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அ 

கடு ணை. 

அதிவீரராபியானுடியன் 
செ DS& 

வெற்றிவேற்கை யென் 

நறுந்தொகை, 

  

பெ துப்பாயிரம், 

விநாயக வணக்கம். 

பிரணவப் பொருளாம் பெருந்தகை யைங்கரன் 

ச.ரணவற் புதமலர் தலைக்கணி வோமே, 

(பதவுரை.) பி ரண வப்பொருள் நம் -பிசணவப் பொறாளாகய, 
பெருச் தகை - பெருந்தன்மையையுடைய, ஐங்கரன் - ஐக்து திருக் 

கைகளையுடையவராயெ விரசாயகக்கடவுளின், சசணம் - Bogan. 

யாகிய, அற்புதம் - ௮ச்சரியச.ரமா யிருக்இற, மலர் - செக்சாமமை 

மலரை, தலைக்கு - எமது சரத். துக்கு, அணிவோம் - சரோபூஷண 

மாகச் தறித்துக்கொள்வோம் (யாம்), எ-று. 

(கநத்துரை.) பிரணவார்த் த சொருூபராயெ விகாயகச் கடவுளின் 
திருவடித் தாமரைமலரை எமது சிரத்திற் கணியாசச் சரித்தச்சொ 

ன்வோம் யாம் என்பதாம். 

(விரத்தியுரை.) இத செயப் படுபொருளின்றி கிற்றலாற் பொதுப் 
பாயிசமெனச் சாண்க. பிரண வப்பொருள்-பிரணவாக்கர,ச்தின் அர்த் 

தம். இப்பொருளாயிரு த் தலே இவர்க்கு சொரூபமா யிருச்சையால், 
₹பிரணவப்பொருளாம் பெருர் சகையைங்கரல்" என்றார். சரணமலர் 
என வியையும். அணிவோம் அலங்கரித்தக் கொள்வோம் என்ற 

வாறு. ௮ணிவோம் என்பதற்கு வினை மு,சலாகயே யாம் என்பது வரு



ஆ நறுந்த்தோகை 

ர்ச்சப்பட்ட ௫. ,தம்போல்வாரையு மூளப்படுத்த அணிவோம் என 

க் எப்பாிட்டுத் சன்மைப்பன்மையாற் கூறினார், இவ்வாறு நூன்றாச 

ச்.கு விசாயகவணக்சங் கூறுவது ஆன்ஜோ ரொழமுக்க மாசலாலும், 

'இரிநூலாடிரியர்க்கு விகாயசர் வழிபகெடவு ளாசலாலும் இதுகூறப் 

பட்டது. கூறவே. சாம் எடுச்தக்கொண்ட நூல் இடையூறின்றி 

யினித மேடியுமென்பது சரத்து. 
நூற்பயன். 

வேற்றிவேற்கை வீரசாமன் 

கொற்கையாளி குலசேகான்புசல் 

நற்றமிழ்தெரிர்த ஈறுந்தொகை தன்னால் 

குற்றங்களைவோர் குறைவிலா தவசே, 

(ப-சை.) சொற்கசை ஆஸி - சொற்கைககளை ஆள்வோனாக 
யும், குலசேகரன் - சன் குலச். தக்கோர் மூடிபோற் சிறச் தவனாகி 
யும் இருக்ற, வெற்றி வேல் - வெற்றிகேலைச் சாங்கிய) கை - கை 

யினையுடைய, வீரராமன் - அதிவீரராமபாண்டியனானவன், புகல் - 
சொன்ன, ஈல் சமிழ் தெரிந்த - ஈல்ல சமிழாகிய கடலிலே யாராய் 

-ந்தெடுத்ச, ஈறு்கொசை தன்னால் - (ஈன்மணித் இிரள்போனா) 

இக்த ஈ௩றசொசை யென்னும் நரீதிமொழிகளால், குற்றம் - (உயிர்க 

ளிடச்தள்ள) குற்றங்களை, களைகோர்-நீக்குவோர், குறைவு இலா 

சவர் - (தம் குறைகளை ஒருவர் தீர்ச்சவேண்டா2) தமக்குத்தாமே 

குறைதர்க்தவ ராவர், எ-று. 

(ச-ரை.] அஇிவீரசாமபாண்டிய௰ன் Cris Ges நறுந்தொகை 
யைக் கொண்டு உயிர்களிடத்துக் குற்றங்களைப் போக்குவோர் தம் 

குறைகளைத் தாமே யோழித்துச்சொண்டவருமா௫ர் என்பதாம். 

(வி-சை.) குறை நீர்ப்பவரும் இர்க்கப்படுவோருமாகிய இருதி 

றச்சாருள்ளும் தீர்ப்பலரைப் பிரித்து நிற்றலால், ஏகாரம் பிரிநீலைக் 

சண்லக்தது.௩றமை - நன்மை. தொகை - தொகைச்சொல். படுப் 

ug நீதிதிசைசெய்தற்காதலால், படிச்த நீத்திரை செய்சான் என



a § 5 HS yoo s. | - 

மிசைபடச்கூறாது படுத்தான் என்றாற்போல, தெரிர்சது எடுச்தற் 

காதலால் தெரிர்தெடுச்சலென மிகைபடக்கூறாது ;தெரிச்த' என் 

ரூர். ஈற்றமிழ் தெரிச்ச கறுந்தசொசை யெனவே ஈற்றமிழாகய சட 

லில் ஆசாய்ச்தெடுத்ச ஈன்மணித்தசள்போன்ற ஈறுங்தொகைச்சொ 

ற்கள் என்பது பெறப்பட்டது. ஈறு்சொசை யென்லுங் சளைசளே 
சுருவியால் உயிர்சளாகிய பைக்கூழின் குற்றங்களாகய ster stench 

பறிச்தெறியு மசசராகய உழஉர் குறைவிலர் என நின்றமையால் 
இது இயைபுருவசவணியாமெனச் காண்க, 

இருச்குறள் - செங்கோன்மை - ௯-ம் பாட்டு, 

“குடிபுறல் காத்தோம்பிக் குற்றங் கடிதல் 
வடுவன்று வேந்தன் றொழில்.”' 

என்றாராதலால் இது garter நோக்கற்ற, இசன் கருத்து 

விளங்கிச்சிடக்சது. இர். நால் செய்சோன் இத்சொழிற்கு உரியஉனா 

தலால் இவ்வாறு கூறுதற் கயைச்சசெனச் சாண்ச, இது இறப்புப் 

பாயிரம், கொற்கை - மதுரைச்கருஇலுள்ள ஓரூர். சேகரம் சலையா 
தலால் குலசேகரன் என்பதற்குக் குலமாகயசரீரச்துச்குச் தலபோ 
லச் சிறந்தவன் என்றும், குலமாகிய தலைக்கு மூடிபோல விளங்கு 

வோன் என்றும் கூறிக்கொள்ச, சேகரம் இடவாகுபெயராய் முடி 

யையுணர்த்திற்று, குற்றம்-உயிரச்குற்றங்கள், அவை சாமவெகு£ரி 

மயக்கங்கள் முதலாயின, . 

1, எழுத்தறிவித்தவன் இறைவனாகும். 

(பாரை.) எழுத்து - ஒருவனுக்கு எழுச்தோகூடிய இலக்யெ 

இலக்கண நூல்களை, அறிவித்சவன் - அறிவிச்சவனாகிய ஆரியன், 

இறைவன் அகும் - (அவனுக்குக்) கடவுளாவன், எ-று, 

(க-மை.) ஒருவனுக்குச் கல்வி கஜ்பிச்ச ௮௫ிரியன் அவனுக்குள் 
கடவுளாவன் என்பதாம். 

(வி-ரை.) எழுத்து - ஆகுபெயர்,



௬ நறுந்தேதோகை 

எழுத்தறியத் தீரு மிழிதகைமை தீர்க்தால் [ தின் 

மொழித்திறச்தின் முட்டறுத்தோ னாகும்-மொழித்திறத் 
முட்டறுத்த ஈல்லோன் முதனலூற் பொருளுணர்ந்து 

கட்டறுத்து வீடு பெறும்,” 

என்றா.ராதலால், எழுத்தறிதல் கடவுளை யறிதற்கும் வீடுபெறு 

தற்கும் சா.ரணமாமாசலால் ௮சனை யறிவித்சோனைக் சடவுளென் 

ஞாது :ஆகும்' என்றார். அச்சடவுள் பிறர்கடவுள், சன்சடவுள் ஆசி 

ரிய னென்பது இதன்கருத்அ. இன்னும் ஆரிரியனை, 

இுதய்வத்தின் மதித்த நிரிபொன் றின்மை ” 

எனப் பிறரும் கூறு சல் காண்க. 

இனி--இருக்குறள் - கல்வி- ௫-ம் பாட்டு, 

“உடையார்மு னில்லார்போ லேக்கற்றும் கற்றார் 

கடையே சல்லா தவர்,” 

எனக்கூறிய இருவள்ளுவ காயனார்ச்கும் இதே கருச்சென் 

பதை, 'உடையார்மு ணில்லார்போ லேக்சற்றும்' என்றசனானுக் 

சாரண்ச. (௧) 

2. கல்விக்கழகு கசடறமொழிதல், 

(ப-ை.) கல்விக்கு - (இவ்வாறு எழுத்தறிவிக்கிற ஆ௫ரியனு 

டைய) கல்விக்கு, அழகு - அழகாவது, கசடு ௮ற மொழிதல் - (தன் 

னை வழிபட்டுச் சேட்போர்ச்குச்) குற்றமறச் சொல்லுதலாம், எ-று. 

(ச-ரை.) எழு.ச்சறிவிப்போனுடைய சல்விக்கு அழசாவது சன் 

மாணவகருக்குச் குற்றமறச் சொல்லுசலாம். 

(வி-ரை.) சசடு - சச்சேக விபரீ சங்சள். (ஐயம் - திரிபு.) அற - 

ஒழிய. மொழிதல் - சடாவிடைகளான் விரித்துரைச்சல், இவ்வாறு 

சொல்லாவிடின் அவன் உலகச்தாசால் இகழப்படவொன் என்பது 

கருத்து. இதற்குசாரணம்:-- 

திருக்குறள் - சொல்வன்மை - ௧0 - ம் பாட்டு,



விருத்தியுரை, எ 

இணசுழ்த்து சாரு மலரனையர் கற்ற 

அணா விரித்துரையா தார்,” 

எனச் திருவள்ளுவ ரநாயனாருவ் கூறுதல் சாண்க, (௨) 

8. செல்வர்க்கழகு செழுங்கிளை தாங்குதல். 

(ப-மை.) செல்வர்ச்கு - செல்வ முடையோர்க்கு, அழகு - அழ 
சாவதா, செழு - வளம் பொருந்திய, இளை - வறிஞ.ராகிய தமது உற 

வினருடைய குடும்ப பாரச்சை, தாங்குதல் - சமத்தலாம், எ-று. 

(ச-ரை.) வறிஞசாகிய தமது உறவினருடைய குடும்ப பாசசி 
தைச் சுமத்தல் செல்வர்க்கு அழகாகும் என்பதாம். 

(வி-ரை.) பெரும்பாரம் ௬மச்.து வருக்திவரு வோருடைய வரு 
த்சச்தைச் சுமைதாங்கி யேற்றுக்சொண்டு அவர்ச்குச் சுகச்தருதல் 

போல, வறுமையால் வருந்துவோராகய தமது சுற்றத்சாருடைய 

குடும்ப பாரச்சுமையைச் தாமேற்றச்கொண்டு அவர்ச்குச சுகம்ச௬ 

சல் செல்வர்க்கழசாகு மென்பது இசனாற்போக்த பொழிட்புட்பொ 
ருள். இவர் செல்வர் என்றமையாலும், கெழு இளை தாங்குதல் என் 
தமையாலும் உறவினர் வறிஞென்பது விளங்கிற்று, செல்வச்திற் 

குறைச்சவரச் செழுக்களேயென்பா னென்னெனின், எச்காலத் 

அம் ஒருதன்மையராய்ச் கூடிச்குலாவி யிருத்சழ்குரிய ஈல்லுறவின 

ராசலாலென்ச. ம 

இச௫்குதாசணம்:-- திருக்குறள் - சுற்றந்சழால் - ௪-ம் பாட்டு, 

“சுற்றத்தாற் சுற்றப் படவொழுகல் செல்வந்தான் 

பெற்றத்தாற் பெற்ற பயன்,” (௩) 

4. வேதியர்க்கழகு வே.சமுமொழுக்கமும், 

(ப-ரை.) வேதியர்க்கு - மறையோர்ச்கு, அழகு - அழசாவத 

வேதமும் - வேசமோதுதலும், ஒழுக்கமும் - அதற்கேற்ப தம.ஐ. 

ஒழுக்கங் குன்றாது நிற்றலுமாம், எ-று,
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(௪-ளை.) வேதமோதலும் அதற்கேற்ப கல்லொழுக்கில் நிற்ற 
அம் மறையோர்ச்கு அழசாவன வென்பசாம். 

(வி-ரை.) வேசமோதலினும் ஒழுச்சஞ் றக் சசென்பதுதோன் 

அதற்சே ௮,சனை யிறுஇயில் வைச்தார். ஒழுச்சம் என வாளாகூறினா 
ரேனும் வேதரு மொழுச்சமும் என வேதமோதலை முன் வைத்த 
னால் அசற்சேற்ப ஈல்லொழுச்சமென்பது தானே பெறப்பட்டது. 

வேதமும் ஒழுக்சமூம் காரணகாரியங்கள். இவ்விசண்டனுள் வேத 
மோது தலை மறந்தாலும் மீண்டும் பெற்றுச்கொள்ளலாம்; ஒழுச்கங் 
குன்றின் பிறட்புக்கெடுமென்பது இதனாற் போச் சபொருள். 

இதற்கு சா.ரணம்:--இருக்குறள் - ஒழுச்சமூடைமை - ௪-ம் பாட்டு, 

“மறப்பினு மோத்துச் கொளலாகும் பார்ப்பான் 

பிறப்பொழுக்கம் குன்றக் கெடும்,?? 

இசனுள், ஓச்து மறப்பினுமென் ரொழியாது மறப்பினுக்கொ 

எலாகும் என்றது மறச்தால் அவர் பிறப்புக் கெடுமென்பது கோக்க 

.. மெனக்சாண்க, (௪) 

5, மன்னர்க்கழகு செங்கோன்முறைமை. 

(ப-ரை,) மன்னர்க்கு - அரசருக்கு, அழகு - அழசாவது, செங் 
கோல் மூறைமை-செல்கோல் செலுத்து மூறைமையேயாம், எ-று. 

(க-ர.) செங்சோல் மூறைமையைச் செலுத்துதலே ௮சசரு 
க்கு அழசாவது என்பதாம், 

(வி-ரை.) செவ்வியசோல் போலுசலால் செங்கோல் எனப் 

பட்டது. செங்கோல் மூறைமையாவது மறுமுதலிய நூல்களால் 

வி.திக்சப்பட்ட ராஜூ.தியிற் றவரு ஐ ஈடத்தல், முறைமை - இமம். 
அச்சன் செல்சோல் செலுச்துவனாயின் அவனுக்குப் புசழ் நீலைபெ 

லும், செலுச்தானாயின் புகழ் நிலைபெறாது என்பது இசன் பொழிப் 
புப்பொருள். 

இசற்குசாரணம்:--இருக்குறள் - சொடுங்கோன்மை-௬-ம் பாட்டு,
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*மன்னர்க்கு மன்னுதல் செங்கோன்மை யஃதின்றேல் 

மன்னாவா மன்னர்க் கொளி,” (௫) 

6, வணிகர்க்கழகு வளர்பொருளீட்டல், 

(ப-சை.) வணிகர்க்கு - வைஇயர்க்கு, அழகு - அழசாவது, உள 

ர் - வளர்ன்ற, பொருள் - பொருளை, ஈட்டல் - சேர்த்து வைத்த 
லாம், எ-று, 

(௪-ரை.) மேன்மேலும் வளர்கின்ற பொருளைச் சேர்ச்துவைச் 
தல் வைசியர்ச்கு அழகாகு மென்பதரம். 

(வி-ரை.) சொள் வதம் கொடுப்பதும் ஆகிய இரண்டினும் ஈடு 

வுநிலைமை சவருமையால் தானே வளருமென்பது தோன்ற, (பொ 

ருள்' என்னாது ;வளர்பொருள்" என்றார். இவ்வாறு வளர்பொரு ளீட் 
டினார்க்கு ஏனைய அறங்களும் இன்பங்களும் எளியவாகி அவமை 

யழரகுசெய்யுமென்ப இிசனாற் போர்சபொருள். 

இதற்குதாரணம்:--இருச்குறள் - பொருள்செயல்வகை - 

௧௦-ம் பாட்டு, ் 

ஒண்பொருள் காழ்ப்ப வியற்றினார்க் கெண்பொருள் 

ஏனை யிரண்டு மொருங்கு.” 

வை௫யர்க்கழகு,,....' என்றும் பாடம், (௪) 

7%. உழவர்ச்சழகே ருழுதூண்விரும்பல், 

(ப-ரை.) உழவர்ச்கு - பூவைசியருக்கு, அழகு - அழசாவது, 
ஏர் உழுது - (கிலச்தை) ஏரினாலுழமு௮ (பயிர்செய்து), ஊண்-உண் 
பதையே, விரும்பல் - விரும்புசலாம், எ-று, 

(க-ரை.) உழவர்ச்கு நிலத்தை யுமுது பயிர்செய் அண்ண விரு 
ம்புதலே அழகாகும் என்பதாம், 

(வி-ரை.) உழவர் - நிலத்தையுமுது பயிர்செய்வோர். என்னும் 
பொருள் போச.ரநின்ற த. ஊண் - முதணிலேைஇரிக்ச தொழிற்பெயர். 

இது உண்ணப்படுவசாகிய உணவவைக் குறிச்சது, உழவர்ச்சதழகே
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ருமுசண்விரும்பல், மற்னொருவசையான் வருமூண் விரும்பல் அழ 
சன்றென்பதும் பெறப்பட்டது. இவ்வரறு விரும்பின் இவயோரின் 

பின்யாவரும் செல்லவேண்டுவரேயன் றி, ௮வர் £ரின்பின்னே இவர் 

செல்லவேண்டாமை தானே பெறப்பட்ட. 

இசற்குசாரணம்:-இருக்குறள் - உழவு - ௬-ம் பாட்டு, 
உழுஅண்டு வாழ்வாரே வாழ்வார் மற்றெல்லாம் 

தொழுஅண்டு பின்செல் பவர்.” 

**உழவர்ச்சழடுங் குழமுதாண்விரும்பல்?? என்றும் பாடம். (ஷீ 

8. மதந்திரிக்கழகு வருபொருளுசைத்தல். 

(ப-மை.) மச்.இரிக்கு - அமைச்சனுக்கு, அழகு - அழகாவ., 

வரு பொருள் - இனிவரப்போூற காரியங்களை, (முன்னேயறிர் த), 

உரைத்சல் - அசசனுக்குச் சொல்லுதலாம், எ-று, 

(4-m7.) இணி வரப்போற சாரிய த்தை முன்னே யறிச்து ௮௪ 

சனுச்குச் சொல்லுதல் மர் திரிக்கு அழசாகு மென்பதாம். 

(வி-மை.) இவ்வாறு முன்னறிச்து சொல்லுசல் ௮வலுச்குஅழ. 

கசாசலாவ.த தான் குற்றத்தி னீங்குசலாம். 

இதத்குசாசணம்:--இ௫ுச்குறள் - அமைச்௯ - ௮-ம் பாட்டு 

அறிகொன் றறியா னெனினு முறுதி 

உழையிருக்தான் கூறல் கடன்.” 

அறி சொன்று - அறிச்து சொன்னதையும் தள்ளி. (௮0) 

9. தந்திரிக்கழகு தறுகணாண்மை, 

(ப-சை.) தக்இரிக்கு - படைச்தலைவனுச்கு, அழகு - அழகா 

வன, தறுகண் - (போர்செய்யுங்கால்) இரக்கமில்லா இருத் சலாகிய 

பேராண்மையும், அண்மை - மிக்க உபகாரியாக் தன்மையாக 
ஊராண்மையுமாம், எ-று. 

(க-மை.) போர்ச்சளத்தில் இகச்சமின்மையும், பகைவரிடத்தில். 
உபசாரகுணமுமே படைத் தலைவனுக்கு அழசாவன என்பதாம்.
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(வி-௮ை.) ஊராண்மம ஆண்மையெனக் குறைந்து நீன்றது- 
போர்செய்யுங்கால் பசைவர்மேல் இரக்கம்வையாது போர்செய்து 

ஓம், போர்செய்யுங்கால் ௮வ்க்சொரு சாழ்வுண்டாயின் அதற்க 

ங்கி உசவிசெய்சலும் ௮றமாதலால் அழகு" என்ளூர். 

இசற்குதாரணம்:--இருச்குறள் - படைச்செருச்கு- ௯-ம் பாட்டு, 

“பேராண்மை யென்ப தறுகணொன் அுற்றக்கால் 

ஊராண்மை மற்றத னெஃகு,” 

ஊராண்மை- மிச்கவுபகாரியார் சன்மை, அது இலங்கையர் 

சோன், சன் சேனைகளெல்லா மடிர்து தான் சனியே நின்றது 

சுண்டிரங்க, இன்றுபோய் காளைவா வென்று அயோச்இயர் கோமா 

னாகிய சக்ரவர்த்தித் திருமசன் சொல்லிவிடுத்தது போல்வது. த௫்தி 

சம் - சேனை. ௮.சனையுடையவ ஸனாசலால், சேனைச் தலைவனுக்குத் 

சச்.திரியெனப் பெயர் வழல்இற்று, தறுகணாண்மை யென்பதற்கு. 

அஞ்சாமையை ஆளுக்தன்மை யென்றுரைச்தலுமாம். (௯. 

10. உண்டிச்சழகு விருந்தோடுண்டல், 

(ப-மை.) உண் டிக்கு - (ஒருவனத) போஜரத்துச்கு, அழகு - 
அழசாவத, விருக் சாடு - விருர்இனரோடு கூடியிருந்த, உண்டல்- 

உண்பசேயாம், எ-று. 

(க-மை.) விருக்தினசோடு கூடியிருர் தண்பதே ஒருவனது 
போதாததுக்கு அழகாவ சென்பசாம். 

(வி-ரை.) விருச்து - பண்பாகுபெயர், விருக்தினர்: பண்டறிவு 
ண்மையிற் குறிச்து வந்தாராம், ௮2 இன்மையீிற் குறியாது வந்தா. 

ரும் என இருவசையர். இங்கு விருச்சென்றது அல்விரு வகையின 

மையமே, உண்டிக்சழகு விருந்தோடுண்டல் என் றமையால் ௮வ்வஈ 

௮ண்ணாமை உண்டிக் சழகன்தென்ப௫ பெறப்பட்டது. சனித்தண் 

பதற்கு வறுமையும் இழிவும் உண்டாமாதலால் விருர்சோடண்டல், 
அழகாயிற்று, இதற்கு உதா.ரணம்:.... 

இருச்குறள் - ஈகை - ௧-ம் பாட்டு,
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*இரத்தலி னின்னா௮ மன்ற நிரப்பிய 

தாமே தமிய ௬ணல்,'' 

இதனுள், நிரப்பிய வென்பதற்குப் பொருள், சம் வயிற்றை 

நிசப்பும்பொருட்டு என ஆத்இருடியுரையி லுரைச்சாக்குரைச்துக் 

கொள்க, (௪௦) 

11, பெண்டீர்க்கழ கெதிர்பேசாதிருத்தல். 
(ப-ரை.) பெண்டீர்ச்கு - மாசர்ச்கு, அழகு - அழசாவது, ௪.திர் 

பேசாது - தம் கணவருச் கெதிர்கின்று பேசாமல், இருத்தல் - அட 
வ்கியிருத்சலாம், எ-று. 

(க-ஸ..) சம் சணவருச் கெதிரேகின்று பேசாம லடங்கியிரு ச 
தீலே மாதர்ச்சழசாவ சென்பசாம். 

(வி-சை.) எதிர் பேசாதிருத்தல்என்பசற்கு எதிர்த்துப் பேசா 
இருத் சல் எனப் பொருள் கூறலுமாம். எதிர்நின்று பேசுதலாகய 

அடங்காமை அவரைத் தாழச்செய்தலால், பேசாதடம்குந் தன்மை 

அவரை மேன்மேலு முயர்த்தி ௮வர்ச்கு அழகு செய்யுமென்ப இத 
* ஞற்போர்த பொருள். இது குலமாதர் விலைமாதர் என்னும் இரு 

இற,ச்சார்க்கும் பொதுவாய் கின்றது. 

இசற்குதாசணம்:--இருச்குறள் - அடச்கமுடைமை- 5-ம் பாட்டு, 

“அடக்க மமரரு ளூய்க்கு மடங்காமை 

ஆரிரு ளுய்த.து விடும்.” (4s) 

12, குலமகட்கழகுதன் கொழுகனைப்பேணுதல், 

(ப-ரை.) குலமகட்கு - குலப்பெண்ணுக்கு, அழகு - அழகாவ.த. 
தன் - சன்னையும், கொழுகனை - தசன்சணவனையும், பேணுதல் - பா 

துகாத்தலாம், 4-H. ் 

(௪-ரை.) குலமாதக்குத் தன்னையும் சன் கணவனையும் பா. 
சாத்சலே அழசென்பசாம்.



விருத்தியுரை, கட 

(வி-ரை3 சன் என்பதில் ஐயுருபும் எண்ணும்மையும் தொக்கு 
கின்றது. பொதுப்படப் பேணுசல் என். றமயால் சன்னைச் கற்பில் 

வழுவாமலும், சன் கணவனை அவன் சொல்லிலும் © ea sos 

விய வுபசா.ரல்சளிலும் வழுவாமற் பாதுகாச்தலும் அடக்கும். இவ் 
வாறு பாதுசாத்தலே கற்பிற்கு இலச்சணமாதலால் குலமசட்கு அழ 
சாயிற்று, இதற்குசாரணம்:-.- 

இருச்குறள் - வாழ்க்கைத் துணைகலம் - ௬-ம் பாட்டு, 

*தற்காத்தூத் தற்கொண்டாற் பேணித் தகைசான்ற 

சொற்காத்துச் சோர்விலாள் பெண்,” 

சன்கொழுகனை யென்பதற்குத் சன்சகணவனை யென்றுசைச் 

தீலுமொன்று. (௪௨) 

18, விலைமகட்கழகுதன் மேனிமினுக்குதல். 

(ப-ரை.) விலைமசகட்கு - விலைமாதுக்கு, அழகு - அழகாவது, 

தன் மேனி - தன் உடம்பை, மினுக்கு,சல் - மஞ்சள் முதலியவற்றால் 
விளங்சச்செய்தலாம், எ-று, 

(க-ரை;) விலைமாதுக்குச் சன்னுடம்பை மஞ்சள் முதலியவற் 
ரூல் விளகங்சச்செய்தலே அழசாவ தென்பசாம். 

(வி-ரை.) மேனி மினுச்குதலாவது - உடம்பை மஞ்சள், பரி 
மள.திசவியங்கள், மலர்மாலை, பட்டாடை, பொன்மணிப் vexed 

மூ சவியவற்றால் அலங்கரித்துச் கொள்ளுதல். இவள் செய்வப்பெ 

ண்போல நின்று ௮றிவிலாப் புரூடரை மயக்இ வஞ்சிப்பதச்கு இவ் 

வலங்காரமே கருவியாதலால், 'விலைமகட்சழகுசன் மேனிமினுக்கு 

சல்” என்றார். இது அவளுக்கு அழகாயினும் அறிவிலாரை மயக்இ 

வஞ்சித்துக் கொல்வதற் சேதுவாசலால் அவர்ச்கு விட wi@ wen p gt 

மாயிற்று, 

இசற்குசாரணம்:-.திருச்குறள் * வரைவின்மகளிர் -௮ - ம் பாட்டு, 

“ஆயு மறிவின ரல்லார்க். சணங்சென்ப 

மாய மசளிர் முயக்கு,”
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தம்மேணியைலினுக்ச மாயமகளிர் அறிவிலாசைத் தண்டுவது, 
சாமகெறியால் உயிரைச் கவரவச்.த தெய்வமகளிர் தீண்டுவதுபோலு 
மென்பர் என்பதிதன் பொருள். (௧௯) 

14. அறிஞர்க்கழகு கற்றுணர்ந்தடங்கல். 
(ப-மை.) aD GEG - அறிவுடையோர்க்கு, அழகு - அழகர் 

வது, சற்று - சற்கவேண்டிய நூல்களையெல்லாங் சற்று, உணர்க்2- 

அவற்மின் பொருளை ஐயச்.திரிபற அறிச் சு, அடகல்சல் - (அச்சல்வி 

புணர்ச்சிசட் சேற்பச் தம்முடைய மனமொழி மெய்கள்) அடக்கி 
'யிருத்தலேயாம், எ-று. 

(ச-ரை.) கற்றுணர்ச்சடங்கலே ௮.றிஞர்ச்சழசாவ தென்பதாம். 

(வி-சை.) அதிஞர் என்பதில் ஞகரம் பெயரிடை நீலை. கற்கலே 
ண்டிய நூல்கள் என்றது அ.றிவுநூல்களை, ௮றிவுநூல்களைக் கற்று 
ணர்த் தாலன்றி மமமொழிமெய்க எடக்சகாஉாசலால், கற்று என்ப 

தற்கு அறிவுநால்களைக் கற்று எனப் பொருளுரைக்சலாயிற்று. மன 

மொழிமெய்களை முக்க.ரண மென்பர், கற்றுணர்ந்தடங்சகாமை பே 

தைமையாதலால் கற்றுணர்ச் சடங்கல் ௫அழகு' என்றார். இவ்வாறட 

௬ 9ெயிருப்பின் ௮றக்சகடவுள் ஏவல்செயு மென்பதாம். 

இதற்குசாரணம்:--இருக்குறள்- அடக்சமுடைமை- ௧௦-ம் பாட்டு, 

**கதங்காத்துக் கற்றடங்க லாற்றுவான் செவ்வி 

'அறம்பார்க்கு மாற்றி னுழைக்து,” 

இச்சூத்திரத்துள் அடங்கல் என்பதில் மனத் இன்சண் வெகுளி 

சோன்றாமற் சாத் தலு மடங்கெிற்றல் சாண்ச, (௧௪) 

*அறிவோர்ச்சழகு...?? என்றும் பாடம், 

15. வறிஞர்க்கழகு வறுமையிற்செம்மை, 

(ப-சை.) வறிஞர்க்கு - தரித்.இரர்ச்கு, அழகு - அழசாவது,வறு 

மையில் - வறுமைக்காலத்திலும், செம்மை - செவ்வனே யிருத்த 

லாம், எ-று.



விருத்தியுரை, ௧௫. 

பண்பி வறுமைக்சாலச்திலும் செல்வனே யிருத்தலே வறி 
BiG ௮அழ்சாவ தென்பசாம். 

(வி-ரை.) வறியோர்ச்சழஞு'' என்றும் பாடம், செம்மை-ஓழுக் 
கமும் காணும் கெடர்திருக்குர் தன்மை, என்னெனின், வறுமைவம் 

ததென்று ஒழுக்கத்தைக் சைவிட்டால் குலத்தார் நிச் தீப்பார், கரண 

sags கைவிட்டால் அறச்சடவுள்காயும், ஆசலால், இரண்டையும் 
சகைவிடாதிருச்தலே செம்மை யென் ததாயிற்று, 

இசநற்குசார்ணம்:--இருக்குறள் - நாணுடைமை - ௯-ம் பாட்டு, 

“*குலஞ்சுடுல் கொள்கை பிழைப்பி னலஞ்சுடும் 

நாணின்மை நின்றக் கடை.'” 

ஆசலால், வறுமையிழ் செம்மையெனச் சென்றொட்டுதலால், 
இருவள்ளுவராயனாரு மிவ்வாறு கூறினா செனச்சாண்ச. கொள்கை- 
ஒழுக்கம். இதற்குப் பரிமேலழகர் குலத்தைச் கெடுக்கும் ஈலத்தைச் 
கெடுக்கும் எனப் பொருள்கூறினார். குலஞ்சுதல் - குலத்தார் சாவி 
ஞற்சுெல், “அருதே, நாவினாற் சுட்ட வடு'' என வருதல்காண்க. 
ஈலம் - அறம், அன்பிலதனை யறங்காயும் என வருதலால், ஈலஞ் 
சுடும் என்பதற்கு அறச்சட்வுள் காயும் என்றுரைத்துச்கொள் ௪. 

16, (1) தேம்படுபனையின் றிரள்பழத்தொருவிளை 

வானுறவோங்கி வளம்பெறவளரினும் 
'ஒருவற்குருக்க நிழலாகாதே; 

(2) தெள்ளியவாலின் சிறுபழத்தொருவிளை 

தெண்ணீர்க்கயத்தட் சறுமீன்சனையிலம் 

அண்ணிதேயாயினு மண்ணல்யாகை... 

௮ணிசேர்ப்புரவி யாட்செரு sigan uMABy 

மன்னர்க்கிறுக்க மள 

(8) ஆதலால்,
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(4) பெரியோரெல்லாம் பெரியருமல்லர்: 

(5) சிறியோசெல்லாஞ் சறியருமல்லர்; 

(6) பெற்றோசெல்லாம் பிள்ளைகளல்லர்; 

(7) உற்றோசெல்லாம் உறவினரல்லம்; 

(8) கொண்டோரெல்லாம் பெண்டிருமல்லர், 

(1) (பதவுரைமுதவலியன.) தேம்படு-மதரம்பொருக்.திய, பனையின்- 

பனையினத, இரள் - இரண்ட, பழத்து - சணியினது, ஒரு விரை - 

ஒரு விசையானத, வான் உற - ௮சாயத்தைத் திண்டும்படி, வளம் 

பெற வளரினும் - செழுமையுண்டாக வளர்ச் தாலும், இருச்சு - இரு 

ப்ப,சற்கு, ஒருவற்கு - ஒருவனுச்காயினு£், நீழல் ஆசா - நிழலைத் 

த.சாது; ஏகாரம் - ஈற்றசை, (சேம்படுபழம் எனக்கூட்டுக.) 

, 8! ஆலின் - ஆலினது; தெள்ளிய - தெளிவாகய, று பழத்த - 

சிறிய ச்ணியிலுள்ள, ஒரு விரை - ஒரு (சிதிய)விச் சான, (ஆலின் 
சிறுபழம் எனக்கூட்டுக.) தெள் - செளிவாகிய, நீர் - $ரையுடைய, 

கயத்துள் - தடாகத்திலிருக்கறெ, சிறு மீன் - சிறிய மீனினத, சனை 
யினும் - மூட்டையைச் காட்டிலும், நண்ணிசே ஆயினும் - நுட்ப 

மானதாகவே யிருந்தாலும், அண்ணல் - பெருமை பொருந்திய, 

யானை - யானையும், அணி தேர் - அழகுபொருந்திய தேரும், பு.ரவி- 
குதிரையும், பெரு - பெரிதா, ஆள் படையொடு - சாலாளுமா 
இய சேனையுடனே, மன்னர்க்கு - அரசருச்கு, இருக்க-தல்இயிரு ச்ச, 

கிழல்ஆகும்-கிழலைச் தரும். 

(8) ஆதலால்--அத போல, 

(4) பெரியோர் எல்லாம் - உருவினால் பெருமையுடையோ ரெல் 
லாரும், பெரியரும் அல்லர் - பெருமையுடையோருமல்லர், (என்ற 
மையால்) குணம் தொழில் சல்வி முதலியவற்றால் சறியராசவுமிரு 
ப்பார்ச ளென்பத குறிப்பெச்சம், உம்மை எதஇரது சமீஇயது, அவர் 

வடிவு கோக்கப் புசழலாகாசென்பது கருத்த. 

இதத்குதாரணம்:-. இருக்குறள்-ஊச்சமுடைமை-க-ம் பாட்டு,



விருத்தியுரை ௧௭ 

“பரியது கூர்ங்கோட்ட தாயினும் யானை 

வெரூஉம் புலிதாக் குறின்,”? 

சிறியோர் எல்லாம் - உருவினால் சிறியசாயிருப்பவ ரெல்லா 

ரும், சிறியரும் அல்லர் - சிறியராகவே யிரார்கள், (என்றதனால்) 

குணம் தொழில் சல்வி முதலியவற்றில் பெரியராசவு மிருப்பார்கள் 
என்பது குறிப்ஹெச்சம், 

இதத்குசாசணக:-..இருக்குறள் - வினைத்திட்பம் - எ - ம் பாட்டு, 

“உருவுகண் டெள்ளாமை வேண்டு முருள்பெருந்தேர்க் 

கச்சாணி யன்னா ருடைத்து.” 
பெற்றோர் எல்லாம் - ஒருவர் பெற்ற பிள்ளைக ளெல்லாரும், 

பிள்ளைகள் அல்லர் - பகரதன் மு,தலியோர்போல கல்ல பிள்ளைக 
ளாசவே யிரார்கள்; துரியோதஈன் முூதவியோர்போலச் கெட்டபிள் 

ளைகளாகசவு மிருப்பார்கள் என்பது குறிப்பெச்சம். உம்மை குறைக் 

கின்றது. 

இசற்குசாரணம்:--இருக்குறள்-புசல்வரைப்பெறுசல் ௨-ம் பாட்டு, 

“எழுபிறப்பும் தீயவை தீண்டா பழிபிறங்காப் 

பண்புடை மக்கட் பெறின்,” 

இக்குறளின் எதிர்மறை முகத்தால் கெட்ட பிள்ளைகட்கு 
உதாரணமுங் காண்௪. பெற்றோர் கொண்டோர் என்பன, யா்லுண் 

டது சோறு என்புழிப்போலச் செயப்படுபொருள் வினை முசல்போ 
னின்றன. 

உற்றோர் எல்லாம் - உறவினசெல்லாரும், உறவினர் ஆல் எர் 
(துரியோசகனுக்கு விதுரன் கர்ணன் மூ சலியோர்போல, ஈல்லுறவி 

னராகவே யிரார்கள்; சல்லியன் சகுனி மூதலியோர்போலச் கெட் 

ட வுறவினராகவு மிருப்பார்கள் எனக்கொள்க, இத்சொடர்க்கும் 

உம்மை விகாரத்தாற் ரொக்க. 

இதற்குதாரணம்:திருக்குறள் - சுற்றக் சழால் - ௨-ம் பாட்டு, 
2
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“விருப்பனாச் சற்ற மியையி னருப்பரா 

வாக்கம் பலவும் தரும்.” 

இதன் எதிர்மறை முகத்தால் கெட்ட சுற்றத்தற்கும் உதார 

ணங் சாண்க, ் 

கொண்டோர் எல்லாம் - சொள்ளப்பட்ட மனைவிய ரெல்லா 
ரும், பெண்டிரும் அல்லர்-அருர்ததி முதலியோர் இபாலச் கத்புடை 
மனணைவியராசவே யிரார்கள்; தீங்குடை மனைவியரீரகவு மிருப்பார் 
கன் எனக்கொள்க. 

இதற்குதா.ரணம்:...-திருக்குறள் - வாழ்க்கைத் துணைகலம் - 
இ-௨-ம் பாட்டுகள், 

“தெய்வத் தொழாஅள் கொழுநற் ரொழுதெழுவாள் 

பெய்யெனப் பெய்யு மழை,” 

மனைமாட்சி யில்லாள்க ணில்லாயின் வாழ்க்கை 

எனைமாட்சித் தாயினு மில்”? 

இவற்றை இருதிறஐச்சார்க்கும் உசா.ரணமாகச் கொள்ச, : 

சேம்பபுபனையின் என்பது முதல் பெண்டிருமல்லர் என்னு 
மளவும் ஒரு தொடர். இசனுள், தேம் - கீழவாசாதே என்பதும், 

சென் - நீழலாகும்மே என்பதும் எடுத்துக்சாட்டுவமையெனகச் 

கொண்டு, ஆசலால் அதுபோல என்பசைச் கூட்டி, பெரியோசெல் 

லாம் பெரியருமல்லர், சிறியோரெல்லாஞ் சிறியருமல்லர், பெற் 

ஜோரெல்லாம் பிள்ளைகளல்லர், உற்ரோரெல்லா மூறவினசல்லர், 
கொண்டோரெல்லாம் பெண்டிருமல்லர் என முடித்துப் பொருள் 

காண்க. 

இத்தொடரின் கருத்து: பெருமை பெருமையேயாகாத, இறு 
மை சிறுமையேயாகாது; பெருமையிலுஞ் சிறுமையுண்டு, சிறுமை 
யினும் பெருமையுண்டு என்பதாம். (ae) 

17. (1) அடினுமாவின்பா றன்சுவைகுன்றாஅ;
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(2) சுடி. -எஞ்செம்பொன் றன்னொளிகெடா ௮; 

(8) அரைக்கினுஞ்சந்தரர் தன்மண மருது; 

(௪) புகைக்கினுக்காரல் பொல்லாங்குகமழா அ; 
(5) கலக்கினுந்சண்கடல் சேறாகாதே; 

(6) அடினும்பால்பெய்துசைப் பருஅபேய்ச்சுரைக்காய்; 

(1) ஊட்டினும்பல்விரை யுள்ளிகமழாதே; 

(8) ஒருசாட்பழகினும் பெரியோர்கேண்மை 

இருகிலம்பிளக்க வேர்வீழ்க்கும்மே; 

(9) நாராண்டுபழூனு மூர்க்கர்ேகேண்மை 

நீர்க்குட்பாசிபோல் வேர்க்கொள்ளாதே, 

(ஆதலால்) 
(10) பெருமையுஞ்சிறுமையுக் தாக்தரவருமே. 

(பதவுரை முசலியன.) 

(1) ஆவின்பால் - பசுவின்பாலை, அடினும்-வற்றக் காய்ச்சின 

லும், தன் சுவை குன்றாது - தன்சுவையிற் குறையாது (மிகும்), 

அதுயோலவும்;- ச 

(2) சேம்பொன் - செம்பொன்னானத, சடினும்-நெருப்பினாந 

சுடப்பட்டாலும், சன் ஒளி செடாது -*தன்னொளியிற் குவறயாது 

(மிகும்), அதுபோலவும்;-- 

(8) சச்சகம்-சம்.சாக்கட்டையானத, அரைக்கனும்-அரைச்கப் 
பட்டாலும், தன்மணம் அரத - தன் பரிமளம் குறையாது (மிகும்) 

அதுபோலவும்:-- ் 

(4) சார் ௮லல்-சேகுபற்றிய அூற்சட்டையானது, புசைக்க 

லும்-நெருப்பிலிட்டுப் புகைத்தாலும், பொல்லாங்கு கமழாது-சன்ம 

ணமாதித் கொற்றம் சாறுது (ஈறுகாற்றமே மிகும்), அதுபோலவும்:- 

(5) சண்சடல் - குளிர்ச்சியாயெசகடலானது. கலக்கலும்-சலக் 

சப்பட்டாலும், சேறஆசாத-(கலங்இச்)சேறாகமாட்டாத, (பின்னுக்
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தெளிவாகவே யிருக்கும்) ௮ தபோலவும்;--மேன்மக்களை ஒருவர் 

பொல்லாங்குசெய்து கெடுப்பினும் தம் மேன்மைக்குணங் செடா 

மலே, கெடுப்பவர்ச்கு இன்பமானவற்றையே செய்வார்கள். இதற் 

குசாசணம்:--இிருச்குறள்-சான்ராண்மை-௪-ம் பாட்டு, 

“இன்னாசெய் தார்க்கு மினியவே செய்யாக்கால் 

என்ன பயத்ததோ சால்பு,” 

. இணி அரு,ச்சாபத்தியால், சன்மை செய்தார்க்குத் தீமைகளே 

செய்வது £ழ்மச்களுச்கு இயல்பெனச்கொண்டு, வருந்தொடர்க்கும் 
இக்குறளையே யு சாசணமாகச் கொள்ச, 

(6) பேய்ச்சுசைச்சாய்-பேய்ச்சுசைசக்சாயானது, பால் பெய்து 

அடினும் - பால்விட்டுச் சமைத்தாலும், கைப்பு அறாது - தன்குண 

மாகிய சசப்பு நீங்காது (அக்தப்பாலுவ் கெட்டுப்போகும்), அது 

போலவும்;-- 

(7) பல்விரை ஊட்டினும்-பலவாசனைகளை பூட்டினாலும், உள் 

ளி-உள்ளியானது, கமழாத-தன் இிநாற்ற மொழிந்து ஈன்மணங் கம 

ழாத,[அர். ச பல நல்லவாசனைகளையுங் கெடுத்துவிடும்), அதுபோல 

வும், இழ்மக்களைப் பல நன்மைகள் செய்த போற்றினும் அவற்றை 

யெல்லாக கெடுத்துச் சமது தர்க்குணங்களையே காட்ெர் என்ப 

தாம். இதற்குதாரணம்:-.- * ் 

“தளிர்மேலே கிற்பினுக் தட்டாமற் செல்லா 

- வுளிநீரர் மாதோ கயவர்--அளிகீசார்க் 

கென்னானுஞ் செய்யா ரெனைத்தானுஞ் செய்பவே 

இன்னாம்கு செய்வார்ப் பெறின்,” 
* 

“வேங்கை வரிப்புலியைத் நீர்த்த விடதாரி 

யாங்கதனுக் காகார மானாற்போல்--பாங்கறியாப் 

புல்லறி வாளர்க்குச் செய்த வுபகாரம் 
கல்லின்மே லிட்ட சலம்,”
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“தக்காருர் தக்கவ ரல்லாருக் தந்நீர்மை 

யெக்காலுக் குன்ற லிலராவர்--அக்காரம்* 

யாலே தின்னினுல் கையாதால் கைக்குமாம் 

தேவூ€ர தின்னினும் வேம்பு.”” 
இவற்றுள், சயவர் போற்றுவோர்க்கு கற்குணங் கொடாமைக் 

கும் தீச்குணங் கொடுத்தற்குமே உசா. ரணங் காண்க, இவ்விரண்டு 
கொடர்க்கும் பொருள் பெரியோர் - மூர்ச்சர் எனவும், பெருமை 

யுஞ் சிறுமையுர்சாச்சர வருமே எனவும் பின்னர்க் கூறுசலால் ஒட் 

டலங்காரமன்று, எடுத்துச்சாட் வெமையென்ே றகொள்ச. விளங்கு. 

தீற்பொருட்டு இவ்விடச் தெடுத்துரைக்கப்பட்டன. 

(8) ஒருசாள் பழகினும்-ஒருசாள் பழனாலும், பெரியோர் கே 
ண்மை-மேன்மக்களுடைய ஈட்பாகிய மரமானது. இரு நிலம் பிளக்க. : 

பெரிய பூமியானது பிஎக்கும்படி, வேர் வீழ்ச்கும்மே - வேளுன்றா 
நிற்கும் -- - 

வீழ்ச்கும்மெயென மகரவொற்று விரித்சல் விசாசமாயிற்று, 

ஏகா.ரத்தை மாறிக்கூட்டுக. நட்பென்னு மரமானது நாளுச்குகாள் 

பூமியெலலாம் பிளக்கும்படி வேர்வீழ்ததிக்கொண்டே தழைத்தோவ் 

கும் என்பதாம். இதற்குதாரணம்:-- திருக்குறள் -ஈட்பு-ஆீதம் பாட்டு, 

“நிறைநீர கீ.ரவர் கேண்மை Gen pin Sry 

பின்னீர பேதையார் ஈட்பு.??' எனவும்) 

கருத்துணர்ந்து கற்றறிந்தார் கேண்மை யெஞ்ஞான்றும் 

குருத்திற் கரும்புதின் நற்றே- கருத்திற் 
கெதிர்செலத் தின்றன்ன் தகைத்தரோ வென்றுப 

மதுர மிலாளர் தொடர்பு.” எனவும் காண்க 

(9) நாருண்டு பழூனும் கு£ர்க்கர் சேண்மை-£ழ்மச்சுளுடைய 

ஈட்பாகிய மசமானது நமூறுவருடம் பழடனாலும், நீர்ச்குள் பாட 

போல் - நீரிலுள்ள பாசிபோவூ வேர் கொள்ளாதே வேரூன்ற 

மலே அலையும்:
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பா? நீர்க்குள் வேர்க்கொள்ளா தலை சல்போல வேர்க்கொள்ளா 

தலையுமெனச் கூட்டி விரித்துரைத்துச் கொள்ச, ஏகாரம் - ௮சை 

நிலை. இதற்கு சாரணம் மேற்காட்டியவற்றுட் காண்சு, (அதனால்), 

(10) பெருமையும்-(மேன்மக்களிடச்தப்) பெருமையுண்டாச 
லும், சிறுமையும் - (£ழ்மக்களிடத்துச்) சிறுமை யுண்டாதலும், 

சாம் தர வருமே - அவர்தசர வுண்டாவதேயன்றிப் பிறர்தர வுண் 
டாவதில்லை, எ-று. ' 

மேன்மக்களுச்கு மேலானகுணமே யியற்கை, இழ்மக்களுச்சுச் 

€ழான குணமே யியற்கை, ஆதலால், இது ஒருவராலும் மாற்றப் 

படாதென்பது கருத்து. இதற்குசாரணம்;--திருக்குறள்-தெரிந்து 
செளிசதல்-௫-ம் பாட்டு, : 

“பெருமைக்கு மேனைச் சிறுமைக்குர் S588 

கருமமே கட்டளைக் கல்.” 

“*தக்காருர் தக்கவ ரல்லாருந் தர்ரீர்மை 

யெக்காலுங் குன்ற லிலராவர்--அக்காரம் 

யாவரே தின்னினுல் கையாதாங் கைக்குமாந் 

தேரே தன்னினும் வேம்பு.” 

ஆயின், மேன்மக்கள் இழ்மச்களுச் கு.சா.ரணம் இசண்டிடச் 
துங் சாட்டவேண்டுவ சென்னெனின், அங்சே வகுத்துச்கூறி இக் 
62 தொகுத்துக் கூறியதனால் இரண்டிடத். தல் சாட்டவேண்டிற் 
றென்க. 

அடினு மாவின்பா றன்சுவை குன்றாது என்பதுமுதல் பெரு 

மையுஞ் சிறுமையும் சாச்சா வருமே யென்னுமளவும் ஒருதொடர். 
இசனுள், அடினும் என்பதுமுதல், கலக்னுக்சண்கடல் சேரூகா 

தே யென்னுமளவும் மேன்மக்களுக்கும், அடினும் பால்பெய்து என் 
பதுமுதல் உள்விகமழாசே பென்னுமளவும் இழ்மக்சளுக்கும் 

எடுத்துக்காட்டுவமை வெனவும், பின்பு ஒருசாள் பழூனும் பெரி 

யோர் சேண்ல*ர இருநிலம் பிளக்க வேர்வீழ்ச் கும்மே எஷ்பது
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மேன் மக்சன் கட்புச்கும், நூரூண்டு பழடனு மூர்க்சர் கேண்மை 

நீர்ச்குட் பாசிபோல் வேர்க்கசொள் ளாசே என்பது &ழ்மக்கள் ஈட் 

புக்கும் உவமையெனக் கொண்டு, அதனால், எனச் காரணங்காட்டி, , 

பெருமையுஞ் சறுமையுக் சார்,சர வருமே எனத் தொகுத்து முடிச் 
தூக்சொள்க, (se) 

18. (1) சிறியோர்செய்ச ச.று/மையெல்லாம் 

பெரியோராயிற் பொறுப்பதுகடனே; 

(2) சிறியோர்பெரும்பிழை செய்தனசாயிற் 

பெரியோரப்பிழை பொறுத்தலுமரிதே, : 

(தனால்) 
(8) கற்சைரன்றே கற்கைரண்றே; 

ஐயம்புசனும் கற்கைநன்றே. 

(பதவுரை முதலியன.) 

(1) சிறியோர் செய்த - £ழ்மக்கள் செய்த, Ap பிழையெல் 

லாம் - சிறு குற்றகிகளையெல்லாம், பெரியோராயின் - பெரியோரா 

யிருச்கவேண்டின், பொறுப்பது சடனே - பொறுத்திருப்பதே நீதி 
யாம்;-- 

ஆயின்என்பசை ஆயிருக்கவேண்டின் என விீரித்துக்கொள்ச. 

இதற்குதாரணம்:-- திருக்குறள்-பொறையுடைமை-௪-ம் பாட்டு, 

- “நிறையுடையை நீங்காமை வேண்டிற் பொறையுடைமை 

போற்றி யொழுகப் படும்.” 

(2) ஈறியோர் பெரும்பிழை செய்தன.ராயின்-சத்றறிவுடை 
யோர்பெகிதாயெ குற்றத்தைச் செய்தாசானால், பெரியோர்-பெரிய 

வர், அப்பிழை-அம்சக் குற்ற, த்தை, பொறுத்தலும் அரிதே - பொ 

அத்திருப்பதும் அரிசேயாம்;-- * 

. அவ்வாறு பொறுப்பவராயினும் இதற்குச் கோவங்கொள்வர், 

சொண்டால் காப்பது அரிசென்பது கருத்து. இதற்குதாரணம்:...- 

திருக்குறள்-நீத்தார் பெருமை-௯-ம் பாட்டு,
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““குணமென்னுங் குன்றேறி கின்றார் வெகுளி 

கணமேயுக் காத்த லரிது.” 

(அதனால்) 
இப்பெருமை சிறுமைகளை யெல்லாம்ஒருவன் அறிச்தொமுகு 

தற்பொருட்டு, கற்கை ஈன்றே கற்சை ஈனறே - எல்லா நூல்களை 
யும் இளமையிற் ஜெ டங்இச் சற்பதே ஈன்மை, சற்பேேதரள்மை; 

(4) ஐயம் புனும் சற்கை ஈன்றே-பிச்சை யேற்சவர்.த காலத் 
அம் கற்பே ஈன்மை. ஏ-று. 

இதனுள், சறியோர்செய்ச சிறுபிழை மெல்லாம் என்பது 

மதல் ஐயம்புஇனுங் சற்கைகள்றே என்னுமளவும் ஒருதொடர். 
கடன் - அரிது, அதனால், கற்கைஈன்றே யென முடித்து, அப்பெரு 
மை சிறுமைகளை யறிக்சொழுகுதற்பொருட்டு, எவ்வளவு சுற்பினும் 
அவ்வளவுக்கவ்வளவு அறிவு சு.ரக்குமாசலால் அதுபற்றி, அடுக்க 
யும் தேற்றேகாரம் சொடுதத வலியுறுத்தியும் அமையாது, மீட்டும் 

அதுபோலத் துன்பகோ யொழிசத்தற்சேற்ற மருச்து பிறிதில்லை யா 

கலால், ஐயம்புனொங்கற்கைசன்றே யெனச்கூ.றினாசெனப் பொருள் 
சொள்க. இதற்குதாரணம்:--இருக்குறள்-கல்வி-௬-ம் பாட்டு, 

“தொட்டனைத் தூறு மணற்கேணி மாந்தர்க்குக் 

கற்றனைத் தூறு மறிவு,” 

எனக் கற்றவளவாக அறிவு சுரத்தற்கும், 

*6இம்மை பயக்குமா லீயக் குறையின்றால் 

தம்மை விளக்குமாற் ரமுளராக் கேடின்றால் 

எம்மை யுலகத்தும் யாற்காணேங் கல்வீபோல் 
மம்ம சறுக்கு மருந்து,” 

எனச் துன்பகோ யொழித்தற்கு அதைவிட மரும்தில்லை யென் 
"தற்கும் ௨தாரணவ் காண்க, (௪௮)
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19, (1) கல்லாவொருவன் குலஈலம்பேசின் 

நெல்லினுட்பிறக்த பதராகும்மே; 

(2) காற்பாற்குலத்தின் மேற்பாலொருவன் 

கற்றிலனாயிற் கீழிருப்பவனே; 

(8) எக்குடிப்பிறப்பினும் யாவசேயாயினும் 
அக்குடிக்கற்றோசை மேல்வருகென்பர்; 

(&) அறிவுடையொருவனை யரசனும்கிரும்பும். 

(5) (தனால்) 
(6) ௮ச்சமுள்ளடங்க யறிவகத்தில்லாக் 

கொச்சைமக்களைப் பெறு தலினக்குடி. 

எச்சமற்றேமாச் திருக்கைஈன்றே, 

(பதவுரை முதலியன.) 

(1) சல்லா ஒருவன் குலகலம் பேசின்-சல்லாத வொருவணை 
யும் அவன் குலத்திற் கற்றவருடைய மேன்மையையும் எடுத்துப் 

பேசுங்சால், நெல்லினுள் பிறந்த பதர் ஆகுமே-கெற்பயிருட் பிறந்த 

பதரும் நெல்லுமாய் முடியும்;-- . 

இவனைப் பதசெனவே அக்குலத்திற் பிறந்து கற்றவர் நெல் 

லென்பது தானே யமைதலால் மிசைபடச் கூழருதொழிக்தார். 

குலம் - ஆகுபெயர், பதர் வடிவிலே கெல்லைப்போவிருக்து பயன் 
படாததபோலப் பயன்படார் கல்லாதவரென்பது கருத்து. இதற்கு 

உதாசணம்:--இருக்குறள்-சல்லாமை-௬-ம் பாட்டு, 

““உளசென்னு மாத்திரைய ரல்லாற் பயவாக் 

% களனையர் கல்லா தகவர்,?? 

(2) சாற்பாற்குலத்தின் மேற்பாலொருவன்-அந்தணன் அரசன் 

வணிசன் சூத்திரன் என்னும் கான்கு வருணத்தின் முன்னின்ற 

வருணச்திற் பிறந்த வொருவன், சற்.றிலன் ஆயின் - சல்லா SAS.
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னால், 8$ழ் இருப்பவனே - (அவன்) தாழ்ர்த இடத்தில் இருக்கத்தச் 
சுவனே,;-.- 

(3) சக்குடி பிறப்பினும்-சடைகின்ற எக்தக் குவத்திலே பிறக் 

இிருக்சாலும், யாவரே ஆயினும்-( அழைப்பவர் தேவர் முனிவர் ௮ 
சர் என்பவருன்) யரசாயிருந் தாலும், அக்குடி சற்றோரை- அக்கு 
லத் இத் கற்றவராயினாை, மேல் வருக என்பர்-மேலிடத்து ab 
இிருக்கவென்றுபசரித் தழைப்பர்,-- 

யாவரேயாயினும் என்றது அழைப்பவரைக் குறித்துகின்றது. 
யாவசேயாயிலும் என் றதனால் பெருமைபொருக்தஇய தேர் மூசலி 

யோருள் என்பது பெறப்பட்டது. வருகவென்பர் என்பது வரு 

கென்பர் என விகாரமாயிற்று, கருத்து விளங்கக் டெந்தது. இதற்கு 

உசாரணம்:--இருச்குறள்-கல்லாமை-௯-ம் பாட்டு, 

“*மேற்பிறந்தா ராயினும் கல்லாதார் 8ழ்ப்பிறந்தும் 

கற்றா ரனைத்திலர் பாடு,” 

கிருச்குறள்-சல்வி-ட-ம் பாட்டு, 

“உடையார்மு னில்லார்போ லேக்கற்றுக் கற்றார் 
கடையரே கல்லா தவர்,” 

(4) அறிவுடையொருவனை ௮சசனும் விரும்பும்-இன்னும் கல். 

வியறிவுடையோனை அரசனுங்கூட விரும்புவான் ;-- 

அரசனும் எனச் ஏறப்பும்மை இறச்தத தழுவியும் நின்றது. 

பெற்றவர் கற்றவர் யாவரும் மத்றச்குடிகளும் விரும்புவசன்றி யெ 

னப் பொருள் சருதலால் எனச்சாண்ச, இதற்குதா.ரணம்:--திருக் 

குறள்-புதல்வரைப்பெறுதல்-௮-ம் பாட்டு, 

“தம்மிற்றம் மக்க எறிவுடைமை மாகிலத்து 

மன்னுயிர்க் கெல்லா மினிது,”? 

(5) அதனால் - கற்றதனால் இவ்வாறு மேன்மையும் சல்லாமை 
யால் இவ்வாறு ழ்மையும் பெறவருசலால்..



விருத்தியுைர. உள 

(6) அச்சம் உள் அடக் - பயமொன்றே யதலுள் நிறைத்து, 

அறிவு அசத்து இல்லா - மனச்தின்்-ண் அறிவொதுங்கிெய, சொச் 

சை மக்களை - ஆடுகளை நிகர்த்த பிள்ளைகளை, பெற,தலின் - பெற்று 

வருச்து,தலினும், அச்குடி - (அந்தப் பிள்ளைகளைப்பெற்ற) ௮க்குலத் 
HATO, எச்சம் அற்று - சர் சதியற்ற (வர். இிகளாய்), ஏமாச்திருக் 

சை ஈன்றே-இன்புற்றிருச்தலே ஈன்மையாம், எ-று. , 

அப்பிள்ளை களைப். பெற்றுத் தாமும் அவரும் துன்புறதலொழி 

தலால், *எச்சமற்றேமந்திருசக்சைநன்று” என்றார். கொச்சை - 
வெள்ளாடு. சல்லாவொருவன் குலசலம்பேசின் என்பதுமூசல் எச்ச 
மற் தேமாக்திருசக்கைன்றே என்னுமளவும் ஒருசொடர் எனக் 

கொண்டு, கற்றதனால் இவ்வாறு பெருமையும் சல்லாமையால் Ag 
மையும் வரும், அதனால், சல்வியறிவில்லாப் பிள்ளைகளைப் பெற்று 

வருந்து சலினும், பெரூத இன்புற்றிருச்தலே ஈன்று எனப்பெ௪ 

ருள்சாண்க. (௧௯) 

20. (1) யானைக்கல்லை கானமுக்தருபமும் 

(2) பூனைக்கில்லை தவமுக் தயையும் 

(8) ஞானிக்கில்லை யின்பமுக் அன்பமும், 

(பதவுரை முதலியன, 

(1) தானமும் தருமமும் - (கை* கொடைக்கு ரீண்டதுபோ 
லிருப்பினும்) கொடையும் மற்றைத் தருமங்களைச் செய்தலும், யா 

னைக்கு இல்லை-யானை க்யெல்பாகவே யில்லை அதுபோலவும், 

(2) சவமும் தயையும்-(சவஞ்செய்வ துபோலக்சண்களை மூடிக் 
கொண்டும் அருளுடையதுபோல மிகவும் சாந்தகுணத்தோடு கூடி 

யுமிருக்தாலும்) அவ்விரண்டும், பூனைக்கு இல்லை - பூனைக்கு இயல்: 
பாகவேயில்லை, ௮துபோலவும்£ 

(8) இன்பமும் துன்பமும் - (உலகத் சாரோட கூடி இன்புற்றி 
ரூப்பவன் போலவும் அன்புற்றிருப்பவன்போலவும் சோன்றினும்) 

அவ்விரண்டும், ஞானிக்கு இல்லை-ஞானிக்கு இயல்பசகவே யில்லை, 
°



உ௮ நறுந்தேதோகை 

இதன் கருத்து விளக்கச் இடச் சத. இதற்கு சாரணம:-- 

திருக்குறள் - சடவுள்வாழ்ச்து - ௫-ம் பாட்டு, , 

“இருள்சே ரிருவினையுஞ் சேரா விறைவன் 

பொருள்சேர் புகழ்புரிந்தார் மாட்டு,” 

இருவினையின பயன் இன்பதுவ்பங்சகளாசலாற் காண்க, (௨௦) 

21, (1) சிதலைக்கில்லை செல்வழமுஞ்செ ருக்கும்; 

(2) முதலைக்கில்லை நீத அகிலையும்; 

(8) ௮ச்சமுநாணமு மறிவிலோர்க்கில்லை: 

(ச) நாளுங்கிழமையு நலிந்தோர்க்இல்லை. 

(5) கேளுங்ளெயுங் கெட்டோர்க்கில்லை. 

[பசவுரை மூசலியன.) 

(11 செல்வமும் - இது செல்வமென்பதும் (இது பிதர்க்குப். 

பயன்படு செல்வமுடையவ சாடையென்றெண்ணுமெண்ணமும்),, 

செருக்கும்-இது செருக்கென்பதும், (இது பிறர்க்குகவாது தாமே 

யுண்டுடுத்துக் களித்திருப்பவராடை. யென்றெண்ணு மெண்ண 

. மும்), இதலைக்கு இல்லை-செல்லுச்கு இயல்பாகவேயில்லை, (கேரம் 

தால் இரண்டையுக் இன்றுவிடுவதேயன்றித் இன்னா இருப்பதில்லை; 
௮துபோலவும்;-- i 

(8) நீச்தும்-இது நீக்தத்தகுக்த நீர், (இதிலே செல்லலாசா 

தென்றெண்ண மெண்ணமும்), நிலையும் - இது நிலேைசொள்ளத்தக்க 

சென்பதும், (இது கிலைகொள்ளச்தகுக் சீர், இதிலே செல்வலாமென் 

றெண்ணாமெண்ணமும்), ௫ தலைக்கு இல்லை - மு.தலைக்கு இயல்பாக 
வே யில்லை. (கேர்க்தால் இரண்டிலுஞ் செல்வதேயன்றிச் செல்லா 

திருப்பதில்லை), அதுபோலவும்; ௨ 

(3) அச்சமும் காணும்-இத அஞ்சத்தச்கத,இது சாணச்சக்சது 
rer gd, சச்சதிறுவெல்றொ தங்கு சலும்,சகாததிதுவென்றுஅை 

ச்செய்ய வுடனபடதலும், அறிவு இல்லோர்ச்கு-பேதையர்க்கும்:--



விருத்தியுரை, ௨௯ 

(4) சாளும் இழமையும்-இச்.தராள் இக்சச்ழெமை தக்சதென்று 
ஒன்றைச்செய்ய வுடன்படுதலும், திசாதென்று விலக்கலும், லிக் 

தோர்க்கு - வறுமையால் நொச் தவர்க்கும்;-- 

(5) கேளும்கிளையும்-இவர் சரேடச்சத்தச்சவெெசென்பதும்,இவர் 

விரும்பத்தக்க சுற்றத்தா சென்பதும் (சச்சவசென்று தழுவலும், 
தசாசவரென்று விலகலும்), கெட்டோர்க்கு - தமது குலகிலையிலே 
தவறிச் செட்டுப்போனவர்க்கும், இல்லை - (கேர்க்தால் இரண்டு 

மொன்றாவதேயன் றி) இயல்பாகவேயில்லை, எ-று. 

வறுமையிலென்பது சொல்லெச்சம். ஈலிர்சோர் என்பது செ 

யப்பாட்டு வினையாலணைந்தபெயர், செல்வம் செருக்கு என்பன ஆகு 

பெயர்கள், தின்பதன்றி யெண் ணுவதென்பது குறிப்பெச்சம். ஏனை 

யவற்றையும் ஏற்குமா நுய்த்துணர்ந்துகொள்க. இவற்றிற்குசா 

ORT iy 
சிர” இருச்குறள் - அறிவுடைமை - ௮ -ம் பாட்டு, 

“அஞ்சுவ தஞ்சாமை பேதைமை யஞ்சுவ 

தஞ்ச லறிவார் தொழில்,” 
இருக்குறள் - நாணுடைமை - ௧0 = ம் பாட்டு, 

நாணகத் இல்லா ரியக்க மரப்பாவை 

நாணா ஓயிர்மருட்டி. யற்று,” 

இருக்குறள் - நல்குசவு - mm பாட்டு, 

“தொல்வரவுந் தோலுங் கெடுக்குர் தொகையாக 

நல்குர வென்னு ஈசை,"” 

இச்குறளினுள் தொல்வரவென்பது நாளுங் இழமையும் பார்ச் 

தீன் முதலியவாதீலால் உதா.ரணங்காண்க, ம் 

“நீரினு நண்ணி கெய்யென்பர் நெய்யினும் 

யாரு மறிவர் புகைநட்பம்--தேரின் 

நிரப்பிடும் பையா என்புகுமே புகையும் 

புகற்கரிய பூழை நுழைந்து,” க



௬௦ ௩றுந்த்தோகை 

இதில், புகையும் நழைசற்கரிய துவாரத்திலே துழைக்துபோ 
வான் என்றதனால் செல்வரைத் தடத்த சாட்ழெலமகளிலும் தழை 

க்துபோவான் என வு.தா.ரணல் சாண்சு, 

திருக்குறள் - மானம் - ௬-ம் பாட்டு, 

*:தலையி னிழிர்த மயிரனையர் மாந்தர் 
.. திலையி னிழிந்தக் கடை.” என்றும், 

இருச்குறள் - நெஞ்சொடு புலத்தல் ௯ - ம் பாட்டு, 

“கெட்டார்க்கு கட்டாரில் லென்பதோ நெஞ்சேநீ 

பெட்டாக் கவர்பின் செலல்,” என்றும்) 

மூதையே சாண்ச. சி தலைக் கென்பதுமுசல் கேளுங்கிளையும் 
என்பசனளவு மொருதொடபெனக்கொண்டு அசனுள், செலைக் 

இல்லை யென்பன விரண்டும் எடுத்துக்சாட்்வமை யெனவும், ௮ச் 

சமுராணு மறிவிலோர்க்கில்லை, சாளுல்ழமையு ஈலிக்சோர*ல்லை, 

'கேளுங்ளெயுங் கெட்டோர்க்கில்லைஎன்பன மூன்றும் போருளென் 
வும் சொண்டு, அவற்றிற்கியையும்படிபொருள் விரித்துரைத்து 

முடித்துக்சொள்க. செய்யுளின்ப நோக்கத் தனித்தனி மூடிபாச் 
இசி கூறினாரேலும், சி தலைக்குச் செல்வமுஞ் செருக்கும் முதலைக்கு 
நீத்து நிலையுமில்ல், அதுபோல, அறிவிலோர்ச் சச்சமு கானும் 

கலிந்தோர்க்கு காளுங்ழெமையும் கெட்டோர்க்குச் கேளுங் ளோ 
வூம் இல்லையென ஒருவினை முடி.பாக்குச, (௨௪) 

22. (1) உடைமையும்வறுமையு மொருவழிகில்லா; 

(2) குடைகிழலிருக்.து குஞ்சரமூர்ந் தோர் 

ஈடைமெலிந்தோஞூர் ஈண்ணினுஈண்ணுவர்; 

(8) சிறப்புஞ்செல்வமும் பெருமையுமுடையோர் 

அறக்கூழ்ச்சாலை யடையினுமடைவர்; 

(4) ௮றத்திடுபிச்சை கூவியிரப்போர் 

. ௮ரசோடிருந்தர சாளினுமாளுவர்.;



விருத்தியுரை, ௬௧ 

) குன்றத் தனையிரு நிதியைப்படைத்தோர் 

அன்றைப்பகலே யழியினுமழிவர்; 

(6) எழுகிலைமாடங் கால்சாய்க் அக்குள் 

கழுதை மேய்பா ழூகினு மாகும்; 

(7) மணவணியணிந்த மகளிராக்கே 

பிணவணியணிக்அுதங் கொழுஈரைத்தழீஇ 

உடுத்தவாடை கோடியாக 

முடித்தகூந்தல் விரிப்பினும்விரிப்பர்; 

(8) பெற்றமுங்கழுதையு மேய்ந்தவப்பாழ் 

பொற்றொடிமகளிரு மைந்தருஞ்செறிந்து -» 

நெற்பொலி நெடுககராயினலுமாகும்; 

(9) இல்லோரிரப்ப.து மியல்பேயியல்பே; 

(10) இரந்தோர்க்வேஅு முடையோர்கடனே. 

(பதவுரை முதலியன.) 

(1) உடைமையும் வறுமையும் ஒருவழி நில்லாது - செல்வ 
மம் தரி;த்திரரும் ஆயெ இரண்டும் ௮தகின்றவிடச்சதுவேயாகவும் 
இதுநின்றவிடத் இதுவேயாகவும் நில்லாது மாறியும் கிற்கும்;-- 

மாறியுநிற்கு மென்பது குறிப்பெச்சம். இதை யேதுவாக் 

இனி வ௮ருவனவற்றோடு ஒட்டுக. இதற்குசாசணம்:.- 

திருக்குறள் - நிலையாமை - ௨ -ம் பாட்டு, 

“கூத்தாட் டவைக்குழாத் தற்றே பெருஞ்செல்வம் 
போக்கு மதுவிளிர் தற்று,” 

*துகடீர் பெருஞ்செல்வக் தோன்றியக்காற் ரொட்டுப் 

பகடு நடந்தகூழ் பல்லாரோ டுண்க 

அகடுற யார்மாட்டு நில்லாது செல்வம் 

சகடக்கால் போல வரும்.”



௬௨ ந௩றுந்த்ேதோகை 

(2) வெண்கொற்றச் குடைநிழவிடும்படி யானையின் sys Be! 
ருந்து அகைச்செலுத்திப் பவனிவச்ச அரசரும் எல்லாவற்றையு மிழ 

ச. தடப்பசற்குச் சத தியில்லாமல், உடம்பு மெவிச்து மற்றொரு சே 

சச்திலே £வரத்தின்பொருட்டுச் சென்று Cedang Cegar;— : 

சிறப்பும்மை விகாரத்தாற் ரொக்கது. உதாரணம். மேற்காட் 
ய குறளும், 

“*யரனை யெருத்தம் பொலியச் குடைகிழற்£ழ்ச் 

சேனைத் தலைவராய்ச் சென்றோரும்..-ஏனை 

* வினையுப்ப வேறாக வீழ்வர் தாங்கொண்ட 

மனையாளை மாற்றார் கொள. என்பதுல் சாண்சு, 

விசேடித்த வுயர்வும் செருக்கெய செல்வமும் மானமும் உடைய 
அர் அகையாவு மிழக்து நித்திய தரித்இரராகு வயிற்றுப்பசியினால், 

கூழின்பொருட்டு அவற்றை யிழக்சவ்வரிலே யிருக்ற Fone 5B 

மங்களைப் போய்ச் சேரினுஞ் சேர்வர்; இதற்குசாரணம்:_. 

திருச்குறள் - சல்குசவு - இ-ம் பாட்டு, 

“நல்குர. வென்னு மிடும்பையுட் பல்குரைத் 

அுனபங்கள் சென்று படும்,” 

அறுசுவை யுண்டி யமர்க்தில் லாளூட்ட 

மறுகை நீக்கி யுண்டாரும்--வறிஞசாய்ச் 

சென்றிரப்ப சோரிடத்திற் கூழெனிற் செல்வமொன் 
DANTE OUEST HTH mar gi,” 

(4) தருமத்சைக்குறிச் இடப்படும் பிச்சை யுண்டோவென்று 
விீதிசளிலே நின்று கூப்பிட்டிரர் து இரிபகர் அரசியலோடு கூடியிரு 
$5 உலகத்தை யாஸினும் ஆளுவர்;,.. 

அரசியலோடு கூடியிருத்தல்-படை, குடி, கூழ், அமைச்சு, 

ஈட்பு ௮ரண் என்னு மாறங்கச்தோடுங் கூடியிருத்தல். 

இதற்குசாரணம்:. திருக்குறள் - ஊம் - இ - ம் பாட்டு,



விருத்தியுரை. ௬௬ 

*ஈல்லவை யெல்லா௮அக் தயவாக் தயவும் 
ஈல்லவாஞ் செல்வஞ் செயற்கு,” 

““வளம்படவேண்டாதார்--இல் - ௪-ம்'' காண்க, 

(5) மலையளவாக வுயர்ச்த Fast S பதுலநிதிகளைப் படைத்த 

வர், படைத்த வன்றைசத்தினத்திலேதானே அவற்றை ௮தபவியா 

மல் இறப்பினு மிறப்பர்;.- 
இதற்குதா.ரண ம்:-திருக்குறள் - நிலையாமை - ௬-ம் பாட்டு, 

“டுநருஈ லஓுளனொருவ னின்றில்லை யென்னும் 
பெருமை யுடைத்திவ் வுலகு,” 

காலடியார் - யாச்கைநிலையாமை-௬-ம் பாட்டு, 

“மலைமிசைத் தோன்று மதியம்போல் யானைத் 
தலைமிசைக் கொண்ட குடையர்--நிலமிசை த் 
அஞ்சின சென்றெடுத்துத் தூற்றப்பட்டா ஏல்லால் 
எஞ்சனா ரிவ்வுலகத் தில்.” 

(6) செல்வர்களுறைய ஏழுநிலைகளையுடைய மாடங்களானவை 
அடியோடே சாய்ச்து கொறுக்கப்போசக்- கழுதைசளும் மேயத் 

த்குச் ச பாழ்நிலங்க ளாயினுமாகும்;-- 

உச் என்பது உக்கு எனச் இிரிர்துநின்றது. இறக்சத சழிஇய 

எச்சவும்மை குறைச்துகின்றது. அதனால் ஆடுமாடுகள் மேய்வது 

மன்றி யெனப் பொருள்படுசல் காண்க." இதற்குசாரணம்:-.- 
மேற்சாட்டிய குறளினும், 

நாலடியார் - இன்மை - ௯-ம் பாட்டு, 

“கடகஞ் செறிந்ததங் கைகளால் வாங்க 

யட்கு பறித்துக்கொண் டட்டுக் - குடைகலனா 

வுப்பிலி வெந்தைதின் அள்ளற்று வாழ்பவே 

அப்புரவு சென்றுலந்தக் கால்,” 

என்ற இசனுள்ளும் எழுகிலைமாடன் கரல்சாய்க் துச்குச் கழுதை 
மேய் பாழாச இவ ரிவ்வாராயினா ரெனச்சாண்க, அதற்குக் ஈடசஞ் 
செறிர்ச கையே சான்றாதலால். 
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௬௪ ௩றுந்த்தோதகை 

(7) மணக்கோலத்தோடு மணவேதிகையில் வீற்றிருந், மாதர் 

sa gis மணப்பர்சவிலேதானே (கணவரிறக்ச தனால்) பிணகச்கோ 

லம் பூண்டு, மாலையிட்ட தங்கணவரைக் கட்டி யணைத்துக்சோண்டு, 

முன்னுடுத்த மணச்கறையே அறுப்புக்கறையாசவும், மூன்பு மகி 

ழ்ச்து மூடித்,ச கூக்தலை விரித்துப் புலம்பினும் புலம்புவர்:-- 

விரித்தல் புலம்பு தற்காசலால் வருவித் துரைக்சப்பட்டத. 

இதற்குதாரணம்:--இருக்குறள் - நிலையாமை - ௪ -ம் பாட்டு, 

“ஒருபொழுதும் வாழ்வ தறியார் கருதுப 

கோடியு மல்ல பல.” 

இக்குறளினுள், அன்றைச்தினம் வருவ துணசாது சுலியாண 
ஞ் செய்ய நினைந்து செய்தலால் உசா.சணங் காண்க. 

“மன்றங் கறங்கு மணப்பறை யாயின 

வன்றவர்க் காங்கே பிணப்பறையாய்ப் - பின்றை 

ஒலித்தலு முண்டாமென் அய்க் துபோ மாறே 

வலிக்குமா மாண்டார் மனம்.” 

எனவும் சாண்சு. 

(8) மாடுகளும் கழுசைகளும் மேய்ச்த மேற்கூறிய பாழ்கிலம் 
போன்றதும், பொன்வளையை யணிந்த மங்கையரும் புருடருமாச 

நெருங்கி, நெற்பொலிகளைய/டைய பெரும்பதி யாயினுமாகும்;-- 

பொலி - அம்பாரம், செறிய என்பது செறிந்து எனத் இரிந்து 

நின்றது. சாடு காடாயினுமாம் என்பது கருத்து. உதாரணம் வந்த 

வழிச் சாண்ச, 

அதனால் - அுக்காரணத்தால், ் 

(9) சரிச்திரர் யாசகஞ் செய்வதும் அவர்க்கு இயற்சையேயாம்:- 

வலியுறு ச்சற்பொருட்டு அடுக்கிச் சேற்றேகாரமும் கொடுத்து 

இயல்பே பியல்பே' எனச் a pant,



விருத்தியுரை. ௬௫ 

“இசையா வொருபொரு எளில்லென்றல் யார்க்கும் 

வசையன்னறு வையத் தியற்கை,” ் 

என்றாற்போல இங்சே செயற்சை இயற்கை யெனப்பட்டத, 

இயல்பு - இயற்கை. 

இதற்குதா.ரணம்:-.இருக்குறள் - இரவு - ௧- ௯ - ம் பாட்டுகள், 

இரக்க விரத்தக்கார்க் காணிற் கரப்பின் 
௮வர்பழி தம்பழி யன்று,” 

ஈவார்க ணென்னுண்டாக் தோற்ற மிரந்துகோள் 
மேலா ரிலா௮க் கடை,” 

(10) அவ்வாறு யா௫த்தார்க்கு இல்லையென்னாது கொடுப்பதும் 

செல்வர்க்குக் உடன்மையேயாம். 

இதற்குதாசணம்:-இருக்குறன் - ஒப்புரவறிதல் - எ - ம் பாட்டு, 

மருந்தாகத் தப்பா மாத்தற்றாற் செல்வம் 

பெருந்தகை யான்கட் படின்.” 

உடைமையும் வறுமையு மொருவழி கில்லா என்பதுமுதல் 

இரந்சோர்க்வே௮ முடையோர் கடனே என்னுமளவு மொருதொ 

டர். இசனுள் உடைமையும் வறுமையுமொருஉழி நில்லாவாசலால் 
குடை - ௩ண்ணிணுஈண் ஹவர், அடைூனுமடைகுவர், ஆளினுமா 

ளுவர், அழியினுமழிகுவர், ஆ௫னுமாகும், விரிப்பின ம்விரீப்பர், ஆயி 

னுமாகும், அதனால், இரப்பதியல்பு, ஈவதுகடன் என முடித்துப் 
பொருள்காண்க. உம்மைசளேழும் ஐயத்தின்சண் வக்.சன, பிற இல 
க்கணங்களு முய்ச்துணர்ச் தகொள்க. (௨௨) 

23. ௩ல்லஞாலமும் வானமும்பெறினும் 

எல்லாமில்லை யில்லில்லோர்க்கே. 

(பொழிப்புரை) நல்ல பூமியின் செல்வமுழுதும் வானுலஇன் 
செல்வமுழுதும் பெற்றா ராயினும், ஈற்குண கற்செய்கைகளையுடைய 
னைவியரைப்பெற்றிலாசவர்க்கு அமை-முழு அ.மில்லை, எ-ற.
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(வி-ளை.) பயன் படாமையின் *இல்லை' என்ளூர், கற்குண சற் 

செய்கைகளை யுடையவனே இல்லாளாதலால் இல் என ௮டைகொ 

உாதேகூறினார். *இல்லாளகத்திருக்சு வில்லாததொன் றில்லை” என 

இவ்வாறே அடைகொடாமல் ஒளவையார் கூறுதலுங் சாண்க. 

இசன்கருத்து விளக்இச் இடக்தது. 

இசற்குதாரணம்:-- திருக்குறள்-வாழ்ச்கைத்துணைகலம்-௨-ம் பாட்டு, 

“மனைமாட்டு யில்லாள்க ணில்லாயின் வாழ்க்கை 

பெனைமாட்டுத் தாயினு மில்.” (௨௩) 

24, தறுகண்யானை தான்பெரிதாயினாஉம் 

இறுசண்மூங்கிற் கோற்கஞ்சும்மே. 

(ப-சை,.) தறுகண்-கொலைசெய்தற்கஞ்சாத வீரத், சன்மை பெரி 

சாயினும், தான் பெரிது ஆயினும் - அதுவும் உருவத்தாற் பெரி 

தாயிருப்பினும், சிறுசண் மூங்கில் கோற்கு-(ஒருவன்பாதுகாவலுக் 

குட்பட்டபோது அவன் IA G65) கணக்களையுடைய றிய 

மூங்கற்சோலுக்கும், யானை அஞ்சும்மே - யானைஅஞ்சுவது நிச் 
சயம், எ-று. 

(வி-ரை.) சறுசண் என்னும் இரண்டு விசேடணமும் கோல் என்னும் 
மேசற்பொருட்கு வக்தத. ஏகாரம் தேற்றம், தறுகண் பெரிதாயி 

னும் தான் பெரிதாயினும் சிறுசண் மூங்கிற் கோந்கு யரனையஞ்சும் 

மே யெனக் கூட்டுக. கோற்கஞ்சும் என்றதனால், ஒருவன் பாதுகா 
வலுக் குட்பட்டபோது அவன் கையிலிருக்த என்பது பெற்றாம், 
ஒருவன் சுத் தவீரனாயிருக்தாலும் ௮சசனுடைய பாதுசாவலுக் குட் 

பட்டபோது அவனுக்கு அஞ்சி ஈடப்பது மல்லாமல், ௮வனடையா 

எம் பெற்று வந்தவர்க்கும் அஞ்சி நடக்சவேண்டு மெனப் பிறிது 
பொருள் தரு. தலால் இது ஒட்டலங்காசமெனக் காண்க. ௩நடவாச் 

கால் அவன் பாதுசாப்பை யிழந்து துன்புறுசல் நிச்சயமாதலால் 

கருத்து விளங்இற்று. இதற்கு தாசணம்:-- 

திருக்குறள் - மன்னரைச் சேர்க்சொழுசல் - ௮ - ம் பாட்டு, 
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“*இகாய ரினமுறைய சென்றிகழார் கின்ற 

லொளியோ டொழுகப் படும்.” 

இசனுள், இளைய ரினமுறைய ரென்னா சொழுகப்படுத லெ. 

னக்சொண்டு அசனுக்கஞ்? ஈடத்தற்கும், நின்ற வொளியோடொ 
மூசப்படுத. வெனச்சொண்டு அவனடையாளத்திற்கஞ்செடத்தற்கும் 

உசாசணவ் சாண்ச. (௨௪) 

25. (1) குன்றுடைநெடுங்கா டூடேவாழினும் 

புன்றலைப்புல்வாய் புலிக்கஞ்சும்மே; 

(2) ஆசையாம்பள்ளத் தூடேவாழினும் 

தேசைபாம்பிற்கு மிகவஞ்சும்மே; 

(8) கொடுங்கோன்மன்னர் வாழுநாட்டில் 

கடும்புலிவாழுக் காடுஈன்றே,. 
: (ப, சவரை முதலியன.) 

(1) குன்று உடை - மலைகளைச் தன்னிடத்தேயுடைய, கெடு: 
சாடு ஊடே - நெடிய காட்டின்சண், வாழினும் - அதுவும் இதுவும் 
ஓத்து வாழ்ச்சபோதிலும், புல் சலை - இறிய தலையையுடைய, புல் 

வாய் - புல்வாயானது, (வாய்வலியையும் வன்றலையையு முடைய) 

புலிக்கு அஞ்சும்மே - புவிக்சஞ்சியே வாழாகிற்கும்:-- 

புல்வாய் - அன்மொழித் தொகை; புன்னமையாகய வாயினை 
புடையது, புன்றலைப் புல்வாய் என்ற தனால், புலி வன் றலையையும் 
வல்வாயையு முடையசென்பது பெற்றாம். , 

(2) ஆசை ஆம்பள எத்தடே வாழினும் - ஆரையோடு கூடிய 
நீரோடையில் அதுவு மிதுவு மொத்து வாழ்ச் சபோஇனும், சேரை- 
தவளையானது, பாம்பிற்கு - நீர்ப்பாம்புச்கு, மிச அஞ்சும்மே - மிச 

வும் அஞ்சியே வாழாகிற்கும்;-- 

ஆசை - நீரிற்படர்வசோர் பூண்டு, ஆம் - நீர், இவை ய 
வாழ்வதற்கேது வென்னெனின், சிறிய தவறுளவாயிற் கொன்று 
தின்னுமென்பது சருதியாதலால்,
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(8) கொடுங்கோல் மன்னர் வாழும் நாட்டில்-சொடுங்கோ லர 

சசோ டொத்துவாழ்ன்ற காட்டினும், கடும் புலி வாழும் காடு ஈன் 

ஜே - (ஒருவனுக்குச்) கையையுடைய புலி எழ்கின்த, காடு குடி. 
யிருத்தற்கு மிசவும் ஈன்றாம், எ-று. 

SSC OOK வாழாமல் அதற்சஞ்சியே 9H சஞ்சரியாச இ. 
ச்திற் குடியிருக்கலா மாதலால் “சன்று! என்றார். கொடுங்கோல் - 

வளைந்தசோல். இத அரசநீதி சோணுதற்கு உவமையாகுபெயசாய் 
நின்றது. சொலைசெய்யும் புலியினும் சொடுவ்கோல் மன்னர் கொடி. 

யர் என்பதாம். 

இதந்குதா.ரணம்:--இிருக்குறள் - கொடுவ்சோன்மை - ௧-ம் பாட்டு, 

“கொலைமேற் சொண்டாரிற் சொடிதே யலைலே eae 

டல்லவை செய்தொழுகும் வேந்து.” 

.. எனச் கூறுதலுங்காண்க. இதனுள், புல்வாயும் புலியும், தரை 
யும் பாம்பும் ஓ.த்.து வாழ்தல்போல, ஒருவன் கொடுக்கோன் மன்ன 
ரோடொத்துவாழ்தலெனவும், வாழினும், புல்வாயும் தேரையும் புலி 
க்கும் பாம்பிற்கும் அஞ்சியே வாழ்தல் போல,௮வன் கொடுங்கோன் 
மன்னர்க் கஞ்சியே வாழவேண்டும், ஆதலால், அதைவிட அவனுக்: 
குக் சடும்புவிவாழுங் காடே ஈன்று என முடித்தப் பொருளுணர்ச் 
துகொள்ச, (௨௫), 

26. சான்றோரில்லாத் தொல்பதியிருத்தலிற் 
நேன்றேர்குரவர் தேயநன்றே. 

(ப-ரை.) சான்றோர் இல்லாட- (சல்வியதி வொழுக்சங்கள்), 
நிறைர்,ச பெரியோரில்லா,ச, தொல் பதி இருத்தலின் - பழமையான 
௩க.ர,ச்தில் ஒருவன் குடியிருப்பதினும், தேன் தேர் குரவர் தேயம். 
கன்றே - உணவின்பொருட்டாகத் தேனையாராய்க்துதிரி௫ன்ற குற. 
வர் குடியிருச்கும் ராடே அவன் குடியிருத்தற்கு ஈன்று, எ-று.
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(வி-ரை.) ஏகாரம் - தேற்தப்பொருளது. அக்குறவர் காட்டு 

னும் இதுபாவமிகுதியாற் கேடு பூண்டிருப்ப ,சாதலால், sree 
நில்லாத காடு சாடன்றென்பதும், ௮ச்சான்றோர் சார்பு பெற்றவன் 

பகைவராலும் : தீல்குசெய்யப்படான் என்பதுல் கருதி இவ்வாறு 
கூறினாசெனச்சாண்ச, 

இதந்குசாரணம்:--இருக்குறள் - காடு- ௪-ம் பாட்டு, 

“தள்ளா விளையுளுர் தக்காருந் தாழ்விலாச் 

செல்வருஞ் சேர்வது நாடு,” எனவும், 

திருக்குறள் - பெரியாரைத்துணைக்கோடல் - ௬ -ம் பாட்டு, 

“தக்கா ரினத்தனாய்த் தானொமுக வல்லானைச் 

"செற்றார் செயக்கிடந்த Bo.” எனவும் 

மேறையே சாண்ச. (௨௪) 

24. வித் அமேரு முூளவாயிருப்ப 

எய்த்தங்கிருக்கு மேழையும்பதசே. 

(ப-சை.) வித்தும் - விதைத்தற்கு வித்தும், ஏரும் - உழுதற்கு 

ஏர்முதலியவும், உளவாயிருப்ப - அமைசக்திருக்க, எய்த்து அங்கு 
இருக்கும் - (உமு.து பயிர்செய்து வாழமாட்டாமல் சோம்பலாலே) 
வறுமையுற் நிளைத்திருக்கும், ஏழையும் - பேதையும், பதரே - ஒரு 
மச்சட்பசரே யாவன், எ-று. 

(வி-ரை.) சன் சரீரச்தை யொளிக்காமலே வருத்தப்பட்டு ௮ர் 
தீச் கைத்சொழிலைச் செய்வானாயின், தானு மிரவாத பிறர்க்€க் தம் 
வாழ்தலாயிருக்க, அதனைச் செய்யாமலே சோம்பி வருந்துவோனைச் 
கண்டால் பூமிதேவியும் ஈகைப்பா ளாதலால் :பதர்' என்ருூர். 
இதற்கு தா.சணம்:- திருக்குறள் - உழவு - டு-௧௦-ம் பாட்டுகள், 

“இசவா நிரப்பார்க்கொன் நீவர் கரவாது 

கைசெய்தூண் மாலை யவர்,” எனவும்;
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**இலமென் றசைஇ யிருப்பாரளைக் காணின் 

நிலமென்னு நல்லா ணகும்.”” எனவும் 

அவ்விருஇிறத்திற்கும் உசாரணங் காண்க, (eer) 

28. கறலையுமாலையு நான்மறையோதா 

அர்தணரென்போ ரனைவரும்பதரே, 

(ப-ரை.) சாலையும் - சாலைப்பொழு.இனும், மாலையும் - மாலைப் 
பொழுதினும், சான்மறை ஓதா - கான்கு வேதங்களையும் ஓதாத, 

அந்தணர் என்போர் அனைவரும் - பார்ப்பாசென்போ ரெல்லாசகும்,, 
பே - பார்ப்பனப் பதரேயாவர், எ-று. 

(வி-ரை.) நான்மறை யோதி அதன் பொறையை யுட்சொளா 
மையிற் “பதர்' என்றார், oo 

இதற்குதாரண ம்:-இருக்குறள் - ஒழுச்சமுடைமை - ௪ - ம்பாட்டு, 

“மறப்பினு மோத்துக் கொளலாகும் பார்ப்பான் 

பிறப்பொழுக்கம் குன்றக் கெடும்,” 

எனச் திருவள்ளுவகாயனாரும் மறக்சலாகா சென்னுங் சருத் 
தையுட்கொண்டு (ஒஇிக்சொளலாகும்” எனக் கூறினர். கொள்ளா 
விடின் பிறப்புச் கெடுமென்பதே அவர்ச்குள் குருத்து. ஆசலால் 
இவர் “பதர்” என்றார், (௨௮) 

29. குடியலைத்இரர்.து கோலொடுகின்ற 

முடியுடையிறைவனா மூர்க்கனும்பதரே, 

(ப-மை.) குடி அலைத்து - குடிகளை வருத்தி, Orig - (see 
பகுதியின் மேற்படப் பொருள் கொடுக்கும்படி. அவர்களை யடித்துப். 
பறிப்பவன்போல) மாசகஞ் செய்த, சோலொடு நின்ற - கொடும். 
கோலோ கூடிநின்ற, மூடி உடை - மூடியையுடைய, இறைகன் 
ஆம் மூர்க்கனும் - வேர்சனாயெ மூர்க்சனும், பசோ - அரசப்பச மே 
யாவன், எ-று.



விருத்தியுளை, ௫௧: 

(வீ-ை.) விரைச்துசெடுத லுணராது நெடுங்காலம் வாழலா 

மென்றெண்ணி அவ்வாறு செய்தலால் 'பதர்" என்னார். 

இதற்கு,சா.சணம்:--இருச்குறள்-கொடுங்கோன்மை - ௨-ம் பாட்டு, 

“வேலொடு கின்றா னிடுவென் றதுபோலும் 
கோலொடு கின்றா னிரவு.”” . எனவும் 

திருக்குறள் - வெருகச்சசெய்யாமை - ௯ - ம் யாட்டு, 

“வெருவந்த செய்தொழுகும் வெங்கோல னாயின் 

ஒருவக்த மொல்லைக் கெடும்.”” எனவும் 

முறையே குடியலைச் இரச்தற்கும் அவன் விரைக்து கெடுவா 

னென்பதற்கு மூதாரணகவ் காண்ச. (௨௯). 

80. முதலுளவாசக் சொண்டுவாணிபஞ்செய் 
ததன்பயனுகரா வணிக.ராய்பதசே, 

(ப-ரை.) முதல் உளவாக - முதலாகப் பொருளிருக்சவும், 
சொண்டு - (அசனாலே கொள்ளும் பண்டங்களைக்) கொண்டு விற் 

று, வாணிபம்செய் - வர்த்தசஞ் செய்து, அதன் பயன் - அதனால் 

வருற ஆதாயப்பயனை, நுசரா - அதுபவியாத, வணிகர் - சன வை 
சியர், ஆய். பதர் - (வைியர்க்குள்ளே) செரிக்செடுக்கப்படும் பதர்க. 
ளாவர், ௭-று. 

திருக்குறள் - பெரியாரைத்துணேக்கோடல் - ௬- ம் பாட்டு, 

“முதலிலார்க் கூதிய மில்லை மதலையாஞ் 

சார்பிலார்க் இல்லை நிலை,” 

என்றா ராசலின், இவர் மு.தவிருக் தும் ஊஇூ௰த்தை யிழத்தலால் 

பதர்! என்றார். (0). 

91, தன்மனையாளைத் தர்ய்மனைக்கனுப்பிப். 
பின்பவட்பேணாப் பேதையும்பதசே, 

(ப-ரை.) தன் மனையாளை - தன் மனையாட்டியை, தாய் மனை 

க்கு அனுப்பி - அவளுடைய தாய்வீட்டி ற். அனுப்பிவிட்டு, பின்பு.



௪௨ ந௩றுந்த்தோகை 

பிறகு, அவள் பேணா - அவளைப் பாதுசாவாமலேயிருக்கறெ, பேசை 

யும் - அறிவிலானும், பதசே-குடிசெய்வோருட் பச ராவன், எ-று. 

(வி-சை.) இல்லாளிடத் தன்புடையனாகச் கூடி அறஞ்செய்து 

இல்வசழ்வானாயின் ௮அவ்வன்புடைமை வடிவாகவும் அறம் பயனா 

வும் இல்வாழ்க்கை மூற்றுப்பெற்று, ௮து அவனைச் ேேவருள் ஒருவ 

னாக்கற்பாலதாயிருச்ச, முதலே யில்லானை 5, இல்வாழ்க்கை 
யுருவைக் குலைத்தலால் ‘use என்றார். 

இசற்கு,சாசணம்:--இிருக்குறல்-இல்வாழ்ச்25-இ -௧௦-ம் பாட்டுகள், 

“அன்பு மறனு முடைத்தாயி னில்வாழ்க்கை 

பண்பும் பயனு மது.” எனவும், 

“வையத்துள் வாழ்வாக்கு வாழ்பவன் வானுறையும் 

தெய்வத்துள் வைக்கப் படும்,” எனவும் 

அன்பு அறன் இல்வாழ்க்கைக்குப் பண்பு பயனாதற்கும், ௮,௪ன் 
பயன் அனைத் தேவருள ஒருவனாக்கற்கும் உசாரணம் முறையே 
காண்க. இன்னும், 

T 

“மாண்ட குணத்தொடு மக்கட்பே நில்லெனிலும் 
பூண்டான் கழித்தற் கருமை,” 

என அவனிடத்து கற்குண ஈற்செய்கைகளும் ஈனமக்சட்பே 
௮ம் இல்லாவிடினு.ம், கொண்டவன் புறச்சழித்் து வாழலாசாசெனப் 
பிறர் கூறுதலுல் சாண்ச, (௯௧) 

82. தன்மனையாட்டியைத் தனியேயிருத்திப் 

பிறன்மனைக்கேகும் பேதையும்பதரே, 
ர 

(ப-சை.) சன் மனையாட்டியை - சன் மனைவியை, தனிலே 

இருத்தி - தனியே வைத்து, பிறன் மனைக்கு ஏகும் - அந்நியன் 
கசகமை விரும்பி அவன் மனைக்குச் செல்வெற, பேதையும் _ 
மூடனும், பதே - பேசையருட் பச.ராவர், எ-று.



விருத்தியுறை, ௪௩. 

(வி-ை.) பனக பாவம் அச்சம் பழி என்பவற்று எகப்பட்டுத் 

தான் கெவெதுமன்றித் தன். மஷேவியும் துன்புற் றழிசற்கேதுலாத 

லால் *பதர்' என்றார். பசை முதலியவற்றாற் கெடுதற்கு சாரண ம்: 

இருக்குறன் - பிறனில் விழையாமை - ௬ - ௨-ம் பாட்டுகள், 

“பகைபாவ மச்சம் பழியென கான்கும் 

இசவாவா பமில்லிறப்பான் கண்.” 

““அறன்கடை நின்றாரு ளெல்லாம் பிறன்கடை 
நின்றாரிற் பேதையா நில்.” 

எனப் பேதையறட் பதரென்பதற்கு முதாரணல் காண்க, (௬௦% 

84. தன்னாயுதமுர் தன்கையிற்பொருளும் 

பிறன்கையிற்கொடுக்கும் பேதையும்ப;தசே, 

(ப-ரை) தன் ஆயுசஞமாம் - தன்னுடைய ஆயுதத்தையும், தன்: 

கையில் பொருளும் - தன் கையிலுள்ள. இரவியச்சையும், பிறன்: 

சையில் சொடுக்கும் - ஒருசார்பு மில்லாத அக்கியன் கையிலே கொ 
டுத்த, பேசையும் - கூடனும், பதரே - ஏமாறுவோருட் பத.ராவன்,. 

a=. 

(வி-.) யாம் பண்டு விளையாடஞ் சோலை யென்ருற்போலக் 
கொடுக்கும் பேதையென இறக்தசாலம் எ.இர்சாலமாக மயங்கி நீன் 
ற. இனி இதற்குத் சன்னாயுதத்தையாயினுக் தன்கைப்பொருளை: 
யாயினும் பிறன்கையிற் கொடுக்கு.ம் பேதையும் பதசெனினும் 
அமையும். பொருளைப் பிறன்கையிற் கொடுத்து அதனால்வரு மூதி: 
யத்தை யிழர்து துன்பத்தைச் கொண்டதனால் பேதை? என்றும், 

அதன்மேலும் சன் ஆயுதத்சையல் கொடுத்து கிராயுசனானதனால். 
, பதர்? என்றுங் கூறினார். a 

இதற்குதாசணம்:--இருக்குறள் - பேதைமை -௪-.ம் பாட்டு, 

“பேதைமை யென்ப தொன்றியாதெனி னேதங்கொண் 
CB Cure Ao,” !



௪௪ நகறுநங்தேதோகை 

எனத் துன்பத்தைக்கொண்டூதியமிழத்தற்கு சா.ரணல் சாண் ௪. 

84, ஏந்திழையாரியலாத தக்திரங்கொடு 

வாய்ந்ததென்றதின் முயல்வானுமோர்பதரே. 

(ப-ரை.) ஏச்திழையார் - மனைவியாது, இயலாத - பொருக் 

சாத, தர் திரம் சொடு - உபாயச்தைச் கேட்டு, வாய்க் சது என்று: - 

இதுவே பொருத்தமான வுபாயமென்று எண்ணி, அதின் - ௮௪ 

னாலே, மு ல்வானும் - ஒருகாரியத்சைச் செய்யச் தொடங்குவோ 

லும், ஓர் பதரே - ஒப்பற்ற ப.த,சாவன், எ-று, 

(வி-ரை.) அறிவோடு நாணு மிழச்து பெண்ணேவல் பூரிதற் 

கமைர்த இவனது ஆண்டன்மையினும் ௮ப்பெண்டன்மை இறத்த 
வின், மேற்கூறிய பலவகைப் பதருள்ளுக் தாழ்க்த பதசென்பார் 
“ஓர்பதர்' என்றார். இதற்கு,சா.ரணம்:.- 

திருக்குறள் - பெண்வழிச்சேறல் - எ - ம் பாட்9, 

“பெண்ணேவல் செய்தொழுகு மாண்மையி னாணுடைப். 

பெண்ணே பெருமை யுடைத்து.,” (௩௪) 

95, (0 வாய்ப்பறையாகவு காச்கடிப்பாகவும் 

சாற்றுவதொன்றைப் போற்றிக்கேண்மின்; 

(3) பொய்யுடையொ ருவன் சொல்வன்மையினால் 

மெய்போலும்மே மெய்போலும்மே; 

. (8) மெய்யுடையொருவன் சொன்மாட்டானேல் 

பொய்போலும்மே பொ ய்போலும்மே; 

அதனால், 
(4) இருவர் தஞ்சொல்லைய மெழுத.ரங்கேட்டு 

இருவரும்பொருக்த வுரையானாயின் 

மனுமுறைகெறியின் வழக்கழெந்தவர்தாம் 

மனமுறமறுகிரின் நழுதகண்ணீர்
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முறையுறத்தேவர் கூவர்காப்பினாஉம் 
வழிவழியீர்வதோர் வாளாகும்மே; 

(5) பழியாவருவதாஉ மொழியாகொழிவன; 

(6। சுழியாவருபுன லலையாதொழிவ.து. 

(பதவுரை ம,சவியன.) 
(1) வால் பறையாகவும் - என் வர்யே ஒருபறையாசவும், சர் 

கடிப்பாசவும் - அதனுள்ளிருக்கற மாவே ௮க்சப் பறையடிக்கும் 

குறுக்தடியாகவும், (உறுதியாச ௮றைம்,த) சாற்றுவது. ஒன்றை-என் 
னால் சொல்லப்பபவதொன்றை, போற்றி சேண்மின் - (உங்களு 
டைய மனம் வேறொரு விடயத்திற் செல்லாமலே அதனைப்) பாது 
காத்துக் கேளுல்கள் + 

பறையறைச்தபின் உலகிற்கு ஒன்றைத் தெரிவித்தல் உலூய 

லாதலால் *வாய்ப்பறையாகவு காச்சுடிப்பாசவும்' என்றவுடனே சா 

ற்றுவது என்ற த சொல்லுவதாதலால், அதன்முன் அறைத்து என் 
பது சொல்லெச்சமாய்ச் குறைந்து நின்றது. ௮.து யாதெனின், 

(2) பொய்யுடை. ஒருவன் சொல் வன்மையினால் - உள்ளே 
பொய்யை கைத்திருக்த ஒருவன் பேசுற சொல்வலியினாலே, 
மெய்போலும்மே மெய்போலும்மே - மெய்போலவே தோன்றும் 
மெய்போலவே சோரன்றும்;-- ச 

உறுதிப்பொருள் தோன்றற்கு மெய்போலும்மே யென்றது 

அடுக்கின்றது. போலும்மே யென மகரவொற்று விரித்தல் விசா 

ரம். ஏசாரத்தை மாறிக் கூட்கெ, 

(8) மெய்யுடை ஒருவன் - மெய்யை யுள்ளேவைச்திருந்த ஒரு 

வன், சொல்மாட்டானேல் - அத மெய்யென்று விளங்கச் சொல்ல 
மாட்டானாயின், பொய்போலும்மே பொய்போலும்மே - பொய்போ 
லவேதோன்றும் பொய்போலவே தோன்றும்; 

சொலமாட்டானேல் என்பது சொல்மாட்டானேல் என ௮௧ 

ரல் குறைந்துகின்ற அ. ஒழிச் தனவற்றிற்கு மேற்சொல்லியபடி யில '



௪௬ நறுந்தேதோகை 

க்கணம் காண்ச,. இவ்விரண்டையு மேதுவாகக் கொண்டு அதனால் 
என்பதனோடு கூட்டி இனிவருவனவத்ரோ டொட்டுக. 

(4) வழக்குரைக்க வந்த இரு திறத்சாருடைய en HO wri ster 

பூம் ஒருவன் ஏழுதச மடக்கி மடகஇச் கேட்டு, பிறகு owt கெறி 

யோடு பொருக்தும்படி தவ்விருவர்க்கும் வழக்குத் தீர்ப்புச் சொல்ல 
வேண்டும். அவ்வாறு சொல்லானாயின், மதுமுறைகெறியிற் பொரு 
ந்த வுரையானாயி னெனக் கூட்டுக, முறை - நீதியென்பதை, 

திருக்குறள் - செல்கோன்மை - எ-ம் பாட்டு, 

*“இறைகாக்கும் வையக மெல்லா மவனை 

முறைகாக்கு முட்டாச் செயின்.” 

ABUSED காண்க, பொருக்ச என்னும் வினையெச்சம் கெறி 
'யொடு என்னு மூன்றனுருபையும் இருவர்க்கும் என்ற குவ்வுருபை 

யும் முடித்து நிற்றலின், உருபு பலவடுக்க யொருபயனிலை கொண் 
டசெனக் காண்சு, இருவர்க்கும் பொருந்த வுரையாளுயின் எனவே 

ஒருவர்ச்குப் பொருந்த வுரைப்பானாயின் என்பது அருத்தாபத்தி 

யாற் பெறப்பட்டது. படவே ௮சனாலேயெனக் காரணக் சண்டு, 
கண்ணீர் வாளாகுமெனச் செயற்கைப் பொருள் சாரண முன்வர 
ஆச்சம் பெற்றதெனக் காண்க, 

வழக்கிழக் துவிட்ட மற்றொருவருடைய மனமானது மிகுதியா 
ய்க் கலகஇத் இகைத்துநீன்.று ௮ழப்படுவ் சண்ணிரானது ஒழுக்கு 

பட எல்லாக் சகடவுளரோடுவ்கூட of அரன் அயன் என்னு மூவ 
ரும் வக்து, அவ்வொரு தலை சாய்ந்து வழச்குத் தீர்ப்புச் சொன்னவ 

னேக் காக்கப்புகனும், (அக்காவலாற் பயனின்றி) அவனையும் அவண் 
பின் அவன் சர். சதியிலே சோன் றினவர் தோன்றுவோராகயெ எல் 

லாரையும் பிஎந்துகொண்டே வருவதோர் ஈீர்வாளாகும்;-- 

வழிவழி யென்றதனால் Deis கோன்றுமவரையு மென்பது 

பெறப்பட்டது. வழி என்பத சச்.தஇிக்கும் பின் என்பதற்கும் பெ 

யர். ேதவர் மூவர் - தேவரோடு மூவர். வழிவழி - வழியின் வழி. 
இதில் இறக்சது கழீஇய வெச்சவும்மை சொச்குரின்றது. அசல்



- விருத்தியுரை. ௪௭ 

அவனையும் அவன் வழியின் வழியையும் எனப் பொருள்கொள்க, 
சண்ணீர் வாளாசும் என்றது ஏ.சதேச வுருவகவணி, (அதுவு 

மன்றி) ' 
(5) கீர்வச. யென்பதுமோ எக்காலமும் வருவதும் ஒழிவ தம் 

ஒழியாத)-- 
இறுதியிலும்மை விசாரத்தாற் ஜொக்கது; பழியா வருவது 

மொழிவது மொழியாது எனச் கூட்டுக, பழியு மொன்றின்பின் 
ஜொன்றாக வக்துசொண்டேயிருக்கு மென்பது கருத்து. 

(6) சுழித்து வரும் நீர்த் திரையானது ஒழிவதே.த, எ-று. 
யாது என்னும் ஐயக்ளெவி யிங்சே இன்மை குறித்து நின்றது. 

இதுபோலப் பழியாவருவது மொழிவது மொழியாது என இவ்வெ 
டுச்துச்சாட்டுவமையை மூற்கூட்டி யிதன் பொருளாகய பழியாவரு 
வது மொழிவது மொழியாது என்பசைப் பிற்கூட்டு, வாய்ப்பறை 

என்பதுமு;தல் சுழியாவறாபுன ல$லயாதொழிவது என்பதனளவு 

மொருசொடர். இசனுள் முன்னைய விரண்டடியும் தனிகின்றுபொ 

ருள் முற்றினும் இன்ன சென்னாமையிற் ஜொகுத்துச் சுட்டலென 
வும், மற்றபொய்யுடை என்பது மூதல் சுழியா ... என்பதசனளவு 
மொருதொடசாய் வகுத்துக்காட்டல் எனவுங் கொள்ச. இவ்வகுத் 

துக்காட்டலுள் மெய்போலும்மே, பொய் போலும்மே, அ௮சனால், 

உரையானாயின், அழுத சண்ணீர் வாளாகும்மே, அதுவுமன்றி, சுழி 
யா வருபுன லலையா தொழிவது, அதுபோலப் பழியாவருவது மொ 
ழிவது மொழியாது எனக் கூட்டிநோக்இ அசனால் என்னுமேதுவு 

க்கு ஏழு தரங் கேட்டுப்பொருந்த வுசைச்சல்வேண்டுமெனப் பயணி 

லை-வருவித்து, அவ்வாறு உரையாது ஒருதலை பொருக்த வுரைப்பா 

ஞமீன், அதனால், ஒருதலை யமுதகண்ணீர் வாளாகும், பழியுமாகும் 
எனப்பொருள்கொண்டு, அது யாதெனின் என்னும் வினாவுக்கு 

விடையாச்௫க்சொள்க. விரிவஞ்சி விடலாயிற்று.பிறவிலசக்சணக் களு 
மேய்த்துணர்ந்து கொள்க, மறுமுறை நெறியி னிருவரும் Quigés 
வுரைச்தர் குதாரணம்:....- 

திருக்குறள் - நடுவுநிலைமை - ௮ - ம் பாட்டு,



௪௮ ௩முந்த்தோகை 

“:சமஞ்செய்து சீர்தூக்குங் கோல்போ லமைக்தொருபாற் 
கோடாமை சான்றோர்க் sen,” 

் எனச்சாண்ச, இனி ஒருதலைபொருக்தவு மைத்தற்கு சாரணம்:..- 
இக்குறளினுள் உவமையடை பொருளடைகளுள் உடன்பாட்டை 
'யெதிர்மறுத்தும் எதிர்மறையையுடன்பாடாக்கியுல்சாண்க. என்னை, 

“சமன்செய்து சீர்தூக்கும் கோல்போ லமையாஅ 

ஒருபாற்கோடுத லிழிக்தோர்க்குப் பழி.” என்ச, 

86. துணையோடல்லஅ நெடுவழிபோ கேல். 

(போ-ரை.) தணையோடுகூடிச் செல்வ சன்றி, அஞ்சாமல் தனி 

'யே நெடுக்தாச வழியுள்ள வூருக்குச் செல்லாசை, எ-று. 

(வி-ரை.) வழி - *குபெயர். அஞ்சாமல் என்பது சொல்லெச் 
சம். தணையோடல்லது என்றமையால் தணையோடு கூடியே செ 

-ல்லவேண்டுமென்பதும், கெடுவழிபோசேல் என்றமையால் சமீப 
மாயிருக்றெ வூருக்குப்போசலாம் என்பதும்பெறப்பட்டன. தணை- 

சகாயம் (வழிச் துணை). (௯௬௬) 

87. புணைமீதல்லது நெடும்புனலேகேல். 

(போ-ரை.) செப்பத்தின்மீேே தறிச் செல்வதன்றி நீண்ட யாற்று 

நீர் முதலியவற்றை அஞ்சாமல் நீர்திப்போகாசை, எ-று. 

(வி-ரை.) அஞ்சாமல் 8ரதி யென்பது குறிப்பெச்சம். புணைமீ 
தல்லது என்றமையால் புணைமீதேறியே செல்லல் வேண்டு மென்ப 
தும், கெடும்புன லேசேல் என்றமையால், ஆழமில்லாத கொஞ்ச 
நீரில் க் திச்செல்லலா மென்பதும் பெறப்பட்டன. (mer) 

4 

88. வழியேயேகுக வழியேமீளுக. 

(போ்-ரை.) அவ்லாறு தணையோடு போலும், புணைமீதேறிச் 
செல்லினும், வழிவிலல்குதற்கு மேன்மக்கள் அஞ்சவேண்டு மாத 

லால் வழிசப்பாமலே போய் லழிதப்பாமலே இரும்புச, ௭-௫.



விருத்தியுரை, ௪௯ 

ஏகுகவென்னும் வியங்கோள் மூற்றெச்சப்பொருள்ப௩ட நின் 
ற. இனி அங்வாறு எனச் சட்டாது பொதப்பட வழிதப்பாமலே 

செல் 5, வழிசப்பாமலே திரும்புச, விரைக்துபோகவேண்டினும் என 

வுரைப்பினும் அமையும், இதற்கு விரைம்து போகவேண்டினும். 

என்பது இசையெச்சம், இம்ஞான்றிற்குங் கருச்து: அஞ்சத் தகுவ 
சற் கஞ்சுவது அறிவுடைமை யென்பதும், அஞ்சச்சகுவசற்கு அஞ் 

சாமை பேதைமை யென்பதுமாம். 

உசாரணம்:ஃ.இருக்குறள் - அறிவுடைமை - ௮. ம் பாட்டு, 

“அஞ்சுவ தஞ்சாமை பேதைமை யஞ்சுவ 
தஞ்ச லறிவார் தொழில்,” 

89. இவைகாணுலகற் கயலுமாறே. 
(பொ-சை.) இது புமனடை, உலசத்தார்க்கு ஈடச்சத்தக்க கெ 

._ திசளானவ இவைபோல்வன பிறவுமாம், ஏறு, 

(வி-ரை.) சாண், ஏ - இரண்டும் அசைகிலைகள், ஆறு - தொகு 
தியொருமை, போல் ௨ன என்பது சொல்லெச்சமாய்க் குறைச்து 

நின்ற. இணி, இைசாண் என்பதை இவையோல்வன வெனச் 
காண்க என விரித்து, என இடைச்சொல் தொக்கு நின்றசெனக் 

சொண்டு காண் என்பதை மூன்னிலை யேவலாக்கினும் அமையும், 

உலககெறி முழுதும் இதனுளடங்காமையால் இலைகாண் என்பதை 

@) an aG une a cor பிறவு மென்றுரைச்து இதைப் புறனடையென 

வேண்டிற்றெனச் காண்க. (ma) 

40, ar fusaxCor am SuimerGenr. 
(பொ. சை.) எல்லா நன்மைகளும் வாழ்ச, எல்லா இன்பக்க 

ஞூம் வாழ்ச, எ-று, ் ் 
(aor) sab என்பது சொகுதி யொருமையாய் ஈன்மைக 

ளையும் இன்பங்களையும் குறிச்து கின்றது, ஏகாரமிரண்டும் அசை 
நீலைகள். இனி இவ்வாறன்றி ஈன்மையே வாழ்ச் திருக்சக் கடவது, 
ஈன்மையே வாழ்ந்திருக்சக் கட்கது என உறுதி தோன்றற் பொரு 

ட்டித் தேற்றேகாரமுவ் கொடுத்த இருமடி., வாழ்ச்தினா ரெனினு 

மாம், இது வாழ்த்து, இ 
வேற்றிவேற்கையேன்னும் நறக்தோகை விருத்தியுரை 

முற்றிற்று. 

(௩௮)




