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6 முகவுரை 

டேன ௮௩௪ நோசககதுடன மீணடம இநநூலை) பரி 

சோதிககையில, காட சியோழுசகோடு ஞானா தலைசினறு”? 

எனனும பதசாவ$ பாமே இுநாலின உடகோள மெனச 

கொணடு, அத௱படிபே பாகுபாடு Qe. gai Cer Gsm 

னம பாகுபாடு செயசையில பாகசன மூனனது பிஈ௱னும பின 

னது முனனுமாக இட! பெடாசலால ஏடடுடபிசதியினடடி. 

அலவபபாவிறதரிப எணணை ௮சனசன பகல காடடியிருகஇ 

Coo மீரதியுளளமாகள இச ஆகாரடைகடசாண? எளி 

இல ஓததிடகெகொளள பாம பேறு பிரரகஞம உரையும 

(உரை லை சைனாகளிடம ¢ ms சாக கேளவி। இடைசசிற 

வரையில இச பாகு ஈடடினை மூடிஈததொனறா 52 மிசொள 

ல் சாலாது 

பர ௩௩ சாபரணம எனனும புறசதிரடடிஉ இரதூறபாககள 

சில உணடு பு திரடடி௨ சஙகச செயயாச | முசலாசக கமப 

ராமாமணம ஈளடெண £ முசலிய பிறகாலத இலகிய கள 

௮ சையில பட நூலக ரினினறும ௭௫௪௪ பாககளைச சோசதிருத 

soto, அறெறிசசாரப இரநாற வருடஙகளுககு மு௱பட்ட 

பழைப நால எனபது துண்யலாம நூலின இற கியிலுளள 

காஈதியால தூலாசிரியா முளை பபாடியா எனட ட மெெளிவு 

முதலில தெயவ. ணககம ஒனறு, இப்தியி௨ நூறபபன 

இரணடும காதி ஒனறுப *௩௧ இ நூலில 222 வெணபாசகள 

உளளன அருக்ககடவுளம ௮ருகலமடமும ௮ருகவாகமமும 

Rouse கொணடுரைககு2 வெணபாககள நீஙக, pape 

ஒழுக்கமும முதலியன கூறம ஏனைபபாககள செம £கமாயச 
௬௬௩ %௪சொலலல விள௩கடை சசல முசலிய அழகுவா.ப௩து 

ஸமயக்ஷ£சசமினதி எலலோருப மேறகொளளசசசசனவாக 

இராந்னான பல பாடலகளில உருவகமுகததான விளக 

யிருககும கருததுககள பசுமாசதில ௮றைகத ஆணிபோல 

மன ததில வேளுனறி நிலைககும செ... விவாயதுளளன 

பிரமபூா ? 

1909 GR Rahs 27௨ J இ. செ.



அறதநெநறிச்சாரம். 

தற்சிறப்புப்பாயிசம். 

Bras or மடெப்பொருளுக கண்ணொரது காமசைப 

பூவீனமேற் செனருன புகழடியை-- விற் 

றுதிச்ச்ணே டரமோெறிச ச-ரகதைக தோன்ற 

ல்ரிடபன் சருசகாய் விரைந்து, 

ah 

  

பாயிரம், 

அறவுரை கேட்டல். 

மறவுரைபு காப? ழனாயு மயஈ்இப 

பிறவுசையு மலகிய ஞாலக-தறவுரை 

கேட்கு5 இருவுடை யாசே பிறவியை 

தீக்கு இருவுடை மரா (1) 

உரைபடவன் கேட்டான் உரைககப படுவ 

த ரைகசசனா லாய பயனும்--புரைபபின் நி 

நான்பையும போலியை நீஃடி யவைகாடடல் 

வானமையின் மஈசார் வழஈகு வானமை-வாய்மை ] (2) 

உரைப்பவன். 

அறக்கேட் டருள்புரிந தைபபுலன் சண் மாட்டும் 

இற௩கா தஇிருசா பொருளுர்-..- துறந்தடஙஇ 

மன்னுமிரக குய்(துபோம வாயி ஐுரைப்பானேல் 

பன்னுதற்கு...! பாற்பட் டவன். (3)



8 அறநெறிச்சாரம். 

பரிள்ளைபேய் பித்தன் பிணியாளன் பின்னோக்கி 

வெள்ளை சளிவிடமன் வேட்கையான்---தெள்ளிப் 

புசைக்சப் பொருளுணர்வா ரென்றிவரே நூலை 

உசைத்தற் குரிமையிலா தார். (4) 

[இச்செய்யுள் கிவம்போதனை என்லும் மாலில் அகித்திய 

மென்னு மு,தலநிகாரத்தில் (29-வது செய்யுள்) இல்விசமாகவே 

அமைந்திருகள்றத, இசன் பொருள் பின் வருமாது எழுதி 

யிருக்சின்றத, ''பாலலும் பேய்கொண்டாலும் பித்தளலும் 

வியாதொளஜனும் தனமோடியும் மடக்கமிலாகாலும் களிப்பா 

அம் கடுகிஷமலும் வேட்கையாலும் கோஷகசராகயும் என் 

திச் சொல்லப்பட்டா ரியாவரும் தர்மமுரைத்தற் குரியரல்லர், 

உபசமரும் கமாபரரும் சமத்துவிபாவமுடையாரும் தர்ம 

முரைத்தம் குரியர் என்றவாறு.) 

ேகட்பான். 

தின்சொல்லே மேற்படுப்பான் தீண்டி தடிபிணக்கன் 

புன்சொல்லே போதரவு பார்த்இருப்பான்--இன்சொல்லை 

ஏன்றிருந்து கேளாச வேழை பெனவிவா்சட் 

கான்றவர்கள் கூறு ரறம். [சண்டி-மானி.] (5) 

தமொற்றுக் கஞ்சுவான் சன்னை யுவர்ப்பான் 

அமொற்ற மஞ்சித்தற் காப்பான் -படிமாற்றால் 

ஒப்புரவு செய்தாண் டுறுதிச்சொற் சேர்பவன் 

தீக்கான் றரும வுரைக்கு. (6) 

(தமோற்ற மஞ்சுவான்' என்றும் பாடம்.] 

வட்டை போன்றறியா தாரை மயக்குறுத்திப் 

பாவிட்டார்க் கெல்லாம் படுகுழியாய்ச்--காவிட் 

டி. ருமைக்கு மேமம் பயவா வெனவே 

தருமத்துப் போலிக டாம், (7) 

[*பாகிட்டற்கெல்லாம்' erage wr.)



அறநெறிச்சாரம். 9 

உரைக்கப்படூவது, 

வினையுயிர் கட்டுவி டின்ன விளக்குத் 

இனையனைத்துக் திமையின் ர---நினையுங்கால் 

புல்லறச்தைச் சேயச்துலக னோடும் பொருரதுவதாம் 

நல்லறச்சை நாட்டு மிடத்து. (9) 

உரைத்ததனாலாய பயன். 

புல்ல வுரைச்சல் புகழ்சல் பொருளீதல் 

saw feCrag ஈட்பாடல்--சொல்லின் 

௮தீ௩்கேள்வி யாலாம் பயனென் நுரைப்பர் 

மறந்கேள்வி மாற்றி யலர், (9) 

நூலின் உட்கோள். 

காட்டு யொழுக்கொடு ஞானக் ச$லநின்று 

மாட்சி மனையாழ்ச லன்றிய-- மீட்சியில் 

வீட்டெக மெய்தல் எனவிரண்டே ஈல்வறங் 

கேட்டசனா லாய பயன். (1 0) 

[spare நன்ளான Been pss Mbeya gon, தொக்க apr 

சொற் பொருள்'' என்பது அருங்கலர்செப்பூ, இருநாற்றர்தாநி 

24-வது செய்யுளில் “மன்னுமிரகசப் பரத்திரயக்கள் பணித்த 

பிரான்"! என்பு, பரத்திரயம் மேலான ரத்தத்ரயம்: லை 

லம்யக்தரசனம் ஸம்யக&்ஞானம் ஸம்யகசாரிதரம் எனபன 

என வுரைத்திரு£இன றத. |



அறம். 

அறத்தினியல்பு. 

மெப்ம்மை பொறையுடைமை மேன்௬ம௦ சவமடக்கம் 
செம்மையொன் BS ram G1 DO] SO. CDi — BES Bi 
இறம்பா விரச௩ கரிச்சலோ டின்ன 

அறம்பு்து மான்ற குணம், (170) 

'செம்மையொனறின்மை- பஷபாச நினமை, } 

அறத்தின் விசேஷம். 

அனக்குச் துணையாஇக் சன்னை விளக்கி 

இனத்து ளிறைமையுஞ் செய்து--மனசனெிப 

போகர் சருகலாற் பொன்னே அ௮றச்தணையோ 

டேசமா ஈண்பொன்று மில் (139) 

ஈட்டிப வொண்பொருளு ம ி/ல்லொழி.பும் சுற்றத்தார் 

காட்லொய் நேர கலும் சொழிவர் மூட்டு 

மெரிய் னுடம்பொழியும் ஈர்ங்குன்ற சாட 
தெரியி னறமே துணை, (147) (காட்டுவாய்-இடுகாட்டில் ] 

கோற்பவ ரில்லவாக்கு4் சார்வாது , இல்லவரும் 
கோற்பவாக்குச் சார்வா யரம்பெருடெ பாப்புடைக் 

/ காமு கிடுகும்போ ஸிற்குங் சய5ூன்றி 
ஆழிகும் வையத் amy (84)



அறநெறிச்சாரம். Ul 

இளமையி லறஞ்செய்தல். 

இன்சொல் விளைநிலமா ஈசலே வீத்தாக 

உன்சொற் களைகட்டு வாய்மை மெரு௨ம்டி 

அன்புறீர் பாய்ச்சி அறக்கதி ரீன்றதோர் 

பை௩்கூழ் சிறுகாலைச் செப், (112) 

(“அறட்பைங்க.. மாககுவார்க, சென்று மிடும்பை யில'' என்பது 

புற்நிசட்டில் கண்ட பாடபேசம்.] 

காலசெய் மோபென் rosengs கடைப்பிடித்த 

சாலச்செய் வாரே சலைப்படுவார்.-மாலை 

இடக்சா னேழுத லரிசான்பற் றென்சொல் 

௮ற௩ காலைச் செய்யாத வாறு, (07) 

சென்றகா ளெல்லாஞ் சிழவீரல்லைச் செண்ணலாம் 

நின்றகாள் யார்க்கு முணர்2௦ ரி--சென்றொரு௨ன் 

ஈன்மை புரியாது காளுலப்ப விட்டிருக்கும் 

புன்மை பெரிது புறம். (69) 

கோட்டுகா ஸிட்டுக் குறையுணர்ந்து வாராகால் 

மீட்டொரு நாளிடையுக் சாராதால்--வீட்டுசற்கே 

வஞ்சஞ்செய் கூற்றம் வருசலால் ஈன்றாற்றி 

அஞ்சா தமைர்திருக்கற் பாற்று, (109) 

இன்றுளா ரின்றேயு மாய்வர் ௮௮ ர௬ுடைமை. 

அன்றே பிறருடைமை யாயிருக்கும்--நின்ற 

கருமத்த ரல்லாத கூற்றின் £ழ் வாழ்வார் 

தருமச் சலைகிற்றல் ஈன்று, (111)



12 அறகெறிச்சாசம். 

மின்னு மிளமை யுளசா மெனமஇழ்ந்து 

பின்னை யறிவென்றல் பேதைமை--தன்னைச் 

துணித்தானுர் தாங்கா தறஞ்செய்க கூற்றம் 

அணித்தாய் வருதலு முண்டு. (106) 

[மின்னும்-ட்ரசசசிக்கும். தணிசதானம்-வருக்தியும்.] 

மூப்பொடு தீப்பிணி முன்னுறீஇப் பின்வந்து 

கூற்ற வரசன் குறும்பெறியு---மாற்ற 

அ௮றவரண மாசாய்ந் சடையினஃ சல்லாற் 

பிறவரண மில்லை யுயிர்க்கு. (105) 

இருத்சப் படுவ தறக்கருமக் தம்மை 

வருச்தியு மாண்புடையார் செய்க--பெருக்க 

வரவும் முபருங்கூற்றம் வன்கண் ஞமன்$ழ்ச் 

தீரயறுத்து மீளாமை கண்டி, (107) 

(முன்னே யொருவன் முடித்தான்றன் றுப்பெலாம் 

என்னே யொருவ ஸிகழ்ந்திருத்சல்--முன்னே 

மூடிக்க படியறிக்து முன்முன் னறச்சைப 

பிடிக்க பெரிதாய் விரைந்து. (114) 

குறைககருமம் விட்ரைபபிழ் கொள்ள வுலவா 

௮றச்கரும மாராயக்து செய்க--பிறப்பிடைக்கோர் 

கெஞ்சேமாப மில்லாதான் வாழ்க்கை கிரயத்துசி 

துஞ்சாச் துயரக் சும். (65) 

அறம்புரிஈ் தாற்றுவ செய்யாது சாளும் 

உறங்குதல் காரண மென்னை--மறந்தொருவன் 

ட்டு விடகச்கூர்து யச்சிறுங் காலத்துக் 

கூட்டுச் இறமின்மை யால். (107)
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பாவம் பெருகப் பழிபெருகச் சன்னோம்பி 

ஆவ சொன்றில்லை யறனழித்துப--பாவம் 

பொரு௮ முறைசெய் பொருவில் ஞமன்€ழ் 

அறாவுண்ணு மாற்றவ கின்று (108) 

முற்செய் வினையின் பயன்றுய்த ச.துவுலந்தால் 

பிற்செய் வினையின்பின் போகலால்---ஈற்செய்கை 

ஆற்றுக் துணையு மறமறவேல் ஈன்னெஞ்சே 

கூற்றங் குடில்பிரியா முன் (1%5) 

இசையவிச.து நீராட லாகா உரைபபாா 1 

உரை.டவிச் தொன்றுஞ்சொ லில்லை -௮ரைசராய்ச் 

செய்கு மறமெனினு மாகா துளவரையால் 

செ.யதலதீகே யாகுக திரு (66) 

அறிவிலிகள் அறவுரையால் பயனேய்தாமை. 

கல்லா வொருவனைஈ காரண காட்டினும் 

நூலலைமற் ரொன்று மறனுணாதல்-ஈல்லாய் 

நறுகெய நிறைப முகபபினு மூழை 

பேறுமிா சுபையுணரு மாறு. (52) 

வைகலு நீருட் கெடெடபினு௩ சல்லிற்கு 

ெல்லென்றல் சால வரிதாகுப--௮ஃதேபோல் 

வைகலு நலலறய கேட்பினு௩ சீழ்சட்குக 

சல்லினும் வல்லென்னு நெஞ்சு (51) 

கயத்திடை புய்சதிடினுப கன்னனையா சென்றும் 

பயற்றுக கறிவேவா தற்றால்--இபற்றி 

அறவுரை கேட்ட விடத்து மனையார் 

இறவுசை தேரு தவர் (50)
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Gun g. 

அற்ற பொழுசே யறகினைததி யாதொன்றும 

பெற்ற பொழிதே பிறநினைகதி--யெற்றே 

நிலேபையி னனனெஞ்சச நினனொ வாழ்ககை 

புலைமப௩ இ யனன துடைதது, (184) 

ஒருப ல தருக்த Qe. THUY கிழியும 

பெருவாழ்கை முகசாடை ொண்ட--ுி நவாளா 

வீணாள படாலச் துனன பெய பேமாக 

பாணு படிவ சீறி 116) [தசனம-தைததல.] 

[அவனனும டெயயேயால்-பாடபேசம ] 

உள௱சா ணலலதரு செயபென்னுரு சாற்றன்போே 

மூலலைசாட் பேடென நிடாகடிகது- தொல்லை 

ருடைகடைபு மாற்றா ரிறதாுகு நினற 

கடைத்தலைவைச தீயும பலி. (70) 

Fr SSAC MINE Ct | 

ஒருகாளு நீதரியா யுண்ணென்று சொல்வி 

இருகாளைஃ கேகாலு௦ ஏலாய்--நிருவாளா 

உன்னோ மிதி பெரிசெனினு..! இவவுடம்பே 

நின்னோடு மாழ்தல அரிது (158) 

, கட்டளை பொடித் இரியிற் கருதிய 

இட்டிகையு சோடி மதுபோலு௦--ஒட்டிய 

காட்டி திரியி னறகதிரியு மென்றுரைபபர் 
மாட்சியின் மிககவர் தாம் (50)



lL நற்காட்சி, 

(“மெய்பபொோடுா. பெறுதி.. tL TH pe Peau, எட்பெசி 

ரூளூகட உமி னாக சர! எ ஈரா. அருககலாசெப்பில | 

அிவ்ல ட மாறு 0பநூய் பெண மூப 

முகல் aR சிைகடிந்து ஓப 

© Lb pins eur abe wien om Putt 

Fri D1 IT ATM TMM Desry (11) 

அவ்வி௩.பமாறு, 

(வட்வி/யம-விஈ.பப கலாசத,  சலவிசேயிம நீராக வணககசதை 
நலலோாள, ே vga sudan மென்று?" அருவகலச் 

Qe | 

அசமிம umant eoBs sere eo 
. ரி . 

ae: 7 go #rOava—Gueh 

வ்ண்டகுட ட. வ?யம் எனடவே மாண்ட 

குனாஉகாரர் பூனறு தவா. (2) 

(உல, .-லெள-ம் ததசெயவம- மிசதியா தேவதை.) 

மன்ன வுடன் ஃயிறு மாண்புடைச் தாய்தந்தை 

முன்னி முடிக்கு முனியாசான்--பன்னியங் 
காய குரவ ரிவரென்ப லையத்துச் 

தூய குலஞ்சாதி யார்க்கு, (18)
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மும்மூடம். 

(மும்மூடம்-உலகமூடம், பாசண்டிமூடம, தேவஞமூடம். மூடம்- 

மயக்கு.] 

1) உலகமூடம். 

[*வரைபாய்த றீப்புகுத லாருட லென்ன, உரைப்பி லஓுலக மய 

5G அருகசலச்செப்பு ] 

மாமா௩ச மாடல மணற்குவிததல் கல்விடுதல் 

தாமோ குயர்வரையேற் சாவீழ்கல்--காமககொண் 

டாடோ டெருமை யறுத்தல் இலையுலக 

மூடம எனவுணரற் பாற்று (14) 

கண்டதனைத தேரு தவலு.௦ கனாககணடு 

பெண்டிரைப பேத.ற்றுக கொன்றானும்--பண்டிதனாய் 

வாழ்விபபக் கொண்டானும போல்வே லையத்துச் 

கோள்விற்பசக கொள்ளாகின் apt (15) 

(2) பாசண்டிமூடம் 

(*மாசணட மாசக்கதது நினராரைப பூசிததல, பாசண்டி மூட 

மெனல''-அருவகலாசெப்பு ] 

தோல்காவி ரை துணிஏழ் விழவுடுத்தல் 

கோல்கா ௧7௨ குடைசெருபபு--வேலொடு 

பல்லென்பு தா௩குதல பாசணடி மூடமாய் 

நல்லவரா னாட்டப பமெ. (16) 

ஆவரண மின்றி ௮வொளு மானைதேர் 

மாவசண மின்றி மலைலானும்--தாவில் 

(கழுதை யிலண்டஞ் சுமந்தானும் போலப் 

பழுதாகும் பாசண்டி யார்க்கு (17)
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(9) தேவமூடம். 
(“வாழ்கிப்ப தேவ ரெனமயக்க வாழ்த்துதல், பாழ்பட்ட தேவ 

மயக்கு!" மயக்கார்வஞ் செத்த முடையாரை யேத்தல், gue 

குடைத் தேவ மயக்கு'--பருல்கலச்செப்பு.] 

ய சக்கச னான்முகன் சங்கரன் jp Fem oor 

புத்தன் சுபிலன் ஈணாதானென்--தெத்திறத் 

தேகாந்த வாதிக ளெண்கேட்ட வாசதன்போல் 

ஆகாதா மர்த்தன் peste. (18) 

[ஆகன-பேசை ஆததன்-அருசள்.] 

எண்மயம். 

(எண்மதம்-எண்லகைச் செருக்கு. பிறப்புக் குலம்வலி செல்வம் 

வளப்புச், ஜெப்பும சவமுணர்வோ டெட்டு! இவற்றுாற் 

பெரியோ மியாமென் ழெழுச்தே, இகக9 கிறக்கு மறம்" — 

அருங்கலாசெப்பு பிறப்பு தாய் வமிசம். குலம்- தகப்பன் 

வமிசம் வலி-பராரெமம், செல்வம்-சவரியம்.' வனப்பு 

அழரு,  சிப்பு-பூச்சியம் ] 

அறிவுடைமை மீக்கூற்ற மார குலனே 

உறுவலி நந்றவ மோ௩்கிய--செல்வம் 

பொறிவனபபி னெம்போல்வா ரில்லென்னலு மெட்டும் 

இறுதிக்க ணேமாப பில, (19) 

எட்டுறுப்பு. 

(எட்டு வகையுறுப்பிற் ௬௦ யியன்றத, சட்டிய சற்காட்ரி சான்!.... 

அருக்கலச்செப்பு..] 

ஐய மவாலே யுவர்ப்பு மயக்தன்மை 

செய்பழி நீக்க னித துதல்--மெய்யாக 

அன்புடைமை யான்ற வறவிளச்சஞ் செய்தலோ 

டென்றிவை மெட்டா முறுப்பு, (20) 

[செய்யபழி சீசீ சிறுத்துதல் என்றும் பாடம்.]
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தலைமகனு நூலு முனியும் பொருளுர் 

தொலைவின் றுணிவொடு பக்கம்--மலைவின்றி 

காட்டியிவ் வாறு முரைப்பசே சன்னெறியைச் 

காட்டி யறமுரைப் பார், (29) 

(“தலைமகனு அறு முனியுமிம் மூன்றும், சிலை்மைய தாகும் பொ 
Ger” என்றது அருங்கலச்செப்பு.] 

தலைமகன். 

[குற்தமொன் தின்திக் ருறைலின் துணர்ந்தறம், பற்ற வரைத்தா 

cep” தித்த பறையி னிராகாஜி யின்றி, உரைத்தா 
cheney ot pid -அருல்கலச்சேப்பு.] 

் இறந்தும் பெரியதா லெம்மதே தெய்வம் 

அறக்தாலு மிஃ்சேசென் ரற்றத்--துறர்தார்க 
டம்பாலே வாங் யுரைத்தசனா லாராய்ந்து 

தம்புச ஈல்ல வறம். (93) 

ஒன்ரேடொன் ரொவ்வாத பாசண்டத் துள்ளெல்லாம் 

ஒன்றோடொன் றொவ்வாப் பொருடெரிர்--தொன்றோடொன் 

செவ்வா வுயிசோம்பி யுட்ட்ய்மை பெற்றதே 

அவ்வாய தாகு மறம். (24) 

நூல். 

(“மெய்ப்பொருள் காட்டி உயிர்சட் கரணாடுத், தக்கல் கெடுப்பத 

அல்”! என்றுமுண் டாட இழையால் வெளிப்பட்டு, சின்றது 

அலன் றுணர்"... அருல்கலச்செட்பு.] 

நிறுத்தறுத்துச் சட்னெொத்தப் பொன்கொள்வான் போல 

அதத்திறனு மாசாய்ந்துள் புச்சாற்--பிதப்பறுக்கும் 

மெய்க்தூ ஐ$லைப்பட லாகுமற் ருகாதே 

கண்ணோடிக் கண்டதே கண்டு, (21)
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சாய்த லுவத்த லசற்றி யொருபொருட்கண் 

ஆய்த லறிவுடையார் சண்ணதே--சாய்வதன்சண் 

உற்த குணந்தோன்று தாகு முவப்பதன்கண் 

குற்றமுர் தோன்றாக் கெடும், (22) 

முனி. 

[**இச்தியக்சை வென்ருள் தொடர்ப்பாட்டோ டாசம்ப, முத்தா 

க,றந்தான் முனி! “sine ஞான கிகழ்ச்சியுஞ் ஏிச்சைய, 
முய்த்ச விருடிசண் மாண்பு -பருக்கலச்செப்பு.] 

தந்தார் துறந்தில ரென்றறிய லாகும் 

துறந்தவர் கொண்டொழுகும் வேடர். துறந்தவர் 

கொள்ப கொடுப்பவற்றாற் சாணலாம் மற்றவர் 

உள்ளங் கடெொரத வகை. (25) 

விச்சியக் கொல்கா விருமுத் தொழில்செய்தல் 

Riese சப்பியத்தின் மேலாக்சல்--பந்தம் 

வருவா விவையெய்து மாறொழுகு வாற்சே 

உரிதாகு மும்ப ௬லகு. (26) 

(விரத- இச்திரியம். அவ்கியம்-தேகர்ச்டெட்பக்2.] 

அழலடையப் பட்டா னதற்குமா ரூய 

நிழலாதி சண்ணியல்பே நாடும்--௮ழலதுபோற் 

காமாதி யாலால் கடுவினை கட்டழித்துப் 

போமாறு செய்வார் புரிந்து. (87) 

[“கடுகினைச் கட்டறுத்த'-பாடபேசம்.] 

வெப்பத்தா லாய வியாதியை வெல்வதாஉம் 
வெப்பமே யென்னார் விதியதிலார--வெப்பச் 

தணிப்பதாஉர் சட்பமே தான்செய் வினையைச் 

துணிப்பதுஉர் தூய வொழுச்கு. (28)
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பபோருள 

S550 இிட்டஈ திருட்ட மெனவி pew 

டெத்திறத்து மாறுப பொருளுரை , --பிததரவர் 

நூல்களும் பொயயேயக மூல்விதியி 2 றை பரம 

மால்க ளெனவுணரற் பாறறு 

குருட்டுச் செவிடர்கள் கோலவி...! மூள 

தெருட்டி வழிசொலலிச சேறல-- 1, , டடம 

மாறு கொளக்டொத மாககசசால 1+ wv 

ஏறுது மென்பா ரியல்பு (11 

(திரூடடேடடம--இிருட்ட இடடம] 

தோலைவீன்றுணிவு 
அற்றறியுங சாசணததை யாராய 1 புரைபை 

கறறறிநத மார்ச ருரைபபே. நானை 

மாட்டி புரிரக மதியுடை யாளம்ர 

கேட்பர் கெழுமி யிருஈது (3 

உருவு மொழுககமு நூலு பொருளு 

பொருவிற் றலைமசனோ டின்ன--ப/ ௬. ஈது 

கண்டு கருதிச கயககறத சோமு ஈ 

கொண்டுலீ டேற்க வறம, (10) (ஈயசகு-சோரவு ] 

[“சகயசகறுத தொசசபின' பாடபேசம 

நூலுணாவு நுண்ணொழுகக௩ க1ட$ிவிஈகு கொயயவாம 

| சால்பின்மை காட்டுஞு சவாசசெயகை--பாலவகுததுப 

பட்டிமையா லாகா பரமாததம MW meow 

ஒட்லோ னுய்ஈதுபோ வான |*வா-சவாகிலம.] 

பக்கம். 

புனைபடை கொண_உஞ்சித தற்காப 1ஈ றனனை 

வினைகடியு மென்தடி வீழ்தல--சனையிருட சண 

பல்லெலி தின்னப பறைகதிருஈத பூனையை 

இல்லெலி காசகுமென் தற்று. (1) (பறைதல்-சொல்லல்,]
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lofty wetrcaf De ஈண்டடச்ச மில்லாரைக் 

கூடி 'வழிபடுங கோறபைஃயாடாரட்இன் 

ஏவகமாய் கின்றானோர் கூச்ஈனை யூர்வேண்டிச் 

சேவசமாய் நின்ற துடைரது, (0) 

(மண்ணீடு- மூடுசாக்நிட்ட மீ. 

நாத்றமொன் நிலலாக பூவொடு சாந்தினை 

நாற்றந்சான் பேண்டி யதுபோலும்- மாற்ற 

மறுவறு சலமு நோள்புமில் லாரை 

உறுபயன் வேண்டிக் கொளல், (37) 

மால்கடல்குழ் வைபஈது மைபாதாங் காத்தோம்மிப் 

பால்கருதி யன்ன துடைச்சென்பர்-மெல்வகுச்து 

மன்னிய நற்குண மில்லாரைத் தாம்”ோொத்றிப் 

புண்ணிய கோ? ெனல் (35) (மையா-மலட்டுப்பசு.] 

உடங்கமிழ்த௩் கொண்டா ஜஞொருவன் பலரும் 

விடங்கண்டு நன்றிதுவே பென்றால்.-மடட்கொண்டு 

பல்லவர் கண்டது ஈன்றென் றமிழ்தொழிய 

BANE (por gout hohe, (9) [உடக்கு-கூடிரித்சை.] 

அருள்வட்ட மாக . றிவு கதிராய்ப் 

பொருள்வட்ட பெல் ம விள இ-யிருள்வட்டம் 

மாற்று மதியான ஞான ..|எசொளியான் 

வேற்றுவிட£% தோடர்றும் வெளிறு, (10) 

தன்னையு£ தன்னிற் பொரளையும் பட்டாங்கிற் 

பன்னி யறமுரைக்க வ்ல்லாரசை-மன்னிய 

ட்ட ரெனச்சிட்டன் றேற்றுவ சல்லாரைச் 

சிட்டரென் தேத்சல் இசைவு 41) 

எத்துணை கற்பினும் ஏகா 36 வாதிகள் 

புத்தியுஞ் சொல்லும் பொலிவிலவாய்--மிக்கு 

அதிவனூல் கற்றா ரலவெனே நிற்கும் 

எதிகதிர்முன் னீள்சடரே போன்று, (19)
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[சற்காட்ரியின் சறட்பு அருங்கலச்செப்பில் பின்வருமாறு உசைத் 

திருக்கள்.ற௫.] 

காட்டி விசேடம் உணர்வு மொழுக்கமும் 
மாட்டி யதனிற் பெறும். 

கற்காட்டு யில்லா ௬ணர்வு மொழுகச்சமும் 

ஒற்கா வொடந்து கெடும், 

காட்சியொ டொப்ப இயாங்காணோம் வையத்து 

மாட்டி யுடைய தயிர்க்கு. 

rs மிலரெனினுங் சாட்சி யுடையார் 
ஈரகம் புகுத லிலர், 

கலங்கலில் சாட்டு முடையா Goa 

விலங்காய்ப் பிறத்த லிலர் 

பெண்டிர் ஈபுஞ்சக சாசார் பிழைப்பின்றிக் 
கொண்டமற் காட்டி யவர், 

இழிகுலத் தென்றும் பிறவா ரிறைவன் 

பழுதறு காட்சி யவர், 

உறுப்பிற் பிறர்பழிபப வென்றும் பிறவார் 

மறுப்பாடில் காட்டு யவா. 

குறவாழ்க்சை கோயொடு ஈல்குரவு கூடப் 

பெறுவாழ்க்கை யுட்பிறத்த லில். 

௮7௪ ரிளவரசர் செட்டியரு மாவர் 

புசைதீர்ர்ச சாட்டி யவர். 

விசசா சாரும் பலதே வருமாவர் 

பொச்சாப்பில் காட்டி யவர். 

மூச்சக் கரச்தொடு சித்தியு மெய்துவர் 

நச௪.று காடி யவர்.



11. தல்லொழுக்கம். 

ஒழுக்கம். 

மக்ச ஞூடம்பு பெறற்கரிது பெற்றபின் 

மக5 எறிவு மறிவரிது---மக்கள் 
அறிவ தறிர்தா ரறத்தின் வழுலார் 
நெறித்தலை நின்றொழுகு வார். (212) 

('அதிவததிச்தாரென்பா spss ager’ என்பது புற்த்திரட்டிம் 

சண்ட பிரதிபேச.௦ ] 

பிறகச விடகினைப்பிற் பேர்ச்துள்ள லாகா 

மறர்சேயு மாண்பொழியு நெஞ்சே-ிதர்த 
ஒழுக்சச்சோ டொன்றி யுயபபோதி யன்றே 

புழுககூட்டுப பொச்சாப் புடைத்த (18%) 

கற்றவழியில் நிற்றல். 

தேசு இறனறிர்ச இட்பமுந் தேர்ந்துணர்ந்து 

மாசு மனத்தகத் இல்லாமை-- இன்றிக் 

கற்றல் கடனறிதல் கற்ரு ரினத்தராயு 

நிற்றல வரைத்தே நெறி, (127) 

எபபிறப பாயினு மேமாப பொருவற்கு 

மச்சட் பிறபபிற் பிறிதிலலை-- அபபிதப்பில் 

கற்றலுங் கற்றவை கேட்டலுப கேட்டதன்சண் 

நிற்றலுங் கூடப பெறின் (148) 

கற்றதுவுங் கற்றொருபா னிற்பக் கடைப்பிடியு 
மத்றொருபால் போக மறிததிட்டுச்--செற்றென 

கெஞ்சத்துட் டீமை யெழுதருமே லின்னதே 

, கஞ்சத்துட் கற்பட்டாற் போன்று, (123)
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விதிப்பட்ட தூலுணர்ந்து வேற்றுமை நீகடக் 

கதிப்பட்ட நூலினைச் கையிகர் தாகப் 

பதிப்பட்டு வாழ்வார் பழியாய செய்தல் 

மதிப்புறத்தித் பட்ட மறு, (162) 

பற்றொடு செற்றம் பயமின்றிப் பல்பொருளும் 

மற்ற வுணர்ந்தான் மொழிந்தன--கற்றும் 

கடையாய செய்தொழுகுங் காரறிவி னாசை 

அடையா ரறிவுடை யார். (150) 

நல்வினைப்பி னல்லால் ஈ௩றுக்தா மரையாளும் 

செல்லாள் இறந்தார்பி னாயினு--ஈல்வினைதான் 

ஒத்து மொழுக்கமுக் தானமு முள்வழி 

நீத்ச லொருபொழுது மில். (124) 

தன்னிற் பிறிதில்லை தெய்வ கெறிகிற்பில் 

ஒன்றானுர் தானெறி நகில்லானேல்--சன்னை 

இண்வனளாச் செய்வாலுர் தானேசான் றன்னைச் 

சிறைவளனாச் செய்வானுக் தான். (172) 

அஞ்சனா யேனு மடைவ தடையுங்காண் 

துஞ்சினா யென்று வினைவிடா--கெஞ்சே 

அழுதா யெனசக்கருதிக் கூற்றொழியா தாற்றத் 

சொழுசேன் நிறையுடையை யாகு. (189) 

அடக்கம். 

பலசற்றோம் யாமென்று தற்புகழ வேண்டா 

அலர்கதிர் ஞாயிற்றைக் கைக்குடையுங் காக்கும் 

லெகற்றார் கண்ணு முளவாம் பலகற்றார்ச் 

கச்சாணி யன்னதோர் சொல், (43) 

('அலர்கதிர்ஞாயிற்றைக் குடைகரக்குஞ் சிலகற்ருர் கண்ணுமுளவாவ் 

கதிசொனிபோத் பலகற்றுர்க்' என்பது ஒரு பிரதியிற் சண்ட 

பாடபேதம்,]
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வேகுளாமை 
உழக்துழக்.து௩ கொண்ட வுடம்பினைக் சூடற்றுண்ண 

இழக்திழக் செட்கணுு தோன்றச். -சழன்றுழன்த 

சுற்றத்தா ரல்லாதா ரில்$லையா னன்னெஞ்சே 

செற்றத்தாற் செய்வ துசை. (04) 

[உழக்தழக த சொண்ட. எல்கண்ணும்--பாடபேதம்.] 

உயிரு முடம்பும் பிரிவுண்மை யுள்ளிச் 

செயிருஞ் Gorge கடிஈது--பயிரிடைப் 

புற்களைர்து Csr wor கொள்ளு மொருவன்போல் 

கற்படன் கொண்டிருக்கற் பாத்று (178) 

Gun emp. 

அன்னை டொருவ ஸிகழ்ர்துசைப்பிற் ருனவனைப் 

பின்னை யுசையாப பெருமையான்-. முன்னை 

வினைபபடனு பாயிற்றா மென்றதன்கண் மெய்ம்மை 

நினைச்சொழிய கெஞ்சினோ யில் (96) 

ஏள்ளிப பிறருரைககு மின்னாச்சொல் தன்னெஞ்சில் 

கொள்ளிவைக் சாற்டோல் கொடிதெனிலு---மெள்ள 

அறிஷென்னு tor லவித்தொழுக லாற்றின் 

பிறிசெனினும வேண்டா சவம். (100) 

ஈம்மைப பிறர்சொல்லும் சொல்விலை காம்பிறரை 

எண்ணாது சொல்லு மிழுககவை யென்றெண்ணி 

உரைகள் பரியா துரைபபாரில் யாரே 

களைகண இல்லா தவர் (213) 

இன்னாசெய்யாமை. 

பிறர்க்ன்னா செய்தலிற் பேசைமை யில்லை 

பிறர்ஈஇன்னா தென்றுபே ரிட்டுத தனக்கன்னா 

வித்தி விளைத்து வினைவிளைப்பக் காண்டலித் 
பித்து மூளடோ பிற, (95)



அற்கெறிசசாசம். 

புறங்கூறுமை. 
முன்னின் ரொருவன முகததினும வாயினும 

சன்னின் நுருகச் சலக துலாததுப--பினனின் 

திழிததுைசகுஞ் சான்றோரை யஞ்சியே தேவர் 

விழிததிமையா நின்ற நிலை (49) 

பொய்மமேற் இடவாத நாவும் புறனுரையைத் 

தீன்மேற் படாமை தவிர்பபானு--மெயமமேல் 

பிணிபபண பழியாமை பெற்ற பொழுசே 

தீணிககு மருஈது தலை (152) 

மதுபானம் 

ஒளிய மொளிசானற செயகையுஞு சான்றோ 

தெளிவுடைய சென்றுரைசகுக தேசும--களியென்லும் 

கட்டுரையாற் கோதப படுமேல் இவையெல்லாம 

விட்டொழியும் வேராய விரசைநது (145) 

சூத. 
இத்து மோதி யுணாதலும சான்றோசால 

மேசை யெனபபடு மேன்மையும---சூது 

பொருமென்னுஞ் சொலலினாற் புலலப படுமேல 

இருளா மொருகசே யிவை (148) 

மானை 

,தனககுத தகவலல செயதாஙகோ ராற்றுால 

உணற்கு விரும்பு குடசை--வனபபுற 

ஆமபற்றாள் வாடலே போல வகதசடக$த் 

சேமபத்தாங கொளவ தறிவு (157) 

காமம். 

அறலு மறனறிர்த செயகையுஞ் சான்றோ 

இிறனுடைய னென்றுரைககுஈ தேசும---பிறனில் 

பிழைதசா னெனபபிறசால் பேசப படுமேல 

இமுககா மொருகசே Wena (149)



அறகெதறிச்சாரம். 2% 

சாஊாய்ரீ கெஞ்சே சல்லிய வென்னைரீ 
gases ணொன்ருலு சித்கொட்டாய்-- ஓவாதே 

கட்டழித்துச் சாமக் சுடற்கென்னை யீர்ப்பாயே 
விட்டெழுங்கா லென்னாவாய் சொல். (187) 

[௪ல்லியம்-சலச்சம்.] 

பழியொடு பாவத்தைப பாராய்கீ சன்றிக் 

கழிபெருங் காமகோய் வாக?--வழிபடா 

சோடுமன னேவிதெ தென்னை விஞரர்துசி 

காடிச்கொள் மற்றோ ரிடம். (188) 

மக்களு மக்களல் லாரு மெனவிரண்டு 

குபபைத்தே குண்டுநீர் வையகம்--மககள் 

அளக்கு௩ கருவிமற் ரொண்பொரு சொன்றோ 

துளககறு வெள்வளையார் தோள் (211) 

,தஇளககற-பாட்பேதம ] 

நட்பு. 

இம்மை யடக்கத்தைச் செய்து புகழாக்கி 

உம்மை யுயர்கதிச் குய்த்தலால்---மெய்ம்மையே 

பட்டா௩ கறமுரசைக்கும் பண்புடை யாளரே 

நட்டா ெனபபடு வார், (44) 

நட்டா ரெனப்பவொர் நமாடுங்கால் வையத்துப் 

பட்டாம் பலபிறப்புத் துன்பமென்---ரொட்டி 

அறநெறி கைவிடா தாசாரங் காட்டிப் 

பிறகெறி பேர்க்கிற் பவர், (45) 

ஈட்டாளரை வேண்டி னறுமென் கதுப்பினாய் [ 

விட்டாரை யல்லாற் கொளல்வேண்டா--விட்டார் 

பொதிசணங்கு மென்முலைப் பொன்னாய் உய்ப்பர் 
மதிசா வில்லாச் கதி. (460)
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காலொடு கையமுச்இப் பிள்ளையை வாய்செதித்துப் 

பாலொடு செய்பெய்யுர் தாயனையர--சால 

அடக்கத்தை வேண்டி யறன்வலவிந்த நாளும் 

கொடுத்துமேற் சொண்டொழுகு வா. (47) 

கழியும் பசகலெல்லாங் காலை யெழுந்து 

பழியொடு பாவம் படாமை--யொழுஇனார் 

உய்க்கும் பொறியாசை நாடி யுழிதருமே 

துய்க்கும் பொருளெல்லார் தொக்கு, (154) 

காய வுசைத்துக் கருமஞ் சதையாசார் 

தாயரோ டொவ்வாரோ சக்கார்ச்கு-.-வாய்பணிக் 

துள்ள முருக வுசைத்துப் பொருள்கொள்வார் 

சள்ளசோ டொவ்வாரோ தாம். (44) 

அிறுசொழி னீச்சாசை மெச்சா தவற்றோ 

டுறுஈரைச் சார்ந்துய்டப் போசல்--இறுவரைமேல் 

கண்ணின் முடவன் துணையாக நீள்கானம் 

கண்ணிலான் சென்ற துடைத்து, (56) 

குற்றத்தை நன்றென்று கொண்டு குணமின்றிச் 

செற்ற முகலா வுடையவசைத்--தெற்ற 

௮றிர்சாரென் றேகது மவர்களைக கண்டால் 

துறர்செழுவர் தூய்க்காட்டு யார். (128) 

புலான் மறுத்தல். 

கொன்தூ லுகருங் கொடுமையை யுண்ணினைக் 

தன்றே யொழிய விவொனேல்--என்றும் 

இடுக்க ணெனவுண்டோ இல்லாழ்ச்கைச் குள்ளே 

படுத்தானார் சன்னைச் சயம். (62) 

['இன்தே'-பிரதிபேசம்.]
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தீம்புண். கழுவி மருர்திவெர் தாம்பிறிதின் 

செம்புண் வறுத்த வறமைகின்பா்---அ௮ர்சோ 

ஈடுகின் றுலக ஈயனீ வ மாகதர் 

வூவென்றோ செய்யும் வழக்கு. (97) 

| உல௫னயனிலா'-பிரதிபேசம்.] 

Gun g. 

அறங்கூறு நாவென்ப காவும் செவியும் 

புறக்கூற்றுக் கேளாச வென்பர்-பிறன்றா ரச 

தீற்றத்தை கோக்காத கண்ணென்ப யார்மாட்டும் 

செத்றத்தைத் தீர்க்தசா கெஞ்சு. (208) 

பெண்விழைவார்க் இவ்லை பெருர்தூய்மை பேணாதன் 

உண்விழையார்க் இல்லை யுயிரோம்பல் எப்பொழுதும் 

மண்விழைவார்க் இல்லை மறமின்மை மாணாது 

தம்விழைவார்க் இல்லை தவம், (115) 

கல்லான் கடைசிதையும் காமுசன் சண்காணான் 

புல்லான் பொருள்பெறவே பொச்சாக்கும்--ஈல்லான் 

இ௫ுக்கணும் இன்..மும் எய்தியக் கண்ணும் 

நடுக்கமு நன்மகிழ்வு மில், (150) 

தானக்கின் மிக்க தருமரும் தக்காற்கு 

ஞானதநன மிக்க வுசாச்துணையும்---மானம் 

௮ழியா கொழுகச்சத்தின் மிச்சதூ௨ மில்லை 

பழியாமல் வாழுச் இறம். (61) 

தூயவாய்ச் சொல்லாடல் வண்மையும் துன்பங்கள் 
ஆய பொழுதாற்று மாத்றலும்--காய்விடத்து 

வேற்றுமை கொண்டாடா மெய்ம்மையும் இம்மூன்றும் 
சாற்றுங்காற் சால் தலை. (153) (வண்மை-லக்ஷணம்.]
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(ிவெமமை யுடைய தடிஏல விழுபபொருட்சண 

செமமை யுடையதாஞ் சேஃசம--தமமைப 

பிறாகருதி வாழ்வசாம வாழ்ககை இமமூனறும 

a page தோவதா மோபபு (404) 

ஒதுபபாசை யானொறுபபன தீயாசகுஈ தீயேன 
வெறுபபாககு கானமடஙகே யென்ப---ஒறுததியேல 

தால மயககக குரோதம இவைமூனறும 
ஊாபசை நினக ணொறு (98) 

குலத துப பிறசசா வனபபுடையா£ கறற 

கினைச்குஉசால கினறுழியே மாயவா--விணைபபயனகொல் 

கலலாா குலமிலலாா பொலலாரா தறுகட்ப 

மில்லாபின செனத திலை (451) [சீறுகடடம- பெருமை ] 

கடமபனரான றனனொடு காமபடுதோள வளளி 

உடமபினுங கூட்ட மதுவுவாது கேடடா---௮டஙகக 

சொதெதுணமினகொணடொழமுக்கய காணுமினெனடாசொல 

௮பெபேத்றி யாமைதீயச தறறு (54) 

[இரண்டாவ அடி. 8ஞ்சரடி ] 

வேட்டவாயச கேட்பா விரைஈதோடி. ஞாலததா 

கேட்டைக இழெததியைப பாடுஙகால---கோட்டிலலா 
துமி னோதி யடஙகுமி செனலுஞ்சொல 

கூதற்குக கூச ரனைதது (58) [கூ,௪ல-குளி£ ]



111. சன்ஞானம். 

நிலையாமை. 

இறையிறை யின்சர்தித் தென்பொடூன் சார்த்தி! 

முறையி னசம்பெங்கும் யாத்த--நிறைய 
அவாப்பெய்த பண்டியை யூர்சின்ற பாகன் 
புசாச்சுருக்கற் பூட்டா விடும். (168) i 

[சரம்பெல்ருமார்சத-பாட்பேதம்.] 

ஆசையும் பாசமு மன்பு மகத்தடகடப் 
பூசிப் பொதிந்த புலாலுடம்பு--ஊசல் | 

கயிறற்றாற் போலக் இடக்குமே கூற்றத் 

தெயிறுற் நிடைமுரிந்தக் சால், (104) 

மறர்தொருவன் வாழுமிம் மாயமா வாழ்ககை 
அதிர்தொருவன் வாழுமே வில்லைச்--செறிச்தொருவன் 

ஊக்க மிறர்துறுதி கொள்ளாக்சா லோகொடிதே 

கூற்ற மிடைகொடுத்த ராள். (68) 

தோற்றமுஞ் சம்பிரதம் தப்புரவுஞ் சம்பிசதம் 
கூற்றமுங் சொள்ளுங்காற் சம்பிரதம்--தோற்றங் 
கடைப்பட்ட வாறதிர்து கற்றறிந்தார் துஞ்சார் 

படைப்பட்ட சாயசனே போனது. (174) 

(௪ம்பிரதம்--9ிதத, மா.பகித்தை.] 

தெரிவி விளமையும் இப்பிணியு மூப்பும் 
பிரிவுர் தயிது மொரீஇப்--பருவர்து 
பத்தெட்டு காளைப் பயனிலா வாழ்ச்சைச்கு 
வித்துக்குற் இண்பார் பலர், (113) 

பிறப்பிறப்பு மூப்புப் பிணியென்றிர் கான்கு 

மறப்பர் மதியிலா மாச்தா--குறைக்கூடாச் 

செல்வங் சளைபொருள் காமமென் திச்கான்கும் 
பொல்லாப் பொதியறுச்சப் பட்டு, (192
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ஹூப்புப் பிணியே தலை... பிரிவு கல்குரவு 

சாக்காடு மெல்லாஞ் சலமிலவாய்--நோக்£ர் 

பருந்துக் இரை.டாமிவ் யாக்கையைப பெற்றால் 

மருந்து மறப்பசோ மாண்பு. (133 

நீக்கரு கோய்மூபபுத் தலை.பபிரிவு நல்குரவு 

சாக்காடென் றைக்து களிறுழக்கப--போக்கரிய 

துன்பத்துட் ன்ப முழபபர் துறதெய்தும் 

இன்பத் இயல்பதி.பா தார். (13) 

எச்காலுஞ் சார லொருதலையே யானுனக்குப் 

புக்கு ணிழையச் சர 3லன் மிக்க 

௮றிவனை வாழ்ஈடி ௮ வி துணையாத் 

துறத்சன்மேற் சார் நலை 11.0 

(“சா உ. பாடபேதம்.] 

t அங்க மறவாடி uirSr i WEDps 

gue யொரு. ண்ண: கோடலா--லென்றும் 

rua wig sor ேே பலு முயிர்சான் 

சுழன்றாடு தோற்றப பறப்பு (lin; 

இக்காலச் Bia .பு செல்லும் வகையினர் 

பொச்சாவாப் ே “ற்றி நோற்பாரை-மெச்சா 

தலந்துதம் வாய் தூ கூறு மவரின் 

வில௩்குச ணல்ல மி 1௦3) 

எண்ணற் கரிய வினை டூ றுடையசனைக் 

கண்ணினாற் கண் 9 ௨௬ .சே-- புண்ணின்மேல் 

வீக்கருவி பாய விருர்-ற்றால் மற்ததன்கட் 

மக்கருமஞ் சோச ல்டல் (117) 

ஒருபாக னூரு: ஈளிறைந்து நின்ற 

இருகா னெடுஈகுரமபை வீழின்--சருகாலாற் 

பேர்த்தான்ற லாசாப் பெரு$துன்ப௩ கண்டாலும் 

ஒர்த்தான்றி நில்லா துலகு. (906)
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கெடந்தா ணிருகாலா நீண்முதுகு தண்டாக் 

கொடுங்கால் விலாவென்பு சோவிஃயுடங்கியகற் 

புன்றோலால் வேய்ந்த புலால்வாய்க் குரம்பையை 

இன்புவுவ மீசழை பவர் (208) 

என்புகா லாக விருசோளும் வேயுளா 

ஒன்பது வாயிலு கூறற்றறாச்--.துன்பச் 
குசம்பை யுடையார் குடிபோக்கு கோக்கிச் 

கவர்ந்துண்ணப போந்த கழுகு, (209) 

நீசசொ திந்த வாறை/ தடக்கியபின் நிச்சயமே 

வாபக்சமைக வாயில்பெண் ணாளையுய-கையத்தற்கு 

வாளேறரோ மீடாசை விளைகில மில்வல்லாழ் 

மகளா யுடன்வருவ தில் (219) 

(வாய்த்கமைச்ச வாயப் பெண்ணானை' என்று ஒரு பிரதியில் பாடம்.) 

வாழ்காளிற் பாகங் துயினீச்கி மற்றவற்றுள் 

வீழ்நா ஸிடர்மூபபு மெய்கொள்ளும்--வாழ்காளுட் 

பன்னோப் கயற்றப பரிந்து குறையென்னை 

அன்மேோ வளித்திவ் வுலகு. (1395) 

உடம்பு இளையும் பொருளும் I mays 

சொடர்ந்துபின் செல்லாமை சண்டு--மடங்குத 

தவகசொடு தானம் புரியாது வாழ்வா 

7௨,௪௧௩ கழிகின்ற காள் (144) 

போற்றிமி போற்றிய யென்று புதுச்செல்வம் 

கோற்றியார் கண்ணெல்லாநம் தொண்டேபோஃஃலாத்தப் 

பயிற்றிப் பயிற்றிப் பலவுரைப்ப தெல்லாம் 
லயிற்றுட் பெருமான் பொருட்டு, (163) 

புகாவுண்பா ரல்துண்ணார் போகும் துணைக்கட் 

டலாவினை வச்தடையச் சண்டெஃமவாவினைப் 

பற்றுசெய் தென்னை பயமின்று னன்னெஞ்சே 

ஒற்றி புடம்பொம்பு தீத்கு. (119)



34 அறநெறிச்சாரம். 

ஈன்ஞான நஈற்காட்டு நல்லொழுக்க மென்றிவை 

தீன்னான் முடித்தறா னில்லைடேற்--பொன்னே 

பொலாலட்டஞ் செய்த வணிகல%ு தேயகற்போ 

லுலாய்வட்ட நில்லா துடம்பு. (131) 

[சானகாமடி அலடெ இயையவில்லை ] 

தூய்தன்மை. 

புழுபபோ லுவர்ப்பூறிப பொல்லாங்கு காறும் 

அழுக்குடம்பு தன்னுள் வளர்க்தாய்--விழுச்துமிழ்க் 

தின்ன ஈடையா யிறககும வசையினை 

நன்னெஞ்சே நாடாய்கா ணற்கு, (190) 

ஒழு£2 மிலளாடு யோ/சுதுடைய னென்னும் 

புமுபபொதிநத புண்ணிற் கொடி, அகமுகிரையை 

தமபிமற் றென்னை யுறுதிக்க ணில்லாககா 

றே்பி விசெலே ஈன்று, 1101 

முூடையுடை யக காடோறு மூண்ட 

கடை” முறவாய் போதாக் கண்டி. சமி [ாற்றில் 
ரண 8” ர் 

erat பிறவாவிச் சம்பிர,ச வாழ்க்கைக்கு 

மேபாதா மெய்கண்டாா நெஞ்சு. (153) 

வயிறு நிறைக்குமேல மாவின்மிக் கூறிச் 

செயிரிடைபபா டெய்துமாஞ் சீவன் -பயிறுபிமார் 

பெற்றியா லார்த்திப பெரும்பயன் கொள்வதே 

சற்றறிரத மாந்தர் சடன், (210) 

புலனடக்கல். 

புலன்கள் பொருட்டாகப பொச்சாந்து கெஞ்சே 

சலங்களைச் சாச வொழுகல்--புலன்கள் 

ஒதுக்கும் பருவத் துசாத்துணையு மாகா 

வெறுத்துநீ யுண்டல் கடன். (181)
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புகா /பெருச வூட்டிற் புலனசண மிசகூறி 

அவாபம பருகி யமறஈ தரு. மால--புசாவுமோ 

பெறறி.பா லூட்டிப பெருமபயன் கொளவதே 

கறறறிரத மாஈதா கடன (122) 

ஒறுக2ல லூாபசை யெனசட் பிறரை 

ஒறுசகிறமப உமனனதறுரைபபை யாகல--கறுததெறிச்து 

spi Ssgie கறிிசொாண மிடறிரகாரைக காயகலலா 

பகழனா யனன துடைதது. Phi 

[‘spsQedes so5d 50 காககலலா'-பாட்பேசம்.] 

உளள பெ. ௬.குதிரை யகது வபபபடுததிச 

களா புனைவது மா பபைதது- -யளளப 

ப்றப உ ணிீசகா. உருங்குணச தாரைத 

சவி? தஃச்பறறட மால. (203) 

பரி நறும் னமை பயபபாபமிபா னெஞ்சே 

ர்க) ளா பாறறவு இ எனல--புரிடதுர் 

sam Cam.  னலபலனை விழுககுணம 
ச் 

பூணமிட௪ பபொதியிலி பபா (15) 

தனனைசக பன tty Auras பானபஙன 

பி் னத5ா னெபதா நலணிலலை--த ஏனேக 

G2 கு தீரெஞூஈ குறமிற ல செயதல 
Uy sae டட களிறு (207) 

உளஞ ர்ரு5து5 ட முூளளற.. பெற்றாசேல 

சளளவிழ சோலை.டாக காடளொர காட்டளளும 

உளா௱ ஐது லலா. ரல சாடடுளளும 

கணணி 59. களா (21) 

நினனை யறபபெறு இறகி$ல னனனெஞ்சே 

பினனையான யாரசைப பெறுூற்பேன்--கினஹை 

அறபபெறு கறபேனேல பெற்றேனமற் Saat 

துறககா திறபபதோ தாள் (191)
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சன் பெருங்களி யாள னவனுக்குச் 

தோழன்மா சைவரும் வீண்கிளைஞர்--தோழர் 

வெறுப்பளவு முண்டெழுந்து போனக்கா லாதன் 

இறுக்குமா முண்ட கடன். (129) [ஆசன்-அ.திகிலாள்.]: 

தன்னொக்குக் தெய்வம் பிறிதில்லை தான்றன்னைப் 

பின்னை மனமறப் பெற்றானேல்--என்னை 

எழுச்தெண்ணே கோக்க யிருமையுங் கண்டாய் 

கருட்கண்ணே நிற்ப சறிவு. (171) 

தீமொற்ற மஞ்சிய தம்மை யுடையார் 

விமொற்றக் தேர்ந்தஞ்செ துஞசார்- தடுமாற்றம் 

யாது மறியாருந் தஞ்சார்த மைம்புலனு 

மாரும்வகை யாசாஈகொ லென்று, (175) 

ஹர்வில் பொறியைந்திற் காதி யிருவினையால் 

இர்விலநீ கோதாதி சேர்விக்குக்-.- தீர்வில் 

பழியின்மை யெய்திற் பறையாத பாவம் 

வழியும் வருதலு முண்டு, (193) 

அலைபுனலு ஸணிற்பினுர் காமசை மீன்ற 

இலையின்க ணீர்திவளா தாகு--மலைவில் 

புலன்களி ஸனிற்பினும் பொச்சாப் பிலரே 

மலங்கடி வாளா தவர்க்கு, (214) 

ஊழ். 
பெற்றி கருமம் பிழையாமற் செய்குறின் 

பற்றின்க ணில்லா தறஞ்செய்க---மற்றது 

பொன்றாப புகழ்நிறுத்திப போய்ப்பிறந்த வூர்சாடிச் 

, கன்றுடைத் தாய்போல் வரும். (60) 

பேறழிவு சாவு பிறபபின்பர் துன்பமென் 

per aber எமைந்தன--சேறி 

் அவையவை வந்தா லழுங்காது விம்மா 

இவையிவை யென்றுணாற் பாற்று, (170) 

(பாடபேதம்-பேதிழவு.]
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SiC தனக்குப பகையனு ஈட்டானும் 

தானே தனக்கு மறுமையு மிம்மையும் 

தானே தான்செய்த வினை! (பயன் நுய்ச்சலால் 

சானே தனக்குக கரி. (173) 

செய்வினை யல்லாற் இறர்தார் பிறிதில்லை 

பொய்வினை மற்றைப பொருளெல்லா--மெய்வினவில் 

தாயாரா மனைவியார் தந்ைதையா மகஃகளார் 

நீயார் நினைவாழி கெஞ்சு. (150) 

உயிர்ச9ரி யாக வுடம்புமண ணாகச் 

செயிர்சொள வினைகுயவ ஞாசச்--செயிர்திரா 

CHM I யாக்கைச் கலம் வனையு மற்றகனுள் 

எண்ணருகோய துன்ப பவாக்கு. (216) 

(முற்பிறபபிற் ரூ ஞ்செய்ச புண்ணியத்தி னல்லசோர் 

இற்புறத Sexy கின்றவ--ரிபபிதபபே 

இன்னுங சருதுமே லேதங கடி ஈசுறசதை 

முனனி முபன்றொழுகற் பாற்று. (55) 

(“இறபிறாசனபுரு ரினறவ ரிறபிறடபே'-பாடபேசதம்.] 

மபைத சாஞ்செய்த அறத்தின் வருபபனை 

இம்மைததுய்ச் இன்புறா நின்றவா---உமமைக 

கறஞ்செ.ப்யா சைமபுலனு பாற்றுதல் நல்லாச் 

கற;)துண்டஃ தோமபாமை யாம (47) 

இறாத பறபபிற்றாஞ் செய்ச வீனையை! 

பிறகத பிறபபா லதிஃ--ம் தந்திர த 

செயயும வினையா லறிச வினிபபித% 

Gl sw gp வினையின் பயன் (509) 

தாய்சநதை மகக ளூடன்பிறந்தார் சுத்றத்தா 

மாய்வது சோன்றி யருவினை.பால்--மாய்வசன்சண் 

மேலைப பிறபபு மிதுவானான் மற்றென்னை? 

கூலிச் கமுத குறை. (143) |



17. மனைவாழ்க்கை, 

நற்பேபண்டிர், 

வினைகாத்து வந்த விருந்தோம்பி நின்றால் 

மனைவாழ்ககை நன்று தவத்திந--புனைகோதை 

மெல்லிய னல்லாளு நல்லள் விருஈசோமபிச் 

சொல்லெதிர் சொலலா ளெனில் (89) 

கொண்டான் குறிபபொழுகல் கூறிய சாணுடைமை 

கண்டது சண்டு விழையாமை-- விண்டு 

வெறுபபன செய்யாமை வெல்காமை நீக்கி 

உறுபபோ ணொவுடையாள் பெண் (90) 

மடபபதூ௨ மக்கட் பெறுவதாஉம் பெண்பான் 

முடிப்பதாஉ மெல்லாருஞ் செய்வர். -படைதததனால் 
இட்டுண்டில் வாழ்க்கை புரிந்துதா ஈல்லறச்தே 

கிழ்பாசே பெண்டிசென் பார். (91) 

வழிபா ையளாய் வாழ்ச்கை rg 
முனியாது சொல்லிற்றுச் செய்தால் -செதிருசையா 

தேத்திப பணியுமே லில்லாளை யாண்மகன் 
போற்றிப புனையும் பரிந்து, (92) [“பரிச்ச'-பாடபேசம்.].. 

தீப்பேபேண்டிர். 

தலைமகனிற் தீர்ந்துறைத ருன்பிறரிழ் சேர்தல் 

நிலேமைய நீபபெண்டிர்ச் சேர்தல்--கலனணிந்து 

வேற்றூர்ப் புகுதல் விழாக்காண்ட னோன்பிடுதல் 

சோற்றொடியாள் சோளழியு மாறு. (94) 

அய சவன்போக வம்மஞ்ச எாடிக் 
சயலேர்கண் ணாச வெழுதிப--புயலைம்பால் 

வண்டோச் நின்றுலாம் வாளேர் தடங்கண்ணாள் 

தண்டோச்டப் பின்செல்லுங் கூற்று. (93)



அற்ரெறிச்சாசம். 

இல்வாழ்க்கை. 

மருவிய சாதன் மனையாளுக் தானும் 

இருவரும் பூண்டுய்...।பி னல்லால்--ஒருவரால் 
இல்வாழ்ச்கை யென்னு மியல்புடை வான்சகடம் 

செல்லாது தெற்றிற்று கின்று (88) 

பிச்சையு மையமு மிட்பெ பிறன்னாச 

நிச்சலு நோக்காது பொய்யொரீஇ---நிச்சலு௩ 

கொல்லாமை காதது௪ கொடுத்துண்டு வாழ்வதே 

இலவாழ்ககை யென்னு மிடல்பு. (71) 

விருது புறகதசான் வேளாண்மை செய்யான் 

பெருகதச் கவசையும் பேணான்--பிரிரதுபோய்க் 

கல்லான் கடுவினை மேற்சொண் மடொழமுகுமேல்: 

இல்வாழ்க்கை யென்ப திருள் (72) 

அட்ண்டு வாழ் ராச கதிதிக ளெஞ்ஞான்றும் 

அ௮ட்டுண்ணா மாட்டி யுடையல ச். -அட்டுண்டு 

வாழ்வாககு வாழ்வா ரதிதிக ளென்றுரைத்தல் 
வீழ்வாககு லீழ்வா துணை. (85) 

FD) &. 

கொறுங்குபெய் சாக்கிய கூழார வண்டு 
பிறங்கரு கோட்டொடு டன்றியும் வாழும் 

அறஞ்செய்து வாழ்வதே வாழ்ச்கைமற் றெல்லாம். 

வெறும்பேழை தாழ்க்கொளிஇ woo. (78) 

உப்புச் குவட்டின் மிசையிருந் தண்ணினும் 

இட்டுணாச் காலத்துச் கூசாசாம் சொக்க 

&டம்பும் பொருளு முடையானோர் ஈன்மை 

தொடர்காககா லென்ன பயன். (74)



42 அறகெறிச்சாசம். 

ஈலாரு ஸில்லை யுலோப ர௬லகத்தில் 

யாவருற் கொள்ளாச வாறெண்ணி--மேவரிய 

மற்றுடம்பு கொள்ளும் பொழுதோர்ந்து சம்முடைமை. 

பற்று விச விலர். (221) 

('பற்றுவிடச் தில்லா தவர்'-பாடபேதம்,] 

இட்டக் கடைத்தரா ரீண்டும் பலிமரீஇப் 

பட்ட வழங்காத பான்மையார்..-சட்ட 

சுரிகையாற் காணுஞ் சுலாச்கோலாற் சாணுஞ் 

சொரிவதா மாபோழ் சுரந்து. (77) 

கொடுப்பான் பசைசார்ந்து கொள்வான் குணச்திற் 

சொடுக்கப் படுசத லமையின்---அடுத்தடுத்துச் 

சென்றாங் சடைந்து களைவினை யென்பரே 

வென்றார் விளங்க விரித்து, (80) 

கொடுப்பான் வினையல்லன் கொள்வானு மல்லன் 

கொடுக்கப் படும்பொருளு மென்றால் அடுத்தடுத்து 

சல்லவை யாசாங்கொல் நாடி யு.சையாய்ரீ 

ஈல்லவர் நாப்பண் நயந்து. (79) 

(“பன்ருல்'-பாட்பேதம்.]



9. வீட்டுலகமெய்தல். 

A Pa மிசப்பெருக்கி ஆங்கார நீச்ப் 
பொறியைநதும் வெல்லும்வாய் போற்றிச்--செறிவினான் 

மன்லுயி சோம்பு் தகைத்தேசா ணன்ஞானர் 

தன்னை யுயக்கொள் வது, (205) 

செறியாரு முண்ணாரோ சொல்லியாருஞ் சொல்லாரோ 
வேறியாரும் வையத்து ளேருரோ--சேறி 
உரியசோர் ஞானங்கற் நுள்ளர் திருத்தி 

௮ரிய துணிவதா மாண்பு. (125) 

பாரம்புண்ட நீரெல்லா கஞ்சாம் பசுவுண்ட 
தேம்படு தெண்ணீ ரமுசமாம்--ஒம்பற் 

கொளியா முயர்ந்தார்கள் ஞான மதுபோற் 

களியாங கடையாயார் மாட்டு, (53) 

கெடுக்கப் படுவது இக்கரும காளும் 
சொடுக்கப் பவெ தருளே--அடுத்தடுத் 

துண்ணப் பவெது சன்ஞான மெடபொழுதும் 

எண்ணப் பவதி வீடு, (04) 

இந்தியச் குஞ்சா,ச்மை ஞானப் பெருங்கயிற்றால் 
சிந்தனைச் தூண்பூட்டிச் சேர்த்தியே--பர்தஇப்பர் 

இம்மைப் புசமும் இனிச்செல் சஇிப்பயனும் 
தம்மைத் தலைபபடுத்து வார். (192) 

உணர்ச்சியச் சாச உசாவண்டி. யாசப் 

புணர்ச்சிப் புலனைர்தும் பூட்டி -உணர்ர்தசனை 

ஊர்டின்த டாச ஜூணர்வுண்டய னாருமேல் 
பேர்இன்ற தாகும் பிதப்பு, (169)



அறகெறிச்சாசம். 

Ane டறுகட்பந் தன்னைத்தா ஜோவல் 

உறுதிச் குறுதி யுயிசோம்பி வாழ்தல் 

அறிவிற்..சதிவாவ தெண்ணின் மறுபிதப்பு 

மற்ரீண்டு வாசா நெறி. (126) 

[சதசட்டறுகட்பம்-பெருமைக்கெல்லாம் பெருமை.] 

உயிர்வித்தி யூன்விளைத்துக் கூற்றுண்ணும் வாழ்க்கைச் 

செயிர்வித்திச் சலர்இின் றென்னை2---செயிரினை 

மாற்றி மறுமை புரிகற்பிற் காணலாங் 

கூற்றங் குறுகா விடம், (110) 

இருளே யுலகத் தியற்கை இருளகநற்றுங் 

கைவிளக்கே கற்ற வறிவுடைமை--கைவிளக்கி 

னெய்யேதன் ஜனெஞ்சத் தருளுடைமை கெய்பயந்த 

பால்போ லொழுக்கத் சவரே பரிவில்லா 

மேலுலக மெய்து பவர். (136) 

ஆர்வரமுஞ் செற்றமூ நீக்கு யடக்குதல் 

சீர்பெலு வீட்டு கெறியென்ப-நீர்புகப் 

பட்டிமை புக்சா னட௩்ெ னென்பது 

கெட்டார் வழியியக்கு மாறு, (106) 

அருளால் ௮றம்வளரும் ஆள்வினையா னாக்கம 

பொருளாற் பொருள்வளரும் நாளும்--தெருளா 

விழைவின்பத் தால்௨ளர௬ு௩ காமம் ௮க்காமம் 

விழைவின்மை யால்வளரும் வீடு, (141) 

பண்ணமை யாழ்குழல் தேமென் நின்னவை 

நண்ணி ஈயப்ப செவியல்ல---இண்ணிதின் 

வெட்டெனச் சொன்னீக்க விண்ணின்பம் வீட்டொடு 

கட்டுரை கேட்ப செவி, (195)
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புணஞகைப போழ்து புலால்பழிபப,த சாமவளாகத 

வணணபபூண பெயவ செவியலல--.நணணூல 

அறவுரை கேட்டுணாஈ சஞஞான நீக) நவ 

மறவுசை விட்ட செவி (194) 

கணடவா காழமுறாஉ௩ காமரு காதிற 

குணடலம பெயல் செவியலல---கொணடுலகல 

மூனறு மூணாராதவ றறின முனனது முடடினறிச 

சூனறு சுவைபப செவி (100) 

பொருளெனப போழ5தசனறு பொனமணி போனதெககும 

இருளறச சாணபன கணணலல--மருள்றப 

பொயசகாடச நீகசிப பொரு று மூககுடையான 

நறகாடசி காணபன கண (197) 

சாஈதும புகைய, துருககமுங கு௩குபமு 

மோதின புறுவன மூககலல--வேரதின 

HUGO. சாதனத சணண லடிக$ழ் 

இலா இதழ் மோபபசா மூக்கு (194) 

கைபபன காாபபுத துவாபபுப புளிமதுரம 

உபபிரதங கொளவன காவலல.---தபபாமல 

வெனறவன சேவடியை வேட்டுவ செபபொழுது 

நினற துதிபபதா நா (109) 

கொல தூ௨ங க௭எவதூ௨ மினறிப பிறாமனையிற 

செலவ.தாஉஞ செயவன காலலல..-தொலலைப 

பிறவி சணிககும பெருஈதவா பாறசென 

தறவுரை கேட்பிபப கால (200) 

குதறக குதைததுக குறைவினறி மூவுலல 
நறற மறைததாய கருள்பசபபி---முற்ற 

உணாநதானைப பாடாத நாவலல வல்ல 

செறதானருள் சேராத தலை (201)
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உடன்பிறந்த மூவ சொருவனைச் சேவித் 

இடங்கொண்டு சின்னா எிருப்பர்--இடங்கொண்ட 
இல்லத் திருவ சொழிய வொருவனே 

செல்லு மவன்பின் இறந்து. (130) 

கட்டெனச் சொல்லியக்காற் கற்பிஎப்பிற் நீயேபோல் 

பொட்டப் பொடிக்குட் குரோசக்தை--வெட்டெனக் 

காய்த்துவரச் சண்டக்காற் சாக்கு இறலாரே 
மோக்க முடிவெய்து வார். (00) 

நல்வினை மாற்கால் விலங்கு ஈகைசெய்யுங் 
கொல்வினை யஞ்சிக் குயக்கலம்--5ல்ல 

உறுதியு மல்லவும் சாட்பேர் மாப்பேர் 
இறுதியி லின்ப நெறி. (137) 

பறலை யரும்பொரு ஸின்சொன் முதிரை 

உறுதிச்சண் ஹூானுண் வில௩கு--சறியன 

நீர்ப்புட் கு. பக்கலம் புல்லவை யூர்வது 

பேர்த்தீண்மி வாரா நெறி. (185) 

உட்கப் படுமெழுத் சோரிரண் டாவசே 

நட்கப் படுபெழுத்து மத்துணேயே--யொட்டி. 

இழுக்கா வெழுத்தொன் நிமிழ்சடற் றண்சேர்ப்ப 
விழுச்சார்வு வேண்டு பவர்க்கு. (149) 

முப்பெயர் மூன்று முன்கூட்டி யோரிடத்துத் 

தப்பிய பின்றைத்சம் பேசொழித்--சப்பால் 

பெறுபெயரைச் சாயப் பெறுபவே, லையத் 

துறுமவனை யெல்லா மொருக்கு. (140)
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பொது. 

இற்ராமை யூர வறிவினிறி யாசொன்றம் 

தேற்று னெனபபட்டு வாழ்தவின--மாற்றி 

மனையி னகன்றுோ.ப் மாபெரு. சாட்டில் 

நினையி லுடம்பிடுக னண்ு. 155) 

நல்லற மெர்கை நிறபெ/டை ஈன்குணருங் 

சல்வ்யென் ரோழன றுணி௰. மமி-யல்லாத 

பொட்ச்சுற்ற2 சாரு... ே .ர௬.ளா பொருளாய 

இச்சுற்றர் தாரி லெனகது 100) 

றக்களே பெண்டிர் பரூ.0க்௨ பாய்கர்சை 

ஓக்க வுடன்.3ிற% £॥ வரனறிவர்கள் மிட 

கடும்பமை LIE ay gy (putes 

னெடு 8 wir msg ont or. (lol 

yy SMR RBI eo OT 1 பு Par cap 

கற்றுப் ae னித ட Pi cot yyw 

னன்ஞான சற்பாட்டி 54 | oul pes Cicer Menu 

சின்சுதற் நலைபப லான். (174) 

ஹாற்றமல் லா. வொரு ணப பின்னின்றாங் 

காற்ற ஈலிவ ரிரு ல் ர். தற்றவும் 

ஈவ்லார்போ லை. ர் பசை எர் ப மூ. சாற் 

சேல்லு பமன்பின் சிறந்து, 179) 

அருவினைபு பாற்றுட.. ௬ யனு மாக்கும் 

இருவினையு &னறு விளை, .--திரிலின் நி. 

சண்ணெொர்ர்தார்ச் கல்லது “TL SG wr soe 

அகொண்டுசைப்பா கிற்றல் குதர். (217) 

(குதர்,தல்-9,52,தல் குதர்செய்தல்-கிழிச்தல்-பிரித்தல். ரூசர்-பிசிவு. 

குதர்செல்ல-ழிதப்பிச்செல்ல, *குதர் சென்று கொள்ளாத 

கூர்கலினித, என்பது இனியா #1 fig.)



48 ௮ற்நெறிச்சாரம். 

srcip@p கண்ணிலசே யெனினு ஈன்பொருளின் 

பேரிறையா லூண்பெயரிர் பிற்டிறக்கு மோரிரண் 

டிறற்கண் ணுளதே மொனிலு மதனை 

வெருண்டு விலங்காமற் கா (918) 

இந்நாற்பயன். 
ஆதியின் ஜொல்சர் அறநெறிச் சாரத்தை 
இதியும் கேட்டு முணர்ந்தவர்க்குச்--சோதி 

பெருகிய வுள்ளத்த ராய்வினைக டீர்ந்து 

கருதியலை கூட லெளிது (222) 

எந்தூற்க ளோதினுங சேட்பினு மென்செய்யும் 

பொய்ரநூ லவற்றின் பொருடெரிந்து--மெய்ந்தூல் 

அற்நெறிச் சாரம் அறிந்தார்லீ டெய்துந் 

இறநெறிச் சாரர் தெளிந்து, (228) 

அவன்கொ லிவன்கொாலென் றையப படாதே 
சிவன்கண்ணே செம்ம்மின்கள் சக்தை--சவன்றாலும் 

நின்றுகால் சக்கு கிழறிகழும் பிண்டிக்சழ் 
வென்றிச்சர் முக்குடையான் Camg. (225) 

முனைபபாடி யானைச்சூர் முக்குடைச் செல்வன் 

றனைபபாடி வந்தோற்குத் தந்த பரிசில் 

வினைபபாடு கட்டழித்து வீட்டின்ப நல்கி 

சினைப்பாடி வந்தோர்க்கு நீமி சென்றான் 

கிறைவிளக் குப்போ விருந்து,


