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கடவுள் துணை, 

ஏலாது மூலமும் உரையும். 

  

காப்பு. 

அறுகால்வ சாய்புகழ்ச் சேவடி யாற்றப் 
பெறுகால்வர் பேணி வழங்கிப் - பெறுகான். [க் 
மறைபுரிட்து வாமுமென் மண்ணொழிம்து விண்டோ 
கிறைபுரிந்து வாம்ச லியல்பு, 

அறுநால்வர் - இருபத்அரான்ளு. இர்க்தசகர்களுடைய, இய 
புகழ்ச்சேவடி - சஈுக்குமான காந்தியையடைய வந்த பாதங் 
களை, அற்றட்பெறும் - சுமகசப்பெற்ற, நால்வர் - நால்வகைப் 

பட்ட தேவராசிபருஷர், பேணி வழய்கு - பரிபாலித்துக்கொ 

மித ததனால், பெறும் - (காம்) பெற்றுக்கொண்ட, கான்மறை 2 

அற முதலிய நால்வகைப்பொருளைப் போதிக்கிற வேதங்களை, 

புரிம் துவாரம் - (ஓ ஜனங்களே) அஜுட்டித்து வாழுங்கள் ; 

மண்ணொழிந்து என் - பூலோகத்தை விட்டால் அுடடிக்கத் 

தக்கது என்ன இருகிறது ; விண்ணோக்கு இறை புரிர்து வா 

ம்தல் - ௪கல தேவர்களுக்கும் மேலான கடவைப் பூசைசெய் 

துவாழ்வது, இஃல்பு - யாவர்க்கும் கடமையான காரியமாம் 

என்பதாம். 

இர்தாலாஇரியர் அருகசமயத்தர், ஆதலின் இதில் கொல்லா 

மை புலாலுண்ணாமை கள்ளுண்ணாமை அறவிகளை யுபகரித்தல் 

முதலிய தருமங்களையே அடிக்கடி. சொல்லியிருக்இருர். இவை 

மற்றச் சமயச்தாருக்கும் உடன்பாடா யிருப்பினும் அருகசமய 

த்தாருக்குப்போலே அவ்வளவு விசேஷமானவை யல்ல: இவற் 

றை அவர்களுடைய ௪ம.ப ால்களைப்பார்த்கால் விசதமாகும். 

அவாகள் மதததில் *₹ரிஷபதர்ததசர் முதலாக இருபத்து 

நான்கு தீர்த்தகர்களென்று சொல்லப்பட்ட அவதா.ரபுர௬ல, 

ரூண்டு. அவர்கள் இயல்பிலே ௪கலகலாஞானம் பொருந்தி மிகு 

மமையோ டிருப்பவர்கள், கான்கு தேவராசி புருஷர் என்



௨ ஏலாது மூலமும் உரையும, 

பவர்--ச&இரவர்த்திகள் பன்னிருவர், பல தேவர்கள் ஒளா। 

இன்மர், வாசுதேவர்கள் ஒன்பதின்மர், பிரதி வாசுதேவர் ஓன் 

பதின்மர் என்இற இவர்களே. இவர்கள் தாம் அருகதேவனு 

டைய பன்னிரண்டு வேதங்களிற் சொல்லப்பட்ட கொல்லாமை 

முதலான தருமங்களை யெடுத்துப்போடித்துப் பரவச்செய்த 

வர்கள்... நுறவறத்திலேயே யல்லது வேறெடுலும் மோக்ஷ 

மில்லை யென்ற இத்தாந்தம் இவர்களுக்குண்டு ; அதனாலே 

கான் இஃ நாலாசிரியர் அதனை வெகுவாய் எடுத்துப் புகழ்ந்திரு 

&இரரர். இன்னம் விரிக்கன் நால்பெருகுமென்று விடுத்தனம். 

வேண்டுமவர் ஜைஈ ௪மயக்தாரிடத்தில் தெரிது கொள்ளலாம். 

இப்பாட்டுக்கு பின்வமும் யாமுரைக்கபொருளும் பிறருரை 

த்த பொருளும் பொருத்தினவையேயன்றிப் பொருக்துலவை 

யல்ல வென்று எமக்குப் பின்னாலே தெரிர்த.து. 

(இ-ள்.) ஆய்புகழ்சேவடு. - சுத்தமானூர்த்தியையுடைய 

சிவந்தபாதங்களை, அறுகால்வர் - இருபத்துநான்கு தத்.துவங 

கள், ஆற்றப்பெறும் - சுமக்கப்பெற்ற, நால்வர் - ஸககர்முதலா 

னா மகாயோடுகள் நால்வரும், பேணிவழங்கி - பரிபாலித்துக் 

கொடுத்ததனால், பெறும் - (காம்) பெற்றுக்கொண்ட, கான் 

மறை-கான்கு வேதங்கள் போக்கும் தருமங்களை, புரிக்து-செ 

யு, வாழும் - (ஓஜனங்களே!) வாழுங்கள்; மண்ஒழிம்து - 

(நுலோகத்தைவிட்டால், என் - செய்யத்தக்க தருமம் என்ன 

இருக்கறது; விண்ணோர்க்கு இறை - தேவர்க்கெல்லாம் அதிபதி 

யாகிய கடவுளை, புரிர்து - விரும்பி, [பக்திசெப்து,] வாழ்தல்- 

வாழ்வது, இயல்பு - (யாவர்க்கும்) கடமையான காரியம். 

இருபத்து நான்குதத்துவங்கள் சேவடியை அற்றப்பெறுத 

லாவது, அவைகளை வசப்படுத்தி மேற்கொண்டிருக்கை, இரு 

பதுகான்கு தத்துவங்களாவன---பிருஇவி - அப்பு-தேயு-வாயு- 

ஆகாயம் என்றை பூதங்கள் ஐந்தும், இவற்றின் காரணங்களாய் 

தன்மாத்திரைகள் என்று சொல்லப்படுகிற சூக்ஷுமரூடங்கள் 

ஐந்தும், கண்சசாது-மூக்கு-நாக்கு- உடல் என்ற ஞானேர்திரி



ஏலாஇ மூலமும் உரையும், ௩ 

யம் ஐாதும், வாய் - கை - கால்- ஜலத்துவாரம்-மலத் துவாரம் 

௭௦௭௫ கன்மேந்தரியங்கள் ஐந்தும், மனம் - பத்தி - சித்தம் - 

அக்கா ரம் என்ற அந்தக்கரணம் நான்கும் ஆய இவையே 

யாம், இவற்றால் தமக்கு யாதோரிடையூறும் வராமற்காத்து 

யோககிட்டையில் நிலைபெற்ற ஸனகர், ஸநந்தர், ஸகம்குமாரர் 

ஸனதஸுஜாதர் என்னும் யோடுகளும் அதரித்து வழங்னெ வே 

தங்களால் போஇக்கபபட்ட தருமங்களை இப்பூமியிலுள்ளவள 

வே செய்யாமல் விட்டால் இறந்தபின் செய்யத்தக்க தரம 

மொன்றுமில்லை, தருமங்களுக்குப் பூமியே செய்யுமிடம் ; மற் 

றவை போகபூமி என்பது நூல்களின் துணிபு. இந்தத் தரும் 

கமாக் கைவிட்டால் கடவுச் சேருதற்கு வழியில்லை. சஉடவுிமா 

விஈவாடித்து வாழவேண்டுவது இயல்பாதலால் ஜனங்களே நீங் 

கள் அப்டடிப்பட்ட தருமங்களைச்செய்து வாழுங்கள் என்பது 

கருத்து. 

தருமமாவது, மேலுலகப்பயனை யடைவதம்குச் சாதனமா 

யுள்ளது, 

ஸகாதஇயர் ஆதரித்து வழங்கெ வெதம் என்றது, இயல்பாய் 

யோடியரானவரும் அனுட்டி.க்சதெனதி தருமத்தின் பெருமை 

யும் சம்பிரதாயமும் உணர்த்தற்கு. 

அய புகழ்” என்றும் பாடமுண்டு; ககுதியானபுகழ் என்பது 

பொருள். ஆய--பெயசெச்சம்) ஆஇய எனபது இடைகுறைட்ழ 

தென்றும், அல்லது ஐ- பகுஇி, ய் - இறந்தகால இடைங்லை, 

௮-விகுதி, என்றும் சொல்லுவிருர்கள், 

அஃ்றிணைப்பொருள்களாகிய தத்துவங்களை அறுகால்வர் என் 

ஐது, மயிலார் குயிலார் என்றதுபோல் உயர்வினால் உயர் தண 

யாகச் சொல்லிய வழுவமைதி, [(பொது-சூ-௨௮.] அந்தத் சுத் 

அவங்களின் தேவதைகளைச் சொல்லியது எனவுங் கொள்ள 

லாம். 

நால்வர் என்றது பிறவிதொட்டு யோகநிட்டையி லிருந்து 

மேம் பட்டவரான பொய்கையார், பூதத்தார், பேயா, சட 

கோபர், என்இறகால்வரை. அவர்கள் த$தமறைகள் திருவாய



gt ஏலாதி மூலமும் உரையும், 

மொழி மூதலியன என்றும் மற்றவைக்கெல்லாம் முன்கூறிய 

பொருளே அமையுமென்றும் ஒருபுலவா கூறினர். 

மந்ஜெருபுலவர் சொல்லியவுரையாவது:- தறுநால்வர் ஆய்- 

அர்தக்உரணவிருச்இிகள் நான்கும் ஆற்றவராய், புகழ் சேவடி- 

(உலகக்கார்) புகழும்படியான பாகங்களை, [கடவுள் பாதக்க 

ளை |, ஆற்றப்டெறும் - விசேஷமாகடபெற்ற, நால்வர் - அபபா, 

அந்தரர், சம்பரதராத்தி, மாணிக்கவாசகர் என் இற இவனடி. 

யார் கால்வர், பேணிவழங்டுப்டெறும்--, நான்மறைஃரான் மறை 

களின் கருக்தமை£* கேவாரம் இருவாசச முதலிய நூல்கள, 

புரிக துவா முமேல்-விரும்பி ஓத (ஒருவன்) வாழ்வானாஇில், மண் 

ஒழிர்து--, விண்ணோல்கு இறை புரிர்து - தேவர்களுக்ளுக் கட 

மைகளைச்செய்து, வாழ்கல் இயல்பு--, என்பதாம். 

இதல் வா முமென்மண் ணனொழி.து?? என்பதை £வாழுமேன் 

மண்ணொழிக்து? என்றும் (புகழ்ச்சேவடி”” என்பதை ₹புகழ்மே 

வடு.” என்றும் “அய்பகழ்” என்பதை ஒய்ப்புகம்” என்றும் பா 

டம் கொள்ளவேண்டும், 

எம.து உரையில் கறுசால்வர்-பண்புத்தொகை, இய்புகம்- 

வினைத்தொகை. வாழும்-- முன்னிலை யேவற்டன்மை, opi pla gu 

எனபது ஒழிக்கால் crottiBer Bly. wACuparecoruIcd, இறு 

கால்வர்--வினத்தொகை; நான்ற அற்றவர் என மாற்கிக்கொ 

ள்க, ஆய்--வினையெ்சம். வழங்கி என்பது இரவ்டுடஷ௰்இ 

லும் வழங்க என்பஇன் Billy. [லியோ -ரூ-௨௭.] 

சென்றபுகழ் செல்வ மீக்கூற்றஞு சேவகம் 

நின்ற நிலைகல்வி வள்ளன்மை - என்றும் 

வழிவற்தார் பூய்கோமா யாறு மறையின் 
au outs iit கண்ணே வனப்பு, 

(இ-ள். என்றும் வழிவர்தார் பூங்கோதாய் - எப்போதும் 

.ல்லநெறியில் வர்தவர்களுடைய பெண்ணே ! சென்றபுகழ் - 

9சைதோறும் வியாபித்த £ர்த்இயம், செல்வம்-அப்படி.ப்பட்ட



ஏலாஇ மூலமும் உரையும், டு 

செல்வமும், மீக்கூற்றம் - மேலாடும்படியான சொல்லும், சேவ 

கம் நின்ற கிலை-வீரம் ஸ்இரமாயிருக்கப்பெற்ற நிலைமையும், கல் 

வி-மேன்மையான படிப்பும், வள்ளன்மை - வரையாது கொடுக் 

கும் தன்மையும், ஆறும் - ஐ௫ய இவ்வாறுபொருள்களும், மறை 

யிள் வழிவர்தார்கணணே - வேதஞ்பொன்னவழியில் ஈடபபவ 

ரி..திதிலேயே, வனப்பு - அமகானவையாம். 

உர்த்தி, சம்பத்து, மேம்பட்டவார்த்தை, எ ரமான மீரதத 

னம், பெருங்கல்வி, மகாதாதாவாயிருத்தல் இச்புணங்கள் வேது 

மோதிய சன்மார்க்கரிட மிருர்தாலே மேன்மைட்படு மென்ப 

தாம். ஏனெனில் இவை பிநரிடமிருக்கன் கர்வம் அகங்கார 

முதலியவற்றால் விளங்கா என்பது கருத்து, 

இற்டி, “எமார்க்கருக்குப் பிறக்கு நிய உ காரணம் எலா 

பது தோன்ற “றும் வழிவர்தார் பூங்கோதாய்? என விளி 

கிறு, | 
புகழ் முகலியவை பெயர்ச்செவ்வெண் ஆதலின் அறும் என் 

ற! தநொகைபெம்றன. | இடை-௫-௫.] மீக்கூற்றம்--மேலேநிற் 

இற கடற் றம், ஏழாம்வேற்ப 160.0 lo) + 700024 7 உ. 4ப/டிமம ஈபத்தெ TODS 

யென்றாலும் ஒக்கும்- Canes trends onset, YO ரண் மை 

சேவகம், பிரம்; வடமொழி தமி.நில் வர்சதநென்பர் ; சோரிஷ, 

பம், அதம் அகம் - உளளம், அறு எப்போதும் மர்ரங்களோ 

ஓ.ருப்பதுபற்றி வீரத்திற்கு வததென ல் தோன றுஇன்றது. 

௮௧ம--அகங்காரம் எனி மொக்கும். 

வன்ளல்-இன்னாரின்னாரொன்று பேதமில்லாமல் யாவர்க்குங் 

கொடுப்பவன்; அவன்துன்மை- வள்ளன்மை; மை-தன்மையைக 

குறிக்கும் விசூஇு. ( புங்கோதாய்-பூக்களையடைய கூர்தலையுடை 

யவளே, வேற்றுமைத்தொகைப் பறழ்துப் பிறக்த அன்மொழித் 

தொகை; விளிவேக்றுமை ஐ ஆய் eri Gils gs [| பெயா-ஞூ- 

௪௯-௨யிர்-சூ-(ு0-னால்] நகரம் ே தான்றியது. பூங்கோகை, 

AMD Py பொதுமெயுட் மு மவிய்வட் டெ ண்களுக்குப் பெய 

ராய் ஆள JOE mer, sea Gort மு-பிரிலே. வனபபு வன 

ப்புள்ளவற்றிற்கு அகுபெயர், (௨)



௭ ். ஏலாதி மூலமும் உராயும், 

கொலைபுரியான் கொல்லான் புலான்மயங்கான் 
கூர்த்த, அலைபுரியான் வஞ்சியான் யாதும்-நிலைஇரி 

யான், மண்ணவர்க்கு மன்றி மதுமலிபூங் கோதாய், 
விண்ணவர்க்கு மேலாய் விடும், 

(இ-ள்) மது மலி பூங்கோதாய் - தேன் மிகுந்த பூக்களைச் 

சூடிய கூந்தலாளே ! கொலை புரியான் - பிறர்செய்யுங்கொலை 

க்குச் சம்மதியாமலும், கொல்லான் - தான் கொல்லாமலும், 

புலால் மயங்கான் - அற்பனோி சேராமலும், கூர்தீத-மிகுக்த, 

அல்லது கொடுமையான, அலை புரியான்-அலைத் தலைச் செய்யா 

மலும், யாதும் வஞ்சியான் - எந்தவுயிரையும் மோசம்செய்யா 

மலும், நிலைஇரியான் - தன் நிலைமையினின்றும் [விரதத்இனின் 

றும்] மாராமலு மிருப்பவன், மண்ணவர்க்கும் அன்றி - பூமியி 

லுள்ளோர்களுக்கு மல்லாமல், லிண்ணவர்க்கும் - தேவருக் 

(ம், மேல் ஆய்விடும் - மேற்பட்டவனாவான். 

“மண்ணவர்க்கு மன்ற” எனப்பாடமாயின் நிச்சயமாக என 

ப்பொருள்கொள்க, 

பிறர்செய்யுங் கொலைக்குச் சம்மதிப்படாமல், தான் கொல் 

லாமல், தற்பரோடு கூடாமல், பிறருக்கு ஆலைச்சலைக் செய்யா 

(மல், எவ்வுயிரையும் வஞ்சியாமல், நிலைஇரியாமலும் ஒருவனிரு 

பபானாயின், அவன்பூமிமிலுள்ளோர் வானத்திலுள்ளோ யாவ 

ஈ௩்கும் மேலாக எண்ணப்பவொன் என்றபடி, புரியான் முத 

லானவை முற்றெச்சம், **ஓஒருபொருண்மேற்பல பெயர்வரினி 

தி ஒருவினை கொடுப்ப தனியு மொரோவமழி??” என்ற (65,5 

இரவிதியினால் புரியான் முதலியவற்றை வினையாலணையும் பெ 

யராகவேகொண்டு விசேஷண விசேஷியங்களாக்இயு முடிக்க 

லாம்? 

புன்மையை உடையவன் புல்லான் ; லகரந்தொகுத்தல் 

புலாள்? எனப்பாடமாயின் புன்மையான ஆள் எனக்கொள் x, 

ஆயலிசிம்-செய்யுமென்முற்று அண்பாலுக்கு வர்கது. [வி 

ர-௨௯.] (௩)



ஏலாஇ மூலமும் உரையும். Gr 

சவமெளிது தான மரிதுதக் கார்க்கேல் 
அவமரி தாத லெளிதாம் - அவமில்லா 
இனபம் பிநழநி னியைவெளிது மற்றதன் 
அபக துடையம்ம லரிது, 

(இ-ள்.) தவம் எளிது - (யார்ச்ஞும்) தவஞ்செய்தல் சலப 

மாம்; தானம் அரிது - தானஞ்செய்வது நஇருமையானதாம் ; 

திக்கார்க்கேல் - யோக்கியர்களும்கானால், அவம் தரிழு - oD 
ஞ்செய்தல் அருமையானது ; அதல் எளிது அம் - உன்மையிலே 

சேருதல் எளிமையானதாம்; அவம் இல்லா இன்பம்- குற்ற 

மில்லாக மோ cried, பிறழின - மா அம் டி. நடப்பானா 

யின், இயைவு - (பிறப்புகிதுன்பத்தில்) சேர்ல) எளிது; 

அசன் துன்பம் துடை தீதல்-அப்பிமவிர்துன்பத்தைப் போக்கு 

கல், அரிது... 

எபபடிப்பட்டவரும் துவ்தைச் சுலபமாச் செய்யலாம், பிற 

ரமஞக் கொடுப்பதோ அருமைபானகாரியம், ஏபொனில் பணம் 

கிடைப்பது இலேஈல்லவே, யோியராணால் சூற்றம் செய்யா 

ர்கள், செய்தாலும் தது நீங்கும்படி ஈல்வழியில சுலபத்தில் 

சேருவார்கள். மோஷ இன்பவறி பிறழ்க்மால் Soci oun 

கிய சமுக ரத்தில் அவ௫ியம் சேரவேண்டும் ; அக்தச்சமூசார 

அக்கதை *க்ருவதோ மி் கடமாகலால் மோகூடர்து 

க்ஞு விரோதம் வராத தபடி. வெருஜாஃு ரை யாய் நடக்கவேணா 

மம் என்பது கருகுது, 

இங்கே தலம் என்பது, ஸ்நானம் ஐபம் முதலியவற்றை. 
 நாறுகோலிர்சம் போடலாம் ஒரு தாத ஈனும் இம்வதல்லவோ 

கஷ்டம்? என்றொரு பழ மொழி௰ முண்டு. 

எனி, அரிது -- இரண்டும் கூறிப்பவினை முற்று; எளிமை, 
அருமை என்னு மிரண்பெண்படிகள் பஞூடு, அு-விகு இ, இடை. 
யகரம் இ-அதல்” என்பதனால் அரு அரி அயிற்று. தக்கார்க்கு 

௩ானகாம்வேற்றுமை, கர்த்தாப்பொருளில் வந்தத; 21] 

இடாத கர்ம உ லெள்ளாமை $ழினஞ்சே ராமை 
படர் தீர்த். Gov யார்க்கும் பறிப்பி - னடைதீர், b Gov



ஸு ஏலாஇ மூலமும் உராயும், 

GOT! OUT BT (LP MI OF சொற்காணிழ் கல்வியின்கண் 

விண்டவர். நால் வேண்டா விடும், 

(இ-ள்) இடர்திர்த்தல் - பிறருடைய துன்பத்தைட்போக 
இ ம (22° ர் iG — iH Ke 

வதும், எள்ளாமை ஃ பிறரை கிர்திபாமையும், Soho Ce su 

மை - கீழ்மக்களுடைய கூட்டத்தைம் கேராமலிருத்தலும், யா 

ரக்கும் - எல்லாருக்கும், படார் தல் - பசிமுதலாமா வருதி 
e + e e . ௩ De * a 

mere! போக்குதலும், பழிப்பின் veo Gi é pov = Bb eydor 

யுள்ள கடக்கையை ஓழிபபதும், காணில் - கண்டால், கணட, 

வர்காமுறும்சொல் - காணப்பட்டவர்கள். விரும்பும்டடியான 

பொலலைம் சொல்லுகலும், (இப்டடி.பபட்। - ணங்கள் ஒருவ 

னிடமுண்டானல்) கலவியின்கண் - விப்படிகளில், விண்டவர். 

பெளிக்சவாகளுடைய, nv மாஸ்தஇிர ஏர்பாகெள், வேண் 

டாவிமிம் - வேண்டாத அம். 

இடர் ீர்ந்தல் முநலான சர்குணமுள்ளவருக்கு இவையே 
ct e ° =, . ச் 

போதுமாகலால வேறு சாஸ்இிரவிதிகயா நனுவடி ம்ம்வேணடு 

வதில்லை ol ars Bl அருகு. 

யார்க்கும் என்பதை இடைவிக்காவைக்கு, படாமிாரருதல் 
%ு . ச e ௪ ௪ * 

BO Ly Hn இரண்டிலும் கூட்டிக்கொளக. co lest Shoo eo 
*ு . ௪ Sr spona gy, நெரிர்தோ பெரியாமலோ காதகடை உட்ப 
6 7 6 ச ச » ச 1 ட e 

போர்க்கு இ) 5௦00௦ சாரா தமாயும் நியாயங்கள் எலித் phir Lyi 

ட்டி நட்டம் நடம்சவொட்டாம ம்ம சய ஜுஸ், 

டமிப்பி.ர் அடை, எனபபிரி5 ந டதிப்பானகாரியததை 4 சே 

ல) முச்ி2ப தமிகதல் எனவு முமாக்மலாம். 
cys e உக e . ° ச 

BPS HOI MIM யார்க்கும் முற்றும்மை. காழுறும்-- 
காமம். உறும், (ர) 

முனக்கென்று மோர்பாங்கம் பொய்யான்மெய் 

யாக்கும், எனக்கென நியையான்யா ழொன்றும் - 

புனக்மிகொன்றை, போலு மிழையார்சொழ் வேருன் 

களியாளேல், சாலும் பிஈர்நாலிவ சா ல்பு, 

(இ-ள.) (ஒருவ. st) tT ol 1 ப - hob TAOUD, மாட ங் 
e ௬ * . 3 . “1 a ப ௪ \ . . ட் . 

௪2 (குளன்றும்) = peor Hoss) Sep காகவும் டே ப்ப பாப



எலாஇ மூலமும் உரையும், San 

பொய்சொல்லாகுவனாகியும், மெய் அக்ரும் - மெய்யை அகச் 

(9_-ப்வானாகியும், யாகொன்றும் - எக்தப்பொருளையும், எனக்கு 

என்று - எனக்குவேண்டுவசென்று, இயையான் . (அதன்மேல்) 

பரிறுவைக்காதவனாசவும், புனக்கொன்றைபோலும் - காட்டி 

லிருக்கும் கொன்றைமலா போன்ற, இழையார்சொல் - அடர 

ணமணிஈ“க பெண்களுடையசொல்லை, தேன் - நம்பா இவருற 

இியும், களிபானோல் - (செல்வமுகலியவற்றுல்) கர்வப்படாத 

வழுயம் இபையாணாறால், பிறா நாலின் சாஃபு உபி MMOL 

சாஸ்திரங்களின் மேன்மைகள், சாலும் - நிறைவாயிழுக்கும்: 

ஒருவன் தனக்காகவும் அன்னைம்சேர்ட்றவர்ககாகவும் பொய் 

சொல்லாமலும் மெய்யேகசொல்லிக்கொண்டும் தனக்கு. ஒரு 

பொருள்வேண்குமெனதறு அதில் படிறுவையாம லும் பெண்கள் 

பேசசை ஈம்பாமலும் கர்வப்படாமலு மிருப்பாளாயின் நூலிற் 

கொன்ன எல்லா மேன்மைகறரும் கிமைம்சவனுவான் எ்யனு 

(Tb abl 
ச ‘ x ~ Mm 

ஞு, என்றும், என்பவைகஉப் பிரித்துப் பாங்கன் என்பதோ 

டும் கூட்டிக்கொள்க. ஒன் றும் முற் அம்மை, கொன்றைபபூ 

பொன்னிஈமா யிருப்பதாதலால் மரரிறையக் கொன்றை பூம் 

குதுபோல் உடம்புபிறைய SH! ரணமணிந்தவர் என்றபமு.. ௭1 

லும்--உரியடியாகவர்த விரைருற்று. சால்பு சொல்லன வில் 

தொ ழிற்பெயராயிஒம் பொருபாளவில் குணக்தை யுரைபடது, 

ஆகுபெயர் எனிஞம் பொரு£மும்; (ex) 

நிறையுடையை நீர்மையுடைமை கொடையே, 

பொறையுடைமை பொய்ம்மை புலாற்கண் - மறை 

யபுடைமை, வேயன்ன கோளி யிவையுடையான் பல் 

லுயி/ க்சூம், தாயன்ன னென்னஜ் க்கும், 

(இ.-ள்.) வேய் தன்ன மோனி - ஈழங்கலையொத்த Canc 

யுடையவளே ! நிறையுடைமை - இரமத்தஇில் கிம்கும் சன்மை 

பும், நீர்மையுடைமை - உலகக்துக்கு இஈமாய் BLE CHB Moor 

மையும், கொடையே - கொடுக்கு$்தன்மையம், பொரையுடை 

மை- பிதாருற்றக்தைப் பொறுக்நுக்கொள்ளுக் தன்மைய, 
omen



xO ஏலாஇ மூலரும் உரையும், 

பொய்ம்மை புலால்கண் - பொய்சொல்வதிலும் புலால் இன்ட 

இலும், மறையுடைமை - நீக்கும் தன்மையும், இவையுடையான்- 

இக்குணங்களையுடையவன், பல் உயிர்க்கும் - பல அத்துமாச் 

களுக்கும், தாய் அன்னன் - தாய்ககுச்சமானமானவன், என் 

ன ்தகும் - என்று சொலலத்தக்கவம்- 

நிறைமுரலிய சற்குணமுள்ளவன் எல்லாருக்கும் தாய்க்கு 

ஈமானமானவன், பனென்றால், தாயைப்போல் ஆத்ரிபபது ம 

ஏதுவானகுணங்கமா யுடைமையாலே என்டது கருது. 

நிறை -- தராடினால் நிறுஃ்கமப்படிவது, இருக்கவேண்டி ॥ 

Ago; நிறு - பகுதி, ஐ - விகுதி. கொடுஞ, பொறு ஐ, மறு ௨ 

(மறு 8ல்) இவையெல்லாம் தொதிற்பெயராய் குணங்களை, 

பட்டென: “முற்றுமற்றொரோவழி” என்பகணால் உக ரங்கெட 

டது, கொடையே - இந்த ப காரம் எண்ணிடைம்சொ௦ 

பொய்மைபுலால் - உம்மைத்தொகை, அன்னன் - அன் ௭௦ 

ஷம் ஒபபிடைச்சொல்லின்மேல் வதபெயர்; குறிப்பு முறி, 

மாம். தோளி--இ - உடைமைப்பொருவைக்காட்டும் பெண்பா 
NEB 

இன்சொ லளாவ லிடமினி காண் யாவர்ம்சூம் 

வன்சொற் களைந்து வருப்பானேல் - மென்சொல் 
(ருக்தேய்க்கு மு.ட்போ லெயிழ்றினாய் மாளும் 
விருந்தேற்பர் விண்ணோர் Mens a), 

(இ-எ்.) மென்சொல் - மெதுவானசொல்லையும், மூருந் 

ஏய்க்கும் - மயிலினிறகடியை ஓத்த, முூளபோல் - per dros 

த, எயிற்றினாய் - பற்கசையுடையவளே ! யாவர்க்கும் - 6 

லாருக்கும், இன்சொல் - மதுரமான பேச்சுப்பேசுவதும், ௮ 

வல் - கேஷேமவிசாரணைசெய்வதும், இடம் - இருக்க இடமு 

இனிது - இனிமையான பொருளும், ஊண் - சாப்பாடும், ௨ 

சொல்களைக்து - கடினமானகொற்களை நீக, வருப்பானே 

கொடுப்பானாயின், விண்ணோ - தேவதைகளடி காரம் - ; 

டோதும், விரை£து - துநிதப்பட்டு, விரும்து ஏற்டர் - (அவ 

ல்ருநஇஃஎனாகக் கொள்வார்கள்.



ஏலா Gh மூலமும் உரையும், க்க 

கேட்கப்பிரியமிம்லாத கடினச்சொல் சொல்லாமல் இனிய 

சொல் கொல்லு லோடும் கேஷமத்தை விசாரித்தலோடும் இட 

ம் ஈற்பொருள் உணவு இவைகளைக்கொடுத்துப் பிறரை ஆ நரிப் 

பவனை தேவர் விரு$்இனனாக ஏற்றுக் கொண்டாவொர்கள் என 

பது கருத்து, 

அளரவல் - கலஞ்தனறுமாம். வன்சொற்களைதலும் தன்றென 
வைத்து அறுபொருளு மமைத்துக்கொள்க, 

செயப்படுபொருள் விரூடு புணர்ந்துகெட்ட உண் என்பது 

மலை ரீண்டது. மென்சொல் மெல் என்பதில் லகரம் னகர 

மாகம் இரிதல் வழக்கம், ஐகரமாடி மெலிர்ததென்றும் சொல் 

Oy tor வன்சொல் இதுவும் அப்படியே. எயிற்றிஞய்-- 

எயிறு - பருஇ, இன - சாரியை, ஆள் - விகுஇு, ளகரம் யகர 

மானது வினியுருபு, [பெயர்-ரூ-௫௨.) காளும் - முற்றும்மை.() 

_ன்படான் கொல்லா னு_ன்ஞுர்கோய் Bid By 

ஈடம்பாடான் மாணாடார் நான் மாண்ட -டுட ம்பட 

G காக்றும் வாய் நோக்கி நுழைவரே Got ear மற் றவனை 

பா ர்க்ரூம்வா யாக்க [றணைக்து, 

(இ-ள்.) உடன்படான்-பிறர்செய்யும் அகாரியத் துக்கு உடன் 

ப1.ாரதவனாய், கொல்லான் - கொலைசெய்யா தவனாய, உடவமுர் 

கோய் இரந்து - (கோயால்) வருந்தினவர்களுடைய கோயை 

ட்போக்கு, மடம்படான் - பேதைமை சேராதவளுமாய், மாண் 

டாா.நால் - பெரியோர்களுடைய நூல்களை, மாண்ட இடம் 

பட - மாட்சிமையான விஷயங்கள் (தனனிடத்து) உண்டா 

ஞம்படி., கோக்கும் வாய்நோக்இி - ஆராயத்தக்க விஷயங்களில் 

ஆராய்ந்து, நுழைவானேல் - (ஒருவ) அவைகளில் பிரயேு 

ப்பானாயின், அவனை - அவனைச் (சோ்இருக்கெ,) யார்க்கும் - 

எவர்களுக்கும், வாய் அணைக்கு ஆக்கும் - நல்வழிகளெல்லாஞ் 

சேர்ந்து நன்மைபயக்கும். 

ஒருவன் கெட்டகாரியத்துக்கு உடன்படாமலும் கொல்லா 

மலும் நோயாளிகளுக்கு இதஞ்செய்தும் பெரியோர் நூல்களில்



௧௨ ஏலாறி மூலயும் உரையும், 

சொல்லிய ஈற்ருணங்கள் தன்னிடம் ஆுமையும்படி. அவைகளின் 

விஷயங்களை அராய்ரீது இப்படியே நடபட ரனாயின் அவனைச் 

செர்ர்கவா களுக்கும் நல்வழிகள் கைகூட, நல்மையுண்டாகுமெ 
ட a (a 7 

வயழு கருத்து 

ட உ த ௫ . அ 

கொல்லாமையை மூன் ரும்பாட்டிலேசொல்லி இங்குஞ் சொ 

வ்னதகென்னவெளி, அறி. முறிய உழு) மென்றும் அதனால் 

oe Crit ஸ்வர்கம் நன்மை யடைவார்கே ன்றும் ஆறி 

ப் . . . . 6 பட்ச ந 

வித்தர்கெவ்ம, இனி இவவாறு வருவன வம்றிம்கும் இதுவே 

EWN WILD. 

உடன்றார்--உடலப்டட்டவர்கபா 5 Ca md snr agio நுவ்லா 

தவர்க்கும்” என்பதுபோல் செயப்பமுபொருளச் செய்குதுபோ 

ல உபசரித்தது, [பொ.து-௬-௪௮ ] BUA, was near 
yn . ௫ a 

நிலை, அர் - பலர்பால் Men. eID corte TOT oot BEE GD. நால் 

என்னுஞ் செயப்பபொருள் கோச்சி எனபதோடு முடியும், 

மாண்டார் மாண் 2 பருடு, பண்படி, ட் - இடை நிய, அர் ட 0 = Lah இடை பிலை, ஆ 
விகுதி, ல் நோக்குவதும் நபபடி ஈடபபதும் என இர 

ன்டாகக்கொண்டு அறுபொரு நஇமைத்துஃ்கொ க, (4) 

கற்ணாரைக் KM துணராரொன மடியார் 

உற்றாரை யன்னணமே யோராமல் - அற்முரா ௮ 
ச . TD * @ . 

குண்டி யுறையு ளுடிஃகை பிவையியம்துரா 

பண்டி தராய் வாழ்வார் பயின்று, 

(இ-ள்.) கற்ராரை - படித்துவமை, கற்ற து-கம்றவிஷயத்லை, 

உணரார் என நுறியாசவரொன்று, மதியார் - நினைக்காகிவாம 

ராய், உற்றாரை - உறவினரை, ஒன்னணமே - அப்படியே, 
ஞு e பு ‘ ச ௪ e . 

| உறவினராக |, por - HiceTUIT Dd, 9 hUP h SL - (அதரிப் 

பவர்) இல்லாவரும்கு, உண்டி - உணவும், உறை - மருந்தும், 

உள் - வாசஸ்தானமும், உடுக்கை ௪ வஸ்திரமும், இவை - இய 

இவைகளை, ஈயாதார் - கொடுத்தவர்கள், பண்டிதராய் = நூல் 

கமாக்கற்றுத் தோ்தவர்களாக, பமில்று - வழங்கப்பட்டு, வா 

ழ்வா-.



ஏலாஇ மூலமும் உரையும், ௧௩௨ 

பொருமை முதலியவற்முல் சற்றுணர்ர்தவரைச் தெரியாதவ 

வரொன்று இகழாமல் புகழ்வதும் தேக௪ம்பர்த மாத இரத்தினா 

லேயே உறவினரை ஆநுகூலளென்று நினையாமலிருப்பதும் ஆத 

ரவுப்பினவர்களுக்கு சோறுமுதலியவை கொடுத்துக் காப்பா 

தறுவதும் ஆ௫ிய இ*த ஈல்லியந்கைகை உடையவரே பண்டித 

சென்று புகழப்படிவா ரன்றி சும்மாட் புத்தகங்களைப் படித்தவர் 

புகழப்படமாட்டாரொன்பது கருத்து, 

கற்று அது உணரார் எனவும் பிரிக்கலாம். கற்முர தல் 2 

பகுதி, H-Qoo. Asn, அர் - விகுதி, ல். ற்அனது ௪ஈஇ. அன் 

னணம்-இன்னவண்ணம் என்பதின் மரு௨மொ.ழழி. உண்டி - 

உண்- பகுஇ, இ - செயப்படுபொருள் விகுதி, ட - எழுத்துப் 

பேறு. உடிஃகை ௨0) - புத, ஐ - செயப்படுபொருள் விகுதி, 

கூ-சாரியை.  ஈ என்னும் பகுதியோல் ஈய் என யகரலிற்றுப் 

பகுதியும் உண்டென எமக்குக்கடைக்கு மன்று பிரஇிகளிலும் 

அப்படியே யிருப்பதாலும் சிலபலவர் இராமாயணமூதலியவம் 

தில் ஆங்கனமே அச்ூட்டிருட்பசாலும் கொண்டோம். உண்டி 

உறை உள் உடுக்கை இவை பெயர்ச்செவ்வெண். பண்டிதர் 

வடமொழி. (௧0) 

செங்கோலான் கழ்க்குடிகள் செல்வழுஞ் சீரிலா, 

வெங்கோலான் கீழ்க்குடிகள் விப்ட்துகலும் - வெங் 

கோல், அமைச்சர் கொழிலு மறியலமென் ற்ற, 
எனைத்து மறியாமை யான், 

(இ-்.) செங்கோலான் செல்வமும் - நல்லதுரைத்சனஞ் 

செய்யுமரசனுக்கு வருஞ் செல்வமும், €ழ்குடிகள் செல்வ 

மும் - அப்படிப்பட்ட அரசன்கம் வாழுங்குடிகளுக்கு வருஞ் 

செல்வமும், €ீர்இலா-யோகஇயதை யில்லாத, வெங்கோலான்- 

கொடுமையான துரைத்கனஞ்செய்யு Teor, usb B உகலும்- 
கெட்டுச் சிதமிப்போவதும், கழ்க்ஞடிகள்-அவ்வரசன் கீழிருக் 

குங் குடிகள், (மீய்ஈ்துகலும், வெங்கோல் - கொடுங்கோன்மை 
யுள்ள, அமைச்சர்-மந்திரிமார், (வீய்ஈ்துகலும்--,) தொழிலும்- 
அந்த மக்தஇரிமாகளுடைய காரியம், (வீய்ஈ்துகலுங--,) ஆற்த- 

௨



ae ஏலாதி மூலமும் உரையும், 

பூர்ணமாக, அறியலம் என்று - இறியமாட்டோம் என்றுசொல் 
gt e . ‘ . n o . ௫ , ல . ச. 

வாம், (ஏனெனில்) எனைத்தும் அரியாமையான = Gregus 

ஆறியமாட்டாமையால், 

ல்ல அரசனுக்கும் அவன் ஸழூகளும்கும் செல்வமுண்டாவ 

நும், கெட்ட அரசனுக்கும் அவன் Hl Oh HD அுழிவுண்டாவ 

தும், செட்டமக்திரிகளுடையகேடும், ஒவாகள் காரியம் நிறைவே 

முமழ்போவறும், இய இவைஃஷளின் முகாரீதரம் ஈமக்குக் தெரி 

பாலு, ஏனெனில் பிரத்யெஷமாகாகு எதையும் சாம் அறிவது 

உடாமையால் என்பதாம்; என்னால் வாழ்வதும் அழிவதும் பிர 

்தியஸூமாகக் தெரிகின்றன. ரரணமோ அவரவா சனமை 

யும் இமையுமென்று ஊடஇக்கக்கக்களைவா யிருக்கின்றன என்பது 

(௫.௮ 

கோல் - தராசுக்கோல், செம்மையானகோல்--இருபுறமும் 

பேதமின்றி யிருக்குங்கோல் ; இது பக்ஷடாதமில்லாமல் நேரா 

யிருக்கும் நரை குணத்துக்கு உவமையா௫ுபெயர்,  இகனாலே 

கான் அரசன் கையிர்பிடிக்கும் கோலுக்காம் செங்சோல் ஏன்று 

பெயர்வழங்கும். செங்கோலானும் &ழ்க்குடிசளும் என்று உம் 

மைத்தொகை,. வெங்கோலான் ஒழ்க்குடிகள் என்ப மிப்படி 

ய. வெம்மையானகோல் - வெங்கோல்; அமைக்க தமா கியூ 

என்டிற வடமொழிக்இரிப, மிய்க்துகல் என்! ரை இனோடிம் 

தெயதில் என்பகோடும் கூட் வேண்டும். இல்லாவிடின் ஆறு 

விஷயங்கள் நஅுமையா. ஈய்க்சென்பதற்குச் காட்டிய நியாயத் 

தை மீய்ந்தென்பதற்கும் கொள்க, அமைச்சர்தொழில் - இது 

வும் உம்மைத்தொகை, அறியலம்--தன்மைப்பன்மை ௭ இர்மமை 

வினைமுற்று. என்று என்பதோடு சொல்வோம் என்பதை வரு 

வித்துக் கூட்டிக்கொள்க. இல்லையாயின் வாக்கியதஇங்கு முடிபு 

இல்லை. ஏனைத்து--என் - வினாவிடைச்சொல், ஐுசாரியை, தட 

ஒன்றன்பால் விகூஇ. (க) 

அவாவறுக்க லுற்றான் நளரானவ் வை£இன் 

அவாவறுப்பி னாழ்ற வமையும் - அவரவளுன்



ஏலாதஇ மூலமும் உரையும், ௧௫ 

ஆரு மிவனாயி Gar 1 Het ற்றி ஞும்.. my svar (Al 

போகும் புழையுட். புரு, 

(6 -ள்.) அவா அறுக்கல் 2 ரீம் மனா படர Aa Bus ஆசையை 

க்கொவன், ளரான் - மனம் ஸ்இரமாயிருப்டான்; gay gor 

ஷி 2 துந்குப் பஞ்பே் இரியங்களின் வ ழியாவருக!, அவா துறு 

ப்பின் = அபைகமாநீ/இனால், ஆற்ற தமையும் - (அவஜுச்கூ ௪ம் 

முணங்கஊொல்லாம்) பூர்ணமாகமப் பொருந்தும்; ஆவா ுறுன்- 
W ne . ஏ . + ௩ . ச 

ஆசைகளை மீக்காதவல், நவன அகும் - லி ண்ன்துவான) ஆயின்- 

அடடடியானால், ஜஐய்களிற்றின். - ஐம்பொறிகளாடிய யானைக 

ளால், காற்று உண்டு - நலைபபுண்டு, புலந்து - (நன்மைஃசொல் 

௮ம்) கெட்டி, புழையுள்-5 ரம இவர ரத்தில், டோகஞும்-போ வாவ்” 

அசைபடம்றைத் துறக்க எதம்கும் அஞ்பாமலிருப்பான) 

அபைகபோது இற்தவளுக்குச சகல சற்குண ங்களும் வநது பொ 

(held; OFS A ou parrot ly Gustravot மில்லாதவ னாவான்; 

அவனுக்கு ஈற்குணங்களொல்லாம் பமுதுடமம், ஆனறியும் அவன் 
ச ue ௩ . o 

BTS AN a pasion ofesrLig Kh dS. 

gy oT ellos 8A LS Fl eh ob 4 OG 4 ea A Reo 1 ply Yh CHV 

ஹூது இஃதிரியங்க Ue aria. ane Mumia wollay ersar 

DH அலைக்க Hf) வல்லமை மிருது பற a} GT KOI the டோஞும்-செய் 

யபுமெ.ம் முற்றுகலால் ஆண்பாலுக்கு வற்தது.. அவம் - டயனின 

மை, ஆதனையுடையவள் கவன் ; னகரம் ஆண்பால் விகுதி, () 

கொலைக்களம் வார்க்சூக்துக் ரூகாடு மெல்லை 
அலைஃமளம் பேபர்யானை யாக்கும் - நிலைக்களம் 

(paren iF ont leur 5161 Brinn ரிடமு மின்னவை 

DEKE ODLD தே ர்க்க ODL fh odT M0), 

(இ-ள்.) கொலைக்களம் - செம்துக்மமாம் கொல்லுமிட மும், 

வா குத்து - தோல்தைக்குமிடமும், ம oi ஆடும் ET OEY = (5 HUD 

ஆடுகிற இடமும், தலை களம் - சனங்களை வ inf 0 இடமும், 

போர்யானை - எண்டைக்கு உரியயானைகளை, ஆக்கும் - (கொல்



௧௭ ஏலாது மூலமும் உராயும், 

லும்படி) டயிற்றுவிககற, நிலைக்களம்- நிலையான இடங்களும், 

முச்சாரிகை - யானை தேர் குதிரைகள் இடமாகவும் வலமாகவும் 

சாரிகை செய்இற, ஒதுங்கும் ஓரிடம் - ஒதுங்கும்படியான தொ 
ரூ இடமும், இன்னவை - இப்படி.ப்பட்ட தகாத இடங்களை, 

ஈச்சாமை-விரும்டாமையும், நோக்காமை-பா.ராமையும், ஈன்று - 

நல்லகாரியம். 

கொலைக்களம் அலைக்களம் சூதாமிமிடம் இவைகள் பழகப் 

பழக இரக்கமற்று அந்தவாதனையே பெரும்பாலும் உண்டா 

மாதலின் அவைகளையும், போரயானை யாக்கு மிடம் சாரிகை 

யொதுங்குமிட.ம் அபாயகரமாகையால் அவைகளையும், வார்ஞ 

தீதுமிடம் அசுத்தமும் அருவருப்புமாகையால் அதுவும் ஈச்ச 

வும் கோக்கவு மாகரது என்பது கருத்து: 

அசுத்தமும் அருவருப்பும் கொலைக்களம் முதலியவற்றிழ் 

கும் உண்டு. 

கொலைக்களம் - கொலையைச௪ செய்யுங்களம் ஏன உருபும் 

பயனுமுடன்தொச்க தொகையாகவேளனும் கொலையினதுகளம் 

என ஆறருபு தொக்கதாகவேனுப் கொள்ளலாம். அலைக்கள 

மும் இப்படியே; தலை--முதனிலைக் தொழிழ்பெயர். கொலை 

தொழிற்பெயர், ஐ - விகுதி. கூத்து -- முதனிலைத்தொழிக்பே 

யர், அவ்விடத்துக்கு அஞ்பெயர். முச்சாரிகை-மூன்றினது ௪0 

ரிகை என ஆரும்வேம்றுமைத் தொகையாக் கொள்ளவேண் 

டும். மூன்றுசாரிகை என டண்புத்தொகையாகவும் ஆம். குறி 

ப்பினால் யானைமூசலியவழ்றின் என்றாம். நன்று -- குறிப்பு 

முற்று. ஓதுங்கும் ஐரிடம்-எல்லாம் ஒரேயிடத்தில் சாரி சுற்றி 

வருவதனால் விசேஷ அபாயகரம் என்றபடி, (௧௩) 

விளையாமை யுண்ணாமை யாடாமை யாற்ற 

உளையாமை யுட்ரூடைம்தா வென்று - களையாமை 

நூற்பட்டார் பூய்கோசாய் கோக்க னிவையாறும் 

பாற்பட்டார் கொண்டொ முகும் பண்பு,
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(இ-ள்) நால் பட்டார் பூங்கோதாய் - நல்லசாஸ்இரநெறி 
யிழ் செர்ந்தவர்களுடைய பெண்ணே ! விளையாமை - பயிர் வி 

மாயாமைஷணயும், உண்ணாமை - ( இந் திரியங்கள்... ஆகாழுக்கும் 

படி.) போஜனஞ்செய்யாமையும், ஆடாமை - விண் விளையாட்டு ஆ 
களைச் செய்யாமையும், ஆற்ற - மிகவும், : உளையாமை - (நிர் 

தை. ச்சொற்களுக்கா) மனகோவவப்ஆமி, உட்கு உடை - பய 

நிதையடைய, கா - வருத்தங்களை, Clove - ஜயித்து, களையா 

மை - தம்முடைய $லங்களை நீக்க மே ப்பம், இவை ஆறும்-, 

கோகன் - ஆராயந்துபார்தீதாஸ்,, பால்பட்டா - மேலான 

ஒழுக்கழ்தையுடையவர்கள், இண்டு ஒழுரும்-கைக்கொண்டி 

ஆசரிக்கிற, பண்பு - (குஷி ber. 

மேலான வொ ஆல்வா துறவறம்; அகவே துறவிகள் 

பயிதிழி, ்ஜெ்ழிலி லிக் நங்காமலும், இர் இரிய புஷ்டி.க்கு ஏதுவான 

உணவுிச்ளை யுண்ணாமலும், டலவிளையாடல்களால் காலங்கழியா 

மலும், பிறர்வைகால் அதற்கு மனவருத்தமடையாமலும், அஞ் 

சத்கக்க வருத்தங்களை வெல்லுதலும், அவை காரணமாகத் த்ஞ் 

சிலங்களைக் சைவிடாமலும் இருக்கவேண்டும் என்பது கருக்து, 

அனேக ஜந்து இம்சை நேரிமிமாதலால் துறவிகள் பயிரிட 

லாகாது. இந்திரியங்கள் கொழுத்தால் உலக இன்டங்களனின் 

மேற் செல்லும், விளையாட்டு வேதாந்த am WC dept 5 BOLD 

தஇயானத்திற்கும் இடையும். தூஷணைக்கு மனமோவறு கு 

சோத முதலியவக்றை விளைக்கும். வருத்தங்களை வெல்லா விடி 

ன் சீலங்கள் ஈடவா, சீலய் முலைக்கால் துறவற வியல்பே கெடு 

மென ஆழி; 

- இங்கே பிமவினைப்பருதி- உட்கு - முதனிலைம் தொ 

ப்ட் உட்கூதலையடைய என்றால் அதற்குக் காரணமான 

எனறபமு.. உடைத்த - பண்புத்தொகை, (௧௪) 

பொய்யான் புலாலொடு கட்போக்கிற் தீயன 
செய்யான் சிறியா ரினஞ்சேரான் - வையான் 
கயலியலுண் கண்ணாய் கருதுங்கா லென்று 
யல வயலவர் கால்



கு ஏலாஇ மூலமும் உரையும், 

(இ-ள்.) கயலியல்- மீனின் கன்மையையுடைய, உண்கண் 

ணாய் - மையுண்ட கண்களை யுடையவளே ! (ஒருவன்) பொய் 

யான் - பொய்சொல்லாதவனாயும், புலாலொடு கள் - மாமிடிகு 

OF iL கள்ளையும், Cin + ke - BB, முயனசெய்யான் ஞெ Benn 

பான காரியங்களைச் செய்யாறவனாயும், சிறியார். இ.எம் மே 

சான் . அற்ப ஜனங்களுடைய கூட்டம்தைச் மேராதவமறயும், 

வையான் - பிறரைத் நூவியாகவனாயும் (இருட்: ஈனானால்), ஈர) 

துங்கால் - யோசுிகும்டோது, என்றும் - எட்போதும், அயல 

வர். நால - பிறாசெய்கு கரும நூல்கள், நயல - (அவனுமகு) 

புறத்திலிருப்பன லேயாம், | உடபயோகமில்லை யென்றடடி] 
i 

ஒருவன் படொய்யொல்லாமை முதலிப சஞ்ணுகருள்ள ல 

DEYN HH துருமசாஸ்திர baila pret ort yt அசித் கவறாஇரு 

னென்பது கருகுது, 

ர உ ர * . \ . 

Qoawrcn Hod pi mB) crdooi ahi oy மிவை முசி 

ஈியமென்பகுற்மு. ஒடி எண்ணிடைச்மொல். இழு புலாலொ 

(in வேரும்; அயல-பலவின்பாம்குறிப்பு முற்று. அயல் - பகு 

இ, 3- விகுதி, மயல என்று பிரித்து, மயக்கமூள்ளன எனவு 

முரைக்கலாம். (ரி) 

கண்போல்வார்க் காயாமை க papi ot 65 CET seu 

பண்போற் கிளவியார்ப் பற்ளுமை - பண்போலும் 

சொல்லார்க் ஈகமுரறைசோ ராமை சிறிஷயெனினும் 

இல்லா db {Mt Bit ch ob ‘oa ST mp, 

(இ-ள்.) கண்போல்வார - கண்ணோேடொத்த Amen 

முதலாஞாரை, காயாமை - கோபியாமையும், கம்ரார் இனஞ் சே 

iT BOO = கம்றவர்களுடைய கூட்டத்தைச் Carn இருப்பதும், பண 

போல் இளவியார் - இராகத்தைப்போன்ற சொல்லை யுடைய 

டெண்களை, பற்முமை - (பரவச௫ப்பட்டுச்) சேரீநீதஇராமையும், 

பண்போலும் சொல்லார்க்கு - வணைபோ.்ற சொல்லையடைய 

பெண்களுக்கு, அருமறை - அருமையான ரக௫ியங்களை, சோரா 

மை - சோர்ந்து சொல்லாமையும், (சோ ராமை) - எந்தக்காரிய



ஏலாதி மூலமும் உரையும், ௧௯ 

திலும் தளராமையும், சிறிது எனிஞும் - இறிது பொருளும், 
இல்லார்க்கு - இல்லாத தரித்தஇரர்க்கு, இடர்தீர்த்தல்-வருத்தக் 
தைக் இர்த்தலும், நன்று - ஈல்லகாரி.பங்கள். 

அ வெளிப்படை. 0 ண்சருக்கு ரகசியங்களைம் சொல் 

லா வெளிப்படும். 

(ாரல்வார்காயாமை60 இயல்பின் விகா ரமும் விகார ரீ இயல் 

பும்? எ.ன்கிம விதியால் உயர் இப்டெயர் முன்னும் வலிமிக 

தது. இறவியார்ப் | ப்ருமையு மிப்டடி யே, சோராமை என்ப 

கதை கோர்ரீது சொல்லாமை வரைக்கும் கொள்ளவேண்டும். 

Cle TROD, GRD சொல்லாமை என்பது டபாடமிருக்இல் 

கலம். காயாமை முதலிய எஇர்மமைழ் கொழிற்பெயாகள் டெ 

வவெண் விகாரத்தால் தொகை டெழுவாயின. சன்று என்பது 

பொதுவானதோர் முறிபபு முற்று, (௧௬) 

௫ e ட டட ச. e 6 உ 

துறர்தயர்மட் மின்னி துறவார்க் இடுில் 
இ தா ர்க் இனிய விை UF th ob ov - இ. நந 

8 ச « ச . 

1D AOI லை றய in Bs கோம் LJ ou r@ oo ov 

இறுநலில் வாழ்வே uD etl ep, 

(இ-ள்.) நுறாதார்சுண அுன்னி-நுறவறத்தாரிடம் மோந்து, 

துறவார்க்கு இடிரல் - இல்லதத்தார்க்ளுக் கொத தலும், இறக் 

ர்க்க - (மல்லி) மிருக்ருவர்ச்சூ, இனிய - ரியமான காரியம் 

கண இமைத்தல் - மெய்தலும், இறம்தார் - தன able 4 HS 
e ச் a ate . பட்ச ப க 

இறந்துபோனவரையும், மறுகலை - விரோதிகளையும், ஈமம் - 

சுற்றத்தாரையும், மதித்து - ஊனபபடுத்தி, ஓம்புவானேல்-பாது 

கரப்பானாயின், இறுதல் - நுற்றுப்போதலை யுடைத்தான, இல் 

வாழ்வே - இல்லறமே, இனிது - (துறவறத்திலும்) இனியதாம. 

துன்னி யெ்னு மெச்சம் ஒரு தனித்தொழிலே யன்றித் துற 

வோர்க் இடுதலுக்கும் காரணமன்று. ஆகவே துதந்தாரைத அன 

னுதலும், துறவறத்தார்க்கு ஈதலும், கல்லிமிக்கார்க்கு இனிய 

* 5 டி . ர ௪ ) ௪ ச ச . ௪ 

இசை.த்தலும்,இறற்தாரையும் விரோ இகளையும் டநீதுக்களையும்ஒம



௨௨ ஏலாஇ மூலமும் உரையும், 

பொருள். அடங்குதல் - சேர்தல். ஏலாதி ஆருமிருக்க. இதில் 

ஏழுபொருள் பொல்லியது எனனெனின், கண்டசாக்கரையும் 
ம பம . ) ர் mr i சேர்த்முக் கொண்டு. (௧௯) 

வொல்லான் கொலைபுரியான் பொய்யால் பிறா 

பொழுண்மேல், சொல்லான் சிறிய ரினஞ்சேசான் - 

பல்லார், மநையிழ் செளியிலன் இச்சொற்கண் மேய் 

தை, இறையிழ் பெரியார்க் கறை, 

(Q@) - a7.) கொல்லாவ் கொல்புரியான் பொய்யான் - கெரல் 

லாதவனாயும் கொஸல்யைச் சம்மதியாஈவனாயும் பொய் சொல் 

லாதவனாயும், பிரர்பொருள்மேல் செல்லான் - பியர்வொதுதும் 

களில் ஆசைட்டட் கிச் செல்லாதவளனாயும், இிரியார் இனஞ்சே 

ரான் - அஇுற்பருடைய உட்டந்தைம் சேராகவனாயும், பல்லா 

மறையில் - பலருடைய ரக௫ியத்தில், செவியிலன் - காதில்லா 

இவனாயும், தச்சொற்கண் மூங்கை - கெட்டபேச்சப் பேசுவதஇல் 

ஊமையாயு மிருப்டஉன், இரையில் டெரியோர்க்கு - முதன்மை, 

யான பெரியோர்களுச்னு, இறை - தலைவனாவயவ்? 

கொல்லாமை முகுலிப JL (GSO முள்ளயப் பெரியோரஃகூம் 

பெரியோுா என்பது கருத்து. 

மழையிம் பெவியிலன் என்பதற்கு. ரகசியம் பேமிடஞ்ெ 

ன்று டெட்டவனல்லன் என்பதும் இர்சொத்கண் மங்கை என்ப 
௩ od க ர . ன் ௪ க . ச . 

தம்ஞு இய சொம்சமயாச் சொல்லாதவன் என்பறும் கருத்து. 

கொல்லான் மூசலிய பெயர்கள், ஒரு பொருண்மேற் டல 

டெய/வரினிறுதி ஒருவியகொடுப்ப தனியுமொரோவழி?? என 

இற குத்திரவிதியால் ஆமை$தன. இதிலும் ஏழுபொருள் மும் 

பாட்டிற் சொன்ன நியாயத தனால் பொருச்தில. (௨0) 

மின்னே ரிடையாாடு சொரி தேருன் Hoy Conan 

கொன்னே வெகுள ன் கொலைபுரியான்-பொன்னே 
உறுப்பறுத் தின்ன கொடையுவப்பான் / றன்னின் 

வறுப்பறுமத்தான் விண்ணகத்து மில்,



ஏலாதி மூலமும் உரையும், CIR. 

(இ - ள்.) பொன்னே - பொன் போன்றவளே! மின் கேர் 

இடையார் சொல் - மின்னலையொசத இடையையுடைய பெண் 

ளின் பேச்மை, நேறான்-நிச்சயிக அவனாயும், விழைவு ஓரான் 

ஆசைப்படகு திக்க விஷயங்க சினையாதவனாயும், கொன்னே 

வெருளான் - விணாய்ம் கோபியாகவனாயும், கொல்புரியா௮--, 

உறுப்பு நறுத்தது நன்ன-கன் அலயவங்களா அறுத்துக் கொடுத் 

கதை யொத்த, கொடை - கொடுப்பமை, உலப்பான்-சர்தோஷ 

மாய்க் கொள்பவளுயும், என்னின் - சன்னிடத்தில், வெறுப்பு 

நுறுத்தான் - மய ்்க்றை கி்கனவணாயு முன்னவன், விண் அக 

Fad - ரெரர்க்கலே! கஜ்இிலும், இல் - இல்லை. 

பெண் பேச்சை ஈம் மல் வலிவில் இமுச்ஞம்டடியான உலக 

விஷயங்கமாப் ப ற்ருாமல் தன்னிடம். மகிமையை நியான் து 

ணாக கோபியாமல் எவருக்கும் ஏங்கடம் aS) Lichen WOOD உன் 

Leal இ லுள்ள மயக்க தைது BIDS wicca Mare pl ஆரு 

ம எனபது கருகுது: 

பொன் என்பது இருமகளும்கும் ஈவானாத்துல்கும் பெயர், 

மின்னலை, தவளுத லும் காணப்டட்மிம் ாணப்படா மலிரு hh 

  ஓம் பம்தி இடைக்கு உவமிபபது.. விழைவு--விழையப்படும் 
a i ¢ 

பொருகூஃ்கு ஆகுபெயர். இராகு கவொலையாயவது சங்கடம்; ட 

DN பறுத்தனண்ா கொடை என்பது புூவுக்காகத் தன் உட 

லை அுறுழ்துத் தற்கு இபிச்சக்ரவர்கு இயையும் கவச குணங் 
பப்ப றும்துக் தொடுந்து கர்ணனையும் குறித் கொல இமா YN apie மொலிறத் AUST (DD beh Ble வெர்னா 
z (arp . “ny ; ட் னே --இடைச்சொல், அப்படிப்பட்டவரும சிலரிருட்குதாக பு 

ராணங்களால் தெரிரலால் இல் என்பது அருமை மோக்கிஎன்க. 

இளை கழியும் Geof apis பியையும் 

வளரை வலியிவை வாடும் - உளதாளால் 

பாடே புரியாது பால்போலுஞ் சொல்லினாப் 

வீடே புரிதல் விதி, 

(இ-ள்.) பால்டோலும்சொல்லினாப் - பாலபபோலே மதுர 

மானசொல்லை யுடையவளே ! இளமை கழியும் - லாலிபம் நில்



௨௪ ஏலாது மூலமும் உரையும், 

யாமற் போய்விடும் ; பிணி - வியாதியும், மூப்பு - இழ த்தன 

மும், இயையும் - சம்பவிக்கும்; வளமை வலி இவை - செ 

வம் தேகபலம் Bus இவைகள், வாடும் - அழியும்; (அ தலின் 

உளநாளால் - உயிரோடிருக்கும் காலத்தில், பாடே புரியாது 

உலகவின்பத்தை அனுபவிக்க வருத்தப்படாமல், விடே - மே 

க்ஷக்துக்கு. உரியகாரியக்தையே, புரிதல் - செய்வது, விதி 

(மனிதருக்கு) கடமை, 

நிலையற்ற இளமை மூதலியவற்றை நிலையுள்ளனவாக ஈம்ட 

இம்மைப்பயளை நறுபவிக்கப் பாபெடாமல் மோக்ஷ்த்துக்கு! 

டாடுப_வேண்டு மென்பது கருத்து. 

நாளால் -- மூன்ராம்வேற்றுமை இடப்பொருளில் வர்க.து.( 

வாளஞ்சான் வன்ஈண்சகை யஞ்சான் வனப்பஞ்சாக 
ஆளஞ்சா னாயபொரு படானஞ்சான் - காளெஞ்சாச் 
காலன் ௮ரவெழு கல் காணின்வீி டெய்இய 

பாலினூ லெய்றப் படும், 

(இ-ள்.) வாள் ஆஞ்சான் - வாள் முதலிய ஆயுதங்களு4( 

அஞ்சாதவளும், வன்கண்டமை அஞ்சான் - TFB OG அஞ்சா 

வனும், வனபபு அஞ்சான் - இழுகானதோற்றத்திற்கு அஞ்சா, 

வனும், அள் அஞ்சான் - படைவீரரையுடையனா யிருத்தலுக்( 

அஞ்சாதவனும், ஆய பொருள்தான் அஞ்சான் - செர்ற் இருக்க 

பொருளுக்கு அஞ்சாதவளுமாய், காலன் - எமன், காள் ௭1 

சா - குறித்தாள் குறையாமல், வர எழுதல் - தன்மேல்வரு 

தற்கு ஆயத்தமாயிருப்பதை, காணில் - ஒருவன் கண்டா, 

வீடு எய்திய - மோக்ஷமார்க்கத்தைப்பொருக்திய, பாலின்-த 

மையையுடைய, நூல் - சரஸ்இிரத்தை, எய்தப்படும் - அவ 

யம் இடையவேண்டும். 

உலகத்தில் ஒருவன் எத்தனை ஆயுதமுள்ளவளாயிருர்தாலு 

மகாவீரனாயிருந்தாலும் எவ்வளவு பெருந்தோற்றமுள்ளவ. 

யிருந்தாலும் எத்தனைசேனை வைத்திருர்தாலும் எவ்வளவு 0



ஏலாஇ மூலமும் உராயும், ௨௫ 

ரூள் திரட்டி. யிருந்தாலும் ஒன்றுக்கும் பயப்படாமல் குதித்த 

ஆயுள்முடி.வில் எமன் வராதொழியா னாதலால் அறு ஈண்ட 

வன் மோட்ச௪ழ்திம் கூரிய வழிகாட்டும் சாஸ்திரத்தைப் பயில 

வேண்டும் என்டது கருத்து. 

அஞ்சான்--௭தஇர்மறை வினையாவஊணயும் பெயர் எஞ்சா 

எதிர்மறை வினயெச்சம். எதுக்கும் டயப்டடமாட்டான் நாள் 

எஞ்சாமைக்குப் பயப்டசியான் என வைத்து. ஆறுபொருள் 

அமைந்தது காண்க. எபிக் மீம் என்பது ஒருவகை வியங் 

கோள் விணைஞுற்று, © SOP TOS sparen தொழிற்பெய 

சான்றும் இயர் சொல்லுவர். ல் (௨௩) 

குணகோக்கான் sm fp Pra ng கோலமு கோக் 

கான், மணகோக்கான் மங்லலமூகோக்மால் னஃ: கண 

தோ < க்யான், கால்காப்பு வேண்டான் பெரியோரீ நால் 

காதலற்கு, வாய்காப்புக் கோடல் வனப்பு, 
(இ-ள்.) ஞணாம் நோம். ச் - per ரார்திணிய மூரலான 

குணங்களைப் பாராமல், வ் இத்து செல்வத்பை, தொல்காட்டு 

  

கோலமும் - அழகும், கோக்கா.-, மணம் - கலியாணத்தை, 

கோக்கான்-ட மங்கலமும் - மல்ல வாழ்க்கையையும், நோக் 

கரம், ரணம் - பற்றுக்கள் கூட்டர்ைபும், Cars கப்ப 

காதுலம்கூ - பம் புத்தருக்கு, கால்காட்பு- மால்லிலங்கு போ 

ன்ற சமுசாரபம்ஈதை ), வேண்டாய் - மிரும்பாமல், பெரி 

யோர்தால் - பெரியோர்செய் உ சாஸ்திர ளை, வாய்காப்பு - 

வாய்த்த காவலாக, கோடல் - கொள்ளுதல், வனப்பு - ஒருவ 

னுக்கு அழகா யிருக்கும்; 

Khas தன் சூமாரனுக்கு நேர்ச்திருக்கும் குண மூரலான 

வைகளை ஒரு பெரிதாக ்ஷியஞ் செய்யாமல் அவளுச்றாச் சம் 

சாரபக்த நீங்கும்படியான பெரியோர் நால்டயிற்சியே விசேஷ 

மெ கொள்ளவேண்டு மென்பது கருகுது, 

நோக்கான், வேண்டான் -- மும்றெச்சம். கூழ் எனபது 

செல்வததுக்குக் காரியவாகுபெயர். காட்பு - காத்தல்) அதா 

வது போகவொட்டாமல் தடுத்தல். ஆகவே கால்காட்பு விலங் 

m.



௨௭௬ ஏலாதி மூலழமாம் உரையும், 

காயிதிறு. வாய்காட்பு-வினைத்கொகை. வாய்ப்பாகக் கோ 

டல், எனவும் டாடமிருக்உலாம், அதில் வாய்ப்பு ~ டொருக்தி 

யது என்பது அரும்கும்- (௨௪) 

பிணிபிதப்பு மூப்பொடு சாக்காடு துன்பம் 

Boon ofl னிரப்பிவை காழா அணியின் 

ரங்கின்மே லாடந/போலாக ற னன்ஞும் 

நிரம்புமேல் வீடு நெறி, 

(இ-ள்.) வீட்டடெறி- பமாக ரகம், பிணி - லியாதி 

யும், பிறட்பு - பிறவி 1 நுன்டமும், மூட்மிடாடு - இழக்க.எமும், 

சாக்காடு - மரணமும், இன்டம் - வருக்கும், தணிவு இல்- 

அடங்காத, கிரட்பு - முறைஈளும், இவை - நய இவைகள்; 

தாழா குறையாமல், HOON Sort = cdr wy சோலங்களால், 

ஆரங்டி.ப்மேல் - ஆட்டசீசடையில், இநர்போல - கூ.2 நாடு 

இறவர்கஉட்டோல், நுகாமம் - நிமப்பது மிறட்டநுமா யுழலா 

மல், நிரம்புமேல் - வந்து நிறையுமாயின், கன்றும் - (மனித 

ஞூடைய நில) நல்லதாம். 

Gronaos 59 srartfl MEA CQ” Gaga Salty பூண்ட 

கூம்தாடும். உம்தரை “டோல் மாறிமாறி வரும் பிமட்பிறட்ட 

கன் இழில்து உம்மு ுென்டது சருர்து. 

பிணி முதலிபவம்மொடும் ஒடி ஏவ்பறை் பிரித்துக் கூட்டு ச 

கொள்க. சாழா எ.ர்ஏற விளயெச்சம் ஆகாமல்" என்ட இனி 

டகுதியாகுப ஆரு ௭ எடதல் முடியும். வாழாமல் - உழலுத2 

இல்லாமல் என்ட் டெ ருள் Gn (hb Glo. நிரப்பு - wilh Boy 

மாம். சாக்காடு தொழிம்டெயர், மாடி - விகுதி, துன்பப் 

என்பது பொருளழிவு முூதலியவற்றுல் வரும் பலவுமாம் 

நன்று - எழுவாய், ஆம் - பயனிலை. *அகாமல் என்றும்” எல 

இற டாடம் பொருக்தாதென அறிக, (௨௫ 

பாடகஞ் சேராமை பாத்திலார் தாம்விழையும் 

நாடகஞ் சாராமை நாடுய்கால் - நாடகம் 

சேர்ந்தார் பகைபழி தீச்சொல்லே சாக்காடே. 
இர்ந்தாற்போற் நீரா வரும்.



ஏலாது மூலமும் உரையும், ௨௭௪ 

(இ-ள்.) பாடு அகம் - சங்கம் டாடு மிடத்றை, சேராமை- 

சே. ராதிருக்கவேண்டும் ; டாத்திலார்தாம் - வே௫ிமார்கள், 

விழையும் - விரும்பத்தக்கதாக, மாடகம் - நாடகங்களை, சா 

சாமை - சேராதொழிஎ) : நாமிங்கரல் - யோடி தாஸ், எடம் 

சேர்க்தார் - நாடகம் சேர், 6 GMT BODOG டக டி - விரோத 

மூம் டழிட்பும், இச்சொல்லே - பிறர் கூறுங் கெட்டசொற் 

களும், சாக்காடே - மரணமும், இர்ந்தால்டொல் - தஇர்ம்தா 

லெட்டடியோ அப்படியெயிரு£து,  தீராவரும் - அழியாமல் 

வது செரும். 

வேசிமார் பாமிமிடம் ஆுிமிடங்களில் சோரம லிருக்கவே 

ண்டும் ; அட்படி. செர்நீ தால் பகை பழி கிதை மரணங்கள் 

ELDL. abi i HOW Bl கருத்து. எனெனில் நுய்கே சேரு 

வ! பெரும்டாலும் குடியரும் வெறியரும் மூடிலான யோக 

Busi ஆதலாலே ஏழேனு மொரு சரம்டிட்டிச் சவடையும் 

வசையும் யோர்டியர்காணில் கி ஜனையும் முடிவுக்கும் டகை 

யால் மரணமும் ௪ம். விக்கு மென்டஒனாலெனவுணர்ம, 

ரதி இஃடார் என்பதை டாடகத்தோடுங்கூட்டும பாத்து - 

பங்மு, அக ஏற்ற இல்லார் எனக் காரணட்டெயர்; லகரம்- 

கொலுத்தல். டாடகம்-ம்ைக்சொகலைம்ே நாடர். சாராமை- 

ல்யங்கோள் விவைமுற்று. மை - வ்கி எ.ம்டதுகேர். மகரம்- 

எழுத்துட்டேறு, இவை இரண்டோடு பகைமுதலி;ப iT sl (HOH 

சேர அறுபொருளாம்.. Crtiart —~ omaer.Cab mews 

தொலை. டகைடழி-- உம்மை bol wir ane Bite Ao TD CLIT Ov ar 

வரும் என்றால் மூதலில் இரு இற crag விய வும் / it Lg 
9 டோனதுபோல் அமைதியாயுஞ் ௪ம்  ரவூூமாயுமிரு து பிள் 

ஒரு ாளும் திரஃ்தச்சமாகாயலே வாறு. சூழும் எல்றபடி, 

தீரா எதிரமறை வினையெச்சம், விருதிடெட்டது. (௨௬) 

மாண்டமைகம்தா ராண்ட மறிவனப்பே OM od! dy IT GOLD 

YH |. COLD oh sah Qu சொல்லாற்றல் - பூண்ட 

கால மறிதல் க்ருதுஙகரற் றூதுவர்க்கு | மைந்த 

நோல மறி£ம புகழ்,



உல ஏலாது மூலமும் உரையும், 

(இ-ள்.) மாண்டு அமைந்தார் - பெருமைப்பட்டுள்ளா 

ஆய் தமது - ஆரசாயந்து எடுத்தபுததியும், வனட்பே - பெருல 

யாதோத்றமும், வன்சகண்மை - லீரதிரமும், ஆண்டு ௮௨ 

நம - தாம் கையாண்டு பொருந்திய, சல்வியே - படிப்பு 

சொல் ஆம்றல் - டேசுவஇல் சாமர்த்தியமும், பூண்டு ௮ 

நீத - தாம் அனுடலி துப்பொரு்திய, காலம் ஆதிழல் - (ந 

ரிடஞ்செல்வது முழலியவற்றி.ம்) காலத்ரநை அறியுக்திறமு 

கருதுங்கால் - யோசிக்குமிடத்து, தூதுவர்க்கு - தூது செ. 

வருக்கு, நோலம் அதிச்தபுகழ் - பூமியெல்லாம் தெரிற்தி( 
இற உர்ததியாகும். 

பேரியோர் எவ்வகைபுத்தியை மேன்மைட்படுத்தினார்கபே 
அவ்வகைப்புத்தியும் டார்க்கும்பொழுதே டெருமை தோ 
அம்டடூயான ரூடமும் பிறர் அஞ்சம்டடி.யா.ஏ இரமிலையும் ( 
ர்்தகல்வியும் டேசுநீதிமமும், அவரவரிடம் செல்வகுறிட 

பேசுவதற்கும் இன்னும் அந்தந்தத்தொழிலுக்குமேற்ற ௧ 
மதியும் சக்தியும் தூதுவர்க்கு. இருக்கில் மிக்க புகழ் என்ட 

O25! 
மதிவனட்பே முதலியவை விகாரத்தால் தொகைபெறாு 

யின. சொல்லாற்றம்--செரல்லில் ஆற்றல் எனவிரிக்க... (௨ 

அஃராநீ செய்ய லெனவறிந்தா iris 

வெஃகஃல் வெருடலே இக்மாட்சி - எலஃகுமன் 

கள்ளத்த வல்ல 4 GB னிவைமூன்றும் 

உள்ளத்த வாக வுணர், 

(இ-ள்.) வெஃகல் - பிதர்பொருளி.்மேல் ஆசைப்படுத 

அஃலா - குறை, வெருடலே - வீணுகக்கோபிப்டறை, நீ - 84 

இக்காடடி - தீமையான டார்வையை, செய்யல் - செய்யா 

என - என்று, ஆதிழ்து - (பெரியோர்சொல்லத்) தெரிது 

ண்டு, ஆராய்மது - யோசித்து, எஸ்கு - அவம்றைமேற் © 

ள்ளு; கருதின் - அராய£து பார்த்தால், இவை epost Mh 

Hoo i (PSV மூன்று தருமங்களும், கள்ளத்த அல்லு - 

டமுூள்ளவை அல்ல, உள்ளத்த ஆத் - மனதில் வைக்கத்த 

வையாக, உணர் - தெரிந்துகொள்.



ஏலாஇ மூலமும் உராயும், ௨௯ 

a 4 5 தது ர் 5 e வெஃ்கல் வெகுடல் இக்காட்டு இவைஷஞன்றும் தீமைதருவன 

ஆதலால் அவற்றைமுறையே குறைட்டதும் நீக்குவதும் செய் 
யாதொழிவதும் அவசியமானவை, ஆதலால் இவற்றை அனுட் 

ஓ.யுங்கள் ) இவை கள்ளமுள்ளன வெ.ரக்சொள்ளாமல் மன 

இன்சண்ணே லைடெறு ழ் ம்ம்்வையா எண்ணுங்கள் என் 

டது கருத்து, 

வெஃகம் Chto Ba உட்டு ௭ இறு Cpt gw செபட்படு 

பொருளுஃகும் அஃகு நீ செய்யல் என்டுற மூன்று லிளைட்பய 
ர e ட் * a e 

னிலை முறையே கூட்டியகனால் நிரனிரைட் பொருள்கோள். 
[பொது - ரூ- ௬௩.]) அணியுமிதுவே. அஃ்கு, நீ, எஃகு, இம் 

மூன்றும் ஏவலொரறாமை. செய்யல்--எதிர்பாறை வியங்கோள்; 
வெருள் தல் - வெருடல், 5 க்காட்சியாவது அபுமருளு மில் 

லாதநோக்கு, பொருமை எனிஞமாம். சள்ளத்க, உள்ளத்த 

கள்ள உள்ளம் எனும் பெயர்களடியாகட்பிறக் க குறிப்பு 

முற்று, அசத்து - சாரியை, அ-லிஞுதி, கள்ளாக்குவல்ல உள்ளத்து 

மூன்றைட்டெருக்க ஆரும். ம - அசை, (௨௮) 

மையோர் Bl “bi Gooor மஉயிலன்ன சாயலாய் 

மெய்யே யுணர்ங்தார் மிகவுரைப்பர் - 0 பாய்யேர ட 

சூறளைசீ சமிஞ்சொல் பயனில்சொன் னானும் 

மரலையின் வாயினவா மற்று, 

(இ-ள்.) மை ஏர்-மையிடன் அழகுபொரு£திய, நடம் கண்- 

விசாலமான உண்களையும்) மயில் அன்ன-மயிலையொத்கதி, சாய 

லாய - டரவளையுமுடையவளேோ ! உளர்ம் நார்-றறிம தவர்கள், 

மெய்யே மிஃ உரைட்டர் - மிகவு மெய்யையே சொஃலுவார் 

கள், [பொய்பொல்லார்]) பொயயே - பொய்யும், குறளை - 

கோள்சொல்வதும், கமிஞ்சொல் - கடுமையான சொலும், 

பயனில் சொல் - பிரயோசஜனமரம்ற சொல்லும், காவ்ளும் - 

அய நான்கும், மாலையின் வாயின - மூடன்வாயில் உண்டாகு 

மவை, அம்--, மற்று - அசை, 

டெரியோர் மெய்பேசுவர் பொய்பேசார் என்ற இரண்டை 
யுங்கூட்டி அருக்கொளல்வேண்டும். 

கருத்து வெளிட்படை, (௨௯)



௩௦ ஏலாதி மூலமும் உரையும். 

நிலையள வி னின்ற நெடியவர் 21 கேராக் 

கொலை களவு aaa வாழ்க்கை - அலையளவி 

மையனநீவ் ‘BOOT ரணாப் LN OI} தலையா மிம்கூன்றும் 

மெப்யள வாக விழி, 

(இ-ள்.) அலை கவி = அ துலை உள டு, TH iB, CMD oor - bh 

லையொக்ற, கீள் எண்ணாப் - ரிணைடகண்களை யுடையவளெ 

நிலஸைஅளவிற்கின் = (சாஸ் இரங்கள் உதா க்சூவிதிக் 1) ரில் 
‘ ப் mo € cee 

Wellton 0 gos, 91 யவர்காம் - பெரியோர், போர 

DL watt iti any (hed POON TY - (இத லையும் களவும், arin ha, 
‘ 

oe 
க ௫. e ச . ச * ad 

ழ்க்மை - காமாக்கினியிர் பட்டிருக்குலும், முரல் - இவ 

DBI ince ot Bir Aus சொல்லாமை கள்ளாமை காரு )ஃயிற்டட, 

மை ஆய, இந்தூ.ப்று%- இர் உ.ப்றும், மெய் அளவாக ’ 

உடம்பி: நனவாக AQHA பொறு, விற - (4) SI Be 

(பாம், 

டாடகாரியநளாயிம் புண்ணிபாாரரிபங்பளாயினும் Qa 

வும் ரு மாராமேயம்லது 4 கப்பட்ட, அவற்றிட 
௫ “7 - ர் . ச் க உ டட ஈ 

டயஞுூய ரும் Gambia io acu allt niarecoribn, 
௪ . * , Oo ௬ ச 

gy br ெரியோர் ஈடியும்படி பா.ம பொலைருத டலியவ்றை. 
கைவிடச் பொம்டாமை முதலிய  ருமங்களை. இவவுட 

_@ r rm f ௩ ட்ரீ [ய ப கடட aad . ’ 
பிருக்காமள(2 Ot Wlerus ol வக்ரா Caen ola வா cB HGH ob Ble 

மெடயவர் டு 1-0 ரூ.இ) அர்டவிகு இ, g-etMenu, “Qeot 

யுகரம் இ அல்”? CT ei LB), SU செடி கெடிஇயில்று, யடரட 

  

உ , * 5 ச . 

உடம்படுபெப், கீள் மனப தொகை, ஆர லிபா கரம் இய. 
t 

LS) be Oa லையா ௮ அ-விவாத்வொகை, இம்மனு 
*. க * ட் a 

எற குணால் YOST LUD எ. தொலை முரலானவையோ! 

சோத்துக்கொள்க. (mc 

மாண்டவர் மாண்ட. வறிவினுன் மர்களைப் 

sort. our Cran ற்றிப டு க்ஞுங் கா ஸ் - பூண்ட 

உரதனே மே. $இரன் மாகீநன் கூடன் 
இருதன் Lyi ப்பவன் பேர்,



ஏலாதி மூலமும் உரையும், ௩௧ 

மத்தமயிலன்ன சாயலாப் மன்னிய Fits 

shoo சகோட னபவித்தன் - புத்இரி 
புத்தான் பொய்யில் இரி2 ணுபடுிருதன் 

இ,க்இறத்த வெஞ் சினா பேர், 

(இ-ள்) மாண்டவர் - மேம்படடவர், மாண்ட ஒறிவினான்* 

மாட்சிமைட்பட்ட பு,இயி on ees - புதிரை, பூண்ட 

வர் - அடைம்ரவர; போற்றி - Cro AB, புரம்முங்கால் = 

mon Doma, (அவர்பள் டெயர் என்ன சொன்னார்க 

ளெனில்) உர.ஒ.வ்-ஒ ரர எம்ப அட). ம மது நிர மேலு, 4 ar 

னென்பறும், கரகர ப் வாரி வொப்டதும், கூபம் வடனெல் 

பதும், இரும் - இரு 2 ன்டதும், புரர்ட்பவன் - புடர்ட்டவ 

(பெரம் டநும்) பேர்: TT eho nods ND t (மலும்) பா, i of LUD 

அஃப் மாயலாப் - நரற்கொண்ட மயிலைட்போன்ற சாயலை 
t e ட Tye ம் e எ உ க ௪ 

புடையவளே ! மன்ணியர் - சரைட்பொருக்திய, எத்தன்” த. 
e * த ச. . 5 e _ வி ௪ 

ஏல் என்பதும், ககோட்ட் - சுகோடா் oT Zid, 9 Bs 
8 

நவர ~ அபனி4 அப் ofa. TL தும், Lp sh ail ப “4 i Ao பம் ௮ I, Li Be 

புஃதிர.ன் என்பும், டொய் இல் - வஞ்சனையில்லா ட வட்ட 

இரி ஷலா CT அறு ப்ப - “1 AG vat 7! TR, எஞ் 

இர் - (முல்டாட்டிம் சொல்லட்டமாமல்) மிரர் ருடைய, 

டேர் - பேர்கள், ido is - இட்டமுட்பட்பவை (எனறும் 

சொடம்முதர்கள்.) 

ப இ , ம்பு ட்டி வ் அக் 0%) நடை உவ 
உல்கு Ae ov You Lay i Ly mee TOW L. OOGY CO4h Ooh 3] (‘Bl 

வளர்ம்இருர்களே நவரஈரருப் டெரியோர் உரத் மூதலா 

eh) Bro appt) copii bot STi Bl BA AGIs 

OT ன் முதலிய CUT fy aT வடமொழி 3தஇரிபு. அவை வட 

மொழியில் ஒளரஸ் - பேஷூ ரஜ. பா) ர முழி - கரக. பெளநர் 
உ௰ ‘ . 

ஜவ - ஸ்ஹோஜ- அடல் - புர்ரீபுகிர - கர்ம - Quays - 

என்றிருக்கும். Bei oeset QM TV CMMI - மனம்குத்துன் 

இல்லாளிட. த்தர ற் பிறந வன்; செவி ரஜனாவது ~ தக்கவராலே 

தன்மனையாளிடம் பிறக்தவன் ; சரநீட-மனையாள் கன்னியா 
Cc



2. ஏலாஇ மூலமும் உரையும், 

யிருக்கையிற் பிறந்தவன் ; மூன் - ரகசியமாய்ப்பிறந் ரவ 

கதன் - தானே மகனாகப்புகுக்குவன்;) பெளகர்ப்பவன் - இ 

ண்டாந்தரம் கலியாணம்செய்துகொண்டவள் வயிற்றிற்பித 

தவன்) உத்தம் - தாய்ர்தைய ராலே மகனாகக் கொடுக்க 

பட்டவன் ; ஸஹோமஜ.ன் - விவாகஞ் செய்யும்போதே கர் 

பத்இலிருந்து பிறந்தவன் ; அபவித்கண்- யாரோ பெற்றுட்டே 

ட்டுவிட எடுது வளர்க்கப்டட் டவல்; பு ஜ்ரீபுதீரன்- ஒராவனு 

குத் தன்மகளைக்கொமிக்கும்போகே *(இவள் வயிழ்ழிழ் பிறட் 

வன் எக்கு மகனாகவேண்மிம்? என்று உட்படுத்தப் பிறந் 

வன், தரீழும்-விலம்கு வாங்கட்டட்டவடன் ; உடடைநுண்-3.0 

வஸ்திர மூழுலியவம்றை3 மொடுத்துட் பு 4இரனாகப் டாவிக்க 

பட்டவன் ; இப்டடி. இரமமாயும் அம்ரபாமாயும் புத்திர் 

ஞூண்டென்றபடி. டத்துவமை எவவும் டன்ணிரன்டிவமை ௭௨ 

வும் சாஸ்திரங்களில் விகம்பம்களுண்டு, இவ்வுலக தி ஸிய 

கையை இந்த நிதிநூலில் சொன்பாது. என்பாவெனின் மே 

பாட்டில் உடயோக 1இற்மாச... மாண்டவர். மாண்ட அழி 

னால் Li Bardeen f இவை ெயரா;௩ ௩ இிஞர்கள் வருவி ட 

wip has ner இவ இசையெச்சம், (பொ நு- நம]. 

உரையான் மலன்ஞுஒமை பூனம் பிறரை [ @! 
உரையான் ம பாருளோடு மி வாழ்வியா வும் - உரைய 
பூவா ரி வண்டும் துண்ராமுலா யிய்த்துண்பான் 

தேவாதி C soe) ds தேறு, 

(இ-ள்.) ௨ணடு- வண்டுகள், பூவாஇி- பூழு யானை 

களை, தேர்க்து - தெரிந்து, உண்ரூழலாய் - உண்ணும்; படியா 

கூர்தலை யுடையவளே : பிறரை - அன்னியர் விஷயத்த 

குலன்குடிமை - குலத்தி சியல்டையும் குடியினியல்டையும் 

உரையான் - சொல்லாகவளனாடி, ஊாவம் உரையான் - (மற்ற 

குறையுஞ் சொல்லாதவனாக, பொருளோடு - பொர௫ளையுப 

வாழ்வுயாவும் - வாழமுகிலைமரலான எல்லாவற்றையும், உ 

யானாய் - சொல்லாதவளுக, Fig: உண்பான் - பிறருக்கு



ஏலாஇ மூலமும் உரையும், ௩௩ 

கொடுத்து உண்ணுகிறெவன், தேவாதி தேவன் - கடவுளாக, 

தேறு - நிச்சயிக்கக்கடவரய், 

முற்பாட லிரண்டிலு முரைத்தபடி. டன்னிரு வசையான 
உ டச ஷு . os ர e த ௪ ட க * « ட 

குலங்கள் இருபடதனால் எவனையும் குலத்தைப் பற்றியும் கடி 

மை டறழியும் ஆவரவர்க்முள்ள ஞுறைகளைப் பழ்தியும் செல்வ 

த்தைட்பற்றியும், ஜிவனத்தைப் பற்றியும் தூஷ.ணைசெய்யாமல் 

தனக்ஞுள்ளறைப் பிதர்க்குக் கொடுத்து அனுடலிட்பவன் கடவு 

ளுக்குச் சமானமாவான் என்பது கருத்து, 

சகல பிராணிகளையுவ் குற்ற நற்றம் பாராமல் அருளுக்தன் 

மை கடவுளிடத்தே உண்டாதலால் அப்படி. சொல்லட்பட்டது; 

குடிமையாவது, அ்தவமி௪ இலுள்ள முன்னோர்களில் செ 

யகையும் இயல்பையும்டம்மி உலகத்தில் வழஙவெரும் தன் 

மை. ஊனம் எூம்பது இவவவன் செய்த மொலைகளவு முதலி 

யவற்முல் வச்திருஃகும் அபவாதம். அவயவ ஈனத்தைப்பற்றி 

யுமாம். வாழ்வு என்டது மனையாள் மக்கள் முதலாமவர் 

களோமுி பொருந்தியும் டொரு£்காமலும் மேன்மையாயும் தாழ் 

டையாயு மிருக்கு சிலை. எர்துண்ணல் Un eh EES 

என்ட. சூலம் aot Tw ieee போலி, [எழுத்து - 

சூ- ௬௭] பேவர் முதலியோர்க்கும$் தெவல் ே sour தேவ 

ன, தேவருஃகு ஆதியா. தேவன் என்றுஞ் சொல்லலாம். 

அதி - மாரணம். (௩௩) 

பெ, ர்ய்யுரைய பான் GO OM MLL IT GOT புறங்கூமுன் (LUT OU GMT 

யும், மெய்யுரையா னுள்ளனவும் விட்டுரையான் 
கெய்யுரையான், கூந்தன். மயிலன்னாய் குழுவான 
விண்ணோேர்க்கு, வேந்தனு மிவ்வுலகம் விட்டு, 

(இ-ள்.) பொய் உரையான் - பொய் சொல்லாதவனும், யா 

வரையும் - எப்படிப் பட்டவரையும், வையான் - இட்டாத 

வனும், புறங்கூறான் - புறத்திலே நிந்தனை. செய்யாதவனும், 

மெய் உரையான் - மெய்யாலபேச்சை யுடையவனும், உள்ள 

னவும் - ஒறாவரிடத்து உண்மையாயிருக்கெ குற்றங்களையும்,



௨௩௪ ஏலாதி மூலமும் உரையும், 

எடுத்து உரையான் - வெளிட்பமிதச் சொல்லாதவனும், கெய் 

உரையான் - கெய்யைட்டோல் கெ௫ழ்க்தும் இன்பமாயு மிருக் 

இற பேச்சை யுடையவகஷூமாா அவன், கூதல் மயில் அன்னாய் - 

தோகையுள்ள மயிலுக்குச் சமானமானவளே ! இவ்வுலகம் 

விட்டி - பூலோ தடை விட்டபிவ்பு, முழுவாஎவிண்ணோர்க்கு- 

கூட்டமா யிருக்கிற தேவர்களுக்கு, வேற்தம் ஆம் - அரசனா 
வாவி, 

இட்டடிப்பட்ட நற்னுணங்களுள்ளவன் Doss Ob Ds eo) 

QUITE TET spl eb Dap 

கெய் உரையாய் கூர்க் மயிலன்னாய் என்பதற்கு நெய்யை 

த்தடவுவறினால் செழித்தும் டளாபளத்து மிருக்றே கூர்தலை 

யுடைய மயில்டோன்றவளேோ எனவும் டொருள்கூறலாம். அது 

சிறட்டன்று. கநெய்யாவது மயிருக்குஃ தடவற்தக்க எண்ணெய் 

முதலாவ வை 

உள்ளகும்க முரைத்சலும் மலம் வரு£தச் காரணமா மாத 

லால் அதுவும் செய்யாப் எவ்றழு. ரையாரையான். எனப் பா 

டங் கொள்ளிம் பிறர் வரும்படி டேசான் என்று டொரு 

ளாம். அது வையாட் எம்பதில் அடங்கி௮மால் கூறியது கூற 

லாகும். உள்ளனவும் - இழியு சிறட்பும்மை, எச்ச வும்மையு 

மாம்: குழுவான விண்ணோர் எய்முல், ஏகாதகருத்திரர் துவா 

தசாதித்தர் எவ்றிட்டடி. கூட்டங் கூட்டமாயுள்ள தேவர்கள் 

என்றபடி. (௩௪) 

சிதையுரையான் செற்ற முூபையாலன் சிரில்லார் 

இயல்புரையா ஊீன முரையான் - நசையவர்க்குக் 
BaF வானைக் கொல்வைபோம் செவ்வாயாய் 

நாடுவர் விண்ணோர் நயந்து, 

(இ-ள்.) இதை உரையான் - ஒருவனது காழ்மையைச் 

சொல்லாமல், கெற்றம் உரையான் - கோபமான பேச்சைச் 

சொல்லாமல், சீர் இல்லார் இயல்பு உரையான் - சிறப்பில்லாத 

வர்களுடைய தய்மையைச் சொல்லாமல், ஈனம் உரையான்- 

குறைகளைச் சொல்லாமல், ஈசையவர்க்கு - இசையால் தன்



ஏலாஇ மூலமும் உரையும், உடு 

னிடம் வர்தவர்களுக்கு,. கூடியது - முனகிருக். கைகூடிய 
் ர) ஸி 6 2 

பொருளை, எவானை - கொடூட்பவணை, கொவ்வைபோல் செவவா 

யாய் - கொவ்வைப் பழம்போல் Aas வாயை யுடையவளே! 

விண்ணோர் - CF SUCH BOT rus - விரும்பி, காடுவர் - எதிர் 

பார்க்இருட்பார்கள். 
ce 

இரையுரை 4 தல் முூரலரன குற் டுகாகளில்லா மல் TOLL OHS 

குக் கமிட். வபர. ழ் ஜேவதையள் இவள் எட்போது நம்மிடம் 

a hart Gl uote gy எதிர டார்4 இருட்டார் ர் என்பது ஒருத்து. 

Glen wes OCHA Sh COST LAT 5 OT oy ஜை மு p59 ஒத்தொ 

ழிம்டெயர், கருவிப் ருள் மிகுதி GO) கட்ட பெயர் எனினும் 

PSTD: Pen ss aye rT loladhol QUO LT கூறலாம். செற்றம் 

செறு-பமுஇ, நம்-விரு.௫, புதி rors இரட்டியதுவிகாரம். 

சமையவர். சைய pi - பகுதி, சாரியை, விகுதி) ஈண் 

Lai Ty "(ch என்னும் டெ ருள் De G சிற o5 osott me விண்ணோர் 

நாமிவர் என்படையும் ஒரு பொழு.ராக்டி ஆறெவக்கொள்ள 

வெரும். பெரும்பா ர்மை அறெவ்று மாம் சொல்லி யிருப் 

ப|கனால் ஐ£திருட்பினும் சூற்றமில்லை. (௩௫) 

Gi Dib Bir i மி ம a துப்பில்லார் சகோன்று 

இறக், தாரிட YY ரிளையர் - சிற Gul Gu 

LI BOT GO) GH EH சொல்லாய் பழியிலூன்பாற்படுத்தான் 

மண்ணாளு மன்னனா மழ்று, 

(இ-ள்.) டண் ஆளும் சொல்லாய் - இராகச்தை ஆளுஇன்ற 

சொல்லை உடையவளே ! துறந்தார் - சமுசாரத்தை விட்ட 

வர்கள், துறவாதார் - சரூகாரக்ை விடாமல் விட்டவர் 

போல் பற்றில்லா திருப்பவர்களும், துட்பு இல்லார் - உணவு 

இல்லாதவர்களும், தோன்றாது இதந்தார் - சந்ததியுண்டா 

காமல் இறர்தவர்களும், ஈடு அற்றார் - இணையில்லாதவர்க 

ளும், இளையர் - (தாய்தர்தைமூதலாரிதக்க) சிறுவர், (இப்படிப் 

பட்ட) இறர்தவர்க்கு- மேலானவருக்கு, பழி இல் ஊன் - 

பதிட்பில்லாத வுடம்புகளை, டால்படுத்தால் - ஈன்மையிலே



௩௭௬ ஏலாதஇ மூலமும் உரையும், 

சேர்த்தவன், மண் அளும் மன்னன் ஒம் - பூமி ஆளுடற ௮ர௪ 

னாவான். மற்று - அசை, 

அறவிகள் முடிலான இறக் தவர்களுடைய உடம்பைக் காப் 

பரத்தி உரை சேர்” இர நரச ஞவானல்லது சும்மா ஆட்சி 

Gla gy BIO Dac ஆபர் என்பது சருத்று, 

இறந்தாருடம்டை ட் பால் டிம் ரல TMB) 2 YL the (Epa xv Tar 

சரமச்கிரியை மெய்கள், ஈடில்லாசார்க்குத் துணையாக, கின்று 

போற்றல், மற்றவர்க்கு இன்னாபா முதலியவை கொடு [துகி 

காதீறல் இவை எல்லாவ்றிர்ும் டொரறுவரய் டாற்டடு தான் 

என்றார்... இவை செயதம் நரன் கடமையாக சாஸ்இரம் 

சொல்லுசின்றது. துட்பு - வல்லமையுமாம். 

துறவாதார் துற - பருதி, ௮ - எதிர்மறை விஈஇ, இவவிர 

ண்டுஞ் சேர்ர்தரோர் பகுத, ஈகரம் எழுக்அுப்டெனு, ஆர் = 

பலர்டால் விகுஇ. ஊனு பெயர், சிற ் குவர்கருடைய 

உடம்டாதலால் பழிட்பில் என்னார். (௩௬) 

காலில்லார் கண்ணில்லார் நாவில்லார் யாரை யும் 

பரலில்லார் பற்றிய நா வில்லார் - சாலவும் 
ட் 7 oe . ச , ; : 

ஆழப் படிமுண்மை யாத்மா ரிமையவரால் 
வீழப் படுவார் விபை Dbl. 

(இஃள்.) கால் இல்லார் கண் இல்லார். தாவு இல்லார் - 

கால் ஒண் மரக்ஞூகள் இல்லாதயர்களாய், யாரையும் பால் 

இல்லார் - எவர்களாயும். தன்பச்தகிஇல் வைக்காறதவராய், 

பற்திய நால் இல்லார் - நாம் சரிக்க வேண்டுவதாக 
ட 6. e க e . s . 

யாதொரு அாலையும பறருதவருமாய, சாலவும் ஆழட்டடும் - 

மிகவும் ஆழ் இருக்கற, உண்மை யாத்தகார் - ௪ந்தியமான 

கடவுளுருவத்தைப் பம்றியவர்கள், இமையவரால் - Cw aire 

ளால், விரைந்து - துரிதட்டட்டி, விழப்படுவார் - விரும்டட்படு 

வார்கள். 

எங்கும் போகாமல் இருந்த நிலையிலிருந்து எதையும் பாரா 

மல் யாரோடும் பேசாமல் மோனமாடு எவரையுஞ் சேர்க்கா 

மல் தனித்திருந்து இம்மை மறுமைகளுக்கு உரிய எந்தக் கர்



ஏலாதி மூலழும் உரையும், ௩௭ 

[ர அ கேடானமும் விட்டு எட்டுதம் ஈரிகான பசவாளுடைய 

டாம பழி மற சிடமாப் பிடிக்தும் தியானிக்கும் யோடுகளை , 
C7 

Jarecr Ob 9 onlugnwre set oroiei@urg gal 

a 

on Cor ry & 

eon, பூசிட்போ மெய C sant eth BRL & Glercort ig 

ப்ர ருது, 

முட்தியுலகஞ் செல்டவறுக்கு ச் தேவை ளும்[ திவாகர்] 

வழி சட்துவோ ரால் விரைம்து மிழப்டடயோர் என்றார். 

சாலில்லார். முூழமலானவை ௪ஞ்சரியாமை முதலியவற்றிற் 

(14 முறிப்பு... நாலில்லார் என்டது. சன்மங்களைக் கைவிழிகற் 

caer Seu. அழப்படும் - அழம்திற்பட்ட, வீழப்பமவொர்-- 

செயப்பாட்டு auras fale (௩௭) 

அரப்போகா எஞ்சா னலறினாற் கேளான் 

எறப்போமா வீடற்றா சரொன்றும்- தொழப்போகான் 

என்னேயில் காலனி டோரார் தவழுயலார் 

கொன்னே யிருச்தல் ரூறை, 

(இ-ள்.) அம போகான் - அழமுகாலும் அப்புறம் போகான், 

அஞ்சான் - எதம்கும் பயப்படான், அலறினால் கேளான்-கோ 

எ உடலினாலும் காஇனால் கேட்கமாட்டாண், எழ - (ஓடி.ப் 

போ) எழுந்தாலும், போகான் - விட்டுப் போகமாட்டாள், 
ஈடு அற்றார் என்றும் - (இவர்கள்) நுணையற்றவர்களென்றாயி 

மம், (டோகரன்--,) தொழவும்போகான்-௫ம்பிட்டாலும் விட. 

மிச? HEDIS காலன் ஈமி - இப்படிப்பட்ட எமனுடைய தன் 

மையை, ernie - அறியாவர்களாய், தவம் முயலார் - தவஞ் 

ய்ய மூயலாம லிருக்கிறொர்கள் (சனங்கள்), எல்னே - இதெ 

ட்றா, கொன்னே இரு£தல் - சும்மா இருப்பது, ரூறை - குறை 

பயா. 

அமுதாலும் தொழுதாலும் என்ன செய்தாலும் இரங்கி 

எமன் விட்டுப் போவதில்லை. இதனை யறியாமல் தவஞ் செய் 

யாமல் காலங்கழிப்பது கேட்டை.ச் தரும் என்பது கருத்து, 

அலன் நீமி எனப்பிரித்து காலனுடைய நீட்டி,த்தலை னா 

௮ம் உரைக்கலாம்.. அழ எழ தொழ--இவை செயவெனெச் 
ல்



40 ar sur &) மூலமும் உரையும், 

உலையாமை யுத்ற தல கோடி. யுயிரை 

அலையாமை யையப் படாமை . நிலையாமை 

Bi ம்சூம்வா ய் 2/8 ib Bl பசியுண்டி நீக்குவான் 

கோக்ரும்வாய் விண்ணி னுயா்வு, 

(இ-௭்.) உற்றதம்கு - இனிக்கு நேர்ந்த ன்ப தீக்கு, oe டு 

அங்கே யிங்கே ஓடிப்போய், உலையாமை - வரு$்ண்மலும் 

உயிரை அலையாமை 2 பிறருயிரை வழு தப்பில் bh reo got [Dy vou 

ட்டடாமை - மறுமையில் சச்சேகட்டபரமலும், நிலையாமை 
a உட ச. 

Sit he ம் ம் வாய் = நிலையற்ற சம்சார, த்தை & (LO (HQ UNE uct 

me பறை, be Si - Se ew or as! se உண்டி ௬2 பிய) 

ட Dy டது - பசியையும், நீ? arn Ay இ ch குவஞ் ; செய்ட வட்ட, 

கோக்கும் aut aif அவன் வ௫கருமிட fh OD 45) OEE Mish த் பீ! ih 

மால், வி புண்ணின் உய௫ aro é A or உச, 

geist வத AR, ஜ்தைப் பொறுத்தும் பிறர்க்கு டர் 

பழன வருவியாமலும் (ips Buse உம் உண்டோ இல்லையே 

என்று சம்தேகப் படாமலும் பிறப்பை 8ீஃகத் நக்க உபாய தடை 

iw நெளிந்து டசி முதலியவை நீஃடுப் டெரும்தவஞ் 

செய்ய வலவன் எஃலாவற்றும்கு மேலானா Bacio 

மை நடைவான் என்பது தருதது. 

உலயாமை, அலையாமை, ஐயட்டடாமை-- வினையெச்ஃப் 

கள். மீலையாமை -- எதிர்மறைச் கவொழிம் பெயர்) இக்லோபு 

டைய சம்சாரஜ்ழுக்கு BS SOL) WA 2 உம்மு. GT LST La) LED -D 

உண்டி (A stat tone Sidenote. காரியமாகிய உண்டிவய 

aud JB 5 ிற்தாலும் காரணமாயே பசியை நீம்சோதபோறது 

அது அவமேயாம். நீக்குவான் என்பதை அதன்டயனாயெ பவ 

ஞ்செய்நல்வரையிற் கொள்க. வ௫ிக்குமிடம் என்பது இடை 

யெச்சம். [பொது - ரூ- ௯, (௪ 

குறுகான் சிறியாரைக் கொள்ளான் புலால்ே பாப் 

பறுகான் பிறர்பொருள் வெளவான் - இறுகானாப் 

டற் றவர்க்வா னாயி னெறிநால்கள் 

, பரடற்ற பன்னு மிடத்து



ஏலாதி மூலமும் உரையும், ௪௧ 

(இ-ள்.) சறியாரை குறுகான் - அம்டரைச் சேராதவனும், 

புலால் - புலாலை, கொள்ளான் - ஏற்றுக்கொள்ளாதவஞம், 

பொய் மறுகான் - போய்ட்டேச்சைக்கொண்டு இரியாதவலும், 

பிறர்பொருள் - பிறருடைய சொகத்லை, வெளவான் - அபகரி4 

ஈர் தவம், இறுசான் ஆய்-(ஓ.௮்றின்மேல்பிடிட்பினால்) மனம் 

நழுச்நாழதவனும் ௫, எமி அழ்றவர்ம்கு அது ரவ இல்லாதவர் 

ஈர ஈவான் - கொடுப்பவன், ஆயின் - அவுல்) செறிதூல்கள்- 

எருமரெறியைப் போக்கும் சாஸ் இரங்கள், பன்றுமிட த்து - 

சொல்லுமிடமது, பாலி அழ்ற - (இவன்மட்மம்) டயன்டமுத 

லில்லா நிலையா ம். 

இட்டடிப்டட்டவம் சகல தறாபடெறிசமையும் இடை இருப் 

டற்ணால் தருமதுல்கள் அவன்மடமம் உபயொலமில்வ CTL 

கி. (௪7... 

கொல்லா னுடன்படான் கொல்வா Maer gr Germ cr 

புல்லான் பிறரில் புலா அமயங்கல் - பசல்லால் 

ரடி.ப்பமி தும் கூழ்வான் மொல்யானை யேறி 

வழு ப்பம்ப்பான் மண்ணா ளாரசு. 

(இட். கொல்லான் ast Lair = Oar origin Gar 

லைனா உடல் படாமலும், கொல்வார் வெம் போரான் + Ger 

ல்வாறாடைய கூட்டர்ை? கேராமலும், பிறர் இல் புல்லான் - 

Un (Got soon done சேராமலும், புலால் மயங்கல்-மோனு 

GAOT AY தஸ் ல், lok VovITest ~ Gy Tah வதும், (RIG hs SB ~ (Fo. 

coud beads (A திதி, uly நாவால் 2 Spo PF AED bh பொடு, வ 

ஹம்) கொல்யானை val - வ்ரமுள்ளா யானமல் ஏறி, மண் 

அள் ரசு - பூமியை அள்றெ ராசாஃகளி) அழு. BL LTE = 

தன்பாகுத்தில் இருஃடச்செய்வாவ். 

கருது வெளிப்டடை, 

மண் அண்டாரள் என்னும் பாடட்இல் தான் பூமியை ஆண்டு 

அரஈரைடயல்லாம் ஆடிட்பமிட்டான் எனப் டொருள்சொள்க. () 

சூதுவவான பேரான் சுலாவுரையான் யா ர்இற ch git 

வாதுவவான் மாஜரார் சொற்றேறான் - காதுமாழ



PQ எலாஇ தூலமும் உரையும், 

oll ரம். BT Hl ri குழையாய LOT hour த் கூணி௰ நான 

தூானம கர வாய்மாட Bb bl Tool, 

(இ-ள்.) காதுமாழ 6 காகை தாழ் தது, வாய் = டெரு 

மையார், மகர வார் குழையாய-[2 உரமிறருவங்கொண்ட பெ 
5 ட் e 6 

ரியகு ஸ்ட லமணி? தவே or | Caf BOUTS = Gm g*T_Liw விரு 

EDL. T 63/9), ug Tot = UCM eT CyB, ovr Deon Tsar 

HNeyns Goer gan, யார்டு 3தும் - எவர்விஷயக்குலும் oo) PLAT Hall ob, மி ப்ப ல்ல ட் இம, 

ந aa ty tf . e 4 on பூ 

வாறு உவவாப் - எிர்த்முப்டெகறல விரும்பாளுகி, மாதரா 

ர்சொல் 2. டெ CIT EB DL LI! சால் லை, : AMY ost = LDL £துவனாகி, 

மாதவர்க்ளு ஊண் ஈ£தான் - பெரிய ஐடசிகளுக்கு உணவுகொ 

டு சவ், மர வாய் மாடம்மான் - மகரமுதலான சித்திரத் 

தொழிஉமை ந வாமிலையடைய மாளிகையி லிருட்டவளுவா:ம். 

_ 8? வாது முதலா.வவை யில்லாமல் நல்ல தவிகளுக்கு 

ற் toler BS Gals sor (Fine aren [ட்ப] மம் மாளிகைமுதலிய செல் 

வங்களைப் டெழ்று வாம்வாொவம் ei) கருத்து : 

டேர்தல் - மாறுதல், சழ்தியத்கில் மாறுதல் வஞ்சனையாக 
லின் வஞ்சியான் என்று உரைக்கட்பட்டது.. யார்இிறத்தும் 

என்படை மரு்திம இபமாம்பொண்டி சுலாவுரையான். என்ப 

ோம்ங கூட்டுக, தாமத அல்லா பிறவினை முப் பொறு, 

இங்கு பிறவியின் வினை ்ி்காகை தரப்: நசை. மாடம் 

உடலக்ஷூணம் ஆலின் மமறைள் செல்லம்பமையும் GH er. 

[ டொது - ஞூ - Gre] (௪௪) 

பொய்யான்பொய் மேவான் புலாலுண்ணான் யாவ 
வையான் cup Po evil ou 1p. Fe ல்- மையாதே[ ரையும் 
ஈத்துண்பா கு LAl ருங்கடல்சூழ மண்ணாரசாய்ப் 

பாத்துண்பா னேத்துண்பான் பா 

(இ- ள்.) பொ.ப்யாம். பொய் மேவான் புலாலுண்ணான் - 

தான் பொய்சொல்லாமலும் பிறர்பொய்லய விரும்பாமலும் 

புலாலையுண்ணாமலும், யாவரையும் வையான் - எட்படி ப்பட்ட 

வாயும் அஷியாமலும், வழிசியத்து - (ஜனங்கள் நடக்கும்



ஏலாதி மூலமும் உராயும், ௪௩ 

வழிகளைக் கல்முதலியன இல்லாமல்) செட்பனிட்டு, வால் 
* e e . . 4 6 அடிசில் - ஈல்லசோட்றை, கையாதே - மனம் வருஃதாமல், 

ஈந்து உண்டான் - பிதர்க்குக்கொடுத்து உண்டவன், இரும் கட 

ல்ஞூழ் - பெரியகடல் சூழ்ச்ச, மண் அரசு ஆய் - பூமிக்கு ௮7௪ 

னா), பாழ்து உண்டான்-ட லர்கராம் டகூற்துத் சானுணிடவழும்) 

பாடு ஏத்து உண்பான் - திடருமையை (பிறர்) துதிக்க 
“Ne ௪ ட் . 

அளுபவி| டவளும, அகம - அவா், 

பொய் புலால்களைக் டிந்த யாரையுச் தட்டாமல் வழிகளைச் 

செட்பனிட்டுப் புசிட்டைக் கொமிக்ு உண்ணும் புண்ணிய புரா 

டன் பூமியாண்டு அம்தானஞ் செய்து பலரும் துதிக்க வா 

ற்வானெர்பது கருத்து. 

ஈல் என்கிற பமுஇகள் ஏய் வீய் என்று யகஉரலிரயு மிருப் 

டதுடோல் ௪ என்பதும் €ய் என்று மிமுக்குமெனக் கொள்க. 

கையாது--விஃயெச்சம். (௪௫) 

இழுக்கா னியனெதறி யின்னாம வெல்கான் [ன் 

வழுக்கான் மனைபொருள் வெளவான் - ஒழுக்கழ்தா 
செல்வான் செயிரிலூ ணீவா வரசாண்டு 
வெல்வான் விடுப்பான் விரைந்து, 

(இ-ள்.) இயல் நெறி- தான் நடந்துவரும் வழியை, இழு& 

கான் - தட்டாமல், இன்னாத - பிரியமில்லாத காரியங்களை, 

வெல்கான் - (பிறர்க்ஞூச் செய்ய) விரும்பாமல், மனைவழுக் 

கான - பிறன் தாரத்நினடம் பிழை செய்யாமல், பொருள் 

வெளவான் - பிறன் பொருளை அபகரியாமல், ஒழுக்கச்சான் 

செல்வான் - தன் குலமுறைக்கு மூற்ற HUT ESTO COB 

செயிர் இல் ஊண் ஈவான் - குற்றமில்லாத வுணவைக் கொடு 

ப்பவன், அரசு அண்டு - தரைத்ஜனஞ் செய்து, விரைந்து-9ல் 

இரட்பட்டு, வெல்வான் விமிப்பான். 2 (பகைவரை) செயித்து 

நீக்குவான், 

இப்படிப்பட்ட நன்னடக்சை யுள்ளவன் அரசஞடுப்டகைவ 

மையெல்லாம் வென்று துரத்த மாட்வொன் என்பதுகருத்மு,



get எலா எலமும் உரையும் 

இன்னா உ ப்டிவிட்டையம், இடப இனிமையிட்துடி, பகுதி, 

ஷர எதிர்மை ஸ்) இ, ட் ரம் 2 ௭ உண்டே Ds அமசரம்--டல் 

வச பால்லிப இ, இங் ஊனி ணி ட பு 5௦ டொகை. வெல்வாடவ் 

முற்றெச்சம். பெல் ப முட்பமய்பொக்ச்செய் மல், நீக்குதல் 

என்மபழு.. (௪௬) 
ம் ௪ ‘ ௪ e r) ௪ 

வியானன் GHAI GM)oI! GANT old Ba (ovo) €or 
ட (| ° [அ ௬ ௬ ௪ — 8) ‘ Co 

OQ ON ULE 097 Ord (Ny tb ற (ACU LT ool - ஏரியை 
a ட , 3 a ட . , “6 e - Cc * e . o . 

OT olf off OT oh cb! OV Lad G oor மே லிம் if! o0T LE 6387 409d) GD0/ (தி 

கொள்வார் ுழிவாழு்டை கூ 3, 

(இன். பணிபா.ம் - ஒரர்வட்பிடாமல், கள் உண்ணான் = ot al 

at குடியாமும், ஊரி டாரைக் 4/1 609) த் davon yeaah சளிட்ப 

MMOD YT: ப் பாராமல், ஸ், Ors ட்ப ர் (ஸீ) ஜு Uh ் bbe Tay t p a ; EMU oer - 

உள்ளை wpaBuit oly, O WWI - [மடப் இனா பதில்) வபர 
‘ = (5 ் 

ராமல், எளிபாரை எம்னால் ளு. முலிபவை இல் 

Ou a லாப பா Der யாமல், fle spl வ் eG oer ou _~ i if oh oa 

(ys Gare 4 உம் எதுவ) பூ ம்ம பஸ் மஹா ஆல?! Ae Gas 

மில்லா தி ராப்பை அண்டு, கூர் ப naire , குட்வா 

USB குலாம் ைடை, கொண்வாவா - பைமுகர் வாடல், 

ப க 8) ர ப 6 8 a? ரு . . . டர 

ஓன்றாகளு (20000 வம்ப 2 HOG பகவா படம் od oll Aho © 

செய் dual wl வமின் கன் டவ் wo cod & மிரர்த ட்டு ழ் lg " 

து கருப்பு. (ee!) 
பெரியார்சொம் பேணிப் பிறறா து நின்று 

Cy eo ¢ ச் 

ப்பா ன்டியாயப பரியான் - கரியார்சொல் 
v . a a — 0 உ . ச உ 

மேற்றா வியையான் நெளிம்சடிசி லீம்துண்பான் 
LOI {DP OLD £10 6307 G50) ரர் ப 1777, 

ச [இ ப ௩ ௪ “) ச் 

(இ-ள்.) டெரி.பார் சொல் பேணி டெரியவர்களுடையசொ 
ec, ன yer, * — ர ரு ௪ 

ல்லை விரும்பிக்கேட்மி, பிறழாது பின்றா - 2 Bo மாழுமல் 

இன்று, அடியார் - மம்ம டி. ம்£ழ் வா்வோரை, Lully ot = அன 

பில்லாளுகி, பரியான் - நீக்காமல், கரியார். சொல் - இயோம் 

செயருடையபேச்2 2௪, தெழ்றுவர் - மம்பாமல்) O zat யை
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_?¢ *. ச ஆ 1 ச 

ப்ரியம் = ஆராய்ச் ஜி து காகவே டு சேராமல், 

ஈமு உண்பாடம் - சோற்றை (புழைகரூக்கு] சொடுத்று உண 

ணுகிறவ.ன், மாம்முமை - ஒழியாமல், மண் இடநம் - பூமியை 

அளுவான். மற்று - அமுக, 

கருது வெளிட்படை, 

Lo tot got Riri 06. லினயெ்சம், பிற இ, ரதி. பரியு 

பில்லாமை நிக க்ளும் காரணமா லிஸ் டியா என்பு 

open பரியான் என்பதின் பருதியாயெ டரி எண்டோ 

சேரும்: கரியார்-- தருமை - பரு, மைகெட்டி ௬ ரி ஆயிற்று 

களவ்கம் என்பது பொருள், ஆர்-விப.இ, எஇர்மறையோடு பல 

ர்பாலைஃ காட்டியது என்பது போ. மாற்றுமை எதிர்மறை 

ல்னயெச்சம், (௪௮) 

வே ற்றாவஞ் சேரான் விர தொளியான் றன்னில்லு 

சோற்தரவஞ்சொல்லியுண்பா னாயின்-மாற்றரவம்டல் 
கேளான் இளையோம்பிக் கேடி, லரசனாயப் 

வாளான்மண் ணாுண்டு வ ரும், 

(௫-ள்.) வேற்றரவம் சேரான் - புகமும்கு வேருயெ நிர்பு 

ணச் சொல்ல் சேரா “வாடு, விருச்து. ஒளிய - விரு “தி 

வார்க்ஞு ஓளியாகவளுி, ஈன் இல்லுள் - இம் வட்டில், சோ 

மின் பேச்சைம் சொல்லி, உண்டா Moron Cervo = Seams 

னாயி, மாதிறு அரவம் - பமைவமுடைய மர 3 பொணியை 

கேளா 2 ட bh UI, இ.பா வாபி - FID hed ட் ட்ரீம் j 

bl, G&D @) Lo YTE Oot “Den LBS ove «> மாஜாலாய், வாளர Dd = 

வாளி. ஐய இல், மண். பூமியை, அண்டுவரும்--, 

அபவாத மில்லாகவமழுய் சோறுகொடும்து. உண்டு வம். 

பமைவர் ல்ரவார ன் செய்யா கடம். அவர்க வென்று இரச 

OM UAL GT oot Gi hth sb sls 

ச ச e An ௩ . ௪ . 

ஒளியான் என்பது. தவ்லினை பிறவினை களுக்குப் பொதுவா 

ef, Téel 
“cel f xe * yy 3, yf . 7 por சோறு மூதலானவம்றை ஒளியாம் எவ்றும் த



ச்சு எலா மூலமும் உரையும், 

ஒளித்துக் கொள்ளாமல் என்றும் பொருள்படும், தன் இல் 

.லுள் சோற்றரவம் சொல்வதாவது, யாராலும் டரதேசிகள் 

சோறு வேண்டின் வரலாம் என்று உரத்த தானியால் தெரி 

வித்தல், மாற்று - மாறுதல், பகைவர்க்கு ஆகுபெய/, வேறு 

அவம்--பண்புத்தொகை, சோறு அரவம்--அரும் வேற்று 

மைத்தொகை, [உயிரீறு-௩௩-வது] சூச்திரத்தினால் வேற்று 

மையிலும் மிகவே என்பதினால் அல்வழியிலும் ஐஉரம் இரட்டி 

யழ: (௪௯) 

யானை குதிரைபொன் கன்னியே யாநிரையோ 
டேனை யொழிந்த விவையெல்லாம் - ஆனெய்யோ 
டெண்ணஞாய் மாதவர்க்கூ ணீய்ந்தான் வயிச்சிர 
வண்ணனாய் வாழ்வான் வகுத்து, 

(இ-ள்) யானை குரை பொன் கன்னியே - யானைமுதலிய 

வைகளையும், ஆகிரையோடு - பசக்கூட்டச்தோடு, ஏனை ஒழி 
நீத இவையெல்லாம் - மழ்றும் ஒழிர்சு பொருள்களையெல்லா ம், 

(பிறர்க்கும்) அன் நெய்யோடு ஊண் - பசுவின் கெய்யோடு 

உணவை, மாதவர்க்கு - மேலான சவ௫களுக்கும், எண்ணன் 

ஆய் - அறிவுள்ளவனாய், ஈய்ந்தான் 5 கொடுத்தவன், awe Ar 

வண்ணஞனய் - குபேரனாடு, வகுத்து - (யாவராலும்) விசேஷ 

மாய் எண்ணப்பட்டு, வாழ்வான்--, 

யானைமுதல் கன்னிகையரையு முள்ள தானங்களையும் கோ 
தான பூதான முதலியவற்றையும் இல்லறத்தார்க்குக் கொடுத் 

அழத் துறவிகளுக்கு பசுவினெய்யோடு 6ல்லவுணவையுங் தொடு 
தீதி வருபவன் குபோனைட்டோல் வாழ்வான் என்பதாம், 

வயிச்சரவணன் என்ற வடமொழி ணகரவொற்று விரிந்து 

ன்றது, விச். ரவஸ் என்றெ முனிவரின் குமாரன் வைச்ரவ 

ணன்: தமிழில் வயிச்சரவணன். ஏ, ஒு--இஏண்டும் எண் 
ணிடைச்சொல். வகுச்.௮--செயப்பாட்டுவினையின் திரிபு. வகு 

த்தலாவது இப்டடி.ப்டட்டவன் இப்படி.ப்பட்டவள் என்று மதி 

த்தல். (Go)



ஏலாதி மூலமும் உரையும், (9௯ 

ஊண்--விகாரப்பட்ட முதனிலைத்தொழிற்பெயர், த. 
எண்ணிடைச்சொல், ' [இடையி - சூ - ௧௦] விதியினால் பிரி 

bg பிறவற்றோடும் சேரும். எழுத்தை உண்டாக்கும் ஆணி 

எழுத்தாணி; எழுலு என்னலும் வினைத்தொகை ஒருதகர மிகு 
ந்து வர்ததெனவும் சிலர் சொல்லுவர். புத்தகம் என்பது புஸ் 

தகம் என்னும் வ௨டமொழியின்திரிபு. பொத்தகம் எனப் பாட 
மோதின் எழுத்துக்களைப் பதித்தம்டடெமானது எனக்காரணப் 

பெயராக்கொள்க. பேண் ஃ. முதனிலைத் தொழிற்பெயர், 
மாண்மாணாக்கத்திற்கு ஆகுபெயர், மாணாக்கன் -- மாண 

வக னென்னும் வடமொழியின் திரிபெனச் கொள்ளுதலு 

மூண்டு, இம்மையான்--ஆன் உருபைக் கண் உருபாத் திரி 

தீதுக்சொள்க. (௬௮௪) 

உயர்ந்தான்றலைவனென்றொப்புடைக்தானோக்கி 
உயர்ந்தகானூலோதியொடுங்கி - உயர்ந்தான் 
அருந் தவமாற்றச்செயின்வீடாமென்ருர் 
பெருந்தவஞ்செய்தார்பெரிது, 

(இ-ள்.) உயர்6தான் தலைவன - யாவ்ரினும் மேம்பட்டவன் 

(பிசதானமானவன் ], என்று, ஒட்புடைத்தான்நோக்-(௪த் 

குணங்கள்) ஒத்திருப்பதனாலே ஆராயர்துபார்த்து, உயர்ந் 

தான் நூல் ஓஇ - உயர்ச்தவன் (சொன்ன) நூலைக் கற்று, ஒடு 

ஙு - (அர்தால்களில் சொல்லியபடி. அகங்காரமுதலியவை 

யில்லாமல்) அடங்கி, உயர்க்தான் அரும் தவம் - உயர்ச்தவன் 

(அனுட்டிக்கும்) அருமையான தவத்தை, ஆற்றசெயின் - பூர 
ணமாகச் செய்தால், வீடு ஆம் - மோக்ஷம் உண்டாகும், என் 
ரூர் - என்று சொன்னார்கள்; (யாரொனில்) பெரும் தவம் பெ 

ரிது செய்தார் - பெரியதவத்தை மிகுதியாகச் செய்தவர்கள், 

எவன் உயர்வானகுணங்களும் நடக்கையு முடையவனோ 
அவனே உலகத்தஇிற்குப் பிரதானமானவன் என்று நினைத்த, 
மற்றவர்களுக்கு அவன் உபதேசித்த ஈன்மைகளால் பொரு 
நீத தாற்பொருள்களை ஆராயர்துபார்த்து, அவ்வுயர்ர்தவன்



$V 

௬௦ ஏலாதி மூலமும் உரையும், 

சொன்னபடி தவம்செய்தால் மோக்ஷம் உண்டாகும் என்று 
சொன்னார்பெரியோர்கள் என்பது கருத்து, 

இது அருகமதக்கொள்கையைக் குறிப்பிக்கின்றது, உடை 

த்தி--இதனை இங்கே தொழிற்பெயர்போலக் கொள்க, மா 

யையினின்றும் விடுபடுதலால் வீடு, (௬ுடு) 

காலனாரீடறுத்தல்காண்குறின்முற்றுணர்ந்த 
பாலனார்.நாலமர்ந்துபாராது-வாலிதா 
ஊறுபாடில்லாவுயர்தவந்தான்புரியின் 
ஏறுமாமேலுகமோர்ட்து, 

(இ-ள்.) காலனார் - யமனுடைய, ஈடு அறுத்தல் - வலிமை 
நீக்குதலை, காண்குறின்-காணவேண்டுமாயின், முற்று உணர்ச் 

த பாலனார் - எல்லாமறிந்த தன்மையுடையவராயும், ல் - 

அவர் சொல்லிய சாஸ்திரத்தையும், அமர்ந்து - பொருந்திப் 

பார்த்து, பாராது -(அதிற்சொன்னகாரியம் அராமையானதெ 

ன்று) யோிக்காமல், வாலிது ஐ - சுத்தமாக, ஊறுபாடு இல் 

லா - தீமைஇல்லாத, உயர்தவம் - உயர்ந்ததவத்தை, தான் 

புரியின் - தான்செய்வானாயின், ஓர்ந்து - மேன்மையறிந்து, 
மேல்உலகம் - மோக்ஷஉலகத்தில், ஏறும் - ஏறுவான். 

ஒருவன் யமதண்டனைக்கு உட்படாமல் தன்பிறப்பை நீக்க 
யத்தனித்தால், பெரியோர்நூல்களை யறிந்து அதிற்சொல் 

லியதவம் வருத்தமென்,று நினைத்துப் பின்வாங்காமல் அதை 

அலுட்டிக்கவேண்டும், அப்படி. அனுட்டிப்பவன் மோக்ஷம் 

பெறுவா னென்பது கருத்து. 

காண்குமின்-காண்கு சாணுதலைஎனத் தொழிற்பெயரா 

கக் கொள்க, காலனார், பாலஞார்,--அர் விகுதி உயர்வைச் 

STL MESS. UNO), காலனார், அண்ணன்மார், தோழன் 
மார் என்பவைபோல் ஒருமைமேற் பன்மைவிகுதி வந்தத, 

வாலிது--வால் - பகுதி) இ - சாரியை, து - ஒன்றன்விகுதி, 
இக்குறிப்புமுற்று ஈறுகெட்ட வினையெச்சமான ஆ என்ப 
தோ? சேர்ந்து வினையுரியாறின்ற ௮. (aa)



ஏலாதி மூலமும் உளாயும், ௬௪ 

பொய்தீர்புலவர்பொருள்புரிக்தாசாய்ந்த 
மைதீருயர்கதியின்மாண் புரைப்பின்-மைதீர் 
சுடரின்றுசொல்லின்றுமாறின்றுசோர்வின் 

(இ-ள்.) பொய்நதீர்புலவர் - பொய்யறிவுதீர்ச்த வித்வான் 
கள், பொருள்புரிர்து - பொருளாக விரும்பி, ஆசாயந்த - 
சோதித்தெடுத்த, மைதீ£ - அஞ்ஞானமில்லாத, உயர்கதியின்- 
மோக்ஷத்தினது, மாண்பு - பெருமையை, உரைப்பின் - 
சொன்னால், (அங்கே) மைதா - இருளை£க்குற, சுடர் இன் 

௮-பிரகாசமில்லை, சொல் இன்று - பேச்சில்லை, மாறு இன்று- 

மாறுபடுதலில்லை, சோர்வு இன்று - தளர்ச்சியில்லை, இடர் 
இன்று - துனபமில்லை, இனிதுயிலும் இன்று . இனிமையான 

லூக்க( 

மற்றப்பொருள்கள் பொருளல்ல, இதுவே பொருளென்று 

பெரியோர் கொண்டாடின மோக்ஷத்தின் றப்பு எத்தன் 
மையதென்ரால், ௮.௮ சுயம்பிரகாசமாகையால் அங்கே அதை 
விளக்கும்படியான வேறொரு வெளிச்சமுமில்லை, அதனை இத் 
தன்மையதென்று சொல்வதற்குச் சொல்லுமில்லை, அதற்கு 

வளர்தல் தேய்தலாகய மாறுடாடுமில்லை, அங்கே நித்திய சந் 

தோஷமாதலர்ல் அதற்கு விரோதமான தளர்ச்சி யில்லை, 
பகைமுதலியவற்றால் உண்டாகும் துன்பமுமில்லை, ஞான 

விரோதமாய் இருளுக்குச் சமானமான ஜூக்கமுமில்லை யென் 
பதாம். இங்கு சுழுத்தியில் ஈமக்கு ஒரு இனிமைதோன்றுவ 

அ௮பற்தி இனிதயிலென்றது. 

உயர்கதி-- பண்புத்தொகை, தீர் - வினைத்தொகை, இன் 

று - எதிர்மறை ஒன்றன்பால் குறிப்புவினைமுற்று, துயிலும் 
எச்சஉம்மை, 16செவ்வெணீற்றதாமெச்சவும்மை””? யென்பத 
Qo Og செவ்வெண்ணின் ஈத்திலேவந்த.து, (௬௭) 

கூரம்புவெம்மணலீர்மணிதூங்கலும் 
ஈரும்பூகையிருளோடிருஹூல்-ஆசாய்க்



௬௨ ஏல்ாதி மூலமும் உளாயும், 

திறிகதியிம்முறையானான்று ரறைந்தார் 
இழிகதஇியிம்முறையானேமு, 

(இ-ள்.) கூர் அம்பு - கூர்மையான அம்புகளும், வெழ்ம 

ணல்- உக்ரமான மணலும், ஈர்மணி - குளிர்சசியான மணி 

யும; தாங்கலும் - மயங்டிக்டத்தலும், ஈரும்புகை - துன்பப் 
டடுததுற புகையும், இருளோடு- சாதாரணமான இருட்டும், 
இருள் - பேரிருளும் என, நால் ஆராய்கது - சால்இரங்களைச் 

சோத்து, அழிகதி - பிராணிகள் அழியும்படியான கஇகளை, 

இம்முறையான் - இகதக்ரமததினால், ஆன்ரார் அறைந்தார்- 
பெரியோர் சொன்னார்கள்; இழிகதி - உரகஙகள், இம்முறை 

யான் - இவ்வகையினாலே, ஏழு - ஏழாயிருக்இன்றன. 

மூற்பாட்டில் மோக்ஷத்இின் பெருமையைச் சொல்லினார், 

இப்பாட்டில் ஈரகத்தினிழிவைச் சொல்லுகருர். 

காற்புறமும் அம்பு காட்டபபட்டு எப்புமம் சென்றாலும் 
குத்தும்படியான இடமொன்று, நெருபபிற்காய்ச்சின மண 
லிருக்கு மிடமொன்று, பொறுக்சக்கூடாத குளிரைத்தரும் 

படியான மணிக்கல் இருக்குமிடமொன்று, ஒன்றும் தோன் 

ரூமல் மயம்டி வரு£்இகடுடக்கத்தக்க விடமொன்று, துன்பப் 

படுத்தும் புகைசூழ்ந்த விடமொன்று, சாதாரணமான இரு 
ள்சூழ்ர்த விடமொன்று, தன்னுடம்பும் தனக்குத் தெரியா 
இருக்கும்படியான பேரிருள் சூழ்ர்த விடமொனறு, இப்படி, 
ஏழுவிதமான ஈ.ரகங்களுண்டென்று பெரியோர் கூறினர் என் 

பலுகருத்து. 
வெம்மணல்.._வெம்மையான மணலெனவிரியும். ஈர்மணி 

அர்மென்பது என நின்றது. ௮ழிகதி, இழிகதி,--இவ்லி 
ரண்டும் வினைத்தொகைச்தொடர். (௬௮) 

சாதல்பொருள்கொடுத்தலின்சொற்புணர்வுவத்தல் 
கோதற்பிரிவித்கவறலே-ஓ.கலின் 
அன்புடையராக்குள்ளனவாறுகுணமாக 
மென்புடையார்வைத்தராரவிரித்து,



ஏலாஇ மூலமும் உராயும், ௬௩ 

இ. ள்.) சாதல் - தன் ஈண்பன் இறந்தால் இறத்தலும், 

பொருள்கொடுத்தல் - பொருளில்லாத விடத்தப் பொருள் 
கொடுத்தலும், இன்சொல - இனிமையான சொற்களைச் சொ 
ல்லுதலும், புணாவு உவத்தல் - சேருதலை௪ சந்தோஷித்த 
அம், நோதல் - வருத்தததில் வருந் துதலும், பிரிவில் - அவர் 

பிரியுமிடத்.து, கவறலே- கவலைப்படுதலுமாகய, ஆறுகுணம்- 
ஆறு நற்குணககள், அன்புடையாக்கு - கேசமுடையவர்களு 
க்கு அல்லது அன்புடைய பெணழடீாக்கு, உள்ளன ஆக - இரு 
கஇன்றனவென்று, மெல்புடையா - சாந்தமான இறத்ை 

யுடைய பெரியோ, ஓதலின - சாஸ்இரங்கள் சொல்லுவத் 
னாலே, விரித்துவைததா£ - விவரித்து ஏற்படுத்திஞர்கள். 

இவ் வாறுகுணங்களும் கண்பாகளுக்கு அல்லு அன்புடை 

ய பெண்டிக்கு உரியனவெனறு பெரியோ£ சொனனார்களெ 

ன்டத கருதது. 

சவறல்--தொழிற்பெயர்; கவல் - பகுதி, தல்- விகுதி, 
விகுதியின் தகரம் றகர.மானம் பகுதியின் லகரம கெட்ட 
தும் சந்தி. [மெய-சூ. ௩௪, ௨௬.] (௬௯) 

எதெதன்முடக்கனிமிர்த்தனிலையே 
படுத்தலோடாடல்பகரின்-அடுத் தயிர் 
ஆறுதொழிலென்றறைக்தாருயர்க்தவர் 
வேறுதொழிலாய்விரித்து, 

(இ-ள்.) எதுததல் - அவயவங்களைத தாக்குதலும், மூடக் 
கல் - முடக்குதலும், நிமித்தல் - அவைகளை நகிமிரச்செய் 

தலும், நிலையே - நிலையாகவைப்பதும், படுத்தலோடு - £ழாக் 

குதலும், ஆடல - ஆடுதலும், என்று - என்றுசொல்லப்பட்ட, 
தொழில் - தொழில்கள், ஆறு ஃ அறுவகைப்படும்; விரித்துப் 
பகரின் - விரித்துச்சொல்லுமிடத்து, உயிர் அடுத்து - அதித 
மாக்களைச் சேர்ர்.து, வேறுதொழிலாய் - வெவ்வேறு தொழில் 
களாக, உயர்ந்தவர் - (தொழிலின்பேதக்களைக் கண்டறிந்த) 

பெரியோர்கள், அறைர்தார் - சொன்னார்கள்,



௬௪ ஏலாதி மூலமும் உரையும், 

பொதுவாய் உயிர்களின் தொழில் ஒருனாலும் விரிதத் 
சொன்னால் பலவசைப்பமம் என்று இங்கு கவிசொன்னது 

கன்மை தீமைகளைச் செய்யும் முறையால் பலவுண்டென்ப 

தற்கு. (௭௦) 

ஐயமேபிச்சையருக்தவர்க்கூணாடை 

ஐயமேயின்றியதிர் தீந்தான்-வையமும் 
வானும்வரிசையாற்றானாளுகாளுமே 

மீனமேயின்றியினிது. 

(இ-ள்.) ஐயமே - (கூன்குருடு முதலியோர்ககுக் கொடுக் 
கும்) ஐயமும், பிச்சை- (தவசிமுதலியோர்க்குக் கொடுக்கும்) 

பிச்சையும், அரும்தவர்ககு - அருமையான தவசிகளுக்கு, 

ளெண் - உணவும், ஆடை - (வஸ்இரமில்லார்ச்கு) வஸ் தரமும், 

ஐ.பமே இன்றி-சக்தேசம் எவ்வளவேனலுமில்லாமல், அறிக - 

(கொடுட்பதனால்வரும் பிரயோஜனத்தை) அறிந்து, ஈந்தான்- 
கொடுத்தவன், வையமும் வாலும் - பூலோகத்தையும் தேவ 

லோகத்தையும், வரிசையான் - முறையாலே, காளும் - எப் 

போதும், ஈனமேஇன்றி - குறைவில்லாமல், இனிது - சர் 

தோஷமாக, ஆளும் - ஆளுவான். தான் - அசை, 

இவ்வுலகத்தி லிருக்குமளவும் இவ்வுலகத்தையும் இறந்த 
பின் வானத்தையுமென்று சொல்லவந்தவர் வரிசையா யெ 

erp. சாளும்--உம்மை முற்றுப்பொருளில் வந்தது. இனி 

௮ --இனிமையென்லும் பண்படி.யாகப்பிறச்தபெயர், வருவிக் 

கப்பட்ட ௮க என்பதோடு சேர்க்.த வினையுரி யாயிற்.று. இதில் 

காற்பொருளே சொல்லப்பட்டி.ருக்கன்றன. ஆயிலும் sap 
சந்தோட்ட மென்பதுபோல் ஏலாதியென்னக் மூறைவில்லை. 

நடப்பார்க்கணல்லபொழைதாங்இனார்க்கூண் 
இடப்பார்க்கூண் கேளிர்க்கூண்கேடின்-றுடற்சார்ந்த 
வானகத்தார்க்கணேமறுதலையார்க்கணமைத்தான் 
தானகத்தேவாழ்வான்றக,



ஏலாஇ மூலமும் உரையும், ௬டு 

(இ-ள்.) ஈட்ப்பார்க்கு - வழிஈடப்பவர்க்கு, செண் - உண 
வும், ஈல்லபொறைதாங்ஞார்க்கு - ஈல்ல பாரத்தைச் சமச் 

தவர்க்கூ, ஊண். இடப்பார்ச்கு - (கோவுபட்டுக்) டெப்ப 

வர்க்க, ஊண்--, கேளிர்க்கு - பச்துக்களுக்கு, ஊண். 

கேடுஇன்று - கெடுதிஇல்லாத, உடல்சார்ச்த- தேகத்தைப்பெ 
ற்ற, வானகத்தார்க்கு - பிதிர்க்களுக்கு, ஊண்--, மறுதலையா 

ர்க்கு - தேசாச்தரிகளுக்கு, ஊண்--, அமைத்தான் - கொடுத் 

தவன், அகத்தே - இல்லறத்திலிருர்து, தக - தக்கபடி, வாழ் 
வான், 

இன்று--₹குறிப்புமும் நிரொச்சமாசலு முளவே”” என் 

இற விதியால் இங்கு பெயரெச்சமா நின்றது. கேடென்பது 

கரைதிரை முதலியவற்றிற்குமாம். (௪௨) 

உண ாமையாற்குற்றமோத்தான்வினையாம் 
உணரான்வினைழ்பிறப்புச்செய்யும்- உணராத 
தொண் டி.ருக்துன்பக்தொடரும்பிறப்பினான் 
மண்டிலமுமாகுமதி 

(இ- எ.) உணராமையால் - அறியாமையால் குற்றம் - 

(காமம் வெகுளிமயக்கமென்னும்) குற்றங்கள் (உளவாம்); ஓ 

தான் - கல்வியறிவினாலே, வினை - லமாடிய நல்வினை, ஆம்- 
உண்டாகும்; உணரான்வினை - அறியாதவனுடைய செய்கை 

கள், பிறப்புசெய்யும் - பிறப்பை உண்டாக்கும்; பிறப்பி 
ஞன்--) உணராத - அறியக்கூடாத, தொண்டு இரும் துன் 

பம் - ஒன்பதாகிய பெரியதுன்பம்கள், தொடரும் - சேரும்) 
(அன்றியும்) மண்டிலமும் - பஞ்ச பரிவர்தீதனையும், ஆகும் - 
உண்டாகுமென்று, மதி - கினை, 

காமமாவது பெண்டீராசை, வெகுளி - அடங்காச்கோபம், 

மயக்கம் - ஒன்றை ஒன்றாக நினைத்தல், இவை அதியாமை 
யால்வரும்; கல்லியினாலேயோ Qa die விசோதமான சற் 
குணங்களுண்டாம். ஆதலால் அறியாதான் செய்யும் காரி 
யங்கள் பிறப்புச் கேஅவாம், ௮ப்பிறப்பிஞல் ஒன்பது பெரு



(௭௭ ஏலாதி காலமும் உரையும், 

க.தன்பங்களுண்டாம். பெருர்துன்ப மொன்பதாவன ; உயி 
ரூம் உயிரில்லாதனவும், புண்ணியமும் பாவமும், மூற்றுஞ் 
'செதிட்பும், கட்டு மூஜிர்ப்பும், வீடுமென விவையென்று ப 
ழைய உரையிலெழுதி யிருக்இன் றன, இவற்றுள், உயிர்-உயிரு 

ளவாயிருத்தல்; உயிரில்லாதன - உயிரில்லாத கல் மூதலியவா 
பிருத்தல்; பாவத்தோடொக்க புண்ணியமும் மறுபிழப்புக் 
குக காரணமாதலால் துன்பமென்னப்பட்டது. மு.ற்று-முற் 

அதல், அதாவது சாளுக்குகாள் வேறுபடுதல்; செறிபபு - ஆயு 

தன்களால் உண்டாகும் துன்பம்; கட்டு - சம்சாரபந்தம்) மூ 

இர்ப்பு - கலககம்; வீடு - மரணம் எனப் பொருள் தோன்று 
இன்றது. 

பஞ்ச பரிவாத்தனைகளாவன. கருமம், அவித்தை, வாஸனை, 
உரு, மாயாசம்பகதம் இவைகளாம். தவிததை - ௮ஞ்ஞா 

னம், வாசனை - பழக்கம, உரு - பிரியம்; கருமத்தால் அவித் 
தையும், அவிததையால் வாசளையும், வாசனையால் உருசியும், 
உருசியால் மாயாசம்பநதமும், மறுபடி மாயாசம்பர்தத்தா 
ல் கருமமும் என்று இப்படி. இவை சக்கரம்போலச் சுற்றிவ 

ரூவதனால் பரிவர்த்தனை யென்றது. (erm) 

'மனைவாழ்க்கைமாதவமென்றிரண்டுமாண்ட 
வினைவாழ்க்கையாகவிழைப-மனைவாழ்க்கை 
பற்றுதலின்றிவிடுதல்முற்சொல்லுமேல் 
பற்றுதல்பாத் இறவம், 

(இ-ள்.) மனைவாழ்க்கை - இல்லறத்திலிருஈது வாழ்வது, 
மாதவம்-(தறவறத்திலிரூர்,து) பெரியதவம் செய்தல், என்று 

இரண்டும் - என்றுசொல்லப்பட்ட இரண்டும், மாண்டவினை- 
மாட்சிமைப்பட்டவினையினால் உண்டான, வாழ்க்கையாக-வா 
ழவாக, விழைபு-விரும்புவார்கள ; மனைவாழ்க்சைமனைவாழ் 

க்கையானத, பற்றுதல்- (பொருளின்மேற்) பற்றுடையனாய் 
சட்ப்பது; முற்சொல் - முன்சொல்லப்பட்ட (மேன்மையான 

தவமான.த), இன்றிலிதெல் - (அப்பற்று தல்) இல்லாமல் கிமி



ஏலாஇ மூல்மும் வரையும், ௬ 

தலாம்; பாத்தில் தவம் - யோகபபியாசமான௮5, மேல்பற்ழர 

தீல் - (உலூலுச்?)மேல் பற்றுதலைததரும், 

மனைவாழ்க்கையும் தவமும் ஈல்வினையாலாவன; அவற்றுள் 

மனைலாழ்ககை பொருளைபபற்றிகிற்பதாதலால் சிறப்பன்று, 
மாதவமானது அதனைவிட்டிருட்பது, ௮.து மோக்ஷத்தைத் 

தீருவதனால சிறக்ததென்பதாம். 

மா தவம்--உரிசசொம்றொடா. மஹாதப$ என்னும் வட 
சொற்றிரிபு. மனைவாழ்க்கை மாதவம்--பெயர்சசெவ்வெண், 
ஆதலின் *6பேயர்சசெவ் வெண்ணே யென்ரறாவெனாவெண் 
ணான்கும் தொகைபெறும்”” என்ற விதியால தொகைபெழற் 

றன. விழைப--பலர்பால் வினைமூற்று, ப - விகுதி, மேல 

என்பது இரண்டிடத்தில கூட்டபபட்டது, இரண்டாவதில் 
மேலுலகத்திற்கு ஆகுபெயா. பாத்தில் தவம் -- பாத்தில் - 
மோக்ஷம், அதற்குக்காரணமாக௫ய தவம் [யோகம்]. (௪௪) 

இடைவனப்புந்தோள்வனப்புமீடின்வனப்பும் 
நடைவனப்புகாணின்வனப்பும்-புடைசால் 

கழுத்தின்வனப்பும்வனப்பல்லவெண்ணோ 
டெழுத்தின்வனப்பேவனப்பு, 

(இ-ள்.) இடைவனபபும் - இடையினழகும், தோள்வனப் 
பும் - புஜத்தினழகும், ஈடின்வனபபும் - பெருமையின் அழ 
கும், சடைவனப்புழ் - கடையினது அழகும், காணின்வனப் 
பும் - சாணத்தினால் உண்டாகும் அழகும், புடைசால் கழுத 
இன்வனப்பும் - பக்கல்சள் மேம்பட்ட கழுத்தின் அழகும்; 
வனப்பு ௮ல்ல - அழகாகமாட்டா எணணோடு - கணிதழா 
லோடு, எழுத்தின்வனப்பே - இலக்கணாலின் அழகே, வன 
ப்பு - அழகாம், 

மற்ற அழகுகள் அழகல்ல, எண்ணுமெழுத்தும் கற்றிரூப் 
பதாலாயெ அழகே அழ்காமென்பதாம், (எட)



௬ ஏலாஇ மூலமூம் உரையும், 

அறுவர்தந்தாலுமதிந்துணர்வுபற்றி 
மறுவசரவுமாருனநீக்க-மறுவரவின் 
மாசாரியனாமறுதலைச்சொல்மாற்றுதலே 
ஆசாரியனதமைவு, 

(இ-ள்.) அறுவர்தம்தூலும் - அறுசமயத்தாருடைய சாஸ் 
இரங்களையும், அறிந்து - ஆராய்ந்தறிர் து, உணர்வுபற்றி - 

நல்ல விவேகத்தையடைந்து, மறுவரவு - குற்றமுடைய பொ 

ருள்களையும், மாறான-விரோதமான பொருள்களையும், நீக்ட- 

தள்ளி, மறுவரவு இல் - மறுபிறபபில்லாத, மாசாரியன் ஆ- 
இறக். தடக்கை யுடையவனா9, மறுதலைச்சொல் மாற்று தலே- 

விரோதமானசொழ்களை வரவொட்டாமல் செய்தலே, ger 
ரியன.து அமைவு - அசாரியனுடைய இயல்பு, 

ஆசாரியனுக்கு இருக்கவேண்டிய இலக்கண மென்னவெ 

ன்றால், எல்லாச் சாஸதிரங்களையும் கற்றதிர்து, அவற்றுள் 

குற்றங்களையும் விரோதம்களையும் தள்ளி, தான் ௪ரியான 
தடக்கை யுடையவனாடுச் €ஷரிடத்தில் தேர்ர்தபொருளு 

க்கு மாறான சொற்கள் வரவொட்டாமல் காத்து உபதேட 
ப்பதேயாம். 

மறுக்கப்பவெதாகையால், மறு - குற்றம், செயபபடுபொ 

ருள் விகுதிபுணர்ந்து கெட்டது. மாறு ஆன--பலவின்பாத் 
பெயர், இரண்டாம்வேற்றுமைத்தொகை விரியுமிடத்து அம் 

ுச்சாரியைபெற்று மாறானவற்றை யெனவிரியும். மாறு - 
விகாரப்பட்ட முதனிலைத் தொழிழ்பெயா, சாரி - சரிதை, 
மறுதலை - மறுதலித்தல், (எசு) 

ஒல்லுவஈல்லவுருவவேற்கண்ணிஞய் 
வல்லுவநாடி.வகையிஞல்-சொல்லின் 
கொடையினுத் போகஞ்சுவர்க்கந்தவத்தால் 
இடையாத்தவத் இனால்விடு 

(இ-ள்.) ஒல்லுவ - (டன்ஜேடொன்றை] இயைச்தனவான, 
சல்லு உருவ - நல்ல வடிவத்தை உடைய, வேல்கண்ணிஞரய் 4



ஏலாஇ மூலமும உரையுடி, ௬௯ 

வேல்போன்ற கண்ணை உடையவளே! வல்லுவ - ரல்ல ல்க 
ளை, காடி. - ஆராய்ச்ஐ, வகையினால் - (சொல்லத்தக்க) வகை 
யினால், சொல்லின் - சொன்னால், கொடையினால் - கொடுப் 
பதனாலே, போகம் - கல்ல அனுபவமும், தவத்தால் - தவத் 
இனால், சுவர்க்கம் - சுவர்க்கமும், இடையாத்தவத்தினால் - 

வேறுபாட்டை யடையாத தவத்தினால், லீ - மோக்ஷமும், 
(உண்டாகும்.) 

ஒல்லுவ--பெயசொச்சம், கண் என்னும் பெயரைக்கொ 

ண்ட முடியும்; ஒல்லு - பகுதி, ௨௬வ--இ.து குறிப்புப்டெய 
ரெச்சமாம், அல்லது உருவம் என்பது ஈறுகெட்டது. வல் 

ga வினையாலணையும் பலவின்பாற்பெயர், இரண்டாம் 

வேற்றுமைத்தொகை, (௭௭) 

நாற்கஇயு் துன்பகவைஇர்த்தல்வேண்டுவான் 
பாற்கதியின்பாற்படவாராய்ந்து-நூற்கஇயின் 
எல்லையுயர்ந்தார்தவமுயலின்மூன்றைந்தேழ் 
வல்லைவிடாகும்வகு, 

(இ-்.) காற்கதியும் - (தேவர்கதி மனிதரகதி விலங்கு 
68 தாவரகதி அய) சாற்கதிகளும், துன்பம் - துன்பத் 

தையே உடையனவாம்; கவைதீர்த்தல் வேண்டுவான் - இத் 

துன்பங்களைத்திர்க்க விரும்புசெறவன், பாற்க தியின் - இப்படி. 
ப்பட்ட பிரிவினையுடைய கதஇகளினது, பாற்பட - (கூறுபாடு 
கள்) பிறழாமலிருக்கும்படி, ஆராய்ந்து - சோதஇத்தறிர்து, 

ஜூற்கதியின் - சாஸ்இரங்களின் வழியினாலே, எல்லை உயர்ர் 
தார் - அவற்றின் எல்லைகளைக்கண்டு உயர்ச்சு முனிவர் செய் 
யும், தவம் - தவத்தை, முயலின் - செய்ய முயல்வானாயின், 
மூன்று ஐர௮ ஏழ் - மூன்றாவது ஐர்தால.து எழாவது ஜகம் 
களில், வல்லை - இடமாக, வீடு தகும் - மோக்ஷம் உண்டா 
கும், (என்,று) வகு - விரித்துச்சொல்லு, 

க௫-பிறப்பு, இப்பிதவித்துன்புள்களை நீக்க விரும்புவன் 
இவைகளைக் சரெமமாக் ஆசாய்ர்து, சாஸ்இிரங்கள் சொல்லிய



எப் ஏலாஇ மூலமும் உரையும் 

புழ. உயர்நீதவரீ செய்யும் தவத்தைச் செய்தால், மூன்ராம்பித 

ப்பிலாவ,தி ஐந்தாம் பிறப்பிலாவது ஏழாம் பிறப்பிலாவது 
அவசியம் மோக்ஷமடைவானென்பதாம் (௭௮) 

தாமிழர்் தபிள்ளைசலையிழக்சபெண்டாட்டி. 
வரயிழந்தவாழ்வினார்வாணிகம்-போயிழக்தார் 
கைச்தூண்பொருளிழக்தார் கண்ணிலவர்க்கய்ந்தார் 
வைத்துவழங்கவொழ்வார், 

(இ-ள்.) தாயிழர்தபிள்ளை - தாயில்லாத பிள்ளையும், தலை 
இழக்த பெண்டாட்டி - தலைவனை இழத பெண்பிள்ளைகளும், 
வாயிழகத வாழ்வினார் - வாயிலலாத வாழக்கையுடைய ஊ 
மைகளும், வாணிகம்போய் - வாத்தகம் செய்யப்போய், இழ 
நீதார் - பொருளிழஈ தவரும், கைதது ஊண் பொருள் இழச் 

தார் ௨ கையிலுள்ள உணவுககு ஆதாரமான பொருள்களை 

யிழச்தவர்களும், கண்ணிலவர்க்கு - கண்ணிலலாதவர்களுமர் 

இய இவர்களுககு, ஈய்சதார் - பொருள்தச்தவர்கள், வைத் 
௮ வழகூ - மறுபிறப்புககு வேணடியவைகளைக் கொடுத்து 

வைதது, வாழ்வா - வாழவாகள, 

பெண்டு ஆட்டி. - பெண்தன்மையை ஆள்பவள், (௪௯) 

சாக்காடுகேடுபகைதுன்பமின்பமே 
நாக்காரரொட்ட றைபோக்குமென-காக்காட்ட 
நட்டார்ககுயையிறறமக்கயைர்தகூறுடம் 
பட்டார்வாய்பபட்ட துபண்பு, 

(இ-ள்.) சாக்கா - மரணமும், கேடு. கெடுதியும், பசை - 
விரோதமும், அன்பம் இன்பமே - துன்பமும் இன்பமும், 
சாக்கு ஆடு - சொலலப்படுகிற, காடு அறை - காட்டார்சொல் 
தும் சொல்லில், போக்கும் - போகுதலும், எனராக்காட்ட- 

என்றுசொல்லப்பட்ட இவை, ஈட்டார்க்கு-சனேடிதர்களுச்கு, 
இயையின் - பொருச்திஞல், தமக்கு இயைந்தகூறு - ge 

'குப் பொருச்தின பாசமரச, உடம்பட்டார்வாய்- உடம்பட்ட் 
'வரிடதித, பட்டது - உள்ளதான், பண்புடகுணமாம்,



எலாதி மூலமும் உராயும், ளக 

தம்முடைய சேசர்க்குநேர்ந்த சாக்காடுமூதல் போக்சளவா 

யுள்ள துன்ப வின்டங்களைத் தமக்கு நேர்ந்தவையாக உடம்படு 

வதே குணமென்பதாம். 

கேடாவது பொருளிழக்கை முதலியன, இன்பம் -- நோய் 
முதலிபன) காக்காட-நாக்கு ஆதெல, பேசுதல், காட்டறை 

போக்காவது-நாட்டார்சொல்லும் புகழுக்கும் நிக்தைக்கும் 

உட்படுவது. காக்கு ஆட்ட--அட்ட - அட்டின, பலவினபால் 

வினையாலணையும்பெயா. வாய--ஏழஜருபு. (0) 

புலையாளர்புண்பட்டா ர்கண்கெட்டார போக்கில் 

நிலையாளர்கீர்மையிழந்தார்-தலையாளர்க் 

கூண்கொடுத்தூந்றாயுதவினாரமன்னராய்க் 

காண்கொடுத்துவாழ்வார்கலங்று, 

(இ-ள்:) புலயாளா - நீசாகளும், புண்பட்டார் - புஸ்பட் 

டவர்களும், கண்கெட்டார் - குருடர்களும், டோக்லெ நிலை 

யாளர் - தே௪சயாசஇரை செய்கறவர்களும், நீர்மை இழம் 

தா - மேன்மை இழச்தவாகளும், மலையாளாக்கு - மேம்பட் 

டவாகளும் அடிய இவாகட்கு, ஊண்கொடுத்து - உணவு ஆளி 

த்து, ஊற்றாய் - ஆதரவாய், உதவினஞா - உபகாரம் செய்த 

வாகள், மன்னராய் - ராஜாக்களாட, கொடுத்து - (பலர்க்கும் 

வேண்டியவைகளைக்) கொடுத்து, கலந்துவாழ்வார் - (தம் உற்ரா 

ருடன்) கூடிவாழ்வாரகள், காண் - அசை, 

தாழ்ந்தவர், கோய்பட்டவர், பொழறிகெட்டவர், யாத்திரை 

செய்பவர், மேன்மையாயிருர்து அதனையிழரீ சவர், மேலான 

இவ முதலானோரை ஆதரிததவர்கள் அரசராப் வாழ்வாக 

ளெனபது கருத்து. 

புலையென்பது யாரும் ல௬்தியம்பண்ணா திருக்கும்டடியான 

தாழ்மை. போக்கில் நிலை - பலவிடத்திழ்கும் போவதில் 

நிலைமை, ஊற்று 4 ஊன்றுவது, இதரவென்பதுபொருள் ; 

ஊனு என்பதில் னகரம் வலிந்தது, ஊற்று கர்ச்தாட்பொ



௭௨, ஏலாதி மலமும் உரையும், 

ருள் விகுதி புணர்க்துகெட்டது; முதனிலைத் தொழிம்பெயரு 

மாம், ஆதரவுக்கு அகுபெயர்; 

4 நமிழாசிரியர் மகனார் மாக்சாயனார் மாணாக்கர் 

கணிமேதையார்செய்த 

ஏலாதி முற்றிற்று: 

  

இல்லற.நாலேற்ற துறவத.நாலேயுங்கால் 

சொல்லறநூல்சோர்வின்றித்தொக்குரைத்து - நல்ல 

அணிமேதையா ய்நல்லவீட்டுமெறியுங 

கணிமேகைசெய்தான்கலந்து, 

(இ-ள்.) நல்ல அணிமேதையாய் - நல்ல அலங்கா. ரமான 

புத்தியை யுடையவளே ! இல்லறதழூல் - இல்லறதீதுக்குரிய 

நூலும், ஏற்ற - கொண்டாடப்பட்ட, துறவறநால் - துர 

வறத்துக்குரிய ராலும், (நூய) சொல்லறதால் - சொல்லட 

பட்ட தருமசாஸ்இரம்களை, சோர்வு இன்றி - தளர்ச்சியில்லா 

மல், தொக்கு உரைத்து - தொகுத்.துச்சொல்லி, பூயுங்கால் : 

பொரார்தினீதிடத்து, கல்ல வீட்டுநெறியும் - கல்ல மோஷ 

மார்க்கத் சணிமேதை - கணிமேதை என்னுங்கவி, ௧9 

ந்து. கூடச்சோக்கு செய தான்... 

கணிலேதை - யாவ ் சணிக்கப்பட்ட புத்தியை உடை 

யவன் 2 சித்தீ reo Rs எண்ணுதல், 
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ன்று, காப்பை நீக்கு எண்பது, சிக ., 
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* இங்ரு தமிழாசிரியரென்பவர் சங்கப் புலவருள் இரு௨ 

ரான மதுரைத் தமிழாிரியர் செய்குன்தார்ச்சிழார் எனத் 

தோன்றுகிறது.




