துக்குக் இரக வேறுபட்டவனாம், மர் இரியே | செல் 
வைமாக இது துணிவானதென்டூற தைரியமுடையவனாச 

எண்ணத்தில் ஷைச்சச்சடறை. எறு,



௧௨௪ மகாராஜா துறவு, 

இங்கனம் ௮ரசயோடு தறவறச்திலன்றி மு.தஇி இல் 

ல22,பில் வராதென, அமைச்சன் - அங்ஙனமாயின், அருச்' 

ஈனன் இராமன் என்: வர்கள் ஞாணிசளாக இல்லறத் வீரு 
ந்சார்களே என்றனன, அ௮கற்கு ஞானயோடி Bowes | 

கை வாட்ட மென்பவைசளை அருச்சுன *இராமர்கள் 

கேட்ட துண்மையே, அிச் சோவாடூட்டங்களி ற்கூறும் விஷ 

யஙமளும் உண்மையாகும். அத ஞானத்திற் சரியை, அர் 

ஈன விராமர்களின் தேனடி ரிய வியாபாரங்கள் £சாசார 
வாசிட்டங்களை ஒத்தனவன்றும், ஞானத்தின் ஞானம் என். 
னும் உயர்நிலையைப் பற்றின்வனே ஞாணியாவன், 

நீ இன்னும் பக்கு௨ஙில்யை அடையாமையால் அந்த 

உண்மையை அறிந்திலை எனக் கூறியிருத்தல காண்க, 

நூலின் கருத்தறியாய்? எனவும், ் அறிவாசார மேடை. 

யோனே ஞானி! எனவும், * அல்லோன் விருத்தன் ? என 

வும் கூறியிருத்சலை ஊன்றி அராய்வார்க்கு உண்மை புலப் 

படாகிற்கும், (௧௧௪) 

மேற்படி. வேறு, 

என்றங் கனேக மாய்கிரித்தே 
Gore யோகி யுரைசெய்து 

தின்று வாக்கு தீ தனையடக்கி 

சிமிடத் sep wer pimp



மகாரரஜா துறவு. கவர 

மொன்று மில்லா வெறும்பாழா 
யொன்ருஞ் சமாதி சனையடைந்தா 

னின்றங் கமைச்ச னிதுகண்டிர் 

நேர்மை புதிதென் றஇசயிக்தகான். 

(இ-ள்) என்றில்வாறு Cae விசமாக விரித்து இரா 

ஐர்களுஸ் யோடியாகிய அம்மன்னன் சொல்லி, ௮ஸசயா 

திருந்து வாக்கர் இிரியச்தையும் ஓக், மனதையும் நிமிஷ gs 
திற்குள் ஐயச்செய்து, வாக்யொரிசோசனையில் ஒன்றுமில்லா 

wo ead இன்பமாய் ஏகமாக *ர்கும் சச்ரூபமான பிரமக் 

துடனே கலந்து நிற்கிற சமாதியை யடைர்சனன், அட்வி 

$ கல் நின்று மர்திரியானவன் அதனைப் பார்த்து இது 

ஆன்ரியமான விஷயமென்று ௮செயமடைந்தனன். எ-று, 

இரச வுணர்வு நமக்கின்௪. 
*மெய்த வில்லை நாமிங்கே 

யெற்ஆவுணர்வு கொடுகிற்பே 
மென்ன வமைச்சன யூகித்து 

வீந்த வழியே தான்நிரும்பி , 
வளப்ப*முடைய மாபுரிக்கே 

பந்த முடையோ ருடனிருக்து 
பகர்ந்தா னரா னியற்கையெல்லாம், 

(இ-எ்.) இவ்வாறு சமாதி கூடத்தச்ச அறிவு ஈமக்கன் 

னு உண்டாகவில்லை, நாம் இங்சே எர்.த௮.றிவைக்கொணமி 

கிந்சப்போன்னோமென்று மந்திரியானவன் ஆலோடுத் தச்



ao me மகாராஜா துறவு. 

சான்வரூம்பொழுது எர்சவழியே வந்தானோ ஐந்த வழியே 
இரும். வளப்பம்பொருக்திய,தனது ஊரையடைநஆ்து! ட். 

OPK msg மஹாராஜன து கன்லையெல்லாம் கூறிஞன். 

கேட்ட போ்சண் மிகவியக்து 
கிட்டா தென்றே யிம்முனிபோற் 

றேட்ட முடனே We Tau 
டேடி வந்து பணிந்திடவும் 

வாட்ட முடனே தா Upon é 
மனையாள் பதத் 2ல் வீ ழ்ந்திடவு 

நாட்ட மாறு பாடின் 
ஈகைசெய் திருந்தா னற்றவனே, 

(இ-ள்.) அதனைக் கேட்ட ௮ரசனத உரிமைச் சுறறத் 
ர்கள் மிகவும் அச்சரியங்கொண்டு எப்பொழு, தும் ல 

விராஜயோகியைப் போன்றவர்கள் கஇெடைய்பது கஷ்டமெ 
ன்று காணவேண்டுமென்ளும் விருப்பத் ;ட€ன ஒய்வொரு 

வர்களுர் தேடிவர்.து சமஸ்கரிக்சவும், சோகத்அடனே' தாயுர் 

தச்தையும் மனைவியும் காவில் Spe s வணங்சவும், நல்ல 
௮௧௪ ஞானயோட தமது லட்ூயோர்த்தப்' பொருளினின்றீக் 
திரும்பாமல் புன்னகையோ டிருந்தனன், எ-று, (௧௧௪) 

வத்த பேர்க*ளூடன்வார்த்ல தீ 

மலரா திருப்ப வவரறிந்து 

பந்தமுடையே ஈமக்கென்னை பகாந்தசற் 
ரோன்று மெனத் திரும்பித்.



மகாராஜா தறவு. ELV 

338 OB Og orapts 
டவலுஞ் ரிறி௪ நாட்சழித்துக் 

தொர்ச மொன்று மில்லாத 

சய்மா முத்தி தானானான். 

(இ-ள்) அங்கு வக்சலர்களுடனே வாய் பேசாஇிருப்ப 
தைய. ஸரணர்ர்து காமோ பந்தமுடையஃர்களாச விருச் 
கின்டேரம். ஈமச் சென்னசொன்னால் தெரியும் என்று கூறி 
சொண்டு துத்தம் இரப்பிடஙகளுக்குப் போய்விட்டார்கள், 
அய் விராஜயோடி.பும் சில தினஙகளுக்குப் பின்பு யாசொரர 
ப*்சமுமில்லாத இயல்பாகவே விளங்குகின்ற முத்தியை 
Wd MLE STO, CT-N. 

ஈ பமாழமுத்தி என்றது AR? saps தியை (25௫) 

மேற்படி. வே ற், 

இத: ப. ராஜன்சென்றவிடிகாசந்தன்னைப்பார்ப்போர் 
சர்தளை மென்று மின்றித். தரவே அறவ ராதி 
பசகழமு மாதி யில்லா வமலமே வடிவ மாலா 
செந்தமையருளினுண்டவெழிற்குருபரையேவாழி. 

(இ-ள்.) இம மகாராஜன் துறவறமடைர் துபோன பழ 
wee grou படிப்பவர்கள் யாதொரு ஆலோசனையு மில்லா 
மல் மு£ந்றுச் உறர்தவர்களாய், முடிவு மு.தலுமில்லாத பிரம 
பூயமே தமது சொரூபமாகுவர், எனீனைல் இருபையுடனே 
அட்கொண்ட அழயெ அசாரிய ரேஷ்டையாகிய நீ நீநீழி 
வாஷ்வாயாக, எ-று, 

எழிற்குருகரை என்றது பெரியகாயடி மம்மையை, ()



42.9) மகாராஜா துறவு. 

கலிவிருத்தம், 

அரியது Sipe p மல்ல தில்லையான் 
மருவிய அறவ, ற மொருவி க்ன்னனா 
யருகெழு முடி கலித் துலக மாள்வது 
பெருவிலை மணியினைப் பிண்டிக் தேதேலே 

(இ-ள்.) துறவநததைவி... அருமையானது இன்னே 
ன்றில்லை, சானிருந்த துறப்றத்தைவிட்டு அரசனாக வாகி 

நிறம் விளங்குகின்ற மணிகளிட் டிழைச் தள்ள மகுட டி 

உலசத்சை யாள்வது, ௮௫, விலைமஇப்புர்ள மாணிச்சகமணி 

யினை (சேவலமான)) பிண்ணாக்கு. ஈங்குமபொருட்கெ கொடு 

சூதலை யொககும், எ-று, (5௧௭) 

பாயிரம் உட்படத் இருவிருததம் - ௧2 

மகாராஜா துறவு 
மூலமுமுரையும 

ழந்றிற்று, 
=a




