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ஸ்ரீ 

1] SIL] or. 

௮ருர்சமிழ் றிந்த அன்பர்களே! 

மீதிநால்களுட் ந்த நாலடியார் என்னும் நூலைச் சென்னை 

யூறிலர் கடியார் யப்-எ௭ பரீசைஷக்குப் பாடமாக நியமித்துவந்ததும், 

காலஞ்சென்ற வை. மு, சடகோபராமா நுஜாசாரியரும் நாலும் 

0௨ பூறிவர்சிடி தமிழ்ப்பாடபுத்தசங்கட்குப் பலவருஷகாலமாசு 

உரையெழுதி வெளியிட்டுவர்சதும் யாவர்க்குந் தெரியுமே. 

ஒவவொரு வருடத்திலும் ஐந்து அதிகாரம்விதம் மாத்திரம் 

உரையெழுதி வந்தகனால் இந நால் பூர்ணமாகாமல் சிதறிக்கெச்க 

வேண்டியதாக ரோரஈதது, 

அவவாறு சிதறிய பாகங்களை ஒருங்குசேர்த்து முழுப்புத்தக 

மாக.ர்டும்படி பலபெரியவர்களும் பிராணபதமானஎனதுநண்பர் 

களும் தூண்டியபடியால், அந்த நியமஈத்தைச் சிரமேற்கொண்டு, 

ஒருகால் வரத விஷயங்களை மறுபடி வராதவாறு நீக்கியும், இன்றி 

யமையாத ௮ரிய சில விஷயங்களை உரிய டுடங்களில் புதிதாக எழு 

திச்சொத்தும், இதுவரையில் பரடமாக நியமிக்கப்படாமையால் 

எங்களால் உமையெழுதப்்படாதிருந்த இறுதி ஐந்து௮ HET DE 

கம் புதிதாக உரையெழுதிச் சேர்த்தும், இர் நாற்செய்யுள்களோடு 
\ 

ஓத்த கருத்தையுடைய வடமொழிமமற்கோள்கள் கிடைத்தவற்றை 

ப வச்செய்யள்களின் 22 தா. இ இ: அவவசமச்யயுளகளின மழ அமைகதும எனது புத்திச்சழ்க்கு 

இயன்றவாறு 9 PVA BD 5 arr 

Gei nds Daj ஈடைச்சிறப்பு பொருள்துணுக்கம் அழ்ந்த 

கருத்த முருலியன பொதிந்து௱்ள இந்நீதிநூலுக்குத் தக்கவாறு 

உரையியற்றி வெளியிடுசற்கு அறிவினற்பெரியவரன் றி ௮றிவினற் 

சிறியனை யான் சகுதியுடையெனல்லென்.



௨ பதிப்புறை, 

, , . . , டக ஸு 

(இவ்வாறே திருக்குறரரக்கும் குறிப்புரைமுச லியன சத் தமாக 

வருகின்றன.) 

இப்பதிப்பிற் காணப்படும் நற்றங்கப்க் கணிசித்துக் குற்றவ 

களைப் பொருள்செய்யாது தாது இயற்கைகர்குணத்தாற பொறுத் 

தருளுமாறு பெரியாரைப் பிரார க்திக்கின்றோன், 

அவ்வாறு காணப்படும் குறைகளை எவராயினும் எடுத்துத் 

தெரிவித்தால், ௮வரைப் பேரறுதவிசெய்தவராகப் பாவிப்பதர்குச் 

சிறிது தடையு மில்லை 

இப்பதிப்புவிஷயத்தில் எனதுஈண்பர் ஸ்ரீ ௨. வே. ௪. ராஜ 
ata] . . ச ந டி . ச . 

கோபாலாசாரியாஸ்வாமி செய்த நன்றி எப்பொழுதும் மறக்கற் 

பாலதன்று 

இர_நாலை இடையுறின் ம CPD DIS F எம்பெருமானது திரு 

வருளைச் திரிகரணங்களாலும் oy UI GLb oul Loeb Sie கடப்பாடிடை 

யேன் யான், 

இங்ஙனம் 

PHISH) 

அன ஈத் | சே சிருஷ்ணமாசாரியன். 

Ga Bana ( 4) )



ஸ்ரீ 
விஷயசூசிகை. 

௪. அறுதுதுப்பால். 

&, 

உ, 

௩, 
வ 

(நி. 
௬. 
oT, 

BR. 

2. 

BF, 

5௫, 

2. &, 

௨... 

உ 

உச். 

க. துறவறவியல். 

செல்வநிலையாமை. 
இள மைகிலையாமை, 
யாக்கைநிலையாமை,. 

அறன்வலியுறுத்தல். 
தாய்தன்மை. 

அறவ, 

இன மின்மை, 

௨. இல்லறவியல். 

பொறையுடைமை, 
பிறாமனை நயவாமை, 

ஈகை. 

பழவினை. 

மெய்ம்மை, 

தீவினையச்சம். 

பொருட பால. 
க. அரசியல். 

கல்வி, 

குடிப்பிறப்பு, 

மேன்மக்கள். 

பெரியாரைப்பிமையாமை. 

நல்லினஞ்சேர்சல் 
பெருமை. 

DON 1 GO BILD, 

Be நட்பியல்: 

சுற்றந்த மால், 

நட்பாராய்தல். 

ஈட்பிற்பிழைபொறுத்தல், 
கூடாநட்பு. 

௧௨0 

௧௨௮ 

௧௩௫ 

BER. 

௧13௦ 

௧௫௪௭ 

& Fi A.



௪ விஷய சூசிகை. 

௩: இன்பவியல்: பக்கம் 

oh. அறிவுடைமை. ௨0௨ 

2.௬. அறிவின்மை. ௨03 

aT, ஈன்றியில்செல்வம் 2 

௪, துன்பவியல் 
Ly. ஈயாமை, 8௩0 

1.௯. இன்மை, 110 

௩0, மானம் பஹு 

the இரவச்சம் உ ௫௫ 

ர, போதுவியல், 

LL. அவையறிதல், O Trl 

௬. பகையியல்; 
hh. புல்லறிவாண்மை டா௩ 

hx, பே aD B ODL. ௨.௮0 

௩௫. இமை 2 2/87 

௩௬, கயமை, உரம் 

எ. பன்னேறியியல், 
௩௭, பன்னெறி, டக 

he காமத்துப்பால். 
க. இன்பதுன்டவியல், 

nf. பொதுமகளிர், nO Tu 

2. Qesmuarua. 
௩7. கற்புடைமகளிர், ௩௨௧௪ 

௪0, காம தலியல் ௩௨1) 

இவ்வாறு பாருபாடுசெய்யாமல் சிலர் இறதியதிசாரம்தைமாத்இிரம் 

சாமத்துப்பாலாகக் கூறு௨ர். இறுதியதிசாரத்தில்மாததிரம் ௮கப்பொருட் 

இளவித்துறைகள் பயில்வ.தும், அதற்குமுன்னுள்ள இரண்டு௮திசாரங்சளில் 

அவை முழுதும் பயிலாமையும் அவர்கட்கு ஆதாரம்; இருச்கு௱ளில் கர்புடை 

மசளிரென்ற பொருள்படும் வாழ்க்கைத்தணைஈல மென்னும் அதிகாரத்தை 

gps pound gy, பொதுமசளிரென்று பொருள்படும் ௨வரைவின்மகளி 

ரென்னும் அதஇிகாரத்சைப் பொருட்பாலிலும் சேர்ததுள்ளதும் ரோச்கத் 

த்க்கது, 

பொருட்பாலில் வரும் இன்பவியல் என்பதற்கும், காமத்துப்பாலில் 

வரும் இன்பவியல் என்பதற்கும் வேறுபாடு மாணாக்கர் அறியத்தச்சத, 

பொருட்பாலில் வருவதை  தலையின்பவியல் ? என்றும், காமத்துப்பாலில் 

வரு உதை : சடையின் பவியல் ? என்றும் வழங்குவர், 

 



e ஸ்ரீ 

1திகார அடைவு. 

*இறவிய லிருவகைத் தாமவை தம்முள் 

துறவே ழில்லற மிருரூன் நென்ப ; 

பொருளியல் வகையேழ் புலப்படக் சப்பின 

அரசிய லேழதிசார மாரும் 

நட்பியல் ரான்சுதிசார மின்ப 

மூன்றே துன்பவிய லதிசா 

ரான்2க யொன்ே பொதுலியல் பகையியல் 

கூறதிகார நான்கே பன்னெறி 

me OBST I மொன்றென. கிளப்பர் ; 

கடையின்ப வகைதான் 5S GOT (TF ou aD 5 
. ஆ ௬ ட 

யின் ப துன்ப வதிசா.] மொன்றே (Swi oor 

யின்ப apors Ogee... 

  

“செல்வரிலையாமை இளமைநீலையாமை யாச்கைமிலையாமை என்னும் 

௮திகாரஉடைவுக்கு மலைவு உளதாம்; அஃது யாசெனின்,--முன்பு யாச்சை 

நிலையாமையை உணர்ச்தி அதன்பின்பு இளமைநிலையாமையை உணர்த்திப் 
பின்பு அச்தஇளமைப்பருவச் திலே முயன்று உண்டான செல்வத்தின் நீலையர 

மையை உணர்த்தவேண்டாவோ? என்னின், -யாச்கைக்குப் புருஷாயுச 
நாறு3ய தென்றும், இளமைப்பரு௨ம் முப்பத தரண்டுஃய ழென்றும் ஒருரியம 

முண்டு ; இர்தஈசெல்௨ம் இத்தனைகாள்கிர்கு மென்று ஒருறுதியில்லாமை 

யால் இப்படி ஈருறுஇியில்லா5 செல்உம் ௨க்து எய்தியபொழுதே மறுமை 
த்கு உறுதியான ௮றவகளைச செய்யவேண்டு மென்ார்கு மூன்பு செல்வ 

நிலையாமையை வைச், அதன்பின்பு அப்படிரிலையாத செல்உச்சை அனுப 

வித்சற்கு இளமைப்பரு௨ச்தை ௩லையாகக் கருதியிராமல் முப்பத்திரண்டு 

உயதக்குள்ளே துறந்து தவமுசெய்ய உண்டு மென்றற்கு இளமைகிலையா 

மையினை அதிசாரவடைவு செய்து, பின்பு யாச்சைக்குச் கர்பித்த வயது 

நூறென்று சொண்டு ௮அதசைநிலையென்றுசருமாமல் அறத்தினை சாடோறம 

௨ழுவாமற் செய்யமேண்டு மென்றர்குப் பின்பு யாச்கைரிலையாமையைச் 

சொன்னா பென்பசாம். 

“அதலால், அற்ந்துப்பாலில் கிலையாமையின் விரைவு கூசற்பொருட்டு 
முந்துறச செல்வகிலையாமையினை வைச்து, அதர்குப்பின்பு இளமை நிலை 

யாமையினை வைத்த, அதர்குப்பின்பு யாச்கைகிலையாமையினை வைத்து, 

அதன்பின்பு இர்சப் பெறுதற்கரிய யாச்சையினைப் பெற்றபொழுதே அறஞ் 

செய்தத்பொருட்டாக. அரன் உவியு றாத்தலை லைக், அதன்பின்பாக ௮றத் 

  

% இத, பழைய எட்டுப்பிர தியிற் கண்டபடியே அச்சிடப்படன் றத,



௬ அதிகார அடைவு. 

இனை மறக்து விஷபங்களிலே மயங்சாமல் அச். தவிஷபங்களின் தாய்மையில் 

லாமையை அ௮றிவித்தற்பொருட்டுத் தூய்தன்மையினை வைத்து, அதன்பின் 
பாக.௮ப்படித் தூய் தன்மையில்கின் று மயங்சாமல் மறுமைச்கு உறுதியாக மனை 

வாழ்க்கையினைச் துறச்து தவஞ்செய்தற்பொருட்டாகத் த.றவென்னும்௮தி 

சாரத்தைவைத்து, அதன்பின்பு ௮ர்.சச்துறவுக்குமறு தலையாகிய சினம் எழா 

மல் உயிர்களின்மீ து௮ன்புவைத்தற்பொருட்டாகச் சினமின்மையைவைத்து, 

அதன்பின்பாக இப்படி ஒத்ச தவத்துக்கு மறுதலையாயெ பசியைப் பொறுத் 

தலும் அறியாமையால் ஒருவர் தமக்கு ஒருங்கு செய்தால் அதனைப்பொறுத் 

தீலும்வேண்டுமென்பதகொண்டு பொறைய/டைமையை வைத்து, அதன்பின் 

பாக இல்லறத்தை ஈடத்துவதற்குப் பிரர்மனைஈயவாமை பெரும்பான்மை 

யாதலினாலும் இந்திரியம்கள் செய்யம் மிகைகளை மீட்டுத் தம்வசத்திலே 

ஒருப்படுத்திக்கொள்ளுதல் முன்சொன்ன பொறையுடைமையினும் அரிதா 

தீலினாலும் அதன்பின் இர்தப் பிரர்மனைகயவாமையை வைத்து, இக்தத்தீய 

குணமில்லாதவனுக்கல்லது கொடுத்தல் கூடாதாதலின் பிறர் மனைஈயவா 

மையின்பின் ஈகையென்னும் அதிசாரத்தைச சேர்த்து, முற்பிறப்பில் ஒரு 

உர்க்கு ஒன்றைக்கொடாதவன் துன்பமுற்றுப் பசிப்மிணிஈலிய இரர் து திரிவ 

னென்னும் இதனை அறிவித்தற்கு ஈகைக்குப்பின்பாகப் பழவினையை வை 
தீத, இர்தப்பழவினையைத் தீரஉணரும் இ௨ன் உலகச்தில்கடச்தபோதும் 

ஒழுச்சத்தினைச் தப்பானென்பதுகொண்டு ௮அவ்கொழுச்சத்தின் உண்மை 

யினை மெய்ம்மையென்று பழவினையின்பின்பே வைத்து, உலகத் தில்ஈடர்த 

போதும் தான தருமங்களைச் செய்யாமல் இீமையிலே புரிக்சொழுகுமவற்கு 

அறிவித்தற்பொருட்டாச இப்பிறப்பில் மிக் துன்புறுவர் முர்பிறப்பில் 
திம்குசெய்தவ ரென்னுமத தோன்ற அதன்பின்பு தீவினையச்சத்தினே 

வைத்து, இப்படி அறத்துப்பால் பதின்ூன்று அதிகாரமாகச் சேர்த்து, 

(இனிப் போநட்பாலதிசாரவடைவு செய்தற்குச் கல்வியை முதலாக 
எடுத்துச்சொண்டார். அரசர்க்கும் மற்றும்ஒழிர்தோர்க்கும் கல்வியுண்டா 
னால் ௮வர்களால் உலகத்திற் பிராணிகள் க்ஷமப்படு மாதலானும் தருமம் பரி 

பாலிகச்சப்பட்டுஉருமாதலானும் பொருட்பகுதிக்குக் கல்வி இன் றியமையா 
தாதலின் கல்வியை முதலில் வைத்து, ௮ச்சக் கல்விக்குப்பின்பு அந்தக் 

சல்விச்குத் சக ஒழுகுதல் குடிப்பிறந்தார்ச்கு மிசவம் வேண்டு மாதலின் 
குடிப்பிறப்பைச் சேர்த்து, அதன்பின்பு எல்லாக்குணங்களிலும்வைத்து 

மேம்பாட்டுத்தன்மை குடிட்பிார் தரர்க்குப்பெரும்பான்மை யாதலின் அந்தச் 

குடிப்பிறப்புக்குப்மின்பு மேன்மச்களை வைத்து, இப்படிச்சொத்த மேன் 

மக்களைப் பிழைத்தவர்களுச்கு மறமைக்கு உறுதியுமில்லை இப்பிறப்பிலும் 

யாவராலும் இகழப்பட்டு ௮ர்தப்பிராணஉபிமானமென்றெதும் இல்லை 

யாய்விடு மாதலின் மேன்மக்களைப் பிழைச்சலாகா தென்பது சொண்டு 
அதன்பின்பு பெரியாரைப்பிழையாமையை வைத்த, இப்படிச்சொத்ச 
மூறைமையினையுடையாரைச் சேர்ர்து மதிப்புண்டாகவேண்டு மென்பது 

தோன்ற அதன்பின்பு ஈல்லினஞ்சேர்தலை வைத்து, ஒருவர் தயராகிலும் 

ஈல்லினஞ் சேரவே ௮வர்பெருமையடைவ ரென்பது சோன்ற அதன்பின்பு



அதிகார அடைவு. ள் 

பெருமையென்னும் அதிகாரத்தை வைத்து, ௮ந்தப்பெருமையும் முயற? 

யுடையார்ச்சல்லதில்லை யென்பது தோன்றப் பெருமைக்குப்பின்பு சாளாண் 
மையை வைத்த, இப்படி முயன்று செல்லத்தினையுண்டாக்கஇனார்ச்சல்லது 
சுற்றமுண்டாசா தென்பது தோன்றச் தாளாண்மைச்குப்பின்பு சுற்றர்தழா 

லைவைத்த, சுற்றக்சமுவியிருப்பாரொருவர் தமக்குச் சுர்றமாகத்தச்காரை 
அராய்ர்துகொள்ளவேண்டு மென்பது கொண்டு அதன்பின்பு ஈட்பாராய் 

தலை வைத்து, அப்படி ஆராய்ர்து உ௱வுகொண்டபின்பு அவர்செய்த பிழை 

களைப் பொறகச்சடேண்டு மாதலின் அதன்பின்பு ஈட்பிர்பிழைபொறுத்தலை 

லைத்து, ௮சன் பின்பு கூடாஈட்பாகிய முறைசேடுடையவர் தமது காரி 
யங்களைச் குறைவறப் பலிப்பித்தக்சொள்ளுமளவும் வேற்றுமை சிறிதும் 
புலப்படாமல் சலப்புண்டாக ௮௨ர் மனங்கொளச் கலச்து ope பின்பு 
கால்தாழ்த்துவிடவ ராதலின் ௮௨ர் குணத்தினைப் பின்பு தாம் கண்டு அவ 
ர௬டனே கரிசங்சொள்ளாமல் இது சிலர்க்கு இயல்பென்றிருத்தல் ஈட்பிற் 

பிழைபொறுச்கும் பெரியோர்க்கே உளதாகுமென்பது கொண்டு அதன் 
பின்பே கூடாஈட்பை வைத்து, இப்படி. ஒத்தாரையும் ஈல்ல௨ராக்டிச் தமது 

சுபாவமும் குன்றாமலிருத்தல் அறிவுடையோர்க்கல்லது கூடாதென்பது 
கொண்டு அறிவுடைமையினை அதன்பின்பு வைத் த, அறியாமையால் வருக 

குற்றம் விரித்துரைத்தாலல்லது முன்சொன்ன அறிவடைமை சாயாமல் 
நில்லாதென்பது சொண்டு அல் ௨றிவடைமையைப் பேணயேண்டி அதன் 

பின்பு ௮றிவின்மையை வைத்து, இர் த௮அறிவுடைமையில்லாதார்ச்கு உளதா 

இய செல்வம் பிறர்க்குப்பயன்படா தென்பது தோன்ற அதன்பின்பே ஈன்றி 

யில்செல்வத்தை வைத்து, இர்தச் செல்வம் பிறர்ச்குப்பயன்படாமையால் 

அதனால் வரும் குற்றம் தோன்ற அதன்பின்பு ஈஉயாமையை வைத்த, ஒருவர் 

ச்கு ஒன்றைக்சொடாமல் மறுமைக்குஉறுதியான ௮றங்களையும் செய்யாமல் 

தன் உடம்பிலைச் செறித்திருச்குமவனே மிடியனென்று சாட்டுதற்கு ஈயா 
மையின்பின்பே இன்மையை வைத்து, வறுமையுற்றவலுக்கே மானிக் 

சத்தக்க செய்சை உண்டாகு மாதலால் அப்படி. வறுமையிலே துன்பமுறுப 

லன் மானபங்கம் வர்சகாலச்து வறுமையாலும் இடச் து ஈலங்காமல் தன்பிரா 

ஊனைவிட்டாவதுமான த்தினைப்பரிகரித்தல்பெரும்பான்மையா தலால் ௮5 

பின்பே மானமென்னும் அதிகாரத்தை வைத்த, அப்படி மானத் இனைப் பரி 

சரியாமல் ௨ஐமையினால் பிதர்பச்கல் சென்று இரர்து உயிர்வாழ்வமென்று 

தணிவராயின் இல்வுலகத்தில் இடுபவரும் இல்லையாய்க் சண்ணேட்ட 

மின்றி இகழ்ப௨ேோர பெருகு௨ராதலின் இரப்பினை அஞ்சவேண்டும் மான 
முூடையாரசொருவராதலால் இரவசசத்தை அதன்பின்பே வைத்து, எல்லாச் 

சல்வியையுமுடைய பலசபையிலும் இருது உலசத்திலுள்ளாருடைய இயல் 

புகளையும் அறியுமவர் இரப்புக்குத்துணிர்து செல்லாரென்பது தோன்ற 

அதன்பின்பு அவையறிதலை வைத்து, சபையிலுள்ளாரியல்புகளை அறியாமல் 

அவைக்குள்ளே ஒன் மனைச சொல்லி இகழப்படமேவர் புல்லறிவாள சாசலால் 

அவையறிவார்க்கு இவை குற்றமாதலின் ௮வையறியுமவர் இச்சச்குற்றர் சவிர 
வேண்டுமென் றற்கு அவையறிதவின் பின்பு புல்லறநிவாண்மையை வைத்த, 
இர்தப் புல்லறிவு ரில அறிர்தும் ௮றியாமலு முள்ள தன்மையாகு மாதலா



௮ அதிரா அடை, 

லும் பேதைமை ரேராக நுறியாமலே பயிருக்கு மாதலாலும் புல்லறியாண் 
மைச்குப்பின்பு பேதைமையை வைத்து, அறிவிலனென்னுமாச்திரமல்வது 

பிறர்செல்வங்கண்டு பொருமையு 2 அஉரைப்புரலகூறுதறும அவர்மனய 

கொள்ளும்படி. அ௨ருடனே கூடி ௨ ரவுபோலேதிரிர து அவர்க்குத் தாழ்வு 

செய்தலு மாகிய 4 ழ்மைகஈ்குணம் பேசைமையினும் மிசவும்கிர் இிக்கப்பி 

மாதலின் அதன்பின்பு ॥ழ்மையென்னும் ௮திசாசதை வைத்து, இந்தக் 

ரீழ்மைபோலன்றியே சனக்கு ஒருவர் பலசன்றிகளையுஞு செய்து தானும் 
அவராலே பரிகாரப்பட்டிருர்தாலும் அவர்செஞ்சறியாமல் தனக்குச இறிது 

குறையுண்டாகல் அயவளவுமாசதிரதழைசக்கொண்டு அவர்களுக்குக் கொலை 

பினை சசெய்தும் தன்னை தெருஙகிமா தார்சிலாசகுப் பயனபட்டும் ஆசார 

செய்த ரறிதபொருள்பெறின் தன்னைப் பெரியானாரவளுக மதிததும் 
பாவர்சிலரையமகண்கேமட்டமா ௮40 திர்ரீன்று குடிப்பமுதான ௨சனற 

களைச் சொல்லியும் இ5சகசைய குணங்களை யுடையனாதல் காரணமாக முன 

சொன்ன சீழ்மையினும் மிகவு வச்சப்பி மாதவீன் அதன்பின்பு கயமை 

யினை வைச.தா, பின்பு த.திசா£த்தில் ஏறின பாட்டு,களை யெடுத்துப் பன் 

னெறியென்று ஜா ௮திசாராசழையைதது, இப்படி டொருட்பால் இருபது 

கான்கு அதிசகாரயுகளையும் அடைவுசெயது, 

காமத்துப்பாலில் மூசந்கண்ணே திழிமானகுணங்களையுடையபொது 

மகளிரையைதது,இர்சப் பொதுமகளீர் குண்களொன்றுமிலராகலே 5ல்ல 

குணமுடையார் எல்லாராலும் மதிக்சப்பலல ராசலால் அதன்பின்பு கற் 

புடைமகாிளரை வைத, அதன்பின்பு காமரதமியலை வைத்து, காமததப் 

பால மூன்று௮௫சாரவகளையும் அடைவுசெய்த. 

“இப்படி சார்பது௮இிசாரம்சவூம் அடை ய்செயயப்பட்டன, 

“இக்க அறம் பொருள் இன்பம் என்னும் மூன்றையும் இர்நூலிற்கூறிய 
படி,., CO ஆய்ர்து. ஒழுகினவர்ககு வீடு2பறும் இத்திச்கு மென 

அறிக? 3 

டிகை கட சாவ 1 ரணகளான். 

செவவசவையவையகவ னைக வதய வைள சவைவவவ வைய உலையா வெவகைவ கை அகவை அன்னை. OR ed A Ate On ப em hee 

“அறம் பொரு ளின்பம் வீடடைதல் gi uw ew”? என்பத நன்னூல்,
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௦ 

றப் ov iQ gir 

பர்லாங், 

முன்னொருகாலத்திற் சமணமுனிவர் எண்ணாயிரவர் கொடிய 

பஞ்சததால் தத்தம் நாடுவிட்டுப் பாண்டிகாடடைந்து ௮வ்வரச 
னால் ஆதரிக்கப்பெற்று ௮வனதவையில் ௮மரக்திருக்தனர். பன் 
ஞளைகழித்துப் பஞ்சம்டீங்கித் தர்நாடு செழித்த தறிக்து ௮வர்கள் 

சித்தம் பிறப்பிடஞ்செல்ல விருப்பமுற்றாராய்ப் பாண்டியனை விடை 

வேண்ட, அவலும) பன்னூற்பயிற்சியுள்ள அ௮க்ஈல்லிசைப்புலவர் 

இருப்பது தன் ௮வைக்கு ஓர் ௮லங்காரமாமெனக் கருதி ௮வரைப் 

பிரிந்திருக்க மனமில்லானாகி விடையளியாது தாமதித்துவந்தனன். 

இ௫்கனமிருக்க, ௮ம்முனிவரனைவரும்) சங்கேதமாய், ௮றமுதற் 

பொருள் நான்கும் ஈன்கு புலப்படுமாறு தனித்தனி ஒவ்வொரு 

வெண்பாவைப் பாடிச் சிற்றேட்டிலெழுதித் தக்தமதுபீடத்தின்£ழ் 

வைத்து) ஓரிரவில் யாரும் ௮றியாவண்ணம் அந்நாட்டை அகன்ற 

னர். பொழுதுபுலர்ர்ததும் ௮ம்மனனன் அ௮ப்புலவரைக் காணாம 

௮ம் சென்றஇடர் தெரியாமலும் வருக்கு, ஏவலாளரைக்கூவி,௮வர் 

இருந்த ஆசனங்களை அப்புறப்படுத்துகையில், ஓவவொரு பிடத் 

Ban api ஒவ்வொரு வெண்பாட்டுச் சட்டிலெழுதி வைக்கப்பட் 

டிருந்தது. அவற்றை எடுத்துப் பாரத்து, ௮ப்புலவரைப் பிரிந்த 

ஆற்றாமையான்;அரசன்,௮அவற்றை வையைப்பேராற்றில்வாரியெறிய 

எவினான். அவ்வாறு எடுத்தெறியப்பட்ட ௮வற்றுள் நானூறு பா 

டல், நீர்வழிச்சென்று நெடுங்கடல் சேராது எதிரேறிச் சென்றன. 

இம்மகிமை சண்டு, அரசன், மிகவும் ஆச்சரியமுற்று, ௮வற்றை எடு 

த்து ஒரு நாலாக்க, நாலடியார் என ஓர் ஈற்பெயரிட்டு வழங்கென். 

இதனை, 
₹ மன்னன் வழுதியர்கோன் வலையைப் பேராற்றின் 

எண்ணி யிருமான்கா டாயிரவர்--உன்னி 
எழுதியிு மேட்டி லெ ஈடர்த 

பழுதிலா சாலடியைப் பார்”? 

என்லும் வெண்பாவினால் ௮றியலாம். 

பிற்காலத்திற் பதுமனார் என்னும் புலவரொருவர், இக்.நாலு 

க்கு, பால் இயல் ௮திகாரம் என்னும் பாகுபாடுசெய்தன ரென்பர், 
1



௨ நாலடியார் வரலாற. 

இதன் 
:£ வளங்கெழு திருவொடு வையச முழுது 

மூஎங்குளி ரின்பத் இன்ப முவப்ப 

வண்பெருஞ் சிறப்பின் மாதவம் புரிர்சா ௮ம் 

கெண்பெரும் குன்றத் திருச் தவ முனிவ 

ரறம்பொரு ளின்பம் வீடெனு மிவற்றின் 

இறம்பிற சறியுர் திறத்தை சாடிப் 
பண்புற வெடுத்துப் பாங்குறப் பகர்ந்த 

வெண்பா வியலெண் ணாயிர மவற்றுட் 

பாசெதிர் கொண்டு பரவி யேத்த 

$ெதிர் வரத நிறையணி பெற்ற 
மேனூற் றகையின் விதிமுறை பிழையா௮ 
சானூ றவற்றி னயந்தெரிர் தோதிய 

ம௫மலர்ச் சண்டார்ப் பதுமன் றெரிர்த 

ஷலையமில் பொருண்மை யதிகா ரர்தா 

மெய்யா ஈலத்த வெண்ணைக் தவற்று 

ளறவியல் பதின் மூன் றரசர்ச் குரிய 

பொருளிய லிருபத் தொருரான் இன்ப 

மரன்ற வகையை மூன்றென மொழிந்தனன் 

சான்றோ ரேத்தர் தருமத் தலைவனே?” 

எனப் பழைய ஏட்டுப்பிரதி யொன்றிற் கிடைத்த ஆூரியப்பா 

வால் அறியலாம், 

இப்பதுமனார் இந்நூலுக்கு (திருக்குறளுக்குப் பரிமேலழக 

ருரைபோல்) மிகச் சறந்ததோருரையும் இயற்றின ரென்பர், இக்ரா 

லில் அங்காங்குச் சிலபாடல்கள் அவ்வவ் வதிகாரத்தோடு நன்கு 

பொருகதாமல் வருந்திப்பொருத்தத்தக்கவையா யிருத்தற்குக் சார 

ணம், இயற்றும்பொழு?த ௮ திகாரப்பகுப்புட னியற்றப்பட்டதொ 

Chor உல்லாமையும், பின்பு ௮வ்வரையறை செய்யப்புகுக்தவர் ஓவ் 

சோர திகாரத்திற்குப் பப்பத்துப் பாட லென்லும் நியமம் கொண் 

டமையு மென்க, 

! கெள்ளாண் மரபுச்கு வேசமெனச் சான்றோ 

ெல்லாருல் கூட யெடத்தனைத்த--சொல்லரயர் த 
நாலடி சானூறு ஈன்கெனிதா வென்மனத்தே 

சல.மூட னிற்க தெளிர்,த?? 

எனப் பின்னோர் இச் நூலின்பெருமையை இனிதஎடுத்து ஒத 
யிருத்தும் காண்க,
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நாலடியாா. 
குறள்வெண்பாச்சளினாலாகயெ நூலுக்கு : தறள்? எனப் பெயராஞற் 

போல, சாலடிஷெண்பாக்களினாலாடிய இக் நாலுக்கு ! நாலடி? எனப் பெய 
ாயிற்று, ' தருச்சோலையார்." * திருவுச்தியார்,? ! திருச்சளிற்றுப்படியார்.” 

 தவஞானித்தியார்” என்ற நூற்பெயர்களிற் போல, சிறப்புப்பற்றிய ஆர்" 

விகுதி கூட்டப்பட்டு, நாலடியார் என்று ௨ழங்கலாயிற்று, காலடி என்ப 

தற்கு - நான்காகயெ அடிகளை யுடையதென்று பொருள் ; பண்புத்தொகைப் 

புறத்துப் பிறந்த ௮ன்மொழித்தொசைச் காரணப்பெயர், நீதிநூல்களுள் 

இர்நூல் திரச்குறளோடொப்ப மதிச்சப்பட்டு, * அலும் வேலும் பல்லுக்கு 

28, சாலு மிரண்டும் சொல்லுக்கு உறுதி? [ஆல் - ஆலம்விமுது. வேல் - 

சருவேலங்கசொம்பு, சால்-சாலடியார். இரண்டு-குறள் ,“பழகுதமிழ்ச்,சொல் 
லருமை சாலிரண்டில் ”” என்றபடி 'திருச்குறள்? நாலடியார்” என்று கூட்டி 

வழங்கப்படுதலால், சாலடி என்பது - சான்கு அடிகளையுடைய வீருத்தம் 

முதலிய வேற பாடல்ஈளின்மேற் செல்லாமல், நால்வசைப்பாக்களுள்ளும் 

முதன்மையையும் அசர்தணர்சாதியாதலாற் சறப்பையு முடைஸமபரறி 
் முதற்பா * எனப்படுவதான வெண்பாவின் மேலேயே நீன்று, அம்வேண்பா 

வினுள் சான்கு௮டிகளையுடையனலாய் நூல்களுட் பயின்றுவருத நேரிசை 

இன்னிசை வெண்பாக்களையே உணர்த்தி, அவற்றாலாயெ நூலுக்குச் கருவி 

யாகுபெயராயிற்று, இர் நாற்பெயர் நாலடிநானூறு என்றும் ரில பிரதிகளிற் 

சாணப்பென்ற த, 

நாலடியார்? என்றும் * நாலடி நானூறு? என்றுஞ் சொல்லப்பட்டு 

றப்புப்பொருர்தி வழங்கு ற இச்£தி.நூல், 4 நாலடி சான்மணி கானுரப 

தைச் இணை முப், பால் சகம் சோவை பழமொழ் மாஞூலம், இன்னிலைய 
சாஞ்"ியோடு ஏலாதி யென்பவே, கைந்நிலையொ டாம் £ழ்ச் கணச்கு"'என 
க்கறப்பட்டுள்ள சங்கமருவிய பதினேண் கீழ்க்கணக்தக்களுள் முதலாவ. 
பதினெண்$ூழ்க்சணக்குக்களுள்ஒன்றெனவே, இத கடைச்சங்கத்தார்கால 
த்திற் செய்யப்பட்டு ௮ச்சங்கத்தில் அரங்கேற்றப்பட்ட தென்றும், ஏறக் 

குறைய டூரண்டாயிரம்வநடங்கட்கழன் தோன்றியதென்றும் தெளியாக 
விளல்குன்றது. இர்.நூல், ஒருவராற் பாடப்பட்ட தன்று ; பலபுல௨ர்ச 
ராழ் செய்யப்பட்ட செய்யுள்களால் ௮மைந்ததாம்; ஆதலால், Bi gral 
இள்ள * கூறியதுகூ.றலும், (மாறகொளக்கூற "லும் குத்றமாகா, 

இனி, பதினேண் கீழ்க்கணக்காலன :--௪, சாலடியார், ௨, சான் 

மணிக்சடிசை, [சால் ராற்பத--]௩. இனியலைசாற்பது, ௪. இன்னாகாற்பது, 

டு, சார்சாற்ப.௫, ச, சளவழிராற்பது, [சால்றச் திணை -: ] ௭, ஐர் திணை யைம் 

பது, ௮. ஐச்திணை யெழுபது, ௬. திணைமொழி யைம்பது, ௪0, திணைமாலை



௪ நாலடியார். 

தூற்ழைம்பது, ௧௪. முப்பால் [--இருக்குறள்], ௧௨. திரிககெம், om. Car 
வை [ஆசாரக்கோவை], ௧௪. பழமொழி, சடு, மாமூலம் [-றுபஞ்ச 
மூலம்], ௧௬, சாஞ்சி [- மு. துமொழிச்சாஞ்], ௪௭, ஏலாதி, ௧௮. கைச்நிலை 

என்பன. ['சானாற்பது? என்பதிலுள்ள சால்? என்பதை 'ஐச்.தஇணை” என்பத 

னே கூட்டுக :கூட்டவே,சால்ஐச் தணை”என்ப.து-ஐர் தணைப்பொருளுண 
ர்த் தம் (ஐ இணையைம்ப_.து * முதலிய சான்கு நூல்களின் மேல் டற்கும்.*கைக் 

நிலை'-ஈச்னொர்க்னெயர் உரையில் மேறர்சோள்காட்டிய நூல்களுள் ஒன்று, 

இனி, சங்கத்தார் காலத்து நூலகள், 8ழ்ச்கணக்கு மேர்சணக்கு என 

இருவசையாச௨ழக்கப்பட்டன.௮வம்றில், மேர்கணக்காவத-வெண்பா,ஆூ 
ரியப்பா , கலிப்பா, வஞ்சிப்பா, மருட்பா என்னலும் ஐச் துவகைப்பாக்களாலும் 

ஐம்ப துழு சல் ஐச்.நூறு இறுதியாக வருவது: கீழ்க்கண்க்காவது - அறம் 

பொரு ளின்பங்களைப்பற்றிய வெண்பாச்சளினால் அத்தொசைபட வருவது; 

(இதனை, மேல் £ழ்ச் கணக்கென இருவகைச் கணக்கே," மேற்கணக் 

செனவும் டீழ்ச்சணச் கெனவும், பாற்படு வசையாற் பகர்ச்சனர் கொள 
லே”? * அசவலுல் கலிப்பாவும் பரிபாடலும், பதிற்றைர்தாஇி பதிற்றைம்ப 

தீர, மிகுத்தடன் தொகுப்பது மேற்சணச் செனவும், வெள்ளைத்தொ 

கையு மவ்வகை வேண்டின், எள்ளறு €ழ்க்கணச் கெனவுங் கொளலே,” 
ஐம்பது முதலா ஐர்நா நீறா, ஐவகைப் பாவும் பொருள்கெறி மரபின், 
தொகுச்சப்பளுவது மேற்கணக்காகும்,"?அடிநிமிர் வில்லார் செய்யுட் டொ 

குதி. அறம் பொரு ளின்ப மடுக்கு யவ்௨கைத, திறம்பட வருவது கீழ்க் 

சணக் காகும்?” என்ற பன்னிரநபாட்டியர* சுத்திரல்களால் அறிக.) Eps 
கணக்கு வெண்பாவினின மும் விரவி௨ருதலையும், ஐம்ப தினுங்குறைந்து காற் 
பதாகவும் ஐர் நூற்றினும் மிக்கு ஆயிபத் துமுஈ நூற்றுமுப்பதாசவும் வருதலை 

யும் *உரையிற்கோடல் என்னும் உத்தியாலும் பிறவார்றாலும் அமைத்துக் 
கொள்க, மிச்ச அடிகளையுடைய பலஉசைப்பாச்களால் வருவதுபற்றி மேற் 

சணக்சென்றும், குறைர்ச ௮டிகளையுடைய ஒருவகைப்பாவால் வருவதுபற் 

றிச் £ழ்ச்சணக்சென்றும் காரணக்குறியமைச்தனவென உணர்க. இங்கனங் 

சொள்ளுதந்கு, *'அடி.கிமிர்வில்லாச் செய்யுட்டொகு இி??என்ற தம் ஆதாரம், 

இனி, இச்.நால் வேளொரு நூலின்வழியே தோன்றியதென்று கொள்ள 
இடமில்லாமையாலும், சமணசமயத்த விளையினீம்வெிளங்யெ அறிவை 

யுடைய முனிவராற செய்யப்பட்ட தாதலாலும், முசனூல் வழிநூல் சார்பு 

தூல் என்ற ,நால்௨சை மூன்றில் இது ழதனூலின்பாற்படு மென்ச, 

சமணசமயத்துப் பெருங்சாப்பியமான 2ேச9ர்சதாமணியின் உரை 
யில் ஆசிரியர் சச்ரினார்க்னெொயர் பிறரும் இச்சமயத்தார் (சறுகா பெருசா 

மூறைபிறழ்ஈ து வாரா”! (சாலடியார், பழவினை, ௧௦)என் 2 தனானும் உணர்க? 

என உரைத்ததனால், இர்.நால் சமணசமயத்தார்செய்ததென ஈன்குபுலனா 

ன்றது. இச்சொள்சைக்கு மற்றும்பல ஆசா ரங்களும் உண்டு, 

இர் .நால்,சசரினர்ச்னெயர் பரிமேலழகர் அடியார்ச்குஈல்லார் முதலிய 

சிறச் த உரையாசிரியர்சளால் எட து௮ளப்படும் பிரமாண தால்களுள் ஒன்று,



நாலடியார். ௫ 

இனி, %இர்நூல் செய்கின்ற காலத்திற்கு இலசக்சகணதால்சள் அகத்திய 
மூம் தொல்சாப்பியமு மாதலாலும், தொல்காப்பியச் சிறப்புப்பாயிரத்தில் 
முர. த நூல் கண்டு முறைப்பட வெண்ணி'” என்றபடி. தொல்காப்பியம் 
அகத்தியத்தின் ௨ழி நூலாதலாலும், பிறர்கூறிய நூல்கள் நிரம்பிய இலச் 

கணச்சன அுன்மையாலும், தொகுத்துச்செய்யப்பட்டு வழச்கு நூலாகிய 

தொல்காப்பியம் இடைச்சங்கம் மூதலாச இன் ரளவும் உளதாதலாலும், 

தொல்காப்பியத்திற் கூறிய இலக்கணமே இதற்கு இலச்கண மென்று 

உணர்க ; ௮சர்நூலிம் செய்யுளியலில் ஆூரியர், பாசான்கு என்றும் ௮வற்றை 

அறம்பொருளின்பத்தாற் கூறுக வென்றும் கூறி, பின்பு, அம்மைமுதலிய 

எட்டும் [௮அம்மை, அழகு, தொன்மை, தோல், விருக்து, இயைபு, புலன், 
இழைபு என்பன ] தொடர்நிலைச் செய்யுட்கு இலச்கணமென்று கூறன் ற 

இடத்து, ''வனப்பியல் தானே வகுக்கு காலைச், சன்மென் மொழியால் 

தாயபனுவ லோடு, அம்மை தானே அடிஙிமிர்வின்்தே!? என்ற சூத் திரத்தால் 

(இிலவாய மெல்லியவாய சொல்லோடும் இடையிட்டெர்த பனுஉலிலக் 
கணத்தோடும் ௮டி.நிமிர்வில்லத ௮ம்மையாம்' என்று கூறினமையின், இம் 
நூல் ௮ககனம்கூறிய அம்மையா மென்று உணர்க, இன்னும், ௮சசூத்திர 
வுரையில், (அடி. கிமிராது” என்றது, ஐர்தடியின் ஏருது என்றவாறு. (சாய 
பனுவலோடு! என்றது, அறம் பொரு ளின்ப மென்னும் மூன்றற்கும் இலச் 

கணஞ்சொல்லுப : வேறு இடையிடை அ௮வையன்றியுக் தாய்ச் செல்வது 

என்றவாறு, அஃதாவது பதினெண்டூழ்க்கணக்கு என உணர்க, அதனுள் 

இரண்டடியானும்ஜர்தடியானும் ஒரோசெய்யுள் வர்தவாறும், அவை லெ 

வாய மெல்லிய சொழ்களான் வந்தவாறும், அறம் பொரு ளின்பமென அவற் 

நிற்கு இலச்சணங்கூறிய பாட்டுப் பயின்றுவருமாழறம், கார்சாற்பது களவழி 

சாற்பது முதலாயின வர்தவாறுக கண்டுசொள்க”என்றதும் ௮றிதற்பால.து, 

  

% தலைச்சமங்கத்தார்ச்கு ௮சச்தியம்மாத்திரமும், இடைச்சம்சத்சார்க்கு 
அகத்தியம் தொல்காப்பியம் மாபுராணம் பூகபு ராணம் இசைநுணுமசம் முத 
லியனவும், கடைச்சக்கத்தார்க்கு அசத்தியம் தொல்காப்பியம் என்னும் 
இவை மாச்திரமும் இலச்கணமென்பதை, இறையனாகப்பொருளின் கக் 
ரருரையாலும், தொல்காப்பிய ஈச்ஏினார்ச்ியத்தாலும், பிறவா ச்றாலும் 
PDs. தொல்சாப்பியப்பொருளதிசாரவுரையில் (அசத்தியமுர் தொல்காப் 
பியமூமே தொகைகளுச்கு நூலாகலின்? என்றத, எட்டுத்தொகைகளோட 
சமகசாலத்தனவா௫ய பதினெண்$ழ்க்கணக்குக்களுக்கும் ஒக்கும்,



ஸ்ரீ 5 

நாலடியார் மூலமும், 

தெளிபொருள் விளக்கமும். 

உரைரப்பாயிரம். 

கடவுள்வாழ்த்து, 

* 6 வானிடு வில்லின் வரவறியா வாய்மையாற் 

கானில் தோயாக் கடவுளை---யா நிலஞ் 

சென்னி யுறவணஙக்டுச் சேர்துமெம் முள்ளத்து 
முன்னி யவைமுடி.க வென்று,”? 

இச்திரன் முதலிய தே.உர்களுடைய சுவர்ச்கம் முதலிய உலகங்களை 

யும், அளவிறர்த பேரின்பத்தையுடைய அழிவில்லாத முத்தியுலக த்தையும் 

& இஃத் கடவுள்வாழ்த்து ; அஃசாவது - எடுத்தச்சொண்டசாரியம் 
இடையூறின்றி இனித முடி2.ற் பொருட்டுக் சவி தான் வழிபடுசடவுளையா 
௨து எமித்தக்கொண்டபொருட்கு ஏத்புடையசடவுளையாவத வாழ்த ததல். 

அ௮௨ற்றுள், இவ்வாழ்த்து - தமக்கு வழிபடுடவுளாகய ௮ருசதேவளைப் பற் 
றிய தென ௮றிக. 

!இதன்பொருள்,) வான் - மேகச்தில், இடு - உண்டான் ற. வில்லின்- 
(இர் திர)சனுசைப் போன்ற, வரவு -(உடம்பின் ) வருகையை, வாய்மையால்- 
தத்தவஞான த்தினால், அறியா - அறிர்த,--(எம் உள்ளத்து - எமத மனத் 
தில், மூன்னியதை - செய்யகினை ததயை, மு.டி.௪ - (இடைபூறில்லாமல் இனி 
மையாய்) கிறைவேறுக, என்று - என்று எண்ணி,--சால மிலம் தேயா 
சடவுளை - (தனத) பாதங்கள் பூமியிற் படியப்பெருத (௮௬௧) தேவளை,-- 
யாம் - நாம்,--நிலம் சென்னி உற- தரையிலே ஜலை பொருர்தம்படி, 
வணங்டு - நமஸ்கரித்து, சோ தும் - சரணமடைவேரம்; (என். றவாறு.) 

எனை அவவ அவவை, ene genre 

  

: உள்ளத்தில் நினைத்தவை” என்றதில், பிறப்பறுத்தலும் அடங்கும். 
அறியா,என்று,சடவுளை, யாம, வணக்கச் சேர்தும் என முடிபுசாண்சு, 

வானத்தில் தோன்றுறெ இர்.திரவில் இப்பொழுதென்றம் இன்னபடி. 
யென்றுர் தெரியாமல் உண்டாட உடனே உரு ௮ழிர். தபோவதுபோல, உட 
ம்பும் உண்டாகி நிலையில்லாமல் அழிர் தபோவதனால் ௮2 அழிவதற்கு 
முன்னமே கினைத்தசாரியங்கள் சைகூடும்படி சாம் கடவுளைச் சேர்வோ 
மென்று கருத்து, 'வானிலீடுஇன் றவில்லின து தோற்றமும் அழிவும்போன்ற 
பிறப்பா௫ுய இயல்பை யறிர்து” என்ற பழையவுரையைத் தழுவி இல்கனம் 
உரைச்சுப்பட்டது. இனி, £ீவக?ர் தாமீணியில் ‘wpa Crag வானிடு



அ நாலடியார். 

அடையும்வழயறிர் த அடைவதற்கு உரிய மனிதர்சட்கு உறுதியைத் தருவ் 

தென்று உயாஈ் தவர்களாற் குறிச்சப்பட்ட பொருள் கான்சாம் ; ௮வை-௮.றம் 

பொருள் இன்பம் வீடு என்பன: ௮வ.ற்றை முறையே வடநூலார், தர்மம் 

அர்த்தம் சாமம் மோக்ஷம் என்னுஞ் ௪.தர்வித புருஷார்த்தம் என்பர், ௮வற் 

pa, வீடு என்பத 1மனத்துக்கும் வாக்குக்கும் எட்டாத நிலைமையை 
  

சிலையிற் றோன்றி'? என்றவிடத்து, “நூல்கள், இர்திரவில் இன்னவாறு 
தோன்று மென்று அதுதோன்றுமுறைமைகூறா வாகலின், அங்ஙனக் 
தோன்றுகின் ஐ தேவர்க்கு ௮%த உவமையாயிற்று; இக்கருச்தானன்றே, 
வானிடுவில்லின் வரவறியா'” என்றார் பிறரும்? என்று ஆரியர் ஈச்௫ஞார்ச் 

இணியர் உரைச் தள்ளதனால், அறியா என்பதை ஈறுகெட்ட எஇர்மறைப் 
பெயசெச்சமாகச்கொண்டு கடவுளுக்கு அடைமொழியாக, அசாயத்தில் 
தோன்றுகிற இர்திரவிற்போல இன்னவாறுசோன்றுமென்று மூன்புவரு 
ையறியப்படாக கடவுளை யென்று உரைத்தல் ஈச்௫னார்க்கிளியர்சரு.த் 

தெனத தெரிஇன் றது; '*திருவி லிட்டுத் திசழ்சரு மேனியன்?” எனச் சிலப் 
பதிகாரத்திலும், மணிமேகலையிலும் இர்.திரவில் தெய்வவடிவத்தக்கு ஒஸி 
யில் உ௨மைகூறப்பட்டவாறு சாண்க, 

வில்லின், இன் - ஐந்தனுருபு, ஒப்பு. மூதலுரைக்கு அறியா” என் 
பது - உடன்பாட்டு இறர்தகாலவினையெச்சம், வாய்மை - மெய்ம்மை : 

மெய்யறிவுக்கு ஆகுபெயர். வாய்மையால் அறியா என மொழிமாறி இயை 
யும். இணி, வாய்மையால் கால்கிலக்சோயா என இயைத்து, மெய்ம்மை 
யாதிய புண்ணியத்தாற் கால்கள் தரையிற்படியா திருச்சப்பெற்.ந என்பாரும் 
உளர். வாய்மையால் ௨உணங*ஙசெசேர்தும் என்று இயைத்து, திரிகாணசுத்தி 
யாக ௨ணக்ச்சரணமடைவோ மென்றலும் அமையும், காலடிகள் நிலத் 
தில் தோயாமை எல்லாத்தேவர்க்கும் உண்டாயினும், மற்றைச்தேவர்கட் 
கெல்லாம் புண்ணியமுடிவில் தெய்வவுடம்பு£ல்கி கேறுஉடம்பு வருதலால் 
அவர்க்கு ௮த முழுதும் கிலைபெறாமைபற்றி, அவ்வாறின்றி எக்காலத்துச் 
தெய்்உத்தன்மைமாறாத அருசச்சடவளுக்கு அத விசேடணமாக்சப்பட் 
டது. சாதாரணமாகத் தேவர்க்கு ௮ததன்மை நீங்குதலை எல்லை மூவைர்து 
நான்க ளுளவென விமைக்கும் கண்ணும், ஈல்லெழில் மாலை வாடும் நஞ்சு 
டையமிர தண்டாரின், பல்பசல் துய்த்த இன்பம் பமுதெனக் சவல்ப சண் 
டாய்” என்ற சவசடர்தாமணிசகொண்டு உணர்க. இனி, ('கால்கிலந்தோ 
யாக் சடவுள்' என அருத்தாஃபதியால், பூவின்மேல் வந்தருளும் கடவு 
சென்று கருத் தக்கொள்ளுஃலும் ஒன்று ; அருகக்சகடவுள் சாமரைமலரை 
வாஈனமாகக்கொண்டு அதனையூர்ர்த செல்லுன்றன னென்று றைஈ,நால் 
கள் கூறும். கடவுள் - (எப்பற்றையும்) கடச்,த நின்றவன்; உள் - பெயர் 
விகுதி. சேர்தும், தும்- தன்மைப்பன்மை யெதிர்காலமூற்று விகுதி ; பிற 
ரையும் உளப்படுததியத. கால்கிலத்தில்தோயாத கடவுளை யாம் நிலததில் 
தலை பொருர் தும்படி வணங்குவோம் எனக் கடவுளின் பெருமையும் தமத 
பணிவுச் தோன்றக் கூறியவாறாம்; இத, ழரண்தோடையின்பாற் படும், 
மூடிச - வேண்டுசோட்பொருளில் வர்,த வியசோள். 

இச்செய்யுள், பால் மு. சலிய பாகுபாடு செய்யத்தொடங்கும்பொழுது 
பதுமனார் செய்த தெனப்படும் ; இதனால், ௮வரது மதம் ஆருகத மென் 
ப்தி விளங்கிற்று. 

* இத. தருச்குதளுரையாசிரியராயெ பரிமேலழசர.து சருத்.த, இனி, 
தொல்சாப்பியச் றப்புப்பாயிரவுரையில் ஈசசினார்க்ளெொயர் *வீடு கூராுரோ



உரைப்பாயிரம். ௯ 

யுடையதாசலின், அறத்தின் பகுதிசஞளள் ஒன்றான துறவ௱மாயெ சாரணத் 

தின் வகையாற் கூறப்படுவதே யல்லாமல் இலக்கணவகையாற் கூறப்படா 

மையால், நூல்களாற் கூறப்பவென அது ஒழிர்த மூன்றுமேயாம், 

அறம் பொருள் இன்பம் என்னும் மூன்று புருஷார்ச்சங்களும் திரி 

வர்கீகமென்றும், வீடு ௮பவர்சக்கமென்றும் வழங்கப்பெறும். 

இவற்றுள், ௮றம்-இம்மை மறுமை வீசென்னும் மூன்றையுச் தருவதும், 

பொருள் - இம்மை மறுமை யிரண்டையுந் தருவதும், இன்பம் - இம்மை 

யொன்றையே தருவதும் ஆகயெ சிறப்பின் தகுஇபர்றி, அறம் முதலிலும், 

அதன்பின் பொருளும், அதன்பின் இன்பமும் நிறுத்தப்பட்டன வென்றும்; 

இவற்றள் இரண்டாவதாகய பொருள் - முதலதான அறத்துச்கும், மூன்றா 

வதான இன்பத்துச்கும் சாரணமாதல்பற்றி, கககோச்காய் அ௮ல்விரண்டி. 

னிடையில் வைக்கப்பட்ட தென்றும் அறிக, பொருள் - தரும காமங்களைத் 

தருவதாதலை, :(வடுவிலா வையத்து மன்னிய மூன்றில், Gace Asus 

விரு தலைய மெய்தும், (வண தெய்தாதா னெய்தும் உலைப்பெய், தடுவது 

போலுச் துயர் ?? என்னும் இச்நூற் செய்யுளினாலும், :* அறனீனு மின்பமு 
மீனுர் திறனறிர்த, தஇீதின்றி ௨ர்த பொருள் ”” என்ற தஇிருச்குறளினாலும், 

“அறம் பொருளின்ப மென்று, ஆராரிவற்றினிடையதனை யெய்துவார், €ரர 

ரிருகலையு மெய் துவர் 1? என்னும் ப.ரகாலன்மாச்கினாலும் ௮றிச, 

அவற்றுள், ௮றமாவது -'இம்மை மறுமை வீடு என்னும் மூன்றையுர் 

தருவனவாய் மனுமூதலிய நூல்களில் விதிக்கப்பட்டவற்றைச் செய்தலும், 

விலச்கப்பட்டவற்றைச் செய்யாதொழிதலுமாம்; ௮௮ - ஒழுக்கம், வழக்கு, 

தண்டம் என்று மூன் றுவசைப்படும்: இவரை முறையே ௨டநூலார், ௮சா 

ரம், வியவசாரம், பிராயசசித்தம் என்பர், அவற்றுள், ஒழுக்சகமாவது - பிரா 

மணர் முதலிய வருணத்தவர் சம் சமக்குவிதிச்கப்பட்ட பிரமசரியம் முதலிய 

ஆச்சிரமங்களில் நின்று அவற்றிற்குச் சொல்லப்பட்ட அறல்களினின்று 

  

வெனின்,--அகத்தியனாரும் தொல்காப்பியனாரும் வீடுபேற்றிர்கு கிமித்தல் 

கூறுதலன்றி விட்டின்தன்மை தம்ழாந்கூறாபென்று உணர்க; ௮ஃத, அ 
நிலை மருங்கு னறமுதலாகிய, மும்மசத்பொருட்கு முரிய வென்ப'? என்பத 
னான் உணர்க; இக்சகருச்தானே, வள்ளுவசாயனாரும் முப்பாலாசக் கூறி, 
மெய்யுணர்தலான் விடுபேற்றிற்கு நிமித்தவ் கூறினார்? என உரைத்தத 
னால், ஈச்சினார்க்கினியர்கருத்து இவ்விஷயசத்தில்வேராதல் விளல்கும், மத் 

றும், மேற்காட்டிய :* அந்நீலைமருங்கின் ?? என்ற தொல்சாப்பியச செய்யுளி 
யற் சூத்திரத்தின் உரையில் 'உலகூயெற்பொருள் மூன் ரனையும கூறுவான், 
அவற்றை :மும்முதற்பொருள்! என்றான். அலையின்றி வீடுபெறுமாத வேறு 
இன்மையின், வீடும் ஆண்டுக் கூறினான் என்பது, அல்லாசார், வீடு என் 
னும் பொருண்மை செய்யுட்கண் வாராமையின் ௮.து. கூறா னென்ப ; அவ் 
கனங் கருதின், ௮றமுத.ற்பொருளும் செய்யுட்கண்வாரா எனமறுச்க? என் 
2ம், தொல்காப்பியப் பொருளதிகார வுரைத்தொடக்கத்தில் *இச்கிலை 
யாமையானும் இவர்ருனும் வீட்டிற்குக் சாரணம்கூறினார்? என்ததுல் 
காண்க, 

2



&O நாலடியார். 

வழுவாது ஒழுகுசல். வழக்காவது - ஒருபொருளைத் தனித்தனியே எனது 

எனது என்றிருப்பவர்கள் ௮ துகாரணமாகச், தமக்குள் மாறுபட்டு அப்பொ 

ருளின்மேற் சொல்வது; ௮து - சடன்வாலகுதல், வைப்பு, உடையவனல் 
லாதவன்விற்றல், கூடிமேம்படுதல், கொடுத்ததை மீண்டும்கொடாமை,கூலி 
கொடாமை, கட்டுப்பாகெடத்தல், விற்றும் வாங்கியும் உள்ளமொப்பாமை, 

ஒப்பிப்பணிசெய்யாமை, எல்லை௨ழச்கு, கண்டக்கொடுமை, சொற்கொடு 

மை, திருடு, வன்செய்கை, மாதரைக்கவர்தல், மாதராடவர்தருமம், தாய 
பாகம், சூது எனப் பதினெட்டு௨கையது. தண்டமாவது - ஓழுக்கவழக்குக் 

களினின்று தவறினவர்களை அர்தந்த நெறியில் நிறுத்துதற் பொருட்டுப் 

பக்பாதமில்லாமல்ஆலோடச்து௮ந்தர்தக் குற்றத்திற்குத்தக்கபடி.ஈட்டிததல். 

இம்மூன்றனுள், வழக்கும் தண்டமும் உலகம்மை ஈல்வழிப்படுத் துவ தற் 

சே பயன்படுவன வல்ல, ஒழுச்சம்போல மணிதர.து உயிர்க்கு உறுதிதருஞ் 
சிறப்பை யுடையனவல்ல வாதலாலும், அலைதா.ம் நூல்களினாலேயே 

யன்றி ௮றிவுமிகுதியாலும் சேசத்து இயற்கையாலும் அறியப்பதெலாலும், 
அவற்றை யொழித்து, (இிருச்குறளிற்போல), இர்நூலிலும் சிறப்புடைய 
ஒழுக்கமே அறமென எடுததுககொள்ளப்பட்டது. அதுதான் கால்வகை 

அச்சரமத்ததாய் வ௨ருணச்தோறும் வேறுபாடுடைமையால், சிறுபான்மை 

யாகயெ ௮ச்சிறப்பியல்புகளை யொழித்து, எல்லார்க்கும் ஒத்திருத்தலாற் 
பெரும்பான்மையாகய பொதுவியல்புபற்றி, இல்லறம் துறவறம் என இரு 
வகைகிலையாற் கூறப்படுகின்றது. ௮௨ர்றுள், இல்லறமாவது - இம்மைமறு 

மையாகிய இருமையின்பம்களையும் அனுபவித்தற்கு உரிய இல்வாழ்க்கை 

நீலைக்குச சொல்லுகின்ற நெறியில் கின்று அதற்குத தணையாகயெ கற்புடை 

மனைவியோடுஞ் செய்யப்படுக் தருமம்; துறவறமாவது - மேற்கூறிய இல் 

லறத்தில் வழுவாமல் ஈடர்து அறிவடையராய்ப் பிறப்பையஞ்சி முத்திபெறு 

தீற்பொருட்டு எல்லாப்பற்றுக்களையும் விட்டவர்க்கு உரியதாகிய தருமம், 

பால், இயல், அதிகாரம் என் றவற்றிற்கு - பலபொருள்கள் உள்ளனவா 

யினும், இங்சே, ஒருபொருளையே குறித துவரும் பலசெய்யுட்களின் தொ 
குதியாகெ தா.ர்கூறுபா டென்று பொருள், இச் நாலில், சககேதத்தால், 
பால் என்றத்! - பெரும்பீரிவுக்கும், இயல என்றது - அத.ச்குஉட்பட்ட இறு 

பிரிவுக்கும், அதிகாரம்என்தது-௮தன் உட்பிரிவுக்குமாசச்கொள்ளப்பட்டது, 

இனி, ஓவ்வொருபொருளை வற்புறுச்திச்கூறம் பப்பத்துப் பாடல்களை 

யுடைய சா்பது அதிசாரல்களாகப் பகுச்சப்பட்டுள்ள இச்.நாவில் முதம் 

பதின்மூன்று ௮திசாரமகள், அறத்துப்பால்; பதினான்காம் அதிசாரம் முதில் 

மூப்பத்தேழாம் அதிகாரம் வரையில் இருபத்து சான்கு ௮ிகொரம்கள், 

பொருட்பால்; இறுதி மூன்றுஅதிசாரங்கள், காமத்துப்பால். :: மூன்றுறுப் 
படக்க தன்மைத்தாபின், சோன்றுமொழிப்புலவ ர.த பிண்டமென்ப 7? 
என்னுச் தொல்காப்பியச்செய்யுளியற் சூத்.இிரத்தின்படி. இர்.நூல் பால் இயல் 
அதிசாரம் என்லும் மூன்று உறுப்புக்களையும் ௮டக்ெயெதொரு பிண்டமா 

Quers. அவற்றுள,--



முதலாவது 
௦ 0 ௦ 

A} ற த் துப்பர ல, 

அஃதாவது - அறத்தையுணர்த்தும் பகுதி என்பதாம், இரண்டாம் 

வேற்றுமை யுருபும் பயனு முடன்தொச்ச தொசை, இவய்வறத்துப்பால் - 

துறவறவியல் இல்லறவியல் என இரண்டு உட்பிரிவை யுடையது, 

அறஞ்செய்வதற்கு உரிய இருவகைகிலையுள் இல்லறம் முதலதும் துற 

வறம் இரண்டாவது மாதலால் அம்முறைபற்றித் திருக்குறளின் அறத்தப் 
பாலில் இல்லறவியல் முன்னும் துறவறவியல் பின்னும் நிறுத்திச் கூறப்பட் 

டிருச்தாலும், இர் நூலில் அங்கன மன்றி, துதவறம் நிச தியமாகய முத்தியை 

யடைதற்குக காரணமாதலால் அசறப்புப்பற்றி ௮2 மூன்னும், இல்லறம் 

துதவறம்போல முத்தி பெறுதற்குச் காரணமாகாததனால் அ௮ச்றப்பின்மை 

பற்றி அது பின்னுமாக வைச்சப்பட்டது. இர்நூலின் முதல் ஏழு அதிகா 

ர்கள் - ஜைஈசமயச்கொள்சையின்படி முத்திபெறுதற்கு இன்றியமையாத 
தான துறவறத்தைக் கூறும் இயலென்றும், அதன்பின் ஆறுஅதிசாரம்கள்- 

அத்துறவறச்சிற்கு மறுதலையாகெய இல்லறதசைக் கூறும் இய லென்றும் 

அமைச்சப்பட்டன, :அறவி.ப விருவகைத்தா மயைதம்முள்,து.றவே ழில்லற 

மிருமூன் மென்ப?” என்ற பழையவுரைசகுத்திரத்தை உணர்க, அவற்றள்,- 

முதலாவது 
9 

துறவறவியல, 

அஃதாவது - துறவறத்தைக்கூறும் இயல் என்றவாறு, [இரண்டாம் 
வேற்றுமை உருபும் பயனும் உடன்தொக்க தொகை.] அதனுள், 

முதல் அதிகாரம்.--சேல்வரிலையாமை. 

அல்தாவது - செல்வத்தினது நிலைத்தலில்லாமை, இதனைச் சொல் 

௨, செல்வங்கடைச்தபோது விரைவில் ௮றஞ்செய்வதிற் கருத்து உண் 

டாதற்பொருட்டு, நீலையில்லாதபொருளை யுணர்ச்தா லன்றி நிலையுடைய 

பொருளில் மனஞ்செல்லா தாதலால், முத்தியடைவதில் விருப்பமுண்டா 

தீற்பொருட்டு மிலையில்லாதபொருள்களை மூன்றதிசாரம்களால் உணர்த்தத் 

தொடங்கி, அவற்றுள் இளமைக்குப் பிராயம் முப்பதென்றும், உடம்புக்குப் 

பிராயம் நாறென்றும் ஒரு காலகியமம் உள்ளதனால், ௮வழ்றிற்குமுன், ௮௪ 
நியமமில்லாத செல்வத்தின்கிலையாமையை வைத்திட்டார். இல்கனம் 
அதிசொரங்களை யாதாயினும் ஒருசாரணம்பற்றி ஒழுங்குபட நிறுத்து 
தல், *ஓத்துழறைவைப்டு” என்னும் உத்தியாம்.



௧௨ நாலடியார், | அறத்துப் 

அதிசாரம் - அதிகரித்தல்; ௮.த இருவகைப்படும் ; அவற்றுள் ஒன்று, 

அரசன் தான் இருர்த இடத்திலே இருந்து தன் நிலம்முழுவதும் தன்கட் 

டளையில் ஈடச்சச் செய்தல்போல, ஒருசொல் கின்றவிடத்தே Garp ua 

செய்யுள்சள் தன்பொருளையே சொல்லிவரும்படி. செய்வது) மற்றொன்று, 

ஆக்சாமகுச் சென்று கட்டளை நிறைவேற்றும் அதிசாரிகள்போல, ஓரிடத்து 

நின்ற சொல் பலசெய்யுட்களோடுஞ் சென்று இயைந்து தன்பொருளையே 

பயப்பிப்பது, அவற்றுள், இங்கு: அதிசாரம்” என்றது, முதலிற்கூறியவகை 

பற்றியது. இணி, அதிசாரம் என்பதற்கு-மூறைமையெனப் பொருள்கூறு 

ar, ஈச்௫ிஞார்கடினியர். 

௧, அறுசுவை யுண்டி யமாந்தில்லா ரட்ட 

மறுசிகை நீக்கி யுண்டாரும்--வறிஞராப்ச் 

சென்றிரப்ப ரோரிடத்துக் கூழெனிற் செல்வமொன் 

இுண்டாக வைக்கற்பாற் றன்று, 

(இதன்பொருள்.) அறு சுவை - ஆறுவகை ௬௫களையுடைய, உண்டி - 

உணவை, அமர்க்த-அன் போடு பொருக்தி,இல்லாள்-மனைவி, ஊட்ட-(எடுத் 

தெடுத்து। உண்பிச்ச, மறு சிகை - மற்றொரு கவளத்தை, நீக் - தள்ளி, 

உண்டாரும் - புரித்த பெருஞ்செல்வ மூடையோரும், வறிஞர் ஆய் - (அச் 

செல்வமழிச்து) தரித்திரர்களாய், ஓர் இடத்து - வேளோரிடத்தில், சென்று- 

போய், கூழ் - கூழை, இரப்பா-பிச்சையெடுப்பார்கள், எனின்-என்றால்,-- 

செல்வம் ஒன்று - செல்வமென்கிற ஒருபொருள், உண்டு - நிலையாயுள்ள 

தாச, வைக்கம் பாற்று அன்று - (மனத்தில்) வைச்து எண்ணத்தக்கதன்மை 

யுடையதன்று ; (என்றவாறு) 

நிலையாமையையறிர் துபொருளிர்பர்றுவிட ேண்டுமென்பத கருத்.த. 

அறுசுவை - இத்திப்பு, புளிப்பு, கார்ப்பு, சைப்பு, உ௨ர்ப்பு, துவர்ப்பு 

என்பன, உணவிபெவரது அன்பு ஏழாயதொருசுலையென்று பாராட்டிக் 

கூறப்படுதலால், !'அறுசுடையுண்டி? என்றதன்பின் *அமர்ச்து” என்றமை 

ஏற்கும். அமர்தல் - விரையாதிருத்தலாகவுமாம். இல்லாள் - இல்லறவாழ் 

த்கைக்கு உரியவள். செல்வர்சள்வீட்டிற் பரிசாரகர் பலர் இருக்கவும் மனே 

வியே உண்பித்தல், இன்பஞ்செய்தர்பொருட்டென்ச, மறிகையீச்டு உண் 
ணுதலாவத - ஓல்வொரும்கை யுணவிலும் முதலில் எடுத்துச்சொடுத்த கவ 

ளத்தைமாத்திரமே உண்டு இரண்டாவத க௨ளத்தை அடியோடு வேண்டா 

லஷென்றுவிலச்குதல். இம்வாறு உண்ணுதல், உணவு௨சைகளின் மிகுதியினால், 

ஊட்ட என்னுஞ் சொல்லின் ஆர்றலால், தாம் சையில்வாங்கி உண்ணாமல் 

மனையாள் தானே வாயிந்போகட உட்கொள்ளுதல் சோன்றுமாறு காண்க, 

சென்று என்றது, முன்னே கால்களால் ஈடவாமை தோன்ற மின்றத. சாம் 

செல்வராயிருர்தவிடத்திலேயேஇரத்தல் பேரவமானத்தைக் தீருதலால்,வே 

Caf. spe சென்று இரப்பரென்க, இளி, ‘oh. sg என்பதற்கு-ஓரே 

இடததில் [முன்பு தாரம்செல்வராய் வாழ்க்த இடச்திலேயே] என்று உரை 

ப்பாரு மூளர். கூழ் - மிசத்தாழ்ர்த உணவு; ௮ தனை இரப்ப ரெனவே, மிச



பால். | முதலதிகாரம்.--சேல்வரிலையாமை. ௧௬ 

வுர் சாழ்ச்தவரிடத். தம் போய் இரப்ப ரென்பது பெறப்படும், எனின் - ஆத 

லால் என்றபடி, ஒன்று உண்டாக ஏன எடுத்து, சிறிதும் நிலையுள்ளதாச 

எனினுமாம், 

உண்டி - உண்ணப்படு௨.த; இ - செயப்படுபொருள்விகுதி, ட்-எழுத் 
துப்பேறு, ஊட்டு - உண்என்பதன் பிறவினை, மறுகை - பண்புத்தொகை | 

சிகை என்னும் முடிர்தகுடுமியின்பெயர், பிசைர்த ௮ன்னத்தினின் று எடுக் 

கும் சளத துக்கு உவமவாகுபெயர், உண்டாரும், உம் - உயர்வு?றப்பு, வறி 

ஞர், ஞ் - பெயரிடைகிலை; வறுமைஎன்ற பண்புப்பகுதி ஈறுபோய் இடை 

உகரம் இகரமாயிற்று, செல்வம் - (எவரிடத்தும் நிலைத் திராமல் நீக்கச்) 

செல்லும் தன்மையது எனப் பொருள்படுங் காரணக்குறி; செல் - பகுதி, 

௮ம் - கருச்தாப்பொருள்விகுதி, வ் - எழுத்துப்பேறு, பாற்று - பான்மை 

என்பதன் அடியாசப் பிறர்த ஒன்றன்பாற் படர்க்கைப் பெயர், மேல் 

௧௪௩-வ௨.த செய்யுளில், ' உணரற்பாற்றன்று” என்பதிலும் இது, Rene - 
ஸிகா என்னும் ௨டமொழி திரிச்த.து. 

அமின் சுவையவை யாரோ டடிரலண் டார்ர்தபின், தூமென் மொழி 

மடலா ரிரக்கப் பின்னும் துற்றுவா, ரீமி னெமக்சொரு துற்றென் நிட 

றவ ராதலிற், சோமின் தழாய்மூடி யாதியஞ் சோது குணங்களே” எனத் 
திருவாய்மொழியிலும், “முல்லைமுகை சொரிர்தாற்போன் றினியபாலடி௫ல் 

மகளிசேச்த, ஈல்லகருனையால் காள்வாயும் பொற்கலத்து sub gem. TT 

கள், ௮ல்லலடைய அடகிடுமி னோட்டகச் தென்று அயில்வார்க் கண்டும், 

செல்வம் நமரங்காள் நினையன்மின் செய்கவமே நினைமின் சண்டீர்? எனச் 

சிர்தாமணியிலும் கூறியிருச்சல் காண்க. 

இச்செய்யுளில் முன்வாச்சியத்தின்பொருளைச்கொண்டு பின்வாக்கியத் 

இன் பொருள் சாதிக்சப்படுதலால், சேய்யுட்தறியணி; வட நூலார் காவ்ய 

லிங்கம் என்பர், இதில், செல்வச்தை ஊழ்வினையாற் பெர்றால் அப்பெற்ற 

பொழுசே அதனாற் செய்யப்படும் கடவுட்பூசையும் தானமும் முதலான 

தருமங்களைச் செய்துவைச் துச்சொள்ளவேண்டு மென்ப௫ு தொனிக்கும். 

இம்வெண்பாவின் பின்னிரண்டடியில் இனவேதுகை சாண்க, (௧) 

௨, அகடீர் பெருஞ்செல்வ தோன்றியக்காற் ரொட்டுப் 
பகடு ஈடந்தகூழ் பல்லாரோ டுண்க 
வகடுற யார்மாட்டு நில்லாது செல்வஞ் 
சகடக்கால் போல வரும். 

(இ-ள்) செல்வம்--, அசடு உற-ஈடுவுங்லைமை பொருக்க, யார்மாட் 

டும் - எவரிடத் தம், நில்லாது - நிலைபெராமல், சகடம் கால் போல- வண்டி. 
யின் சச்கரம்போல, வரும் - (மேல்&£ழாகவும் $ீழ்மேலாகவம்) மாறிமாறி 
வரும் : (அதலால்), துகள் தீர் - குற்றமற்ற, பெருஞ் செல்ஃம் - மிச்ச திர 

வியம், தோன்றியக்சால் - (ஒருவனுக்கு) உண்டானால்,--தொட்டு - (அவ் 
வுண்டானகாள்) தொடங்க)--பக0 ஈடக்2 கூழ்-எருமைச்சடாச்சள் உமுது



௧௪ நாலடியார். | அறத்துப் 

ஈடச்.ததனால் உண்டாறெ உணவை, பல்லாரோடு-பலரோடும் கூடி, உண்க- 
(அவன்) உண்ணச்கடவன்; (௪ - று.) 

சேய்யுட்தறியணியோடுூ உவமையணி, 

செல்வத்திற்குச் குற்றம் - தருமவழியாலன்றி வேறுவழியால் வருதல்; 
அ௮தருமவழியால் வர்த செல்வம் புகழறங்கட்குக் காரணமாகா தாதலால், 

அதனை விலக்குதற்கு, *தகடீர்செல்வம்”என்ருர், பெருஞ்செல்வமென் றது- 

செலவழிச்சச்செலவழிச்சச் குறைவுபடாமல் மேன்மேல் வருவாயையுடைய 

பொரு ளென்றபடி, 'பசடுஈடச்தகூழ்? என்றது-பிறதொழில்களாற் பெரும் 

பொருள் பெற்றவர்ச்கும் உழுபவர் உழுதாலல்லாமல் உணவு டையாதாச 
லால்; அன்றியும், சன்முயர்யொற்பெற்ற உணவென்பதற்கு ஒருதிருஷ்டா 

ச்தங் காட்டினா ரென்றுமாம், கூழ் - இங்கே, உணவுப்பொ துவாய்கின்ற து, 

'பல்லார்"என்றத.,விருந்தினர் சுற்றத்தார் முதலியோரை உட்கொண்டு, பல 

வகைத்தானம்களுள்ளும் ௮ச்ஈதானத்துக்கு ஒக்ததும் மிக்கதும் வேறு இல் 

லாததனால், 'பல்லாரோடுண்க? என்ருர். பெருஞ்செல்வம் பெற்றதற்குப் 

பயன் பிறர்க்குத் தானஞ்செய்தலும் தான் அனுபவித்தலுமே யென்பதாம். 

!அற்கா வியல்பிற்றுச செல்வ மதுபெர்றா, லற்குப வாங்கே செயல்?” என் 

ரர் திருவள்ளுவனாரும். 
தீர்-தன்வினைபிறவினை சட்குப்பொதுவான முதனிலை ; இங்குத் தன் 

வினை இச்சாலங்கரர்தபெயசெச்சம், *செம்௨ம்"என்னும் பெயர்கொண்டது, 

திர்செல்லம்-வினைததொகை சோன்றியக்கால்-கால்'விகுதிபெத்றஏதிர்சால 

வினையெச்சம்: வலிமிச்சதனால், இத பெயரெசசத்சொடரன்று, தொட்டு, 

தொடு - முதனிலை, பகடு - ஆண்பெயர், ஈடர்.த என்னும் பெயரெச்சம்-சார 

ணப்பொருள. உண்ச-வியங்கோள்; விதித்தற்பொருளது, யார்மாட்டும்-- 

யார்-யாவர்என்பதன் தொகுத்தல், மாடு - ஏழாம்வேர்றுமைச்சொல்லுருபு, 

உம் - முற்று, நில்லாது - வினையெச்சம், : வரும்” என்னும் முற்றுவினை 

கொண்டது. 

சடம் - வடசொல், 

இனி, “பச டிபம் பெருமை யேறு பஃறி யாண்மேதி யைம்பேர்,?? 
 அகடென்ப ஈடுவே குக்கி?” என்னும் நிசண்டுசொண்டு பகடு ஈடந்த 

என்பதற்கு - பெருமை பொருந்திய என்றும், அகடுற உண்க என்று 

இயைத்து - வயிறகிரம்ப உண்க என்றும் உரைப்பாரு முளர், 

இச்செய்யுளில் ' செல்வம்? என இடையிலேர௫ின்ற மொழி (நில்லாத? 

என முதலிலும், 'வரும்? என இறுதியிலுஞ் சென்று கூடுதல், தாப்பிசைப் 

போருள்கோளாம்; [ஈன்னூல் - பொதுவியல் - ௬டு,] (௨) 

௬. யானை யெருத்தம் பொலியக் குடைநிழற்&ழ்ச் 

சேனைத் தலைவராய்ச் சென்றோரு--மேனை 
வினையுலப்ப வேறாக வீழ்வர்தாம் கொண்ட 

மனையாளை மாற்றார் கொள,



பால்.] முதலதிகாரம்,--சேல்வரிலையாமை. கர 

(இ-ள்.) யானை எருத்தம் - யானையினது பிடரி, பொலிய - (தாம் 

வீற்றிருத்தலால்) விளங்கும்படி, (அதன் மேல்ஏறி),குடை நிழல் £ீழ்-வெண் 

சொற்றக்குடையின் நிழலில், சேனை தலைவர் ஆய்- சேனை சளையுடையதரச 

ராய், சென்றோரும் - (வீதிகளில்) உலாச்சென்ற பெருஞ்செல்வமுடைய 
வர்களும், -ஏனை வினை - மற்றை வினை [தீவினை], உலப்ப - (அச்செல்வத் 
தை) அழிப்பதனால், வேறு ஆக - (அர்நிலையினின்றும்) வேறுபட்டு [௨றுமை 

யடைச்,த], தாம் கொண்ட மனையாளை மாற்ரார் கொள - தாங்கள் மணஞ் 

செய்துகொண்ட மனைவியையும் பசைவர்கள் கவர்ர் தசொள்ளும்படி, வீழ் 

வர் - கிலைகுலைர்து இழிவுறுவர் ; (௪ - நு.) 

தன்மைநவிற்சியணி ;) வட நாலார் ல்வபாவோக்தி என்பர், 

எருத்து - கழுத்தின் மேற்புறம்; அம் - சாரியை. இவர்கள் ஏறுதலால் 

யானையின்சழுத்துச்கு அழகு உண்டாவது எனவே,இவர்களது அழகு கூறா 

மலே பெறப்படும். நிழற்கீழ், €ழ் - எழனுருபு. ::ஒருசாயகமா யோட வல 

குட னாண்டவர்!” என்றவாறு ஏசசக்கராதிபததியமுடையராய் யாவரையும் 

வென்று விளங்குகிற சச்கரஉர்த்திக ளென்பது தோன்ற, ‘Gm. bp oe ye 

சேனை த்தலைவராய்ச் சென்றோர்? என்றார். “சேனைத்தலைவராய்” என்றது, 

ரத சஜ தரச பதாதி என்னுஞ் சதுரககசேனைகளும் தீம்மைச்சூழ்ச் தவா 

என்றபடி, இல்வாறு செல்வம் மிக்கிருத்தர்குக் காரணம் மூற்பிறப்பிற் 

செய்த புண்ணியமே யாதலால், அதற்கு எதிராகய பாவம் - ஏனைவினை? 
்? என்னும் வடமொழி, த.வீ.று ound em, 

ஏனை - பிறிதென்னும் பொருள் தருவசோர் இடைச்சொல், திவினையை 

அதன்பெயராற்கூறவும் அஞ்சி (ஏனைவனை” என்்.றனர்போலும். இனி, 

ஏனை என்பது- ௮சைநிலையாய், வினை உலப்ப - அர் ஈல்வினை கெட என்று 

மாம் ) [சிலப்பதிகாரத்தில் * மூதிர்வினை நுல்கட்கு மூடிர்ச தாகலின் 73 

என்றதர்கு 'நுங்கட்கு முற்பட்ட ஈல்வினை முடிர்த தாகலான்! என்று 

பொழிப்புரைகூறிய அடியார்க்குகல்லார் *மு.இர்தல் - முற்படுதல்; எனவே, 

நல்வினை முடிதலால் என்க; “*ஏனைவினை யுலப்ப'? என்றார் பிறரும்” என 

விசேடவுரைகூறியது காண்க.] செல்வமாகிய உயர்ச்சகிலையினின்று இழி 
ச்.து வறுமையாகயெ தாழச்தநிலையை அடைசலால், லீழ்வர்” என்றார். மனை 

யாளை என்றவிடத்து, மற்றைச்செல்வங்களையேயன்றி என இறக்ததசமு 

விய எச்சப்பொருளைத் தருகிற உயர்வுறப்பும்மை விகாரத்தால் தொக்ச.து. 
மாற்றார் - மாறானவர்: மாறு [- எதிர்])---பகு இ. 

எனப்பட்டது. சேனை -:ஸேரா 

ஆற்றல் மிக்ச ௮ரசர்களிடத் தஞ் செல்வம் கிலைபெறா சென்றபடி, 
இவ்வளவு செல்வத்தஉரும் வறியவராதல் கூறவே, மற்றையோர் வறியவரா 

தீல் கூறவேண்டாதாயிற்று,பெருர் துன்பமும் பேரவமானமுச் தர தல்பற்றி, 
மனையாளை மார்றார் கொள்ளுதலை எடுத்துச் கூறினார். 4 உய்மமின் திறை 

கொணர்ச் தென் றுலசாண்டவ ரிம்மையே, தம்மின்சுவைமடவாரைப் பிறர் 

கொள்ளத் தாம்விட்டு, வெம்மினொளிவெயிற்சான சம்போய்க் குமைதின்பர்



௧௬ நாலடியார். [ அறத்துப் 

கள், செம்மின்முடித்திருமாலை விரைக் தடிசேர்மினோ”? என்ற திருவாய் 

மொழியையும் சாண்ச. (௩) 

௪. நின்றன நின்றன நில்லா வெனவுணர்நர் 

தொன்றின வொன்நின வல்லே செயிற்செய்க 
சென்றன சென்றன வாழ்காள் செறுத்துடன் 

வந்தது வந்தது கூற்று, 

(இ-ள்.) வாழ் காள் - (உயிர் உடம்போக்டி) வாழ்கின்ற ஆயுள்சாள் 

கள், சென்றன சென்றன - சழிச்தன கழிந்தன ; கூற்ற-யமன், செறுத்து- 

கசோபித்,து, உடன் - விரைவில், வச்தது வரதஐ--; (ஆதலால்),---நின்றன 

நின்றன - வந்துகின்ற செல்வம் முதலிய பொருள்களெல்லாம், நில்லா - 

கிலை.பில்லாசனவாம், என - என்று, உணர்ச்து - (உண்மையை) அறிக் த,-- 

ஒன்றின ஒன்றின - (செய்தற்குச்) கூடுமான தருமங்களையெல்லாம், செ 

யின் - செய்யப்புகுர்தால், வல்லே செய்க - விரைவில் (ஒவ்வொருவரும்) 

செய்யச்கடவர் ; (௭- று) 

சோந்போரட்பின் வரநிலையணி. 

செய்யக்கூடிய ஈற்சாரியங்களைச சீக்சொத்திலே செய்யவேண்டும்) பின் 

செய்வோமென்றால்,செல்வம்௮ழிர் துபோம்,உடம்பும்நிலையன் றுஎன் பதாம். 

நின்றன - செல்வமும், இளமையும், நின்றன நின்றன, ஒன்றின 
ஒன்றின என்னும் அடுச்குச்கள்-மிகுதிப உறியன. சென்றன சென்றன, வந் 

த. துந்ததுஎன்னும்அடுக்குக்கள்-விரைவுபற்றியன “கின் மனகின்றனநில்லா” 
என்ற சொற்போக்கு, கீலைபெற்நன நீலைபெற்றன வென்று சம்மாற் ௧௬ 

தப்பட்ட பொருள்களெல்லாம் நிலைபெறாமல் ௮ழீயு மேன்ற கருத்தையும் 

விளக்கும், சென்றன, வந்தது என்றர்றில் - தெளிவுபற்றி, நிகழ்காலமும் 

எதிர்சாலமும் இறக்தகாலமாகச சொல்லப்பட்டன ; சாலவழுவமைதி ; 
[ஈன்-பொது - ௩௩ ] வல்2ல, உடன் - விரைவுப்பொருளைத்தரும் இடைச் 

சொழ்கள். சாள் - பால்பகா ௮ஃறிணைப்பெய ராதலால், இஉகு, சென்றன 

என்னும் பன்மைவினை கொண்டது. தேவர்களை இருதிணையாகவும் சொல் 

௨த இலச்சணமாதலால், இங்கு 'கூற்று வந்தத”என அல்றிணையாக் கூறப் 

பட்டது. கூற்று - உடலையும் உயிரையும் வெம்யேறகூறாக்குங் சடவுள் ; 

உடலினின்று உயிரைப் பிரிப்பவ னென்றபடி, !வாழ்சாள் இடையருது 

செல்லும் கால, தினைப் பொருள்வகையாற் கூறுபடுததம் சடவுள்” என்பர் 

சச்ரினொ்க்கினியர், 

: தாலைச் செய்வோமென் றறத்தைக் கடைப்பிடித்து?) சாலச்செய் 

வாபே தலைப்படுவார்--மாலைக், இடச்தா னெழுத லரிதான் மம்றென்கொ, 

லறங்காலைச் செய்யாத வாறு”? என்றார் ௮றகெறிச்சாரச்.திலு:ம, 

ஈற்றடி - இனவேதுகை, (௪)



பால்.] முசலதிகாரம்.--சேல்வரிலையாமை. Ser 

டூ. என்னானு மொன்றுதம் சையுறப் பெற்றக்காற் 

பின்னாவ தென்று பிடித்திரா--முன்னே 

கொடுத்தா ர௬ுயப்போவர் கோடி நீக கூற்றந் 
தொடுத்தாறு செல்லுஞ் சுரம். 

(இ-ள்.) என் ஆனும் ஒன்று - யாதாயினும் ஒருபொருள், தம் சை 

உற பெற்றச்சால் - தமதுகையிற் கிடைச்சப்பெற்றால், பின் ஆயது என்று- 

(பிதர்க்குஈதல்) பின்னே ஆசக்கடவது என்று, பிடித்து இரா - இறுகப் 

பிடிதது வைத்திராமல், முன்னே - அப்பொருள் கடைததபொழு2த, 

கொடுத்தார் - தானஞ்செய்தவர்கள்,--கோடு இவ் - பக்்பாதமில்லாத, த 
கூரம் - கொடுமையையுடைய யமன், தொடுதத - (தம்மைப் பாசத்தாற்) 

சட்டி, செல்லும் - கொண்டுபோடுன்ற, ஆறு - வழியிலுளள, சுரம் - வெப்பு 
நிலத் தினின்றும், உய போவர் - (அர்ஈலவினை வந்து உதவுவதனால்) தப்பிச் 
செல்வார்கள் ; (௪ -று.) 

பலதீவினைகள் செய்த ஈரகத்திற் செல்லுக் தன்மையராயினும், யாதா 

யினும் ஒருபொழுதில் ஒரு சிறித தருமஞ் செய்திருர்தால் ௮5ன் பயனாக 

அச்ச ரகவழியிலுச் துன்பம் நீங்கி இன்பம் பெறுவ ரென்றபடி, யமன்௨சப் 

பட்டு ஈரகத்துன்பறுகர் லின் றி சலவினைப்படனாற் சுவர்க்சம்புசக்கு இன்ப 

நுசர்வ ரென்ற கருத்தும் இதில் அமையும், 

(பின்னாவதென் றபிடித.த” என்பதற்கு - பின்காலத்தில்[மு துமையில்] 

(தமச்கு௮ப்பொருள்)பயன்படுவத என்று எண்ணி லோடஞ்செய்துஎன்றும் 

உரைச்சலாம், கோடு - முதனிலை தொழிற்பெயர். கோடுதல்-சோணுதவ: 

சடுவுகீலமைதவறு,தல். கோடில் கூரம் என்றத-ஈல்வினைசெய்தோர்க்குத் 

திமையையும், தீவினைசெய்தோர்க்குசன்மையையும் மறக் துந்தராதவனென் 

நற்கு; நடுவன்,” 'ஸமஃர்த்தி,” தருமன்? என்ற ௮௨னத பெயர்களாலும் 

அறிக. பாவஞ்செய்தவர்களைத் தண்டிப்பதில் எள்ளளவும் இரச்கமில்லாமை 

பற்றி, (தீக்கூற்றம்" என்றார். 

என், ஆலும் என்பன - எவன், ஆயினும் என்பவற்றின் விகாரங்கள், 

பெத்றக்கால் - சாலீற்று வினையெச்சம், இரா--றுகெட்டஎ இர்மறை வினை 

யெச்சம், சுரம் - ஜ்வரம் என்ற வடமொழியின் திரிபு: சுரம் என்றது - 39 

ப.த்திரவனம் போல்வதை, உய--உயச்து : எச்சத்திரிபு, (@) 

௬. இழைத்தரா ளெல்லை யிசுவா பிழைத்தொரீஇக் 

கூற்றங் குதித்துய்ந்தா ரீங்கில்லை--யாற்றப் 
பெரும்பொருள் வைத்தீர் வழங்குமி ளைத் 

தீஇர்தமீஇர் தண்ணம் படும். 

(இ-.) இழைச்த சாள் - (ஊழ்வினையால்) விதிச்சப்பட்சேள ஆயுள் 
சாள்சள், எல்லை இகவா - (தமத) அளவைச் சடவாதனவாம் ; கூட்தம் - 

யமனிடத்தினின்றும், பிழைத்து - தப்பி, ஓரிஇ - நீல், குதித்த - (௮௨
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னெண்ணத்தைக்) கடச் தபோய், உய்ந்தார் - உயிர்வாழ்ர்தவர்கள், ஈங்கு 

இல்லை - இவ்வுலகத்தில் (எவரும்) இல்லை; (ஆதலால்), ஆத்ற பெரும் 
பொருள் வைததீர் - மிகவும் ௮திகமான செல்வச்சைச் சேர்ச் துவைத்திருப் 

பஉர்களே ! வழங்குமின் - (விரைவாகலே) தானஞ்செய்யுட்கள் ; சாளை - 

சாளைக்கே, சண்ணம்- (இறர்தவர்க்கு-ரிய சநெய்தற்பறை, தழீ.திம் தழீ.இம்- 

தழீம் சழீம்என்னும்தசைஉண்டாம்படி, படும்-௮டி.ச்சப்படுதல்கூடும்; (௪-.) 

குறகவுங் குறுகாது வளரவும்௨ளராது என்ஈற்கு,பொதப்பட,'எல்லை 
யிசவா” என்னார். ஒரீஇ : ஒருவி ; சொல்விசாரப்பட்டு அளபெடுத்த தனால், 

சோலலிசையளபேடை, பெரும்பொருள் - பெருமையைத் தரு௨தாசய 
பொரு ளெனினுமாம். :பிஈழத்தஒரீஇ? என்பதை 4இசவா? என்பதனோடு 

கூட்டியுரைப்பாரு முளர், “படும் என்பதற்கு-ஓலிக்கு மென்ற பொருளும் 

உண்டு. :: சென்றா ளெல்லாஞ் ிழவிரல்லைச் தெண்ணலாம், கின்றாள் 

யார்க்கும் உணர்வரிது?” ஆதலால், (மாளை' என்றார். இங்கு:நாளை'என்றது- 

எதிர்காலத்தை யுணர்ச்த வர்ததோர் தறிப்புச்சோல். தண்ணம் - தண்ணு 
மை யென்ற சாச்சாட்டுப்பறை. தழீஇம் தழீஇம் - ௮நுகரண மென்னும் 

ஒலிக்தறிப்பு ; இரட்டைக்கிளவி : இயற்கையள பேடை. 
மரணம் சம்பவிக்கு மென்பது, ! தழீஇர் தழீஇர் தண்ணம் படும்”? என 

வேறொருவகையாற்சாட்டப்பட்டது: இத, பிறிதீனவிற்சியணி; வடதாலார் 

பரியாயோக்தாலங்காரம் என்பர், 

இச்செய்யுள் - பலவிகற்ப இன்னிசை வெண்பா. (௪) 

௭. தோற்றஞ்சான் ஞாயிறு சாழியா வைகலும் 
கூற்ற மளக்துதுந் காளுண்ணு-- மாற்ற 

வரஞ்செய் தருளுடையமீ ராகுமின் யாரும் 

பிறந்தும் பிறவாதா ரில். 

(இ-ள்.) தோற்றம் சால் ஞாயிற - உதித்தல்பொருக்திய சூரியனை, 

சாழி ஆ - அளவுகருவியாகச்கொண்டு, வைகலும் - சாள்தோாறும், கூற்றம்- 

யமன், நும் காள் - உங்கள் வாழ்சாள்களை, அள். - அளவிட்டு, உண் 

னும் - உண்டுருஇன்றான்:(ஆதலால்),--ஆற்த-மிகுதியாக, அறம் செய்த- 
தருமஞ்செய்த, அருள் உடையீர் ஆசூமின் - (உயிர்களிடத்தக்) கருணை 

யுள்ளவராவீர்கள் : (அவ்வாறு ஆகாவிட்டால்), யாரும் - எப்படிப்பட்ட 

வரும், பிறர் தம் - (இல்வுலகத்தில் மனிதராய்ப்) பிறர்.தும், பிறவாதாரில் - 

பிதவாதவர்போலவே (ஆவர்); (௭ - லு.) 

(தோ.ற்.நஞ்சால்” என்பதழ்கு-(தோற்றஞ்சால் தொகுபொருள்!? என் 
லும் சலித்தொகையிற்போல'விலச்சமமைச்த' எனவுமாம். இறவா தாரில்? 

எனவும் பரடக்கொள்கர், ஞாயிறு சாழியா என்றும், உண்ணும் என்றும் 

கூறிய த.த்கு௪.றப, சாள்சளாகயெ தானியங்களை என்னாதது-ஏகதேசவுரவக 

வணி, தோத்றம்-தோன்றுதல்;தொழிற்பெயர்;தோன்.று-பகுதி,௮ம்-விகு இ, 

ஃலித்தல்-விசாரம். சால் - உரிச்சொல், வைகலும், உம்மை-சொழறுப்பொரு
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ளது. உண்ணும்-சழிப்பான் என் றபடி. சூரியன தஉதயஅஸ்.தமஈங்சளினாலே 

சாள்உண்டாகிச்சழிவசனாலும், ௮.து கழிய ஆயுள் குறைவதனாலும் இவ்வாறு 

கூறினர். மேல் ௨௨-ஆஞ் செய்யுளையும், :சாளென வொன்றுபோற் காட்டி 
யூயிரீரும், வாள துணர்வார்ப் பெறின்,” !வரள்சக ளா௫ சாள்கள் செல்ல?” 

என முன்னோர் கூறியிருத்தலையுல் காண்க, (ஆய ஷூ கண்டமாதாய ரவிர 

ஸ்.தல் கமிஷ்.பதி?? என்னும் வடழான் மேற்கோளும் இங்குச் ச௨னிக்கத் 
த்ச்கது. பலவ கைப்பிரவிகளுள்ளும் அரியதாகப்பெற்ற மக்கட்பிறப்புக்குப் 

பயன் ௮ருள்சகொண்டு ௮ரஞ்செய்து உறுதிபெறுதலே யாதலால், *ஆற்ற 

௮றஞ்செய்து ௮ருளுடைமீராகுமின் யாரும் பிறர்தும் பிரவாதாரில்” என் 

ரூர். : அறனும் அருளுடையான் சண்ணதே யாகும்'”, : அருளிலார்க்கு 

அவ்வுலக பில்லை?” என்ப வாதலால், :அருளுடையீராகுமின்? என, ௮றத் 

இதற்குச் காரணமான அருள் எடுத் துக்கூறப்பட்ட து. 

(யாரும் பிறர்தும் பிறவாதாரில்” என்றது - ௮ருளுடையராய் அறஞ் 
செய்யாதவர் ௮டைதர்கு அரிய மானிடசன்மத்தை அ௮டைதந்திருந்தம் 
அதன்பயன் பெறாமையால் அதனை அடையாதவராகவேே எண்ணப்பவெ 

சென்றபடி, ௮வர்கள் பகுத்தறிவின்மையால் விலஙக்கோடொப்ப ரென்ற 

சரு,த்தும் இதில் அமையும். பிறவாதாரில், ஐர்தனுருபு - ஒப்புப்போருளத; 

இது - ஒப்பில்போலி, : அவர் ? என வினைமுற்று வருவிக்க, ஏழனுருபாகச் 
கொண்டு, பிறவாதாரில் (வைச் தஎண்ணப்படுவர்) "என்றுமாம். இனி, உண் 
ணும் என்பதே கூட்டி, எவரும் பிறக் தும் பிறவா தவர்போலாம்படி.[ இறக் 

கும்படி] கூற்றம் சாள் உண்ணும் என்று உரைப்பாரு முளர், 

உண்ணும்-செய்யுமென் முற்று, கிகழ்சால மூணர்த்திற்று; [ஈன் - பத - 
௧௮.] அறம் - செய்யத்தக்கது என நூல்களால் வரையறுக்சப்பட்டதுஎன்று 

பொருள்படும் காரணச்குறி; ௮று - பகுதி, ௮ம் - செயப்படுபொருள்விகுதி; 

[இதன் எதிர்மொழி - மறம்) அதருமம்: செய்யத்தசாதது என நூல்களால் 

மறுக்கப்பட்டது என அதற்குச் காரணப்பொருள் சாண்க.]:அறஞ்செய்து 

அருளுடையமீராகுமின்” என்றை அருளுடையீராகி அதஞ்செய்மமின் என 
விகுதி பிரித் துக்கூட்டுதலும் ஒன்று. (௪) 

9. செல்வர்யா மென்றுதாஞ் செல்வுழி யெண்ணாத 

புல்லறி வாளர் பெருஞ்செல்வ--மெல்லிற் 

கருங்கொண்மூ வாய்திறந்த மின் ஸுப்போற் றோன்றி 
மருங்கறக் கெட்டு விடும். 

(இ.-ள்,) செல்வர் யாம் என்று - (இப்பொழுத) செல்வமுடையோம் 
சாம் என்று எண்ணிக் களித்து [தம்மைத் தாமே மதித்த],சாம் செல்வுழி- 

தாம் போகு!மிடங்களில், எண்ணாத - (பிரரை) மதியாத, புல் அறிவாளர் - 
அற்பபுத்தியுடையவர்கள ௪, பெரநஞ் செல்வம்-மிச்சசெல்வமூம்,--எல்வில்- 
இ.ராத்இரியில், கருக் சொண்மூ - கருகிறமூடைய மேகம், வாய் இிறச்த - 

வெளிவிட்ட, மின்னு போல் - மினனல் போல, தோன்றி - (மிசச்சிறித
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பொமுது) காணப்பட்டுின்.ற, (௨டனே), மருங்கு ௮ற - இருச்ச இடமுச் 
தெரியாமல், கெட்டுவிடும் - அழிர் தபோம் ; (௭ -௮.) 

உவமையணி. 

இனி, :தா.ம்செல்வுழியெண்ணா 5'என்் பதற்கு-மறுமையில் தாம்செல்லுல் 
சதியை ஆலோசியாத என்று உரைத்தலு மொன்று. செல்வர் யாம் - தன் 

மையிற் படர்க்கை வர டுடவழவமைதி. செல் உழி- செல்வுழி: வகர 
மெய் - உடம்படூமேய்யல்லா தமேய் ; [ஈன் - உயிர் - ௪௩ உரை,] * மேய் 
யிறுடம்படுமேய்? என்பர் ஈச்ரினார்க்னி௰ர். மேல் டுக - ஆஞ் செய்யு 

ளில் :; தேய்விட தத * என்பதில் உள்ள வகரமும் இது. கரிய இருளையுடைய 

இரவிலே ஒளிமிஈகு விளலகுதலால், (எல்லில் தோன்றுகிற மின்” என்றார். 
கொண்மூ - நீரைக் கொள்வ தென்னும் பொருளில் வரத காரணப்பெயர் 

போலும், பார்வைக்கு வாயைத்திறஈ்து விடுவதபோலசக் காணப்படுதலால், 

(வாய்திறச்த மின்? என்றது. மின் - செல்வத்துச்குத் கொழிலுவமை; உ - 

சாரியை: [ஈன்-மெய்-௧௪.] 0. ட்$விடு ॥, விடு- தணிவுப்பொருளுணர் தம். 

௯. உண்ணா ஜெளிநிரு Conn புகழ்செய்யான் 
றுன்னருமு் கேளிர் துயர்களையான்--கொன்னே 

வழங்கான் பொருள்காத் திருப்பானேல் ௮௮ 
விழந்தானென் றெண்ணப் படும். 

(இ-ள்.) (ஒருவன், உண்ணான்-(தானும்)அனுபவியான்; ஒளி நிறான்- 

மதிப்பையும் கிலை2பறச்செய்யான்; ஒங்கு புகழ் செய்யான் - மேம்பட்ட 

£ர்த்தியையும் சம்பாதியான்; தன் இருக் கேளிர் தயர் களையான் - சேர் 

த,ர்கு அரிய உறவினரது தன்பத்தையும் போக்சான்; கொன்னே ௨ழல் 

சான் - கைம்மாழகருதாமல் தானநுஞ்செய்யான்; (இவ்வாறிருக்து), பொ 

ருள் சாத்து நிருப்பானல் - செல்௨த்ரைச் காவல்செய்து வைச்திருப்பா 

னானல், (௮வன்), ௮ ஆ - ஐயோ ! இழகர்தான் என்று எண்ணப்படும் - (அப் 

பொருளை) இழர் தவிட்டானென் ஹறே(யாலசாலும்)கினைச்சப்படுவான் :(௪-று,) 

பாபெட்டுத் சேடிய செல்வத்தை சானும் ௮னுபவியாமல் ஈல்விஷய 

த் திலும் உபயோகப்பஃத்தாமர்போனால் ௮தனையிழச்,ச,த குச் சமானமே 
என்று கருத்து ; வைததிருச் தம் பயணில்லை யென் றபடி, 

பரிேலழார் * தஓ3ல் வேண்டு மொளிமாழ்கஞ் செய்வினை ' என்ற 

இருக்குதளின் உரையில் 'ஒளி-தாம்உள காலத்த எல்லாரானும்ஈன்குமதிக்கப் 
படு 3ல்” என்றும், :'ஒளி ஈயாருவற் குள்ள வெறுக்கை!'என்ற திருக்குறளின் 

உரையில் ! ஒளி - தான் உ௱னுமசாலச்த மிச்குத்தோன்றுசஐுடைமை ; 
“ஓளிரிரு னோம்குபுசம் செப்யான்!? என்றார் பிரரு.ம்”? என்றும் உரைத்த 

வத்றை இங்கே உணர்”) ஓ ர்ய௮த - வெள்ளமையின்மை” என்பர் தொல் 

சாப்பியவுரையில் சசசிஞாச்கினீயர். கிரான், கில் என்பதன் பிறவினையா யெ 
சிறு - பகுதி, புழ் இம்மைப்பயனாய் இவ்வுலகத தில் என்றும் அழியாமல் 

சி.்கும் ர்த்தி; தாம் இறர்தபூய/2 சாமநிகழ்தியலாறு உலசம்.உயர்த் தச்



பால்.] முதலதிகாரம்.-சேல்வநிலையாமை. ௨௧ 

கூற நீலைபெறுவத, நிலவரை மீள்புக மாற்றிற் புலவரைப், போர்றாது 
புத்தே CHG” aon திருக்குறளிலும், *புலவர்பாடும் புழுடையோர்லிசம் 
பின், உலவ னேவா வானவர்தி, யெய்துப வெனபதஞ் செய்வினை முடிச.த?? 

எனப் புறராலூர்றிலுங் கூறியபடி ௮து மறுமைக்கு காரண மென்பது 

தோன்ற, (ஒங்கு புகழ்” எனப்பட்டது. கேளிர்-யோகக்ஷமங்களைச் கேட்ப 
வர்; இர் - பலர்பால் விகுதி; (மகளிர்? என்பதிற் போல. கொன்னே - பய 

னின்மைப்பொருள் தருவ தோர் இடைச்சொல், இதனை, சாத் திருப்பான்” 
என்பதனோடு கூட்டி, வீணாகச் செல்வத்தைப் பாதுகாத்தவை,$திருப்பா 

ளென்று பொருள்கொள்ளினும் அமையும், ௮ ஆ : இசச்சச்குறிப்பிடைச 

சொல், எண்ணப்டடும் - செய்யுமென்மூறறு, ஆண்பால். 

மூன்னிரண்டடி - இனவேதுகை, 

௮ ௮ என்பது விட்டிசைத்ததனால், தனிக்குறில் முதலில் சேரசையா 
யிற்று; ஆகவே, தேமாச்£ராய்த் தளைக்கு இயையும், “'விட்டிசைத் தல்லால் 

முதற்சண் தனிக்குறில் கேரசையென்று, ஒட்டப்படா த) அதற்கு (உண் 
ணான்' உதாரணம்” என்ற யாப்பருயகலக்காரிகையையும், ;இசனுள் “௮” 
என்புழி ௮ருளின்சண் குறிப்பாய் மொழிமுதற்சண்கின்ற குற்ழெழுத்து 
விட்டிசைத் தரே ரசையாயினவாறும், அல்லாதவழிச்குறில்கெடிலோடுககூடி 
நிரையசையாயினவாறுங் சண்டுகொள்க"என்ற அதன் உரையையும் உணர்ச, 

௧௦. உடா௮து முண்ணாதுக் சம்முடம்பு செற்றும் 

Cerys நல்லறமுஞ் செய்யார--கொடா௮து 
வைத் தீட்டி னாரிழப்பர் வான்றோய் மலைகாட 

வுய்த் தீட்டுக் தேனில் சரி, 

(இ-ள.) வான் தோய் மலை சாட - அசாயத்தை யளாவியுயர்ர்த மலை 

களையுைய (பாண்டிய௰)சாட்டின் அரசனே !--உடாதம் - (ல்ல உடப்புக் 

களை) உடுக்காமலும், உண்ணாதம் - (ஈல்ல உணவுகளை) உண்ணாமலும், தம் 

உடம்பு செற்றும் - தமது உடம்பை வருத்தியும், கெடாத ஈல் அறமும் 

செய்யார் - (எந்நாளும்) பயனழியாத கல்வ தருமக்களையுஞ் செய்யாம 
லும், கொடாது - (ஏழைகட்குச்) சொடாமலும், வைத்த - (செல்வத்தைக் 

சாவல்செய்த) வைதது, ஈட்டினார் - (மேன்மேலும்) சம்பாதித்தவர்சள், 

இழப்பர் - (௮ச்செல்உத்தை ஒருகாலத்தில்) இழர்தேவியொர்சள் ; (அவ் 
வாறு இழப்பதற்கு), --உய்தத ஈட்டும் தேனீ - (பலபூக்களினின்றுச் தே 

னைக்) கொண்டுபோய் வைதது (மேன்மேலுஞ்) சேர்ச்றெ தேனீக்கள், கரி- 
சாக்ஷியாம் ; (௪ - று.) 

உவமையணி. 

சேனீக்சள் பலசாளாசச் றி சரறிதாகச் சோ, துவைத்த தேனை ஒரு 

சாளிற் பிரனொருவன் கொண்டுபோவத போல. ஒரு௨ன் பலசாலமாகச் 

சேர்த் துவைத்த செல்வத்தை ஒருசாலத்திற் கள்ளர்மு,லியோச் கொண்டு 

போவ ரென்று சருத்து, ::ஈயார் தேட்டைத தியார் கொள்வர்? என்



௨௨ Gre owe it. 

ஒளவையார் அமுதமொழி, இாட்டுறமோமீதலால், சொடாத லோபிசள்து 
செல்வத்தைச் சொடியோர் கைப்பற்று௨ர் என உபமேயமாசவும், ஈச்கள் 

தேடிவைத்ததேனைத் தீக்கோலையுடைய டேடர் சவர்வர் என உபமானமாச 

வும் ஒன்றேஇருபொருள்பட்டு இப்பாட்டின்கருத்தைவிளச்குசல் சாண்ச, 

₹மலைராட” என்றசனால், தேனீயை எடுத்துச்கூறிஞர், வான்றோய் 
மலைகாட - ஆடூஉழன்னிலை. ஆடூஉஙூன்னிலையாவத - புருஷனை முன்னி 

லைப்படுத்திச் கூற வத; [இவ்வாறு மகடூஉழன்னிலையும் உண்டு; ௮து - பெ 
ண்ணை முன்னிலைப்பமுததுவது.] இர்ச சாலடியாரின் பாடல்கள் சமண 

மூனிவர்களாற் பாண்டியகாட்டிற் பாடப்பட்டன வாதலால், இவரறில்வரு 
இற ஆூஉமுன்னிலைகளைப்பாண்டியராசனைக்குறிச்சனவென்னலாம். மருத 
நிலமாயெ ௮ர்சாட்டை அடுத்தள்ள குறிஞ்சிநீலத்தின் மாட்சியைச் கூறு 

வார், 'வான்தோாய்மலைசாட” என்றார், '*இருபுனலும் வாய்நீத மலையும் வரு 

புனலும்,வல்லரணும் காட்டிற்கு உறுப்பு?”என் ற திருக்குறளினாலும், இடை 

யதன்றி ஒருபுடையதா தலும் தன்௨ளந்சருகலும் மாரிச்கண் உண்டகீர்சோ 

டைக்கண் உமிழ் தலும் உடைமைபற்றி, வாய்க்த மலை யென்றார்? என்ற 

அதன் உரையாலும்,ம$ல காட்டிற்கு ௮வயவமாதலும்,ில௨ளத்த.ச்கு இன்றி 
யமையாத நீர்வளத் துக்குச் சாரணமாதலும் காண்க, 

செற்று, செறு - மூதனிலை. வரன் தோய் மலை - மேஈ/படியப்பெற்ற 

மலை யெனினுமாம். கெடாஅ௮த என்பதனைப் பிறவினையாகசச்கொண்டு, 

(சன்னை விரும்பிச்செய்தவர்களைச் தான்) கெடுக்காச ஈன்மையையுடைய 
அற மென்னவுமாம். 

அளபெடைசனள் மூன்றும், செய்யுளிசை நிறைச்சு கர்தவை. அளபெ 

டைகள் ௮0)்.தவர்.த.த, அளபுத்தோடையாம். (௪0) 

 



௨ - ஆம் அதிகாரம்-- இளமைரிலையாமை, 

அஃதாவது - இளமைப்பருவத்தினது கிலையில்லாமையை உணர்த்து 

வது. இங்கே, இளமை யென்றது - யெளவனம்; அது - பதினாறபிராயத்து 

க்குமேல் முப்பத் திரண்டு பிராயத்துச்குள் சற்றின்பவிஷயக்களில் மயக்கு 

இன்ற சாளைப்பருவம், புல்லறிவுடையார் பெரும்பான்மையும் முறையே 

பற்றுச்செய்வது சிற்றின்ப திற்கு ஏதுவாகிய செல்வத்தினிடச்தம், அதனை 

அனுபவித்தற்கு உரிய இளமையினிடத்தும், ௮ப்பரு௨.த்திர்கு இடமாடிய 

உடம்பினிட த்தமே யாதலால், ௮ம்முறையே, இர்த இளமைகிலையாமை - 

செல்வநிலையாமையின்பின் வைக்கப்பட்ட த. திருவள்ளுவனாரும்கிலேயாமை 

யென்னும் அதிசாரத்துள் இம்முறை தோன்றக் கூறியவாறும் காண்க, 

இளமை - பண்புப்பெயர். 

௧௧. ஈரைவரு மென்றெண்ணி நல்லறி வாளர் 

குழிலி பிடத்தே துறந்தார் -புரை$ீரா 
மன்னா விளமை மகழ்ந்தாரே கோ லூன்றி 

யின்னாங் கெழுர்திருப் பார், 

(இ-ள்.) ஈரை வரும் என்று - முதமைப்பருவம் வரு மென்று, 
எண்ணி-நினைதத, குழவியிடச்தே- இளமைப்பருவத்திலேயே, தறர்தார்- 

(பற்றுக்களை) விட்டவர்கள், ஈல் அறிவாளர் - குற்றமற்ற விவேசமுடையவ 

ராவர் ) புரை தீரா - (காமவெகுளிமயக்கங்களாகிய) குற்றங்கள் நீல்காத, 
மன்னா - நீலைபெருத, இளமை - இளமைப்பருவத்தில், ம௫ழ்ச் தாரே - (ஏத 

றின்பத்தை அனுபவித்தலாழ்) களித்த ஈல்லறிவில்லாதவர்களே, கோல் 

ஊன்றி - (ஈடத்தற்கு ஆதரவாகத்) தடியை ஊன் நிக்கொண்டு, இன்னாம்கு- 
துன்பத் துடன், எழுந் திருப்பார் - எழுவார்கள் ; (௭- று,) 

இளமையில் துறர்்தவர்சளே பின்பு பேரின்பமலுபவிப்பர், சிற்றின்பத் 

தை விரும்பித் தறவாதவர்சளே பலராள் தன் பமனுபவிப்பர் என்பதாம். 

ஈரை - மயிர்வெளுத்தல் ) அதற்குக் காரணமான மூப்புக்கு இங்கு 

ஆகுபெயர், எண்ணி - துறத்சலாலுண்டாகும் பெரும்பயன்களையும், துற 

வாமையாலுண்டாகும் இடர்களையும் €ர்அக்யொலோடத்த என்னவுமாம். 
இளமைப்பருவத்தே துறத்தற்கு ஏதுவாயினமைபற்றி 'சல்லறிவு? என்றும், 

அங்கனம் ௮ருமையாசட்பெற்ற ஈல்லறிவைக் தக்சவழியிற் பயன்படுத் த 

தீல் பற்றி *சல்லறிவாளர்! என்றும் கூறினார். தாமாசவே எழுர்இருச்சமாட் 

டாமையேயன்றிச் கோலையூன்றிச்கொண்டும் எழுர்திருக்க் வருச்.தவ ரென் 

up, gorg வலிமையின்மையை சன்குவிஎக்கும், ஏகாரமிரண்டும் - பிரி 

நிலை, குழ - இளமைப்பொருள் தரும் உரிச்சொல்: இங்கு, இ - பததீப்போ 

நள்விததி; * உருளி மாமதி?” என்ற ஏர்தாமணியிற் போல, இரா, மன்னா 

என்ற எதிர்மறைப் பெயசெச்சங்கள் - 9968 6 இளமை? என்னும் பெய 
சோடு முடிர்தன ; மூவா முதலா வுலகம்? என்ற ரிர்தாமணியித் பேசல,
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இனனாம்கு - ஒருசொல்; ாபட்டாங்கு” என்பது போல, எழுர்திருப்பார் - 
ஒருசொல்: இரு - துணைவினை, இனி, எழுர்து இருப்பார் எனப் பதம்பிரி 
த௮) எழுர் து (நிற்சவும்மாட்டாத மீட்டும்) இருப்பர் என்றலும் ஒன்று. 

மூதலிரண்டடிபில் இனவேதுகை சாண்சு ; அடுத்தசெய்யுளிலும் இழ, 

௧௨, ஈட்புகா ரற்றன ஈல்லாரு மஃ௫னா 

ர்ற்புத் தளையு மவிழ்ர்தன--வுட்சாணாய் 

வாழ்தலி னூதிய மென்னுண்டாம் வந்ததே 

யாழ்கலத் தன்ன கலுழ். 

(இ-ள்.) ஈட்பு - சனேசக்களாகிய, கார் - பாசங்கள், அற்றன - 
(உனத ஈண்பாஃகு உன்னி_சத) ௮ம்றப்போயின; நல்லாரும் - (இளமை 
யில் உன்பக்கல் அன்புகொண்ட) மாசர்களும், ௮%கனார் - அன்புகுறைக் 
தார்கள்; அன்பு தளையும் - அன்புகளாகிய கட்டுச்களூம், அவிழ்ர்தன - 
(உன்சுத்றத்தார்க்கு உன்னிடத்தில்) தளர்ச்த போயின; உள் சாணாய் - மன 
தீதில் ஊன்றி ஆலோரித் தப்பார்) வாழ்தலின் -! இளமையைப் பொருளென 
மதித்த ம௫ழ்ர் த) வாழ்ந்தசனால், ஊஇிபம் என் உண்டாம் - என்ன 
பயன் உண்டாயிழ்று 2? ஆழ் சலத்து அன்ன - (கடலில்) மூழ்குசென்ற மரக் 

சலத்தி லுள்ளவர்க்கு வந்தது போன்ற, கலுழ் - தன்பம், வந்ததே - (இப் 

பொழுது) உச். தவிட்டதே ! (௭- ற,) 

இச்செய்யுள் - இஎமைப்பருவத்திற் சிர்றின்பத்தையே விரும்பி அனுப 
dip உலிமைகுன் றி விரைவிலே மு. தமையடைர்த ஒருவனை கோக்க, 
அவ்விளமையை ம௫ழ்ர்ததனா லுண்டான மைசளை எடுத்துச்சொன்ன 
தாகச் செய்யப்பட்ட தென்க. முன்னிரண்டடியில் உரவகவணியும், ஈற் 
தடியில் உவமையணியுக காண்க, 

சண்பரும் உறவினரும் பலராதல்பற்றி, ஈட்பும் ௮ற்புத்தளையும் பல 
வாயின, ஈட்பு, தளை என்பன - பால்பகாஅஃறிணைப்பெய ராதலால், அற் 

தன, ௮லிழ்ச் தன "என்னும்பன் மைவினையைக்சொண்டன, ஈட்பு-தொழிற் 

பெயர்; ஈள் - பகுதி, பு - விகுதி, உம்மைகள் - எச்சப்பொருளன. சாணாய் 
என்ற ஏவ௨லொருமைமுற்றில், ஆய்-விகுதி, ஏகாரம்-இரக்கம், ௮.ற்புத்தளை- 
பாசபச்த மெனப்படும். வாழ்தலின், இன் . ஐ தலுருபு: ஏதப்பொருளத. 
என் - எ௨ன் என்ற வினாப்பெயரின் விசாரம்; இத, அஃறிணையிருபா த்கும் 
பொது. 'ஆழ்கலத்தன்ன கவி? என்று பாடமோதவாரும் உளர்) கலி-தன் 
பம். ஈல்லா, ஞடன்படிர் ருனே பெருகும்"? என்றபடி ரல்லாள் என்று 
இலக்குமிக்குப் பெயராதலால், ஈல்லார் என்பது-பெரும்பாலும் மக.ளிரை 
உணர்த்தும். அற்புத்தளை-- அன்பு -- தளை; அல்௮ழியில் மென்றொடர் தன் 
னின௮ன்றொடராயிர்று : [ஈன் - உயிர் - ௩௪.] கலம் - அதிலுள்ளவர்க்கா 
இடாகுபெயா, ஆழ்சலம் - வினைத்தொகை, கலுழ்-சலுழ்ச்சி; Cp sect tev 5. 
தொழிச்பெயர்: சலக்சம், புலம்பல், ஆம் - அசை,
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 காற்றத் தடைப்பட்ட கலர் மனம்போல, ஆற்றத் துளங்காகிற்ப 

ஞாழிவலவா?? எனட் பெரியதீநமோழியிலும், பண்ணார் sof murs ur 

யோங் குயர்சாவாய், கண்ணார் கடன்மண்டிக் காற்றிற் கவிழுங்கால், மண் 
Cnt மணிப்பூணோய் மச்களுறுச் துன்பம், கண்ணா ஈரகத்தின் நான்கா மடிய 

ன்றே "எனச் சிந்தாமணியிலும், பிறநால்களிலும், சலம்கவிழ்ச் தமக்சள் படுர் 

அன்பமே மிச்சபெருச்தன் பத் தச்கு எடுத்துக்காட்டப்படுதல் காண்க. (௨) 

am. சொற்றளர்ச்து கோலூன்றிச் சோர்ந்த நடையினராய்ப் 
பற்கழன்று பண்டம் பழிகாறு--மிற்செறிந்து 

காம நெறிபடருங் கண்ணிஞர்க் கில்லையே 

யேம நெறிபடரு மாறு, 

(இ-எ்.) சொல் சளர்க்த-சொற்கள் தளர்ச்சியடையப்பெற்று,சோல் 

ஊன்றி - தடியை ஊன்றிக்கொண்டு, சோர்ர்த ஈடையினர் ஆய் - தளர்ச்த 

ஈடையையுடையவர்களாய், பல் கழன்று-பற்கள் விழுந் தபோய், பண்டம் - 

இவ்வுடலாகிய பொருள், பழி சாறும் - (சண்டவர்யாவராலும்) பழிக்சப்படு 

மளவும் [மூப்பு முதிருமளவும்], இல் செறிந்த - இல்வாழ்ச்சையிலேயே 

பொருச்தி, காமம் நெறி - ஆசையின்வழியிலே, படரும் - செல்லன் ற, 

சண்ணினார்ச்கு - கோக்கத்சையுடையகர்கட்கு,--ஏமம் நெறி - பேரின் 

பத்தைச்தருஇன்ற முத்திமார்க்கத்தில், படரும் ஆறு - செல்லும் விதம், 

இல்லையே - உண்டாகாதே; (௪ -.ு.) 

வாழ்சாளுள்ளமட்டும் சிற்றின்பத்தையே அனுபவித்துக்சொண்டு துற 

வாதவர் ஈற்கதிபெறு௨து ௮ரிய தென்பது கருத்த, ஏமம் நெறி- தமத 

உயிர்ச்கு அரணாயெ ஈல்கெறி; வினைகளைப்போக்கிச் கூற்றத்தினின்று தப்பு 

வித்து முத்திபெறுவிக்கும் தறவொழுக்கம். 

இல் - இல்லறவாழ்ச்சைக்கு ஆகுபெயர், பண்டமென்னுஞ் சொல், 

உடம்பின் இழிவு தோன்ற கின்றது. பழிசாறும் - பழிக்சப்படுமளவும்: சே 

யப்பாட்டுவீனைப்போருவிலலந்த சேய்வீனை, சாறு - எல்லைகுறிப்பதோர் 

இடைச்சொல், தளர்ச்து, கழன்று என்னுஞ் சனைவினை கள்-முதலின் மேல் 

நின்றன. ஏகாரம் - தேற்றத்தோடு இரச்சம், (௩) 

௧௫௪. தாழாத் தளராத் தலைகடுங்காத் தண்டூன்றா 
வீழா விறக்கு மிவண்மாட்டும்--காழிலா 

மம்மர்கொண் மாந்தர்க் கணங்காகுர் தன்கைக்கோ 
லம்மனைக்கோ லாடிய ஞான்று. 

(இ-ள்.) தாழா - (உடம்பு) கூனடைர்தும், தளரா-மெலிர் தம், தலை 

ஈடுங்சா - தலைஈடுவ்டியும், தண்டு ஊன்றா - தடியை ஊன்றியும், வீழா - 
€ழே விழுச்தும், இறக்கும் - மரணவேதனைப்படுகின்ற, இவள்மாட்டும் - 

இவளிடத் தம், சாழ் இலா மம்மர் கொள் - மனவுறுதியில்லாமத் சாமமயக் 

கத்சைக் சொண்ட, மார்தர்க்கு - மனிதர்சட்கு,--(இவள்),--தன் சை 

கோல் - (இப்பொழுது) சனது கையில் (ஊன்றுதற்குப் பிடிச்சப்பட்ட)
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கொம்பு, ௮ம்மனை சோல் ஆயெ ஞான்று - தன்தாய்க்கு ஊன்றுசோலா 

யிருர்தசாலத்தில் [தான் இளமைப்பருவமுடையளாயிருக்சபொழுது], அண 

AG ஆகும் - மோடுனியென்னுர் தெய்வப்பெண்ணாயிருச் திருப்பள்; (௭-று.) 

இச்செய்யுள் - பெண்களின் இளமையைக் சண்டு விரும்புவோர்க்கு 
இச் அடடும்அமயத்தையுடையமுதியளொருசத்தியைச்சுட்டிக்காட்டி'இவள், 

இளமைப்பருவத்திலே காமுகர்ச்கு மேன்மேல் ஆசையை ஸமூட்டத்தக்க 
கட்டழகுடையளா யிருக்தவள்: இப்பொழுது இவ்வாருயினாள்? என்று இள 

மைநிலையாமையை உணர்த்துவதாசகச் செய்யப்பட்ட தென அறிக, 

தண்டு - தண்டமென்னும் வடமொழியின் விகாரம், மாந்தர்-பன்மைப் 
பெயர், 'மார்தர்? என்ற சொல்லின் ஆற்தலால், மந்தபுத்தியுடையா ரென் 

பது தோன்றும். (அணங்கு - சாமகெறியான் உயிர்கொள்ளுச் தெய்வமகள்? 

என்பர் பரிமேலழகர் ; இச்சொல்லுக்கு - தேலமாது என்றும், திருமகள் 
என்றம் பொரு ளுண்டு. (அணங்குஆகும்” என்பதற்கு - இவள் வருத்தஞ் 

செய்தவளாவள் என்றலு மொன்று, விறக்கும் எனப் பிரித்து, வெருவும் 
என்று பொருளுரைப்பாரு முளர் ; ''விறப்பே வெரூஉப் பொருட்டு மா 

கும்? என்பது தொல்சாப்பிய வரிசசொல்லியற் சூத்திர மாதலால், இனி, 

(இவள்), அம்மனைக்கோல் தன்சைச்கோலாஏய காலத்தில் [ர தமை 

யடைச்தபொழு.து] தாழ்க்து தளர்ந்து தலைஈடுங்டித் தண்டூன்றி வீழ்ந்து 

இறப்பள் ; இவளிடச்தம், நெஞ்சுறுதியில்லாத பேதைமைகொண்ட மனி 

தீர்க்கு ஆசை உண்டாசாடீன்றது ; (இத என்ன உல$ூயற்கை!)? என்று 

இசழ்ர்ததாசப் பொருள்கூறுசலும் அமையும், 

தாழா, தளரா, நடகா, ஊன்றா, மீழா - உடன்பாட்டெசசக்கள்; ஆ? 

என்ற வினையெச்சவிகுதியே இறக் தகாலககாட்டிரற்று, உம் - இழிவுறெப்பு, 
இலா - ஈறுகெட்ட எதீர்மறைவினையெச்சம். ':சிலவிசாரமா முயர் திணை?! 
என்பதனால், 'அம்மனைககோல்”என உயர்.திணைப்பெயரின் முன் வவிமிச்ச த, 

'அம்மனைக்சோல் தன்சைக்கசோலாயெ ஞான்று" என்றது - பிறித் 
னவிற் சியணி. 

முதலடி - ழழ்றுமேர்னை. (௪) 

கடு. எனக்குத்தா யாகியா ளென்னையிக் இட்டுத் 
தனச்குத்தாய் நாடியே சென்றா--டனக்குத்தா 

யாகி யவளு மதுவானாற் முய்தாய்க்கொண் 
டேகு மளித்திவ வுலகு, 

(இ-ள்.) எனக்கு தாய் ஆயொள்-எனக்குத் தரயாயிருர்தவள்,என்னை 
ஈங்கு இட்டு - என்னை இவ்விடத்தல் விட்டிட்டு, தனக்கு தாய் சாடியே - 

தனச்கு ஒருசாயைத் தேடிச்கொண்டே, சென்றாள் - 9 pt gC un ener ; 

தனக்கு தாய் ஆயெவளும் - அவளுக்குத் தாயாயிருச்ச௨ளும், ௮த ஆனால்- 
அம்வாதேபோனா ளாதலால்,--இ உலகு - இய்வலசத்துப் பிராணிவர்ச்ச 

மெல்லாம், தாய் தாய்க்கொண்டு - தாயைத் சேடிச்சொண்டே, ஏகும் - 

செல்லுன்ற, அளித்து - எளிமையை யுடையத ; (௭ - ற.)
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இட்டு - பெற்றுவைத்து, தனச்குத் தாய்சாடிச் சென்றா ளென்றது - 
இறச்து மற்றொருச்தியயிற்றிற்புகுர்திட்டா ளென்றபடி, உலகத்திற் பிறந்த 

மணிதர்கள் யாவரும் இளமைகழிர்து மூதுமையடைர் த இறக்குச்தன்மை 

யையுடையவ பென்று, இளமைகிலையா மையை ஒருதிருஷ்டாச்தங்கொண்டு 
விளச்செயபடி. 

தாய்ச்சொண்டு என்பதில், தாய் - தாவு என்பத னடியாப் பிறர்த 

இறச்தசாலவினையெசசம். அளித் த-ஒன் றன்பாற் குறிப்புமுற்று; த-விகு இ, 

இப்பாட்டு, யாச்கைகிலையாமைச்கு இனிதுபொருந்துவ தாயினும், 

அதிகாரச்செய்யுள்சொகை கிரப்புத.ற்கு இமகு வைக்கப்பட்டது ; இளமை 

யிலும் மரணம்சேரு மென்ற சம்பர்தம்பழ்றியமாம், (டு) 

௧௬. வெறியயர் வெங்களத்து வேன்மசன் பாணி 
முறியார் ஈறுக்கண்ணி முன்னர்ச் தயங்க 

மறிகுள ருண்டன்ன மன்னா மகழ்ச்சி 

யறிவுடை யாளர்க ணில், 

(இ-ள்.) வெறி அயர் - அவேசங்சொண்டு ஆகின்ற, வெம்-சொ 

டிய, களத்து - பலியிிமிட ச். திலே, வேல் மகன் - வேலையுடைய gaan 

வேசமாபெவனத, பாணி - கையிலுள்ள, முறி ஆர் ஈறு கண்ணி-தளிர்கள் 

இடையிடையே பொருச்திய வாசனைலீசுகின் ற பூமாலை, முன்னர் - (தனச் 

கு) எதிரில், தயங்க - விளங்க, மறி -(௮ங்கே பலியிடுதற்குக் சொண்டுவர் த 
நிறுத்தப்பட்ட) ஆடானத, குளகு உண்டன்ன - (௮ம்மாலையிலுள்ள் தளி 

ரை) இரையாக எண்ணி உண்டு ௮டைஇன்ற மகிழ்ச்சி போன்ற, மன்ளு 

ம௫இழ்ச்9ி - நிலையில்லாத ம௫ழ்சரி, அறிவுடையாளர்சண் இல் - உண்மையறி 

வுடையஃஉரிடத்தில் உண்டாகாது | ௮வர் இளமையிலே துப்பர என் றபடி], 

உவமையணி, 

அதிவிரைவில் அழியுர்தன்மையதான இளமையைச் சண்டு மஇழ்வத, 

உடனே தன்னை டெட்டுதற்பொருட்டு வாள்பிடித்தரிற்கிற வேலனது சை 

யிலுள்ள மாலையிற் பொருந்திய தளிரைச் தின்று பேசைமையுடைய ஆடு 

ம௫ழ்வதற்குச சமான மென்றபடி ; சிறிதபொழுதில் துன்பமாய் மடியு 
மென்பதாம், 

குறிஞ்சிகிலமாக்கள் ௮ச்கிலத்தெய்வமான முருசச்சடவுளுக்குப் பிரா 

ர்த்தனைசெலுத்தகிமித்தமாக மறியழத்துப் பலியிட்டாடுதல் மரபு, முருசச் 

கடவுளது வேலைச் தனக்கு அடையாளமாக ஏர் திச்சொண்டு ஙி.ற்றலால், 

(வேல்மகன்” என்றார் ; வேலனென்றும்,லெறியாட்ட ஈளனென்றும் பெயர்க 

ஞூண்டு, முறியார் ஈறுங்கண்ணி-...(புலராப்பச்சிலை யிடையிடுபுதொடுத 2, 
மலரா மாலை!? என்றார் பிறரும். முன்னர் - இ௰கே, இடமுன், குக . 

இலைமேயும்விலம்கின் உணவு;*இலைநுகர்விலக்குணாகே குளசென வியம்ப 
லாகும்”? என்பது நிகண்டு, உண்டன்ன - உண்டாவன்ன. உண்டசள்ன. 

சளம், பாணி . ௨௮டசொர்கள். (௪)



௨௮ நாலடியார். [ அறத்துப் 

௧௭, பனிபடு சோலைப் பயன்மர மெல்லாய் 

son Brag வீழ்ந்தற் நிளமை--ஈனிபெரிதும் 
வேற்கண்ண ளென்றிவளை வெஃகன்மின் மற்றிவளுங் 

கோற்கண்ண எாகுங் குனிந்து, 

(இ-ள்.) இளமை - இளமைப்பரு௮மான 2,--பணி படு சோலை-குளிர் 
ச்சிபொருந் திய சோலையிலுள்ள,பயன் மரம் எல்லாம்- பலன்படுஇிற மரங்க 
ளெல்லாம், கணி உதிர்ஈ்து வீழ்ச்தந்று - பழங்களுதிர்ர்து விழப்பெற்றாற் 

போன்ற நிலையில்லாத தன்மையையுடையத; (அதலால்),வேல் கண்ணள் 

என்று - (இப்பொழுது) வேல்போற் கூர்மையான கண்களையுடையவ ளெ 

ன்று எண்ணி, இவளை - இம்மங்கையை, ஈனி பெரிதும் - மிகவும்௮திகமாக, 

லெஃசன்மின் - விரும்பாதீர்கள்; இவளும்--, மற்று - பின்பு, குனிந்து - 

உடம்பு கூனடைநச்து, கோல் கண்ணள் ஆகும் - (வழிதெரிர்து ஈடப்பதற்கு) 
ஊன்றுசோலையே கண்ணாக உடையவளாவள்; (௭ - று.) 

யாவரும் விரும்பும்படி சோலையிற் பழஙகளோகடியிருந்த மரம் அப் 

பழம்களுதிர்ர்தபின் பு விரும்பசதசாததாதல்போல,யாவரும் விரும்பத்தக்க 

இளமை அழிச்தபின்பு உடம்பு விரும்பத்தசாததா மென்றபடி, 

உவமையணி. 

இச்செய்யுள் - மகளிரது இளமையழகைக் கண்டு பேரன்புகொண்டு 

நிற்பவை சோக்செ சொல்லிய தென அறிக. 

சனி பெரிதம் - நூபோரட்பன்மோமி. (வேத்கண்ணள்” என, எல்லா 

வுறுப்புக்சளுள்ளுஞ் ரக்.த கண்களின் அழகை எடுத்துக்கூறியது, மற்றை 

அஉயவக்களின் அழகுக்கும் உபல௯:ணம். ௨ெஃகன்மின் - எதிர்மறை யே 
வ௨ற்பன்மை. (கோற்கண்ணள் ஆகும்” என்றது, மூதுமையிற் சண்கெட்டு 

ஊன்றுகோலையே ஆதாரமாகக்சொண்டு தட்டிச்தட்டி. வழிதெரிச் த௩டப்ப 

ளென்றபடி. ''கோற்க ணெறிசாட்டச் கொல்கூற் றுழையதா”” என்றார் 

வளையாபதிீயிலும், இவளும், உம் - உயர்வறப்பு, மற்று-வினைமாற்றமாம், 

மிக்கமு தமையடைவளென்ற பொருளில் (கோந்கண்ணளாகும்" என் 
PL பிறிதீனவீற்சியணி, (௪) 

௧௮. பருவ மெனைத்துள பல்லின்பா லேனை 
யிருசிகையு முண்டீரோ வென்று--வரிசையா 

௮ண்ணாட்டங் கொள்ளப் படுதலால் யாக்கைக்கோ 

ளெண்ணா ரறிவுடை யார், 

(இ-ள்,) பருவம் - பிராயம், எனைத் து உள - எவ்வளவு ஆ௫யுள்ளன? 

பல்லின் பால் - பல்லினுடைய குணங்கள், ஏனை - எத் தன்மையன ? இரு 
தசையும் - இரண்டுவளைச் கவளல்களையும, உண்டிரோ - YR s pac @ex 

நீர்கசா ?? என்ற--, வரிசையால் - முறையாக, உள் சாட்டம் கொள்ளப் 
படுதலால் - மனத்தில் ஆராய்ரது (பலரும்) வீசாரிச்சக் கூடிய தாயிருப்பச



பால். ] ௨ - ஆம் அதிகாரம்.--இளமைரநிலையாமை, ௨௯ 

னால், அறிவு உடையார்-ஈல்லறிவுடைய பெரியோர், யாக்கை கோள்-உடம் 

பின் குணமாஏய இளமையை, எண்ணார் - (ஒருபொருளாக)மதியார்;(௪-.று.) 

பல்லின் குணங்கள் - மென்றுதின்னுதலும், பேசுதற்கு உதவுதலும். 

எனைத்து எச்தனைத்து: மந௨. வினாவடியாப் பிறர்த எவனென்ற ௮ஃ 

றிணைக் குறிப்புமுற்ற, இடைகுறைந்து முதல்நீண்டு ஐசாரச்சாரியைபெத்று 

ஏனை? என மின்ற த: எனைய என்பதன் விகா£ மெனினுமாம், ! இருகையு 

முண்டிரோ? என்பதற்கு - இரண்டுகவளமாஇலும் புத தீர்களோ? என்று 
உரைப்பாருமுளர்;உஙகள் ஜீர்ணசச் தி ஒருகவளவுணவையே கொள்ளுமோ? 

என்பது கருச்து, ஒ- வினா, காட்டம் - தொழிற்பெயர்; சாடு - பகுதி, 
௮ம் - விகுதி, டசரவொற்று - விரித்தல்விசாரம். (௮) 

௧௯. மற்றறிவா ஈல்வினை யாமிளைய மென்னாது 

கைத்துண்டாம் போழ்தே கரவா தறஞ்செய்ம்மின் 

முற்றி யிருக்த கனியொழியச் திவளியா 

னற்காயுதிர்தலு முண்டு, 

(இ-ள்.) சல் வினை - தருமகாரியத்சை, மற்று அறிவாம் - பின்னால் 

௮றிர் தசெய்வோம்: யாம் இளையம் - (இப்பொழுது) யாம் இளம்பிராயமு 

டையோமன்றோ,”என்னாத-.என்று எண்ணாமல், கைத்து உண்டாம் போழ் 

தே - கையிற்பொருள்டைச்கும்பொழுதே, சரவாது-ஒளித் துவைச்காமல் 

[லோபஞ்செய்யாமல்], அறம் செய்ம்.பின் - (ஈதல்முதலிய) சருமங்களைச் 

செய்யுங்கள்; (எனென்றால்),--முரீறி இருர்த கனி ஒழிய - முதிர்ச்தள்ள 

பழங்சள்மாத்திரீம யல்லாமல், தீ உளியால் - கடும்சாற்றினால், ஈல் சாய் - 

நல்ல காய்கள், உதிர்தலும் - உதிரக் இிடுதலும், உண்டு - உள்ளத; (௪ - p.) 

இளமையை ஈம்பவேண்டா Gaver muy. 

மற்ரறிலாம் ஈல்வினை யென்பதில் - விரைக்து அறிவாம் என்ற வினை 

யை ஒழித்த,விரையாமல் அறிவாம் என்ற வினையைச் தருதலால், மத்.று- 

வினைமாநீறுப்பொருளது. (விரையாமல்௮றிவாம்” என்ஈத. பின்னர் முது 
மையில் ஆராய்ச் துசெய்வோ மென்றவாரும். நல்வினையை அறிதர்குப் 

பயன் அதனைஈசெய்தலே யாதலால், அறிவாம்” என்பதற்கு - அறிச்தசெய் 

ஷோ மென்று பொருளுசைக்சப்பட்டத, போழ்தே, ஏ- தேற்றத்தோடு 

விரைவு, இளமைகிலையாமையோடு செல்வரிலையாமையையும் வற்புறுத்து 

சீற்கு, சைத துண்டாம்போழ்தே" எனப்பட்டத. இளையம் - தன்மைப்பன் 
மைச் குறிப்பு முற்று; கைத்து - கையிடத்ததான பொருள்; ஒன்றன்பரற் 

குறிப்பு வீனையாலணையும்பெயர். 

டருவம் முதிர்ந்த கிழவர்கள் மாத்திரமேயன்றி உடம்புவலிய இளைய 

உர்சளும் இரக்கமில்லாத யமனால் இறத்தலு மூண்டு என்னும் பொருள் 

தோன்ற நின்றமையின், பின்னிரண்டடி - 4பிறிதுமோழிதல்' என்னும் 
அலங்காரம்; ௨ட நூலார் 'அப்ரஸ்துதப்ரறாம்ஸா! என்பர்: இது - முன்னி 

எண்டடியின் பொருளைச் சாஇத்தலால், சேய்யுட்தறியணிச்கு அல்கமாம்.



8௨0 நாலடியார். 

இச்செய்யுள்-ஒரவிக3படுன்னிசைவேண்பா; டனவேதுகை சொண்டது,() 

௨0. ஆட்பார்ச் அழலு மருளில்கூற் றுண்மையாற் 

ரோட்கோப்புக் காலத்தாற் கொண்டுய்ம்மின்--பிட்பிதுச்டுப் 

பிள்ளையைத் தாயலறக் கோடலான் மற்றதன 

கள்ளம் கடைப்பிடித்த னன்று, 

(இ-ள்.,) ஆள் பார்த்து - (அயுள்முடிர்த) ஆள்களைத் தவருது பார்த் 

துக்சொண்டு, உழலும் - (உலகமெங்குச் தடையில்லாமல்) திரிகின் ற,௮ர௬ள் 

இல் கூற்று - சருணையில்லாத யமன், உண்மையால்-இருத்தலினால், தோள் 

கோப்பு-ஈல்வினையாகயெ கட்டுச்சோற்றுமூட்டையை,காலக்தான் - (தேடிக் 
கொள்ளுதர்குஉரிய) சாலத்திவேயே | இளமையில் தானே], கொண்டு - 

தேடிச் கைக்கொண்டு, உய்ம்மிள் - ஈடேறல்கள்; பீள் பிதுக்சு - முதிராத 

கருப்பத்தை வெளிப்படுத்தி, பிள்ளையை - குழந்தையை, தாய் ௮லற - பெற் 
pus அழும்படி, கோடலர்ன் - கொண்டுபோவதனால், அதன் - அந்த 

யமனது, கள்ளம் - வஞ்சனையை, கடைப்பிடித்தல் - மறவாமல் உறுதியாச 

அதிர்து தேர்தல், ஈன்று - (மிசவும்) ஈல்லது; (௭ - று.)--மற்று - ௮சை, 
தோட்சோப்பு - தோளிற் கோக்கப்படுவது என, வழிப்பிரயாணத்துச் 

குக் சொண்டுபோவதாகயெ சட்டுச்சோற்று மூட்டைச்குத் தொழிலாகுபெய 

ராதிய சாரணக்குறி; ௮து - இங்கே, ம.றுமைவழிச்கு இன்றியமையாததான 

ரல்வினையை உவமலாகுபெயராய் உணர்த்திற்று, ஆகவே, டூநமடியாத 

பேயர், *இறுறுசத் தோட்கோப்புச் கொள்ளார்?” என மேற் புல்லறி 

௨ாண்மமை யென்னும் அதிகாரத்தில் வருவது காண்க. வேற்றுவரில்லா 

நுமரூர்ச்கே செல்லினும வெகுண்டீர்்2போல, வாற்றுணாக் கொள்ளா தடி. 

புறத் தவைப்பீ?ர யல்லீர்போலும், கூற்நககொண்டோடத் தமியே கொடு 

செறிக்கட் செல்லும்போழ்தி.னாற்றுணாச்கொள்ளீ ரழசலாதறிவொன்றுமிலி 

சேபோலும்'” என்ற சீவகசிந்தாமணிச்செய்யுள், இங்கு சோக்சத்தக்கத, 

தோட்சோப்பு, பொதிசோறு, கட்டுசோற, அற்றுணா என்பன . 

ஒருபொருட் சொற்கள். தாயலறுதல், பருவம் நிரம்புதற்கு முன்னமே ௧௬ 

வுயிர்க்கென்ற லேதனையினாலும பிள்ளேயையிழத்தலாலும் உண்டாஏயெபெருர் 

துன்பத்தால். 'ஆட்பார்த்து உழலும்” எனவே, அகனது வருகை இறிதுர் 

தவரு தென்றபடி. (பீட்பிதுச்டப் பிள்ளையைச் தாயலறக்சோடலால்" என் 

றது, அனத அருளில்லாமைச்கு ஒருதிருஷ்டார்தம் சாட்டியபடி, 

(சாலத்தான்! என்பதில், ஆலுருபு - கருவி கருத்தாப்பொறுள்ச ளா 
சாமல், காலத்தில்” என இடப்பொருளாய் நிற்றலால், உரபுமயக்கம்; “er 

ஐ.த்தினாற் செய்த ன்றி?” என்ற திருக்குறளிற் போல. கோடல் - தொழிற் 

பெயர்; சொள் - பகுதி, தல் - விருத, பகுதி முதல் மீண்டது - விசாரம், 

BRO டகரமான விடத். த எகரம்செட்டது - சர்தி, (௪௦) 

 



௩ - ஆம் அதிகாரம்--யாக்கைநீலையாமை. 

அதாவது - உடம்பின து நிலையில்லாமையை உணர்த் துவது.௮திசார 
முறைமை, முன்கூறியசனால் விளம்கும். ஆதேயமாஇிய இளமையின து நிலை 

யின்மையின்பின் ஆதாரமாயெ யாகச்கையினது கிலையின்மையை நிறுத்தின 
சென்ச; (ஆதேயம் - இடத்துகிசழ்பொருள், ஆதாரம் - இடம்.) யாச்கை - 

(எலும்பு தசை தோல் முதலிய எழுலகைத்தாதுச்சளால்) யாக்சப்பட்ட த: 

யாத்தல் - சட்டுதல், தொழிலாகுபெய ரென்றால், கை -விகுதி; ஐ-செ 
யப்படுபொருள்விகுதி யென்றால், கு-௪ ரியை, 

௨௧. மலைமிசைத் தோன்று மதியம்போல் யானைத் 

தலைமிசைக் கொண்ட குடையர--நிலமிசை த் 

துஞ்சினை ரென்றெடுத்துத் தூற்றப்பட் டாரல்லா 

லெஞ்சினா ரிவ்வுலகத் தில், 

(இ-எ்.) மலைமிசை - மலையின்மேல், தோன்றும் - காணப்படஇன் ற, 

மதியம் போல் - பூர்ணசர் திரன்போல, யானை தலைமிசை - பட்டத் தயானை 

Sears தலையின்மேல், கொண்ட - கொள்ளப்பட்ட, குடையர் - வெண் 
கொற்றக்குடையையுடையராய்ச் சென்ற அரசர்களும், நிலம்மிசை - இப் 

பூமியிலே, அஞ்சினார் என்று - இறந்தார்க ளென்று, எடுத்து - (பிறர் அறிய) 
எடுத் தசசொல்லி, தூற்ரப்பட்டார் அல்லால்-(பலராலும்) இகழப்பட்டார் 

களே யல்லாமல், எஞ்சினார் - அம்விறத்தலினின்று ஒழிந்து நிலையாக 

நின் வர்கள், இ உலகத்து இல்-இச்த உலகத்தில் (எவரும்) இல்லை; (௭-று,) 

மலை - மதநீரருவிசொரிகிற வவிய பெரிய யானைக்கும், மதி - குளிர்ச்சி 

செய்து வட்டமாக விளங்குகிற ஒற்றைவெண்கொஜ்றக்குடைக்கும் உவமை, 
மதியம், ௮ம் - சாரியை. தஞ்சுதல் - தூங்குதல்; இறத்தலைத் தஞ்சுத 

லென்பது - பங்கலவழத்து: மீளவும் எழுந்திராச பெருந்தூக்ச மென்௧, தம் 

உடம்பில் கோய்முதவியன கேராதபடி தேசசெளக்கியம் சிறிதும் குரையா 

மற் பா துகாத்துச்கொள்ளவல்ல அ௮ரசர்சளும் இறப்ப ரென்று, மற்றையோ 

ரிறத்தலைக் கூறாமலே பெறவைத்தார், யாக்கை அழியும் இயல்பின தாத 

லால், ௮து உள்ளபொழுசே அ௮றஞ்செய்யவேண்டு மென் றதாயிற்று, 

மூதலிரண்டடி - உவமையணி. 

எஞ்சுதல் - சேடித்தல். இல் - இல்லை வேறு உண்டு என்பனபோல 
ஐம்பான்மூவிடத் துக்கும் பொத வாகிய குறிப்பு வினைமுற்றுப்பசாப்பதம், 

சொலையானைமே லோர்குளிர்வெண்குடைச்€ழ்ப், பலயானைமன்னர் 
பலர்போற்றவர்சான், மலையாகம்போழாக மற்றிவனே சாய்ச்சான், நிலை 

யாமை சாலநிலைபெற்றதன்றே!? என்றார் சூளாமணியிழம். (௧) 

௨௨, வாழ்நாட் கலகா வயங்கொளி மண்டிலம் 

வீழ்நாள் படா௮ தெழுதலால்--வாழ்கா 

ளுலவாமு ஜெப்புர வாற்றுமின் யாரு 

நிலவார் நிலமிசை மேல்.
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(இ.ள்.) வாழ்காட்கு - அயுள்சாளுச்சு, அலகு ஆ(௧) - (ஓர்) அளவாக, 

வயங்கு ஒளி மண்டிலம் - விளங்குன்ற கஇரணங்களையுடைய குரியமண்ட 
லம், வீழ் காள் படாது - உதித்தலில்லாத நாள் உண்டாகாதபடி, எழுத 

லால் - (சாள்தோறும்) உதயஞ்செய்து வருதலால்,--வாழ்காள் - அவ்வாயுள் 

ஈரள், உலவா முன் - கழிவதர்குமுன்னமே, ஒப்புரவு - உபகாரத்தை, ஆற் 

றுமின் - (பிதர்க்குச்) செய்யுங்கள்; யாரும் - எ௮ரும், நிலம்மிசை - பூமியில், 

மேல்-(அவ்வாழ்காளெல்லையைக்) கடந்த. கிலவார் - வாழமாட்டார்;(௭.-று.) 

ஒருதயந் தொட்டுப் பின்வருமுதயமளவிர் கழிச்த காலத்தை ஒரு 

சாள் என்றும், அப்படிப்பட்டராள் முப்பது கொண்டதை ஒருமாத மென் 

௮ம், மாதம் பன்னிரண்டு கொண்டதை வருடமென்றும் இவ்வாறு எண்ணி 

சாள் சணச்டெப்படுதலால், *வாழ்ரசாட் கலகா வயங்கொளி மண்டிலம் வீழ் 

நாள் படாதெழுதலால்" என்றார்: £ழ் (தோற்றஞ்சால் ஞாயிறு சாழியா?? 

என்றதும் காண்க. படா௮2 - செய்யுளோசை நிறைக்கவர்த உயிரள 

பெடை. மிசை மேல் என்பதை ஒரபோரட்பன் மோழியாகச் கொண்டும் 

உரைச்சலாம். ஒப்புரவு - உலசநடையை அறிந்து அதர்கு எர்பச் செய்யும் 
உதவி; ஒப்பு உரவு எனப் பிரிச்சு: உலகச்சாரோடு ஓத்துச்செய்யுஞ் இறந்த 

தொழி Gas nun Dah, :ஒப்புரவு” - துறவறம் என்றுகொண்டு, நில 
மிசைமேல் யாரும் நீலவார்' என்பதற்கு - (தறவறஞ் செய்யாதா ரொரு 

வரும்) எல்லாவுலகககட்கும் மேலாய முததிபுலகத்தில் விள௫குதலில 

ரென்று உரைப்பாரு முளர் ; (இருக்குறளில் '-கிலமிசை ரீொழ்வார்?” என் 

பதற்குப் பரி?மேலழகர் :எல்லாவுலஇய்கும்மேலாய வீட்டுலகின்கண் அழி 
வின்றி வாழ்வார்' என்று உரைததமை காண்ச : நிலமிசைமேல்-மிசைநிலம் 
மேல் என மாறுக.) ஆ - விகாரம், மண்டிலம் - வடசொல்லின் திரிபு, (௨) 

௨௩. மன்ற கறங்க மணப்பறை யாயின 

வன்றவாக் காங்கே பிணப்பறையாய்ப்--பின்றை 

யொலித்தலு முண்டாமென் றுய்ந்தபோ மாறே 

வலிக்.தமா மாண்டார் மனம். 

(இ-ள்.) (மன்றம் கறங்க - சபைமூழுவதும் ஓலிச்கும்படி, மணம் 

பறை ஆயின - சலியாணத்திற்கு அடிக்கும் வாத்்தியமானவைதாமே,அன்ழு- 

அச்சாளிலேயே, அஃர்க்கு - மணஞ்செய்துசொண்ட அவர்கட்கே, ௮ம் 

கே - அவ்விடத்தில்கானே, பிணம் பறை ஆய் - பிணத்துச்குக்கொட்டும் 
செய்தத்பமையாக, பின்றை - உடனே, ஒலிச்தலும்-முழக்குதலும், உண்டு 

ஆம் - உள்ளதாகச்கூடும்” என்று - என்று எண்ணி [யாக்கை நிலையாமை 

யைச் சுருதி], மாண்டார் மனம்-மாட்சிமைப்பட்ட ௮றிவுடையாரத நெஞ் 
சம், உய்ச் த போம் ஆறே - சற்கதிபெற்றப்போதற்குக் காரணமான (துற 
வதறத்தின்) வழியிலேயே, வலிக்கும்-உறுதியாகத் துணிக் துகிற்கும்; (௪ - று.) 

ஆம் - அசை, மன்று . இங்கு, கலியாண காரியத்தின் பொருட்டுச் 

கூடின சுற்றத்தார் ஈண்பர் மூதலி3யோரத கூட்டம்; ௮ம்-சாரியை. *வலிக்கு 

மாம் மாண்டார்மனம்” என இவ்வாறு சான்றோர்மேல்வைத்துக் கூறிய



பால். | ௩. - இம் அதிகாரம்.--யாக்கைநிலையாமை. ௩௩ 

தீனால், உடம்பை நிலையுடையதென்று மதித்துச் களிப்பவர் புல்லறிவாள 

ரென்பது போதரும். மாண்டார் - இறந்தகால வினையாலணையும்பெயர்; 

மாண்என்னும்பண்படி-பகு தி: (இறச் வரென் நபொருளில், மாள்-பகு தி.) 

௨௪. சென்றே யெறிப வொருகால் சிறுவரை 

நின்றே யெறிப பறையினை--ஈன்றேகாண் 

முக்சாலைக் கொட்டினலுண் மூடித்தீக் கொண்டெழுவர் 
செத்தாரைச் சாவார் சுமந்து. 

(இ-ள்.) சென்று - (இறர்தவிடத்திற்குப்) போய், பறையினை-பிணப் 

பறையை, ஒரு கால் - ஒருதரம், எறிப - (மூசலித்) கொட்டுவார்கள் ; று 
வரை கின்று - (பின்பு) சிறிதேரம் சும்மாஇருர்.து, எறிப - (இரண்டாம் 

முறை) கொட்வொர்கள்); முகச் காலை சொட்டினுள் - மூன்றார்தரங் கொட் 

டும்பொழுதில்,--செத்தாரை - இறச்தவர்களை, சாவார் - இனிஇறச்சநின்ற 

வர்கள், மூடி - (போர்வையால்) மறைத்து, சுமர்த - எடுத்தக்கொண்டு, £ 

கொண்டு - (அக்த உயிர்நீத்தஉடலை எரிப்பதற்கு) கெருப்பையும் எடுத்துக் 

கொண்டு, எழுவர் - புறப்பட்டுப்போவார்கள் ; ஈன்றே காண் - (இவ்வுலக 

வியற்கை) ஈன்றாயிருச்ன்றநதே! (௭ - று) 

எறிப - பலர்பால்முற்று ; ப - விகுதி, எதிர்சாலங் காட்டிற்று, உயிர் 

நீங்கிய உடம்பை :செத்தார்? என உயர்திணையாச் கூறியது, இழிப்புப்பற்றி 

வசத தீணேவழவமைதி. ஈன்றே - இகழ்ச்சித்தறிப்பு. சாண்-௮சை. ஈன்றே 

காண் - ஈன்றாக ஆராய்ந்துபார் என்றுமாம். சாவார்? என அவர்களது 

நிலையில்லாமையையும் விளக்கயெவாறு, , 

பின்னிரண்டடியில் இனவேதுகை சாண்ச. (௪) 

௨௫. சணங்கொண்டு சுற்றத்தார் கல்லென் றஒறப் 

பிணங்சொண்டு காட்டுய்ப்பார்க் கண்டு மணங்கொண்டீண் 

டுண்டுண்டுண் டென்று முணர்வினாற் சாற்றுமே 

டொண்டொண்டொ ணென்னும் பறை. 

(இ-ள்.) சுச்றத்தார் - உறவினர்கள், கணம் கொண்டு - கூட்டமாகக் 

கூடி, சல் என்று ௮ல- கல்லென்ற ஒலி உண்டாக வாய்விட்டு அழாகிற்க, 

பிணம்-பிணத்தை, கொண்டு - எடுத்துக்கொண்டு, காடு-ஈன்காட்டில், உய்ப் 

பார் - சேர்ப்பவர்களை, கண்டும் - (இவ்வுலகத்தில்) பிரதியக்மாகப் பார்த் 

திருக் தம், (யாக்கையின் நிலையாமையைக் கருதாமல்), மணம் கொண்டு - 
சலியாணஞ் செய்துகொண்டு, ஈண்டு. இவ்வுலகத்தில், உண்டு உண்டு உண்டு 

என்னும் - (இன்பம்) உள்ளது உள்ளது உள்ளது என்றுகருதி மயங்குகின்ற, 

உணர்வினான் - சிற்றறிவுடையவனைச் குறித்து, டொண் டொண் டொண் 
என்னும் - டொண் டொண் டொண் என்று ஒலிகற, பறை-பிணப்பறை, 

சாற்றும் - (அவ்வுடம்பின் நீலையாமையைச்) தெரிவிக்கும்; (௪ - ற.) 

கணம் - வடசொல், சுற்றத்தார் - உரியசமயங்களில் வந்து சுற்றிரிற்ப 

வர். சல்லென்று, டொண் டொண் டொண் - ஒலித்தறிப்பு. உண்டு உண்டு
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உண்டு - துணிவுபற்றி மூன்றுமுறை அடுக்கிற்று ; [ஈன் - பொது - ௪௪], 

உய்ப்பார்ச் சண்டும்,ணர்வினாற் சாற்றும் - உயர் திணையில் ஐயருபுசொச்க 
வழி இயல்பின்விகாரமாயின. ஏசாரம் - பிரஏித்தியைக் காட்டிற்று, 

பழமை சாற்று மென்றது - தற்தறிப்பேற்றவணி; ௮ப்பமையொலியால் 

யாக்கை நிலையின்மையை அறியலாம் என்றவாறு, (௫) 

௨௬. நார்த்தொடுத் இர்க்கிலெ னன்ருய்ர் தடக்கிலென் 

பார்த் துழிப் பெய்யிலென் பல்லோர் பழிக்கிலென் 

ஜோற்பையு ணின்று தொழிலறச் செய்தூட்டும் 

கூத்தன் புறப்பட்டக் கால், 

(இ-ள்.) சோல் பையுள் கின்று . தோலினாலமைச்த பைபோன்ற 

உடம்பில் கின்று, தொழில் ௮ற செய்து ஊட்டும் - தொழில்களை மிகுதி 

யாகச் செய்து உண்பித்துவரச்2, கூத்சள் - உயிராகிய கூச்சாடி, புறப்பட் 
டக்சால் - வெளிப்பட்டுச் சென்றுவிட்டால்,--(அந்த உயிர் நீலகய உடம் 

பை), சாரர் தொடுத்து ஈர்க்இல் என் - சயிற்றினாற்கட்டி இழுத்துக்கொண்டு 

போனா லென்ன? ஈன்று ஆய்ந்து ௮டக்கில் என் -நன்றாகச் சுத்கஞ்செய்து 

அடக்சஞ்செய்தா லென்ன ? பார்த்த உழி பெய்யில் என்-கண்டவிடத்திற் 

போகட்டுிவிட்டா லென்ன ? பல்லோர் பழிக்கில் என் - பலரும் கண்டு பழி 
தீதாலென்ன? (எ-று.) 

வருற உயர்வுகாழ்வுகள் ஒன்றுமில்லை என்றபடி, உயிர் உடம்பினுள் 

இருச்கும்பொழுத கண்டோர்வியக்கும்படி. பலவகை த்தொழில்களைச் செய் 

வதனால், அதனை கூத்தன் என்றா; நவகம், இருவினை க்குஏர்பப் பலவேறு 

வடிவெடுத்து இயங்குதல் உயிரினியல்பாதல் காண்ச, உழி பார்தது என 

மொழிமாந்றி, இடம்பார்ச் த௪னப் பொருள்கொள்ளினும் அமையும். பார்த் 
துளிப் பெய்யில்? எனப்பாடங்கொண்டு - பூமியைச் தோண்டிப் புசைச்தா 

லென்ன? எனப் பொருள்கோள்மாரு மூளர்; தளி- தள்ளி, :' உறப்புச் 

சள்தா முடன்கூடி யொன்றாயிருக்த பெரும்பை”” எனச் தண்டலகேசியிற் 
கூறினுற்போல,தோற்பை” எனப்பட்ட த. உயிரை உயர் திணைசசொல்லாழ் 

குறித்தது, வடமொழிநுறைமைபற்றி, பார்த்துழி- தொகுத்தல்விகாரம். 

சர்ச்சில், ௮டச்ல், பெய்யில்,பழிக்கில் - எதிர்காலவினையெச்சங்கள். 

இச்செய்யுளில் முதலிரண்டடிகளில் ஆசிடையிட்ட எதுகையும்,மூன் ர 
மடியில் இனவேதுகையுலம் காண்க, (௬) 

௨௭. படுமழை மொக்குளிற் பல்காலுந் தோன்றிக் 

கெடுமிதோர் யாக்கையென் றெண்ணித்--தமோற்றர் 
தீர்ப்பேம்யா மென்றுணருர் திண்ணறி வாளரை 

சேர்ப்பார்யார் கீணிலத்தின் மேல். 

(இ.ள்.) படு மழை - பெய்ன்ெற மழைநீரில் உண்டாகனெற, மொக் 

குளின் - குமிழிபோல, பல் சாலும் - பலமுறையும், சோன் றி - உண்டா௫, 

கெம் - டீடனே) அழிச்.துபோச் அன்மையுள்ள, தர் யாச்சை இத என்று -



பால். | ௩ - ஆம் அதிகாரம்.--யாக்கைநிலையாமை. ௩ட 

ஒருடம்பு இது வென்று, எண்ணி - நினைத்து, தடுமாற்றம் - (பிறவியில்) 
தூமொறுவசை, யாம் - ராம், திர்ப்பேம் - போக்விடச்கடவோம், என்று 

உணரும்-என்றுஅறிகன்ற, திண் ௮றிவாளரை - உறுதியான அறிவை ஆளு 
லுடைய பெரியோர்களை, நேர்ப்பார் - ஒப்பவர், மீள் நிலத். தின்மேல் - 

பெரிய பூமியில், யார் - யாவருளர் ? [எவரு மில்லை]; (௭ - று.) 

௮ச் கலங்காத அறிவுடையவரே யாவரினும் மேற்பட்டவ ரென்றபடி. 
மொக்குள் - தோன்றி விரைவிலழிதர்கு உவமம், *ஐர்* என்ப.து,- யாச்கை 

யின் இழிவைப் புலப்படுத் தும்.௮வரையொப்பவரில்லை யெனவே, அவரினும் 

மேம்படுப௨ரில்லையென்பது தானே௮மையும். பிறச்து இறச்சழிவது உட 
லுச்குஇயல்பு என்று சகருதவேண்0 மென்பார்,'தோன் றிகச்கெடுமிதோர்யாக் 

கையென்றெண்ணி"என்ருர். யார் என்ற வினாவீனைக்குறிப்புமுறத்று,இன்மை 

குறித்து நின்றது, தடூமோாற்றம் தீர்ப்பேம் - தறவுமேற்சொண்டு அச்கெறி 
யாற் பிறப்பற்று மு$்திபெறக்சடகோம். தூமொற்றம் - தொழிற்பெயர், 

மொக்குள் - முகுஎம் என்னும் வடமொழியின் Aer gay. 

முன்னிரண்டடி - உவமையணி. (௪) 

௨௮, யாச்கையை யாப்புடைத்தாப் பெற்றவர் தாம்பெற்ற 

யாக்சையா லாய பயன்கொள்க--யாக்கை 

மலையாடு மஞ்சுபோற் ரோன் றிமற் மூங்கே 
நிலையாது நீத்து விடும். 

(இ-ள்.) யாச்கையை - உடம்பை, யாப்பு உடைத்து ௮ - உறுதியுடை 

யதாக, பெற்றவர் - (னழ்வினையாற்) பெற்றவர்கள், தாம் பெற்ற யாக்சை 

யால் - தாம்அடைச்த உடம்பினால்,ஆய - பெறுவதற்கு உரிய, பயன்-(முத்.தி 

யாகிய) பயனை, கொள்ச - (அப்பொழுதே) கேடிச்கொள்ளக்கடவர் ; (ஏ 

னென்றால்),--யாக்கை - உடம்பு, மலை ஆடும் மஞ்சு போல் - மலையின்மேல் 

அசைர்துகொண்டிருச்ற மேகம்போல, தோன்றி-முன்னே சாணப்பட்டு, 
ஆங்சே - இச்சண்ட பொழுதிலேயே, நிலையாது - நிலைபெருமல், நீத்து 

விடும் - உயிர் ஒழிர்தபோசப்பெறும் ; (௪ - று.) 

மலையாடுமஞ்சு-உடம்பிற்குத் தோழிலால் உவமை. யாப்பு - உறப்புச் 
குறையின்மை, கோயின்மை, கினைத்த காரியத்தைச் செய்துமுடிக்கவல்ல 

வலிமை, :யாக்கையா லாய பயன் கொள்க” எனவே, சாலதாமதஞ் செய்ய 

லாகாது என்றதாம். ஆய, ய் - இறந்தகாலவிடைநிலை, மற்று - வின 

மாற்று, ஆங்கே - அவ்வாறே [௮ம்மஞ்சின் தோத்றம்போலவே] எனிலு 

மாம், “ரீத்துவிடும்' என்றதில், வீடு- துணிவுணர்த்தும், 

பின்னிரண்டடி - உவமையணி. (௮) 

௨௯. புன்னுனி2ம னீர்போ னிலையாமை யென்றெண்ணி 
யின்னினி2ய செய்க வறவினை--யினனினி3ய 
நின்றா னிருந்தான் கிடந்சான்றன் கேளலறச் 

சென்றா ளெனபபதெ லால்,



௩௬ BA Oo whe. 

(Q - ot.) ;இன்னினியே - இப்பொழுதே இப்பொழுதே, நின்றான் - 

(ஒருவன்) கின் நிருக்தான், இருச்தான் - உட்சார்ச்திருச்சான், கடர்தான்- 

படுத்திருக்தான், தன் கேள் ௮லற-சன த சுற்றத்தார் கதறிப் புலம்பும்படி, 

சென்றான். - இறந்துபோனான்”, எனப்படுதலால் - என்று (௨லகத்தவராற்) 

சொல்லப்படுதலால்,--புல் நுணிமேல் £ர் போல் - புல்லினது துளியில் 

நிந்ன்ற பனிரீர்த்தவிபோல, நிலையாமை - (உடம்பு) நிலையில்லாமையை 

யுடையது, என்ற--, எண்ணி - நினைத்த, இன்னினியே - இப்பொழுதே 

இப்பொழுதே, அறம் வினை - தருமகாரியத்தை, செய்க - (ஒவ்வொருவரும்) 

செய்யக்கடவர்; (௭ - று.) 

எடுத்தசரீரம் கணப்பொழுதிலே அழியு மியல்பின தாதலால், அதற் 

இடையே தருமத்தை விரைர்துசெய்க வென்பது கருச்து. 

மூதலடி - உவமையணி. 

உடம்பு” என்பது, அதிசாரத்தால் வருவிச்கப்பட்டது, கிலையாமை 

யென, பண்பியைப் பண்பாக உபசரித்தார், இன்னினி - சிறிதும் காலஞ் 

செல்லாமை குறித் தநின்ற இணி இனி என்னும் இளடச்சொல்லடுக்கன் 

விசாரம். ஏகாரம் - தேற்றம், கேள் - கேண்மையென்னும் பண்பின் அடி ; 

கேளிர்ச்குப் பண்பாகுபெயர், (௯) 

௩௦. கேளாதே வந்து சளைசளா யிற்றோன்றி. 

வாளாதே போவரான் மாந்தர்கள்--வாளாதே 

சேக்கை மரனொழியச் சேணீங்கு புட்போல 

யாக்கை தமர்க்கொழிய நீத்து. 

(இ-ள்.) மாந்தர்கள் - மனிதர்கள், கேளாதே வக்து - ('௨ரலாமா?? 

என்று) கேளாமலே வந்து, களைகள் ஆய் - உறவினராய், இல் தோன்றி - 

குடும்பத்திர் பிறர் த, (சிறி தசாலமிருர் த),--சேச்கை - (தம.தி) கூடுகள், 

மரன் ஓழிய - மாங்களில் தங்கும்படி (௮௨ற்றை விட்டு), வாளாதே - சும்மா 

[சொல்லாமலே], சேண் நீக்கு - கெடுச்தூரம் ஆசாயத்தில் 8ங்இப் பறச்து 
போன்ற, புள் போல - பறவைகள் போல, யாச்கை-உடம்பை, தமர்க்கு- 

உறவினர்க்கு, ஒழிய ரதத - (சம்மினின்று நீக்கும்படி வைத் துவிட்டு, 

வாளாதே- சொல்லாமலே, போவர் - இறச் தபோய்விவொர்கள் ; (௭-று,) 

பறவைகள் தமதவிருப்பத்தின்படி. மரங்களில் வர்.த சேர்வதும் விட் 

டுச்செல்வதும் போல, மனிதர் முழ்பிறப்பிற்செய்த ஊழ்வினைவசத்தால் 

ஒரு குடியிற் பிற்தலும் இறத்தலு மடைவ சென்றபடி, குடம்பை தனித் 

தொழியப் புட்ப,ற தீந்றே, உடம்போ டியிரிடை ஈட்பு"” என்னுர் இருக் 

குறளோட இதனை ஒப்பி, இளை - ௨வமவாதபேயர், சேச்சை - த்ல்கு 

மிடம், மரன் - போலி, தமர் - தம்மவர், வாளா- இடைச்சொல்; து- சரி 

யை: ஏ-இசைநீறை. ஆல்-௮சை. உவமையணி, (௪௦) 

  மக்வலக.



௪ - ஆம் அதிகாரம்.--- அறன்வலியுறுத்தல். 

அல்சாவத - கிலைபெறுதலில்லாத செல்வம் இளமை யாச்சை என் 

னும் இவைபோ லாகாமல் நிலைபெற்றச் செல்வம் முதலியவற்றால் ௮௨௫ 
யஞ் செய்யவேண்டுவதாய் இம்மை மறுமை வீடு என்னும் மூன்றையுர் தருவ 
தான தருமம் மற்றைப் பொருள் இன்பங்களினும் உறுதியுடையதாயிருச் 

குட் தன்மையை வற்புறுத்திச் கூறுவது, அதிகாரமுழைமையும், இசனாலே 
விளங்கும். சிறப்புடை மரபிற் பொருளு மின்பமும், அறத்து வழிப்படூஉர் 

கோற்றம் போல”? என்ரார் புறநானூற்றிலும். 

௩௪. அகத்தாரே வாழ்வாரென் றண்ணாக்து நோக்டப் 

புகச்தாம் பெருஅர் புறங்கடை பற்றி 
மிகத்தாம் வருந்தி யிருப்பரே மேலைத் 

தவத்தாற் றவஞ்செய்யா தார். 

(இ-ள்.) மேலை தவத்தால் - முற்பிறப்பிற்செய்த தவத்தினால், தவம் 

செய்யாதார் - (பிற்பிறப்பில்) தவத்தைச் செய்யாதவர்கள்,--(மறுபி௱ப்பில் 
வறமையடைஈத),--அகச்தாரே வாழ்வார் என்று - (இவ்லீட்டிலுள்ளவர் 

சளை செல்வமுடையகர்கள்” என்று எண்ணி, அண்ணாந்து நோக்கி - (அவ் 

வீட்டின் உபரிகை முதலிய இறெப்புக்களைத) சலையெடுத்தப்பார்த்து, (அத 

னுள்ளே இர,த்தர்கு நுழையததோடங்கி), புக தாம் பெரூர் - (வாயில்காவ 

லாளர்களால் தடுக்கப்பட்டு) தாம் உள்ளே நுழையப்பெருதவர்களாய், 

புறங்கடை பற்றி - வாயிற்புறதசைப் பிடித்துக்கொண்டு, தாம் மிக வருந்தி 

இருப்பர் - தாம் மிகவும் வருத்தமுற்றிருப்பார்கள் ; (௭- று.) 

பிற்பிறப்பில் ச௨ஞ்செய்து முற்பிறப்பில் தவம் இல்லையாயின் கூடா 

தாதலால், 'மேலைசத௨த்தால் ச௨ஞ்செய்யாதார்' என்றார்; ::தவமூர் தவ 

மூடையார்ச் சாகும் ௮௨ம் அதனை, அஃதிலார் மேற்சொள்வது”" என்றார் 

திருக்குரளிலும் ; அக்குறளினுரையிற் பரிமேலழகர் :பரிசயத்தால் அறிவும் 

ஆற்றலும் உடையராய் முடிவுபோக்ஃலின் தவமுடையார்ச்கு அகுமென் 

றும், ௮லது இல்லாதார்க்கு அலையின் மையின் மூடிவுபோசகாமையின் ௮வ 

மாமென்றும் கூறினார்! என உரைச்ததை இம்விடத்திற்குல் கொள்ச. இனி, 

மக்கட்பிறப்புக்குஏர்ற தவததோடு கூடிச் செல்வத்துக்குத் தவம்பண்ணாதவ 

ென்றுமாம். அசத்து ஆரே வாழ்வார் எனப் பிரித்து. இஷ்வீட்டினுள் வாழ் 

பவர் யாவரோதாம்? என உரைத்சலும் பொருந்தும், இவ்வாறு பலபிழப்புச் 

களெடுத்து அலையவேண்டாசபடி செல்வத்தினிடத்தும் உடம்பினிடத் தஞ் 

செய்யும் பற்றுக்களை ஒழித்து இளமையிலேயே துறக்து ௮ ந்குஉரிய அதல் 
களில் வமுவாதொழுடுப் பேரின்பம்பெறவேண்டு மென்றவாறு, அண்ணா 

ந்த, அண்ணா - பகுதி. கடைப்புறம் - புறங்கடைஎனப் பின் முன்னாக மாறி 

௨ர்தத, இலக்கணப்போலி, :எ”இரண்டில், மூன்ன த - பிரிகிலை; பின்ன த- 

இரக்கத்தோடு கேர்றம். மேலை, ஐ - சாரியை தாம் - ௮சை. அளபேடை, 
சேய்யுளிசை நீறைக்கவந்தது. தவம்-தபஸ் என்னும் உடமொழியின் இரிபு. 

இப்பாட்டு - இரவிகற்பஇன்னிசைவேண்பா; மேல் ௩௬ - ஆம்பாட்டும்௮ த,



௬.௮ நாலடியார். | அறத்துப் 

௩௨. அவாகா மாக்க ௩௪ இ யறமறந்து 

போவாரா மென்னாப் புலைகெஞ்சே--யோவாது 

நின்றுஞற்றி வாழ்தி யெனிலுநின் வாழ்காள்கள் 

சென்றன செய்வ துரை. 

(இ-ள்.) புலை கெஞ்சே-௮ம்பத்தன் மையையுடைய மனமே! (8), ஆக் 
கம் ஈசைஇ - (௮அணுஃளவும்கிலையில்லாத) செல்வத்தை விரும்பி, ‘er 

அவாம்-சாம் மேன்மேலும் சேல்லமுடையவராவோம்: காம் அறம் மறந்து 

போவாம் - சாம் (௮ச்செல்வஞ்செலவாதற்குக் காரணமாசற) சருமத்தை 

விடக்கடவோம்,” என்னா - என்றுஎண்ணி, தவாது நின்று - (சிறிதும்) ஒய் 

வில்லாமல் கின்று, உஞற்றி-!அச்செல்௨ஞ்சம்பா இச்சப் பலவாறு) மூயன்று, 

வாழ்தி எனினும் - வாழ்வாயானாலும், கின் வாழ்சாள்கள் - உனது ஆயுள் 
சாட்கள், சென்றன - கழிச்தவிட்டன ; செய்வது உரை - (இனி 8) செய் 

௨சைச் சொல்; (௪ - று.) 

தான் உள்ள சகாலமெல்லாஞ் செல்வத்தையே விரும்பி தடியோடிச சம் 

பாத்துக் சாத்துவைத்துச் சிறிது தருமஞ்செய்யாம?ல அ௮ச்.இிமகிலை 

யடையும்பொழுது தன்மனததைசோக்தெ தானே:இனி யாதசெய்வாய்?” 

என்று இரக்கததோடு ஒரு௨ன் சொன்னதாகச் செய்யப்பட்டது இச்செய் 

யுள் என ௮றிச. ஆவாஎன்பது ௮ந்தோ எனப் பொருள்படும் இரச்சகச்குறிப் 

பிடைச்சொல் எனச் கொண்டு உரைக்குமிடத்து, அதனையடுததுள்ள சாம்" 
என்றது நின்று வற்றும், 

6 அதுரா மென்னு மவர் ?? என்ற நாலடியாரிலும், :: அது மென்னு 

மர”? என்ற திருக்குறளிலும், “ஆதும” என்பது-மேலா சக்சடவோமென்று 

பொருள்படுதல் காணக, 

ஆக்கம் - தொழிற்பெயர் : ஆகுதல்; இத - இங்கு, இம்மையில் மேன் 

மையாவதற்குக் காரணமான செல்வததக்கு, காரியவாகுபெயர், விருப்ப 

மெனப்பொருள்படுகற*ஈசை"என்ற பெயர்ச்சொல்.விரும்பியென வீனையெ 

சசப்பொருள்படுதற்பொருட்டு, '*சைஇ' என அ௮ளபெடுத்தத; இத. சோல் 

லிசையளபேடை. சசைச்து என்ற வினையெசசம் ஈ௩சைஇ என விசாரப் 
பட்டு அளபெடுத்த தென்பர் ஒருசாரார், என்னு என்பதை ஈறுகெட்ட 

எதிர்மறைப்பெயரெசசமாசக்கொண்டு இசசெய்யுட்கு வேறுகருத் து அமைய 

உசைகூறுதல் சிறவாமையை உய்த்துணர்க, புலை - பண்புப்பெயர் : புல் ஐ- 

முழையே பகுதி விகுதிசள். மறர்துபோவாம் என்பதில், போ - அணிவுப் 

பொருளைச் காட்டிற்று, (௨) 

௩௩, வினைப்பயன் வந்தக்கால் வெய்ய வுயிரா 

மனத்தி னழியுமாம் பேதை--நினைத்ததனைத் 

தொல்லைய தென்றுணர் வாரே தடுமாற்றத் 

தெல்லை யிகர்தொருவு வார்,



பால். ] ௪ - அம் அதிகாரம்.--அறன் வலியுறுத்தல். ௩௯ 

(இ-ள்.) பேசை - அறிவில்லாதவன்,--வினை பயன் வர்தச்கால் - 

(தான் முற்பிறப்பிற் செய்த) தீவினையின் பயனாயெ தன்பம் வர்து சேர்ச் 

தால், (ஊழ்வினைப்பயனென்று எண்ணியிராமல்), ஷெய்ய உயிரா - கடுமை 

யாகப் பெருமூச்சுவிட்டு, மனத்தின் - மனத்திலே, அழியும்-வருச் தவான் ; 

அதனை - அ௮த்துன்பத்தைப்பற்றி, நினைத்து - ஆலோூத்து, சதொல்லையது 

என்று உணர்வாரே - முர்பிறப்பின் தீவினையால் வந்த தென்று செரிர்து 

கொள்பவர்கள்தாமே, தமொற்றத்து எல்லை இகக்து ஒருவுவார் - சம்சார 
அச்சுததின் எல்லையை விட்டுரீங்குவார்கள் ; (௪ - று.) 

பழவினையால்வர்ததென்றுஅறிச்சவர், இனிவரும்பிறப்பில் அவ்வாறு 

துன்பம்கேரிடாமல் இன்பமேரநேரிடும்படி ௮தருமச்சைவிட்டுத் தருமத்தை 

யே செய்து பேறுபெறு ராதலால், (உணர்காரே தடுமாற்றத் செல்லை 

யிககதொருவுவார்' என்றார், வந்தக்கால் - எதிர்கால வினையெச்சம், வெ 

ய்ய - வெம்மையென்னும் பண்பினடியாகப் பிறர்த குறிப்புவினையெச்சம்; 

பைய மெல்ல என்பனபோல: இத - இங்கு, வினையுரியாய் நின்ற த. இனி, 

ஷெம்மையடையன௨/ச என, பலவின்பாற்குறிப்புமுற்றெச்சமாசவும் சொ 

ள்ளலாம். வெய்ய௩யிர்த்தல் - சூடாக மூச்சு விடுதல், மனத்தின், இன் - 

ஏழனுருபு, ஆம்- ௮சை, தொல்லை - பண்புப்பெயர், ஏ-பிரிநீிலையோடு தேற் 
றம். பேதை என்னும் பண்புப்பெயர், ௮றிவிலானுக்குப் பண்பாகுபெயர் ; 

பேதைமையாவது - யாதும் அறியாமை, (௩) 

௩௪. அரும்பெறல் யாக்கையைப் பெற்ற பயத்தாற் 

பெரும்பயனு மாற்றவே கொள்க--சரும்பூர்ந்த 

சாறுபோற் சாலவும் பின்னுதவி மற்றதன் 

கோதுபோற் போகு முடம்பு. 

(இ-ள்.) அரும் பெறல் யாச்கையை - ௮அருமையாகிய பெறுதலையு 

டைய மனித்சரீரத்தை, பெற்ற - அடைக, பயத்தால் - பயனால், பெரும் 

பயனும்-பெரியபயனான தருமத்தையும், ஆற்றே-மிகுதியாகவே, கொள்க- 

செய்தவலைததக்கொள்ளச்கடவர்; உடம்பு - மனிதசரீரம்,--கரும்பு ஊர்ச்த 

சாறு போல் - கரும்பானது (தன்னைப் பக்குவமாக ஆலையில்வைத்து ஆட் 

டினவர்சட்குத்) தன்னிடத்திற் பொருந்திய சா ற்றை(க்சகொடுப்பத)போல, 

சரலவும் -.. மிசவும், மின் - மறுமைக்குவேண்டி௰ ௮றமாகய பயனை, உதவி- 

(சன்னை நல்வழியில் உபயோகப்படுததியவர்கட்குக்) கொடுத்த, மற்று - 

பின்பு, அதன் கோது போல் - ௮க்கரும்பினது சக்கை போல, போகும் - 
நீங்கப்போம்) (௭ - று.) 

அரும்பெறல்யாச்கை என்பது-வடமொழிஈடை; பெறலருயாக்கையெ 
ன்று மாற்றி உரைப்பினும் அமையும், எல்லாப்பிறவிசஞள்ளும், ௮2ஞ் 
செய்து ஈற்கதி பெறுதற்குக் காரணமான மனிதஜன் மததைப் பெறுதல், 

முற்பிறப்பின் மிக்க ஈல்வினையா வன்றிக் கூடா தாதலால், 'அரும்பெறல் 
யாக்கை! என்ருூர்; Cghatg மானிடராத லரிது?” என்றார் ஒளவையாரும்,
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* வினை பலங்லியினாலேவேறுவேறியாச்சையாக, ஈனிபலபிறவிதன்னுள் 
அன்புநூஉம்பல்லுயிர்ச்கு, மனிதரினரியதாகுந்தோன்றுதல்சோன் நினாலும், 

இனியவை நுகரமெய்தஞ்செல்வநுமன்னதேயாம்,'”? ::உயர்குடிசனிஉள் 

தோன்றல் ஊனமில்யாச்கையாதல், மயர்வறுகல்விகேள்வித்தன்மையால் 

வல்லராதல், பெரிதுணரறிவேயாசல் பேரறங்கோடலென்றால், கரிதிவை 

பெறுத லேடா பெந்றவாமக்களென்பார்!'என்னும் வளையாபதிச்செய்யுள்க 
ளாலும், மனிசசன்மச்தின் பெறலருமைஉணர்க, ''மக்களுடம்புபெறற்கரி.த 

பெற்றபின், மச்ச ளறியு மறி௨ரித--மக்ச, ளறி௨றிர்சாரென்பா ரறத்தின் 

வழுவார், நெறிதலை கின்றொழுகுவார்?” என்னும் அறநேறிச்சாரத்தையுக் கர 
ண். அல்வுடம்பைக்கொண்டு மறமைச்கு உறுதி செய் துகொள்ளாதவர் 

௮ச்சரீரத்சைப் பெற்ற பயனை இழப்ப ராதலால், (யாக்கையைப் பெற்ற 

பயத்தாற் பெறும்பயனு மாறவே கொள்க! எனப்பட்ட த. 

சாறு - ஸாரம்என்னும் வடமொழியின் திரிபு; ரஸம். சோது-அஸாரம், 

பின் - பின்னுக்கு [மறுமைக்கு] உதவும் பயனுக்கு ஆகுபெயர் ; இடைச் 

சோல், பேயரீத்தன்மைப்பட்டது. பயன் என்று நிறுத்தாமல் பெரும் 

பயன்? என்றது, த.றவறமென்று தோன்றுதற்கு, 

பின்வாக்கியம் - உவமையணி. 

பின்னிரண்டடியில் இனவேதுகை காண்ச, (௪) 

௩௫, கரும்பாட்டிக் கட்டி சிறுகாலைக் கொண்டார் 

துரும்பெழுந்து வேங்காற் றுயராண் டுழவார் 

வருந்தி யுடம்பின் பயன்கொண்டார் கூற்றம் 

வருங்காற் பரிவ இலர். 

(இ-ள்.) கரும்பு - கரும்பை, சிறு சாலை - (பசன் அழிதற்கு) மூன் 

காலச்திலேயே, ஆட்டி - அலையில் வைத த) ஆட்டி, கட்டி -(அதன்இரசத் 

இனாலாஇின் ௦) லெல்லச்சட்டியை, கொண்டார் - சகொண்டவர்,-- தரும்பு- 

(அதன்) சக்கை, எழுந்து மேம் கால் - (நெருப்பிற்) பொருச்தி எரியும்பொ 

ழேூ.து, ஆண்டு - அவ்விடத்தில் (௮தனைக்கண்டு), gut உழவார் - துன்பப் 

படமாட்டார்;: (அதுபோலவே), ருக்தி- (விரதம் முதலியவற்றால்) வருத்த 

முற்று, உடம்பின் பயன் கொண்டார் - சரீரமெடுச்ததன் பயனாகெயெ தரு 

மத்சைச் செய்தவைச்துக்கொண்டவர்கள்,--கூற்றம் வரும் கால் - யமன் 

(உயிரைச்சொண்டுபோதர்கு) வரும்பொழுது, பரிவது இலர் - (௮வ்வுடம் 

பின் அழிவைப்பற்றி) வருந் துதலிலராவர்; (௭ - று.) 

உட ம்பினாலாயெ அறப்பயனாவது - துறந்து தவஞ்செய்தல். சறுசாலை 

என்பது - ௮ற்பசால மென்னும் பொருளுள்ளதாய், முற்காலத்தைச் குறித் 

தத; “சிற்ரஞ் சிறுசகாலே வர். துன்னைச சேவித்த"”எனப் பெரியார் பாசுரம் 

நிலுல் சாண்ச. கரும்பை ஆட்டிச சாற்றைக்கொண்ட பின்பு அதன் கோது 
சளின் கூட்டத்தை எரித்தல் இயல்பு, ஈரும்பு - உடம்புக்கும், ௮, ஆட் 
டுதல் - விரதஙகளால் உடம்பைவருத் துசற்கும், சருப்பஞ்சாற்றுச்சட்டி உட
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ம்பின் பயனுக்கும், ிறுகாலை - இளமைப்பருவச் அச்கும், சருப்பங்சட்டிசொ 

ண்டார் - யாச்சைப்பயன்சொண்டவர்ச்கும், துரும்பெழுர் தவேதல்-யமன் 

வரவினால் உடம்பு ௮ழிதர்கும், கருப்பங்கட்டிசொண்டார் துயருழவாமை- 

யாக்சைப்பயன்்கொண்டவர் வருந்தாமைக்கும் உவமை யெனக் காண்ச, 

லேம்-- வேகும்;செய்யுமெனெச்சவீற்றுயிர்மெய்சென் றஅ:;[ஈன்-வினை-௨௨.] 

உபமான உபமேயங்களை,ப் பிம்பட்பிர திபிம்பபா3ஈ தோன்றத்) தனித் 

தனிவாச்கெயமாக நிறுத்தி, ௮௨£்றின் இடையில் உலமவருபுசகொடாமற் 
கூறியசனால்,இப்பாட்டு - எடுத்துக்காட்டுவமையணி; எடதாலார் த்நஷ்டாந் 

தாலங்கார மென்பர், (டு) 

௩௬. இன்றுகொ லன்றுகொ லென்றுகொ லென்னாது 
பின்றையே நின்றது கூற்றமென் றெண்ணி 

யொருவுமின் நீயவை யொல்லும் வகையான் 
மருவுமின் மாண்டா ரறம், 

(இ-ள்,) (யமன்வருவது)), இன்றுகொல் - இன்றைக்சேயோ? அன்று 
கொல் - அன்றைக்கோ? என்றுகொல் - என்றைச்சோ? என்னாது -என்று 

சர்தேசப்படாமல், கூர்றம் - யமன், பின்றையே நின்றது - (உயிரைச்சொ 

ண்ட்போதற்பொருட்டுப்) பின்னேயே வர்.௪ மறைந்து நிற்ன்றது, என்று 

எண்ணி - என்றுகினைதத, தீயவை - பாவச்செய்கைகளை, ஒருவுமின் -(செய் 
யாமல்) நீக்குங்கள் ; மாண்டார் - மாட்சிமைப்பட்ட முனிவர் முதலியோர் 

(நூல்களிற் கூறிய), ௮றம் - தருமத்தை, ஒல்லும் வகையால் - (உங்களாஜழ்) 
கூடியமட்டில், மருவுமின் - செய்யுங்கள்; (௭ - று.) 

இன்று, ௮ன்று என்றது - இளமை முதுமைகளை, கொல் - ஐயம், 

பின்றை - இக்சே, பின்னிடத்தைக் குறித்தது. “மாண்டாரறம்” என்றதில், 

தொச்குரின்ற ஆறனுருபு - செய்யுட்கிழஉமப் பொருளது) பற்றற்றான் 
பற்று ?? என்ற திரக்தறளிற் போல. திருக்குறளில் அறன்வலியுறுத்தல்” 

என்ற அதிகாரத்தில் :' ஒல்லும்வகையா னரவினை யோவாதே, செவ்லும்வா 

யெல்லாஞ் செயல்”' என்றதும், அதனுரையிற் பரிமேலழகர் *இயலுக்திற 

மாவது - இல்லறம் பொருஎளவிற்கு ஏற்பவும், தறவறம் யாக்கைகிலைக்கு 

ஏற்பவும் செய்தல்” என்றதும், இங்கு அறியத்தக்கவை, தயவை ஒருவுமின்- 
தீச்செயல்களினின்று நீங்குங்கள் எனினுமாம். (a) 

ஈ௩௭. மக்களா லாய பெரும்பயனு மாயுங்கா 
லெத்துணையு மாற்றப் பலவானாற்--ஜொக்க 
வுடம்பிற்கே யொப்புரவு செய்தொழுகா தும்பர்க் 

இடர்துண்ணப் பண்ணப் படும். 

(இ-ள்.) ஆயும் சால் - ஆராயுமிடத் த, மக்களால் ஆய - மனிதசரீர 
தீதாலாடிய, பெரும் பயனும் - சிறர்த பயன்களும், எத் துணையும் - எவ்வன் 
வினும், ஆற்ற பல ஆனால் - மிகவும் அரேகம்சளாதலினால்,--தெசச்ச-(முற் 

0
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பிறப்பின் புண்ணியத்தினல் அருமையாசக்) இடைத்த, உடம்பிற்கே - சரீ 
ரத்துக்கே, ஒப்புரவு - உபயோகமாகின்ற காரியக்களை, செய்து ஒழுகாது- 

செய்துசொண்டிராமல், (௮ய்வுடம்பைச்சொண்டு),--உம்பர் இடர் து-மேலு 
லகத்தில் இருந் த, உண்ண - (பேரின்பத்லை) அனுபவிக்கும்படி, பண்ணப் 

படும் - (ஈல்ல தருமங்களையே) செய்யவேண்டும்; ௭ - று) 

இனி, தொச்ச-பொருக்திய என்றுமாம்; பொருச்் இதல் - ஏழுதா துக்க 

ஞங்கூடி ஒன்றுதல், மக்கள் - இங்கு, அவர்களுடம்புச்கு மூகலாகுபெயர். 

உம்மைகள் இரண்டனுள், முன்னது-உயர்வுறப்பு; பின்ன த-முற்.றுப்பொ 

ளது. ஆனால்என்ற எதிர்காலவினையெச்சம்,இங்குசத்ேேற்றப்பொருள்பட்டு 

நின்றது; இவ்வாறு ௨ட நூலுள்ளுஞ் சிறுபான்மை உண்டு, ஏ - பிரிகிலை. உம் 

பர்என்றத, முத்தியலகத்தை. பண்ணப்படும்-ஒருவகைவியங்கோள்; செயப் 

பாட்டுவினைமுற்றாகவங் கொள்ளலாம்: அப்பொழுது, அறம்” என வருவிச் ஈ, 

உடம்புக்குஆன ஓஒப்பு,வகள் - உண்ண உடுக்சப் பூச முடிச்சச் செய்பலை, 

மூதலிரண்டடிகளில் இனேதுகை காண்ச, (ar) 

௬௮. உறக்குரந் துணையதோ ராலம்வித் தீண்டி 

யிறப்ப நிழற்பயர் தா௮ங்--கறப்பயலுந் 

தான்றி தாயினுர் தக்கார்கைப் பட்டக்கால் 

வான்சிறிதாப் போர்த்து விடும், 

(இ-ள்.) உறச்கும் துணையது - மிகசசிறிய அளவுள்ளதாகிய, தர் 

அலம் வித்து - ஆலமர இன் தர் விதை, ஈண்டி-பளர்க்து, இ௱ப்ப-மிகவும், 

நிழல் - நிழலை, பயர்தாங்கு - தருதல் போல; ழான் சிறிது ஆமினும் - 
(தானஞ்செய்யப்பட்டபொ ருள்) தான் !ிகச்ரிறியதாயிருக்தாலும், தக்கார் 

கை பட்டகச்சால் - தகுதியுடைய ஸச்பாச்சரங்களின் கையிற் சேர்க்கால், 

வான் சிறிது ஆ - (மிகப்பெரிய)ஆகாயமும் சறியதென்னும்படி, அறம் பய 

னும் - தருமத்தின் மேலான பயனை, போர்த் தவிடும் - பரப்பிவிடும்)(௭-று.) 

உவமையணி. 

: பார்த்தெதிர், வியர்தவர் வெருச்கொள விசும்பினோங்கனா, னுயர்ச்த 
வர்ச்குதவிய வத்வி யொப்பவே”' எனச் கம்பர் கூறியிருத்தலுல் சாண்ச, 

“ தெள்ளிய ஆலின் சறுபமச்தொருவிசை, தெண்ணீர்ச்கயத்துட் சிறுமீன் 

சனையினும், நுண்ணீதே யாயினு மண்ணல் யானை, அணிதேர் புரவி அட் 

பெரும்படையொடு, மன்னர்ச் இருக்க நிழலா கும்மே” என்னும் நறுந் 
தோகைச்செய்யுளும், இக்சே பார்ச்சத்தச்கது, (இனைத்தணைத் தென்ப 

தொன்றில்லை விருந்தின், தணைச்துணை வேள்விப் பயன்!” என்ற திநக் 
தறளின் உரையிற் பரிமேலழகர் 'பொருஎளவு ::தான்சிறிதாயினுர் தச்சார் 

கைப்பட்டக்சால், வான்சிறிதாப்போர்த் தவிடும்?” ஆசவின், இனைத் துணை த் 
தென்பதொன்றில்லை யென்றுங் கூறினார்? என்றதையும் கோக்கு, உச் 

குர்.துணையத - இள்ளியெடுக்கும் ௮ளவள்ளது; :'உ௫ர்ப்புரைபுக்கோர்த 
ம்மை யுசர்களாலுறக்குமூன்றி??என் உ கம்பராமாயணமுக் காண்க, தகு.தி-



பால். ] ௪ - ஆம் அதிகாரம்.---அறன்வலியுறத்தல். ௪௩. 

ஞான ஒழுக்கங்களால் வரும் உயர்வு. ௮கற்சியில் தனக்கு ஓத்ததும் மிச்ச 
அம் வேறு இல்லாத தாதலால், வானை எடுத்துச் கூறினார். 

ஆலம்வித்து, ௮ம் - சாரியை, பயர்தா௮ங்கு - சேய்யுளிசை நிறைக்க 

வந்த அளபேடை, அறப்பயனும், உம்மை - அசைகிலை, உயர்வுசறப்புமாம், 
சிறிதாயினும், உம்மை - இழிவறப்பு, போர்த் துவிடும் என்றல், :விடு” 

என்றது - சணிவுணர்த் அம், (௮) 

௩௯, வைகலும் வைசல் வரக்சண்டு மஃதுணரார் 

வைகலும் வைகலை வைகுமென் றின்புறுவர் 

வைகலும் வைகற்றம் வாழ்நாண்மேல் வைகுதல் 

வைகலை வைத்துணரா தார். 

(இ-ள்.) வைசலும் - தினர்தோறும், வைகல் - பொழுது கழிதலை, 
தீம் வாழ்நாள்மேல் லைகுதல் வைத்த - தமத ஆயுள்சாளிலே கழிதலாச 

வைத்து, வைகலை உணராதார் - சாள்கழிதலின் உண்மைநிலைமையை ௮றி 

யாதவர்கள்,--வைகலும் - தினர்சோறும், வைகல்-நாள்கழிதல், ௨ர - WE BH 

கொண்டேயிருக்க, சண்டும் - (அதனைப்) பிரதியக்ஷமாகப் பார்த்திருந்தும், 

௮்து உணரார் - அதன் உண்மையை அறிர்து (இரங்கி விரைந்து) MOE 

செய்யாதவர்களாய், லைகலும் - தினந்தோறும், வைகலை - ஆயுள்கழிதலை, 

யைகும் என்று - (மேன்மேல்) இருக்கிறதென்று எண்ணி, இன்புறுவர்-ம௫ 

ழ்ச்சியடையர்; (௪ - று.) 

லர்த சொல்லும் பொருளும் பின்னும் பலமுறை வர்ததனால், இத - 
சோற்போரட்பின்வரநீலையணி; ௨ட நாலார் உபயாவ்நத்திதீபக மென்பர்: 

சொல்லக சொல்லிறி பயனுடைய சொல்லற்ச, சொல்லிற் பயனிலாச் 

சொல்" என்ற திநக்கறளின் உலையில், பரிமேலழகா (சொல்லின்என்ப2, 
இருவழியும் மிகையாயினும், சொற்பொருட்பின்வருகிலையென்னும் ௮ணி 

கோக்இ லர்தது; வைகலும்வைகல்வரச்சண்டும்”என்பதுபோல” என இப் 

பாட்டை எடுததச்சாட்டினர். 

வைகல் என்றது - சாள்கழிதற்குச் சாரணமான சூரியோதய அஸ்த 
மனஙகளை, சிந்தாமணியில் * வைகல நாளும்வைகின்ே 97 என்றதற்கு, 

( சாள்கள்தோறும் காள் கழியாகின்றத ? என ஈஈஇினர்க்னியர் உரைத்த 
தும், இங்கு உண்திக்கு. 

மூசலடியில் அய்சம் மெய்போல் ஒலித்தத: அலூட்டுச்கரண்க, (௯) 

௪௦. மான வருங்கல ?க்க யிரெென்னு 

மீன விளிவினால் வாழ்வேன்ம--னீனத்தா 

லூட்டியக் கண்ணா முறுதிசேர்ர் இவ்வுடம்பு 

நீட்டித்து நிற்கு மெனின். 

(இ-ள்.) ஈனத்தால் - இழிவான தெொழில்களினால், ஊட்டியக்சண் 

ணும் - உணவு முத்வியஉற்றைக் கொடுத்து வளர்ச்தவிடத்தும், இ உடம்பு-



௪௪ நாலடியார். [ அறத்தப் 

இர்த உடம்பு, உறுதி சேர்ச் து - வலிமையை அ௮டைர்து [வரவ.ர வலிமை 

தளர்ர்து அழியாமல்],£ட்டித்து நிற்கும் எனின்-பலஊழிசாலம் நிலைபெற்று 
கிற்குமானால்,--மானம் ௮ருவ் சலம் மீக - மானமாடிய பெறுதற்கரிய ஆப 
மணத்தை விட்டு, இரவு என்னும்-பிச்சையெடுத்தலாயெ,என ம்இளிவினால்- 

மிச்கஇழிவைத்தருந் தொழிலினால்,வாழ்வேன் மன்-உயிர்வாழ்வேன்;(௪-ற.) 

கிலையில்லாத உடம்பைக் காத் தற்பொருட்டு இழிவான காரியங்களைச் 

செய்தல் வலீண்,கிலையானஉயிரைச்காத்தற்கு வேண்டி௰ தருமங்களைச் செய் 
வதே ஈலம் என்று கருத்து. எவ்வளவு காப்பாற்றினாலும் உடம்பு நீட்டித்து 

நிற்பதில்லை யாதலால் அதற்காக மானத்தை விட்டுயா௫ித்து வாழேனென் 

னும் பொருளைத் தருவசனால், மன்(இடைச்சொல்) - ஒழீயிசைப்போநளில் 
லச தது. மற்றை ஆபரணமகள்் போல உடம்புச்கே அழகுசெய்யாமல் 

உயிர்க்கு ஈன்மை செய்தலால், மானத்தை :அரும்கலம்” என்றார்; ௮ன்றி 

யும், மற்றை ௮ணிசளை இழர்தால் மீண்டும் பெறுதல்கூடும், மானத்தை இழர் 
தால் மீண்டும் பெறலாகாது என ge. 

. (மானவருங்கலம்” என்றது, உநவகவணி, ஈன இளிவு - ஒநபோநட் 
பன்மோமி. **இலமென்னும் வன்மையின் வன்பாட்ட இல்,? (இன்னாமை 

வேண்டி னிரவெழுக?? என்பராதலால், ;இரவென்னும் என இளிவு" எனப் 

பட்டது. ஊட்டியக்கண் - கண்ணீற்று எதிர்கால வினையெச்சம்; ஊட்டு- 

உண் என்பதன் பிறவினை, (௪0) 
  

௫ - ஆம் அதிகாரம். --தூய்தன்மை, 

இதற்கு - இரட்டூறமோமீதலால், தூய்து அன்மை எனப் பிரித்து - 

(மனிதசரீரத்தின்) சுத்தமுடையதல்லாச தன்மையைக் கூறுவ தென்றும் : 
அய் தன்மை எனப் பிரித்து - (அவ்வுடம்பை விரும்பாத)சுச்சமான சன்மை 

யென்றும் பொருள் சொள்ச. முறையே எழுவாய்த்சொகாகிலைச்சொட 

ரும்; பண்புத்தொகைநீலைத்தொடருமாம். (தூயதன்மை” என்று பாடமா 

யினும் - தூயது அ௮அன்மை,தாய தன்மை எனப் பிரிர்.து இவ்வாறே பொருள் 

படும், தூய தன்மை - குறிட்பு்பெயரெசசத்தொடர். மனத்தை மயச்இ 

ஈல்ல ௮றச்சைச் செய்யயொட்டாமற் பெரும்பாலு௰ செடுப்பது மகளி 

ருடம்பே யாதலால், அசனிடத்து விருப்பக்தை ஒழித்து அறத்தில் மன த் 
தைச் செலுத்துதற்பொருட்டு, அவர்சளத உடம்பின் இழிவை எடுத்துக் 

கூறுதலால், இவ்வதிகாரம் அறன்வலியுறத்சலின்பின் வைச்சப்பட்ட த. 

௪௧. மாக்கேழ் மடஈல்லா யென் றரற்றுஞ் சான்றவர் 

நோக்கார்சொ ஜெய்யதோர் துச்சலை--யாக்கைக்கோ 

ரீச்சிற கன்னதோர் தோலறினும் வேண்டுமே 
காக்கை கடிவதோர் கோல்,



பால். | ௫ - ஆம் அதிகாரம்.--தூய்தன்மை, eG 

(இ-ள்.) $மா-அழசையும், கேழ் - ஒளியையும், மடம் - இளமையை 

யும், ஈல்லாய் - ஈந்குணத்தையுமுடைய மங்கையே! என்று அரற்றும் - 
என்று (மகளிரைச்சண்டு காமுற்று) வாய்விட்டு இரங்குகன் ற, சான் றவர் - 
பெரியோர், நொய்யது - அற்பகுணமுள்ளதாகிய, தர் - ஒரு, துச்சலை - 
உடம்பின் இழிவை, சோக்கார்கொல் - ஆராய்ந்து பாரார்களோ?(ஏனென் 
ரல்),--யாக்கைக்கு-அவ்வுடம்பில், ஓர் ஈ சிறகு அன்னது - ஈயினது ஒரு 
பக்கத் தச் றட னளவான, தர் தோல் - மிகவுஞ்சிறிய சோல், அ௮றினும் - 
அறுபட்டுப்போனாலும், சாக்கை கடிலது - (அப்புண்ணைக்குத்து தற்கு வரு 

இன்ற) காக்கையை அடிச்துஒட்வெதறகு, ஓர் சோல் - ஒருகொம்பு, பேண் 
டுமே - மேண்டியிருக்குமே! (எ - று.) 

இல்வளவு அருவருப்புச்கு இடமான உடம்பை அழகியதாகக் சண்டு 
விரும்புதல் பெரியோர்கொள்கையன்று என்பது கருத்.த. சான்றவர் - நற் 

குண ஈல்லொழுசக்கங்களால் நிறைந்தவர்; மகளிரை விரும்பிப் புகழ்கின்ற 
புல்லறிவாளரை இங்கே 'சான்றவர்' என்றது - பரிகாசத்துச்குச்சொன்ன 

எதிர்மறையிலக்கணை ; வட நூலார் ! விபரீதலக்டஷ்ண? என்பர்: இது, பிற 
துறிப்பில் அடங்கும், அசுத்தியைச் சண்டிருப்பாராயின் இங்க் காமு 

த்று அரற்ரார் என் நற்கு, (சோச்சார்சொல்” என்ரூர். 

துச்டல் - தங்குமிடம்; உயிர் தங்கு மிடமாகிய உடம்பை இங்கே குறித் 
தது. புக்கில் ? என்ற பாடத்துக்கும் பொருள் இதுவே. யாக்கைச்கு, 

குவ்வுருபு - கொள்ளுதற்பொருளதாகாமல் இடப்பொருளதாதலால், உரபு 

மயக்கம், ஈச்சிறகு - மிச்சுசறுமைச்கு எடுத்துக்காட்டியதோர் ௮ளவை, 

கொல் - வினுவோடு இரச்சம, உம் - இழிவுரறப்பு. ஏசாரம் - இகழ்ச்சி, 

ஒன்று -- துச்சில்-- ஒர் துசசல் ; ஓரீ, ஒர்சோல், ஒர்சோல் என்பன 

வும் இவ்வாறே, இதனால், ஒன்று இரண்டு என்னும் எண்கள் ஐர் ஈர் என 

நிற்பது வருமொழிமுதலில் உயிர்வருமிடத்தே” எனவும், :(முதல்நீளாது உச 

ரம் பெற்று ஒரு இரு என கற்பது மெய்வருமிடததே” எனவும், இவை 

மாறுபடவ௨ரின் வழுவாம்” எனவும் சிலர் கூறுவது நியதியன்று, ஆனது 

பற்றியே,சொல்சாப்பியத்தில் ௮ச்சாலச்துப்பெரும்பான் மைவழச்குப்பற்றி 

அங்கனங்கூறியிருச்கசை ஈன்னூலார் இறந்தது-லக்சலால்ஒழித் த இலச் 

இயங்கண்டு :'முதலீரெண்டூதல்கீளும்””என்றும். *ஒன்றன்புள்ளி சரமாக, 
இரண்டனொற்றுபிரேக உவ்௨ருமே”' என்றும் பொதுப்படச் சூச்திரஞ்செய் 

தன ரென்ச. இகஙனமிருச்ச, இக்காலததார்சிலர் ஈன் ஜூலுரையிலும் அவ் 

வரையறையைப்புகுத்துதல் , தூர்கருத்துச்கு ஒத்ததன்றாம். சன்னூலார்தா 
மே'ஆனமொன்றாதியோர்புடையொப்பின மே," வேறஉத்றெண்ணுமோர் 
போதுவினை வேண்டும்?” என மெய்ம்மூ சல்மொழிநுன் ஓர் என உபயோடு 

த்.திருத்தல் காண்க “ஊர்வ பதினொன்றாம்!” என்ற பழஃபாட்டில் “நீர்பற 

வை சாற்காலோர் பப்பத்தாம்! என்றசையும் சோச்குச, **அச்சாணி 

யன்னதோர்ிசகோல, ”” * ஆயிரங்காக்கசைக் கோர்கல் ** என இவ்வாறு வச் 
திள்ளவை ௮ளவிறர் தன, இர்சாலடியாரில், உயிர்முதலோடு மெய்ம்முத



௪௬ நாலடியார். | அறத்துப் 

லோடு வாரியற ஐர் என கின்றது, “எவ்வுயிரும் சாச்ச வோநவீச னுண் 
டோ வில்லையோ”? என்ற திருவள்ளுவர் தனிப்பாடலிலும், ** உம்மையெச்ச 
ERT ican” என்ற தோலகாப்பியத்திலும், (ஒருவாறு என உலக 
வழக்குச் செய்யுள்வழக்கு இரண்டிலும் உயிர்முதல்முன் ஒரு என வர் 
தீது. ஈக£ரர் ஈச்சினார்ச்னெயர் பரிமேலழகர் முதலிய முன்னோருரைகளி 
லும், பஞ்சதந்திரம் முதலிய பின்னோருரைஈடைகளிலும் இப்படியே 
காணலாம், 

மூன்ருமடியில் இனவேதுகை சாண்க, 

இச்செய்யுள் - ஒநவிகற்பநேரிசைவேண்பா. (௧) 

௪௨. தோற்போர்வை மேலுர் துளைபலவாய்ப் பொய்ம்மறைக்கு 
மீப்போர்வை மாட்சித் துடம்பானான்--மீப்போர்வை 

பொய்ம்மறையாக் காமம் புகலாது மற்றதைப் 
பைம்மறியாப் பார்க்கப் படும், 

(இ-ள்.) *-ட.ம்ப - இவ்வுடம்பு,-சதோல் போர்வைமேலும் - தோலா 

யெ போர்வையின்மேலும, தளை பல ஆய்- பல துளைகளையு மூடையதாய், 
பொய் மறைக்கும் - (தன்னிடத்திலுள்ள) அசுத்தங்களை மறைக்கின் ற, மீ 

போவை - மேலேபோர்க்கும் ஆடை முதலியவற்றால், மாட்சி த-௮ழகை 

யுடையது: ஆனால் - ஆதலால்,--மீ போர்வை-மேறபோர்வையினால், பொய் 

மறையா - (௮தனிடத்திலுள்ள, ௮சுத்தியை மறைர்து, காமம் புகலாது - 
விரு ம்பிப் புசழ்ர் துசொல்லாமல். அதனை - அம்வட ம்பை, பை மறி அஃபை 

யைப்போல (உட்பச்சம் வெளிப்பக்கமாம்படி)மாற்றியதாக, பார்ச்சப்படும்- 

ஆராய்ச் துபார்ச்சவேண்டும் ; (௪ - று,) 

மேலே அழகியதாயிருக்கன்ற பையை உட்புறச் திருப்பிப்பார்த்சால் 
அதிலுள்ள ஆபாசஙகள் விளங்குவதுபோல, ஈன்றாச அராய்ர் அபார்த்தால் 

உடம்பினுள்ளே பல அசுத்தவகளும் தெரியவரு மென்று கருத்து, 

துளை பல - கண் செவி மூச்கு வாய் முதலிய ஈவத்துவாரங்கள். மீப் 

போர்வை பொய்ம்மறையா என்ற௪ - மேல்தோலின் அழகையும் அடை 

யணிசளின் அழகையுமே கண்டு உடம்பினுள்ளேஉள்ள அ௮சுச்தியை அடியோ 

டே அறியாமல் விட்டு என்றபடி, இவ்வாறு ௮தனுண்மையை ஆராய்ந்தறிர் 

தவர்கள் ௮தனிடத்து வெறுப்பையுடையலர்சகளாயத் துறந்து மூத்திபெற 

முயல்வ ரென்பதாம். காமம்புகலுதல் - புனைர் துரைத்தல் ; (1 சரமஞ்செப் 

பாது கண்டது மொழிமோ?” என்ற இறையஞர்பாசுரத்திற் போல, Oa 
சே 1பைம்மறியாப்பார்ச்சப்படும்” என்றை, மணிமேகலையில்வருற மச் 

கள்யாக்கையிதுவென வுணர்ர் த, மிச்சோ யிதனைப் புறமறிப்பாராய்”” என் 
பதனோேடும், இறையறரகப்போரநரூரையில்வருற (பைம்மறியா நோக்கப் 
பருச்தார்க்குர் தகைமைத்து” என்பதனோேடும் ஓப்பி, தொளை” என்றும் 

யா டம்,



Lined. | ௫ - ௮ம் அதிகாரம்.--தூய்தன்மை. ௪ள் 

போர்வை - போர்ச்சப்புவத ; ஐ.- செயப்படுபொருள்விகுதி, வ் - 
எழுச்தப்பேறு, தன்வினை பிறவினைசட்குப் பொதுவாயெ ;(மறையா? என்ற 

வினையெச்சம், இங்கே பிழவிஸைப்பொருளதாய் கின்றது. மற்று - அசை, 

முதலிரண்டடியில் இனவேதுகை காண்க, (௨) 

௪௩, தக்கோலச் தின்று தலைநிறையப் பூச்சூடிப் 

பொய்க்கோலஞ் செய்ய வொழியுமே---யெக்காலு 

முண்டி வினையு ஞூறைக்கு மெனப்பெரியோர் 

சுண்டுகை விட்ட மயல். 

(இ-ள்.) : எச்சாலும் - எப்பொழுதும், உண்டி - உணவா௫ூய, வினை 

யுள் - தொழிலினாலேயே, உறைக்கும் . உறுதிபெறும்', என - என்று, பெரி 

யோர் - (அறிவார்) பெரியகர்சள், சண்டு - உண்மையுணர்ச் த, சைவிட்ட - 
ஜெறுத் துவிட்ட, மயல் - ரெத்தையாயெ உடம்பின் ௮சுத்தம்கள்,--தக்கோ 

லம் தின்ற-வாசனைப்பண்டங்களை மென்றுதின்று. கலை கிறைய-தலைமயிர் 

நிரம்ப, பூ சூடி - புஷ்பங்களைச்சூட்டிச்கொண்டு, பொய் கோலம் செய்ய - 
பொய்யான அலங்காரங்களை- செய்தகொள்வசனால், ஓழியுேேம- 

ரீங்குமோ?(எ - று) 

தீச்சோலம் - வால்மிளகு: * தக்கோலம் திம்பூத் தகைசா லிலவககக, 
கற்பூரஞ் சாதியோ டைந்து"”என்இற ஐந் துமுகவாஎப்பண்ட௰களுள் ஒன்று; 

இத, மற்ரைகான்இர்கும் உபலகஷணம். சிலையில்லாமையாற பொய்யா 

உடம்பிற்குச செய்யப்படுவதனாலும், உள் ளேபொருச்திய துர்ச்கர்த ததை ஒழி 

த்திடாமையாலும், *பொய்க்கோலம்"என்றார். (சோரா லெடுத்த சவர்” 

என்றாற்போல, :எக்காலும்உண்டிவினையுளுளைக்கும்” என்றார். மயல், 
து.ரால், செத்தை என்பன - ஒருபொருட்சொற்சள். மயல் என்றசொல் 

இப்பொருளசாசலை * வம்புண் கோதையர் மாற்று மயலரோ 7?! எனச் 

சிந்தாமணீயிலுக காண்க, 

வினையுள், 'உள்”என்னும் ஏழனுருபு-இடட்பொருளதாகாமற் சாரணப் 

பொருள தாதலால், உநபுமயக்கம், ஏ-எ.திர்மறை. உம்-முற்று, கைவிட்ட, 
கை - ௨பசர்க்கம். 

“மெய்ப்படு சார்தும் பூவு மிகஈனி கமழு மேனும், கைப்படு சாச்தும் 
பூவும் கொண்டலாந் கலச்ச லாகா, ஐப்படு பித்து நெய்ச்தோ ரசும்புசோ 

சமுகற்புன்றோற், பொய்ப்பட வுரைத்த தண்டோ பொன்னனீர் ஈம்மு 

ணாமால்”” என்னுஞ் சிந்தாமணியை இங்கே சோக்குக. 

இரண்டாமடியில், யகரமெய் - ஐசேதுகை, (௩) 

௪௪. தெண்ணீர்க் குவளை பொருகயல் வேலென்று 

கண்ணில்புன் மாக்கள் கவற்ற விடுவெனோ 
வுண்ணீர் களைர்தக்கா லுங்குசூன் நிட்டன்ன 

கண்ணீர்மை சண்டொழுகு வேன்.



௪௮ நாலடியார். | அறத்துப் 

(இ.-ள்.) உள் நீர் களைந்தக்கால் - (கண்களின்) உள்ளே யிருக்கின்ற 
கீரை எடுத்துவிட்டால், நுங்கு சூன் நிட்டன்ன - நும்கைத் தோண்டியெடுச் 
கப்பெற்ற பனங்கசாயின் ஒடுபோன்ற, கண் - கண்களின், நீர்மை - (இழி 
வான)தன் மையை, கண்டு ஒழுகுவேன்-பார்ச் த வருகின்ற ரான் --(அச்சண் 
களை), *தென் நீர் குவளை - தெளிர்ச நீரில் கோன்றிய நீலோற்பலமலர் 

போலும்: பொரு கயல் - போர்செய்து பிறழ்சன்ற இரட்டைச்கயல்மீன் 
போலும்: வேல் - வேலாயுதம் போலும், என்று - என்றுசொல்லிப் புகழ் 
8௫, கண் இல் புல் மாக்கள் - சல்லறிவில்லாச அற்பமனிதர்கள், கவற்ற - 
(என்மன ச்சைக்) சவலைப்படுத்துவதனால், விடிவெனோ (சான்பொண்ட 
துறவை) விடுேனோ ?(எ- று.) 

சண்சளுச்குக் குவளை - நிஈத்தினாலும் மென்மையினாலும் அழகன 
லும், சயல் - வடிவினாலும் பிறழ்ச்சிபினலும், வேல் - கூர்மையினலும் He. 
வரை வருத துதலாலும். இம்மான்றும் - வடிவத்தினாலும் உவமைகூறப்படும், 

அன்றுமலர்சக்த வாடாமலர்”என்பார், 'தெண்ணீர்க்குவளை”என்றார்.பொரு 

என்னும் அடைமொழியை வேலோ0 கூட்டலாம். இழிவுதோன்ற, மாச் 

கள்? என்றார், மாச்சளெனப்பவோர் - மனவுணர்ச? யில்லாமல் ஐம்பொறி 
யறிவுமாத்திரமே யுடைய விலங்குபோனற ஒருசார் மானிடம்கள். மச்ச 

ளாவார் - ஐம்பொறியுணர்வோடு மனஃறிவ முடையவர்; விவேிசளான 
மனிதர். மாவும் மாக்களும் ஐயறிலினவே,”” மக்கள் தாமேஆறறிவபிரே?? 

என்னுர் தோல்காப்பியச்சூச்திரககளைக் காண்க, மா என்பது விலக்கின் 

பெயராதலால், அதன்பன்மையான மாச்கள் என்பது - விலககுபோன்ற 

அவிவே௫களை உணர்த்துமென்ச. சவற்ற விடுவெனோ என்பதற்கு - கவலைப் 
படுத்தி மயச்கும்படி மனத்மைப் போனவழியில் விட்டுவைப்பேனோ ? என் 

௮ம் பொருள் கூறலாம். 

கவற்று என் நபிறவினைப்பகுதியில், கவல் தன்வினைப்பகுதி, று- பிற 

வினைவிகுதி, ௨ - எதிர்மரை. கூன்றிட்டு, சூல் - பகு சூலுதல்-குடைதல், 
இத - ஒரவிகற்படுன்னிசைவேண்பா, அடுத்தசெய்யுளும் ௮.2. (௪) 

௪௫. முல்லை முகைமுறுவன் முத்தென் நிவைபிதற்றுங் 
கல்லாப்புன் மாக்கள் கவற்ற விடுவெனோ 

வெல்லாருங் காணப் புறங்காட் டுதிர்ந்துக்க 

பல்லென்பு கண்டொழுகு வேன், 

(Q- 47.) எல்லாரும் காண - யாவரும் பார்ச்கும்படி, புறல்சாடு - 

ஊருச்குப்புறத்திலே யுள்ள ஈன்காட்டில், உதிர்ந்து உச்ச - இந்திக்டெக் 
இன்ற, பல் என்பு - ப.ற்களாகிய எலும்புகளின் தன்மையை, சண்டு ஒழுகு 
வேன் - பார்த்துவருகன்ற யான், முறுவல் - ௮ப்பற்கள், முல்லை முகை - 

முல்லையரும்புகள்போலும், முத்து - முத்துச்சள்போலும்,” என்ற இவை - 

என்று இத்தன்மையனவான புகழ்சசிகளை, பிதற்றும் - சொல்லிச்சொண்டு 

திரி”, கல்லா புல் மாச்சள் - (மெய்ச் நூல்சளைப்) படியாச ௮ற்பமனிதர் 
கள், கவற்ற - சவல்விக்க, விரிவெனே - விரிவேனோ? (௪ - று.)



பால். ] ௫ - ஆம் அதிகாரம்.--தூய்தன்மை. ௪௯ 

பல்லுக்கு முல்லையரும்பும் தீ தம்-வெண்ணிறத்தாலும்,வடிவீனாலும், 

அழூொலும் உவமைகூரப்படும். உதிர்ச்து உக்ச - ஒநபோரட்பன் மோமி. 

உக்க, உகு - பகுதி, என்றிவை - விகாரம். (டு) 

௪௬. குடருங் கொழுவுங் குருதியு மென்புக் 

தொடரு ஈரம்பொடு தோலு--மிடையிடையே 

வைத்த தடியும் வழும்புமா மற்றிவற்று 

ளெத்திறத்தா ளீர்ங்கோதை யாள், 

(இ-ள்.) குடரும் - குடலும், சொழுவும் - கொழுப்பும், குருதியும் - 

QDI SSW, என்பும் - எலும்பும், தொடரும் - ஒன்?2ருடொன்று தொடர்ச்சி 

யாயிருச்கின்ற, ஈரம்பொடு - ஈரம்பும், தோலும்--, இடை இடையே 

வைத்த - (இவற்றின்) ஈடுவிலே ஈடுவிலே வைத்த, தடியும் - தசையும், வழும் 

பும் - நிணமும், ஆம் - ஆகிய, இவற்றுள் - இவைகளுச்குள், ஈர் கோதை 
யாள் - குளிர்ந்த மாலையையுடைய இப்பெண், எ திறத்தாள் - எந்தப் 

பகுதியையுடையவள் ? (எ - று,) 

எத்துறத்தாள் - : என்ன மேம்பாடுடையள் ?” எனினுமாம். 

:இங்குச சொல்லப்பட்ட குடல் மூதலியவந்ர லாகயதே உடம்பாத 

லால், இவற்றுள் ஒன்றாபினுஞ் சுத்தமூடைய பொரு ஞண்டோ ? பாரும்” 

என்று, பெண்ணாசைமிக்கு அறுகைவிட்டஒரு௨வனைசோக்கிச் சொல்லிய, 

குடர் குடல்: ஈற்றுப்போலி, இடையிடை - அடுக்க, தோறுப்போந 
ளது. ௪, மற்று- அசைகள். ஈர்ககோதை-ஈர் கோதை ;[ஈன்-மெய்-௨௪.] 

இசசெய்யுள் -௮ர௬ வருப்புகதோன்றச் கூறினமையால், இழிப்புச்சுவை 

யணிச்கு உதாரணமாம். 
் என்பினை ஈரம்பிற் பின்னி யுதிரர்தோய்த் திரைச௫ மெத்திப், புன்பு 

றந் தோலைப் போர்த்து மயிர்புறம் பொலிய மேய்க்திட், டொன்பது வாயி 

லாக்கி பூன்பயில் மூரம்பை செய்தான். மன்டெருச் தச்ச னல்லன் மயங்க 
னார் மருள வென்றான்”? என்னுஞ் சிந்தாமணிசசெய்யுள், இல்கு உணரத் 
நீச்சது, (௬) 

௪௭, ஊறி யுவர்த்தக்க வொன்பது வாய்ப்புலனுங் 

கோதிக் குழம்பலைக்கும் கும்பத்தைப்--பேதை 

பெருந்தோளி பெய்வளா யென்னுமீப் போர்த்த 
கருந்தோலாற் கண்விளக்கப் பட்டு 

(இ-ள். ஊறி- (மலங்கள்) சுரர்து, உவர் தக்க - வெறுச்சத்தச்ச, 
ஒன்பது வாய் புலனும் - ஈவத்துவாரங்களாகிய உறப்புக்க ளெல்லாம், குழ 

ம்பு - மலத்சை, சோதி அலைக்கும் - தெறிச்சிதறி வெளிப்படுத் தப்பெற்ற, 

கும்பத்தை - (மாதரத!) உடம்பாகிய பாண்டத்தை (கோக”),--பேதை - 

அறிவில்லாதவன்,--மீ போர்த்த கருர் தோலால் - ௮தன்மேற் போர்க்கப் 

பட்டள்ள பெரிய தோலினாலே, கண் விளக்கப்பட்டு - சண்களுச்கு ஒளி 
பெறும்படி செய்யப்பட்டு, --(பெரும் தோளி - பெரியதோள்களை யுடைய 
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வளே! பெய் வளாய் - இடப்பட்ட வளையல்களையுடையவளே!! என்னும் - 

என்று புகழ்ர்து சொல்வான்; (எ - று.) 

பேதை இவ்வாறு ஆவனெனவே, அறிவுடையவன் அதனிழிவை அறி 
த்து துறர்து முத்திபெறுவ னென்றதாம். 'மீப்போர்த்த சருந்தோலாற் 

சண்விளக்சப்பட்டுு என்து - மேற்போர்த்தள்ள தோவலினழகையே 
பார்த்து மோடுச்து உள்ளின் அசுத்தத்தை நோச்சாமல் என்றபடி :பெருச் 

தோள்” என்றார், மகளிர்தோள் பருத்திருக்தல் ஈல்லிலக்கண மாதவின்; 

(தோள்கண்ணென மூவழிப்பெருக:” என்றார் கலித்தோகையிலும். 

ஒன்பதுவாய்ப் புலனும், உம்-மூற்று, பேதை என்னும் என இயைக்க, 

பெய்வளாய் - வினைத்தொகைப்புறத்துப்பிறர்த அ௮ன்மொழித்தொகையா 

இய : பெய்வளை ? என்பதன் எஈறுதிரிர்த விளி, 

இச்செய்யுளில் இனவேதுகை சாண்சு, (er) 

௪௮. பண்ட மறியார் படுசாந்துங் கோதையுங் 

கண்டுபா ராட்வொர் கண்டிலர்கொன்--மண்டிப் 

பெடைச்சேவல் வன்கமுகு பேர்த்திட்டுக் குத்தன் 
முடைச்சாகா டச்ற் றுழி, 

(இ-ள்.) பண்டம் - (உடம்பாகிய) பண்டத்தின் இழிவை, அறியார் - 
அறியாமல், படு சாக்தம் - பூசப்பட்ட சர் சனத்தையும், கோதையும் - மாலை 

யையும், கண்டு - பார்ச்து (மயங்கி), பாராட்கலொர்-(அல்வுடம்பைக்/ கொண் 

டாடுபவர்கள்,--முடை சாசாடு-முடை நாற்றத்தையுடைய(இவ்வுடம்பாகய) 

பண்டி, அச்சு இற்ற உழி - (உயிராகிய) அச்சு மூறிர்து இறர்தபொழுத, 
(அதனை), பெடை சேவல் - பேடையும் ஆணுமாகிய, வல் சழுகு - வலிய 
கமுகுகள், மண்டி - நெருங்கி,பேர்த்திட்டு - இடத்தைவிட்டு இழுத்து, குத 

தல் - குத்தித் இன்னுதலை, சண்டிலர்கொல் - பார்த்திலரோ? (er - gy.) 

கண்டுள்ளாராயின் ௮ருவருப்புசக்கொண்டு உடனே வெறுத்துத் தற 

our Quer pure. 

பெடை, சேவல் - முறையே பறவைகளின் பெண்பெயரும் ஆண் 

பெயருமாம். முடை - ஒருவகைத்தர்க்கஈ் தம். சாகாடு -சசடமென்னும் வட 

மொழியின் சிதைவு; இத-சகடு என்றும், சாடுஎன்றுஞ் சிதைர் த வழங்கும். 

௮ச்சு-சச்சகரங்கோத்த மரம்; அகூமென்னும் வடசொல்லின் சிதைவு. அச்சு” 

என்ற சொல்லின் ஈயத்தால், ௮ச்சாணியென்றும், உயிரென்றும் பொருள் 

படுதல் சாண்க. இற்றுழி - விசாரம், 

௮ச்சில்லாமல் வண்டிசெல்லாசதபோல உயிரில்லாமல் உடம்பு 

இயக்கா தாதலால், உடலை வண்டியென்றும், உயிரை அச்சென்றும் 

உதவகப்படுத் தினார். 
(சொண்பொராட்டுவார்' என்ற பாடத்துக்கு - பூசுவன முடிப்பன 

முதலியவற்றால் உடம்பை அலங்கரித்த ஆதரிப்பவ ரென்ச, (சொத்தல்? 
என்றும் பாடம், (௮)



பால். | டூ - ஆம் அதிகாரம்.--தூய்தன்மை. Gs 

௪௯, சழிர்தா ரிடுதலை சண்டார்கெஞ் சுட்கக் 

குழிந்தாழ்ர்த கண்ணவாய்த் தோன்றி--யொழித்தாரைப் 
போற்றி நெறிறின்மி னிற்றிதன் பண்பென்று 
சாற்றுங்கொல் சாலச் இரித்து. 

(இ-ள்.) கழிர்தார்-இறர்தவர்களுடைய, இடு தலை-(இகொட்டிற்) சர் 

இக்டெக்கின்ற தலைகள்,--கண்டார் நெஞ்சு உட்க-(தம்மைக்) கண்டவர்கள் 

கெஞ்சம் அஞ்சும்படி, குழிச் து ஆழக்த கண்ண ஆய் - மிகவும் அழ்ர்திருக்கி 

ன்ற கண்களையுடையவையாய், தோன்றி-காணப்பட்டு,--ஓழிரஈ் தாரை - மற் 

இவர்களைச்குறித் த, (போற்றி -(திவினைவாராதபடி உங்களைப்)பாதுகாத்துக 

கொண்டு, நெறி - (துறவறமாகய) ஈல்லவழியிலே, நின்மின் - நில்லுங்கள் : 

இதன்-இவுடம்பின த,பண்பு-குணம், இற்ற-இப்படிப்பட்டது'",என்று-.-, 

சால - மிசவும், சிரிதத--, சாற்றும்சொல் - சொல்வனபோலும் ; (எ- று.) 

குழிச்து அம்ச்ச - ஒரபோரட்பன்மோழி. கண்ண - சினையடியாசப் 

பிறர்த பலவின்பாற் பெயர், ஒழிந்தார் - இறவாமல் நின்றவர்கள், இற்று - 
இகரச்சுட்டடியாப்பிறந்த ஒன்றன்பாற்குறிப்புமுற்று; று - விகுதி, 

ப.ற்கள் வெளித்தோன்றும்படி வாய்திறர்துடெக்சின்ற இறர்சவரது 
பெண்டலைகள் உடம்பைவிரும்புற அறிவிலாரை கோக்சச சரித் துச்சாற்று 

மெனச் கூறுதலால், தற்தறிப்பேற்ற வணி ; (கொல்? என்றது, ௮தன் உரு 

பாய் கின்றது, (௧) 

௫௦, உயிர்போயார் வெண்டலை யுட்கச் சிரித்துச் 

செயிர்தீர்க்குஞ் செம்மாப் பவரைச்--செயிர் தீர்த்தார் 

கண்டிற் றிசன்வண்ண மென்பதனாற் றம்மையோர் 

பண்டத்துள் வைப்ப இலர். 

(இ-ள்.) உயிர் போயார்-உயிர்நீங்கெனெவர்களுடைய, வெள் தலை- (இடு 

காட்டி றடக்கன் ற) வெண்மையான தலைகள், உட்ச - (சண்டவர்)அஞ்சும் 

படி, ரித் த--, செம்மாப்பவரை - (இல்வாழ்ச்கையின்பத்தால்) மிசக்சளி 

த்திருப்பவர்களை, செயிர் திர்க்கும் - (அக்களிப்பாகிய) குற்றம் நீம்சச்செய் 

யும்; செயிர் தீரச்தார் - குற்றம் நிடனவர்கள், சண்டு - (அத்தலைகளைப்) 

பார்த்து, இதன் வண்ணம் இற்று என்பதனால்-இதன்குணம்இப்படிப்பட்ட 

தென்று கினைப்பசனால்,கம்மை - தம்கள் உடம்பை ஓர் பண்டத்துள் வைப் 

ug இலர் - ஒருவகைப்பொருளில் வைத்து எண்ணுகிற தொழிலில்லாசவ 

ராவர் [ஒருபொருளாக வைத்து மதியா ரென்றபடி]; (௭ - று.) 

உடம்பை வெறுத்துத் தவஞ்செய்து வீடுபெறுவ ரென்பதாம், 

இறுமாப்பயர், அல்லாப்பவர், சோசாப்பவர் என்பன போல, :செம் 
மாப்பவர்” என்பது - ஒருசொல். வெண்டலை - மேல்சோலழிர்து எலும்பு 

மாத்திரமாய் per ae. (#0)



ge நாலடியார். [ அறத்துப் 

௬ - ஆம் அதிகாரம் --துறவு. 

அதாவது-புறமாகிய செல்வத்தினிடத்து உண்டாகின்ற : எனது” என் 
னும் புறப்பற்றையும், ௮கமா௫யெ உடம்பினிடத்து உண்டாடுன்ற :யான்” 
என்னும் அ௮கப்பற்றையும் விடுதலைச் கூறுவது. தானல்லாத உடம்பை யா 

னென்று கருதி ௮சனிடத்துப் பற்றுச்செய்தல் (அஸங்காரம்” என்றும், தன் 

னோடு இயைபில்லாத பொருளை எனதென்றுகருதி அசனிடத்தப் பற்றுச் 

செய்தல் ! மமகாரம் * என்றும் ௨ட நூலிற் பெயர்பெறும், 

இச் நூலில் செல்வகிலையாமை, இளமைகிலையாமை, யாக்கைநிலையா 
] 

மை, அறன்வலியுறுத்தல், தூய்தன்மை, அரவு என ௮திகாரங்களை முறைப் 

பட நிறுத்தினமைக்குக் காரணம் - செல்வம் இளமை உடம்பு என்னும் 

இவற்றின் நிலையில்லாமையையும், இவரற்றாற் செய்யத்தக்க தருமத்தினது 
நிலையடைமையையும், அறத்தைச் செய்யவொட்டாமல் மனத்தை மயக்டக் 
கெடுக்சன் ற மகளிருடலின் அசுத்தமான தன்மையையும் அறிர் து நிலையில் 

லாதபொருள்களினிடத்திற் பந்றைவிட்டு நிலையுடைய அறத்தைப் பற்றவே 

emda sts Gaver. 

அறவு - துறத்தல்: தொழிற்பெயர்) துற - பகுதி, உ- விகுதி, வ் - 
உடம்படுமெய் : வு - விகுதி யென்றலும் உண்டு, 

௫5. விளக்குப் புகவிருண் மாய்ந்தாங் கொருவன் 

றவத்தின்யுன் னில்லாதாம் பாவம்--விளக்குகெய் 

தேய்விடத்துச் சென்றிருள் பாய்ந்தாங்கு நல்வினை 
தர்விடத்து நிற்குமாந் தீது, 

(இ.-ள்,) விளக்கு - தீபம், புக - (தரிடத்திற்) பிரவேசிக்க, இருள் - 

(அதர்குமுன்பு ௮ககேயிருச் 2) இருட்டு, மாய்க்தால்கு-அழி்ல்போல, ஒரு 

வன் - ஒரு௨ன்செய்யும், தவத்தின்முன் - தவத்திற்கு மு.ர்பட்டு, பாஉம் - 

தீவினை, நில்லாது - அழியும்; விளக்கு கெய் - அச்தீபம் எரிவதற்குச் கார 
ணமான மெய், தேய்விடத்து - குறைரந்துபோமிடத்து, இருள்---, சென்று 

பாய்ச்தாங்கு - (அல்விடத்திற்) போய்ப் பாவுதல்போல, ௩ல் வினை - அத் 

தவஞ்செய்தறகுச் கருவியான துறவாகிய புண்ணியம், தீர்விடத்து - நீங்கு 

மிடத்தில், தத - பாவம், ற்கும் - வர் துகிற்கும்) (௪ - று.) 

துறவினா லுண்டாகும ஈன்மையும், ௮%த இல்லாதபோது உண்டா 

கும் தீமையும் உபமானமுகத்தால் இசசெய்யுளில் விளக்கப்பட்டன, 

தன் பகையாகிய அறம் வளர்தலின் தனக்கு நிலையில்லாமல் தீவினை 

மெலிதலால், * தவத்தின்முன் நில்லாதாம் பாலம்? என்றார்; அல்லவை 

தேய அறம் பெருகும்”” எனத்திநவள்ளுவனர் கூறியதும் இக்கருத்தப் 

பற்றியே. தம், பாலம் - தபஸ், பாபம் என்னும் வடசொற்களின் இரிபு 

சள். தவமாவது - மனம் பொறிவழிபோசாது கிற்றந்பொருட்டு விரதம் 

Sarre உணவு சுருக்குதல் முதலியன, பெரும்பான்மைபற்றி, தவம் துற



பால். ] ௬ - ஆம் அதிகாரம்.---துறவு. ட௩. 

வறத்தின்மேல் கின்றது; *' தானம் தவ மிரண்டுச் தங்கா 1? என்ற திந& 
தறவிற் போல, 

விளக்கு - (பொருள்களை) விளங்கச்செய்வதாகய $ப்பிழம்புக்கு முத 

னிலை இரிர்த தொழிலாகுபெயர் ; வினைமுதற்பொருள்விகுஇ புணர்ந்து 

கெட்ட பெய ரென்றும் கொள்ளலாம். புக - காரணப்பொருளில் இறந்த 
காலங்காட்டிய செயவெனெச்சம், அங்கு - உவமவருபு. சாரணமா௫ய 
கெய்யின் சேய்தலைச் கூறி, காரியமாகிய விளக்கின் தேய்வைப் பெறவைத் 

தார், அதிசாரம் ரோச், நல்வினை - துறவு எனப்பட்டது, 4௮ம்”? இரண் 

டும்- அசை, தேய்விடத்து - எதிர்கால வினையெசசம்; சேய்வு இடத்து 

என்றும் பிரிக்கலாம்: தீர்விடத்து என்பதற்கும் இவ்வாறே, தீத - குறிப்பு 

வினையாலணையும் பெயர். மூன் இல்லாதாம் என்றும் பதம் பிரிக்கலாம், 

துறவறத்திற்கு விளக்கும், பாவத்திற்கு இருளும் உவமை; உவமையணி. 

இரண்டாமடியிலும், சான்காமடியிலும், இனவேதுகை. (௧) 

௫௨. நிலையாமை கோய்மூப்புச் சாக்காடென் றெண்ணித் 

தலையாயார் தங்கருமஞ் செய்வார்--தொலைவில்லாச் 

சத்தமுஞ் சோதிடமு மென்றாக் கவைபிதற்றும் 
பித்தரிற் பேதையா ரில். 

(இ-ள். தலை ஆயார் - மேலானவர்கள்,--நிலையாமை - (செல்வம்) 

நிலையில்லா மலிருத தலையும், கோய் - (உடம்புக்கு) வியாதிவரு தலையும், 

மூப்பு - தழசசனம் உண்டாதலையும், சாக்காடு என்று - மரணம் நேர்தலை 

யூம், எண்ணி - ஆராய்ச் து, தம் சருமம் செய்வார் - தாம் செய்யவேண்டுர் 

சொழிலாகயெே துறததலையே செய்வார்கள் ; (அதனைச் சேய்யாமல்)), தொ 

லைவு இல்லா - முடிவில்லாத, சத்தமும் - இலச்கண நூலும், சோதிடமும் - 

கணித நூலும், என்த இலை - என்று சொல்லப்பட்ட Barer, Vso 

றும் - விடாமர்சொல்லிச்சகொண்டு திரிகன் ற, பித்தரின் - பைத் இயம்பிடி த் 

தவர்போல. பேதையார் - அறிவில்லாத௨ர், இல் - (எங்கும்) இல்லை ; (௪-று.) 

செல்கக்களும் ௮வ௨ற்றைஅனுபவித்தற்குஉரிய உடம்பும் கெடுர்தன்மை 

யனவா,கலைச் சுருதி ஞானநூல்களைச்கற்றுத் தேர்ச்து துறவுபூண்டு உய்யா 

மல், சத் சம் மூதலிய நூல்களையே முச்சியமாகச்சொண்டு எப்பொழுதும் 

பயின்று வீண்காலஙகழிப்பது பேதைமை யென்பதாம். 

தொல்காப்பிடவுரையிலும், கலித்தொகையுரையிலும், ஈச்சினார்ச்சினி 

யர் 9க்ை வியாகாணம் சந்தஸ் ிிருக்தம் ஜ்யோதிஷம் கல்பம் என வே 

தித்திற்கு அங்கமாசவுள்ள ஆறசாஸ்இரங்களையும் கூறிவருமிட தத,சோதிட 

மென்பதர்கு ஈடாக : சாராயணீயம் வாராகம் மூதலிய கணிதமும்” என்று 

எழுதியிருத்கல் கொண்டு, சோதிட மென்பது சணிச நூலாதல் துணி 

யப்படும், oem ணெழுச் இகழேல்,” ் எண்ணு மெழுத்தும் சண்ணெனத் 

த்கும், 2? 6 எண்ணென்ப வேனை யெழுச்தென்ப இவ்விரண்டும், சண்ணெ 

ன்ப வாழு முயிர்ச்கு,'” எண்ணு மெழுச்தும் கண்? எனப் பலவிடத்தம் 
ம்ப மெகா ம்ப ய ம்ம a a a
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சிறப்பித் துச்கூறப்படும் தன்மையன வாதலால், மற்றைய சாஸ்திரங்களை 

யெடுச்சாமல் இவ்விரண்டையுமே எடுத்தார், 4: சாணாதம் பாணிரீயஞ்ச 

ஸர்௨ராஸ்த் ரோபகாரகம்*” cera நாலாரும் இவ்விரண்டங்கங்களையுமே 
எடுத்துக்கூறுதலுங் சாண்க, அறம் முதலிய பொருள்களைச் காணுதற் 

குச் கருவியாகெய இவற்றை ௮ங்கனங் சருவியாகச் கருதாது பயனாகவே 

எண்ணிப் பாராட்டிப் பயில்பவர், பிதற்றும் பித்தர்? என இகழப்பட்ட 
னா. சத்தம் - சங்கே சாஸ்திரமும், சோதிடம் - ரெகசஞ்சாரத்தால்வரும் 

பயனை யுணர்ச் தஞ் சோதிடசாஸ்திரமூ மென்றும் கொள்ளலாம். பித்த 

ரிந் பேசையாரில்”? என்றது, இவர் கற்றறிஸட ராதலால், அதிகாரத் 

தால், * தம்சருமம்? என்றது - துறவாம்; அன்றியும், அரிய மானிடப்பிற 

ப்பு எடுத்ததன் பயன் முத்திபெறுதலே யாதலால், ௮தறகுக் சாரணமான 

துறவறம் தம்கருமமேயாம். 

மூப்பு, சாக்காடு - தொழிற்பெயர்கள் ; மூ, சா- பகுதிகள்: பு, காடு - 

விகுதிகள். 4 என்று”? என்னும் எண்ணிடைச்சொல்லை, நிலையாமை” முத 

விய சான்கனோடும் கூட்கெ ; [ஈன் - இடையியல்-௧௦.] அவ்வியவீல் ஒன்ப 

சாஞ் சூத்திரத தினால், இத சொகைபெருமல் வர்தத. தலையாயார் - உத் 

தமர், ஆயார், ய - இறச்தகாலவிடைநகிலை, தங்கருமஞ் செய்வார் தலை 

யாயார் என மாற்றி, தறவுபூண்பவேரே தலைமையான ரெனினுமாம், 

கருமம் - கர்மம்; ௨டசொல். இல்லா . ஈறுகெட்ட எதிர்மறைப் பெய 

ரெச்சம்; வினையெச்சமாகக்கொண்டு. ஓய்வில்லாமல் என்றுமாம். அவை 

தாம் கற்றுமுடிவதற்கு ஆயுள்போ தாதபடி பரர்திருத்தலால், தொலைவில் 
லா? என்றார். சத்தம், சோதிடம் என்பவை - ஸப்தம், ஜ்யோதிஷம் என் 

பவற்றின் தைவுகள், ச,த்தமென்னுஞ் சொல்லின் பெயர், ௮குபெயராய், 

அதனிலக்கணததை யுணர்த்தும் வியாகரண சாஸ்திரத்தைக் குறித்தது. 

: என்ற ” என்னும் பெயரெச்சத்து அசரவீறு தொகுத்தல், அங்கு - ௮சை. 

இல் - இல்லையென்பசன் விசாரம்) இசசொல் இரு திணையைம்பால் ம்வி 

டக்கட்கும் பொதுவான குறிப்புமுர்றுப்பகாப்பதமாதலால், ௫ பேதையார் ? 

என்ற பலர்பால் எழுவாயைக் கொண்டது. (௨) 

௫௩. இல்ல மிளமை யெழில்களப்பு மீக்கூற்றஞ் 

செல்வம் வலியென் நிவையெல்லா--மெல்ல 

நிலையாமை கண்டு நெடியார் துறப்பர் 

தலையாயார் தாமுய்யக் கொண்டு, 

(இ- ள்.) தலை ஆயார் - மேலானவர்கள்,--இல்லம் - இல்லறவாழ்க் 

கையும், இளமை - யெளவனமும், எழில் - களர்ச்சியும், வனப்பு - ஆழ 

கும், மீக் கூற்றம் - 3மம்பட்ட சொல்லும், செல்லம் - செல்வமும், வலி - 

வலிமையும், என்ற இவை எல்லாம்--, நிலையாமை - நிலையில்லாமல் 
அழித$ல, மெல்ல சண்டு - விரையாமல் ஆராய்ர்து ௮றிர் த, செடியார் - 

சாலதாமதஞ்செய்யாமல், தாம் உய்ய சொண்டு - தாம்கள் (பிறவித் துன்பம்
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நீம்டு) ஈற்கதிபெற்றுச் கடைத்தேற எண்ணி, துறப்பர் - (இவற்றிற் பற்றை) 

விவொர்கள் ; (௭ - று,) 

ஓவ்வொருசமயசத்தில் இவற்றினிடச்துஉண்டாகும்வெறுப்பினால் இவை 

நிலையில்லன வென்று தோன்றும் அறிவு நீடித்துநின்று தறவுக்கு ஏதவாகா 

தாதலால், (மெல்லகிலையாமைகண்டு”என்ரூர், இல்லம்மு தவியன,மன த்தை 

மயச்கித் துறவறம்பூணஙவொட்டாமல் தடைசெய்௮ன. இவற்றின் நிலையா 

மையை உணர்ச்தா லன்றி இவற்றிற் பற்று விடா தாதலால், 4 நிலையாமை 

கண்டு துறப்பர் ? என்றார், திருக்குறளில் : நிலையாமை * என்னும் அதிகா 
ரத்தின்பின்பு * தூறவு” என்னும் ௮இிசாரத்தை வைத்தமையுக காண்ச. 

இவையெல்லாம் நிலையாமை, இவையெல்லார் துறப்பர் என இருவகை 

பாசகவுங் கூட்டலாம். நிலையாமைகண்டவிடத்து இல்லம் முதலியவற்றை 
யொழித்து கிலையுள்ள உயர்க தியைப் பெறமுூயலாமல் வாளாஇருக்க மனம் 
விரும்பா தாதலால், :நெடியார் துறப்பர் ' என்றார், 

 தலையாயார்த்தாமுய்யக் சொண்டு ? எனப் பாடமாயின், *நெடியார்? 

என்பதை எழுவாயாக்கி, அறிவில்பிக்கவர் தலையாய ஆ௫ரியரைத் துணை 

யாகுமாறு கொண்டு தறப்ப ரெனப் பொருள்கொள்ளலாம். 

இல்லம், ௮ம் - சாரியை ; இர்த மனையின் பெயர், மனைவாழ்ச்சைக்கு 

இடவாகுபெயர், இல்லம் - குடிப்பிறப்புமாம். இளமையாவது - காமச் 

செல்வி நிகழ்வதோர் பருவம். எழில் - எழுச்சி; தொழிற்பெயர் : எழு - 

பகுதி, இல் -விகுதி. ' எமீலாவது - வளர்ர்தமைச்த பருவத்தம் இது 

வளர்ச்து மாறியதன்றி இன்னும் வளரு மென்பது போன்று காட்டுதல் 
என்றார் ஈச்௫னார்க்கினி௰ர். 4! வனப்பு” என வருதலால் ” இங்கே எழில் - 

அழகாகா*; இனி. எழில் வனப்பு - ஒரபோரநட்பன்்மோழியாக மிச்ச 

வனப்புமாம். மீச்கூற்றம் - சொற்செலவு; செல்வாக்கு: அதிகாரத்தோடு 
கூடிய சொல் என்றபடி; இதற்கு - மேன்மையான சொல்லாயயெ புகழ் ? 

என்று உரைத்தால், ஒன்றா வுலகத் தயர்ந்த புகழல்லார், பொன்றாதுகிற்ப 

கொன்றில் *? எனப் பிரசித்சமாகவுள்ள புகழின் அழியாததன்மையோடு 
மாறுபடுமென மறுக்க, கூறப்பவெது, கூற்று ; ௮ம் - சாரியை; விகுதியு 

மாம், வ௨லி- தேசபலம், மனோபலம், சினேசபலம் முதலியன, என்றி 
வை - பெயரெச்சத்தின் ௮கரவீறு தொகுத்தல் : இனி, என்று எனப் பிரி 

த்த, எண்ணிடைச்சொல் லெனினுமாம். நெடியார் - எதிர்மறைமுற் 
ஜெச்சம்; நெடு - பகுதி: இ - சாரியை. (௩) 

௫௪, அன்பம் பலரா ரஞூழந்து மொருகாளை 
யின்பமே காமுறுவ ரேழையா--ரின்ப 

மிடைதெரிந் தின்னாமை கோக்க மனையா 

றடைவொழிக்தா ரான்றமைக் தார். 

(இ-ள்.) ஏழையார் - அறிவில்லாதவர்கள், --பல சாள் துன்பம் உழச் 

௮ம் - பலதினங்கள் துன்பங்களை அனுபவித்தும், ஒரு சாளை இன்பமே -
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(அதனார் பெறப்படுற) ஒருராளைச்டிற்றின்பத்தையே, காமுறுவர் - விரும்பு 
வர்; அன்று அமைந்தார் - (அறிவால்) மிக்கு அதற்கு ஏற்ப அடங்கிகிற்பவ 

போ வென்றால்,--இன்பம் இடை தெரிச்து - அம்வின்பம் மாறுபடுவதை 
அறிச்.து, இன்னாமை சோக்க - (அதனால் வருர்) தன்பத்தைச் கண்டு, மனை 
ஆறு அடைவு ape gan - Svar pémsapooue சேர்தலை விட்டுத் poe 

தார்; (௭ -று,) 

இல்வாழ்க்கையில் அளவிறர்ததுன்பஙகளை ௮நுபவித்திருக்கவும் ௮வற் 

றைக்கருதாமல் மறந்து ஒவ்வொருசமயத்து உண்டாகும் அற்பசுக ததையே 

பாராட்டி விரும்புதல், அறிவிலா செயல் ; அறிவுடையார் அ௮வ்வின்பத்தின் 

சிறுமையையும், துன்பக்களின் மிகுதியையும் ஈன்றாகவுணர்ந்து துறச்இடு 

QT eens, 

 நுண்ணுணர் வின்மை வறுமை ய%துடைமை, பண்ணப்பணைத்த 

பெருஞ்செல்வம் ?” ஆதலால், அறிவிலார் * ஏழையார்? எனப்பட்டனர். 

இன்பமே, ஏ - பிரிகிலேயோடு இழிவறப்பு உழர்தும், உம் - இழிவுறப்பு. 

சாளை, ஐ-சாறியை. காமுறு- காமருறு என்பதன் விசாரம் ; ஐயுற” என் 

பத போல. இடை-இடைதல் : முதனிலைத்தொழிர்பெயர் ; இடையூறென் 

பாரு முளர். இன்னாமை - எதிர்மறைப் பண்புப்பெயர்) இனிமையென் 

னும் பண்புப்பெயர், ஈறுபோய் இடைஇகாமுங கெட்டு, எதிர்மறை அகார 

மூம் மைவிகுதியும் பெற்று, இனனாமையென நின்ற தென்ச. மனை - இட 

வாகுபெயர். ஆன்று என்னும் இறர்தசாலவினையெசசததில், சால் என்ப 

தன் மரூஉவாஇய ௮ல்-பகுதி; இணி, அகன்று என்பது ஆன்று என மரூ௨ 

வாய ஆல் - பகுதி; இனி, அகன்று என்பது ஆன்று என மரூஉவாயிற் 
றென்றலும் ஒன்று, கோக ஒழிச்தார் என இயையும். 

- ஆன்றவிர்தார்' என்றும் பாட முண்டு) பொருள் ௮த.வே. 

மேல் ௬௦-ஆஞ் செய்யுளும் இதுபோன்ற கருததுடையதேயாம், (௪) 

௫௫. கொன்னே கழிக்தன் நிளமையு மின்னே 

பிணியொடு மூப்பும் வருமாற்--றுணிவொன்றி 
யென்னொடு சூழா தெழுநெஞ்சே போதியோ 
நன்னெறி சேர நமக்கு. 

(இ-ள்.) துணிவு ஒன்றி- துணிதலைட் பொருதி, என்னொடு சூழா 2- 

என்னோடுகூடி(ச் செய்யக்கடவதை) ஆராயாமல், எழு - (புலன்களின்மேற்) 
செல்லு்ற, செஞ்சே-மனமே! இளமையும்-யெளவனமும், கொன்னே - 
வீணாச [மறுமைச்கு வேண்டியதைச் செய்யாமலே], கழிர்தன்று - கழிந்து 

போயிற்ற; இன்னே - இப்பொழுதே, பிணியொடு - வியாதியும், மூப்பும் - 

இழத் தனமும், வரும்--; ஆல் - ஆதலால், (இனியாயினும்), ஈமக்கு--, ஈல் 

செறி சேர-ரல்லரமுத்திரெறி ஈடைச்க, போதியோ -(துறவுக்குச்) செல்வை 

யோ? (௭-து.)-- அவூயஞ் செல்லவேண்டு மென்று வேண்டியபடி,
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மனத்தின்வழியாகவே ஆன்மா இன்பதுன்பறட்களை அனுபவிப்பதனால், 

தனது இளமையையெலலாம் இல்வாழ்ச்கையிற்கழித்த ஒருவன் பின்னர்த் 

தீன்மனத்திற்குக் கூறியதாக இச்செய்யுள் செய்யப்பட்ட தென்று அறிக, 

ஈமக்கு-உனக்கும், எனக்கும்; ம” என்றது, மனம்: 'சான்”? என்றது,ஆத் 

தமா. இனி, ஈமச்கு ஈல்லமுத்திநெறி யுண்டாம்படி. (துறக்கும்) தணிவுகொ 

ண்டு என்னிடத்தில் ஆராயாமல் (எப்பொழுதும் புலன்களின்மேற்)செல் 

இ;தலையே இயல்பாசச்சொண்ட மனமே! இளமையோ கழிச்துவிட்டது; 

இன்னே பிணியொடு மூப்பும் வரும் ; (இல்வாரானபின்பும் அவ்வாறே புலன் 

களின்மேற்)செல்வாயோ?என்னுக கருத்து அமைய உரைகூறுவாரு முளர். 

இன்னே பிணியொடு மூப்பும் வரும் - பிணியோடுகூடிய மூப்பும் விரை 

வில் வர் துசேரும் என்றுமாம்; இளமைப்பருவத்தில் முதிராமல் அடல் 

யிருர்ச சோய் தனது ஊளர்ச்சிச்கு உரியகாலமாசலால் முதுமையில் முதிர் 

6g வெளிப்படு மென்றபடி, கொன் - பயனில்லாமையுணர்த்தம் இடைச் 

சொல். கழிந்தன்று - இறர்தசகால இடைகிலையும், * ௮ன் * சாரியையும், 

று? விகுதியும், சர் திவிகா மகளும் பெற்றுவந்த ஒன்றன்பால் வினைமுற்று. 
( இன்னே?” என்றது, விரையையும் தேற்றத்தையுக் குறிக்கும்; இன் - 

இடைச்சொல் : இனியென்பதன் விகார மென்னலாம். இளமையும், மூப் 

பும்--உம்மைகள் - முறையே எதிரதும் இறந்ததும் தழுவிய எச்சப்பொ 

ருளன. * தணிகொன்றி! என்பதை, “ போதியோ? என்பதனோடுஞ் சேர்ச் 

கலாம், போதி - முன்னிலையொருமை எதிர்காலமுற்று; இ.- விகுதி) 
 வியங்கோ ளிம் மா Or Grab” என்றதனால், இதுவே எதிர்காலங்காட் 

டும்; த் - எழுத்துப்பேறு, (6) 

௫௬. மாண்ட குணத்தொடு மக்கட்பே றில்லெனினலும் 
பூண்டான் கழித்தற் கருமையாற்--பூண்ட 
மிடியென்னுங் காரணத்தின் மேன்முறைக் கண்ணே 

கடியென்றார் கற்றறிந் தார், 

(இ-ள்.) கற்று அறிச்தார் - (நால்களைக) சற்று (அவற்றின் பொருளை) 
௮றிந்த௨ர்கள், (மாண்ட குணத்தொடு- மாட்சிமைப்பட்ட ஈற்குணக்சளும், 

மக்கள் பேறு - பிள்ளைகளைப்பெறுதலும், இல் எனினும் - (தன்மனைவிக்கு) 

இல்லையாயினும், பூண்டான் - மணஞ்செய்துகொண்ட கணவன், கழித் 

தீற்கு ௮ருமையால் - (௮௨ளை) நீக்குதற்குக் கூடாமையாலும்,--பூண்ட - 
அடைஇன் ற, மிடி. என்னும் காரணத்தின் - வருத்தமென்டுற காசணம்பற்றி 

யும், மேல் முறைக்கண்ணே - மேலாகிய துறவொழுகச்கத்திலே (கின்று), 

சடி - (விவாகத்தை) நீக்கு,” என்றார் - என்று சொன்னார்கள்; (௪-ுு.) 

ஈற்குணங்களும் புத தரபாக்கயெமும் இல்லாதிருக்தாலும் மனைவியை 
விடசகூடாதாதலாலும், மணஞ்செய்தபின் இல்வாழ்க்கையிற்பலதுன்பக்க 
ளுண்டாதலாலும், இளமையிலே அவ்வில்வாழ்க்சையை விட்டத துறவறம் 

பூண்பா யென்று பெரியோர்கள் சொன்னார்கள் என்பதாம்) இளமையிலே 
யே துறத்தற்குக் காரணம் கூறியவாறு, 

8
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LOT COT. GEM - கற்பு, காண், மடம், ௮ச்சம், பயிர்ப்பு முதலியன, 

மாண்ட-மாண்பு என்னும் பண்பினடியாப் பிறர்த இறர் சசாலப்பெயரெச் 

சம்; (இச்சொல் இறர்தவெனப் பொருள்டடும்பொழுது, இதில் * மாள்” 

என்பது - பகுதியாம்.) மக்கட்பேறு - புத்தாபாச்கியம், : மக்கள்” என்ற 

சொல்லின் ஆற்றலால், அறிவுள்ள பலபிள்ளைகளைப் பெறுதல் இல்வாழ்க் 

சைப்பயனா மென்பது விளங்கும். மேன்முறைக்சண்ணே - (மணஞ்செய் 

தற்கு) மூற்பொழுதிலேயே யென்றுமாம், குணம் - வடசொல், மக்கட் 

பேறு - இரண்டாம்வேற்றுமைச்தொகை, உம் - இழிவுறப்பு; இது, 

மாண்டகுணத்தையும் மக்கட்பேற்றைய முூடையளாயின் மனைவியை விடு 

தல் மூற்றுங் கூடாதென்பதை விளச்கும், பேறு - முதனிலை திரிர்த 

தொழிற்பெயர். 

இனி, :கற்றுஅறிர்தார”, *மேல்-முற்சாலத்தில், முறைக்கண் - நூல்க 
ளில், கடிஎன்றார்-(விவாகத்துக்குக் சடியவேண்டியதசென்ற காரணத்தால்) 

(கடி*என்றுபெயரிட்டனர்[ஆகவே,விவாசத்தைக்கடிரஈ்து துறக்க வேண்டும்]' 

என்றும் உரைகூறலாம் ; இப்பொருளில், “கடி” என்ற இடுதறிப்பேயர்க்குச் 
சவி சாதுரியமாகச் கடிதற்கு உரியது என்று காரணப்போநள் கற்பித் தச் 
கூறியது நிரக்தீயென்னும் அலங்காரம் ; இத, தமிழில் பிரிநீலேநவிற்சி 

யணி யெனப்படும். 

இளமையிலேயே துறக்கவேண்டு மென்ற ஜைஈநூற்கொள்கசை இப் 

பாட்டில் வெளியாம், (ச) 

௫௭, ஊக்கித்தாங் கொண்ட விரதங்க ஞள்ளுடையத் 
தாக்கருந் அன்பங்க டாந்தலை வந்தக்கா 

னீக்கி நிறாஉ முரவோரே நல்லொழுக்கங் 

காக்குக் திருவச் தவர், 

(இ-்.) ஊக்-மூயன்று, தாம் கொண்ட - தாம் ஏற்றுக்கொண்ட, 

விரதம்கள்--, உள் உடைய - முழு௨துக் கெடும்படி, தாக்கு ARG PON Ui 

கள் - பொறுத்தற்கு அரிய தீங்குகள, தலைவந்தச்சகால் - வந்து சேர்ந்தால், 

மீக் -(அத்துன்பககளைச்) சள்ளி, ஈறூஉம- (அவ்விர தங்களை) கிலைநிறுத்து 

இன் த, உரவோேோ - மன௨லிமையுடையவே,--நல் ஒழுக்கம் - ஈல்ல துற 

கொழுக்கத்தை, காக்கும் - (விடாமற்) காச்சின்ற, திருவத்தவர் - மேன்மை 

யையுடையவயர் ; (எ-று.) 

மனச் தூய்மைச்குச் சாதனமான விரதங்களைச் தொடங்கி அலுஷ்டிக் 

கும்பொழுது: பலமகைஇடையூறுக ளுண்டானாலும் அ௮வ்விரதல்களை ஈடுவி 

லே விட்டிடாமல் முடித்துப் பயன்பெறுதல் துறந்தார்ச்கு உரிய அறம் 

என்பதாம், 

விரதங்களாவன - வினைமாசுதீரர் த ௮ஈதச்சரணமர் மாயதாய் ஞான 

மூண்டாத.ற்பொருட்டு இன்ன௮றஞ்செய்வேனெனவும், இன்ன பாவம் ஒழி 

கேனெனவும் துறர்தவர் தம்ஆற்றலுச்குஏற்ப வசைர்துசொள்ளும் ௮ருளு



une. | ௬ - ஆம் அதிகாரம்,--துறவு, ௫௯ 

டைமை முதலியன. துன்பங்களாவன - தன்னைப்பற்றி வருவனவும், பிற 
வுயிர்களைப்பற்றி வருவனவும், தசெய்வத்தைப்பற்றி வருவனவுமாம்) இவ 

நிறை வடநூலார் முஃ£யே அத்யாத்மிகம், ஆதிபேளதிகம், ஆதிதைவிகம் 
என்பர்: அத்யாத்மிகமென்பது - சரீரச்சைப்பற்றிவருர் தலைநோய் முதலி 

யனவும், மனத்ழைப்பற்றிய சாமக்குரோதம் மூதலியனவுமாம் ; ஆதிபெள 

இகமென்பது - மனிதர் விலங்கு பிசாசம் முதலியவர்ரால் நேர்வனவாம்; 

அதிசைவிகமென்பது- காற்று மழை இடி வெயில் முதலியவற்றால் கேர்வன 

வாம். நீக்குதல் - அத் துன்பங்களுச்கு மனத்திற்கிறிதும் இடக்கொடாமை, 

நிறுத்தல் - நிறைவேறும்படி செய்தல், 

வ்ரதம் - வடசொல், ஊக்இ - ஊச்சங்கொண்டு; ஊக்கு என்னும் 

வினை ப்பகுதியின்மேற் பிறந்த இறந்தகால வினையெச்சம், உள், தலை - 

தமீம்உபசர்க்கங்கள். உள் உடைய - இடையிலே கெட என்றும், தலை வர் 

தக்கால் - தம்மிடத்து வந்தால் என்றுங கொள்ளலாம். தாக்கரு - தால் 

கரு என்பதன் வலித்தல். தாம் - ௮சை, கிறுவும் என்பது, விகாரப்பட்டு 

:நிறாஉம்? என அளபெடுத்தத; சோலலிசையளபேடை : மாத்திரை 

மூன்று, திருவசதவர்--அத்து, ௮-சாரியைகள், ஏ-பிரிரிலையோடு தேற்றம், 

இது ஒநவிகற்ப இன்னிசைவேண்பா. (er) 

௫.2. தம்மை யிகழ்ந்தமை தாம்பொறுப்ப தன்றிமற் 

றெம்மை யிகழ்ந்த வினைப்பயத்கா--லும்மை 
யெரிவாய் நிரயத்து வீழ்வா்கொ லென்று 

பரிவதூஉஞ் சான 2ருர் கடன். 

(இ-ள்.) தம்மை இகழ்ச்சமை - (ஒருதீமகுஞ் செய்யாத) தம்மைப் 
(பிறர்) நிர்தித்ததசை, தாம் பொறுப்பது அன்றி - தாங்கள் பொறுத்துக் 

கொள்வதுமாத்திரமே யல்லாமல், எம்மை இகழ்ச்தவினை பயத்தால் - ஈம் 

மை நிச்தித்தசனா லாகிய தீவினையின் விளைவினால், உம்மை - மறுமையில், 

எரி வாய் நிரயத,து - தீ நிரம்பிய ஈரகச்தில், வீழ்வர் - (இவர்) விழுவரே!? 
என்று--, பரிவதூஉம் - இரங்குவதும், சான்றோர் கடன் - (துறவொழுக் 

கம்) மிக்கவர்க்குக் கடமையாம் ; (௪ - று.) 

பிறர் தம்மையிகழ்ர்தால் அதனைப் பொறுத்தலோடு,யாதொருதிம்குஞ் 

செய்யாத தம்மை நிச்தித்ததுகாரணமாக அவர்க்கு ஈரகம்நேரிமமேயென்று 

இரங்குவதும் தூறவிகளின் கடமை யென்பதாம். 

தாம் - மாறுசெய்யவல்ல தாங்கள் என்றபடி, எரிவாய்கிரயம் - தப்த 

கும்பம், கும்பீபாகம் என்பவை போல்வன, கிரயம் - ௨௮டசொல், எரிவாய் - 

எரிற வாயையுடைய என்றும், அனலின் தன்மைவாய்ர்த என்றும் கொள் 

ளலாம். மற்று - வினைமாறிறு. எம்மை என்பது - இயற்கைபற்றிய தனித் 
தன்மைப்பன்மை: (ஒவ்வொருவரும் தம்மைப்பற்றித் தாம் நினைக்கும் 

பொழுது பன்மையாகவே நினைத்தல், பெரும்பாலும் இயல்பு; இதனை 

நினைத்துச் சாண்ச.) இனி, தம்மைப்போன்.றவரையும் உளப்படுத்திய பன்



௬௦ நாலடியார். [ அறத்துப் 

மை யெனினுமாம், இகழ்ந்த வினை - பெயரெச்சம் காரணப்பொருள து. 
உம்மை - இம்மை யென்பதன் எதிர்மொழி, இகழ்ர்தமை - இறர்தகாலத் 

தொழிற்பெயர். பொறுப்பது என்பதில் எ௫ிரத: தழுவிய எச்சவும்மை 

விகாரத்தால் தொக்கது. கொல் - ௮சை ; வினாகசையால் இரக்கமுணர்த் 

துவ தெனினுமாம்: : இடைச்சொற்கள் வேண்டிய பல பொருள்களையும் 

விளைத்த்கு உரியன ? என்பது, ௨டநாலார்சொள்கை) தமிழ்.நூலார்க்கும் 

இது விலச்சன்று, :பரிவதும்? என கிர்பினுஞ் செய்யுளோசை குன்றாதா 

யினும், இனியஓசை தரு தற்பொருட்டுக் குறில் நெடிலாகி :பரிவதாஉம்? 
என அளபெடுத்தத : இன்னிசையள பேடை ; மூன்று மாத்திரை. இதில் 

உம்மை - இறர்தத.தழுவியஎச்சததோடு, உயர்வுகிறப்புட்பொருள_.து. 

இச்செய்யுளால், சனமின்மையும் பொறையுடைமையும் பிறர் துன்பத் 

இர்குஇரங்கும்அருளுடைமையும் து.றர்தவர்க்குச் சறர்தவிரதங்க ளென்று 

கூறியபடி. (௮) 

௫௯. மெய்வாய்கண் மூக்குச் செவியெனப் பேர்பெற்ற 

வைவாய வேட்கை யவாவினைக்--கைவாய்க் 

கலங்காமற் காத்துய்க்கு மாற்ற லுடையான் 

விலங்காது வீடு பெறும், 

(இ-௭்.) மெய்-உடம்பும், வாய் - வாயும், கண் - கண்ணும், மூக்கு - 

மூக்கும், செவி - காதும், என - என்று, பேர் பெற்ற - பெயர்சொண்ட, 

ஐ வாய - ஐக்துவழிகளை யுடையதாகய, வேட்கை அவாவினை - வேட்கையா 

லாகிய அஉாலை, கலங்காமல் காத்.து-(அதனால் தனதுமனக்) கலக்காதபடி 

தடுத்து, சைவாய் - தரகொழுகச்சச்தில், உய்ச்கும் - (மனச்தைச்) செலுத்து 

இன்ற, ஆற்றல் உடையான் - ௨விமையையுடையவன்,--விலஙகாது - தவ 

ரூமல், வீடு பெறும் - முதிதியைப் பெறுவான் ; (௭- று,) 

தன தமனத்தை ஐம்பொறிகளிர் செல்லவொட்டாதுதடுத் தத் றவற 

வொழுச்கத்திற் செலுத் துகின்ற௨னுக்கு நிச்சயமாக முத்தி இத்தக்கும் 
என்பதாம். 

மெய் - ஸ்பரிசேந்திரியம். பேர் - பெயரென்பதன் மரூ௩. ஐவாய - 

ஐம்பொறிகளை வழியாசவுடைய ; வாய-குறிப்புப்பெயரெச்சம், கை -ஒழுக் 

சம்; வாய் - ஏழனுருபு, வேட்கையாவத - பொருள்களின்மேல் தோன் 

தும் ப.ற.றுள்ளம், ௮வாவாவது - அப்பொருள்சளைப் பெறவேண்ு மென்று 

மேன் மேல் கிகழும் ஆசை; வேட்கையின் மிகுதி. வேட்கையாலுண்டாடஇன் ற 
அவா என மூன்றனுருபு விரிச்ச; வேட்கையும் அவாவும் என அல்வழி 

யாசச்கொள்ளுதலும் ஒன்று, அ௮வாவினைக் காத்து - 'கதங்காத்துச் கற்ற 
டக்சல்."” '(செல்லிடததுக்காப்பான் னெங்காப்பான் ”” என்பன போல 

இங்குத் தடுத்தற்பொருளில் வர்.தத., வீடு - (எல்லாப் பற்றுக்களையும்) 
விட்ட அடையும் இட மெனச் காரணப்பெயர் ; (முத்தி! என்னும் வடசொல்
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லின்பொருள் கொண்டது, பெறும் - செய்யுமென் முற்று, இங்கே ஆண் 
பாலுக்கு வர்தது, 

இச்செய்யுள், முதலடியில் யகர ஐச துகை பெற்றவர்தது, (௯) 

௬0. துன்பமே மீதூரக் கண்டுர் துறவுள்ளா 

ரின்பமே காமுறுவ ரேழையா--ரின்ப 

மிசைதொறு மற்றத னின்னாமை நோக்கப் 

பசைதல் பரியாதா மேல். 

(இ-ள்.) ஏழையார் - அறிவில்லாதவர்,--துன்பமே மீத ஊர கண் 

டும் - (இல்வாழ்க்கையில்) தன்பம்மாததிரமே மேன்மேல் அடுக்கவரப் பார் 

தீதும், துறவு உள்ளார் - தறததலை நினை த்தலஞ்செய்யாராய், இன்பமே- 

(இல்வாழ்க்கையில் உண்டாகுஞ்) 'இற்றின்பத்தையே. காமுறுவர் - (பெற) 

விரும்புவர்) மேல் - (அறிவால்!) மேம்பட்ட௨ரோ வென்ரறால்,--இன்பம் 

இசை தொறும் - அவ்வின்பம் (தம்மீடத்துச்) கூடும்பொழுதெல்லாம், 
அதன் இன்னாமை நோக்க - அம்வின்பத்தாற் பின்வரும் துன்பத்தை நோ 

க், பசைதல் பரியாது - (அதனை) விரும்புதலைக் கொள்ளார்; (எ று.) 

இப்பாட்டின் இரண்டாம் அடியும், 8ழ் டு௪ - அம் பாட்டின் இரண் 

டாம் அடியும் ஒன்றாயிருச்கு.மாறு காண்க ; இப்படி வெவ்வேருிரியர்க்கும் 
பொருளோ சொல்லும் ஒர்றுமைப்படி௨௮, பான் மை இயல்பு ; இதனை, 

சமகாலத்தில் வேறுவேறு புலஉரார் பாடப்பட்ட சிலப்பதிகாரத்திலும், 
மணிமேகலையிலும் சிலவிடத் தச் காணலாம், 

இப்பாட்டின் கருத்து இவ்௨திகாரத்து நான்காம் பாட்டேரடு 

ஒத்ததே, 
இல்௦ாழக்சையாலறுண்டாகுர் தன்பததின் அளவைக்காட்டிலும் அத 

ஞாலுண்டாகும இன்பம சிறியதாயிருக்க, அதனை அறியமாட்டாமையால் 
அவரை * எழையார்? என்றார். மற்று, அம் - அசைகள். மர்று - வினை 
மாற்றுமாம். உள்ளார் - எதிர்மறைத் தெரிகிலை முற்றெச்சம். இசைதொ 
றும்- தொறும் என்னும் இடைசசொல்் பெயர்சசொல் தன்மைப்பட்ட தனால், 
இசை என்னும் வினைததொகை அதனை வீசேடித்தத: இசையுர்தோறும் 

என்பதன் விகராரமாசச் கொள்லாரு முளர், பரியாது என்பதில் பரி 
என்பது - உடமொழ் லினையடி விசாரம். மேல் மேலோர்க்கு. பண்பாகு 
பெயர். !மேல் ” என்னும் எழுவாய் - பொருளால் உயர்திணைப் பன்மை 
யாயினுஞ் சொல்லால் பால்பகா அஃறிணை யாதலால், : பரியாத? என்னும் 
அஃறிணை யொருமை வினைமுற்றைச் கொண்டது. (60)



௬௨ நாலடியார். | அறத்துப் 

௭- ஆம் அதிகாரம்.--சினமின்மை. 

அதாவது - கோபத்சைச்செய்தற்குச் சாரணமாூய குற்றம் ஒருவனிட 

த்தி உண்டாக விடம் தம் ௮ச்கோபச்தை உடைத்தாசாமையை உணர்த் 

துவது. இ௫, தறர்தவர்கட்கு உரிய விரதங்ஈளுட் சிறர்தசொன் ரூதலால், 

துறவின்பின் வைக்கப்பட்டது. :: குணமென்னுக் குன்றேறி நின்றார் வெ 

குளி, கணமேயுங் காத்த லரிது ?? என்றபடி. சாப அ௮நுக்ரசக சக்தியை 

யுடைய கிறைமொழிமாக்தராகிய முற்றத் தறர்தமுனிவர்களது சினம் தடுக் 

கப்படாத பலதீமைகளுக்குச் சாரணமாடுிப் பலர்க்கும் வருத்தத்தை உண் 

டாகப் பழிபாவமகளைப்பயர்து அச்கோமபித்தவரையுர் தவத்தைக்கெடுத் 

துச் தீக்கதியிற்செலுத்து மாதலின், அத்தகைய ஏனம் இல்லாமை - ge 

தவர்க்கு முக்கியமான விரதமாயிற்று,ட திருவள்ளுவனாரும் வெகுளாமை 
யென்னும் ௮திகாரத்தைத் த௱வ௱வியலில் வைததவாறு காண்ச. 

௬௧. மதித்திறப் பாரு மிறக்க மதியா 
மிதித் திறப் பாரு மிறக்க--மிதித்தேறி 
யீயுக் தலைமே லிருத்தலா லஃதறிவார் 
காயு கதமின்மை நன்று, 

(இ-ள்.) மதித்து இறப்பாரும் - (தம்மைக்) கெளரவித்துச் செல்பவ 

ரும், இறச்க - செல்க; மதியா - கெளரவியாமல், மிதித்து இறப்பாரும் - 
(தம்மைக்) &ீழ்ப்பதத௪ செல்பகரும், இறக்க - செல்க; எயும் - (அற்ப 

பிராணியாகய) எயும், மிதித்து ஏறி - (யாவரையும்) மிதித்து (அவர்மேல்) 

ஏறி, தலைமேல் இருதசலால் - தலையின் மேல் இருத்தலினால், ௮&த அறி 

வார்-௮ச்.த இருப்பை அறிச்தவர், காயும் சதம் இன்மை பிறரையுக்தம்மை 

uy <5) சுடும்படியான கோபத்தை உடைததாகாமை, நன்று-சல்லது; (௪ - று.) 

அறிவுடைய௨ர் பெரியவரை மதிப்பர் ; அறிவில்லாதவரோா அவமதிப் 

பர்; அதற்கு ஈயே திருஷ்டார்தம்; ௮வற்றாலுண்டாகும் புகழ்புண்ணியல் 

களையும் பழீபாவங்களையம் அடைபவர் ௮வசே யன்றிப் பிற ரல்ல: ஆத 

லால், ௮அவமதித்தவரைசக் கோபிததல் ௮௨சியமன்று என்பது கருத்து, 

மிதித்தல் என்றது - இங்கே, வைதல் அடித்தல் முதலியவற்றைக் 
குறிப்பால் உணர்த்திற்று. இறத்தல் - செல்லுதல், ஈயும், உம்மை - இழிவு 

றப்பு. oop அறிவார் காயும் சத மின்மை ஈன்ற - ஈயின் தன்மையை 

விவேகமில்லாத தென்று அறிந்து அதன்மேற் கோபம கொள்ளாமை போ 

லத் தம்மையிசழும்அறிவிலார்மேலுக கோபங்கொள்ளாமை தகுதியென்௪, 

மதித்து இறப்பாரும், உம் - உயர்வுசிநப்போடு எதிரது தழுவிய எச்சம், 

மிதித்த இறப்பாரும், உம் - இழிவுிறப்போடு இறர்தது தழுவிய எச்சம், 

இவற்றை எண்ணும்மைகளாகக் கொள்ளுதல் சிறப்பன்று;: யெவ்வேறு 

வாச்யெல்களில் ௨ரததனால், 
அ௮ஃதறிவார் என்பதில், ஆய்தம் மெய்போல் ஒலித்த ; வெண்டளை 

பொருர்த ௮அலூட்டுச் சாண்ச, (௪)



பால்,] ௭ - ஆம் அதிகாரம்.--சினமின்மை, ௬௩. 

௬௨. தண்டாச் சிறப்பிற்றம் மின்னுயிரைத் தாங்காது 
கண்டுழி யெல்லாக் துறப்பவோ--மண்டி 
யடி பெயரா தாற்ற விளிவக்த போழ்தின் 

முடி௫ற்கு முள்ள த் தவர். 
(இ-ள்.) அடி பெயராது - வைத்தகாலைப் பெயர்க்கவொட்டாதபடி, 

ஆற்ற - மிசவும், இளி - தாழ்வு, மண்டி - இடைவிடாது நெருங்க, வந்த 

போழ்தின் - வந்த காலத் திலும், மூடி.டஇற்கும் - (அதற்குக் கலங்காமல் ஏற் 

றுக்கொண்ட விரதத்தை) நிறைவேற்றும்படியான, உள்ளத்தவர் - மனவலி 

மையையுடைய துறசர்தவர்கள்,-சண்டா சிறப்பின் - நீங்காத சிறப்பினை 

யுடைய, தம் இன் உயிரை - சமது இனி௰ பிராணனை, தாங்காது - தரியா 

மல், சண்ட உழி எல்லாம் - சண்ட விஷயங்களி லெல்லாம், த.ஈப்பவோ- 

விடுவார்களோ? [விடார் என்றபடி]; (எ - று.) 

இச்செய்யுள், பிறர் கம்மை ௮௨மதஇித்ததற்காகச் சினச்து உயிரைவிடுஞ் 

ஏற்றறிவினரைச் குறித்துச் சொல்லியதாகச் செய்யப்பட்ட தென ௮றிக, 

பேரிகழ்சசி சோர்சவிட க.தம் அதைப்பாராட்டாமல் தாம் எடுததகாரி 

யத்தையே மூடிக்கும் தன்மையுடையோர், கண்ட கண்ட இசழ்சூக்கெல் 

லாங் கலக உயிரைத் தறவாமற் சார்தமாகலேயிருப்பர் என்பது கருத். 

முத்தி பெறுதர்கு உரிய தாதலின் * தண்டாச் சறப்பினுயிர் * என்றும், உயி 

ரினும் இனியதொன்று இன்றாதலால் 4 இன்னுயிர் ? என்றுங் கூறப்பட்ட த. 

தமது உயிரை ஓழித்சாவது மானச்தைப் பாதுசாச்கவேண்டு மென்ற தன் 

மை இல்லறத்தார்ச்குப்போலத் தறவறத்தார்க்கு இன்றியமையாததன் 

ஜென மறுத்தவாறு. இம்மைப்பயனாகிய புகழைமாத்திரமே விளைத்தற்கு 
உரிய மானங்சாத்தல் இல்லறத்தார்க்குச சிறத்தலும், மூத்திப்பேற்றுக்குச் 

கா. ரணமாகாத அர்த மானத்தைச் காச்கும்பொருட்டு அரிதிறடைத்த 
மானிடயாக்கையை விட்டு ௮துகொண்டுமுயன்றுபெறுத ர்குஉரிய வீடுபேற் 

றையிழத்தல் துறஉ௱த்தார்ச்குச் சிறவாமையுக காண்க, 

இப்பாட்டிற்கு வேறுவகையாகப் பொருளும் சருத்துங் கூறலுறின், 
அதிகாரத்தோடும் தறவறவீலக்கணததோடும் பொருர்தாதாம். 

கண்டுழி - விகாரம், ஐ- எதிர்மறை, * அடி பெயராது? என்பது இழி 

வின் மிகுதியை விளக்கிரறு, முடி௫ற்கும் என்பதற்கு, சந்தர்ப்பத்தஇற்கு 
ஏற்ப, முடிச்சர்கு மெனப் பிறவினையாகப் பொருள்கொள்ளப்பட்ட.த ; 

இம்வா.ற தன்வினை பிறவினைப்பொநளில் வநலதை வடநூலார் “அந்தர்ப் 
பாவித ணிச்” என்பர். முடி௫ற்கும்--முடி - பகுதி, இல் - ஆற்றலுணர்த் 

தம் இடைநிலை, கு - சாரியை, உம் - எதிர்சாலப் பெயரெசச விகுதி, (௨) 

௬௩., காவா தொருவன்றன் வாய்திறந்து சொல்லுஞ்சொ 
லோவாதே தன்னைச் சுடுதலா--லோவாதே 
யாய்ந்தமைந்த கேள்வி யறிவுடையா ரெஞ்ஞான்றுங் 

காய்ர்தமைந்த சொல்லார் கறுத்.து.



௬௪ Boe own, | அறத்துப் 

(இ-ள்.) ஒருவன் - பிறனொருச்தன், தன் வாய் - தனத வாயை,கா 

வாது - காத்துக்கொள்ளாமல், இறந்த - (அதனைச்) திரந்து, சொல்லும் - 

சொல்லுகின்ற, சொல் - தீச்சொல், ஒமாதே - ஒழியாமல், தன்னை - தம்மை, 

சுடுதலால் - வருத்.து.தலினால்,--ஒவாதே - ஒழிவில்லாமல், ஆய்ச்,து - (நூல் 

களை) ஆராய்ந்து, அமைந்த - நிரம்பிய, கேள்வி - நூற்கேள்வியோடு 

கூடிய, அறிவு உடையார் - ஞானததையுடைய துறந்தவர், எ ஞான்றும்- 

எப்பொழுதும், கறுத்து - கோபித்து, காய்ந்து அமைச்த - உக்கிரமாயுள்ள 

சொற்களை, சொல்லார் சொல்லமாட்டார்கள்; (௭ - று.) 

பிறர்கூறிய கடுஞ்சொல் தமக்குத துன்பர்சருசலையே திருஷ்டார்த 

மாகக்கொணடு தாம் கூறு சடுஞ்சொல்லும இங்கனமே பிறபை வருத்து 

மென்று உணர்ந்து, விஷேகிகள், சினந்து பிசர்விஷயததிற் சடுஞ்சொற்க 

ளைச் கூராரென்பது சருத்து. - தியினார் சுட்டபு ணுள்ளாறு மாறாதே, 

சரவினாற் சுட்ட வடு? என்ப ராதலால், ! ஓவாதே தன்னைச சுடுதலால் ? 

என்றார். : தன்னை,” - அறிவுடையார்” என ௨ர்தது - ஒரமைப்பன்மை 

மயக்கம் ; வழடிவமைதீ. [ஈன் - பொது -௨௧.] 

இனி. இச்செய்யளுக்கு - துறக்சவனொரு௨ன் தன்வாயைச் காவாமல் 

இதச்து சினந்து பிரரைசகசொல்லுஞ் சாபசசொல் ௮௨னத. தவத்தைக் கெ 

டுத்து ௮ச்சவத்தன்பத்தோடு பழைய பிரவித துன் பங்களையும் ஒருங்கே 

எய்த வித்துச் சொன்ன அவனையே வருத்துதலால், சல்வி கேள்விகளால் 

நிறைந்த அறிவுடையோர் எப்பொழுதம் அப்படிப்பட்ட சொற்களைக 

கோபித் தசசொல்லார் என்றும் பொருள கொள்ளலாம்; 4 தன்னைத்தான் 

காக்கிற சினம்காக்க காவாக்கால, தன்னைய கொல்லுஞ் சனம்”' என்றார் 

தீருவள்ளூவறைம். 
எஞ்ஞான்றும் - சனஞ்செய்தற்குக்காரணம் ஒருவனிடத்தில் உள தான 

பொழுதும் என்றபடி; தம்மை ஒருகன் சொறசெயல்களால் வருத்திய 

பொழுதும என்க. ஆய்ந்தமைந்த - நூல்களை ஆராய்ந்து கற்று அடக்கற் 

கொண்ட என்றுமஉாைச்சலாம்; ''கற்றறிபார் கண்டது அடச்சம் *? என் 

ug மேந்கோளாதலின், கேள்வியா௨த-கேட்கப்படும் நூாற்பொருள்களைக் 

கற்நறிர்தார்கூரக்சேட்டல்; காரார்க்குக் கல்வியறிவை வர்புறுத்தியும், கல் 

லாதார்க்குச் கல்வியறிவை உண்டாக்இியும். த மிகப்பயன்படும். கேள்வி- 
வி” விகுதி பெர்ர தொழிறபெயர் :அமைச்த” என்னுஞ் சொல் இரண்ட 

னுள், முன்னது - பெயசெச்சம், பின்னது - அன்சாரியை பெறாத பலவின் 

பாற்பெயர், எஞ்ஞான்றும், எகரவிஞ் எஞ்சாமைப் பொருளது; உம் 
மை- முற்று, சறுழ்தல் - சோபமுணர்த் தும் உரிசசொல்; ''கறுப்புஞ் 

சலப்பும் வெகுளிப் பொரு *” என்பத தோலகாப்பியம் : இத கருமை 

யென்னும் பண்பின் ௮டி. விசாரப்பட்டு வினைத்தன்மை பெற்றதாம், (௩) 

௬௪, நேர்த்து நிகரல்லார் நீரல்ல சொல்லியக்கால் 
வேர்த்து வெகுளார் விழுமியேோ--சோர்த்ததனை 

யுள்ளத்தா லுள்ளியுரைத்துரா யூர்கேட்பத் 
தள்ளித் தாண் முட்டுமாக 6ம்.



பால். ] ௭ - ஆம் அதிகாரம்.--சினமின்மை. சுட 

(இ-ள்,) நிகர் அல்லார் - சமக்கு ஒப்பாகாதவர் [£ழ்மக்க சென்த 

படி], சேர்த்து - எதிர்த்து, நீர் அல்ல - (சொல்லத்) தகுதியல்லாத சொற் 

களை, சொல்லியச்கால் - சொன்னால், விழுமியோர் - றந்த துறவையுடைய 

பெரியோர், வேர்த்து - (மனம்) புழுங்கி, வெகுளார் - கோபமியார் ; Sy - 
டீழ்மச்களோ வென்றால்,--அதனை - அக்நிர்தைச்சொல்லை, உள்ளத்தான் 

உள்ளி- மனத்தாற் இர்இித்த, ஐர்த்து - ஆராய்ச்து, ஊர் கேட்ப - ஊரிறு 

ள்ளவசெல்லாருங் கேட்கும்படி, உரைச் த-(பலரோடுஞ்) சொல்லி, உராய்- 

(சுவர்மு சலியவற்றில்) உராய்க் ௪, அள்ளி - எழும்பிச்குதித்து, தாண் முட் 

டும் - தாணில் முட்டிக்கொள்வர் ) (௭ - று.) 

இச்செய்யுள் பெரியோரது தன்மையையும் மோத தன்மையையும் 

இனியதாகச் கூறுவ சனால், தன்மைநவிற்சியணி. இயற்கையை உள்ளபடி 
கூறியே கற்றறிர்தவர தமன த்தை மடூழ்விப்பசனால், இவ்வணி எல்லாணி 

களினுஞ் றர ததெனச் சொண்டாடிச் கூறியுள்ளார், தண்டியாசிரியர். 

மூதலடியைப் பின்வாக்கியத்தோடும் கூட்டு, வேர்த்து - உடம்பு 

புழுங்கி யென்றுமாம். வேர்த்தல், உராய்தல், தள்ளுசல், தாண்முட்டுதல் 

என்னும் இவை - சோபத்தின் பிகுதியால் நிகழ்வன. நேரத்த, ஐர்த்து - 

நேர்ச்சா, ஓர்ர்து என்பவற்றின் வலித்தல். விழுமியோர் - றப்புணர்த் 
கம் * விழுமம்? என்னும் உரிச்சொல்லினடியாப் பிறந்த பெயர் ; * விமுமஞ் 

சர்மையுஞ் சப்பு மிடும்பையும் ”? என்பது தோலகாப்பியம். விழுமம் என் 
பத; ௮ம் கெட்டு விழும் என கின்றது; இ - சாரியை, ஊர் - இடவாகு 

பெயர், உராய் -பததியே வீனையேச்சமாகநீன்றது ;  உரிப்புனை பர்.த?? 
என்பதில் வரி” என்பசு போல; இதில். விகுதி மூதலியன புணர்ந்து 

செட்டன வென்ச. இனி, 4 உராய் ” என்பசற்கு - எங்குஞ்சென்று என்று 

பொருள்கொள்ளுதலும் ஒன்று, *£€ழ் முட்டும்” என்ற மூடிபை, ௬௦ - 

ஆம் பாட்டில் : மேல் பரியாது* என்றாற்போலச் கொள்க, ஆம் - அசை, 

அல்ல - பெயர். தூண் - ஸ்தூணா என்னும் உடசொல்வின் இரிபு. (௪) 

௬௫, இளையா னடக்க மடக்கக் களைபொரு 

ளில்லான் கொடையே கொடைப்பய--னெல்லா 

மொறுக்கு மதுகை யாரலுடை யாளன் 

பொறுக்கும் பொறையே பொறை. 

(இ-ள்) இளையான் - யெளவனமுடையவனது, அடச்கம் - (நிற்றி 

ன்பவழியிற் செல்லாமல்) அடல்இயிருத்தலே, அடக்கம் - சறர்த அடக்க 
மாம்; இளை பொருள் இல்லான் - மேல் மேல் வளரும்படியான பொருள் 

வரும்படி யில்லாதவனத, கொடையே - சுகையே, கொடை பயன் - த 

ர். த ஈகைப்பயனாம் ; (அவையபோல),--எல்லாம் - எல்லாவற்றையும், ope 

கும் - அழிச்சவல்ல, மதுகை உரன் - (தவ) வலிமையின் மிகுதியை, உடை 

யாளன் - உடைய துறந்தவன், பொறுக்கும் - (சனமில்லாமற் பிதர்செய்த



௬௬ நாலடியார். [அறத்துப் 

பிழைகளைப்) பொறுத் துக்சொள்ளுகின்ு, பொறையே - பொறுமையே, 
பொறை - ஈறெர்தபொறுமையாம்; (எ - று) 

உயதில் மு;திர்ர்சவன் வவிமையில்லாமையால் அடங்கியிருத்தலும், 

அளவிறந்த செல்்௨உமுடையவன் தனத செல்வத்தின் மிசச்சிறிதொருபகுதி 

யைப் பிறர்ச்குச் கொடுச்தலும், பிறர்மேற் கோபங்கொண்டு ௮வரை வருச் 

தற்கு வேண்டும் வல்லமை யில்லாதவன் பொறுத்திருத்தலும் இயல்பே 
யாதலால், அவை விசேஷகுணமென்று கொண்டாடத்தக்கன&ல்ல;பொறி 
st வெல்லுசதற்சரிய இளமைப்பருவ மூடையவன் இக்திரியகிச்சரகஞ் 

செய்திருத்தலும், வறியவன் தனக்குச் இடைத்தவற்றிற் சிறித பிறர்க்குக் 

கொடுத்தலும், எல்களவு மேம்பட்டோரையும் அழிக்கவல்ல தபோபலரு 

டையவர் சோபககொள்ளாதொழிதலுமே அரியன வாதலாற் கொண்டா 

டத்தக்கன என்பசாம். இனம் பொதுப்பட இப்பாட்டில் மூன்று பொ 

ருள்சள் சொல்லப்பட்டிருப்பினும், அதிகாரத்தால், மூதலிரண்டுவாச்கியங் 

சளை உபமானமாகவும், மூன்றாஊசை உபமேயமாகவும் கொண்டு எடுத்துக் 

தாட்டுவமையணியின்பாற் படுத்துக, *எல்லா மொறுக்கும்' என்ற அடை 

மொழியாலும், அதிகா£த்சாலும். * மதுசையுரனுடையாளன் * என்றது - 

ஆற்றலாழ் பெரியராய அரசரினும் தவத்தா நபெரியராய முனிவர்க்கு உரிய 

தாம், 

இளையான் - இளமையென்னும் பண்பினடியாப் பிறச்த அண்பாற்பெ 

யர்; பண்புப்பெயர் ஈறுபோய் இடை அகரம் ஐயாயிற்று; இனி, இச் 

சொல் - எதிர்மறைத் தெரிநிலை வினையாலணையும்பெய ராகும்பொழுது, 

இளை த்திடாதவன் எனப் பொருள்படுதலும காண்க. அடக்கம், கொடை, 

பொறை - தொழிற்பெயர்கள். இளை பொருள் - வினைத்தொகை, பிரிநிலை 

யேசாரத்தை மூதல்வாக்கியத்திலுவ் கூட்செ. (௪) 

௬௬. சல்லெறிந் தன்ன கயவாவா யின்னாச்சொ 

லெல்லாருங் காணப் பொறுத்துப்ப்ப--ரொல்லை 

யிடுநீற்டுற் பையவிர்த சாகம்போற் றத்தம் 

குடிமையான் வாதிக்கப் பட்டு. 

(@ - or.) (ததக்தலர்),_-இ௫ு 8ீற்றால் - (மந்திரித்த) எறிர்த விபூதியி 
னால், (தடைசெயயப்பட்டு, பை 9865 - படமெடுக்கமாட்டாமல் ஒடும் 
இய, காகம்போல் - நல்லபாம்புபோல, சம் தம் குடிமையான் - தர்தமத 

ஆச்சிரமத்துச்கு உரிய ஒழுக்கு த்தால், ஒல்லை - விரைவிலே, வா இச்சப்பட்டுக 

தடுக்கப்பட்டு;--கல் எறிக்தன்ன - கல்லால்எறிர்தாற்போலத் துன்பஞ் 
செய்கின்ற, கயவர் லாய் இன்னா சொல் - மூடர்வாயி லுண்டான இனிமை 

யல்லாத [சடுஞ்) சொற்களை, எல்லாரும் காண - பலரும் அறிய, பொறு 

த்து, உய்ப்பர் - (தமதவிரதத்தைச) செலுச்துவர்; (எ - று,) 

மச் திரபூர்வமா ௪ மேலே விபூதியெறியப்பட்ட சர்ப்பம் தன்னை ௮ப் 

பொழுது பிறர் வருத்தினானும் ௮வரைத் தான் PDs Kore, வருத்.சாமல்



பால். ] ௭ - அம் அதிகாரம்... சினமின்மை, ௬௭ 

தடைக்கு அஞ்சிச் கட்டுப்பட்டு அடங்கெடெத்தல்போல, HL 455 HEG 

உரிய தறவறததை மேற்கொண்ட பெரியோரும் தம்மைப் பிறர் நிர்இத்தா 

இம் அவரைச் தாம் சோபித்து வருத்தத் தொடங்காமல் தமது ஆச்சிரமத் 

தின் தகுதியை கோக்ச ௮டம்கெடப்பர் என்பதாம். உவமையணி. 

இன்னாச் சொற்களுக்கு 4 கல்லெறிர்தன்ன * என உவமைகூறியத, 
தவருமல் மிகவருத்தத்தச்கன என்பதற்கு, சொல் ? எனவே அமைகந்திரு 

ச்ச, வாய்”? என வேண்டாது கூறியதனால், அவர்வாய் எப்பொழுதும் 

ஈல்ல சொற்கள் பயின்றறியாததென அதன் இழிவு விளங்கும், உய்ப்பர் - 

சின மின்மையென்னும் விரதக் தவறாமல் ஒழுகு௨ர் என்றபடி, மாகம் - 
௨டசொல் ; ஈகத்தில் வாழ்வசென்று சகாரணப்பொருள் : நகம் - மரமும், 

மலையும். 

தத்தம் - தாம் தாம்என்பதன் விகாரமாடுிய தர்தம் என்பதன் வலித் 

தல். குடிமை, மை - தன்மைப்பொருளுணர்த்தும் விகுதி, சயமை-$€ழ் 

மை; 'கயமையாளது - குணங்கள் யாவும் இலாய க$ீழோரத தன்மை "என் 

ரூர் பரிமேலழகரும்: அதனையுடையவர், சயவர் குடிமையென்பது,; உயர் 

குடிப்பிறப்பிந்சேற்ற ஒழுக்கமெனப் பொருள்படுவ தாயினும், இககே, இட 
த்துக்கு எற்ப அச்ரிரமயவொழுச்கமாயிற்று. வாதிக்க ௭ பாதிக்க, ஒல்லை 

பையவிச்த என இயைப்பினுமாம். ஒல்லை - விரைவுணர்த்தும் இடைச் 

சொல். (௯௬) 

௬௭. மாற்றாராய் நின்றுகம் மாறேறபார்க் கேலாமை 
யாற்றாமை யென்னா ரறிவுடையோ--ராற்ருமை 

கேர்த்தின்னா மற்றவர் செய்தக்காற் ரூமவரைப் 

பேர்த்தின்னா செய்யாமை நன்று, 

(இ-ள,) மாற்றார் ஆய் நின்று- பகையுள்ளவர்களாய்கின்று, தம் மாறு 

ஏற்பார்க்கு - தமத பகைமைச்கு உரிய சாரியங்களை மேறந்சொண்டலர்கள் 
விஷயத்தில், ஏலாமை - (தாமும் ௮வ.ற்றை) மேற்கொள்ளாமலிருப்பதை, 

அறிவுடையோர்--, ஆற்றாமை என்னார் - ( தறச்தவர்களுச்கு) உலியில்லா 

மையென்று இழித்தப்பேசார் ; (அதலால்), ௮௨ர் - அப்பசைவர், அம்ரு 

மை - பொறுமையில்லாமல், கேர்த்து - எதிர்த்து, இன்னா- துன்பச் தருவன 

வற்றை, செய்தச்கால் - (தமக்சுச) செய்தால், தாம் - தாமும், ௮வரை - 

அவர்களுக்கு, பேர்த்து - மீட்டும், இன்னா செய்யாமை - ௮ச்கொடுமைக் 
ளோச் செய்யாதிருத்தல், ஈன்று - ஈல்ல.த;$ (எ - று.) 

தீ.மக்குப் பசைவராயத் தில்குசெய்பவர்க்குத் சாம் எதிராய் கின்ற 
தீங்கு செய்யாமை உத்தமக்ஷத்திரியவீரர்க்குப்போலத் தறவறத்தார்ச்குத் 

திறமின்மையென்னும் பழிப்புக்கு இடமாசாது; பிறர் செய்த இிககுகளைப் 

பொறுத்த அவர்ச்குத் திங்குசெய்யாமையே தகுதி யென்பதாம்,



௬௮ நாலடியார். [ அறத்துப் 

மாற்றார் - மாறுதலுடையலர் ; ற் - விரித்தல் : (மனத்தை)மாற்றுபவரு 
மாம், ஏற்பார்ச்கு, ௮வரை என்பன - உநபுமயக்கங்கள், ஆர்றாமை 
என்னுஞ் சொல் இரண்டலுள், முன்னது - எதிர்மறைத் தொழிற்பெயர் ; 

பின்னத - எதிர்மறைவினையெச்சம், இன்னா - பண்படியாசகப்பிறக்த எதிர் 

மழைப் பலவின்பாற்பெயர், மற்று - ௮சை ; வினைமாற்றுமாம், (௭) 

௬௮. நெடுங்கால மோடினு நீசர் வெகுளி 
கெடுங்கால மின்றிப் பரக்கு--மடுக்காலை 

நீர்கொண்ட வெப்பம்போற் மூனே சணியுமே 

சிர்சொண்ட சான் ஜோர் இனம். 

(இ-ள்.) £சர் - €ழ்மக்களது, வெகுளி - கோபம், நெடும் சாலம் ஓடி 

லும் - பலசாலஞ்சென்றுலும், கெடும் காலம் தின்றி - தான் ௮ழியுவ் சால 
மில்லாமலே, பரச்கும- மேன்மேல் வளரும்; £ீர் கொண்ட - சிறப்பைப் 

பெற்ற, சான்றோர் - (துறவொழுச்சம்மிக்ச) மேலோரத, சனம் - சோப 

மோ வென்ருல்,--அடும் காலை நீர் கொண்ட வெப்பம்போல் - காய்ச்சப் 

பட்டசாலத் தில் ஜலங்கொண்ட சூமமிீடால, தானே தணியும் - (பிறர் ஆற்ற 

வேண்டாமல்) தானாகவே (விரைவில) தணிச்துபோம்; (எ - று.) 

அகாதியாய் வருகனெறவாறுபர்றித் துறந்தவர்க்கும் ஓ?ரோவிடழ்து 

வெகுளி தோன்றினும் தோன் றியபொழுதே அதனை ௮௨த மெய்யுணர்வு 

அழிக்குமாதலால், இங்கனங்கூறிஞர் ; இதுபற்றியே, திநவள்ளுவரைம் 
: குணமென்னும குன்றேறி நின்றார் வெகுளி, கணமேயும்'' எனறது: 

க ர்பிளவோ டொப்பர் கயவர் கடுஞஎன 2 தப், பொறபிளவோ டொப்பா 

ரும் போல்வாரே--விர்பிடித.த, கீர்கழிய வெய்த வூப்போல மாழமே, 

௪ரொழுகு சான்றோர் ௪னம்?” என்ற முதுலரயையுங் காண்க, சான் 
ரோர்செனெம் தானே தணீயு .மென் நதனால், நீசர்வெகுளி பிறர் பலர் தணிச் 

கும்படி, எவ்ஊளவு முயன்றாலும் தணியாதென்பது பெறப்படும். (20 

காலை நீர்கொண்டமலெப்பம" என்ற உபமானத்தால், :அ௮ர்தணரென்போ 

சறகோர் மற்றெட்வயிர்க்குஞ், செர்தண்மை பூண்டொழுகலான் ?! என்ற 

படி துறவிசன் இயற்கையில் தண்மையான ௮ருளுடையவ சென்பதும், ௮வர் 

க்குச் சனம் பிறர்செய்யுர் திலகுபற்றிச் செயற்கையிலாகுவதே யென்பதும் 

விசங்கும். 

உவமையண். 

தடினும், உம் - சிறப்பு, நீசர் - வடசொல், வெருளி - வெகுளு 
தல் ; : இ'விகுதி பெற்ற சொழிற்பெயர், காலம் - சாவே யென விகாரம்; 
சாமரம் - சாமரை, 'சரிதம் - சரிதை, வதம் - உதை என்பன போல, நீர், 

2ர் என்பவற்றை - நீரம், ஸ்ரீ என்னும் வடசொல்லின் சிதைவு எனபர், 
வெப்பம் - பம்” விகுதி பெற்ற பண்புப்பெயர், தணியுமே, ஏ - தேம்தம் ; 

லியப்புமாம். (௮)



பால். | ௭ - ஆம் அதிகாரம்.--சினமின்மை. ௬௯ 

௬௯, உபகாரஞ் செய்ததனை யோராதே தங்க 

ணபகார மாற்றச் செயினு--முபகாரர் 
தாஞ்செய்வ தல்லாற் றவற்றினாற் நீங்கூக்கல் 

வான்றோய் குடிப்பிழந்தார்க் இல், 

(இ-ளஎ்.) உபகாரம் செய்ததனை - (தாம்) ஈன்றிசெய்ததை, ஓராதே - 

(பிதர்) நினையாமலே, சம்கண் - தம்விஷயத்தில், அபசாரம் - தீங்குகளை, 
ஆற்ற - மிகுதியாக, செயினும் - செய்தாலும், தாம்--, உபகாரம் செய்வது 

அல்லால் - (அவர்கட்கு மேன்மேலும்) ஈன்றிசெய்வதே யல்லாமல், தவற் 

நினால் - (அவரிடத்.து உண்டான) குற்றங்காணமாக (க் கோபித்து), தீங்கு 

ஊச்சல் - (தாமும் அவர்க்குத், தீமைசெய்யமூயலுதல், வான் தோய் குடி 

பிறந்தார்க்கு - பெருமை பொருஈதிய உயர்குலத்திற் பிறர்து துறர்தவர்ச 

ளுக்கு, இல் - உண்டாகாது; (எ.-று.) 

தாம் செய்த உபகாரத்தை மறவாமலிருக்து பிரதியுபகா ரஞ்செய்யா 
மையோடு அதனைமறந்து மேலுச் தமக்கு அபகாரழ்தை மிகச்செய்தர்குர் 

தொடங்கிய நீசர்களுக்குச் தாம் ௮பகாரஞ்செய்யாமையோடு மேன்மேல் 
உபகாரரஞ் செய்தல் துறவிகளியல் பென்பதாம், 

வான் தோய் குடி - (புகழால்) தேவலோகத்தை அளாவிய குடியென்று 

மாம்; இனி, ஆசாயத்தையளாவிய குடி யென்ற பொருளால் உயர்ர்தகுடி 

யென்னுக சருத்துப்பட : வான்தேர்ய்குடி * என்றதாகவுங் கொள்ளலாம்: 

திருக்குறளில் வானுயர் சோர்றம்!” என்பதற்கு - 'வான்போலுயர்ச்த 
தவவேடம்” என்று பொருள்கூறின பரிமேலழகர் *வானுயர் தோற்றம் 

என்பது - *வான்தோய்குடி ?? என்றாற்போல இலக்கணைவடுக்து? என்ற 
அங் சாண்ச௪.. 'சுடிப்பிறர்தார்”? என்பது - அதிகாரத்தால், தறவறத்தார் 

மேல் doors. “வான்தோய் குடி” என்ற தொடர், இர் நூலில் : குடிப்பிற 

ப்பு” எனனும் அதிசாரததின் இரண்டாஞ் செய்யுளிலும் வர். தள்ள. 

உபகாரம், அபகாரம் - தற்சமவடசொர்கள். தராதே, ஏ- தேற்றத் 
தோடு இரக்கம். செயினும், உம் - இழிவு9றப்பு, 

இன்னாசெய்தாரை யொறுத்த லவர்காண, ஈன்னயஞ் செய்து 
SLA, : இன்னாசெய்சார்க்கு மினியவே செய்யாக்சா, வென்னபயத்த 

தோ சால்பு ?? என்றவர்ருலும், தீங்குசெய்தார்க்கு எதிர்த்தில்கு செய்யா 

மையும், ஈன்குசெய்தலும் திறப்பாதல் அறிக. («) 

௭௦, கூர்த்துராய் கெளவிக் கொளக்கண்டுத் தம்வாயாற் 

பேர்த்துராய் கெளவினா ரீங்கில்லை--நீர்த் கன் றிக் 

இழ்மக்கள் £ழாய சொல்லியக்காற் சொல்பவோ 

மேன்மக்க டம்வாயான் மீட்டு, 

(இ-ள். நாய்--, கூர்த்து - சோபம்மிக்கு, கெளவிச்சொள - (சம் 
உடம்பைக்) சடித் துப்பிடுல், கண்டும் - பார்த் தும், தம் வாயால்--, போ்



610 நாலடியார். [அறத்தப்பால். | 

த்து சாய் கெளவினார் - மாறுபட்டு சாயைச் சடித்தவர்கள், ஈங்கு - இவ்வுல 

சத்தில், இல்லை--; (அதுபோல), £ழ் மச்கள் - அற்பர்கள், நீர்த்து அன்றி - 

குணமுடைய சொல் ஒன்றையுஞ் சொல்லாமல், &ழ் ஆய - தாழ்வாகயெ 

சொற்களையே, சொல்லியச்கால் - சொன்னால், மேல் மக்கள் - மேலோர் 

[தறச் தவர], தம் வாயால்--, மீட்டு சொல்பவோ - மாறுக (அப்படிப்பட்ட 

சொற்களை)ச் சொல்வார்களோ? [சொல்லா ரென்றபடி]; (எ - ழு.) 

ழோர் தம்மை வைதால் மேலோரும் அவரைச்சோபிச்து எதிர்வை 

தல், காய்கடித்தால் ௮தனை எதிரிற் கடித்தல்போலத் தகுதியற்ற தென்ப 

தாரம். ''நீர்த்தகவில்லார் நிரம்பாமைத் தம் ஈவியில், கூர்த்தவரைத் தாம் 

ஈலிதல் சோளன்றால் சான்றோர்க்குப், பார்த்தோடிச் சென்று கதம்பட்டு 

சாய் செளவிற், பேர்த்து நாய் கெளவினா ரில்”? என்ற பழமோமழீச் செய்யு 

ளோடு இதனை ஒப்பிடுக, £€ழ்மச்சட்கு நசாயுவமை கூறிய, ௮வர்களிழி 

வை ஈன்கு புலப்படுத்த ற்கு. 

( சொல்ப” எனவே அமைந்திருக்க, 'தம்வாயால்? என வேண்டாது 

கூறினார், ௮வர்கள்வாய் ஈல்ல சொறதகளையே பயின்ற தெனத் தாம் வேண் 

டியதன் இறப்பு முடித்தற்கு; இங்கனம் நுட்பமாகக் கநந்துக் கோள்ளு 

தல், உட நூலில் தாத்பரியம் எனப்படும்: :' ஒழுச்சமுடையவர்ச் செல 

essa தீய, வழுக்கியும் வாயாற் சொலல் ?? என்ற தீநக்தறளிலும் இங்க 

னல் காண்க, 

ஈங்கு - இங்கு என்னுஞ் சுட்டிடைச்சொல் நீண்டது, நீர்த்து - நீர் 

மை யென்னும பண்பினடியாப் பிறர்த ஒன்றன்பாற் குறிப்பு வினை,பாலணை 

யும் பெயர். ஆய - பெயர். 

உபமான உபமேயங்களைத் தனித்தனி நிறுச்தி ௮௨ற்றின் இடையில் 

உஉமையுருபுசொடாமற் பிம்பப்பிரதிபிம்ப பாவர் தோன்றச் கூறினமை 

யால், இத - எடூத்துக்காட்ட்வுமையணி ; இதனை வடநூலார் 'த்நஷ்டாந் 

தாலங்காரம் ” என்பர். (௪௦) 

துறவறவியல் முற்றிற்று,



இரண்டாவது 

இலலறவியல, 

செல்வநிலையாமை முதல் ஏழதிசாரங்களால் அறத் துப்பாலின் முதற் 

கூறாகிய த.றவறங் கூறி, இனி அதன் இரண்டாங்கூறாயெ இல்லறம் கூறு 
வான் தொடக்கினார். டல்லறமாவது--4இம்மை மறமையாகயே இருமை 

யின் பற்களையும் அனுபவித்தற்குஉரிய இல்வாழ்ச்சைநிலைச்குச் சொல்லு 

இன்ற நெறியில் கின்று, ௮த.றகுத தணையாயெ கற்புடைமனைவியோடுஞ் 

செய்யப்படும் தருமம்” என்றும். * பொறையுடைமை முதல் ஆறு அதிகா 

ரங்கள் இல்லறவியல் ? என்றும், இதனை :: அறவியலிருவகைத்தா மவைதம் 

முள், தறவே ழில்லறமிருமூன் றென்ப?? என்ற பழைய உரைச்சூத்திரத்தா 

னுணர்க? என்றும் முன்னரே உரைப்பாயிீரத்தில் உரைத்தவாற்றால் இதன் 

பொருள் முதலியன இனிது விளங்கும். 

௮ - ஆம் அதிகாரம்.--போறையுடைமை, 

அதாவது - சாரணம்பற்றியாவது அறியாமையாலாவது ஒருவன் தமக் 

குச் குற்றஞ் செய்தவிடத் தச் தாமும் ௮சனை அ௮வனிடத்துச் செய்யாமற் 

பொறுத்தலை யுடையவராதல், இல்லவாழ்பஃவர்க்கு உரிய பலகுணங்களிலும் 

இத இன் றியமையாச இறெப்புடைய தாதலின், இல்லறவியலின் முதவீல் 

வைக்கப்பட்டது, திருவள்ளுவனாரும் பொறையுடைமை யென்னும் ௮ 

காரத்தை இல்லறவியலில் வைத்தவாறு காண்க, சினமின்மையும் பொறை 

யுடைமையும் வெம்வேறு இயலின்பாற் பட்டன மாதலால், இது கூறியது 

கூற லாகாது. 

௭௧. கோதை யருவிக் குளிர்வரை ஈன்னாட 

பேதையோ டியாது முரையற்க--பேதை 

யுரைப்பிற் சிதைந்துரைக்கு மொல்லும் வசையான் 

வழுக்கிக் கழிதலே ஈன்று. 

(@ - or.) சோதை - மாலைபோல விழுகின்ற, அ௮ருலி - மீரருவிகளை 

யுடைய, குளிர் - குளிர்சசிபொருச்திய, ௨ரை - மலைகளையுடைய, நல் - 

சிறந்த, நாட - பாண்டியகாட்டையுடைய அரசனே 1... பேதையோடு - அறி 

வில்லாதவனோடு, யாதும் - எதையும், உரையற்க - சொல்லாதிருக்சக்கட 

வை: உரைப்பின் - சொன்னால், பேதை - ௮ம்வறிவில்லாதவன், சிதைந்து 

உரைக்கும் - வரம்பழிச்து பேசுவான் ; (ஆதலால்), ஒல்லும் வகையான் - 

கூடிய விதத்தால், வழுக் - தப்பி, சழிதலே - (அவனத தொடர்ச்சியி 
னின்று) நீம்குதலே, ஈன்று - கல்லது; (எ -ற,)



௭௨ Bai. woe. [ அறத்துப் 

தம்மோடு கலந்த ௮றிவில்லாத௨னொருவன் தமக்கு யாதாயினும் ஒரு 

பிழையைச் செய்தால் அதற்காகச் கோபித்த ௮வனை ஏஒன்றுஞ் சொல்ல 
லாகாது; சொன்னால் ௮வன் மேன்மேல் எதிர்த்துப்பேசி இகழ்வான்; ஆத 

லால், சமயம்பார்த்து விரோதமில்லாமலே ௮வன துதொடர்ச்சியை விட்டு 

விடுதலே கல்லது என்பது கருத்து, 

சாட்டின் மிலவளத் துக்கு முக்கியகொரணமா௫ய நீர்வளத் தக்கு இடமா 

தலின், மலைபின்செழிப்பைச் கூறினார். இதனால், மருதநிலமாகயெ அர்சாட் 

டை அடுத்துள்ள குறிஞ்சிகிலமாகிய மலையின் மாட்சி விளலகும்; :இருபுன 
லும் வாய்ச்த மலையும் வருபுனலும், வல்லரணும் காட்டிற்கு உறுப்பு?” என்ற 

திநக்தறளினாலும், (இடையதன்றி ஒருபுடையதாதலும், தன்௨ளர்தருத 

லும், மாரிக்கண் உண்டகீர் கோடைக்கண் உமிழ்தலு முடைமைபற்றி(வாய் 

ச்தமலை? என்றார்? என்ற ௮சன் உரையாலும், மலை காட்டிற்கு அவயவமாத 

லும் நிலவளத்துக்கு இன்றியமையாச மீர்வளத்துக்குக் காரணமாதலும் 
காண்க. 

(கோதையருவிகச்குளிர்வரைஈன்னாட? என்பது, ஆடூஉழன்னிலை, 

குளிர்வரை - வினைத்தொகை, வரை-கணு: அதனையுடைய மூங்கில் 

விளையும் மலைச்கு இருமடியாத பேயர். பேதை - அறியாமை ; பேதைமை 

யென்னும் பண்பின் அடி: திங்கே, ௮றிவில்லாசவனுச்கு, பண்பாகுபெயர். 

பேதையோடியா தும் - தற்றியலிகரம். உரைப்பின் - எதிர்காலவினையெச் 

சம்; ப்- எழுத்துப்பேறு: எதிர்காலவிடைகிலையன்ற; விகுதியே காலங் 

காட்டுதலினால். ஒல்லும்வசை, ம் - மகரக்தறுக்கம். ஈன்று - ஒன்றன் 

Un Pe Py wy OL. 
இலக்கு நீண்முடி யிர்திரன் மார்பின்மேல், விலங்? வீழ்ச்த முத் 

தாரமும் போன்றவை”? என்ளூர், சிந்தாமணியிலும், (௪) 

௭௨. நேரல்லார் நீரல்ல சொல்லியக்கான் மற்றது 

தாரித் திருத்த நகுதிமற்-றோரும் 
புகழ்மையாக் கொள்ளாது பொங்குநீர் ஞாலஞ் 

சமழ்மையாக் கொண்டு விடும், 

(இ-ள்.) நேர் அல்லார் - (தமக்கு) ஒப்பாசாத௨ர் [£ழ்ப்பட்டவர்என் ற 
படி], மீர் அல்ல - ஈற்குணச்தையுடையனவாசாத சொற்களை, சொல்லியக் 

சால் -சொன்னால், ௮த-அம்வாறுசொன்னசை, சாரித்திருச்சல் - பொறுத் 

திருத்தலே, தகுதி - (மேலோர்க்குத்) தக்சதாம்; மற்று - அதற்கு வேறாயெ 

பொறுமையின்னமயை, பொங்கு நீர் ஞாலம் - மிச்ச ரீரையுடைய சடலாற் 
சூழப்பட்ட பூமியி லுள்ள உயர்ர் தவர், புகழ்மை ஆ கொள்ளாது - புகழுக் 

குக்சாரணமாக எண்ணாமல், சமழ்மை ௮ கொண்டுவிடும் - பழித்தர்குக்கா.ர 

en wns cats cai Oat; (rg) 

இிறியோர்செய்,த ரிறுபிழையெல்லாம், பெரியோராயிற் பொறுப்பது 

சடனே?! என்பவாதலால், ழோர்சொன்ன தகுதியில்சொற்களைப் பொது



பால்.] ௮ - ஆம் அதிகாரம்.--போறையுடைமை. ௭௩ 

தீதலே புகழாம்; பொருது தாமும் தகுதியில்சொற் கூறினால் ௮2 

£ழ்மையின்பாற்பட்டுப் பழிப்புக்கு இடமாமென்க, 

ஆ-அச என்பதன் விகாரம்; இது *சாவவென் மொழியீற்று உயிர்மெய் 
சாதலும் விதி?” என்றதன் ௨உபலக்டிணதந்தாற் கொள்ளச்தக்கது. தாரித்த- 

த்ரித் து. கேர்௮ல்லார்-செல்வையான குணமில்லாசவ ரென்றுமாம். ௮ல்ல- 

பெயர். முசலியில், மற்று- ௮சை. இரண்டாமடியில், மற்று - அவ்வாறு 

பொறுத்திராமல் தாமும் அப்படிப்பட்டசொற்களை எதிரேசொன்னால் அத 

என்னும்பொருளைத் தர்ததனால்.பிறிது என்னும் பொருளது. ஒரும்?-அசை; 

அஞ்சுவ தோரு மறனே?” என் றவிடத். துப் போல: [ஈன் - இடை - ௨௨.] 

புகழ்மை, சமழ்மை என்பவற்றில், மைவிகுதி - தன்மைகுறித்த த, பொங்கு 

நீர்- வினை த்தொசைப்புறத்தப்பிறஈ்ச அன்மொழித்தொகை. :உலகமென் 

பது உயர்ந்தோர் மாட்டே”? என்பதனால், ஞாலம்- இங்கே, உயர்ந்தோசை 

உணர்த்திற்று. ஞாலம் கொண்டுவீடும் - சோலநீலைநோக்கிய ழடிபூ. (௨) 

௭௩, காதலார் சொல்லுங் கடுஞ்சொ லுவக்துரைக்கு 

மேதிலா ரின்சொலிற் 3தாமோ--போதெலா 

மாதர்வண் டார்க்கு மலிகடற் றண்சேர்ப்ப 

வாவ தறிவார்ப் பெறின். 

(இ-ள். போது எலாம் - பூச்களிலெல்லாம், மாதர் வண்டு - அழூயெ 

வண்டுகள், ஆர்க்கும் - ஆரவாரிக்கப்பெற்ற, மலி சடல் தண் சேர்ப்ப-நகிறை 

ந்த கடலின் குளிர்ச்சியான கரையையுடைய அரசனே !--அவத அறிவார் 

பெறின்-(ஓன் றினால்) உண்டா ரட௫ய பயனை (ல்ல, தீயது என்று, பகுத் 

தறிபவரைப் பெற்றால், --சாதலார் சொல்லும் கடுஞ் சொல் - (தம்மிடம்) 
அன்புள்ளவர் சொல்லுகிற கொடியசொல், ஏதிலார் உவந்து உரைக்கும் 

இன்சொலின் - விரோதிகள் மூழ்ச்து சொல்லுடன் ற இனிய சொல்லைப் 

போல,தீ.த ஆமோ - தீமையைத் தருவதொன்ராகுமோ? (௭-று.)--ஆகா 2, 

ஈன்மையையேதரும் என்றபடி. 

அன்புள்ள ஈண்பர் தற்காலத்தில் இனியனவாகாமல் வெறுச்கத்தக்ச 

சொற்களைச சொன்னாலும் ௮வை பிற்சாலத்தில் சன்மையையேதரும்; அன் 

பில்லாத பகைவர் செவிக்கனிய சொற்களையே சொன்னாலும் அவை விரை 

வில் திமையைத்தரும்; இத்சன்மை, சொல்லின்பயனை அறிவார்ச்கு சன்கு 

விளங்கும்; ஆதலால், வேண்டியவர் கடுஞ்சொர்சொன்னாலும் பயன்கோக் 

ஓப் பொறுக்கவேண்டு மென்பது, கருத்து. “*இணனியவ பென்சொலிலு மின் 

சொல்லே யின்னார், கனியுமொழியுங்கடுவே-யனல்கொளுக்தும், வெங்காரம் 
கெய்தெனினு சோய்தீர்ச்கு மெய்பொடிப்பச்,சில்க குளிரச் தல் கொலும்?", 

மாசற்ற நெஞ்சுடையார் ௨ன்சொலினி தேனையவர், பேசுற்ற வின்சொல் 

பிறிதென்க - ஈசற்கு, ஈல்லோ னெ நிரிலையோ ஈன்னுதா லொண்கருப்பு, 
வில்லோன் மலரோ விருப்பு” என்றார் பின்னோர்சளும். 

1M



௭௪ ் ் நாலடியார். | அறத்துப் 

கடுஞ்சொல்-செவிச்குஇன்னாசசொல். போது - மலரும் பருவத்து HG 

ம்பு. அறிவார்ப்பெறின் - இயல்பின் விசா.ரமாய்ப் பகரம் மிக்கது, (போதெ 

லாம்மா தர்௨ண்டார்ச்கும்”என்பத, செய்தல்கிலமாகிய கடற்கரையின் வளத் 

தைச் சறெப்பிச்ச த. பெறுதலின் அருமை தோன்ற, :பெறின்? என்முர்.!௩) 

௭௪, ௮றிவ தறிந்தடங்கி யஞ்சுவ தஞ்ச 

யுறுவ துலகுவப்பச் செய்து--பெறுவதனா 

லின்புற்று வாழு மியல்புடையா ரெஞ்ஞான்றுந் 

அன்புற்று வாழ்த லரிது, 

(இ-ள்.) அறி௨த - அறியவேண்டியதை யெல்லாம், ௮றிர்த.-- அட 

க௫-டொறுமைக்குணமுடையராய், அஞ்சுவது-அஞ்சத்தக்க பழிபாவங்களு 

க்கு, ௮ஞ்ச- பயர்மு, உறுவது - தாம்செய்யுங காரியகதையெல்லாம், உலகு 

உ௨ப்ப-உலசத்2வர் மகிழும்படி, செய்து--,பெறுவதனால் - ௮சளூற் பெறும் 

பயன்களால், இன்பு உற்று- இன்பமடைந்து, வாழும் - வாழ்கின்ற, இயல்பு 

உடையார்-தன்்மையையுடையவர், எஞ்ஞான்றும் - எப்பொழுதும், துன்பு 

உற்று வாழ்தல் - துன்பமடைந்து வாழ்தல், ௮ரிஐ - இல்லை; (எ-று.) 

் அறிவடையா ராவதறிவார்,?” 'கர்றிவார் கண்டதடக்சம்,”” அஞ் 

சு௨தஞ்சாமையபேதைமை யஞ்சுவ. தஞ்ச லறிவார்தொழில்."? உலகத்தோ 
டொட்ட வொழுசல் பலகற்றும், கல்லா ரறிவிலாதார்?? என்பன, இங்குக் 

சாணததக்கன, 

இப்பாட்டில் அறிவுடைமை. திவினையசசம், ஒப்புரவுசெய்தல், நிரம் 

பியமன முடைமை என் ச பிரடொருள்களுககூறப்பட்டிருர் தாலும் அட? 

என்றதைப் பிரதானமாகக்கொண்டு, இப்பாட்டு இப்வதிகாரத்திற் சேர்க் 

கப்பட்ட தென்க. 

அறிவது, அஞ்சுவது; ௨௨௫, பெறுவது - சாதியோநமை. உலகு- 
லோகமென்னும வடசொல்லின திரிபு; இத. இட த்தையும் மக்களையும் 

உணர்த்த:ம். “அரிது” என்பதில், அருமை - இன்மைகுறித்தத, (௪) 

எட. வேற்றுமை யின்றிக் கலந்திருவர் ஈட்டக்கா] 

றேற்றா வொழுக்க மொருவன்க ஹுண்டாயி 

ஞற்றுக் துணையும் பொறுக்க பொருனாயிற் 
தாற்றாதே தூர விடல், 

(இ-்) இருவர் - இரண்டுபேர். வேற்றுமை இன்றி - மனவேறுபாடு 
இல்லாமல் [ஒற்றுமையாக |, சலச்து-சேர்ர் த, ஈட்டச்சால் சகே௫த்தால், 

(பின்பு), ஒருவன்சண் - (அம்விருவருள்) ஒரு௨ளிடத்.த, சேற்று ஓழுக்கம்- 

ஈம்பததகா,ச தீயரட த்தை, உண்டுஆயின் -உண்டாகுமானால், ( மத்றொருவன்), 

ஆற்றும் தணையும்-(சன்னாற்) பொறுச்சுச்கூடியமட்டும், பொறுக்க-பொறுச் 

சக்கடலன்; பொரறான் ஆயின் - பொறுக்சமாட்டாமற்போஸனால், அற்றுதே-



பால். ] ௮ - அம் அதிகாரம். -போறையுடைமை. எட 

(அ௨னதுதீயொழுச்சச்சைப்) பலரும்௮றிய வெளிப்படுத்தாமல், தர விடல்- 
(அவனத சிகேசத்தைத்) தரத்தில் விடச்கடவன் ; (a-p.) 

நட்டக்கால்--ஈள்-பகுதி, எகரம் டகரமானது - சந்தி, ட்-எழுத்துப் 

பேறு, ௮ - சாரியை, ச்-சச்இி, கால் - விகுதி. தேற்றா என்பதில், பகுதியா 

இய தேற்று என்பதைச் சன்வினை பிறவினை இரண்டுக்கும் பொது வென்றா 

வ, பிறவினை சன்வினைப்பொருளில் ௨ச்ததென்றாவது, தேறுஎன்ற தன் 

வினையினிடையில் நகரமெய் விரித்தல்விசார மென்றாவது கொள்ச; இல 

சொல்லல் தேர்ருதகர்,? ₹வாளினார் பேசினல்லால் வாயினாற்பேசல் தேற் 

ஹேன்,”” (தே.ற்றாய் பெரும பொய்யே”? எனப் பிறபல இடங்களிலும் இவ் 

வாறு வரும். தாரவிடல் என்றது, உலகவழக்த; இனி, தா - (அவனத ஈட் 

புதி) தூர்ர்தபோமபடி [அழியும்படி], விடச்கட௨னென்றும் பொருள்சொ 

ள்ளலாம், விடல் - அல்லீற்று உடன்பாட்டு வியங்கோள். 

இது - ஒரவிகற்படுனள்னிகைவேண்பா. (க) 

௭௬. இன்னு செயினு மினிய வொழிகென்று 

தன்னையே தானோவி னல்லது-- தன்னிக் 

கலந்தாரைக் கைவிடுதல் கானக காட 

விலங்கற்கும் விள்ள லரிது, 

(இ-ள்.) சானகம் சாட-சாடுசெறிர்த சாட்டையுடையவனே!.-இன்னா 

செயிலும் - (தன்னோடு கேடுச்தடர் தனக்கு) இனிமையல்லாத [துன்ப 

தருஇற]) காரியஙகளைச செய்தாலும், இனிய ஓழி௨ என்று-(அவை) இனியன 

வாய்விடக்சகடஉன என்று எண்ணிப்பொறுத்த, சன்னையே தான் கோவின் 

அ௮ல்லத-'நவர் அம்வாறு செய்தாகுச் காரணமாய் முற்பிறப்பில் தீவினை 
செய்துள்ள) தன்னையே சான் கெ.றுததுச்கொள்கஃசே யல்லாமல், தன்னி 
கலர்தாரை - நெ௬௬இ ஈநட்புக்சொண்டஉரை, சைவிடுகல் - விட்டுவிடாதே; 

(எனென்றால்),--விள்ளல்-(சனேடத்தபின்பு ஒன்றைவிட்டு ஒன்ற) பிரிதல், 

விலகஇற்கும் - (பகுத்தறிவில்லாத। அருசம்களுக்கும், அரிது - அருமையை 

யுடையது, (அதலால்); (௭-று.) 

:கடடிப் பிரியேல்”?என்றார் ஒளவையாரம். இனி, இனிய ஒழிக என்று 

என்பதர்கு-௮௨ந இளியனவாக எண்ணிச சனமொழிவாயாச வென்று 
மனத்தைகோச்செ சொல்லியென்றும்,தன்னையே சான் சோவின் அல்லது 

என்பதற்கு - (முன்னே செவ்வையாக ஆராயாமல் ௮௨ரதட்பை ஏற்றுக் 

கொண்ட) தன்னையே தான் வெறுத் சக்கொள்வ£ல்லாமலென்றும கொள் 

ளலாம். 

:கானகநராட" என்று, சாட்டிற்கு உறப்பாய் அதற்கும் அரசனுக்குல் 

காவலாகுஞ் சிறப்புடைய நரல்வகையரண்களள் ஒன்றாயெ சாட்டரணின் 

அமைதியைக் கூறியவாறு; '“அணிகிழர், காடு மூடைய தரண்” என்ளுர் 
திநவள்ளுவனாரும். விலம்கு - ' இர்யக்” என்னும் ௨டசொல்லின் பொருள் 
கொண்டது; குறுச்சாக உட மபமையப்பெத் தென்பது பொருள்.



௭௬ நாலடியார். [ அறத்துப் 

கைவிடுதல் -- கைவிடல் - ஏதிர்மறை ஏவலொருமை முற்று; து - 

வேண்டாவழிச் சாரியை: இனி, : த? என்னுஞ் சாரியையை இடையிற் 
பெற்ற : ௮ல் ” ஈற்று எதிர்மறை வியங்சோ ளெனினுமாம்; இனி, ₹ ௮ல் ? 

விகுதிபெற்ற வியங்சோள்போல, *தல்” விகுதிபெற்ந வியக்கோளும் உடன் 
பாட்டோடு எதிர்மறைக்கும் வருமெனச் சொள்ளுதலும் ஒன்று, அன்றி, 

:சைவிடுதல்” என்பசைச் தொழிர்பெயராகமே சொண்டு, கூடாத” என் 

னும்முற்று வருவித்,துமுடித்தல் சேராம், :அரித”என்பதனையே கைவிடுதல்” 

என்னுந் சொழிற்பெயர்க்கும் பயனிலையாசக்சொண்டு கூட்டிமுடித்தல் 

எஸியவழி, இன்னா, இனிய - பெயர்கள். ஒழிகென்று . வியங்கோளின் 

ஈ.ற்றஅக. ரம் தொகுத்தல், சான் - காரம் என்னும் வடசொல்லின் திரிபு, 

உம் - இழிவுறப்பு, (சு) 

௭௭, பெரியார் பெருஈட்புக் கோடரறுஞ் செய்த 

வரிய பொறுப்பவென் றன்றோ---வரியரோ 

வொல்லெ னருவி யுயர்வரை ஈன்னாட 

நல்லசெய் வார்க்குத் தமர். 

(இ-ள்.) ஒல் என்-ஒல்லென்று ஓலிச்கி, அருவி-நீரருவிகளையுடைய, 

உயர்-உயாச்,த, ௨ரை - மலைகளையுடைய, ஈல் சாட-ஏிறர்த சாட்டையுடைய 

அரசனே!--பெரியார் பெரு ஈட்பு-(அறிவு ஒழமுச்கங்களாற்) பெரியோரத 

மேன்மையான சிகேகத்தை, கோடல் - (யாவரும் விரும்பிச்) கொள்ளுதல், 

தாம் செய்த---, அரிய - (பொறுப்பதற்கு) அரிய குற்றங்களை, பொறுப்ப - 

பொறுத்துக்கொள்வார்கள், என்று ௮ன்ர - என்று எண்ணி யல்லவோ ? 
சல்ல செய்வார்க்கு - சல்லவைகளையே செய்பவர்களுக்கு,தமர் - ரண்பராகு 

பவர், அரியசோ-(கடை ச ௨ர்கு) அரியரோ? [அல்லர்,எளிதிரழ் பலர் டைப் 

பர் என்றபடி]; (௭ - று.) 

தம்மைச் சேர்ந்தவர்கள் ௮இ௧ குற்றங்களைச செய்தாலும், சாம் Kah 

றைப்பொறுத்தல் பெரியோரியல்பு; குரறமொன்றேனுஞ் செய்யாமல் ஈன் 

மைகளையே செய்பவர்களுக்கு எவரும் ஈட்பாவ ராதலால், ௮த விசேஷ 

மன்று என்பதாம். 

கோடல் - தொழிறபெயர்; கொள் - பகுத், தல்-விகுதி, பகுதி முதல் 

நீண்டது - விசாரம், தகரம் டகரமானவிடத்து எசரம்செட்டது - +58, 

அரிய, ஈல்ல - பெயர். அன்று, த - தேறறம, அரியரோ, ஓ - எதிர்மறை, 

ஒல்லெனல் - ஒவிக்தறிப் பு. 

உயர் வரை - வினைத்தொசை; உயர்ச்த உயர்றெ உயரும் என விரியும்; 

உயர்வாதய வரையென விரித் தப் பண்புத்தொகையெனக் சொள்ளுசல், 

பொருளமைதிக்குப் பொருர் துமாயினும் சொல்லிலச்கணழ் தர்குப்பொருச் 

தாத: உயர் என்பதி வினைப்பகுதியாசலாலும், காலர்ோன் ரகிழ்றலாலும் 
எனச் சாண்க, உசீரிமேற் புலவர்சொள் ஈச்சினார்க்ளொயர் தொல்காப்பிய



பால். ] ௮ - ஆம் அதிகராம்.--போறையுடைமை. ௭௭ 

வுரையில் உயர் தணையென்ப.து-உயர்ர்த ஒழுச்சமென இறந்தகால வினைத் 

தொகை;இதனைப் பண்புச்சொகை யென்பாரும் உளர்;௮து பொருர்தாது; 

என்னை? இத சாலர்தோன்ற நிற்றலின்? என்றவாறு அறிக. செர்தாமரை 
யென்பதை,செம்மையையுடைய தாமரையெனவிரித்து இரண்டாம்வேற்று 

மை யுருபும்பயனுமுடன்கொக்ச தொகையாகச் கொள்ளுதல் பொருளமை 

நிச்குப் பொருர்.துமாயினும், சொல்லமைதிக்கு ௮து பொருர்தாமல், செம் 

மையாகய தாமரையென விரித்துப் பண்புத்தொகையாகக் கொள்ளுதலே 
பொருச் துமாறுபோல, தொடர்கூறவேண்டுமிட த்தெல்லாம் பொருளமைதி 

மாத்திரத்தையே நோக்காது பொருட்பொருத்தம், சொல்லிலக்கணம் என் 

னும் இரண்டற்கும் மாறுபடாத வழியைத் தழுவுதலே முறைமையென்க,() 

௭.௮. வற்றிமற் முற்றப் பசிப்பினும் பண்பிலார்க் 

கற்ற மதிய வுரையற்க_-வற்ற 
மறைக்குர் துணையார்க் குரைப்பவே தம்மைத் 

துறக்கும் துணிவிலா தார். 

(இ-ள்.) வற்றி- (உடம்பு) உலர்ர். த, ஆற்ற பூப்பினும் - மிகவும் 

ப௫த்தாலும், பண்பு இலார்ச்கு - குணமில்லாதவர்சளுக்கு, அற்றம்-(தம.த) 

வறுமையை, அறிய - (அவர்) அறியும்படி, உரையத்ச - சொல்லாதொழிச; 
தம்மை துறக்கும் துணிவு இலாதார் - (விசேஷ சககடசாலங்களில்) தம் 

உயிரை மாய்ததவிடும் மனவு.றுதியில்லாதவர், அற்றம் - (தமத) வறுமை 

யை, மறைக்கும் தணையார்ச்கு - நீக்கவல்ல தன்மையையுடைய ஈண்பர்க்கு, 

உரைப்ப - சொல்லுவர்; (௪ - று,) 

மிக்க௨ழமை சேர்ந்தவிடத் தும், உயிர்போனாலும் போகமென்று பொ 

றுத்தக்கொண்டிருப்பதே, பொறுமை; ௮ல்வாறன் றிப் பிரராடுசொல்லழ் 

துணிச்தாலும், அதனை வெளியிடாமல் நீக்கவல்லவர்க்குச் சொல்லலாமே 

யல்லாமற் பிறர்ச்குச் சொல்லலாசாதென்பது, கருத்து. 

மற்று - அசை) வினைமாற்றுமாம். மறைத்தலென்பது - கீக்குதலென் 

லும் பொருளதாதலை, *5தம்லயிர்குர்றம் மறையாவழி?? எனத் திநக்தறளி 

லும் காண்க: இளி, இரட்டுறபோழிதலேன்லும் உத்தியால், மறைத்தல் 
என்ப,௪.ர்கு - வெளியிடாதொழிதல் என்ற பொருளும் இங்குப்பொருந்து 

மாறு காண்க. பண்பாவ.து - எல்லாரியல்புகளும் ௮றிர் து ஒத ஒமுகுதல் ) 
“பண்பெனப்படு௨து பாடறிர்தொழுகல்”” என்றார் கலித்தோகையிலும், 

௮ழ்.நம் - எல்லாப்பொருள்களும் அறுதல் : இல்லையால் ; தொழிற்பெயர்; 
அறு - பகுதி, ௮ம் - விகுதி, ற் - விரிததல். ஏ - ௮சை, 

இச்செய்யுள் - பொறுத்தலென்இற சம்பத்தத்தால் இவ்வதிகாரத்தித் 

சேர்ச்சப்பட்டத; ௮072 இரண்டு செய்யுள்சளும் இவ்வாறே, (௮



61.24 நாலடியார். [ அறத்துப்பால். ] 

௭௯. இன்பம் பயந்தாக் கழிவு தலைவரிலு 

மின்பத்தின் பச்ச மிருந்தைக்க--வின்ப 

மொழியாமை கண்டாஓு மோங்கருவி நாட 

பழியாகா வாறே தலை, 

(இ-ள்.) தங்கு அருவி சாட - உயர்ஈத அருவிகளையுடைய சாட்டை 

யுடையவனே |__இன்பம் பயந்த ஆங்கு - Dor GOs SI’ S அவ்வழியில், 

இழிவு தலைலரினும் - தாழ்வுகேர்க்தாலும்,இன்பச்திள்பச்சம் இருர்தைக்க- 

(9) 8 260 விடாமல்) அல்வின்பம் வருற ௨உழியிலேயே விரும்பியிருக்க உன 

க்கு.--இன்பம் ஒழ்யாமை கண்டாலும் - இன்பம் ரீம்சாமலிருப்பரைப் பார் 

த்தாலும். பழி ஆசா ஆறே - பழிப்பு உண்டாகாதவழியே, தலை - தலைமை 

யானதாம்; (௭-.ற.) 

ஒருசொழில் இன்பத்தோடு பழியையு/ தருவதானால், அதனைப் பழி 

தருதலைகோக்கி விடவேண்டும்: இன்பந் சருதலைகோக்கி விரும்பலாகாது 

என்பது. கருத் து; எனவே, அப்படிப்பட்ட தொழிலைச் செய்யாமற் பொறு 

த்தல் தகுதி யென்பதாம். 

பயர்தாங்கு-பெயரெச்சலீற தொகுத்தல், பக்கம் - பக்ம்: வடசொல். 

இருந்தை - முன்னிலை யொருமை யிறந்தசால வினையாலணையும் பெயா ; 

ஐ - விகுதி. இருர்தைச்ச--க உருபு, அகரச்சாரியை பெற்றது; :*கடிநிலை 

யின்றே யா௫ரியத்க?? என்பதற் போல. 
(௯) 

௮0. தான்கெடிலுக் தக்கார்ே டெண்ணற்க தன்னுடம்பி 

னூன்செடினு முண்ணார்கைத் துண்ணற்க--வான்கவிந்த 

வையக மெல்லாம் பெறினு முரையற்க 

பொய்யோ டிடைமிடைந்த சொல். 

( இ-ள்.) தான் கெடினும - தான் அழிய நேர்ச்தாலும், (௮வ்வழிவை 

ஒழீக்கும்பொருட்டு), தக்கார் கே% - மேலோர கெடுதலை, எண்ணற்க- 

(பொறாமையால்) நீனையாதிருக்கக்கடவன்) தன் உடமபின் ஊன்கெடினும்- 

தன் உடம்பிலுள்ள தசை (பரியால் மெலிச்.த) அழிவ தாயினும், (அதனைப் 

பொறுத்திடாமைபற்றி); உண்ணார் கைத்து: உண்ணந்க - உண்ணததகாதவ 

ரது கையினால் வரும் உணமை உண்ணாதிருக்க) மான் சுவிச் த-ஆசாயததாற் 

சலியப்பட்ட, வையகம் எல்லாம் - பூமிழுமூவழையும், பெறினும் - (தான்) 

பெறுவதாயிருச் தாலும், (தன் ௨றுமையைப் பொறுக்கமாட்டாமைபற்றி), 

பொய்யோடு இடை மிடைச்த சொல் - பொய்யோடு இடையிலே கலர்த 

சொல்லை, உரையற்ச - சொல்லா திருக்க; (௭ - று.) 

இலையெல்லாம் பொறுமைச்குணமுடையவரது செய லென்றபடி, 

முன்னிரண்டடியில், உம் - இழிவு சிறப்பு) மூன்றாமடி.யில், உம் - 

உயர்வுறெப்பு, ஊன், ன் - சாரியை, கைத்து - ஒன் ஜன்பாஜ்குறிப்பு 

வினையாலணையும்பெயர். வையசம்- பொருள்கள் வைக்கப்படும் இடம்,(௧0



௯ - ஆம் அதிகாரம்.--பிறர்மனை ந௩யவாமை; 

அதாவது - காமமயக்கத்தாழ் பிறருடைய மனையாளை விரும்பாதிருத் 
தலை உணர்த்துவது, பொறையுடையரான இல்வாழ்வார்ச்கு, பொறுத்தற் 
கரிய காமத்தைப் பொறுத்தல் முக்கியமாக வேண்டுமென்பது தோன்ற, 
இது பொறையுடைமையின்பின் லைக்சப்பட்ட த. பிதர்மனைஈயத்தல் 
பொறுத்த ற்கரிய குற்றமென்பதைச் காட்டும்பொருட்டு, பொறையுடைமை 
யின்பின் இத லைக்சப்பட்டதெனினும் அமையும, திருக்குறளில், பிறனில் 
விழையாமையின்பின் பொறையுடைமையை வைத்ததும், இவ்விரண்டு அதி 
காரங்களுச்கு முள்ள சம்பர்தத்தை வற்புறுத்தும். மனை - ஆகுபெயர், 

௮5. அச்சம் பெரிதா லதற்கன்பஞ் சிற்றளவா 

னிச்ச நினையும்காற் கோக்கொலையா--னிச்சலும் 
கும்பிககே கூர்த்த வினையாற் பிறனருர 
நமபற்க நாணுடை யா, 

(இ-எ்.) ௮சசம பெரி! - (பிறர்மனேவியை விரும்பி எழுககாலத் தத 
தமக்குள்ளே தோன்றுகின்ற) அச்சம் பேரளவுடையத; ASLEG இன்பம் 
சிறு அளவு - அல்வச்சததிர்கு (த தம்மால் அனுபவிக்கப்படுஞ்) சிற்றின்பம் 
சிறிய அளவுடையது; நிசசம் கினையுங்கால் - (தமது களவொழுச்சகத்தின்) 
உண்மையை ஆராயுமிடத்து, கோ கொலை - (அரசனாற்) கொல்லுதல் தண் 
டனை (இம்மையில் நேரும்) ; (௮துமாத திரமேயன் றி மறுமையில்), கிசச 
லும் - எச்மாளும், கும்பிச்கே கூர்த்த வினை-ஈர7கத்திற்கே ஏதுவாகிய மிக்க 
பாவமாம் ; (அதலால்), நாண் உடையார் - மரணத்தையுடையயவர், பிறன் 
தாரம்- அயலானது மனைவியை, ஈம்பற்க-விரும்பாதிருக்சக்சடவர்; (எ-று) 

பிநன்தாரம் நம்பினவர் மறுமையிலடையும் சரககதியை ஒம்புலால் 
கூர்தல் மனைவியைத் துறந்து பிரர்பொருள் தார மென்றிவற்றை, ஈம்பின 
ரிறந்தால் ஈமன்தமர் பற்றி யெற்றிவைச்செரியெழு?ன் ,செம்பிஞலியன் ந 
பாவையைப் பாவிதமுவென மொழிவதற்கஞ், ஈம்பனே வந்துன் திருவடி. 
யடைந்தேன் சைமீசாரணர்யத்து ளெக்தாய்”? என்னும் பேரியதீநமோழியா 
இம், Sa sour eT 6h’ Sees சடியவே சனிச் துகன்றி, எதிலான் தாரம் 

ஈம்பி யெளிதென விறந்தபாவச 5, ஊதுலை யுருசகவெர்த வொள்ளழர் செப் 
புப்பாலை, ஆதகாசென்னப் புல்லியவறுமால் யானைவேர்தே"' என்னுஞ் 
சிந்தாமணியாலும்.*-தங்ருட்போதில் தலைச்சென் மயல்மனை, யகுமஓழ் 
ர்தாளவளி௨ள் காணெனச, செம்கனலேயென வெம்பிய செம்பினித்,பொல 
கனற்பாவைகள் புல்லப் புணர்ப்பார்””என்லுஞ் தளாமணியாலும் HDs, 

அசசம்-அவளுக்கு உடையவர் soon Hos 50 முதலியவற்றால் நேர் 
வன. 'ஆல்'சான்கும - அசை; புறப்போநள்வேண்பாமாலையில் “வீடுணரம் 
தோர்ச்கும் வியப்பாமால்!' என்றவிடத்த,  உளறசாரா. (அல் - அசை:



௮௦ நாலடியார். [ அறத்துப் 

சொல்விழுச்சாடாயினுமாம்”? என உரைத்ததகொண்டு, அல்! - வாக்யொ 
லல்கார மென்ரலுமாம், அதத்கு,கு” உருபு-எல்லைப்பொருளில் வந்ததனால், 

உநபுமயக்கம். சிச்சம்-கிற்சயமென்னும் வடசொல்லின் விகாரம். நிச்சல் - 
மித்யமென்னும் வடசொல்லின் ரிதைவு தப்தகும்பம், கும்மீபாகம் முதலிய 

ஈரகவிசேஷங்களை 'கும்பி”என்றார்;வடசொல்கிரிபு. ஈம்பற்க - ஈசையுணர்த் 

தும் ஈம்பு என்னும் உரிச்சொல்லினடியாப் பிறர்த எதிர்மறைவியங்கோள; 

நம்பும் மேவும் ஈசையா கும்மே.” நாணுவது - செய்யத் தகாதனவற்றில் 

உள்ளமொடுங்கு3ல், சாண்-சாணுதல்: முதணிலைத்தொழிற்பெயர். *சாணு 

டையார் பிறன்தாரரம்பற்க' என்றதனால், பிறன்தாரம் சம்புபவர் சாணில 

ரென்றது தானே விளங்கும். தாரம்-தாரா? என்னும் வடசொல்லின் திரிபு. 

நினையுங்கால் - எதிர்காலப் பெயரெச்சத்தொடர்; *நினைச்தச்சால்" என் 

பதுபோல இதனை ஒருசொல்லாகச்சொண்டு காலீற்று எதிர்கால வினையெ 

சசமென்றல் மரபன்மையை உய்ததணர்க, சால் - சாலமென்னும் வட 

சொல்லின் விகாரம். (௧) 

௮௨. ௮றம்புகழ் கேண்மை பெருமையிக் நான்கும் 

பிறன்றார ஈச்சுவார்ச் சேரா--பிறன் ரர 

ஈச்சுவார்ச் சேரும் பகைபழி பாவமென் 

ற்ச்சத்தோ டிந்நாற் பொருள். 

(இ-ள்.) பிறன் தாரம் ஈசசுவார் - ௮யலானது மனையாளை விரும்பு 

பவரை, அறம் - தருமமும், புகழ் - கர்த்தியம, கேண்மை - ச௫ேகமும், 
பெருமை-கெளரவமும் ஆகிய, இ நான்கும்- இச்த சான்கு பொருள்களும், 

சேரா - (ஒருகாலுஞ்) சேராவாம்; பிறன் தாரம் ஈச்சுவார் - அயலான து 

மனைவியை விரும்புபவரை, பகை - பகையும், பழி- பழியும், பாவம் என்று- 

பாவமும், அச்சச்சோடு - அச்சமும் ஆகிய, இ சால் பொருள்-இக்த சான்கு 

பொருள்களும், சேரும்--) (௪ - று,) 

எனவே, அவர் இம்மை மறுமை என்னும் இருமை யின்பங்களையும் 

இழத்தல் பெறப்பட்ட த. அறம் முதலிய நான்கும் சேவ்வேண்ணாதலின், 

ஈற்றில் தொகைபெற்றன; பகைமுதலிய கான்கும் இவ்வாறே, அறம்புகழ் 

கேண்மைபெருமை என்றதற்கு ஏற்ப, பாவம்பழிபகை௮ச்சம் என்பதே 

முறையாயினும், செய்யுள்ளோக்இப் பிறழவைத்தார். வைசேடிகர் பொருள் 

பண்பு தொழில் சாதி விசேடம் இயைபு என்பனவற்றை அ௮றுவகைப் 

பொருளென்ரு.ந்போல, இங்கு - பாவமா௫ய பண்பும், பகைபழி௮ச்சம்க 

சாய தொழில்களும், 'பொருள்' எனப்பட்டன, 

சான்குபோய் நான்கு வரு மென்றதனால், இப்பாட்டில் பரிவர்த்தநா 

லங்காரம் என்னும் மாற்றுநிலையணி தொனிச்கின்றது. 

“பகை பாவ மச்சம் பழியென நான்கும், இகவாவா மில்லிறப்பான் 

சண்? என்றார் திநவள்ளுவறரைம், (௨)



பால்.] ௯ - ஆம் அதிகாரம்.--பிறர்மனை நயவாமை. றுக் 

௮௩. புக்கவிடத் தச்சம் போதரும்போ தச்சர் 

துய்க்குமிடத் தச்சந் தோன்ருமற். காப்பச்ச 

மெக்கா மச்சந் தருமா லெவன்கொலோ 

வுட்கான் பிறனில் புகல். 

(இ-ள்.) புச்ச இடத்த - (பிறன்மனையாளிடம்) போகும்பொழுதும், 
௮ச்சம்-பயம் உண்டாகின்றது; போதரும் போத - மீண்டுவரும்பொழு தும், 

௮ச்சம்--; துய்க்கும் இடத்து - அனுபவிக்கும்போதும், ௮ச்சம்--) 

தோன்றாமல் காப்பு- (அதனைப்) பிறரறியாமற் காச்கும்போதம், அச்சம்---; 

௪ காலும் அச்சம் தரும்-(இவ்வாறு) எப்போதும் பயச்சையே சருன்றது; 

(இப்படியிருச்ச), உட்சான் - (ஒருவன்) அஞ்சா தவனாய், பிறன் இல் புகல் - 

பிறன் மனையாளிடஞ் செல்லுதல், எவன்கொலோ - எல்வரஹோ? (௭-து.) 

மூர்தினசெய்யுளிற் பிறர்மனைஈயப்பவனுக்கு கேர்வனவென்று பொதுப் 
படச்கூறப்பட்ட நான்கு குத்றங்களுள், அசசத்தின் தன்மை, இச்செய்யுளில் 
சிறப்புவசையாற் கூறப்பட்டது. காமங்காரணமாகப் பாவவழியில் நிற்பவர் 

களாயெ பெண்வழிச்செல்பவரும், விலைமசளிரோடும் இழிகுலமகளிரோடும் 
கூடி இன்பமனுபவிப்பவரும் போல, அறத்தையும் பொருளையும்இழத்தலே 
யன்றி, பிறர்மனைஈயப்பவர் அச்சத்தால் தாம் கருதிய இன்பத்தையு மிழக் 

இன்றா ராதலால், அச்சத் தின்கொடுமை தனியே கூறவேண்டுவதாயித்று, 

(எக்காலு மசசந்தரும்” என்பதற்கு, பிறர்மனை ஈயத்தல்” என்ற எழு 

வாய் அதிகாரத்தால் வருவிச்சு. போதரும்போது, தர-துணைவினை. போத- 
பொழுது என்பதன் மரூ௨; போழ்து என்றும் மருவிவழங்கும், அல் - 

அசை; ஆதலால் என்பதன் விகாரமாகவுல் கொள்ளலாம். எவன் - வினா 

வடியாப் பிறந்த ௮ஃறிணைப்பொதுக்குறிப்புமுற்று; [ஈன் - வினை - ௩௧.] 

சொல் ஐ என்ற இரண்டனுள், ஒன்று இழிவையும், மற்றொன்று இரக்கச் 

தையும் உணர்த்துவ தென்னலாம். உட்கான் - எதிர்மறைத் தெரிநிலை முற் 

தெச்சம்; உட்கு - பகுதி. புகல் என்பதை இடக்கரடக்கல் என்னலாம்; 

இனைத்துணையுர், தேரான் பிறனில்புகல்”” எனச் திநக்தறளிலும் சாண்ச. 

இத -ஒரவிகற்படுன்னிசைவேண்பா. மேல் ௮௮ - ஆம் செய்யுளும் இ, 

௮௪. காணிற குடிபபழியாங கையுறிற காலகுறையு 

மாணின்மை செய்யுங்கா லச்சமா--நீணிரயத் 

துன்பம் பயக்குமாற் றுச்சாரி நீகண்ட 
வின்ப மெனக்கெனைத்தாற் கூறு, 

(Q - or.) சாணின் - (பிறர்) கண்டால், குடி பழி ஆம்- தன்குலத.தக்கு 
நிர்தை உண்டாம்; கைஉறின் - அகப்பட்டுக்கொண்டால், கால் குறையும் - 
கால் வெட்டப்படும்; மாண் இன்மை செய்யும் சால் - மாட்சிமையில்லாத 

அத்திச்செயலச் செய்யும்பொழுது, ௮சசம் ஆம் - பயம்தோன்றும்; (இவை 

யேயன்றி), நீள் கிரயம் துன்பம் பயக்கும் - (அவ்வொழுச்சம்) செடுல்சாலம்



௮௨ நாலடியார். | அறத்துப் 

அனுபவிச்கும்படியான ஈசரகவேதனையை உண்டாக்கும்; (அகவே), துச்சாரி- 
திச்செய்கை செய்பவனே! நீ கண்ட இன்பம்-நீ (அதல்) அனுபவித்த சுசம், 

எனைத்து - எவ்வளவின.த? எனக்கு--, கூறு - சொல்லு; (௭-று.) 

பிதர்மனைஈயந்து செல்லும் ஒருவனை நோக்கி ௮வனை அ௮ங்கனஞ் 
செல்லவொட்டாது ஈம்புத்திகூறி விலச்சச்தொடங்கெெ ஈண்பனொருவன் 
கூறியதாக இப்பாட்டு செய்யப்பட்டதென்ச. 

அதிகாரத்தால், 'மாணின்மை'என்ற.த - பிறர்மனைஈயத்தலாம்;அன் றி, 

இடக்கரடக்க லென்னலாம். பா௨வமென்றபொருளில் ;மாணின்மை” எனப் 
பட்டது; :தெளிச்சாரிற், ரீமைபுரிர்தொழுகுவார்”” என்ற திநக்தறவில், 

(தீமை” என்றது போல, ஆண் இன்மை எனப் பிரித்து - உத்தமபுருஷனு 

க்கு உரிய குணமாகாத அத்தீியொழுக்கத்தை யென்று பொருள் கொள்ள 

ஓமாம்; பொருட் பொருத்தத்தோடு மோனைப்பொருத்தத்துக்கும் இத 

வே சகுதி: இர்திரியயகளை அடச்குகலே ஆண்மையாதலால், ௮தனையட 

ச்சாமல் தீ௨ழிச்செல்லுதலை ஆணின்மை யென்றல் பொருத்தம் ; * பிறன் 

மனை நோக்காத பேராண்மை”? என்ற திநக்தறளில், பிறர்மனைஈயவா 

மையை :பேராண்மை”என் றதனாலும், பிறர்மனைஈயத்தல் ஆண்மையின் மை 

யென்பது அமையும்: அக்குறளினுரையிற் பரிமேலழகர் :புறப்பகைகளை 

யடக்கும் ஆண்மை யுடையார்ச்கும் உட்பகையாகிய சாமம் ௮டக்குதற்கு 

அருமையின், அதனையடச்இிய ஆண்மையைப் பேராண்மை யென்றார்? என 

உரைத்தது உணரரசத்தக்கது. துச்சாரி- ௨டமொழி, ‘gu’? இரண்டும் - 

அசை: மூதலதை ஏதப்பொருளாகக் கொள்ளலுமாம், (இன்ப மெனச் 
செனைத்தாற்கூறு? என்பது, இன்பஞ்சிறி துமில்லையென்பதை விளக்கும். 

எனைத்து - எத்தனைத்து என்பதன் மரூஉ, (௪) 

௮௫. செம்மையொன் நின்றிச் சிறியா ரினத்தராய்க் 

கொம்மை வரிமுலையா டோண்மரீ இ--யும்மை 

வலியாற் பிறர்மனைமேற் சென்ருரே யிம்மை 

பலியாக யாடியுண் பார், 

(இ-எ்.) உம்மை - முற்பிறப்பில், செம்மை ஒன்று இன்றி - நடுவுநிலை 

மை ிறிதம் இல்லாமல், சிறியார் இனத்தர் ஆய் - அர்பகுணமுடைய விட 

ரோடு சேர்ச்தவராய், கொம்மை வரி முலையாள் - திரட்சியையுஞ் seme 
சையுமுடைய தனம்களை யடையவள து, தோள் - தோள்களை, மரீஇ - சேர 

விரும்பி, வலியால் - (தமக்குஉள்ள) வலிமையினால், பிறர் மனைமேல் சென் 
ரூே-பிதர.து மனையாளிடஞ் சென்றவரே,--இம்மை - இப்பிறப்பில், அலி 

ஆ-சபும்சசரரய், ஆடி-கூத்தாடி,உண்பார்-(அதனார்) சீவிப்பவராவர்;(எ-று.) 

ஆதலால், பிறர்மனை ஈயக்ச வேண்டாவென்பது கருத்து, 

செம்மை ஒன்று இன்றி - பழிபாவங்களுக்குச் சிறிதும்அஞ்சாம லென்ற 
படி; அன்றி, தன்மனையாளறு பதிவிரதா தருமம் போலவே பிறன்மனையா 
ளத பதிவிரதா தருமமும் பாதுகாத்தற்கு உரியதென்று பக்ஷபா தமின்றித்



பால். ] ௯ - இம் அதிகாரம்.--பிறர்மனை நயவாமை. ௮௩. 

தன்னைப்போலவே பிறரையும் கருதயேண்டியிருக்க, அது செய்யாமல் 

எனச் கொள்கை பொருத்தம், சிறியாரினத்தராய்-வறுமொழியாளரொடு 

வம்பப்பரத் தொடு, குறுமொழிச்கோட்டி நெடுஈகை புக்குப், பொச்சாப் 

புண்டு பொருளுரையாளர், ஈச்சுச்கொன்றேற்கு””எனச் சிலப்பதிகாரத்திற் 
கோவலன் கூறினாற் போல்வன, கொம்மை - இளமையும், அழகும், 
வன்மையும், பருமையுமாம், வரி - தொய்யிலிபேகையுமாம். மரீஇ:- மருவி: 

சொல்விசகாரப்பட்டு அளபெடுத்த சனால், சோல்லிசையள பேடை. உம்மைச் 

சென்றாரென இயையும். பிறர்மனைமேற் சென்றார்-டுடக்காடக்கல; “பிறன் 
கடைகின்றாரிற் பேதையாரில்”” என்ற திநக்துறளில் “கின்றார்? என்றது 

போல, அலி ஆணுறுப்பு மிகுர்து பெண்ணுறுப்புச் குறைந்த ஈபும்ஸகம்; 
(பெண்ணுறுப்புமிக்கு ஆணுறப்புக்குறைந்த ஈபும்ஸகம் - பேடி யெனப் 

படு மென்றும், பேடு என்பது - நபும்ஸகம் என்ற வடசொற்போல இவ் 

விருவசைச்கும்பொதுவென்றும் ௮றிச.) :கொம்மைவரு” என்ற பாடத்து 

ச்கு - இரட்டியோடு வளர்ச்த என்சு, (6) 

௮௬. பல்லா ரறியப் பறையறைந்து நாட்கேட்டுக் 

கல்யாணஞ் செய்து கடிபுக்க--மெல்லியற் 

காதன் மனையாளு மில்லாளா வென்னொருவ 
Gear Bloor மனையாளை கோக்கு, 

(இ-ள்.) சாள் சேட்டு - ஈல்லசாளை விசாரித்து, (௮ச்சாளில்), பல்லார் 

அறிய-பலரும் அறியும்படி, பறை அறைர் த - மங்கலவாத்தியங்களை முழங்கு 

வித்த, கல்யாணம் செய்து - விவாகஞ்செய்யப்பட்டு, கடி புக்ச - (தம்) சாவ 
லிற்புகுர், ச, மெல் இயல்- மென்மையான குணங்களையும், காதல்-விருப்பத் 
தையுமுடைய, மனையாளும் - மனைவியும், இல்லாள் ஆ ~ தன்வீட்டில் உள் 

ளவளாச, ஒருவ்ன்--, ஏதில் மனையாளை-௮யலான து மனைவியை, சோக்கு- 

பார்ப்பது, என் - யாதுசாரணத்தினாலோ? (எ - று.) 

இங்கனங்கூறியது, தன்மனையா ளிருச்ச அயலான் மனையாளிடத்திற் 

செல்வதன் குற்றத்தை ஈன்குவிளச்குதற்பொருட்டேயன்றி, தன் மனையா 

ளில்லாவிடின் பிறன்்மனையாளிடஞ் செல்லலாமென்று கூறியதன்றெனச் 
சொள்ச; “(அறனிற்கொண்ட தன்மனையா எமளித்தலத்தி லழுதிரம்சப், 

பிறனிற்ழேடும்பெரும்பாவி'”எனப் பாரதத்தில் வருதலுவ் சாண்க,இதனால், 

இங்கு (இல்லாள்? என்பதற்கு - இல்லாதவளென்று பொருளுரைச்ச இட 

மின்மையும் அறிக. கோக்கு - இடக்கரடக்கல்; “பிறன்மனை சோச்காத 

பேராண்மை”? என்ற திநக்தறவிற் போல; ௮ஙகு *பிழன்மனைநோச்சாத? 
என்பதற்கு - பரிமேலழகர் “பிறமன்மனையாளை உட்சொள்ளாத' என்று உரை 

கூறியவாறு Hs, பெண்களுக்கு உரிய ஈற்குணங்களெல்லாம் அமைக் 

துள்ளவளென்பது தோன்ற, :மெல்லியல்,? (காதல்' என்னும் அடைமொழி 
கள் கொடுத்தார். மனையாளுக்கு *காதல்? என்ற அடைமொழி கொடுத்த 

தனால், அவளுக்கு இவனிடம் வேட்கையுளசேயன்றி இவனுக்கு அவளிடம் 

வேட்சையிலதென்பத தோன்றும்,



௮௪ நாலடியார். [ அறத்துப் 

அறைச்த-- ௮றைவித்து; பீறவினைப்போநளில் வந்த தன்வினை வினை 

யெச்சம்: அன்றி, ஏவுதற்கருத்தா வென்றால், எளியவழி, கல்யாணம் - வட 

சொல், கடி. - உரிச்சொல், உம்- உயர்வுறப்பு, என் - எவன் என்னும் வினா 

வினைக்குறிப்புமுற்றின் விகாரம், ஏதில் - ஏதிலனுக்குப் பண்பாகுபெயர்; 

ஏதில் - அயல். கோக்கு - முதனிலைத்தொழித்பெயர். (a) 

௮௭. ௮ம்ப லயலெடுப்ப வஞ்சித் தமர்பரீஇ 
வம்பலன் பெண்மரீஇ மைந்துற்று--ஈம்பு 
நிலமையி னெஞ்சத்தான் றுப்புரவு பாம்பின் 

றலைநக்கு யன்ன துடைத்து. 

(இ-ள்.) அயல்-அயலார், அம்பல் எடுப்ப - (அறிர். த) பழித்சல்செய்ய 

வும், தமர் - உறவினரும் ஈண்பரும், அஞ்சி - (அறிந்து இவனுக்கு என்ன 

கேருமோ வென் ற)பயக் த, பரீ இ-வருக்சவும், வம்பலன் பெண் மரீஇ - அய 

லானது மனையாளைச சேர்ந்து, மைச்து உற்று - களிப்படை௩ த, ஈம்பும் நிலை 
மை இல் கெஞ்சத்தான் - ஈம்பத்தக்க நிலைமையில்லாத மனமுடையவன த, 

துப்புரவு-சிற்றின்பநுகர்சசியான த.,--பாம்பின் தலை ஈச ௮ன்ன.த உடை 

த்த - பாம்பினது தலையை ஈச்சினாற்போன்ற தன்மையுடையது; (எ-று) 

பளபளப்பாயிருக்ெறதென்று பாம்பின் தலையை ஈக்இனால் ௮2 விஷம் 

பட்டு உடனே மரணமடைவதற்கு ஏதுவாவதுபோல, தற்காலத்தில் இன் 

பர் தருறதென்று பிறன் மனைவியைச் சேர்ந்தால் ௮து விரைவிற் பெருக் 

துன்பத் துக்கு ஏதுவா மென்பது கருத்து, உவமையணி, 

அயல்-அகுபெயர். பரீஇ - பரியவென்னுஞ் செயவெனெச்சத்தின் இரி 

பரயெ பரிச்து என்பதன் சோலலிசையளபேடை. வம்பு-புதுமை; அதனை 
யூடையவன், வம்பலன்: ௮ல் - வேண்டாவழிச்சாரியை. அம்பலென்பது - 

வெளிப்படச் சொல் நிகழ்த்தாமல் முணுமுணுத்துச் சொல்லுத வென்று 

பொருள்படு மெனவும், இதன் இனமாகிய ௮லரென்பது-பலரறிய வெளிப் 

படையாச்சொல்லித் தூற்றதலென்று பொருள்படு மெனவும் இறையனு 

ரகப்போரளுரையாலும், தோல்காப்பிய நச்சினார்க்கினியத்தாலுச் தெரி 
இன்றது. மணிமேகலையில் 'கினச்வென் மகனாசத் தோன்றியதாஉம், மனக் 

இனியாற்கு நீ மகளாயதாஉம், பண்டும் பண்டும் பலபிறப்புளவால், சண்ட 
பிறவியே யல்ல காரிகை?? என்றவிடத்து * மகள்? என்பதுபோல, இங்கே 

பெண்” என்பது - மனைவியென்ற பொருளில் வரத. (௪) 

௮௮. பரவா வெளிப்படாப் பல்லோர்கட் டங்கா 

வுரவோர்கட் காமகோ Cure Carns 
விரவாரு ணாணுப் படலஞ்சி யாது 

மூரையாதுள் ளாறி விடும். 

(இ-ள்.) உரவோர்கண் - புத்திபல முடையவரிடத்து (உள்ளதாற), 

சாமம் சோய்-சாமவியாதியானத, பாவா-வளராமலும், வெளிப்படா-வெளி



பால். ] ௯ - ஆம் அதிகாரம்,---பிறர்மனை ஈயவாமை. ௮0௫ 

யாகாமலும், பல்லோர்சண் தங்கா - பலரிடத்துஞ் சென்று தங்காமலும், 

விரவாருள் சாணுப்படல் அஞ்ச? - (௮ச்சோய்) கலவாதவரிடத்து வெட்சப் 

படுவதற்குப் பயர்து, யாதும் உரையா - ஒன்றுஞ்சொல்லாமல், உள் ஆறி 
விடும் - உள்ளேயே அ௮டங்குப்போம்; (அஆதலால்),--ஐஓ சொடிது - (௮2) 

மிகவுங் சகொடியத! (௭- று.) 

அறிவுடையார்க்கும் வினைவசத்தாற் சாமமுண்டாகலாம்; அது விருத்தி 

யாசாமலும், வெளிப்படாமலும், பல விஷயங்களித் செல்லாமலும் உள்ளே 

யே ஆறிப்போம்; எனெனில்,--பலர்க்கும் சாணவேண்டி யிருப்பதனால், 

ஆனபடியால், ௮2 மிகவுங்கொடியது என்பதாம். கொடிது என்றது, சாம 

த். தின் இமையை நோகச்? அசையும் பொறுக்ரொர்களேயென்று உண்டான 

வியப்பினாலென ௮றிக,. 

அறிவுடையோர் சாமமிகுதியாற் பிறர்மனைஈயவா ரென்ற சம்பந்தம் 
பற்றி, இச்செய்யுள் இவ்வஇிகாரத்திர் சேர்ச்சப்பட்ட த. 

பரவா, வெளிப்படா, தங்சா - ஈறுகெட்டஎதிர்மறைவினையெச்சம்கள். 

ஈறுகெட்ட எதிர்மறை வினையெசசங்களின் முன்னே ௨லியியல்பாதற்கு விதி 
யில்லையாதலால், *வெளிப்படா பல்லோர்கட்டங்கர? என்ற பாடம் கொள் 

எத்தக்கதன்று: எதிர்மறைப் பலவின்பால் முற்றெச்சமாச் கொண்டு, ::௮ல் 

வழியாமாமியா ழற்றுழன் மீகா'” என்றபடி. இயல்பானதாகக் கொள்ளலா 
காதோவெனின்,--ஆகாத; £கொடித? என்ற ஒன்றன்பால்முற்றோடு மாறு 

படுதலால், இணி, பரவாது, வெளிப்படாது, தங்காது என்ற எதிர்மறை 

யொன்றன்பால்முற்றுக்சள் ஈறுகெட்டு கின்ரனவெனக் கொள்ளின், இயல் 
பாதற்கு இடமுண்டு, தியொழுச்சமுடையவரது இகழ்ச்சி ஒருபொருளாசப் 

பாராட்டத் தக்கதன் ரூதலால், !விரவாருள் ராணுப்பட லஞ்ச: என்றார், 

(யா துமுஸாயா க” என்றது - சிறிதும் வெளிப்படாது என்பதை யுணர்த்த 
வர்த குறிப்புமொழி. இனி, பிறர் யாதும் கூறிப் பழிக்க இடமில்லாதபடி, 

யென்று கொள்ளலாம், ஆறிவிடும் என்பதில், விர என்பது - துணிவுப் 

பொருளை விளக்கிற்று, காமம்-தற்சம வடசொல். மனத்தையும் உடம் 

பையும் வருத்துதலினால், காமம் (கோய்”என ப்பட்டது. ஒ-றப்பு; அளபெ 

டை - செய்யுளிசைகிறைக்சவர்தது. ஏ-தேற்றம். காணு, உ- சாரியை.(௮) 

௮௯. ௮ம்பு மழலு மவிர்கதிர் ஞாயிறும் 

வெம்பிச் சுடிலும் புறஞ்சுடும்--வெம்பிக் 

சவற்றி மனத்தைச் சுடுதலாற் காம 

மவற்றினு மஞ்சப் படும். 

(இ-ள்.) அம்பும் - பாணமும், ௮ழலும்-நெருப்பும், அவிர் சதிர் ஞாயி 

றும்-விளங்குசன்ற கரணங்களையுடைய சூரியலும், வெம்பி சுடினும் - வெப் 

பங்கொண்டு சுட்டாலும், புறம் சுடும் - புறமாகெய உடம்பையே சுடவல்லன 
வாம்; காமம் - பெண்ணாசையோ வென்றால், வெம்பி - வெப்பல்கொண்டு, 
மனத்தை - ௮கமாயெ நெஞ்சத்தை, கவற்றி - சகவ$லைப்படுத்தி, சுடுதலால் -



௮௬ நாலடியார். | அறத்துப்பால், 

எரித்தலினால், ௮வத்றினும் - ௮ர்.2 அம்பு முதலியவற்றினும் (அதிகமாக), 

அஞ்சப்படும்--; (௭ - று.) 
புஉத்தையே சுவெனவாடய ௮ம்புமு.தலிய உபமானப்பொருள்களினும் 

௮கத்தைச்சுடுங் காமமாகிய உபமேயப்பொருளுச்கு உள்ள வேறுபாடு தோ 

ன்றச் கூறினமையால், இத, வேற்றுமையணியின் பா ற்படும். 

ஞாயிறு: நாயிறு; முதற்போலி, கவற்றி - வினையெச்சம்; கவல் என் 

பதன் பிறவினையாயெ சவற்று - பகுதி; இதில், பிறவினைவிகுதி - று, 

இச்செய்யுள் முழுவதும் டுயற்சீரான் அமைர் துள்ள௮, (க) 

௬௯௦. ஊரு ளெழுந்த வுருகெழு செந்தீக்கு 

கீருட் குளித்து முயலாகு--நீருட் 

குளிப்பினும் காமஞ் சுடுமேகுன் றேறி 

யொளிப்பிலுங் காமஞ் சுடும், 

(இ-ள்.) ஊருள் எழுக்த - (சான் இருக்கும்) ஊர்முமுவதிலும் பற்றி 
யெழுச்த, உரு கெழு செம் தீக்கு-உருவம் விளங்கு செம்மையானரெருப் 

புக்கு, நீருள் குளித் தும் - கண்ணீருள் மூழ்கியாயினும், உயல் ஆகும்- தப்பிப் 

பிழைக்கச்கூடும்; காமம்- காமமாகய நெருப்பு, கருள் குளிப்பினும் - நீருள் 

மூழ்னொலும், சுடமே-சுடாமல்விடாத; சாமம்--, குன்று ஏறி ஒளிப்பினும்- 

மலைமேலேறி ஒளித்துச்சொண்டாலும், சுடும்--; (எ - று,) 

ஆதலால், கெருப்பினும் அஞ்சப்படு மென்பது கருத்த, 

காலத்தால் வருவதொன்றோ காமத்தாற் கனலும்லெர்தீச, லேத்தா 

லழிவதன்றிச் செய்யத்தானாவ தண்டோ”? எனச் கம்பராமாயணத்து வரு 

a ph சாண்ச. உரு - ரூபமென்னும் ௨டசொல்லின் திரிபு. “உருகெழு” என் 

பதற்கு - அஞ்சத்தக்சசன்மை மிக்க என்றும் கொள்ளலாம்; அப்பொழுது, 

(உர? என்பது - உரிச்சொல்: “௨௫ உட்காகும்?? என்ற தோலகாப்பியச் 

சூத்திரல் காண்க, செச்£-திக்குச்செம்மை, இயஙிகைபற்றிய துடை மோழி: 

இனம்விலக்க வச்சதன்று, காமச்தை கெருப்பென்றத, தான்சேர்ந்த 

இடத்தை எரித்து அழித்தலால்.உயல் - உய்தல்: தொழிற்பெயர்; உய்-பகுதி, 

நீருள்மூழ்கு நின்றாரையும் செடுர் தாரஞ்சென்றுஅசப்படாது கின்றாரை 

யும் சுடமாட்டாத நெருப்பா உபமானத்தினும்,௮அக்கனம் நின்றாரையுஞ் 

சுடவல்ல காமமாக உபமேயப்பொருளுசக்கு உள்ள வேறுபாடு தோன்றச் 
கூறினமையால், இதுவும் - வேற்றுமையணி; வடநூலார் வ்யதிரேகாலங் 

காரம் என்பர். 

இனி, இப்பாட்டுக்கு- சாமத்தாலாயெ பாவம் புண்ணியதீர்த்தங்களிற் 

சென்று நீராதெலினாலும் பெரியமலைமேலேறி ஏகாந்தமாச இருக்து ௮ரிய 
தவஞ் செய்தலாலும தீர்தற்சரியது என்னும் சருத்துப்பட உரைப்பாரு 

முளர். 

இவ்விரண்டு செய்யுட்களாலும், பிறர்மனையத்தலுச்குக் காரணமான 

சாமத்தின் கொடுமையைச் கூறிஞர். (௪0)
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௮ஃதாவது- வறியவராய் இரர் தவர்க்கு இல்லையென்னாமற் கொடுத்தல் 

வேண்டு மென்பதை உணர்த்துவது, இல்வாழ்வானுச்குப் பிறர்மனைஈய 

வாமைபோல ஈசைகச்குணமும் இன்றியமையாதாதலின், இது அதன்பின் 

வைக்கப்பட்டது, இம்மைக்குப் புகழையும் மறுமைக்குப் புண்ணியத் 

தையுச் தவராமல் மிகவிளைத்தலில் ஈகை பிறாமனைஈயவரமையையும், இம் 

மையிற் பழியையும் மறுமையிற் பாவத்தையுர் தவராமல் மிகவிளைத்தலில் 

சுகையின்மை பிறர்மனைஈயத்தலையும் போலுதலால், ஈகை பிறர்மனைஈய 

வாமையை யடுத்துக் கூறத்தச்சக குணமாயிற்றென்ச, ஈகை - (கை? விகுதி 

பெற்ற தொழிற்பெயர். 

௯௧. இல்லா விடத்து மியைந்த வளவினா 

லுள்ள விடம்போற் பெரிதுவந்த--மெல்லக் 

கொடையொடு பட்ட குணனுடை மாந்தர்க் 
கடையாவா மாண்டைக் கதவு. 

(இ-ள்.) இல்லா இடத்தும் - (தமக்குச் செல்வம்) இல்லாமற்போன 

காலத்தும், இயைஈத அளவினால் - (தமக்குச்) கூடியமட்டில், உள்ள இடம் 

போல்-(செல்வம்) உள்ள காலத்திற்போல, பெரிது உவர்.து -(இரப்பவர்வரு 

கைக்கு) மிகவும் ம௫ழ்ச் து, மெல்ல-சரச்தமாக, கொடையொடு - கொடுத்த 

லோடு,பட்ட-கூடின, குணன் உடை மார்தர்ச்கு-ஈற்குணமுள்எமனிதர்க்கு, 

அண்டை சதவு-அவ்வுலகத்துச்சதவுகள், அடையா-மூட்ப்பட்டிரா; (௭-று,) 

எப்பொழுதும் இரப்பவர்க்குக கொடுப்பவரது வருகையை Cares 

மேலுலகத்தவர் தம் உலகத்துச் கதவைத் திறர் துவைப்பர் என்பதாம்) என் 

றத, தானஞ்செய்பவர்ச்கு மறுமைப்பயன் தவருது ஏித்திச்கு மென்றவாறு. 

(பெரிதுவர்து”, மெல்ல” என்றவற்றால், இரப்பவரைக் சண்டபொழுது 

முகமலர்ச்சியும் அவர் நெருங்க வர்தபொழுது இன்சொல்லு முடைமை 

சுசைச்கு இலச்சணமென்பது விளங்கும். 

ஆம்- அசை, உம்மை-இழிவுறப்போடு எசசப்பொருளது. பெரிது-குறிப்பு 

முற்றெச்ச வினையுரி. குணன் - ஈற்றுப்போலி, உடை - உடைய என்னுள் 
குறிப்புப் பெயரெச்சத்து அகரலீறு தொகுத்தல். மார்தர் - ஒருமையில் 

லாமல் எப்பொழுதும் பன்மையிலேயே வநம் பேயர்; இதனை உடழாலார் 
நித்யயஹுவசநம் என்பர், ஆண்டை, ஐ- சாரியை; : ஐயீற்றுடைச் 

குற்றுசரமு முளலே?. 
மேல் ஈயாமை என்னும் அ௮திகாரத்து '“ஈட்டார்ச்கும் ஈள்ளாதவர்ச் 

கும்?” என்னுஞ் செய்யுள், இதனோடு ஒப்புசோக்கத்தச்கது. (௧)



௮௮ நாலடியார், [ அறத்துப் 

௯௨, முன்னரே சாநாண் முனிதக்க மூப்புள 

பின்னரும் பீடழிக்கு நோயுள--கொன்னே 
பரவன்மின் பற்றன்மின் பாத்துண்மின் யாதுங் 

கரவன்மின் கைத்துண்டாம் போம்.து. 

(இ-ள்.) முன்னரே - (உங்கள்) முன்னமே, சாம் சாள்-இறச்குங்கால 

மும், மூனிதச்ச மூப்பு - வெறுத்தற்குத்தச்க கிழத்தனமும், உள - உள்ளன; 

பின்னரும் - ௮வைமாச்திரமேயன்றி மேலும், மீடு அழிச்கும் சோய் - வலி 

மையைச் குலைக்கும்படியான வியாதிகளும், உள - உள்ளன; (ஆதலால்), 
கைத்து உண்டாம் போழ்து - கைப்பொருள் உண்டாயிருச்சகுங் காலத்தில், 
கொன்னே - வீணாக, பரவனமின் - (மேலுஞ்சம்பாதித்தற்கு) அலையாதிருல் 
சள்; பற்றன்மின்- (உள்ளபொருளை உலோபத்தால்) இறுக்கப் பிடியா திரும் 

கள்; பாத்து உண்மின் - (யரவர்க்குஞ் சோறுமுதலியவற்றைப்) பகுத்துக் 

கொடுத்து (மிகுதியை) உண்ணுங்கள்; யாதும் கரவன்மின் - (பிறரால் இரக் 

சப்பட்டவற்றுள்) எதையும் ஒளியா திருங்கள்; (௪ - று,) 

முன்னரே- பிரதியக்ூமாக என்றபடி; என்றது, நீங்கள் கட்புலனாகக் 

காண உலகத்திற் பலர்க்கும் பிணிமூப்புச்சாச்காடுகள் உண்டாகின் றரனவஷே 
அவற்றைச்சண்டாயினும், ஈமக்கும் இவை உண்டென்று துணியலாகாதோ? 
என்றவாறு, அன்றி, பிறப்பெடுக்குமுன்னமே சாகாள்முதலியன முன்னைய 
வினைக்கு ஏற்ப அமைந்துள்ளன எண்றவாறுமாம். பாவன்மின் - Pe ss 

மட்டில் திருப்தி யுடையரா யிருல்கள் என்றபடி, ::பகுத்துண்டு பல்லுயி 

சோம்புதல் நாலோர், தொகுத்தவற்று ளெல்லாச் தலை”? என்ப வாதலால், 

(பாத்துண்மின்” என்றார். திநக்தறளில் பழியஞ்சிப் பாத்தூணுடைத் 

தாயின்”? என்றவிடத்து, “பாத்தூண்” என்றதற்கு, பரிமேலழகர் அப்பொ 

ருளை இயல்புடைய மூவர்முதலாயினார்க்கும், தென்புலத்தார் முதலிய சால் 

வர்ச்கும் பகுத்துத் தானுண்டல்” என உரைததது உணரத்தக்க து, 

(முனிதக்ச? என்பதில், முனி என்பது - முதனிலைத் தொழிற்பெயர்; 

சான்கரம்வேற்றுமைத்தொகை, பாத்து என்பதில், பகு என்பதன் மரூ௨ 

வாசயெ பா - பகுதி, (௨) 

௬௯௩. நடுக்குற்றுத் தற்சேந்தார் துன்பந் துடையார் 
கொடுத்துத்தான் றுய்ப்பிலு மீண்டுங்கா லீண்டு 

மிடுக்குற்றுப் பற்றினு நில்லாது செல்வம் 

விடுக்கும் வினையுலந்தக் கால், 

(இ- ள்.) செல்வம்--, ஈண்டும் கால்-(சல்வினையால்) வளருங்காலத்து, 

கொடுத்து தான் தய்ப்பினும்- (பிறர்க்குவி)சொடுத் துத் தானும் அனுபவித்து 
வந்தாலும், எண்டும் - வளரும்; விடுக்கும் வினை உலந்தக்கால் - (மு.ற்பிறப் 

பிற்செய்து குறையாக) விட்ட ௮்ஈல்வினை முடிர் தசாலத்து, இடுச்குற்று 
பற்றினும் - இறுச்ப் பிடித்தாலும், சில்லாது - நிலைபெறும் போய்விடும்;
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(இதனை அறியாத பலர்), நடுக்கு உற்று தன் சேர்ச்தார் - (வறுமையினால்) 
நடுங்குதலை ௮டைச்து தம்மைச் சேர்ர்தவசத, துன்பம் - துன்பத், 

தடையார் - (அவர்மேண்டியன கொடுத்துப்) போக்கார்; (௪-ற,) 

அங்கனம் இருச்சலாகாத், தானும் அனுபவித்துப் பிதர்ச்குமங்கொடுத் 

சில்வேண்டும் என்பதாம், 

ஊற்றுநீர் இறைக்க இறைசக்சச் சு. ரத்தல்போலப் பொருள் தானஞ்செய் 
யச்செய்யச் செழிக்கு மென்பார், கொடுத்துச் தான் தய்ப்பினு மீண்டுங் 

கா லீண்டும்” என்றார்; பிறர்க்குச் கொடுத்தலால் கைப்பொருள் செலவழி 

ந் போகப் பின்பு வறுமைப்படவேண்டிலருமே யென்று கருதி, கொடுக்கப் 

பின்வாங்குகிறவரை நோக்கி :பொருளழிதர்குக் சாரணம் வினைப்பயனே 
யன்றி ஈகையன்று” என்று பின்னிரண்டடிகளால் விளக்இயவாறு, 

(தற்சேர்ந்தார்,” (தான் தய்ப்பின்” என, பன்மைவரவேண்டியவிடத்து 

ஒருமை மயங்கெந்தத - வழவமைதி; ஒரமைப்பன்மைமயக்கம்; [ஈன் - 

பொது -௨௯,] இடுக்கு, கடிக்கு - ழதனிலைதீரிந்ததோமீற்பேயர், மிடுக்கு 
உற்று எனப் பிரித்து - வவிமைபொருகச்தி யென்றும் பொருள் கொள்வர், 

இப்பாட்டு, இரண்டாமடி முதலிலும், சான்காமடி. அதன் பின்னும், 

மூன்றாமடி ௮தன்பின்லும், முதலடி ௮தன் பின்னுமாக முன்பின்னாக எடு 

த்து மாற்றிப் பொருள் கொள்ளப்படுதலால்,இ.து, ஏற்புழி யெடுத் டன் கூட் 

றும் அடியதாகயெ அடிமறிமாற்றுப்போநள்கோளாம்; (ஈன்-பொது-௪௮.] 

இத - ஒரவிகற்ப இன்னிசைவேண்பா ;) மேல் ௬௬, ௧0௦ - அம் 
பாட்டுக்களும் ௮2, (௩) 

௯௪, இம்மி யரிசத் துணையாலும் வைகலு 
தம்மி லியைவ கொடுத்துண்மி--லும்மைக் 

கொடா௮ தவரென்பர் குண்டுநீர் வையத் 

தீடா௮ வடுப்பி னவர், 

(இ-ள்.) வைகலும் - காள்தோறும், இம்மி ௮ரிச துணை ஆனும் - இம்மி 

Quer gn gf யவ்வளவாயினும், நும்மில் இயைவ - உங்களுக்குக் கொ 
டுக்கக்கூடியவற்றை, கொடுத்து - (பிறர்க்குக்) கொடுத்து, உண்மின் - (மிகு 

இயை) உண்ணுங்கள்; (௮ல்வாறு செய்யாவிட்டால்), குண்டு நீர் வையத்து - 
அழமாகய நீரையுடைய சடலாற் சூழப்பட்ட இர்நிலவுலகத்தில், ௮டா 

அடுப்பினவர் - சமைக்காத அடுப்பையுடைய சோற்றுப் பிச்சைக்கு வரும் 
வறியவர், உம்மை - உங்களை, சொடாதவர் என்பர் - சொரடுக்காச லோபிச 
ளென்று இகழ்வார்; (எ - று.) 

மறுமைச்கு வேண்டிய ஈல்வினையின்பொருட்டுக் சொடாவிட்டாலும் 

இம்மைக்குவேண்டிய புகழின்பொருட்டாகவாயினும் கொடுக்க ளென்௦ப%, 

இனி, பின்னிரண்டடிக்கு- பூமியில் வறியவர் மு.ற்மிறப்மில் தானஞ் 
செய்யாதவ ரெனப்பருவ ராதலா லென்றும் பொருள்கொள்ளலாம்; 

12



௯௦ நாலடியார். [ அறத்துப் 

உம்மை - முற்பிறப்பு: அப்பொழுது கருத்து, மறபிறப்பில் நீங்கள் செல்வ 

மூடையரா யிருக்கவேண்டி இப்பிறப்பில் தானஞ்செய்யுகக ளென்பதாம், 

சிந்தாமணியில் ::இம்மியன நுண்பொருள்கள்?? என்றவிடத்து, ஈச்ச 
ஞர்க்கெனியர் :இம்மியரிரி - மத்தக்காய்ப் புல்லரிசி? என உரைத்தது அறி 

யத்தச்சத, இத, (தினை என்பதுபோல, றுமைக்கு எடுத் தச்சாட்டுிவதோர் 

அளவை, இயைவ-பெயர், அளபெடைகள், செய்யுளோசை கிறைச்சவர் தன; 

அலூட்டக்காண்க. என்பர் - சேயப்பாட்டுவீனைப்போநளிஃவந்த சேய் 
வினை, (௪) 

௬௫. மறுமையு மிம்மையு கோக்கி யொருவர்க் 

குறுமா நியைவ கொடுத்தல்--வறுமையா 
லித லிசையா தெனிலு மிரவாமை 

யித லிரட்டி யுறும், 

(இ-ள்.) மறுமையும் இம்மையும் ரோச்கி - மேலுலக த.துப் பயனையும் 

இவ்வலசத்துப் பயனையும் ஈன்றாக ஆராய்ந்து, ஒருவர்க்கு - ஒருவருக்கு, 

இயைவ - கொடுக்கக்கூடியவற்றை, உறும் ஆற - தசசபடியே, கொடுத்தல்- 

கொடுக்கக்கடவர்; உறுமையால் - இல்லாமையால், ஈதல் இசையாது எனி 

னும் - கொடுத்தல் இசையாமற்போனாலும், இரவரமை - யாசியாதிருத் 

தல், ஈதல் இரட்டி உறும்-கொடுத்சலினும் இருமடஙகு ஈல்லஜாகும்;(எ-று.,) 

மறுமையிழ் சுவர்ச்ச இன்பமும், இம்மையிற் புகழ்ப்பெருமையும் வரு 

வதை Garé இயைந்தவளவு பிறர்க்குக் கொடுக்கவேண்டும்; அவ்வாறு 

கொடுக்சச்கூடாமற் போனாலும் தான் பிறரை இரவாமலிருப்ப.து மிகவும் 

கல்லது என்பதாம். 

மறுமை, இம்மை - அகுபெயர்கள். உறுமாறு கொடுத்தல் - தச்ககாலச் 

இல் முகமலர்ச்து ஈல்மனததோடும் இன்சொல்லோடும் கைம்மாறு ௧௫௬ 

தாது கொடுத்தல், இயை - பெயர். கொடுததல் - சல்லீற்று உடன்பாட்டு 

வியங்கோள். இரட்டி - இரட்டுதலுடையத: இரட்டெசல் - இரண்டாகுசல்; 
இ - பெயர்விகுதி. 

மூன்றாமடி - ழற்றுமோனை. (டு) 

௬௯௬. ௩வூருள் வேதிகை சுற்றுக்கோட் புக்க 

படுபனை யன்னர் பலர்நஈச்ச வாழ்வார் 
குடிகொழுத்தக் கண்ணுங் கொடுத்துண்ணா மாக்க 

ளிகொட்டு ளேற்றைப் பனை, 

(இ-ள்,) பலர் ஈச்ச வாழ்வார் - பலரும் (தம்மை) விரும்பிவந்து அடுத் 

துப் பயன்கொள்ளும்படி. வாழ்பவர்,--நடுஊருள் - ஊர்நடுவில், வேதிகை 

சுற்றுக்கோள் புக்க - மேடையினால் எல்லாப்புறமுஞ் சூழ்ச்துசொள்ளு 

தலைப் பொருந்திய, ப பனை ௮ன்னர-காய்த்தல் பொருச்திய பெண்பனை 

மரல்களை ஒப்பர்; குடி சொழுத்தச்சண்ணும் - (தமத) குடித்தனம் (செல் 
வத்தால்) மிச்சவிடத்.தும், சொடுத் த உண்ணா மாச்கள் - (பிறர்க்குக்) கொடு



பால். ] ௧௦ - ஆம் அதிகாரம்.--ஈகை. ௯௧ 

தீத (சீ தாமும்) உண்ணை மனிதர், இகொட்டுள் ஏற்றை பனை - சுகொட்டி 
லுள்ள காய்க்காத ஆண்டனைமரங்களை ஒப்பர்) (௭- று.) 

பரிசுத்தமான ஊர்சஈடுவிர் பழர்தரும் பனைமரம் ஒன்று இருர்து அதைச் 

சுற்றிலுர் திண்ணையு மிருச் தால் வேண்டியவர்வச் து பழம்பறித்துக்சொண்டு 

அத் இண்ணைமேவிருர்து புசித்தல்போல, உயர்குலத்துப்பிறந்த உபகாரி 

களை யாவரும் oF g 706g அவரிடத்.த.த் தமச்குவேண்டும் பயன்களைப் 

பெறுவர்; அபரிசுத்தமான இடததில் தோன்றிப் பலனையுச்தராத மரத்தை 

எவரும் சேராதவாறுபோல, இழிகுலத் தப்பிறர் த லோபிகளாயினாரை ஒரு 

வரும் ௮டையார் என்றபடி, 

“பயன்மர முள்ளூர்ப் பழுத்தற்றாற் செல்வம், ஈயனுடையானசட்படி 

ன்?” என்ற திநக்தற்ளும், உதவுமாடயோ, பார்செழுபயன்மரம் பழுத்தற்றா 

சவம்'* என்ற கம்பராமாயண்மும்)  சற்றையஞ்சுடர்மணி கனக மேனைய, 

பிற்றை யென்னா கருள் பெரியர் வண்மைபோன், மதறவணுள்ள பன்மர 

மூர் தம்பய, னெற்றையு முலப்புரறு! திகைசான் றவே”” என்ற கந்தபுராண 

மும் சாணத்தக்கன, 

(ஊர்ஈடு? என்பது :நடுவூ்? என முன்பின்னாகத் தொகச்குவர்ச அரும் 

வேற்றுமைத்தொகை; டூலக்கணப்போலி எனவும்படும், வேதிகை - வேதி 

சா என்னும் வடசொல் ஏறுதிரிர்தது. சுற்றுக்கோள் - சுற்றுக்சொள் என் 

னும் முதனிலை திரிந்த தோழிற்பேயர், பபெனை - வினைத்தொகை, செல்வம் 

மிகுதியாக இருக்கவும் கொடுத்து உண்ணாக௨ரது இழிவு தோன் மாக்கள்" 

என்றார். மாக்களெனப்படலொர், மனவுணர்ச்சியில்லா மல் ஐம்பொறி யறிவு 

மாத்தரமேயுடைய விலங்குபோன்ற ஒருசார்மானிடங்கள்; மா என்பது 

விலங்இன் பெயராதலால், அதன் பன்மையாகிய மாக்கள் என்பது மிருக 

ப்ராயராகிய ௮விஷே௫செளைக் குறிச்குமென்ச. மக்களாவார் - ஐம்பொறி 

யுணர்வோடு மனவறிவு முடையவர்; விஷவேகசளான மனிதர்: மாவு மாக் 

களு மையறிவின வே,” மச்சள்தகாமே ஆறறிவுயிோ”' என்.௦ தோலகாப்பி 
யச் சூத்திரங்களைக் காண்க. இகொடு - (உயிர்ரீங்கெய உடல்களை) இடும் 

காடு; இடுதல் - கொண்டுபோகடுதல், 

ஏற்றை - ஆண்பெயர்; :'ஆற்றலொடு புணர்ச்த ஆண்பாற் கெல்லாம், 

ஏற்றைச்ளெவி யுரித்சென மொழிப'"என்னு் தோலகாப்பியர் சூத்திரத்து 

எல்லாம்” என்றதனால், சிறுபான்மை ஆற்ரலில்லாததர்கும் இத கொள் 

எப்பட்டது. ஏற்றுப்பனை? என்று பாடமோதுவாரும் ௨ளர். மேற்காட்டிய 

“அற்றலொடுபுணர்ச் த?” என்ற தொல்காப்பியச சூத்திரத்தி னுரையில், சச் 

Reni é@oAwi (எல்லாம் என்றதனால், சிறுபான்மை ஆற்ரலில்லாதன வுங் 

சொள்ச; ௮.த :(இகோாட்டு ளேற்றைப்பனை?”? என்பது போன்று வருவன ? 

என்று இதனையே உதா ரணங்காட்டியதனால், ௮ப்பாடங்கொளளப்படாது, 

(ஏற்றைப்பனை” என்ற பாடமே கொள்ளப்பட்டது. தொல்காப்பியர் “er gra 

ஏற்றையும்!” என்று இரண்டு பெயர்களையும் உடன்வைத்துச் கச்திரஞ்செய்
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துள்ள தனால், (ஏம” என்பதுபோல *ஏற்றை! என்பதும் தனியே ஒரு பெய 

சென்றும், ஏற என்பது ஏற்றை என ஐகாரச்சாரியை பெற்றதன்ழென்றும் 

அறிக, (#) 
௯௭. பெயற்பான் மழைபெய்யாக் கண்ணு முலகஞ் 

செயற்பால செய்யா விடிலுங்--கயற்புலால் 

புன்னை கடியும் பொாருகடற் றண்சேர்ப்ப 

வென்னை யுலகுய்யு மாறு, 

(இ-ள்.) கயல் புலால் - மீன்களின் புலால்காற்றத்தை, புன்னை -புன் 

னைமலர்கள், சடியும்-நீச்கப்பெற்ற, பொரு- அலைமோதுகின் 2, சடல் -௧ட 
வின், தண் - குளிர்ச்சியான, சேர்ப்ப - சகரையைய/டையவனே!--மழை-மே 

கங்கள், பெயல் பால் - பெய்யப்படுச் தன்மையுடைய நீரை, பெய்யாக்கண் 

ணும் - (சாலத்திற்) பெய்யா விட்டாலும், உலகம் - உயர்ந்தோர், செயல் 

பால - செய்யத்தக்க உசவிகளை, செய்யாவிடினும் . (சாலத்திற்) செய்யா 

விட்டாலும், உலகு - உலகத்து உயிர்கள், உய்யும் ஆறு - பிழைக்கும் வழி, 

என்னை -யாதோ? (எ - று.)--சேர்ப்பு - கரை. 

எல்லா வுயிர்களும் உய்வசற்கு மழைபொழி௮த இன்றி யமையாத 

வாறுபோல, இல்லாதவரெல்லாம் உயிர்வாழ்வசற்கு உள்ளவர் ஈதல் இன்றி 

யமையாதென்பது கருத்து, 

பெயற்பால் - ௮ன்மொழிததொகை, இனி, பெயற்பால் - பெய்தற்கு 

உரிய காலத்தில், மழை பெய்யாச்சண்ணும் - மழைபெய்யாவிட்டால் என் 

றும் உரைக்கலாம். பெய்யாச்சண் என்பது - கண்ணீற்று எதிர்மறைவினை 

யெச்சமாகிய ஒருமொழி யென்றாவத, ஈறுகெட்ட எதிர்மறைப் பெயரெச் 
சத்தொட பென்றா௨து கொள்ளத்தச்சது 'உலகமென்பது உயர்க்தோர் 

மாட்டே” ஆதலால், உலகம்” 

எனச் சிறப்புப்பொருள் கொள்ளப்பட்டது, செயற்பால : செய்தற்கு உரிய 

என்ற பொதுமொழிக்கு உயர்ச்தோர் 

வை யென்ற நான்காம்வேற்றுமைத்தொகைநிலைத்தொடராடெய பெயர், 
சயல், புன்னை - இலை மகெய்தனிலத்த.ச் கருப்பொருள்கள். 'சகயற்புலால் 

புன்னைகடியும்” என்றதனால், புன்னைப்பூவின் பரிமளமிகுதி விளக்கும். 
என்னை, ஐ.- சாரியை. 

(பெயற்பால் மழைபெய்யாச்கண்ணும்” என்ற உபமானமும், உலகம் 

செயற்பால செய்யாவிடினும்? என்ற உபமேயமும் 'உலகுய்யுமாறு என்னை? 

என்ற ஒருதன்மையில் முடிக்கப்பட்டதனால், இத, தீபகாலங்காஈமாம்; 
தமிழில் விளக்கணி எனப்படும். 

£ கைம்மாறு வேண்டா சடப்பாடு மாரிமாட், டென்னாற்றும் சொல்லோ 
வுலகு” என்ற திநக்தறளீலும் கைம்மாறுகருதாது மழைபொழியும் மேசம் 
கைம்மாறு கருதாது உயாச்சோர் செய்யும் உதவிக்கு ௨வமை கூறப்பட்ட 

வாறு உணர்ச, (sr)



பால்,] ௧௦ - ஆம் அதிகாரம் ஈகை, ௩௩ 

௯.௮, ஏற்றகை மாற்றாமை யென்னாலுச் தாம்வரையா 
ராற்ருதார்க் வதா மாண்கட--னாற்றின் 

மலிகடற் றண்சேர்ப்ப மாீவார்க் தேல் 

பொலிகட னென்னும் பெயர்த்து, 

(இ-௭.) மலி கடல் தண் சேர்ப்ப - (வளங்கள்)மிகுச்.த சடலின் குளிர் 
நத துறையையுடையவனே !--ஏற்ற கை-(யாசசன்)இரச்.த ஏர்திய கையை, 

மாற்றாமை - மறுச்சாமல், என் ஆனும் - (தமக்கு உள்ளத) யாதொன்மழை 

யாயினும், தாம் வரையார் - தாம் (இன்னார்ச்கு இன்னசைச்கொடுச்சலா 

மென்றுங் கொடுச்சலாகாதென்றும்) வரைர் தகொள்ளாதவராய், ஆற்றா 

தார்க்கு - பிரதியுபசாரஞ்செய்யமாட்டாத வறியவர்க்கு, ஈவது - கொடுப் 

பதுவே, ௮ண் கடன் ௮ம் - உச்தமபுருஷர்களுச்குக் கடமையாம்; ஆற் 

றின் - (தாம்) கொடுப்பதானால், மாறு ஈவார்க்கு - கைம்மாறு கொடுக்ச 
வல்லஉர்ச்கு, ஈதல் - கொடுத்தல்,--பொலி சடன் என்னும் பெயர்த்து - 

கொழுத்த சடன்கொடுத்த லென்னும் பெயரையுடையது ; (எ-று) 

இல்லையென்று மறுச்காமலும், உறவு ஈண்பு அயல் என்னும் வேறுபாடு 

சோச்சாமலும் வறியோர்ச்கு ௮வர் இரச்த பொருளைத் தமச்கு இயைந்த 
வளவு கொடுத்தல்வேண்டும்; அதுவே தான மென்று ெப்புட் பெறும்: 

அன் றி, பிரதியுபகாரஞ்செய்யவல்லஷர்க்கு [வறியரல்லாதார்ச்கு]ச் கொடுப் 

பத, சகடன்கொடுத்தல்போ லாகுமேயன்றித் தானமாசமாட்டாத என்ப 

தாம், இப்பாட்டின்கருத்தை :' வறியார்ச் கொன்றீவதே மீசை மற்றெல் 

லாங், குறியெதிர்ப்பை நீர துடைத்து” என்ற திநக்தறளிலும் காண்ச. 

 அற்றுகர்க்கு ௮ளிப்போர் ௮றவிலை பகர்வோர், ஆற்றா மாக்க எரும்பச 

சளைவோர், மேற்ஹழே உலஇன் மெய்ச்நெறி வாழ்க்கை?” என்ற மணிமேகலை 
யடிசளும் சாணத்தச்கன, வரையார் என்பதற்கு-சமச்சென்று ஒன்றையும் 

வரைச் துடைத்த -க்கொள்ளாதவராய் என்றும் பொருள்கொள்ளலாம். 

ஏற்ற, ஏல் - பகுதி, கை என்பது - இங்கு இரண்டாம்வேற்றுமைத் 

தொகை யாதலால், ': குறில்வழியத் தனியைந் சொதுமுன் மேலி -மிகலு 
மாம்? என்ற விதிப்படி அதன்முன் மெலிமிகாமல் விசாரச்.து இயல்பாயி 

ற்று, மாற்றாமை - மையீற்று எதிர்மறைவினையெச்சம், மாண்கடன் ஏன்று 

எடுத்த, சிறர்தசடமை யெனினுமாம். கடலுக்கு வளங்கள் - :! ஜர்க்கோலை 

சங்கம் ஒளிர்பவளம் வெண்முசத்தம், மீர்ப்பட மூப்பினோ ant gy” cree wer, 

௯௬. இறப்பச் சிறிதென்னா தில்லென்னா தென்று 

மறப்பயன் யார்மாட்டுஞ் செய்க--முறைப்புதவி 

னையம் புகூஉர் தவச கடிஞைபோற் 

பைய நிறைத்து விடும், 

(இ-ள்) இழப்ப றிது என்னாத - (ஈமக்கு உள்ள பொருள்) மிசவுஞ் 

சிறிய த என்று எண்ணாமலும், இல் என்னாது - இல்லை யென்று சொல்லா



௬௪ நாலடியார், [அறத்துப் 

மலும், என்றும் - எப்பொழுதும், ௮றம் பயன் - சானதருமமாகிய பயனை, 

யார்மாட்டும் - யாவரிடத்தும், செய்க - செய்யக்கடவர் ; (௮ங்யனஞ்செய் 
தால், சிறிதடறிதாசச் செய்யப்பட்ட அச்செயல்), மூழை - கிரமமாக, 

புதவின் - வாயில்தோறும், ஐயம் புகூ௨உம் - பிச்சைக்குச் செல்கின்ற, தவ9- 

சர்யாசியினத,; சடிஜைபோல் - பிச்சைப்பாத்திரத்தைப்போல, பைய - 

மெல்லமெல்ல, நிறைத் தவிடும் - (அறப்பயனைப்) பூரணமாக்கும்) (எ-று) 

சிறித கொடுத்தலிற்பயனென் னென்று ஆலோச, கொடுத்தலைத் 
தவிரலாகாது ; இயன் றவளவும் இல்லையென்னாமல் யார்க்கும் எப்பொழு 

தும் கொடுச்சல் வேண்டும்; அங்கன ங்கொடுச்சப்பட்ட ஈறுசொடைகளின் 

தொகுதியால் புண்ணியப்பயன் பூர்த்திபெறும் ; வீதோறும் சிறிதுறிசாச 

இடப்பட்ட பிச்சைகளால் பிசசைச்சாரன பாத்திரம் நிறைச் துவிடவில்லை 

யா? என்பதாம், உலமையணி, 

புதவின், இன் - ஏழனுருபு. தவ - சபஸ்வீ என்னும் வடசொல் 

லின் திரிபு; தவஞ்செய்பவ னென்று பொருள், சச்யாரிகள் ௮௩ பிக்ஷை 

வாங்கெயுண்டே சீவிச்சகவேண்டு மென்பது தால் துணிபாதலால், தவூயென் 

பதற்கு - சக்யாசியென்று உசைச்சப்பட்டது, பைய - குறிப்புவினையெச்சம். 

புரும் என்பது, செய்யுளோசைநிறைச்க நெடிலாகி ௮ளபெடுத்தத ;மூன்று 

மாத்திரை; இத இன்னிசையளபெடை யன்று. (௯) 

௧௦0. கடிப்பிடு கண்முரசங் சாதத்தோர் கேட்ப 

ரிடித் து முழங்கியதோர் யோசனையோர் கேட்ப 

ரடுக்கிய மூவுலகுங் கேட்குமே சான்றோர் 

கொடுத்தா ரெனப்படுஞ் சொல். 

(இ-ள்.) கடிப்பு இடு - குறுந்தடியால் அடிச்கப்படஇன்ற, கண் - சண் 
ணினையுடைய, முரசம் - பேரிகையின் ஒலியை, காசததோர் - ஒருகாத 

சரத்து ளிருப்பவர், சேட்பர்--; இடித்து முழககூயெது - (மேசம்) இடி 

யிடித் தக் கர்ச்சித்த ஓசையை, ர் யோசனையோர் சேட்பர் - ஒருயோசனை 

தூரத்துளிருப்பவர் கேட்பர், சான்றோர் கொடுத்தார் எனப்படும் சொல் - 

பெரியோரால் (இவர் யாசகர்ச்குக்) கொடுத்தா ரெனப்பட்ட சொல்லையோ 

வென்றால், அடுக்கயெ மூ உலகும் - (ஒன்றன் மேல்்ஒன்று) அடுக்கு அடுக்காக 
அமைச்துள்ள மூன்று உலகச் சவரும், கேட்கும் - கேட்பர்) (௭- று) 

முரசொலி காததாரத்தளவும் கேட்கப்படும் ;) இடிமூழக்சம் யோசனை 

தூரத்தளவும் கேட்கப்படும்; இவர் கொடுத்தா ரென்று பெரியோர் சொல் 

ஓஞ்சொல் எல்லாவுலசங்களிலுல் கேட்கப்படும் என இங்கனம் மேன் மேலு 

யர்ச்சியணீபடக்கூறியசனால்,கொடுப்பவர தபுகழ்எங்கும்பரவுமென்பதாம். 

கடிப்பு- மூசசடிக்குக் குறு தடி) ': வாய்ப்பறையாகவும், சாக்சடிப்பாக 

வும்?” என்றார் பிறரும், சண் - வாத்தியத்தில் அடிக்கப்படும் இடம், முர 

ஜம், யோஜரா என்த ௨டசொழ்கள் இரிந்தன. காதம் - ஏழரைசாழிசை



பால். | ௧௧ - இம் அதிகாரம். பழவினை, SoG 

வழி, சாசம் யோசனை யென்பன ஒரு பொருளன வென்பா ருளராயினும், 
இம்கே, காதத்தினும் யோசனை பெரிய தென்று கொள்ளுதலே பொருத் 

தீம் : சான்குகாதச்தை யோஜனை யென்பது, ஜைஈநூல்வழச்கு; சீவகசிந் 

தாமணியில் :: தசனை கமழும் ?? என்றதற்கு - ஈச்னார்ச்ியர் !ராற்காத 
வெல்லை சாறும்? என உரைத்தது, இங்கு உணரத்தக்கத. முழங்கெயது - 

வினையாலணையும்பெயர், மூவுலகு - மேல் ஈடு £ழ் என்பன ;; சு௨ர்க்க 
மத்திய பாதாளங்கள், ஏ - தேற்றம், சான்றோர் - மூன்றாம்வேற்றுமைச் 

தொகை ; சான்றோரால் எனப்படும் என இயையும். 

இச்செய்யுள், :' யோஜாம் பேரிரறப்தற்ச மேகறாப்தற்ச தவாதறா, 

தாத்ரூணாம்தாஈறாப்தற்ச க்ரைலோக்யம்ஸசராசரம் "என்னும் வடமொழிச் 

சுலோகத்தை அடியொற்றிய து. (௧௦) 

  

௧௧ - ஆம் அதிகாரம்.--பழவினை. 

அதாவது - முற்பிறப்புக்களிற் செய்யப்பட்டசனாற் பழையனவாஇய 

நல்வினை தீவினைகள் தம்மைச்செய்த உயிர்க்குத் தம்பயன்களாகிய இன்ப 

துன்பங்களைப் பிர்பிறப்புக்களில் சுவறாமல் கருமென்பசைப் பற்றிச் கூறு 

வது. பழவினை - ஐர்மாக்தரகர்மம், இது ஊழ்” என்றும் சொல்லப்படும், 

ஈல்வினை தீவினை - புண்ணிய பாபங்கள், இக்கருமர்தான் - ஸஜ்சிதம், 

ப்ராரப்தம், ஆகாப்யம் என மூன் வகைப்படும் ; அவற்றுள், ஸஜ்சிதம் - 

பிறப்பு ௮சா.தியாய் வருதலின் உயிரால் ௮அளவில்லாமற் செய்து சேர்ச்சப் 

பட்ட வினைகளின் பயன்கள் : பீராரப்தம் - அவற்றுள் இறச்த உடம்புக 
ளால் ௮னுபவித்தன கொழியப் பிறந்த உடம்புகளால் அனுபவித்தற்கு எடுத் 

துக்கொள்ளப்பட்டன : ஆகாம்யம் - அவையன் றிப் பின்னும் ௮னுபவிக்சச் 

கடவனவாய்ச் இடர் தன; இவையெல்லாம் அடங்குதற்கு, பொதுப்பட, 
: பழவினை ” என்றார். பழவினை - பண்புத்தொகை) பழமையாகிய வினை 

யென விரியும். தானம் முதலிய ஈல்வினைகளை மூற்பிறப்புக்களிற் செய்த 
வர்கள் பிற்பிறப்புக்களிற் செல்வம் முதலியவற்றாற் பலஈன்மைகளை அனுப 
விப்ப ரென்பதையும் அவற்றைச்செய்யாத௨ர் பசி பிணி முதலியவற்றுற் 

பலதீமைகளை அனுபவிப்ப பென்பதையம் அறிவித்தற்கு, இல்வதிசாரம், 

ஈகையென்னும் ௮திகாரத்தின்பின் வைக்கப்பட்ட த. 

௧௦௧. பல்லாவு ஞூய்த்து விடினும் குழக்கன்று 

வல்லதாக் தாய்காடிக் கோடலைத்--தொல்லைப் 

பழவினையு மன்ன தகைத்தேதற் செய்த 
இழவனை நாடிக் கொளற்கு, 

(இ-ள்,) பல் ஆவுள் - பலபசுக்களின் நடுவில், உய்ச் துவிடிலும் - தான் 

செலுத்திவிடப்பட்டாலும், குழ கன்று - இளக்கன்றானது, தாய் மாடிக் 

கோடலை - (சனத) தாயைத் தானே தேடி படைதலில், வல்லது ஆம் -



௬௬ நாலடியார். [ அறத்துப் 

வல்லமையுடையதாம்;) தொல்லை பழ வினையும்- மிகவும் பழமையாகிய ௧௬ 
wep, தன் செய்த கிழவனை நாடிச் கொளற்கு - (பலஜீ௨கோடிகளுள்ளும்) 

தீன்னைச்செய்த உரிமையுடையவனைச் சேடி யடைவதில், ௮ன்ன தகை 

தீதே - அப்படிப்பட்ட தன்மையை [வல்லமையை] யுடையதேயாம்;(௭-று.) 

மிகச் சறியதாயிருப்பினும் சன்று தான் பசமந்தையின்ஈடுவில் விடப் 
பட்டால் தன் தாயையே காடி யடைஉதபோல, பழமையாகவருகிற வினை 
யும் ஜீவசோடிகளுள் தனக்கு உரியவுனையே காடி யடைய மென்பதாம்; 

உவமையணி. (யதா தேநுஸஹஸ்பேஷ்ஈ ஒத்ஸோ விர்ததி மாதரம் - 

ஏவம் பூர்வக்ருதம் சர்ம கர்த்தார மநுகச்சதி!”? என்ற மஹாபாரதத்து ஆநு 

ராஸநீகபர்வத்துச் சுலோகத்தை அடியொற்றியத, இச்செய்யுள், 

பல்லா - பண்புத்தொகை; பல--௮ : பலவென்பது, தன்முன் பிறவர 

௮சரங்கெட்டது ; [ஈன் - உயிர் - ௨0.] பல்லா வொளித்த விடினும்” என் 

இற பாடத்துச்கு-(தாய்ப்பசுவைப்) பலபசுக்கூட்டத்தி னிடையே மறைத்து 

வைத்தவிட்டாலு மென்று பொருள், விடின் என்பது - இவ்வுரையிற் 

செய்வினைப்பொருளையும்,முன்னுரையிற் செயப்பாட்டுவினைப்பொருளையும் 
உணர்த்திற்று; செயப்பாட்டுவினைப்பொரு ஞணர்த்தும்போது, gare 

சாரியையும் படுவிகு தியும் செய்யுள்விசாரத்தால் தொக்குநின் மனவென்று 

அறிக. உம் - சிறப்பும்மை. குழ - இளமையுணர்ததும் உரிசசொல், வல் 

லத - பண்படியாப்பிதர்த ஒன்றன்பாற் குறிப்புமுற்று; ௮ - சாரியை, து- 
விகுதி. ஆம் - அசை; ஆகுமெனப் பொருள்கொண்டால், வல்லது” - 

பெயராம். தாய் - இருதிணைப்பொதுப்பெயர், 

கோடலை, கொளற்கு - இரண்டனுருபும் சான்கனுருபும் ஏழாம்வேற் 

௮மையிடப்பொருளில்வர்தமையால், உரபுமயக்கம், தொல்லை - பண்புப் 

பெயா;தொல்-பகுதி ஐ-விகுதி : (இப்பகுதி'மை'விகுதிபெற்றுத் தொன்மை 

யெனவும், று? விகுதிபெற்றுத் தொன்று எனவும் வரும்.) தொல்லை, பழ- 
ஒரபோநட்பன்மோழீ ; விளையினத அ௮சாதியாய்வருக்தன்மையை வற்புறு 

த்தசற்பொருட்டு, இவ்வாறுகூறினா ரென்ச ; இனி, தொல்லையென்பதைப் 

பண்பாகுபெயராகக்கொண்டு, முற்பிறப்புக்களிற் செய்தலாற் பபமையாகிய 

வினை யென்னவமாம். உம் - இறந்தது தழுவிய எச்சம், ௮ன்ன - சுட்ட 

டியாட்பிறர்த குறிப்புப்பெயரெச்சம் ; ௮- பகுதி, ௮ - விகுதி, ன் - சாரியை, 
மற்றொரு ன் - சர்தி, தன் --செய்த--தற்செய்த; னசம் மக.ரமாயிற்று, 

இழவன் - உரியவ னென்னும் பொருளில், கிழமை ஈறுபோன இழ - 

பகுதி; பெண்பால் - இழத்தி; (வயதுமுதிர்ர்தவனென்னும் பொருளில், 
இழெம் - பகுதி; பெண்பால் - இழவி,) (௪) 

௧௦௨. உருவு மிளமையு மொண்பொருளு முட்கு 

மொருவழி நில்லாமை கண்டு--மொருவழி 

யொன்றேயு மில்லாதான் வாழ்க்கை யுடம்பிட்டு 

நின்.றுவீழ்ர் தக்க துடைத்து.



பால்.] ௧௧ - ஆம் அதிகாரம். --பழவினை. ௧௭ 

(இ-ள்.) உருவம் - அழகும், இளமையும் - யெளவனமும், ஒள் பொரு 

ஞூம் - மேலான செல்வமும், உட்கும் - (பலரும்) அஞ்சத்தக்க மப்பும், ஒரு 

வழி - ஒரேதன்மையாசக, நில்லாமை-(ஒருபிறப்பில்) கிலைபெற்றிராமையை, 
கண்டும் : பார்த்திருர்தும், ஒரு வழி - யாதாயினும் ஒருவழியால், ஒன்றே 
யும் - ஒருஏிறிது ஈல்வினையையாயினும், இல்லாதான் - செய்துவைத்சலில் 

லாதவனத, வாம்க்சை - உயிர்வாழ்தலானத, உடம்பு இட்டு கின்ற வீழ்ம் 

தீக்சது உடைத்து - ஈ டம்பை (ச் சிலகாலம்) பெற்று நின்று (அதனாலாகிய 

பயனைச் கொள்ளாமல்) விழுச் சன்மையையுடையது; (௭- று,) 

உருவம் முதலியவற்றின் நிலையின்மையயச் சண்டும் நிலையான நல் 

வினையைச் செய்யாதவனது பிறப்பு வீிணென்பது, கருத்து, எனவே, இங் 

நனம் நல்வினை செய்யகொட்டாது ஒரு௨னது வாணாளை வீணாளாச்குவது 
பழ வினையின் செயலே யென்றதாயிற்று, ஒரு வழி - ஒருவனிடச் தம் என 

வும், ஒரு வழி ஒன் தேயும் - ஒப்பற்ற உயர்கதியைச் சாரத்தசக்க ஒருஈர்செய் 

சையையும் எனட௨ம் உரைப்பாரு முளர், 
உட்கு - சருவிப்பொருள்விகுி புணர்ச்துசெட்ட பெயர்: . முதனிலைத். 

தொழிலாகுபெயரென்னவுமாம்: உட்குதல்-அஞ்சுதல். கின்று-அசையுமாம். 

வீழும் என்னும் எதிர்காலப்பெயரெச்சம், ஈர்றயிர்கெட்டு *வீழ்ம்*? என 

கின்றது : * செய்யுமெனெச்சலீற்றபிரமெய் சேறலும்!” என்னுஞ் சூததி 
ரத்தின் உரையிற்கோடலால இதனை அமைச்ச, தக்கது என்பது - சசை 

தருதி என்பன போல, குணச்சையுணர்த் தர் தொழிற்பெயர், (௨) 

௧0௩, வளம்பட வேண்டாகார் யார்யாரு மில்லை 

யளந்தன போ மவரவ ரரற்மான் 

விள ங்காய் திரட்டி Mats சள BLOM MUS 
காரெனச் செய்தாரு மில், 

(இ-ள்.) வளம் பட வேண்டாதார் - (செல்௨ம்முதலிய௮ற்ருற்) ரப் 
பைப் பெற விரும்பாதவர், யார் - (உலகத்தில்) யாவர் உளர்? யாரும் இல் 
லை--) (ஆயினும்), போகம் - (அவரவரது சுகானுபலங்கள், ௮உர் அவர் 

ஆற்றான் அளச்தன - அவரவரது ஊழ்வினையால் (முன்ன மே) அளவு செய் 

யப்பட்டுள்ளன ; விள காய் இரட்டினார் இல்லை - விளம்காயைத் இரண்ட 

உருவினதாசச் செய்துவைத்தவர் இல்லை; சள கணியை சார் என செய்சா 
ரும் இல் - களாப்பழத்சைச் சரிய உருவினதாசச் செய்து வைச்த௨ரும் 

இல்லை) (எ -று.) 
விளங்காய்முதலியன தம்தம் இயறர்சையால் அமைர்திருப்பதுபோல 

அவரவர்சுகமும் அவரவரது புண்ணியத் திர்குத் கக்கவாறாக அமைச்ச தென் 

பதாம்; எடுத்துக்காட்ட்வமையணி, 
( அளர்தன போகமெல்லா ம௨ரர்ச் சம்ழைசாளே, யளச்தன வாமு 

நாளும் 1? என்ற கிந்தாமணி இக்கு ஐப்புகோக்கத்தக் த. (யார், யாரு 
மில்லை " என வினாவும் விடையுமாக இருமுறை சுடறியது, வம்டு.றுத்தற்கு) 

உண்டோ வுணர்ச்ரி மற் றில்லாகும்!? என்றாம்போல, வளம்பட - தமக்



௬.௮ நரலடியார். [அற்த்துப் 

குச் செல்வ முண்டாகுமாறு என்றுமாம், யார்யாரும் என எடுத்து - எப்ப 

டிப்பட்டவரும் என்றும் உரைப்ப, 

அளசர்தன - சேயப்பாட்டுவினைப்போரநளிலவந்தசேய்வீனை, விளங் 
சாய், களங்கனி - மரப்பெயர்முன்னர் இனமென்மை தோன்றிற்று; 

[ஈன் - உயிர் - ௧௬,] போகம் - ௨உடசொல், 

இது - இரவிரற்ப இன்னிசைவேஷ்.பா. (௩) 

௧௦௪ உறற்பால நீக்க லுறுவர்க்கு மாகா 

பெறற்பா லனையவு மன்னவா மாரி 

வறப்பிற் தருவாரு மில்லை யதனைச் 
சிறப்பிற் றணிப்பாரு மில், 

(இ-ள்.) உரல் பால - (௨வழ்வினையால்) கேரிடத்தக்ச துன்பல்களை, மீக் 
கல் - விலச்கு௨த, உறுவர்க்கூம் - ஆற்றல் மிச்ச மூணிலர்கட்கும், ஆகா - 
கூடாததாம்; பெறல் பால் அனையவும் - பெறத்தக்க தன்மையையுடைய 

அவ்வின்பங்களைப் பெறுதல்களும், ௮ன்ன ஆம் - அப்படிப்பட்டன மேயா 

கும் [நுணிஉர்களாலுச் சரமூடியாசனவாம்]; (எைபோலவெளில்),--மாரி 

௨றப்பின் - மனழபெய்யாதாயின், தருவாரும் - (அதனைப்) பெய் துதருவிச்ச 

வல்லவரும். இல்லை--; சிறப்பின்-(அம்மழை)மிகுதியாகப்பெய்தால் , அதனை 
-, தணிப்பாரும் - குறையச்செய்பவரும், இல் - இல்லை ; (௭ - ற.) 

மமை பெய்யாமல் தவிர்ர்தால் அதனைப் பெய்வித்தல் எவர்ச்சும் மூடி. 
யாதவாறுபோல, புண்ணியப்பயன் வாராசவிடத்து அதனைக் கசொடுப்பவ 

ரும் இல்லை;மழை மிகுதியாகப் பெய்யபுமிடத்து அதனைத் தடுச்தல் முடியாத 

வாறுபோல, தீவினைப்பயன் மிகுதியாக சேரு “டச்து அதனைச் தவிர்த்த 

லும் மடியா தென்பதாம்; எல்லாம் பழவினையின்படி?ய ஈடக்கு மென் 

பது, கருத்து, 

எடூத்துக்காட்டுவுமைய௨ரி. மழை லேண்டிய3 மாகப் பெய்வது உல 
சத்துக்கு ஈன்மைபயத்தல்பர்றி அதற்கு ஈல்வினைபும், ட்குதியாகப்பெய்வது 

தீமைவீளை ச்சல்பற்றி ௮அகர்குத் தீவினையும் உவமையாதல் ஏற்கும். 

மாரி௮றப்பிர்றருவாரு:&ல்லை, பெரஈற்பாலனையவமன்னமவாம்; அத 

னைச் சிநப்பிற் ரணப்பாரு மில்லை, (அத போல) உறற்பால நீக்க லுறவர் 

க்கு மாசா என மாறிச்சென்றியைதலால், இ£்செய்புள் - எதிரிநிரனிறைப். 
போநள் கோள், 

இனி, உறற்பால - ரேரிடச்கூடிய துன்பங்கள், நீச்சல் ஆசா - மீக்கா 

குதற்கு முடியாசனமாம் என்றும், பெறற்பால்அனையவும் - பெறக்கூடிய 

நல்லினைகளும், அன்ன ம் - அவ்வாறே மீச்சமுடியாதனவாம் என்றும் 
உரைப்பாரு முளர். இல்வுரைக்கு, முறைநீரனிறையாகவே இயைச்சலாம். 

இதவும், அடுத்தகவியும் - ஏரவிகற்ப இன்னிசைவேண்பா. இவ்வதி 
சாரத்த ௬, ௪0 - அஞ் செய்புள்சகரம் ௮.2. (௪)



பால். ] ௧௧ . அம் அதிகாரம்.--பழவினை, ௬௯ 

௧௦௫, தீனைத்துணைய ராகத்தர் தேசுள் ளஎடக்இப் 
பனை த். துணையார் வைகலும் பாடழிர்து வாழ்வர் 

நினைப்பக் டெந்த கெவனுண்டா மேலை 

வினைப்பய னல்லாற் பிற, 

(இ-ள்.) பனை தணையார் - பனையளவு பெரியவர்கள், வைகலும் - 
சாள்தோறும், பாடு அழிந்து - (௪மத) பெருமை கெட்டு, இனை தணையர் 
ஆ - தினையளவு சிறியவர்சளாய், தம் சேசு உள் அடக் - தமத ஒளியை 
உள்ளே அடக்கிக்கொண்டு, வாழ்உர் - உயிர்வாழ்வார்சள் ; (இதற்குச்கார 
ணம்), நினைப்ப - ஆலோடத்தால், மேலை வினை பயன் அல்லால் - ap rd » 
ட்பிற்செய்ச தீவினையின்பயனே யல்லாமல், பிற - Cams, 963 5-Qur 
ருந்தியது, எவன் உண்டு அம் - யாது உள்ளமாம்? [எ .தவுமில்லை யென்ற 
படி]; (௭ - ௮.) 

செல்லம் அதிகாரம் சல்வி ரூதவியலர்ரால் உயர்ர்தவர்கள் பலர் விஸா 
விலே அம்வுயர்சசியொபடிர் து தாழ்வையடைக்து ஒரிகுன்றி இரத்தல் முத 
லியன செய்த வாழ்சர்குக் சாரணம் பழவினையே யென்பது, க௫.5௪. 

தினை, பனை என்பன - சிறுமை பெருமைசட்கும், தாழ்வு உயர்வுகட் 
கும் எடுத் இச்சாட்டப்படும் சில அளவுகள் ; ::இனைச்தணை நன்றி செயி 
னும் பனைத்துணையாச், கொள்வர் பயன்தெரிலார்?” என்ற திரக்தறவிலல் 
சாண்ச, பனையென்பது, மாரப்பெயராய்ப் பெருமைகுறிக்கும், தேசு - 
சேஜஸ் என்ற வடசொல்லின் சிதைவு. தனைத்தணையர், பனைத் தணையார் 
என்பன - இங்குத் தாழ வடைர்த௨ர்கள், செளாவம்பெற்றவர்கள் என்ற 

பொருளைத் தர்சன, ஸவைசலும் - நாளடைவிலே யென்றமாம். (௫) 

௧௦௬. பல்லான்ற சேள்விப் பயனுண/வார் வீயவங் 

கல்லாகார் வாழ்வ கறிதிரேற்--கல்லாதார் 
சேகன மென்னுமச் சேறகக் இன்மையாற் 

கோதென்று கொள்ளாதாங் கூற்று, 
(இ-ள்.) பல் -பலலகைப்பட்ட, ஆன்ற -சரர்த, கேள்வி நூற்கேள்வி 

களினால், பயன் - (உ.ர்வாழ்க்கையின்) பயளை, உணர்வார் - அறிபவரா 

இய கத்றோர்கள், வீயவும்- (பலர் விரைவிலே)இறச்கவும், சல்லாதார் - படி 
யாதவர்கள், வாழ்வது - (பலகாலம்) உயிர்வாட்உதைப்பற்றி, அறிதிர் எல் - 

(காரணமென்னவென்ற) ஆலோ சறிவீரானால்,--சல்லாதார் - படியாத 
வர்கள், சேதனம் என்னும் ௮ சேறு அசத்து இன்மையால் - அ௮றிவென்கிற 
அர்தச்சாரத்தை (த் தமத) உள்ளே உடைக்சாகாமையால், (௮௨ர்களை), 
கூற்று - யமன், கோது என்று - அசாரமென்று நினைத்து, கொள்ளாது - 
எடுச் தக்கொள்ளான்; (எ - று) 

சாரத்தை விரைவிலே சரொடித்தக்கொண்டு சாரத்தை SO sey 
எவர்க்கும் இயல்பாதலால், யமனும் கல்வியடையோரை இளமையி2லயே 

எடுத்துச்சொண்டு ௮ல்தில்லாறை விட்டிடுகின் ஈ னென்பத, கருச்,



௧00 நாலடியார், [அறத்துப் 

படித்தவர் விரைவிலிறத்தலும் படியாதவர் கெ௫சோளிருத்தலு மாகிய 
மாறுபாட்டிற்கும் லர் ௮றிவடையராயிருத்தலும் லர்௮றிவிலராயிருத்தலு 

மாயெ வேறபாட்டிற்கும் சாணம் சன்மார்சரசருமமே யென இப்பாட 
ஓுச்கு இ௰்உ.திசா.ரச்தோடு இயைபு சாண்ச, 

£ பாமீ இராயுஸ் ஸாச்ரு£ கதாயு?!3 என்றபடி. உலகத்திற் பாவிகள் 

கெசொளிருத்தற்கும், புண்ணியவான்கள் விரைவி லிறத்தர்கும் சாணம் 

கற்பித்துக் கூறியது . ஏதுத்நற்தறிப்பேற்றவணி; வடநாலார் ஸஹேதூத் 

ப்ரேசுமாலங்காரம் என்பர். 
சேறு - ஸாரம் என்னும் வடமொழி.பின் இதைவு; :: சேறு படுமலர் 

சிர்த விரைந்தே?” எனச் சிந்தாமணியிலம், ஸ்ரூீஸாரக்ேஷச்திரத்தைச் திருச் 

சேறையேன உழஙகுமிடத்தங் காண்க, தேவர்களை இருதிணையாகவுஞ் 

சொல்லலா மாதலால், 'கூர்றுச் சொள்ளாது” என அ௮ஃறிணையாச் கூறப் 

பட்டத. ஆம் - ௮சச, ௬) 

௪௦௭. இடும்பைகூர் ரெஞ்சத்தா ரெல்லாருங் சாண 

நெடுங்கடை நின்றுஹல்வ தெல்லா--மடம்பம்பூ 

வன்னவ் கழிக்கு மலைகடற் ண்சே/ப்ப 

முன்னை வினையாய் விடும், 

(இ ~ a.) அடம்பம் பூ - ௮டம்பங்கொடியின் மலர்களை, அன்னம் - 

ழுன்னப்பறலைகள், இழிக்கும் - (மூக்கனொாற் கொத்திக்) இழித்து விளையாடு 
தறர்டெமான, அலை சடல் தண் சேர்ப்ப - அலைகின்ற சடலினது குளிர்க் த 

தரையையுடைய பாண்டியனே !--!உலசத்திற் சிலர்), எல்லாரும் காண- 

யாவரும் (தம்மைப்) பார்ச்கும்பழு, இடும்பை கூர் செஞ்சத்தார் - வறுமைத் 

துன்பம் மிகச மனமூடையலர்சளாம், நெடுங் சடை நீன்று - பெரிய பல 

லீட்வொயில்சளிற் போய் நின்று, உழல்லது எல்லாம் - (பிச்சைக்காக) வரு 5 

அஞ்செய்கையெல்லாம், முன்னை வீளை அய்விடும் - மூர்பிறப்பிச்செய் 
தீவினையின் பயனேயாம்; (எ-று,) 

8ீழ் இ இல்வதிசார த்தின் (6 - ஆங் கவியில் உயர்ந்தவர் தாழ்வு அடை, 

தற்கு எது முன்னை வி? ணையென்று கூறியதபோல, இலகு, இயற்கையிலே 

யே உறிஞ சாயிருத்தலும் முன்னைவினை அனா லையே யென்று கூறியவாரறாம். 

அசத்தாரே வாழ்வாரொென் நண்ணாக் தநோச்கிப், புகச்தாம்பெராதர் புறங் 

கடைபர்றி, ி5ததாம் வருச்தியிருப்பபே மேலைச், சவத்தாம் றலஞ்செய் 

யாதார்'* என்றது, இருக் காண£தக்கறு, 

இனி, முதலடிச்கு - (தமது தாழ்ச்த நிலைமையை சோக்க) யாவரும் 

மிச இரச்சம்பொரும்திப மன்தையுடையலர்சளாய்ச் தம்மைச் சாணும் 

பழ. யென்றும் உரைக்கலாம், கெடுங்கடை - வெருசாலம் என்று உரைப்பாரு 

மூளர். மூன்றாமடி - அக்காட்டின் £ீர்வள தரையும், செய்தனிலச்சிறப்பை 

யும் விள ant & 8 

கூர் - உரிசசொல், உழல்வெல்லாம் - ஈரமைப்பன்மை மயக்கம், 

ஆடம்பு - $்ர்சொடியின் பெயா்; ௮ம் - சாரியை, ஆய்விடும், விடு - தணி
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வுப்பொருளை உணர்த்திற்று, அன்னம் - ஹம்ஸம் என்னும் வடமொழி, 

தனிச்சொல்லும் மூன்றாம் அடியும் - 0௨ முன்னிலை. அடுத்தசெய்யு 
ளிலும் இப்படியே, (எ) 

௧௦௮. ௮றியாரு மல்ல ரறிவ தறிந்தும் 
பழியோடு பட்டவை செய்தல்--வளியோடி. 
செய்த னறவுயிர்க்கு நீள்கடற் றண்சேர்ப்ப 
செய்த வினையான் வரும். 

(இஃள்.) ௨ளிதடி - காற்று விசுதலினால், கெய்தல் - கெய்தற் 

பூச்சகள், ஈறவு உயிர்க்கும் - (௮சைச்த) தேனைச் சொரிஇன்ற, நீள் கடல் 
தண் சேர்ப்ப - பெரிய கடவின குளிர்ச்த கஸணாயையுடைய பாண்டி 

மனே !--- (இலர்), அறியாரும் அல்லர் - அறியாதவரு மல்லர்: அறிவது 

அறிச் தம் - ௮றிதர்கு உரியவர்றை அறிச்திருர் தும், பழ்யோடு பட்டவை 

செய்தல் - உலகநிச்தையோடு பொருந்திய தீயதொழில்களைச் செய்தல், 
செய்த வினையான் வரும் - (மு.ர்பிரப்பிர்) செய்த வினையினால் உண்டா 

ம்; (எ- ற. 
அறிர் தம் பழிப்பன செய்தல் பழவினைப்பயனே யென்பது கருத்த, 

(says தவமுடையார்ச் காகும்? என்றபடி ஈல்வினைச்கு ஈல்வினையே 
சாரணமாதல்போல, இவினைக்குர் தீவினையே காரணமாம் என்றவாறு, 

go = gi: FFs HAY, இனி, வளி ஒடி செய்தல் ஈறவுஉயிர்க்கும் - 

காற்றுத் தான் விரைர்துசென்று க செய்தல்மலரின த வாசனையை வீசுகின்ற 

என௨.மாம். செய்தல் - நீர்ப்பூம்கொடி.களுள் ஒன்று, அறிவது - சாதியோ 

நமை, BLA - ஈரா என்பதன் விசாரம். 

: வழியோடி* என்று பாடமோதி, (கார்றின்) ௨உழியே போய் என்று 
உரைப்பாரு முளர். *நீல்கழ்ச்சண்சேர்ப்ப ? என்பதும் பாடம், 

முதலடி - ழுற்றுமோனே; அதாவது - ஐரடியின் £ீர்களிலெல்லாம் 

மோனைவரு௨௮௫. இசசெய்யுளின் முன்னிரண்டடிகளில் உயிரேதுகை; 

அதாவது - இரண்டாமெழுத்து ஓன்றாதாயினும் இரண்டாமெழுத்தின்மே 
லேறிய உயிர் ஒன் றிகிற்பது. (௮) 

௧௦௯, ஈண்டுநீர் வையத்து ளெல்லாரு மெத்துணையும் 

வேண்டார்மற் Du விழைபய னல்லவை 
வேண்டினும் வேண்டா விடினு மூற்ற்பால 

தண்டா விடுத லரிது, 

(இ-ள்.) ஈண்டு கீர் வையத்தள் - கெருக்யெ கடலாந் சூழப்பட்ட 

நிலவுலகத்தில், எல்லாரும் - யாவும், எத்துணையும் - மிகச்சிறிதும், தய- 

சொடியன வாகயெ துன்பங்களை, வேண்டார் - (பெற) விரும்பார் ; 'விழை 
பயன் - (யாவரும்) விரும்பும் பயன், ஈல்லவை - ஈல்லனவாகய இன்பங் 

சளே யாகும்; (ஒருவர்), வேண்டினும் - விரும்பினாலும், வேண்டாவிடி 

லும் - விரும்பாவிட்டாலும், உறல் பால -(பழவினையால்)வர்.து அடை தற்கு
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உரியனவா௫ய இன்பங்களும் துன்பக்களும், தண்டா விடுதல் - (௮௨ரை) 

அடையாமல் விடுவது, அரிது - இல்லை; (எ-று,) 

சாம் எப்போத:ம் சன்மையொன்௱னையே சாடினும் நலவினைப்பயலும் 

திவினைப்பயனும் பழவினைச்குத் சச்சகவாறு ௮வ்உச்சாலச்து வர்தேதீரு 

மென்பதாம், 

விழைபயன் அல்லவை எனப் பிரித்த - விரும்பப்படுிம்பய னல்லாதன 

வாயெ தீயனவற்றை யென்றும் உரைக்கலாம், கீர் - கடலுக்கு அகுபெயர், 
இனி, ஈண்டு மீர் - வினைச்சொசையன் மொழியாகவுமாம். மன் - ௮சை, 

: தனச்குவமையில்லாதான்்தாள்சேர்ச்சார்ச் சல்லால், மனச்சவலை மாற்ற 

லரித '? என்ற திநக்தறளிர்போல, இங்கு அருமை இன்மையின் மேல் சின் 

றது; அங்குப் பரிமேலழக இச்சாலடியையே மேற்கோள்காட்டினர். 

இச்செய்யுளின் பிற்பாி, பழமோமீயிலும் * கழுமலத்தில்யாத்த ?? 

என்ற செய்யுளின் பிற்பாதியாகப் பயின்றள்ள த, 

 எட்டுணை.பும்? என்றும், 'விழைப்பபனல்லத, ? என்றும் பரடம், (௧) 

௧௧௦, சறுகா பெருகா முறைபிறழ்ந்து வாரா 
வுறுகாலத் தூற்றாகா வாமிடத்தே யாகுஞ் 

இறுகாலைப் பட்ட பொறியு மதனா 

லிறுகாலத் தென்னை பரிவு. 

(இ-ள்,) சிறு காலை-உயிர்உடம்பையலடயு்காலத்தில்கானே,பட்ட- 

(அனுபவிக்க ேண்டுமென்று) நியமிக்கப்பட்ட, பொறியும் - *ழ்வினைச 

ளெல்லாம்,-- சிறுசா - குரையமாட்டா ; பெருசா : ௨ளரமாட்டா ; முறை 

பிரழ்ர்து வாரா - (முர்பிஈப்பிற்செய்யப்பட்ட) முறைதவறி முன்பின்னாக 
உரமாட்டா; உறு காலத்து ஈறு அகா - (தன்பம்) கருங்காலத்த ஊன்று 

கோல்போல் உதவி அத்தன்பத்தை ஒழிக்கமாட்டா; அம் இடத்தே 

கும் - உரடேண்டியகாலத் திலேயே வரும்; அதனால் - ஆதலால், இறு கா 
லத்து - (தீவினைப்பமனாற்) கெடுதியடையும்காலச் தில், பரிவு - இரங்கு, 

என்னை -ஏன்?(எ-று.) 

அனுபவித்தே ரமேண்டுவசாகய விகியின்பயனைச் குறித்துத் தச் 

பத வீண் என்பது, கருத்து, 

: ஒருக்தி யழைச்தாலும் வாராத வாரா, பொருச்து௨ன போமினென் 

ருற் போசா--இருந்தேக்கி, கெஞ்சம்புண்ணாக நெடுந்தூரச் தாகினைக் த, 

துஞ்சுதே மார்தர் தொல்? என ஒ௱வையார் கூறியதும் சாண்ச, 

ஈ சாதலும் பிறத்தல்தானும் தம்வினைப் பயத்தி னாகும், ஆதலு ofa மெல் 

லாம் ௮மை பொருட் கியல்பு சண்டாய், நோதலும் பரிவு மெல்லாம் 

நுண்ணுணர் வின்மை யன்றே”? என்ற சிந்தாமணியும் இங்கு ௮றியத் 

த்க்கது. (60)



௧௨ - ஆம் அதிகாரம்--மேய்ம்மை; 

அதாவது - உண்மையை யுணர்த்துவது; இங்கே, உண்மையென் 

றத அர்தர்தப்பொருள்சகளின் இயற்கையான தன்மை, இத, ஊழ்வினை 

யால் ௮அமைவதாதலின், பழவினையின்பின் வைக்கப்பட்டது. 

௧௧௧, இசையா வொருபொரு எில்லென்றல் யார்க்கும் 

வசையன்று வையத் தியற்கை--நசையமுங்க 

நின்றோடிப் பொய்க்ச னிரைதொடீஇ செய்ந்ரன்றி 

கொன்றாரிற் குற்ற முடைத்து. 

(இ-ள். நிரை தொ இ - ஒழும்சாகெய வளையல்களை யுடைய௨சே !-- 

இசையா ஒரு பொருள் இல் என்றல் - (சம்மாற்கொடுப்பசற்குச்) கூடாத 

தொரு பொருளை (யாசகர்ச்கு) இல்லையென்று (இரச்த அப்பொழுதே) 

சொல்லுதல், யார்க்கும் ௨சை அன்று - எவர்க்கும் பழீப்பாகாது: வைய 

த்து இயற்கை - உலகத்தாரின் இயல்பாம்; கின்று - (கொடுப்பனென்பது 

தோன்ற) நின்று, ஒடி - நெடுங்காலங்கழித்தச்சென்று, (பின்பு), ஈசை 

அழுங்க - (இரப்பவரது) அசை கெடும்படி, பொய்த்தல் - (இல்லையென்று 

சொல்விப்) பொய்யால், செய் ஈன்றி சொன்றாரின் சுற்றம் உடைத்த - 

(தமக்குப் பிறர்) செய்த உபசாரத்தை மறரந்தவரது குற்றத்நினும் (௮த௪ 

மான) குற்றத்தை யுடையது ; (௭ - ற) 
உலசத்தில் யோக்கியர்கள் தம்மாற்கொடுத்தற்குஇசையாத பொருளை 

ஒருவர் யாரித்தால் அப்பொழுதே இல்லையென் றுசொல்லி அனுப்பிவீடுவா; 

அது குற்ரமன்று; அயோக்சயெர்களோ, யாசசர்க்குத் தால்கள்சொடப்ப 

தாச நெடுங்காலம் ஆசைகாட்டிச் கடைசிபில் இல்லையென்று பொய்யரா 

வர்; அது எல்லாச் குற்றல்சளினும் பெரி.பதொருகுற்நமா மென்பது, ௧௬ 
த்து, இதனால், யோக்கிய அயோக்கியர்களது இயற்கை சொல்லப்பட் 

டத, *நிர்ந்க்ருணே சாஸ்தி நிஷ்ச்ருஇி:77 என்னும் உடதான்மேர்சோ 
ளாலும், * எக்சன்றி கொன்முர்க்கு முய்வுண்டா முய்வில்லை, செய்ச்ஈன்றி 

கொன்ற மகற்கு”! என்னுச் திநந்தறளாலும், செய்ச்ஈன்றிமறத்தல் பிராயச் 

தித்தமில்லா'ததொரு பெரும்பாவமாதலை உணர்ச, 

இனி, நின்று-(யாசகன் நெடும்காலம் காத்து)நீன்ற, ஈசை அழுக்க - 

(பின்) ஆசை கெடும்படி, தடி பொய்த்தல் - (கொடுப்பசர்குஇசைச்தபொரு 

ஊளைச் கொடாமல்) ஓடி ஒளித்தல் எனலம் பொருள்கெொரள்ளலாம், நிரை 

தொடி - வினைத்தொகைப் புறத்துப் பிறந்த அன்மொழிச்தொசை) ஈறு 

நீண்டு அளபெடுத2த - விளியுருபு; இத, ம&(௨ முன்னிலை, 

£இனசைவ சொடுப்பதூ௨ மில்லென்பதாஉம், ௨உசையன்று மையச் 

தியற்சை யஃதன்றிப், பசைசொண்டவ situs urs geen ener, 

smeGsrorcer Grogs மில் ?? என்பது பழடிமோழிச்செய்யுள், (5)



SOP நாலடியார். [ஆறத்துப் 

௧௧௨, தச்காருந் தக்கவ ரல்லாருந் தந்நீர்மை 
யெக்காலுங் குன்ற லிலராவ--ரக்காரம் 
யாவரே தின்னிலும் கையாதாங் சைக்குமார் 
தேவரே தின்னிலும் வேம்பு. 

(இ-ள்.) தச்காரும் - தகுதியையுடைய யோக்கியரும், தக்க௨ர் அல் 
லாரும் - தகுதியையுடையயரல்லாக அயோக்கியரும், எச் காலும் - எப் 

பொழுதும் [பெரியவர்௨ந்தபொழுதும் சறியவர்வர்தபொழுதும்], தம் நீர் 

மை குன்றல் இலர் அவர் - தங்களது இயல்பானகுணம் குறைதலில்லாதவ 

ராவர்; (எதுபோலவெணின்),--அச்சாரம் - கருப்பஞ்சாற்றுக்சட்டி, யாவ 

சே தின்னினும் கையாக - எவர் தின்றாலும் கசவாது; வேம்பு - வேப்பங் 
காய், தேவரே தன்னினும் - தேவர்களே தின்றாலும், கைக்கும் - 

கசச்கும்; (௭- று.) 
அக்காரம் மகத்தாழர்தவர் தின்றாலும் இன்சுவை யுடையகாவது 

போல, தக்கார் எப்போதும் ஈற்குணமுடையவராவர் ; வேம்பு தேவர்கள் 

தின்றாலும் கைப்பையேயுடைய தாவதபோல, சச்சவரல்லாச அயோக்டு 

யர் எப்போதும் தர்க்குணங்களையே யுடையவ ராவர் என்பதாம்; எடூத் 
துக்காட்ட்ேவமையணி, 

தீச்சார் நீர்மை - உத்தமகுணம்; வாய்மை மூசலியன, தகச்கவரல் 

லார்நீர்மை - ௮அதமகுணம்: பொய்ம்மை முதலியன. அச்சாரம் - இக்ஷ£ 

ஸா.ரம் என்னும் வ௨டமொழி.பின் ைவுபோலும்; இது - இம்கே வெல்லம், 

சர்க்கரை, சற்கண்டு முதலியவற்றைக் குறித்த, எசாரங்கள் - முறையே 

இழிவுரிறப்பும், உயர்வுசிறப்பும் உணர்த்தும், ஆம் - அசை, (௨) 
௧௧௯, காலாடு போழ்திற் கழிகளைஞர் வானத்து 

மேலாடு மீனிற் பலராவ--ரேலா 
விடரொருவ ருற்றக்கா லீர்ங்குன்ற நாட. 
தொடர்புடையே மென்பார் இலர், 

(9 - @.) ஈர் குன்றம் காட - குளிர்ந்த மலைகளையுடைய நாட்டை 

யுடையவனே :--சால் ஆடு போழ்தில்-(ஒருவர்க்குச்) செல்வம் வர்.த காலத் 

நில், வானத்து மேல் ஆடும் மீனின் பலர் - ஆகாயத்திலே உயரச் சஞ்சரிக் 

இன்ற ஈக்ஷத்திரங்களினும் அ௮சேகர், கழி இளைஞர் அவர் - (௮௮ர்ச்கு) பிச்ச 

உறவின ராவர்); ஒருவர் ஏலா இடர் உற்றக்கால் - அம்வொருவரே தகாத 

துன்பத்தை அடைர்தால், தொடர்பு உடையேம் என்பார் - (அவரோடு 
பாம்) உறவை யுடையோ மென்றுசொல்வி முன்வச் த .தவுபவர், சிலர் - 

சிலரே; (௪-.று.) 

செல்வரமுள்ளசாலச் துப் பலர் வச் தருழ்ர் த பொய்யுறவுபாராட்டி by 
த்தலும், வறுமைவர்சசாலத்துச் சிலர்மாத்திரமே மெய்யுறவினராச வர்து 

*.தவு,தலுமாகிய 6.லகவியற்சை, இதனாற் சொல்லப்பட்டது, (பொருள் 

கையுண்டாய்ச் செல்லக்சாணிழ் போற்றியென் றேற்தெழுவர், இருள்சொள் 
துன்பத் தின்மை சாணில் என்னே யென்பாரு மில்லை? என்ற ஆழ்வார்



பால்.] ௧௨ - இம் அதிகாரம்.--மேய்ம்மை. க்டடூ 

பாசுரழம், அற்ற குளத்தி லற நீர்ப்பரவைபோ, ஓுற்றழித் Fran Gp 

௨ல்ல--ரச்குளத்திற், கொட்டிய மாம்பலு செய்தலும் போலவே, யொட்டி. 

யுறுவா ௬றவு ?? என்ந ஒளவையாரீவாக்தம் காண்ச. 

ஈர் என்ற அடைமொழி, பலகீரருவிகளையடைமையாகயெ குன்றத்தி 
னது வளத்தைத் தெரிவித்தது, நாட்டின் நிலவளத்துக்கு முக்கிய காரண 

மாகிய நீர்வளத் தக்கு இடமாகலின், மலைபின் செழிப்பைச் கூறினார். லர் 

என்றது, அருமைகுறித்து நின்று. 
கால் ஆடுதல் - பாதம் நீனைத்தஇடம் போதல்; இது - இலக்கண 

யால், செல்வம்பெறுதலை உணர்த்திற்று *கைசாய்தல்', *சாய்கால்”, (செல் 

வாக்கு”? என்பன போலக் கொள்க: சீவகசிந்தாமணியில் *: கண்ணாடிவெ 
ன்று ?? என்பதற்கு - (கண் எல்லாரிடத்தும் உலாவிலென்று ? என்று உரை 

கூறிய ஆரியர் நச்சிஞார்க்கனியர் * * காலாடுபோழ்இன் '' என்றாற்போல” 
என்று ௮தர்கு இதனை மேற்கோள் சாட்டியவாறும் உணர்க. அன்றியும், 

காலாடுதல் - செல்லச்செருக்குக்கு ஒருகுறியா மென்பர், போழ்து - whe 

Gung. சழி- உரிச்சொல் ; இனி, இழிவான உறவின ரென்றும் பொருள் 

கொள்ளலாம். கிளைஜர் - மரத்தைக் இளைபோல ஒருவரைத் சழுவுபவர் ; 

ஞூ - பெயரிடைநிலை. மீன் - விண்மீன், மின்னுவது மீன் எனச் காரணக் 

குறி; வானமாூயெ சரிய பெரிய கடலுச்கு மீன்போலுள்ளது என உலஉமை 

பற்றிய பெயரென்றலு மொன்று, (௩) 

௧௧௪, வடுவிலா வையத்து மன்னிய மூன்றி 

னடுவண தெய்த விருதலைய மெய்து 

நவெண தெய்தாதா னெய்தும் உலைப்பெய் 
தடுவது போலுந் அயா, 

(இ-ள்.) ௨ட இலா - குற்றமில்லாத. வையத்து - இல்வுலசத்திலே, 

மன்னிய - பொருந்திய, மூன்றில் - (௮ம் பொருள் இன்பம் என்னும்) 

மூன்றனுள்ளே, ஈவெணது - ஈடுவிற்சொல்லப்பட்ட பொருளை, எய்த - (ஒரு 

உன்) அடைய, (அதனால்), இரு தலையும் - முன்னும் பின்னுமுள்ள அறத் 
சையும் இன்பத்தையும், எய். தும் - அடைவான் ; நவெண த எய்தாதான் - 

இடைபில்கின்ற ௮ச்செல்உக்தை அடையாதவன், உலை பெய்து ஒடுவது 

போலும் துயர் - (கொல்லனது) உலைக்சளத்திலே இட்டுச் காய்ர்சப்படுவத 

ஞலாகுர்துன்பத்சைப்போன்ற தன்பச்தை, எய்தும் - அடைவான் )(௭-று.) 

இதனால், செல்வவறுமைகளின் இயற்கை கூரப்பட்டது. செல்வச் 

தைப் பெற்றால் தானதருமங்களைச்செய்யவும், இம்மையின்பல்களை அனுப 

விச்சவுல் கூடம்; அதனைப்பெறாமற்போனால் இரத்தல் முதலியவற்றால் 
மிக்க துன்பத்தை யடைவான் என்பதாம். “ஓண்பொருள் காழ்ப்ப வியற் 

நியார்ச் சகெண்பொரு, சோனை யிரண்டு மொருக்கு,”” * பாரோர் சொலப் 

பட்ட மூன்றன்றே யம்மூன்று, மாராயிற் னே யறம்பொருளின்பமென், 

errr ரிவற்றி னிடையதனை யெய்துவார், €ரா ரிருகலையு Qut grat? 
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0௬ hae wai. (அற்த்துப் 

£ இல்லா ரிருமையு நல்ல மெய்தார்,”? வறியா ரிருமை யறியார்?? என் 

பன கரண்க, உவமையணி, (௪) 

௧௧௫, நல்லாவின் கன்ராயி னாகும் விலைபெ.நாஉங் 

சல்லாரே யாயிலுஞ் செல்வர்வாய்ச் சொற்செல்லும் 

புல்லீரப் போம்தி னுழவேபோன் மீதாடிச் 

செல்லாவா நல்கூர்ந்தார் சொல். 

(9 - ot.) co ஆவின் சன்று ஆயின்-உயர்ச்தசாதிப் பசுவினத கன்றா 

யிருச்குமானால், சாகும் - இளங்கன்றும், விலை பெறூஉம் - (மிச்ச) விலை 

யை அடையும்; (௮தபோல), கல்லாரே ஆயிலும் - படியாதஉர்க ளானா 

லும், செல்கர் வாய் சொல் - பொருளுடையோரத வாக்$ிலிருச் து வருஞ் 

சொற்கள், செல்லும் - (தகாதனவாயினும் பலராலும்) அங்கேரிச்கப்படும் ; 

நல்கூர்ந்தார் சொல் - (படித்தவராயிலும்) வறுமைப்பட்டவரத சொற்கள், 

(நல்லன௮ாயினும்), புல் ஈரம் போழ்தின் உழவே போல் - அற்பமான 

ஈசத்தையுடைய சாலத்தில் உழவு (கிலத்திலிறககாமல் மேலெழுக்தவா 
றாய்ச் செல்வத)போல, Og அடி - மேலே மாச்திரச் தோன்றி, செல்லா 

ஆம் - உள்ளே ஏற்றுச்சொள்ளப்படாசனமலாம்; (௪ - று.) 

நல்லசாதிப்பசுவினதுகன்று மிக்க இளமையையுடையதா யிருப்பினும் 

மிச்கவிலை பெறுதல்போல, செல்வமுடையலார் மிக்க இளமையையுடைய 

ராய்ப் படியாதவராயிருப்.ிினும் ௮௨ர்க்கும் மிச்கசெல்லரச்கு உண்டாம்) 

மேல்தோத்றததில்மாச்திரம் ஈஉரமுடையதாய்த் தோன்றுங் கழனியில் உழு 

தீல் பயனற்றதா௮துபோல, தரி; திரனுடைய சொல் செல்லாது பயனற்ற 

தாகும்என்பசாம். இதஞால்,செல்வத் தின் றப்பான இயற்கை கூறப்பட்ட த. 

எடூத்துக்காட்ட்வுமையணியும், ழற்றுவமையணியுந் சேர்ச் தச்ச 
சேர்வையணி. 

“ கல்லானேயானாலும் சைப்பொருளொன் றண்டாயின், எல்லாருஷ் 

சென் ந௩கெதிர்கொள்வர்--இல்லானை, இல்லாம் வேண்டாள் மற் றீன் 

தெடுத்ததாய் டேண்டாள், செல்லா தவன்வாயிம் சொல்” என்றார் ஒளவை 

யாநம்; :: ஏழை வார்த்தை யம்பல மேருது ்? என்பத, பழமோழி. 

சாகு - இளமையையும் பெண்மையையும் உணர்த்தும் பெயர்; 4 எரு 

மையு மரையும் பெற்றமு sia” என்னுச் தோலகாப்பியச் சூத்திரத்தால், 

இது பசுவித்கு உரியதாத$ல உணர்க, விலைபெமாஉம் - டுன்னிசைந்றைத் 

தற்பொரட்டூக் தறில்நேடிலாய் அ௱பேடுத்தது. சல்கு வார் என்னும் இர 
ண்டுசொற்கள் ஒருசொல்லின் தன்மைப்பட்டு நல்கூர் என நின்றன; நல் 
கூர்தல் - பிறர்கொடுத்ததைப் பெற்றுக்கொள்ளச் செல்லுதல்; இது வறு 

மையைச் குறித்தல், சாரியச்தைச் காரணமாகச் கூறிய ௨பசாரவழக்த, 
நல்குதல் - கொடுத்தல், யார்தல் - செல்லுதல், 4 வாய்ச்சொல்' என்ற 

விடத்து: வாய்” என வேண்டாது கூறியது, அதன்சிறப்பை உணர்ச் தற்கு, 

புல்லீரம் - ரமிட்டரம். உழவு - சொழிற்பெயர் ; உழு - பகுதி, (௪)



Lined. | ௧௨ - ஆம் அதிகாரம். -மேய்ம்மை, ௧0௭ 

௧௧௬, இடம்பட மெய்ஞ்ஞானம் கற்பினு மென்று 
மடக்காதா ரென்று மடங்கார்--தடங்கண்ணா 
யுப்பொடு கெய்பா றயிர்காயம் பெய்தடி.னுங் 
கைப்பரு பேய்ச்சுரையின் காய். 

(இ-ள்.) தட சண்ணாப் - பெரிய சண்களை யுடையவசே !--அடங்கா 
தீரர் - (இயல்பாய்) ௮டங்குச்சன்மையில்லாசவர்கள், மெய் ஞானம் - தத் 

துவஞானச்தை யுணர்த்தும் நால்களை, இடம் பட - ௮.இிசமாச, என்றும் - 

எப்பொழுதும், சற்பினும் - படித் த௨ர்தாலும், என்றும் அடங்கார் - எப் 

பொழுதும் அடங்கமாட்டார்கள்: | இயற்சையறிவினல் அடங்காதவர் 

செயற்சையறிவினால் அடம்க மாட்டா ரென்றபடி]; (௭ துபோலகெனின்),-- 
உப்பொடு - உப்பையும், செய் - நெய்யையும், பால் - பாலையும், தயிர் - 

தயிரையும், சாயம் - பெருங்காயத்சையும், பெய்து - தனிச்சனியே சேர் 

த். த, அடினும் - சமைக்சப்பட்டாலும், பேய்ச்சரையின் சாய். பேய்ச்சுரைச் 

சாய்சள், கைப்பு அறா - (தமதுஇயற்கையான) கசப்ப நீங்சாவாம்; (௭-று.) 

இதனால், ௮டஙகாதவரது தன்மை கூறப்பட்ட த, 

ஞானம் - நூலுக்குச் காரியவாகுபெயர், தட - உரிச்சொல், தடல் 

சண் - உரிசசொற்புணரசசி யாசலால், இனமெலி மிச்சது ; [ஈன் - மெய்- 

௩௬.] சண்ணாய் - சண்ணாள் என்பதன் விவி: மக(௨ழன்னிலை. ‘eu 

பொடு? என உப்பை (ஓ€"க்கொடுத்துப் பிரிச$்தத, அறுசுவையுள்ளுர் தலை 

மைபெறுதலாகிய அதன் சிறப்புக் தோன்ற, 

 பெய்தடினும்? என்றவிடத்து, உம்மை - உடர்வறப்புப்பொருளத: 

இனி, எசசவும்மையாகக்கொண்டு, அதனைச் கத்திசொண்டு சணிப்பதன்றி 

எனப் பொருள் காணலாம்; ௮௧(2௮, இப்பின்னிரண்டடி - யாச நிம் 

பம் பரற ர யஜ்ரைசம் மதுஸர்ப்பிஷா - யற்சைகம் சர்தமால்யாத்யை? 
ஸர்வத்ர கடுரேவ ஸூ?'” என்ற ஈலோக்த்தோடு ஓத்த கருத்துடையதாய், 

ஒப்புமைக்கூட்டவணியின் பார்படும் ; நன்மைபுரிவாரிடச்தம், திமைபுரிவா 

ரிடத். தும் சத தொழிலுடைமையைக் கூறுதல், இதணிலச்சணம், முன் 

hier ipa : அட௩காதார் ௮டகார்” என ஒருவரிடதச் தள்ள தன் 

மையையே வர்புறுத் துதந்பொருட்டு மீண்டும் விதிததது. விதீயணியாம்: 

மூன்னிரண்டடியும் பின்னிரண்டடியும் பிம்பப்ர திபிம்பராவர்தோன்ற கிற 
பத, எடூத்துக்காட்டுவமையணி. இம்வாறு பலஅணிகள் சேர்ச் த௨ருவ௫, 

சேர்வையணி யெனப்படும். 

இச்செய்யுளின் பின்னிரண்டடியை, (ஐங்காரமிட்டு அரைத்துச்சரைத் 
தாலும் தன்காற்றம்போகாதாம் பேய்ச்சுரைக்சாய்” என் உ பழமொழமியோடு 

ஒப்பிட்டுச்சாண்ச. சாரம்-ஸம்ஸ்சாரம். (௪) 

௧௧௭. தம்மை யிகழ்வாரைத் தாமவரின் மூன்னிகழ்க 

வென்னை யவரொடு பட்டது--புன்னை 
விறற்பூங் கமழ்கானல் விம்கு£ர்ச் சேர்ப்ப 
வுறர்பாக யார்க்கு முறும்,



$0.0) நாலடியார். [ans au 

(@ + or.) புன்னை -புன்னைமரல்களின், விறல்- பெருமையையுடைய, 
பூ - மலர்கள், கமழ் - வாசனைவீசுகின்.ற, கானல் - சோலைகளையுடைய, 

வீங்கு நீர் - மிச்ச நீரையுடைய சடலின த, சேர்ப்ப - தறையையுடையவ 
னே !--சம்மை இகழ்வாரை - (சாரணமின்றித்) தம்மை நிச்திப்பவர்களை, 
தாம் ௮வரின்மூன் இகழ்க - அவர் கிர்திப்பதற்குமுன்னே [கிச் தித்தவுடனே 

யென்றபடி] தாம் நிர் இிக்கச்கடவர் ; ௮௨ரொடு பட்டது என்னை-(தம்மை 

நிச் இிக்ெ) அவர்களோடு (தமச்கு) உண்டான தாசஷிணியம் என்ன ? உறல் 

பால - வரத் சச்கனவாடிய இன்பதன்பங்கள், யார்ச்கும்-எவர்ச்கும், உறம்- 

(த௨ராமல்) வந்தேதிரும்; (௭- ற.) 

வரவேண்டிய ஈன்மையோ தீமையோ விதியின்படி வர்தேர௫ு மாத 
லால், பிறர் ஈம்மைப் பழிச்கும்போது : இதனால் என்ன திம்குவிளையமோ?” 
என்று அஞ்சிப் பின்வாங்காது ௮வரைப்பழிப்பதேத அவர்வாயை யடக்கும் 

விமா மென்றவாறு, இகனங்கூறியத, சாரணமின்றிப் பிரரைப்பழிப் 

பஉர்சளது 8ீகதையைச் குரைவுபடுத்தர்கு உபாயமா மென்னும் சருத்தா 

லேன்க; ::கதகன்று சான்றாண்மை இது சழிய, மன்று மாண் 

பில்லார்முன்னர்'” எனப் பிறர் கூறியதும் சாண்ச, 

இதனால், 8ழ்மச்சளின் தன்மையும், அவரையடக்கும் உபாயமுங் 
கூறப்பட்டன. 

( உறற்பால யார்க்கு மூறும்? என்ற ஈற்ஈடி, (௫ தம்மையிகழ்வாரைத் 
தாமஉரின் முன்னிகழ்க ? என்ற வாக்கியத்திற்கு ஏதுவாய் நின்று சாதித்த 

நிற்பது, தோடரீந்லைச் சேய்யுட்தறியணி; இத. உடமொழியில் anc 
லிங்காலங்காரம் எனப்படும், 

‘ganar முன் ' என்பதற்கு - garg புறத்திலே யன்றி எதிரிலே 

யென்றும் பொருள்கொள்ளலாம். ₹விஈல்” என்றது, கடலுக்கு இயற்கை 

யாயுள்ள ர்க்கக்சச்ழையும் போச்குர் திரத்சை. செய்தல்கிலச் கருப் 

பொரு ளாதலால், புன்னை கூறப்பட்டது. பூங்கமழ் - *பூப்பெயர்முன் 

இன மென்மையுர் தோன்றும்? எனப் பொதுப்படச் கூறியதனால், ௮ல் 

வழி எழுவாய்த்தொடரில் மெலி மிச்சதா, கானல் - கடற்சரைசசோலை, 

வீங்கு£ர் - வினைத்தொகையன் மொழி, 

இச்செய்யுளின் முன்னிரண்டடிகளில் இனவேதுசை; ௮தாவது-வல் 
லெழுத்துக்களுள் ஒன் ஈந்கு ஒன்றம், மெல்லெழுச்துக்களுள் ஒன்றற்கு 

ஒன்றும், இடையெழுச் துச்சுளுள் ஒன்றற்கு ஒன்றும் எதுகையாய் நிற்பது, 

இவை முறையே வல்லினவெதுசை, மெல்லினவெதகை, இடையின 

கெதகை எனப்படும். (௭) 

ato. gSa றுருவின வாயிஜு மாபயந்த 

பால்வே றுருவின வல்லவாம்--பால்போ 

லொருதன்மைத் தாகு மநநெறி யாபோ 
௮ருவு பலகொள லிங்கு.



பால். ] ௧௨ - ஆம் அதிகாரம்.--மேய்ம்மை, ௧0௯ 

(இ-ள்.) ஆ வேறு உருவின ஆயினும் - பசுக்கள் வெவ்வேறு நிறச்தை 
யுடையனவாயிருர்சாலும், ஆ பயர்2 பால் - ௮ப்பசுச்சள் தர்; பால்கள், 

வேறு உருவின தல்ல ஆம் - (மெண்ணிறத்தையேயன்றி) வெட்வேறான 

நிறத்தை யுடையலை யாகமாட்டா ; பால் போல் - அரதப் பால்போல,-- 
அறம் - தருமமானது, ஒரு தன்மைத்து ஆகும் - ஒபரேதன்மையையுடைய 

தாம்; நெறி- (௮த்தருமத்தின்) வழிகள், ஈங்கு - இவ்வுலகத்தில், உருவு 
பல கொளல் - பலரளுபங்களைச்சொண்டிருத்தல், ஆ போல் - அப்பசுக்கள் 

போல (கும்); (௪ - ற.) 
இதனால், அறத்தினது தன்மை சொல்லப்பட்டது. பசுச்சள் பலநிற 

மாயிருத்தல்போலச் தருமத்சைச்சம்பாஇத்தற்கு உரிய ௨ழிகள் பலவாயிரு 

ப்பினும், பசுவின்பால் ஒபேகிறமுடைய தாதல்போல ௮ச்நெறிகளாற்செய் 

யப்படுச் தருமமும் ஒபேதன்மையையுடைய சென்பதாம்; உவமையணி, 
என்றது - தானம் த௨ம் விரசம் வழிபகேடவுள்வணக்சம் முதலாகத் தரு 

மஞ்செய்யும் ௨ழி பலவாதலையும், தருமம் ஈன்மையொன்றையே விளைப்ப 

தீரீதலையும் ரோச்கியென்சு, 

் உருவே அட்டையும் வடிவம் கிறமும்1? என்பதனால், ௨௫” என் 

ப - நிறத்தையும் உடிலையும் உணர்த்துமாறு அறிக, தெரு - தெருவு, 
ஈடு - நடுவு என்பனபோல, உரு - உருவு என உசரச்சாரியை பெற்றது. 

( ஈங்கு” - சுட்டுநீண்டது: இனி, (நெறி ௮ போல் உருவு பல கொளல் £ 
என்பதற்கு - தருமமார்க்கம்களைப் பசுக்களைட்போலப் பலவுருவமாசக் 

சொள்ச என்றும் உரைக்கலாம்; “இல்வுரைக்கு, ! சொஎல்' என்பத-௮ல் 

எற்ற உடன்பாட்டுவியங்கோள்வினைமு று : சொழிற்பெய ரன்று, 

இசசெய்யுளின் முன்னிரண்டடிகளில் ல$ரவோற்று இடைவந்த ஐசே 
துசை; ௮தாவது - முதலெழுத் துச்கும் இரண்டாமெழுத்துச்கும் இடையே 

யாலழ என்ற மெய்களுள் ஒன்று ஓரோ விடத்து! வருவத. (௮) 

௧௧௯, யா௮ ர௬லகத்தோர் சொல்லில்லார் தேருங்கால் 
யா௮ ருபாயத்தின் வாழாதார்-யர௮ 
ரிடையாக வின்னாத தெய்தாதார் யார் 
கடைபோரகச் செல்வழுய்த் தார். 

(இ-ள்.) தேரும் காரல் - ஆராயுமிடத்து, உலகத்து - உலசத்தில், தர் 
சொல் இல்லார் - ஒரு கிச்தைச்சொல்லை யுடையராசாதவர், யார் - எவர்? 

[எலருமில சென்றபடி]; உபாயத்தின் வாழாதார் - தர்திரத்தால் வாழாத 
வர், யார் - எவர்? இடை ஆக - (தமது ஆயுளின்) இடையிலே, இன்னா 
தீது எய்தாதார்- தன்பத்தைஅடையாசலவர், யார்--? கடை போச - வாழ் 

நாளின் முடிவுவரையில், செல்லம் உய்த்தார் - செல்்௨த்சை அனுபவித்தலர், 

wint—? (a - 2.) 

உலகத்தில் எல்லாரும் ஏதாவதொரு ஙிர்சதையை அடைதலும், யாதா 

யினுமோர் உபாயத்தால் வாழ்தலும், இடையிலே நுன்பச்தை அடை 
ஓம், செல்வத்தையிழத்சலும் இயற்கை யென்பது சருத்த,



௧௧௦ நாலடியார். [ அறத்துப் 

முதல்வாக்யெச்தி லுள்ள * உலகத்து,” ( சேருங்சால்? என்ற சொற் 
கள் மற்றைவாச்கயங்களிலுஞ் சென்று இயைவத, மதனிலைத்தீவகம். 

(யார்? என்ற சொல் ஒன்றே ஒருபொருளிற் பலமுறை ௨ர்தத, சோற் 
போநட்பின்வநநீலையணி. 

சொல் என்பதர்கு- புகழ்ச்சொல் என்றும் உரைச்சலாம். அளபேடை 
கள் - சேய்யுளோசை நீறைக்கலந்தன, “உபாயம்? என்றது - சாமபேச 
தான தண்டங்களை. சாமம் - இனிதாசக்கூறல் : பேதம் - மென்மையா 

னும் ௨ன்மையானும் மனத் தினைப்பேதித்தல்: தானம் - பசைவர் மனமகிழச் 

கொடுத்தல் ; தண்டம் - பசைவளாப் போர்செய்து அழித்தேவிடுதல், இனி, 

உழவு வர்ச்சகம் சேவசம் பிச்சை முதலியன என்னவுமாம். ( கடைபோக? 

என்பது இப்பொருளில்௨ருதலை, :* ஈறு கடைபோச மெனச்சரு ளென்ற 
லும்”? என்ற மணிமேகலையிலும் சாண்ச, 

இச்செய்யுளில் அளபெடைகள் பல ௨ர்தத, அளபுத்தோடையாம், 

இச்செய்புள்? ::சஸ்யதோஷகுலேராஸ்தி மயாதிசாகோசமபீடித3 

ல்யஸ ஈம்சேஈஈப்ராப்தம் சஸ்யளெளக்யம் கிரச்சரம்'” என்னும் சுலோகத் 

தைப் பெரும்பாலும் ஒச்தத, 

்வாழாதாரியார்” என்றம், 'செல்வமுற்றார் ! என்றும் பாடம், (௯) 

௪௨௦0. தாஞ்செய் வினையல்லாற் றம்மொடு செல்வதமற் 
நியாங்சணுச் தேரிற் பிறிதில்ைை-யாங்குத்தாம் 

போற்றிப் புனைந்த வுடம்பும் பயமின்றே 

கூற்றங்கொண் டோடும் பொழுது, 

(இ-ள்.) சேரின் - அலோூததப்பார்த்தால், தம்மொடு செல்வ.து- 

(உடம்பைவிட்டபின்பு) தமது உயி2ராடு வரு௨த, தாம் செய் வினை ௮ல் 

லால் - அவரவர் செய்த கருமமே யல்லாமல், பிறிது - வேொன்று, யாங் 
சணும் - எவ்விடத்தும், இல்லை--; கூரிறம் கொண்டு ஒடும் பொழுது - 

யமன் (உயிபைக) கொண்டு விரைர்தபோகும்போத, அங்கு தாம் போற்றி 

புனைந்ச உடம்பும் - தவ்வாறு தாம் பாதுகாத்து ( அடையாபரணமுதலிய 

வற்றால்) அலங்சரித்த சரீரமும், பயம் இன்றே - பிரயோசனமில்லாத?த 

யாம்; (எ-று) 

6 இதுதான் உயிர்? என்று தேசத்தினிடத்தில் மிச்சஅபிமானங் சொ 

ண்ட உணவு முதலியவற்றாற் பலவகையாகப் பிரயாசைப்பட்டு வருர்தி வள 
ர்த்ச இல்வடம்பே யமன் உயிரைக்கொண்டுபோம்போது ஈமக்குப் பயன் 

படுவதில்லை யென்றால், மர்று எதுதான் ஈமக்குப் பயன்படப்போடின்றத? 
aga மில்லை; ஆகவே, ஈம்மோடு ௨௫௬௨ன இருவினைகளே என்பதைச் 
தெளிவாசவுணர்ச்து தீவினைகளை ரீக்கு ஈல்வினைகளைச் செய்யவேண்டு மெ 

ன்ற கருத்த,



பால்.) ௧௨ - இம் அதிகாரம்-- மேய்ம்மை. ௧8௧ 

இச்செய்யுளில், ஒரு பொருளைச் கூறுவதனால் மற்றொருபொருள் 
எளிதிற்சித்தித்தலாகெ கைழதிகநீயாயந் தோன்றி, தோடர்நீலைச்சேய்யுட் 

பொரநட்பேறணி தொனித்தல் சாண்ச, 

நீதிநூல்சஸி லெம்கும், ஈன்மைதிமையான காரியங்களின் தன்மையை 

மாத்திரம் கூற;பிடங்களில், ஈன்மையைச் செய்யவேண்டும் தீமையைத் 
தீவிரவேண்டும் என்று கூறியதாகச் கருத்துச்சொள்ச, 

உடம்பும் பயமின்றே * என்றது, அது இஃ்வுலசத்தே கழிர் துவிடுத 

லால், * உடம்பும் ? என்ற உயர்வுசிறப்பும்மை, மற்றைச் செல்வம் இளமை 

சுற்றம் கல்வி முதலியவற்றின் பயனின்மையையும் உணர்த்திற்று, 

இப்பாட்டினால், வினை உடம்பு இவற்றின் சன்மை கூறப்பட்டது, 

் ஈட்டிய வொண்பொருளு மில்லொழியும் சுற்றத்தார், காட்டுவாய் 

சேோ சலுழ்ர்தொழிவர் - மூட்டும், எரி.பி னொழீயு முடம்பு ஈாம்குன்ற 
நாட, தெரியி னறமே தணை,”” : மனையாளும் மக்களும் வாழ்வும் தனமும் 

தன்வாசல்மட்டே, இனமான சுற்றம் மயானமட்டே வழிச்கு ஏது துணை, 

இனையாமளவு எல்வளவாஜெம் முன்புசெய்த தலம், தனையாள என்றும் பர 

லோசஞ்் சித்திக்கும் சத்தியமே,” 6 அத்தமும் வாழ்வும் ௮சத்தமட்டே 

விழியம்புஒழுக, மெத்திய மாதரும் வீதிமட்டே விம்மிவிம்மி யிரு, கைத்தலை 

மேல் வைத்தமு மைர்தருஞ் சுகொடுமட்டே, பற்றித்தொடரும் இருவினைப் 

புண்ணியபாவமுமே”? என்ற சேய்யுள்கள் இககுக்காணத்தச்சன, “அரத் 

தாச்ருஹேரிவர்த்தந்தே ஸ்மராசேமித்ரபாச்தவா: - ஸுகீருதம் தஷ்ச்ரு 

தீஞ்சைய சச்சர்த மநுசச்சதி!? என்னும் வடநான்மேற்கோளுங் சாண்ச, 

மற்று - அசை, யாம்கண் - யாச்சண் என்பதன் மேலித்தல். £முடி 

ட்ப முடித்துப் பின் பூசுவ பரி உடுப்ப உடுத்து உண்ப உண்டு? பாதுசாச் 

சப்படுதலினால், * ஆம்குத் தாம்போற்றிப்புனைர்த உடம்பு” எனப்பட்டது, 

இம்சகே ஆங்கு? என்றது, உலகறிசுட்டு, மற்றியாம்கண் - தற்றியலிகரம், 

குற்றியலிகரம், அலகுபெறவில்லை. ஏ- தேற்றம், 

இச்செய்யுளின் முன்னிரன்டடிஈளில் டனவேதுகை, (௧0) 

அஸ் என்ன்வ்கப்ச்வலில்



௧௧௨ நாலடியார். [அறத்துப் 

க௩. - ஆம் அதிகாரம்--தீவினையச்சம். 

அஃதாவது - பாவத்தைத்தருகின்ற கொடிய தொழில்களைச் செய்வ 

தீ.ற்கு அஞ்சி யொழுகவேண்டு மென்பதைப்பற்றிச் சொல்வது, பொருள் 
களின் உண்மையான தன்மையை உணர்ந்தா லல்லது இவினைதருபவை 

இவை யென அறிர்து ௮வர்றினின்று௮ஞ்ி ௮அவற்ரைச்செய்யா தொழுகு 
தல் கூடாமையால், இது மெய்ம்மை யென்னும் ௮திசா.ரத்தின்பின் வைச் 
சப்பட்ட த, 

௧௨௧. துக்கத்துட் 0ம்கத் அுறவின்கட் சேர்கலா 
மக்சட் பிணத்த சுகொடெ.தொக்க 
விலங்கற்கும் புள்ளிற்கு் காடே புலங்கெட்ட 
புல்லறி வாளர் வயிறு, 

(இ-௭.) சுசாடு - மயானம்கள்,--துக்கத்துள் - சம்சாரத் துன்பம் 

களிலே, அங்கு - தங்கியிருந்து, துறவின்கண் - தூறவறத்திலே, சேர் 

சலா - சேராத, மக்கள் - மனிதர்களுடைய, பிணத்த - பிணங்களையுடை 
யன ; புலம் கெட்ட - நல்லறிவில்லாத [மாம்சபோஜனஞ்செய்சற], புல் 

அறிவு அளர் - அற்ப அறிவை யுடையவர்கள த, டீயிறு - வயிறுகளோவென் 
ரறல்,--தொச்ச விலம்இர்கும் புள்ளிற்கும் காடே. - தொகுதியான மிருகங் 

களுக்கும் பரமைகளுச்கும் உரிய இசொடுகளேயாம்; (௭ - று,) 

(: தரிதரிது மானிடராத லரிது ”” என்றபடி பிறவிச்குள் உயர்ச்.த மனி 

தரது பிணத்தையுடைய சுகொட்டினும், மக்களிலும் பலமடங்கு இழிந்த 

மிருகபக்ஷிசளின் பிணங்களையுடைய அற்பர்களதுவயிறு மிகவும் இழிவான 

தாம் என்பத போதருதலால், குறிப்பால்வர்த லேற்றுமையணி; உபமான 
உபமேயங்களுள் ஒன்றற்குச் சிறப்புக்கூறுதல், இய்வண்யின் இலக்கணம் : 

இதனை வடநூலார் வ்யநீரேகாலங்காரம் என்பர், இம்சே உபமானத் 

இினும் உபமேயத்.தக்கு விசேஷம் கடறினார். 
 புலங்செட்ட” என்றது, உயிர் உய்வதர்கு உபாயமாகிய சத்துவஞா 

கத்தை உடைத்தாசாமையால்.புல்லறிவாளர்' என்றது, உண்ணல் உடுத்தல் 
உறங்கல் முதலியவற்றுக்கு உரிய சாதாரணஅறிமை யுடைமையால், துறவி 

களது தூயஉடல் சுகொட்டிற் சேர்த்துச் சுடட்படாமற் சறர்ததோரிடத்திற் 

சேமஞ்செய்து புனிதமாகப் போற்றப்படிதலால், அதனை ஒழித்து *துச்சத் 

தட் 6ங்்இத் துறவின்சட் சேர்கலா மச்சட் பிணத்த சுகொடு' என்றார். 
இப்பாட்டால், மாம்சபோஜனம் தீவினை யென்பது கூரப்பட்ட த. 

சுடுசாடு - பால்பகா௮%றிணைப்பெயர் : (இறச்தவரைச்) சுட்டு எரிக்கும் 
காடுசள், பிணத்த - அன்? சாரியை பெருத பலவின்பால்முற்று, (௧) 

௧௨௨, இரும்பார்க்கும் காலரா யேதிலார்க் காளாய்ச் 
கரும்பார் சழனியுட் சேர்வா--ஈரும்பார்க்குங் 
காட்டுளாய் வாழுஞ் சிவலும் குறும்பூழமுங் 
கூட்டுளாய்ச் சொண்டுவைப் பார்.



பால்.] 8௩ - அம் அதிகாரம்,--தீவினையச்சம். ௧௧௩. 

(இ-ள்.) சுரும்பு - வண்டுகள், ஆர்ச்கும் - ஆரவாரிக்கின் ற, சாட்டுள்- 
வ௨னச்திலே, ஆய் - பொருக்தி, வாழும் - வாழ்கின்ற, வெலும் குறும்பூமும் - 
சவுதாரி சாடை முதலான பறவைகளை, கூட்டுள் - கூட்டினுள்ளே, ஆய்- 
ஆகும்படி, கொண்டு வைப்பார்-சொண்டுபோய் வைத்து வளர்ப்பவர்கள், 
(மறுபிறப்பில்), இரும்பு ஆர்க்கும் சாலர் ஆய் - இருப்புவிலங்குகள் ஒலிக் 
கின்ற கால்களை யுடையவர்சளாய், ஏதிலார்க்கு ஆள் ஆய் - அயலார்க்கு 

அடிமைகளாய், கரும் பார் - வட்டைநிலங்களிலும், கழனியுள் - விளை 

நிலங்சவிலும், சேர்வர் - (வேலைசெய்தற்குப்) போய்ச்சேர்வர்கள் ; (e - gy.) 

பவைகளைச் கொன்று தின்பதே யன்றி அவற்றைப் பிடித்துச் கூட்டி 
Omi spans geno SS யென்பது, இதனாற் கூறப்பட்டது, 

(தசகுமாரசரிதச்தள் அன்னப்பார்ப்பை நாலிட்டுக் காலைச்சட்டிய 

பாவத்தாற் பின்பு வெள்ளிவிலங்கு சாலிற் இடர்ததென்று ஆரியர் கூறிய 
வாறும், €வசசிர்தாமணியுள் முற்பிறப்பில் ௮ன்னப்பார்ப்பைச் சுற்றத்தி 

னின்றும் பிரித்தச் சிறைவைச்த இீவினையாற் சீவகன் சுற்றத்தினின்றும் 

பிரிர் து சிறைப்பட்டானென்று சாரணர் கூறியவாறும் உணர்க, “பூவை 
களி தோசைபுண ரன்னமொடு பன்மா, யாவையலவை தம்கிளையி ஸீங்க 
யழ வாக்இச், காவல்செய்து வைத்தவர்கள் தங்ளேயினீட்டுப், போவர் 

புசழ்சம்பி பிதுபொற்பிலது கண்டாய்”? என்னுஞ் சிந்தாமணிச் செய்யுளை 
யும் காண்க.) 

கரும் பார் - சருமையான பார் ; இங்சே, கருமை - வலிமை ; அதா 
வது - வட்டையாயிருத்தல்; பயனில்லாத நிலம், இனி, இருளுலசமாகிய 

தாமிஸ்ரம் என்னும் ஈரகவிசேடமென்று உரைப்பாரு முளர், கரும்பு ஆர் 
எனப் பிரித்து - கரும்புகள் விளைகிற கழனி யென்றும் உரைப்பர். சுரும்பு- 
வண்டுகளில் தர் சாதி, ஆய்” என்ற சொல் சான்கனுள், பின்னது -ஆக 
என்னும் எச்சத்தின் ott. வைப்பார் - பெயர், சிவல், குறும்பூழ் - மத் 

றைப்பரவைசட்கும் உபலகஷணம், இரும்பு - விலங்குச்குச் கருவியாகு 
பெயர், இரும்பு ஆர்க்கும்-இரும்புவிலக்கினாற் கட்டப்பட்ட என்றலுமாம், 

ஏதிலார் -ஏது இலார் - யாதொருசம்பர்தமு மில்லாதவர் ; பசைவருமாம். 

௧௨௩, ௮க்கேபோ லங்கை யொழிய விரலழு$௫த் 
துக்கத் தொழுநோ யெழுபவே--யக்கா 
லலவனைக் காதலித்துக் கான்முரித்துத் தின்ற 
பழவினை வந்தடைந்தக் கால், 

(இ-ள்.) ௮ கால் - முற்பிறப்பில், அலவனை - உண்டை, காசலித்து- 

விரும்பி, சால் முரித்து - அதன்சாலை ஒடித்து, தின்ற - தின்றதனாலாசய, 
பழ வீனை-பழைய திவினை, வர்து அடைர்தச்சால் - (பிர்பிறப்பில்) வர். து சே 
ர்ர்தால்,--(அச்தீவினை செய்தவர்),--அச்கே போல் - சமங்குமணி போல, 

௮கம் சை ஒழிய - ௮சங்கைமாத்திரம் நிற்க, விரல் அழுக - விரல்கள் ௮ழு 

இப்போய், துச்சம் தொழு கோய் எழுப - (மிச்ச) துன்பத்திற்கு இடமான 
குஷ்டவியாதி உண்டாசப்பெறுவர் ; (ஏ- ஐ.) 

19



bab ந்ாரலடியார். [அறத்துப் 

அலவன்! என்றத - பிறபிராணிகட்கும் உபலக்ஷணம். ஈண்டு ௫.5 
லிய பிராணிகளை முாரித்துத்தின் றவர்க்குசக் குட்டசோயுண்டா மாதலால், 
அதுவுர் தீவினை யென்பது, கருச்.து, 

௮கம்--கை-அங்கை எனப் புணர்ச்சத. தோழநோய் - தொழுவாயெ 

சோய்; இருபெயரொட்டுப் பண்புச்தொகை, “உயர்திணை தொடர்ந்த 

பொருள்முதலாறும், அதனொசொர்த்தி னத் திணை முடிபின?! என்னுஞ் சுத் 

திரத்தால், சோய் என்னும் ௮ஃறிணை யெழுவாய் :எழுப”என்னும் உயர் திணை 

யெழுலாயின் முற்றைக் கொண்ட ; தீணைவழவமைதி. தின்ற பழவினை - 

் சங்குசுட்ட சுண்ணாம்பு ? எள்பதிற் போல, பெயரெச்சம் சாரணப்பொரு 
எதாய்க் சாரியப்பெயரைக் கொண்டது, பின்னிரண்டடி - இனவேதுகை, 

௧௨௪. நெருப்பழற் சேர்ந்தக்கா னெய்போல் வதூ௨ 
மெரிப்பச்சுட் டெவ்வரோ யாக்கும்--பரப்பக் 
கொடுவினைய ராகுவர் கோடாருகங் கோடிக் 
கடுவினைய ராஇயார்ச் சார்ந்து, 

(இ.ள்,) கெய் போல் வதம் - கெய்யும்,-கெருப்பு அழல் சேர்க ச் 

சால் - நெருப்பினது வெப்பத்தைத் தான் சேர்ந்தால், எரிப்ப சுட்டு - 

(உடம்பை) எரிக்கும்படி. காய்ச் து, எமப்வம் நோய் ஆக்கும் - (தன்னைச்சார் 

ர்தவர்ச்குத்) துன்பக்சரும் சோயை உண்டாச்கும்; (௮துபோலமே,) கோ 

டாரும் - (பல்லொழுக்கத்தில்) சவறாச யோக்கியர்களும்,--கடு வினையர் 

ஆூயொர் சார்ச்து - கடுமையான பாசசச்செயல்களையுடைய அயோக்கிய 
சைச் சேர்க்தால், கோடி - (௮ச்சேர்ச்சையால் தம் ஒழுக்கத்தில்) தவறி, 

பரப்ப சொடு வினையர் ஆகுஃ௨ர் - மிகவங் கொடிய தொழில்களைச் செய்பவ 

grat; (a - 2.) 
பலஃகையாலும் உடம்புக்கு உறுதிதருவதாக.ப செய்.பும் நெருப்பைச் 

சேர்ச்தால் தான் ௮வ்வுடம்பையே பெரிப்பதுபோல. திவிஊையுடையாரைச் 
சேர்ச் தால் சல்லவரும் ௮த்தீவினையே யுடையராவ சென்பதாம்; த்ரஷ்டா$ 
தாலங்காரம் [எடுத்துக்காட்ட்வமையணி,] 

₹ தியசந்த முள்ளதொன்றைச் சேர்ர் திருப்ப தொன்றற்குத், இயகர்த 
மேறுர் திறமதுபோல்--தீய, குணமுடையோர் தம்சளுடன் கூடியிருப் 

பார்ச்குச், குணமதுவேயாஞ் செறிவு கொண்டு!” என்பது சாண்ச, 
தியோர்சேர்ச்கையினால் வரும் தமை, இசனாற் சடறப்பட்ட து, 

* செய்யும்”? என்ற உயர்வுிறப்பும்மை- அதனது தண்மையையும், எத் 

தன்மையானபுண்களையும்ஆற்று மியல்பையும், “அயாவை கருசம்'* என்று 

வேதத்திலும் கூறும்படி. ஆயுசாஸிக்கவல்லதாதலையுங் காட்டிற்று, போல் 

வது - ஐப்பில்போலி ; ₹ ஒப்பில் போலிீயு மப்பொருட்டாகும்?”? என்னுர் 

தோல்காப்பியச்சுத்இரத்தின் உரையில், ஒன்றற்சொன்றுஒச்குமென்லும் 
பொருள் தன்சண்இன்றி வரும் போல் ” என்னுஞ் சொல் ஏறிதபொரு 
ஞூணர்த்தி உரையசையாய்9ற்பதற்கு இதனை உதா. ரணம்காட்டியிருத்தல் 

காண்ச, இனி, கோடிக்கடுவினையர் எனஎடுச்து - மிகப்பல ரய தீவினை 
சளையுடையவர் என்ழமாம், (௪)



பால்.] ௧௩ ஐம் அதிகாரம்.--தீலினையச்சம், க்கட 

௧௨௫, பெரியவர் சேண்மை பிறைபோல நாளும் 
வரிசை வரிசையா நந்தும்--வரிசையால் 

வானூர் மதியம்போல் வைசலுந் தேயுமே 
தானே டிறியார் தொடர்பு, 

(இ-ள்.) பெரியர் சேண்மை - (அறிவிஞற்)பெரியோர்சளத AC ar 
சம் பிறை போல - இளஞ்சந்திரன் போல, நாளும்- தினந்தோறும், வரி 
சை உரிசை ௮ - முறையே, நந்தும் - வளரும்; சிறியார் தொடர்பு - (அறி 

விற்) சிறியவாது னேசமோ --வான் ௨௭ர் மதியம் போல் - ஆகாயச் 
திம் செல்லும் பூர்ணசச்திரன்போல, வைசலும் - சாள்தோறும், வரிசை 

யால் - முறையாக, தானே - தனக்குத்தானே [பிறருடைய முயர்சி யில் 

லாமலே], சேயும் - குறைச் தவிடும்; (௭- று.) 

அறிவுடையார் தமக்குட் செய்தகொண்ட ஈட்பு முன்சுரும்பெ் பின் 
பெருகுத்கும், அறிவிலார் தமக்குட் செய்துசொண்ட ஈட்பு முன்பெரு. 

இட் பின்சுரும்குதற்குங் சாரணம், தமக்குள் ஒருவர் ஒருவருடைய, குணத் 
தை முன் அறியாமலிருத்தலும் பின் அறிதலுமா மென்ச, *:நிறைநீர நீர 

வர் கேண்மை பிமைமதிப், பின்னீர பேசையார் நட்பு” என்னுந் திரக் 

தறளை நோக்குக, '(அரம்ப குர்வீக்ஷமிணோக்ரமேண லக்வீபுராவ்ருத்திம 

திசபர்சாச் - திரஸ்யபூர்வார்த்த பரார்த்தபிச்சா சாயே௨மைத்ரீகல ஸஜ்ஜ 

ToT”? என்னும் பத்யமும் இம்குச் கவனிச்சத்தக்சத, இவ்வாறு இரு 

இறத்தாரது ஈட்பையும் உணர்ச் து சறியார்சொடர்பை அஞ்ச விடவேண்டு 

மென இவ்வதிகாரத்திற்கு ஏற்பச் கருச் தக்கொள்க, 

இதனை, ௧௩௮- அம் கவியோட ஒப்பிசெ, 

“குன்றமார்பரிச்து வெள்வேற் குடுமிமா மஞ்ஞையூர்ச்து””என்ற சிந்தா 

மணியினுரையில், ! ஊர்சல் - ௪ண்டுப் போசல்மேற்று : வானூர் மதியம்£- 
போல? என்று நச்சினுரிக்கினியர் உரைச்சது இங்கு உணரத்தக்க த. (டு) 

௧௨௬, சான்றோ ரெனமதித்துச் சார்ந்தாய்மற் சார்ந்தாய்க்குச் 
சான்ருண்மை சார்க்தார்க ணில்லாயிற்--சார்ந்தோய்கேள் 
சாந்தகத் துண்டென்று செப்புத் திறந்தொருவன் 
பாம்பகச்துக் சண்ட துடைத்து, 

(இ-ள்.) (8), சான்றோர் என மதித்து - (இவர் எல்லாசற்குணஃச 

ளாலும்) நிறைர்தவ ரென்று ஈன்குமதித்து, சார்ச்தாய் - (சிலரைச்) எரே 

இத்தாய்; சார்ச்தாய்ச்கு- (அவ்வாறு) னேடூத்த உனக்கு, சான்றாண்மை” 

அக்கற்குணகிறைவுடைமை, சார்ச்தார்கண் - (உன்னார்) சேரப்பட்ட ௮வ 
ரிடத் த, இல் ஆயின் - இல்லாமற்போமானால், (௮2), --ஒரு௨ன்--,சாச்து 

அகத்து உண்டு என்று - வாசளைத்திரவியம் இதனுள்ளே இருச்சிற தென்று 

எண்ணி, செப்பு திறர்.து - ஒரு சிமிழைச் திறகது, ௮௪தத - அதனுள்ளே, 
பாம்பு கண்டது - பாம்பைச் கண்ட தன்மையை, உடைத்து - உடையத்; 

சார்ர்தோய் - னே சஞ்செய்தவனே! கேள் - (இதனைச்) கேட்டறிவாயாச,



௧௧௬, நாலடியார். [ அறத்துப் 

இசனாலு2, மேலிரண்டு செய்யுள்சளாலும், ௮அஞ்சப்படலதாகய தியோர் 

தொடர்பா லுண்டாகுர் தமை கூறப்படுகின்றது. 
ஈன்கு ஆராயாமல் ஒருவரோடு ஈட்புசசெய்தல் பெருச்தமைவரு தற்சுக் 

சாரணமா மென்பதை உபமானமுகத்தால் விளக்கினார். சான்றோரென 

மதிச்தச் சார்தலுச்கு - சார்தசத் துண்டென்று செப்புத்திறத்தலும், ௮ம் 
குச சான்றாண்மையின்மையைச் சாணுதற்கு- பாம்பை அசனகத்தக்காணு 
தீலும் உபமானமெனச் காண்க, 

சண்டார்போன்ற தன்மையையுடையது எனச் கூறாது $சண்டது 
உடைத்து? என உபமேயத்தை உபமானமாகவே கூறியது, காட்சியணி, 
ஒருகாரியச்தைச் செய்யத்தொடட்ச இஷ்ட த்தையடையாது அரிஷ்டத்தை 

யடைதலாயெ தததீயின்மையணியையும் இச்செய்யுளிலே சாண்க, இவ் 

வாறு இரண்டணி சேர்ச்தத - சேர்வையணி. 

மன் - ௮சை; மிகவும் என்றும் பொருள்கொள்ளலாம்: ஒழியிசைப் 

போரள தென்றலுமாம், சான்று அண்மை என்ற வினையெச்சச்சொடர்- 

(சந்குணங்களால்) நிறைச் து அவற்றை ஆளார்தன்மைஎன்று பொருள்படும். 

சாச்.து - சர் தசம் என்னும் வடமொழியின் விகாரம்; சிறப்புப்பேயர் போ 
துப்போநள் குறித்தது. 

இச்செய்யுளின் பின்னிரண்டடி - இன வேதுகை,. (௬) 

௧௨௭. யா௮ ரொருவ ரொருவர்த முள்ளத்தைத் 
தேருக் துணைமை யுடையவர்-- சாரற் 
கனமணி நின்றிமைக்கு நாடகேண் மக்கண் 
மனம்வேறு செய்கையும் வேறு, 

(இ-ள்.) சாரல் - மலைப்பச்சங்களிலே, கனம் மணி- பெருமைபொ 
ருச்திய இரத்தினங்கள், நீன்று - நிலைபெற்று, இமைக்கும் - விளங்குகின்ற, 

ரட - நாட்டையுடைய அரசனே !--கேள் - கேட்பாயாச :--ஒருவர்தம் 

உள்ளத்தை - வேறொருவருடைய மனத்தை, தேரும் - ஆராய்ந்தறியக்கூ 
டிய, துணைமை - வல்லமையை, உடையவர் - உடையவராகிய, ஒருவர் - 

ஒருத்தர், யார் - எவருளர்? [ஒருவரு மில்லை]; (ஏனென்றால்),--மச்கள் 
மனம் வேறு செய்கையும் வேறு - மனிதர்களது எண்ணமும் வேறு செய்யும் 
தொழிலும் வேறு; (எ-று) 

உலகத்தில் மணிதர்பலர்ச்கு மனமூஞ் செயலும் ஒரறுமைப்பட்டிரா 

மல் வேறுபட்டிருச்கு மாதலால், ஒருவரது உள்ளம் இச்தன்மையதென்று 

௮வரசெய்கையைச்சொண்டு தெளியலாசாது என்பது கருத்த, எனவே, 

பலசானள் பலவழியால் ஆராய்ச்து ஒருவரை ஈட்புச்கொள்ளவேண்டுமே 

யன்றி, ஆராயாது ஈட்புக்கொள்ளின் தீயரோடும் நட்புகேர்ச் துவி மாத 

லால், அத் திவினைக்கு அஞ்ச ஈடக்கவேண்டு மென்பதாம், 

 மச்கள்மனம்வேறு செய்கையும்டேறு? என்பத முன்னிரண்டடியைச் 
சாதித்து நிற்பது - தொடரிந்லைச்சேய்யுட்தறியணி. 

் மசஸ்யேகம் வசஸ்யேகம் கர்மண்யேசம் மஹாத்மகாம்-மஈஸ்யச்யத் 
வசஸ்யர்யத் சரமண்யர்யச் துராத்மராம் ” என்னும் உட நான்மேர்கோள் 
சலனிச்சத்தக்ச த,



Lined. | ௧௩. - ஆம் அதிகாரம்,--தீவினையச்சம். ௧௧௭ 

கேள் - முன்னிலையசையுமாம். வேறு - ஐம்பால் மூவிடத் துக்கும் 
பொதுவான குறிப்புவினை முற்றுப் பசாப்பசம், (௪) 

௧௨.௮. உளளத்தா னள்ளா தூறுஇத் தொழிலராய்க் 
கள்ளத்தா னட்டார் கழிகேண்மை---தெள்ளிப் 
புனற்செதும்பு நின்றலைக்கும் பூங்குன்ற நாட 
மனத்துக்கண் மாசாய் விடும், 

(இ-ள்,) புனல் - ௮ருவிநீர், செள்ளி- செளிவுடையதாய், செதும்பு- 
சேற்றை, கின்று அலைச்கும்- இடைவிடாது ஒழித் தரிர்சன்ற, பூ குன்றம் - 
அழூய மலையையுடைய, சாட - சாட்டையுடையவனே உள்ளத்தால் 
ஈள்ளாஜ - மனப்பூர்வமாகச் னேசஞ்செய்பாமல், உறுதி தொழிலர் ஆய்- 
(பிறர துன்மையிற்ரிறிதுங்கருத் துலையாது தமது) ஈன்மையையே தேடும் 
தொழிலையடையவராய், கள்ளத்தால் ஈட்டார் - ஞ்சனையாற் சினேசஞ் 
செய்தவ, கழி சேண்மை - மிகுதியான ஈட்பு, மனத்தச்சண்மாச ஆய் 
விடும் - மனச்திற் குற்றமாய் மூடியும்) (௪- ற.) 

ஆதலால், அதற்கு அஞ்சமேண்டு மென்பதாம், 

மனத்துக்கண் மாசாய்விடும் ? என்றது, பின்பு பலதீமையைவீளைச்கு 
மென்றபடி, பூங்குன்றம் - பண்புத்தொகை; அழகாயெ குன்ற மென்ச, 

் சழிசிழமை” என்றும் பாடம், (௮) 

௧௨௬. ஒக்கிய வொள்வாடன் னென்னார்கைப் பட்டச்கா 
லூக்ச மழிப்பதூஉ மெய்யாகு--மரக்க 
மிருமையுஞ் சென்று சுடுதலா னல்ல 

கருமமே கல்லார்கட் டீர்வு. 

(இ-ள்.) ஒக்கெய - (போரிற் பகை௨ரைச்கொல்லுதத்பொருட்டு ஒரு 
வன்) உயரஎடுத்த, ஒள் வாள் - பிரகாசமான வாளாயு சமான, தன் ஒன் 
னார் சை பட்டச்சால் - ௮௨னது பசைவாது கையில் அசப்பட் டிவிட்டால், 
ஊக்சம் அழிப்பதூஉம் - (பசை௨மை அழியாமையோடு தன்) ௨லிமையை 
நாசப்படுத் துவதும், மெய் அகும் - (இம்மையில்) உண்மையாம்; (௮அதபோ 
லவே),--அச்கம் - (மூடர்ச்குச் தாம்செய்யும்) உபகாரம், இருமையும் செ 
ன்று சுலால் - (இம்மை மறுமை யென்டற) இரண்டிடத்துர் தொடர்ச்து 
(தம்மை) உருச்துவசனால், சல்லார்சண் தீர்வு - அறிவில்லாசவரிட த.இினின் 
றும் நீம்குதல், ஈல்ல சருமமே - ஈல்ல சாரியமேயாம்; (௪ - 2.) 

பகைவர்சையில் த௨றி அசப்பட்ட BW Har etl ene உண்டாருர் 2மை 
பினும், அறிவில்லார்ச்குத் தாம்செய்த உபசாரத்தா லுண்டாகுச் திமைக்கு 
மிகவும் ௮ஞ்சமேண்டுமென்பத,கரு2.ஐ ; ஏனெனில், பகை௨ர்சையிற்பட்ட 
வாள் இம்மையில் தம் உயிர்வாழ்க்சையை யொழிச்தாலும் மற மையில் வீர 
சுவர்க்கவின்பச்துக்குச் காரணமாம்; அறிவிலார்ச்குச்செய்க உபகாரமோ 
செய்தவர்ச்கு இம்மையிற் பழியையும் மறுமையிற் பாவச்சையும் தந்து 
௮வரை இருமையும் கெடுச்கு மாதலி னென்ச,



௧௧.௮ நாலடியார், | அறத்துப்பால்] 

வேற்றுமையணியை உட்சொண்டு வரச எடூத்துக்கர்ட்டுவமையணி, 

க்டெ என்னும் இறர்சசரலப் பெயரெச்சத்தில், தங்கு என்பதன் 
பிறவினையாகய ஓச்கு - பகுதி; மெலி வலியான2 - பிறவினைக்குறி, ஒன் 
னார் - ஒன்ருர் என்பதன் மரா: ) சேராதவ ரென்று பொருள். 

ஆச்ச மிருமையுஞ் சென்ற சகைத்தலால் ? என்று பாடங்கொண்டு, 

தீம்மூடைய ஈன்மையை இம்மை மறுமை யென்ற இரண்டிடத்தங் கெடு 
த்தலால் என்று பொருளுரைத்தலு மொன்று, (4) 

௧௩0. மனைப்பாசங் கைவிடாய் மச்கட்கென் றேயங்க 

யெனைத்தாழி வாழ்தியோ நெஞ்சே--யெனைத்துஞ் 
றுவரையே யாயிலுஞ் செய்தன் றல்லா 

gi pie, Ard yi se. 

(இ-ள்.) செஞ்சே - மனமே! --மனை பரசம் சைவிடாய் - மனையா 

ளிடத்து உள்ள அன்பை விடாமல், மக்கட்கு என்று ஏங்கி - பிள்ளைகளுச் 
காகவும் இரங்கி, எனைத்து ஊழி மாழ்தியோ - எச்தனைசாலம் வாழ்வா 

யோ? எனைத்தும் சிறு உரையே ஆயினும் - எவ்வளவு சிறியதாயினும், 

செய்த - (ஒரு௨ன்' செய்துள்ள, ஈன்று அல்லால் - ஈற்சாரியமே யல்லா 

மல், உயிர்க்கு - (அவனத) உயிர்க்கு, உறு பயனோ - அ௮டையும்படியான 
சற்பயனோ. இல்லை - வேறில்லை; (௭ - gw.) 

உயிர்க்கு உறுதியாகெய ஈல்வினையைத் தேடாது ஸம்ஸார பாசபக்தத்தி 

லகப்பட்டு உழன்று வீண்காலங்கழிச்தலாலாகுர் தீவினைச்கு அஞ்சவேண்டு 
மென்பது, இதனாற் கூறப்பட்டு, 

 எனைச்தூழிலாழ்தியோ ? என்றதனால், யாக்கைமிலையாமையைச் குறி 

ப்பித்தவாறு. முதலடியினால், பெண்டு பிள்ளைகள் மறுமைச்கு உதவாமை 

யை உணர்த்திஞர். 

இச்செய்யுளின் பின்னிரண்டடியை, €ழ் ௧௨௦ - ஆஞ் செய்யுளின் 

மூன்னிரண்டடியோடு ஒருசார் ஒப்பிடுக, 

இச்செய்யுளில், றா॥ந்திரலம் தோன்றுமாறு சாண்ச, 

ஸம்ஸாரத்தினின்று ௮ப்பாற்செல்லவொட்டாது சயிறுபோலச் சட் 

டுப்படுத்தலால், அன்பை : பாசம்” என்றே கூறினார்: உ௨உமையாகுபெய 

ராயெ சாரணச்குறி. கைவிடாய் - முற்றெச்சம்; சை- உபசர்க்கம் : தனக் 

சென்று ஒரு பொருளில்லாமல் வினையை யடுத்துவர்தத, சிறு வளை - 

சிறிய அளவு, (௧௦) 

இல்லறலியல் முற்றிற்று. 
ணை! 

அறத்துப்பால் முற்றுட்பேற்றது: 

   



இரண்டாவது 

பொருட்பால, 

அஃதாவது - இல்லறத்தின்கழீப்படவன வாகிய பொருளின்பம்களுள் 
பொருளை உணர்த்தும் பாகம். இரண்டாம் வேற்றுமை யுருபும் பயனு 

மூடன்தொச்சுதொகை, பொருளின்பங்களிற் பற்றுவிததலே துறவாத 

லால், இவை - துறவறத்தின்வழிப்படுவன வல்ல, பொருளாவது - தனது 

அனுபவத்தால் இம்மையையும் தானம்முதலியவற்றால் மறுமையையும் 

தருவதா௫ித் தருமவழியிற் சேர்க்கப்பட்ட பொன் மணி நெல் முதலியன, 

உலகத்திற்கு உயிர்போலச் சிற்த அரசனது நீதி பொருளுக்குத் துணைச் 

சாரண மாதலால், அவ்வரசனீதி கூறவே பொருளின்தன்மை கூறியதா 

மெனக் கொண்டு, இப்பொருட்பாலிருபத்துரசான்கதிகாரங்களாலும் #5 

னைச் கூறுனெரூர், 

இப்பொருட்பால் - பதினான்காம் அதிகாரம் முதல் ஏழு அதிசாரம் 

கள் அரசியலென்றும், அதன்பின் சான்கு அதிகாரங்கள் ஈட்பியலென்றம், 

அதன்பின் மூன்று அதிகாரங்கள் இன்பவிய லென்றும், அதன்பின் crore 

௮.திசாரல்கள் துன்பவிய வென்றும், அதன்பின் ஒர் ௮இிகாரம் பொதுவிய 

லென்றும், அதன்பீன் சான்கு அதிகாரங்கள் பகையிய லென்றும், அதன் 

பின் தர் அதிகாரம் பன்னெறியிபலென் றம் எழு உட்பிரிவுகளையுடையதாய் 

அமைச்சப்பட்டது; * பொருவியல் ௨கையேழ் புலப்படச் செப்பின், ௮ 

சிய லேழதிசாரமாகு, ஈட்பியல் சான்சதிகார மின்ப, மூன்றே துன்பவிய 

லதிகார, சான்சே ஒன்றே பொதுவியல் பகையியல், கூறதிகார நான்சே 

பன்னெறி, கூறதிசார மொன்றே? என்ம பழைய உரைச்சூத்திரத்தை 

உணர்க, (இதனால், ஒரியல் தானே தாரதிகாரமாக வருதலு முண்டு என் 

பதம் போதரும்), ௮௮ற்றள், 

முதலாவது 

| ர் தி uu ல், 

அஃதாவது - அரசனது தன்மையைச் கூறும் பாசம் cer pat gy, 

அரசனீதியைக் கூறம்பொழுது முதலில் ௮ரசனது தன்மையைச் கூறியே 

பின்பு வேற கூ.நவேண்டியிருத்தலால், ௮,தனைச் தெரிவிச்கும் அரசியல் 

முதலில் வைக்சப்பட்டது. ௮/௬ இயல் - இராசதருமம்) ௮தரவது - சா 

வலைஈடாத்தும் மூறைமை,



௧௨௦ நாலடியார். [ போருட் 

௧௪ - ஆம் அதிகாரம்.--கல்வி, 

அஃதாவது - அவ்வரசன் தான் கற்பதற்கு உரிய நூல்களைச் சற்றலைப் 
பற்றிச் சொல்வது, அவை - ௮௱.நூலும், நீதிநூலும், தேர் யானை குதிரை 
படைக்கலம் என்னப்பட்ட இவற்றின் நூல்களும் முதலியன, பொருள் 

பெறுதற்கு மூதற்காரணமாயும், பெற்ற பொருளைச் காச்தற்கும் பிதர்க்குச் 
செலவழித்துத் தானும் அனுபவித்சர்குர் தணைச்சாரணமாயும் இருத்தல் 

பற்றி, சல்வி ரு.தலில் வைக்கப்பட்டது, அரசன் அறிவுடையவளாயிருச் 
தால் தனது உயிர்ச்சேயன்றி உலகத்து உயிர்கட்கும் பயன்படுதல் கோக்க 

இஃது ௮ரரியலுள் வைக்கப்பட்ட தாயினும், யாவர்க்கும் உறுதியைத்தருஞ் 

சுறப்பை யடைமையாற் பொதப்படச் கூறப்படுகின்றத. ‘sadurag- 

தித்தங் குலத்திற்கேற்ப ஓதுதலும், பொருள்களை விளம்கச்சேட்டறிதலும், 
பின்பு அவற்றைத் தான் வகுத்.துக்கூற வல்லனதலுமாம்' என்பத, பழைய 

வுரை. கல்வி - தொழிற்பெயர் ; வீ - விகுதி, 

௧௩௧. குஞ்சி யழகுங் கொடுந்தானைக் கோட்டழகு 

மஞ்ச ளழகு மழகல்்ல--கெஞ்சத்து 

நல்லம்யா மென்னு நடுவு நிலைமையாற் 
கல்வி யழகே யழகு, 

(இ-ள்,) குஞ்சி ௮மகும் - மயிர்முடியின் அழகும், கொடும் தானை 

கோடு அழகும் - மடிப்புள்ள ஆடையின து கரையின் அழகும், மஞ்சள் அழ 
கும் - கலவைப்பூச்சனது அழகும், அழகு அல்ல - அழசாசமாட்டா ; நெஞ் 

சத்து நல்லம் யாம் என்னும் நடுவநிலைமையால் - மனத்தில் யாம் ஈற்குண 

மூடையோ மென்று காண்கின்ற சோணுதவில்லாத தன்மையால், கல்வி 

அிழசே அழகு - படிப்பினாலுண்டாகும் அழகே அழுகாம் ; (௭ - று,) 

குஞ்சியழகு முதலியன தம்மைப்பார்ச்கும்பிறர்க்சேயன்றித் தமக்கு 

இன்பந்தருவன அல்ல, கல்வி யொன்றே தம்மனத்துச்கு இன்பர்தருவத 

என்பதாம், இனி, பின்னிரண்டடிக்கு - மனத்தில் ஈல்லவர்களா யிருக்கச் 

கடகோம் யாமென்று எண்ணுகிற பக்பாசமில்லாத தன்மையோடு கூடிய 

sadder g 926s ௮ழசென்று உரைப்பாரு முளர், 

ஆட வர்க்குஉரிய குஞ்சியை முதலிலும், மகளிர்க்குஉரிய மஞ்சளை இறு 

தியிலும், இருவர்க்கும் பொதுவாகய தானையை இடையிலும் வைத்துச் 

கூறியதாசக் கொண்டு இப்பாட்டை ஆண்கல்விக்கும் பெண்கல்விக்கும் 

பொது வென்பர் சிலர், 

் மயிர்௨னப்பும் கண்ச௨ரு மார்பின் ௨னப்பும், உகர்௨னப்பும் காதின் 
வனப்புஞ்--செயிர்£ர்ச்.த, பல்லின் வனப்பும் வனப்பல்ல நூற்கியைர்2, 

சொல்லின் வனப்பே வனப்பு” என்னுஞ் சிறுபத்சழலச்செய்யுளையும், 

॥ இடைவனப்புச் தோள்வனப்பு மீடின் உனப்பு, ஈடைவனப்பு காணின் 

னப்பும்--புடைசால், சமுத்தின் வனப்பும் வனப்பல்ல வெண்ணோ, டெ. 

முத்தின் வனப்பே வனப்பு!” என்லும் ஏலாதிர் செய்யுளையும் இங்கு



பால். ] ௧௪ - ஆம் அதிகாரம்---கல்லவி. Sas 

ஒப்பு சோச்குச. ! கேயூராணி ஈ பூஃயர்தி புருவம் ஹாரா ஈ சர்த்ரோஜ் 
வலா, ஈஸ்ராஈம் ஈவிலேபாம் ஈ குஸுமம் நாலங்க்ருதா மூர்த்தஜா£? | வாண் 
யேகா ஸமலங்கரோதி புருஸம் யா ஸம்ஸ்ச்ருதா தார்யதே, க்ஷயந்தே கலு 

பூஷணாநி ஸததம் வாச்பூஷணம்பூஷணம்,” 'வித்யைவபூஷணம் பும்ஸாம்”” 
என்னும் வடநூன் மேற்கோள்கள் இங்கு ஓஒப்பிடத்தச்சன. 

குஞ்சி - ஆண்மயிர்; பங்க, குடுமி, தகை என்பனவும் இவ்வாறே: (அள 
கம், ஒதி, கூர்தல், ஐம்பால், கோதை என்பன - பெண்மபிரின் பெயராம்.) 
கொ௫மை - உளைவு; கொடுங்கோல், கொவொள், கொமெரம்,கொடும்புறம் 
எனற வீ௨ம்சளிலும் காண்ச ; இங்சே மடிப்புக்குச் கொள்ளப்பட்டது. மஞ் 
சள்- மற்றும்பலவகைப்பட்ட மேற்பூச்சுக்களுக்கும், கொடுர்தானை க்கோ - 

ஆபரணம்களுக்கும், குஞ்? - பிறவுறுப்புச்களுக்கும் உபலக்ஷண்ம், ஈல்லம் - 
தீன்மைப்பன்மைச் குறிப்புருற்று; ௮ம் - விகுதி, ஏ - பிரிரிலை, (௧) 

௧௩௨. இம்மை பயக்குமா லீயக் குறைவின்ருற் 
ற்ம்மை விளக்குமாற் ரூமுளராக் கேடின்றா 
லெம்மை யுலகத்தும் யாங்காணேங் கல்விபோன் 

மம்ம ரறுக்கு மருந்து, 

(இ-ள்.) (கல்வியானத),--இம்மை - இப்பிறப்பின்பயனாயெ த$.து.வ 
ஞானத்தை, பயக்கும் - (தன்னையுடையானுக்குத்) தரும் ; ஈய - (பிதர்கி 
குச்) கொடுச்ச [போதித் தலால் என்றபடி], குறைவு இன்று - (செல்வம் 
போலக்) குறைவுபடாது [மேன்மல் வளரும்]; தம்மை விளக்கும் - தம்மை 
(ப் புசழால் நெடுந் தாரமட்டும்) விளம்கச்செய்யும்; தாம் உளர் ஆ கேடு இன் 
௮- தாங்கள் உயிருள்ளவ.ராச வாழுமளவும் அழி.தலில்லை; ஆல் - ஆதலால்,.-- 

யாம்---, கல்விபோல் மம்மர் அறுக்கும் மருந்து - கல்விபோல அறியாமை 
யாய சகோயை யொழிச்சின்ற தொரு மருந்தை, எம்மை உலகத்தும் - 
எத்தன்மையான உலசத்திலும், காணேம் - காண்டுன்றோமில்லை; (௭ -.) 
ஷழறம்மர் மயக்கம், 

சல்லிப்பொருளானத செல்வப்பொருள்போலவே இம்மையைப் பய 
த்தும் எயக் குறைவதில்லை : அன்றியும், தம்மை விளக்குவதாயிருர் தம் சா 
முள்ளபோது கெடுவதில்லை; அதுவன்றியும், செல்வமோ அ௮விவேசத்தை 
வளர்க்கின்றது ; இச்சல்வியோ ௮தனை அடியோடு ஒழிக்சின்றத எனச் 

செல்வத்திற்கும் கல்விக்கும் வேற்றுமைதோன்றக் கூறியுள்ளது சாண்ச, 

. தல்வியை மருக் தாகச் கூறியதற்கு ஏற்ப, மம்மரை சோயாசக்கூரூ 

கீதனால், இல்த - “கதசவுதவகவண்ு 'கல்விபோல்? என உவமையணி 
Wa sae Pas sg. pe 

eset Sraga மருச்தினும் Brita gided saa wae 
யாரதஞ் சறச்ததென்பது, இதனாற் கூறப்பட்டது. 

இச்செய்யுள், தொல்சாப்பியப் பொருளதிகார ஈச்சிஞர்க்னெயருலா 
யில் ஒதற்சிறப்புச்கு ஏடுத்துச்சாட்டப்பட்டுள்ளத. அறம் பொரு வின்ப 
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Bed. ... நாலடியார். | போருட் 

மூம் வீடும் பயக்கும், புறங்கடை ஈல்லிசையு சாட்டு--முறுங்கவலொன், 

றுத்றுழியுல் கைகொடுக்கும் சல்வியி னூங்கில்லை, சற்றயிர்ச் குற்ற துணை” 
எனப் பின்னோர் கூறியதுங் காண்க, 

இம்மை - பயனுக்கு ஆகுபெயர், மை விகுதி- இம்மை யென்பதில் 

இடப்பொருளையும், எம்மை யென்பதில் தன்மைப்பொருளையும் உணர்த் 
Sino. தேவலோகத்து மருக்தாயெ அமிருதமும் மம்மரறுச்சா தாதலால் 
அதனினுஞ்சிெறர்த தென்பது தோன்ற, : எம்மை யுலகத்தம் யாம்காணேயப் 

கல்விபோன் மம்மரறுக்கு மருர்து ? எனப்பட்டது. இம்மை - செல்வம் 
எனவுமாம், முதலிலுள்ள மூன்று * ஆல் ?- ௮சை ; நான்காவது ‘ye’ - 
ஆதலால் என்பதன் விகாரம், (௨) 

௧௩௩, களர்நிலத் அப்பிறந்த வுப்பினைச் சான்றோர் 
விளைநிலத்து நெல்லின் விழுமிதாக் கொள்வர் 

கடைநிலத்தோ ராயினும் கற்றறிந் தோரைத் 

தலைநிலத்து வைக்கப் படும், 

(இ-ள்.) சளர் நிலத்து பிறச்த - (இழிவாகிய) உவர்கிலத்தில் உண் 

டான, உப்பினை - உப்பை, சான்றோர் - பெரியோர், விளை நிலத்த செல் 

லின் விழுமித ௮ - விளைஇன்ற (கல்ல) நிலத்தில் தோன்றிய கெல்லிலுஞ் 

ஏிறர்ததாச, கொள்வர்-கொள்யவார்கள்; (அதுபோலவே, சடை கிலத்தோர் 
ஆயிலும் - இழிவான சாதியிற் பிறக் தவர்களானாலும், கற்று அறிக்தோரை- 
(நூல்களைச்) கற்று (அவற்றின் பொருளை) அ௮றிந்தவர்களை, தலை நிலத்து 

வைக்கப்படும் - மேன்மையான இடத்தில் லைத்துக்கெளரவிக்கவேண்டும், 

பிறப்புப்பற்றி உயர்வுதாழ்வு பாராட்டாமற் சல்விச்சிறப்பால் ஈன்கு 
மதிக்சவேண்டு மென்பது, கருத்து. *நாற்பாற் குலத்தின் மேற்பா லொரு 

வன், கற்றில னாயிற் €ழிருப்பவனே,”” :: எக்குடிப் பிறப்பினும் யாவே 
யாயினும், அக்குடியிற் கர்ரறோரை வருக வென்பார்,”? (அக்கு மறிவா 
cong பிறப்பினான், மீக்கொ ளுயர்விழிவு வேண்டற்க,” மெய்த்த இரு 
வள்ளுவனார் வென்றுயர்ச்தார் சல்விசலர், துய்த்த சங்கத்தார் தாழ்ச் 

தார் சோமேசா - வுய்த்.தறியின், மேற்பிறச்சா ராயினும் கல்லாதார் தேய் 

Jot pw, spor ரனைத்திலர் பாடு,” வேற்றுமை தெரிர்த ஈரற்பாலுள்ளும், 

ஏழ்ப்பா லொருவன் க.பின், மேற்பா லொருவனு மவன்கட் படுமே?” 

என்பன சாண்ச, உப்பின்சுவை உணவுக்கு இன்றியமையாதது போலக் 
தல்வியறிவு மக்கட்கு இன்றியமையாததென்பது தோன்ற, உப்பைத் திருஷ் 

டரந்தமாக எடுத்துக்கூறினார். உப்பு விழுமிதாக் கொள்ளப்படுதலை, (வண் 

ணாம் ரஸாசாம் லவணம் ப்சதாசம்”” என்னும் வடநூன்மேற்கோளைக் சொ 

ண்டும், 'உப்பில்லாப்பண்டம் குப்பையிலே 1? என்னும் பழுமோழீயைச் 

சொண்டும் உணர்ச, இனி, செல்லின்-நெல்லைப்போல எனவும் உரைப்பர், 

விழுமித - விமும மென்னும் உரிச்சொல்வினடியாகப் பிறர்த ஒன் 

தன்பாத் குறிப்புவினையாலணையும்பெயர், வைச்சப்படும் - ஒருவசை வியங்



Line. | ௧௪ - அம் அதிகாரம்.--கல்வி, ௧௨௩. 

சோள் வினைமுர்று : செய்வினை : செயப்பாட்டுவினையன்று, அன்றி, வை 
és என்பதைச் செயவெனெச்சம் தொழிற்பெயர்ச் தன்மைப்பட்டு வர்த 

நீரகக் சொண்டு, வைச்ச - வைச்சல், படும் - தகும் என்றும் உரைச்சலாம். 

இச்செய்யுளில் வநக்கவேதுகையோடுூ ௨உயிரோதுகை; அதாவது - 

இரண்டாமெழுத்து ஒன்றாதாயினும் இரண்டாமெழுத்தின்மே லேறிய 
உயிர் ஒன்றி நிற்பது. (௩) 

௧௩௪. வைப்புழிச் கோட்படா வாய்த்தியிற் கேடில்லை 
மிக்க சிறப்பி னரசர் செறின்வவ்வா 

ரெச்ச மெனவொருவன் மக்கட்குச் செய்வன 

விச்சைமற் றல்ல பிற, 

(இ-ள்.) (விச்சை) - சல்விகள்,--வைப்பு உழி - வைச்சப்பட்ட இடத் 

தில், சோள்படா - (பிறராற்) சவாப்படமாட்டா ; வாய்த்து - (கொள்பவர் 
நீக்சவராகச்) கிடைத்து, ஈயின்-(அவர்க்குக்ி) கொடுத்தால், கேடு இல்லை - 

குறைதவில்லை ; மிக்க சிறப்பின் - மிகுதியான சறெப்பினாலே, அரசர்-௮ரசர் 
கள், செறின் - (பொராமைசாரணமாகச்) கோபிததாலும், வவ்வார் - அப 
கரிக்கமாட்டார்கள் ; (அதலால்), ஒரு௨ன்--, எச்சம் என - அச்கமென்று, 

மக்கட்கு - (தனத) பிள்ளைசளுக்கு, செய்வன - சேர்த்துவைக்கத்தக்கவை, 

விச்சை - சல்விப்பொருள்களேயாம்; பிற அல்ல - மற்றைச் செல்வப் 
பொருள்களல்ல; (௭ - று,) 

செல்வப்பொருள்கள் சள்ளராலும் ஞாதியர்முசலியோராலும் கலர்ச்து 

கொள்ளப்படும், பிறர்க்குக்கொடுத்தாற் செலவழிர் தபோம், சொடுங்கோன் 
மன்னராற் கொள்ளை கொள்ளப்படும் ; கல்விப்பொருளுக்கு இத்தன்மை 

யான அபாயம்கள் ஒன்றும் இல்லை; ஆதலால், செல்வப்பொருளினுங் கல் 

விப்பொருளே சிறந்த தென்பது கருத்த, வேற்றுமையணி, 

கேடில் விழுச்செல்வம் கல்வி யொருவர்கு, மாடல்ல மற்றையவை, 

₹ தந்ைத மகற்காற்று ஈன்றி யமைய,தத, முர்தியிருப்பச் செயல்”? என்ற 

திநக்தறள் களையும், : அழிவின்மையாவது - தாயத்தார் கள்வர் வலியர் ௮.7 
சர் என்றிவராற் கொள்ளப்படாமையும், வழிபட்டார்க்குக் சொடுத்துழிக் 
குறையாமையுமாம் ? என்ற பரிமேலழகநையையும் இங்கே ௮றிச. 

செல்வத்தினும் கல்வி சிறர்த தென்பதர்குக் சாரணம்காட்டி, அதனை 
மக்சட்குச் செய்யவேண்வெது கடமையென்பது , இதனாற் கூறப்பட்டது, 

வைப்பு உழி - வைத்தலையுடைய இடம். கோள் - கொள்ளுதல்; ழத 
னிலைதீரிந்த தோமிற்பெயர், எச்சம் - (சம்பாத்தியத்தில்) மிச்சப்பட்டுகிற் 

Up; ஆஸ்தி: எஞ்சு - பகுதி, ௮ம் - கருச்தாப்பொருள்விகுஇி, வலித்தல் - 

விசாரம். விச்சை - விதயா என்னும் ௨உடமொழியின் சிதைவு, மந்று- 

அசை; விளைமாற்றுமாம், மற்று, பிற - ஒருபொருட்பன் மொழி யென 

வும் சொள்எலாம்,



$0.6 £ரலடியார், [Gung 

 ரசோரஹார்யம் ஈசராஜஹார்யம் விதேறாயாசோசபாரசாரி | ஏதச் 
தம்ஸர்௨தராத்ட்ர தாரம் வித்யாதாம்யத்புருஷாவஹர்்தி?? என்ற சுலோசம் 
இங்கு ஒப்பிடத்தக்க த. 

இர்சாலடிசானூற்றில் ஒவ்லொரு செய்யுளும் ஒவ்வொரு புலவரால் 
தனித்தனி பாடப்பட்டதா தலால், இச்செய்யுளில் * ஈயிற்சேடில்லை ? என் 
தறி - €ழ் 'ஈயச்குறைவின்று "* என்றதனோடு கூறியதுகூற லென்னுங் 

குத்ற மாசாதெள அறிக; மற்றும் இங்கனம் வருவனவற்றிற்செல்லாம் 
இஃது ஓக்கும். இச்செய்யுளில் இனவே்துகை, (௪) 

௧௩௫, கல்வி கரையில கற்பவர் நாள்சில 
மெல்ல நினைக்கிற் பிணிபல--தெள்ளிதி 
ஞாராய்ந் தமைவுடைய கற்பவே நீரொழியப் 
பாலுண் குருற் ழெரிந்து. 

(இ.ள்.) கல்வி சரை இல - வித்தைசகளாகய சடல்களோ கரையை 

யுடையன ல்ல ;சற்பவர் சாள் சில - (அவற்றைப்) படிப்பவரத வாழ்சாட்ச 

சோ லெலவாம் ; மெல்ல நினைக்கன் பிணி பல - விரைவின்றி ஆலோ?த்தப் 
வசர்த்சால் (அவ்வாழ்சாள் சலவற்றுள்ளும், சோய்களோ பல உள்ளன ; 
(ஆதலால்), நீர் ஒழிய பால் உண் கருன் - நீர் ஒழியப் [பிரித் தவிட்டுப்] 

பாலைமாத்திரமே உண்டுன்ற அன்னப்பறவைபோல, தெரிர்து-(நூல்களின் 

தன்மைகளைப்) பகுத்.து.௮றிர் த, தெள்ளிதின் ஆராய்ர்து - தெளிலாச ஆரா 
ய்ச்சிசெய்து, அமைவு உடைய - சா.ரமாகவுள்ள ஞானநாூல்களையே, க.ற்ப- 
(விவே௫சன்) படிப்பார்கள் ; (௪ - று,) 

சல்வி சடல்போற் பரச்தும், ஆயுள்சாள் மிகக்குறுகயும், அவ்வாழ்சாளி 

லும் சற்சவொட்டாது தடைசெய்யும் பலவகையாகிய பிணிகள் மிக்கும் 
இருத்தலால், பெறுதற்கரிய மனிசசனனமெடுத்தோர் சாரமானவற்றைப் 

படித்து உய்யக்கடவ ரென்பதாம். (': அர் சபாரம் பஹு வேதிதவ்யம், 
அல்பர்சசாலோ பஹவச்ச விக்ரா:- யத்ஸாரபூதம் ததுபாததீத, ஹம்ஸோ 

யதா க்ஷீரமிலாம்புமிச்ரம்?”? என்ற உடநான்மேர்கோளும் இப்பொரு 

ஞடையசே.) 
: அமைவுடைய” என்றது, வேதாந்தநால்களை, பாலையும் நீரையுங் 

சலச். துவைத்தால் அன்னப்பறவை நீரைப்பிரிசத் தவிட்டுப் பாலையே உண்ணு 

மென்பது நூற்றுணிபு; : பானிறக்குருகனொாய்க்து ?? என்றார் சிந்தாமணி 
யாரும். இது பற்றியே, ௮ன்னம் தலைமாணாக்கர்ச்கு உவமை கூறப்படும், 

சரை - எல்லை, மூ£டி.வு, 

இச்செய்யுளின் பின்னிரண்ட்டிகளில் இனவேதுகையோடூ வநக்க 
வேதுகை, (6) 

௧௩௬. தோணி யியக்குவான் மொல்லை வருணத்துச் 

காணிற் கடைப்பட்டா னென்றிகழார்--காணா 

யவன்றுணையா வாறுபோ யற்றேநால் கற்ற 

மகன்றுணையா நல்ல கொளல்.



பால்.] ௧௪ - அம் அதிகாரம்,--கல்வி, ௧௨௫ 

(இ-ள்.) (£ழ்ப்பட்டசா இியிற்பிறர்தவனாயினும்), நூல் கற்ற மசன்- 
சாஸ்இிரங்களைப்படிச்த மனிதனை, துணை ஆ - (ஒருவன்) தணையாசச்சொ 

ண்டு, ஈல்ல - றர்த நூற்பொருள்சளை, கொளல் - அறிர்துகொள்ளுதலா 

னத; -தோணி இயக்குவான் - மரச்சலத்தைச் செலுத்தபவன், தொல்லை 

வருணத்து - பழமையான சாஇசளுள், சடைப்பட்டான் என். த-இழிவான 

சார இயிற் பிறர்சவனென்று, காணின்-(யாவரும்) அறிர்இிருர் தம், இசழார்- 

(அவனை) இசழ்ச செய்யா தலர்களாம், அவன் துணை ௮ - அவனைத் துணை 

யாசக்சொண்டு, அறு போய் அற்றே - ஆற்றுவெள்ளச்தைக் சடர்துபோ 

ஞற்போன்றதாம்; (எ -று.) 
தாழ்ச் தசாதியனாயினும் மீகாமனைச்சொண்டேவெள்ள த்தைச்சடப்பது 

இன்றியமையாதிருத்தல் போல, தாழ்ர் தசா தியனாயினும் கற்றவனைச்சொ 
ண்டே அ௨உசயமானபொழுது நூல்களைச் கற்கவேண்டு மென்பதாம். ௨வ 
மையணி,. 

பிறப்பினாலுண்டாரும் பெருமையினும் சல்வியினாலுண்டாகும் பெரு 
மை றர்த தென்றவாறு. 1! வேற்றுமைதெரிர்த சாற்பாலுள்ளும், £ழ்ப்பா 
லொருவன்சந்பின், மேற்பாலொருவனு மவன்சட்படுமே”? என்றார் பிறநம், 

(சற்றவன்” என்னாது 'சம்றமகன்” என்றது, கல்லாதவன் மனிதருள் வைக் 

சப்படாழ விலங்குகளோடு ஒப்ப மதிச்சப்பவொ னென்பது விளங்குதற்கு, 
தோணி - த்ரோணீ என்னும் வடமொழியின் சிதைவு, சாதிவிகற்பஞ் 

சருஷ்டிசாலத்தே ஏற்பட்டதன் றி இடையிலேவர் ததன்றென்பத சோன் ற, 

6 தொல்லைவருணம்? எனப்பட்டது. சாணாய் - முன்னிலையசை ; நீ ௮றி 

என்றுமாம். போய் - போனா லென்லும் எச்சத்தின் திரிபு; இனி, போய 
நிறு என்பதை - போயதற்று என்பதன் விகாரமாகவும் கொள்ளலாம். 

இச்செய்யுளின் பின்னிரண்டடிசளில் உயிரேதுகையோடூ ழன்றமே 

மூத்தோன்றேதுகை, மூன்றாமெழுத்தொன்றெதுசையாவது - இரண்டா 

மெழுத்து ஒன்றாது கிற்க மூன்றாமெழுத்து ஒன் றிகிற்பது, (௬) 
௧௩௭, தவலருந் தொல்கேள்வித் தன்மை யுடையா 

ரிகலில ரெஃகுடையார் தம்முட் குழீஇ 

நகலி னினிதாயிற் காண்பா மகல்வானத் 
தம்ப ௬றைவார் பதி, 

(இ.ள்.) தவல் ௮௬ - தவறுதலில்லாச, தொல் - பழமையான [தொ 

னறுதொட்டுப் பரம்பரையாக வருகின்ற], கேள்வி - நாற்கேள்விகளின 2, 

தன்மை - தன்மையை, உடையார் - உடையவர்களும், இகல் இலர் - பசை 

மைக்குணமில்லாதவர்களும், எஃகு உடையார் தம்முள் - பு.த்திச்கூர்மை 
யுடையவர்சளும் ஆயெ கற்றவர்களுடைய குழாத்திலுள்ளே, குழீஇ- கூடி 
யிருச்.து, ஈசலின் - ம௫ழ்தலைச்சாட்டிலும், இனிது ஆயின் - இன்பச்தருவ 

தாமானால், அகல் வானத்து உம்பர் உறைவார் பதி - பரச்ச விண்ணுலகத் 

இல் வாசஞ்செய்ச்ற தேவர்களது ஈசரமாயெ ௮மராவதியை, காண்பாம்- 

(யாம்) சாணச்சடகோம்; (௭ - று,)
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கற்றோர்ரோசத்தைப்போலச் சுவர்ச்காநுபவம் தச் துவஞானத்துக்கும் 

மு.த்திபெறுவதற்கும் ஏதுவாகாத,தனால், கற்றவர்களோடு னேூத்த ௮னு 
பவிச்கும் ஆனந்தம் சுவர்ச்காநுபவத் தர லுண்டாகும் அனர்தத்தினுஞ் சற 

ர்ச தென்பது, கருத்து. ௮றிவுடையோருடன் கூடி. மடஏழ்சலினும் இனிய 
தீன் ரூதலின் தேவர்பதியை யாம் காணச்சடயேமல்லேம் எனக் கற்றறிச் 

சோத கூட்டுறவின் ௮ருமைபெருமைகளைத் தெரிவித்தபடி, தேவர்சட் 
கும் வித்துவான்சட்கும் ௨டமொழியில் 'விபுதர்? என்ற பெயரும், தென் 
மொழியில் புலவர்? என்ற பெயரும் உள்ளது, இங்குச் காணத்தக்க. 

ஒவ்வொருவனும் பெரும்பாலும் தன்னைப்பற்றித் தான் பன்மையாக 

வே எண்ணுதல் இயல்பாதலால், * காண்பாம்” எனப்பட்டத; தனித்தன் 
மைப்பன்மை. தவல் - தொழிற்பெயர்; தபு என்பதன் மநஉவாூய தவு- 

பகுதி, கேள்வியாவது - கேட்கப்படும் நாற்பொருள்களைச் கற்றறிர்தார் 
கூறச் கேட்டல்; இத, கற்றவர்ச்குச் கல்வியறிவை வலியுறத் ததலாலம், 
கல்லாதவர்ச்கும் ௮வ்வறிவை உண்டாச்குசலாலும் இறர் சதா மென ௮றிக, 
கேள்வி - தொழிற்பெயர். எஃகு - ஆயுதம்: கூர்மை; இங்கே, புத்திநட் 

பம், குழுமி அல்லத குழுவி என்பது, குழீஇ என விகா.ரப்பட்டு ௮ளபெ 

$ித்தத; இத, சோலலிசையளபேடையின் பாற்படும். உம்பர் - மேலி 

டம்; இங்கே, சுவர்க்கம், ௮கல் வானம் - வினைத்தொகை, 

தொல்காப்பியப் பொருஎதிகார ஈசரினார்ச்செனியருரையில்,இப்பாட்டு, 

அறிவுபொருளாச உவகைபிழச்ததற்கு உதாரணம் சாட்டப்பட்டுள்ள து. (௭) 

௧௩.௮, கனைகடற் றண்சேர்ப்ப கற்றறிர்தார் கேண்மை 
அனியிற் கரும்பு.தின் றற்றே-- நுனிரீக்கத் 
தூரிற்றின் றன்ன தகைத்தரோ பண்பிலா 
வீர மிலாளர் தொடர்பு. 

(இ-ள்.) சனை - ஒலிக்கின்ற, சடல் - கடவினத, தண் - குளிர்ச்சி 
யான, சேர்ப்ப - துறையையுடையவனே!--சற்று - (ஈல்லநால்களைப்) படி. 
த்து, அறிர்தார் - (அவற்றின் பொருள்களை) ௮றிர்சவர்சளத, கேண்மை - 

னேகமானது, நுனியின் சரும்பு தின்று அற்று - ஐணியிவிருந்த (அடி.வ 

ரையித்) கரும்பைத் தின்றாற்போன்றது [வரவர இணிமைமிகும்]; பண்பு 

இலா - (௮க் கற்றறிவாகயெ) குணமில்லாச, ஈரம் இலாளர் - அன்பில்லாத 

வர்சளுடைய, தொடர்பு - சினேகம், நுனி நீக்கி - (அச்சரும்பை) நுனியி 
லிருந்து.தின்னுதலை ஒழித்து, தூரின் தின்று ௮ன்ன - அடியிலிருந்து தின் 

ருற் போன்ற, தகைத்து - தன்மையையுடையது [வரவர இனிமை 

குரையும்]; (௪ - று.) 
பயனுவமையணி, இதனை, ௪உடு, ௧௬௬ - அல் சவிசளோட ஒப்பிடுக, 

* கருத்துணர்ர்து சற்றறிச்தார் சேண்மை யெஞ்ஞான்றுங், குருத்திற் ௧௬ 
ம்புதின் றற்றே-குருத்திற், கெதிர்செலச் தின்றன்ன தகைத்தரோ வென் 

தம், மதுர மிலாளர் தொடர்பு?” என மேல் ஈட்பாராய்தலில் வருவதும் 
சாண்ச, அரோ - ஈழ மச,



பால். ] ௧௪ - ஆம் அதிகாரம்.--கல்வி. ௧௨௭ 

*இகோ்ஷோரக்ராத் சரமா? பர்வணிபர்வணி யதா ரஸவிறோஷ? | தத் 

வதீஸஜ்ஜரமைத்ரீ விபரீதாசாச்துவிபரீ.தா?” என்னும் வடநூன்் மேற்கோளை 

அடி.யொற்றியது இச்செய்யுள். (௮) 
௧௩௯. கல்லா₹ர யாயிலும் கற்றாரைச் சேர்ந்தொழுக 

னல்லறிவு hres தலைப்படுவர்--தொல்ிறப்பி 
னெண்ணிறப் பாதிரிப்பூச் சேர்தலாற் பத்தோடு 
தண்ணீர்க்குத் தான்பயந் தாங்கு. 

(இ-ள்.) தொல் சிறப்பின் - பழமையான [இயற்கையாகவுள்ள] சிறப் 
பையும், ஒள் நிறம்-பிரகாசமான நிறத்தையும் உடைய, பாதிரி பூ - பாதிரி 

மரத்தின் மலரை, சேர்தலால் - அடைதலினால், புத ஒூ -புதிதான பானை 

யோடானத, தண் நீர்ச்கு - (தன்னிடமுள்ள) குளிர்ச்ச நீர்ச்கு, சான் பய 

ந்து ஆங்கு - தான் (வாசனையைக்) கொடுத்தாற்போல,--கல்லாசே ஆயி 
னும் - (தாம்) படியாசதவர்களே யானாலும், கற்றாளை சேர்ச்து ஒழுன் - 

படி.தீதவர்களைச் சேர்ச் தடர்தால், ஈல் அறிவு நாளும் தலைப்படுவர் - (௮௪ 

சேர்ச்கையால்) நல்லஅறிவு சாள்தோறும் உண்டாகப்பெறுவர்; (௪ - று.) 

புத்தோடு - கல்லார்க்கும், பாதிரிப்பூ - கற்ரார்ச்கும், ஈல்ல பரிமளம்- 

ஈல்லறிவுக்கும் உவமை யெனச் காண்ச.' புத்தோடுதண்ணீர்ச்குத்தான்பயர் 
தாங்கு” என்ற உவமையால், முன்னே கல்லாதவர் பின்பு சற்றோர தசேர்ச் 
கையால் தாம்௮டைர்த அறிவைத் தம்மைச்சார்க்தவர்க்குர் தருவ ரென்பது 
பெறப்பட்டது. புதுப்பானையிற் பாதிரிமலர்களையும் நீரையும் பெய்துவைத் 

தால் ௮ர்நீர் நல்ல மணத்தைப் பெறு மென ops. பூவோடு சேர்ச்த 
நாரும் மணம் பெறும்”? என்ற பழமொழியோடு ஒத்தது இவ்வுவமை, 
6 நல்ல மணமுள்ள தொன்றை ஈண்ணியிருப்பதற்கு, ஈல்ல மண முண் 

டாம் நலமதபோல் - ஈல்ல, குணமுடையோர் தங்களுடன் கூடியிருப்பார்ச் 

குச், குணமதுவேயாஞ் சேர்வுகொண்டு *? என்றார் பெரியாரும், 
அறிவு தலைப்படுவர் - திணை௨முவமைதி: [ஈன்-பொது-௨௪௬.] ப துமையெ 

ன்னும் பண்புப்பெயர், ஈறுபோய்த் தன்னொற்றிரட்டி, புத்தோடு எனப் 

புணர்ர்தத; [ஈன் - பத - ௬,] ஆங்கு - உவமவுருபாகிய இடைச்சொல், (௯) 

௧௪௦. அலகுசால் கற்பி னறிவுநூல் கல்லா 
துலகநா லோதுவ தெல்லாக்---கலகல 
கூஉர் துணையல்லாற் கொண்டு தடுமாற்றம் 
போர் துணையறிவா ரில், 

(இ-ள்.) ௮லகு சால் - அளவு மிக்க, கற்பின்-விச்தைசளுள்ளே, அறிவு 

நூல்- தத் தவஞான த்தைச்தருகின்ற சாஸ் திரங்களை,கல்லா,த - படியாமல், 

உலகம் நூல் - இவ்வுலகத்துக்கேபயன்படடின்ற வேறு. நூல்களை, ஒதவது 

எல்லாம் - படிப்பதுமுழுவதும், கலகல கூஉம் துணை அல்லால் - கலகல 

வென்று கூவுமளவே யல்லாமல், சொண்டு - (அவ்வுலக நூலோ தவசைச்) 

சொண்டு, தடுமாற்றம் பேரம் துணை அறிலார் - (பிறவித்துன்பங்களில்) 
தமொறுதல் நீல்குர் தன்மையை அறிபவர், இல் - இல்லை; (௭ - ஐு,)
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அறிவுதூல் - ஞானசாஸ்இிரம்சள், உலகநூல் - தருச்சம், வியாசரணம் 

முதலியன, ₹* அறிவுநூல் சல்லா அலகநா லோதுவத” என்றதஞல், தத் 
திஒநாற்பயிற்சிச்கு வேண்டிய அளவு மற்றைய நூல்களையுல் கர்றல்வேண்டு 
மென்க. $£ழ்த் துறகென்னும் ௮திகாரத்தீல் *தொலைவில்லாச், சத்தமுஞ் 
சோதிடமு மென்றாம் இவைபிதற்றும், பித்தரிற் பேதையா ரில்?” என்ற 
திலும் இச்செய்யுளின்சருச்,து இருத்தல் சாண்ச, 

இச்செய்யுளினால், இன்னது கற்கவேண்டுமென்று கூறியவாறு, 
“அறி௨னஹூலோதா,த? என்ற பாடத்துக்கு - ஞானசொருபியான சட 

வுளைப்பற்றிய நூல்களைப் படியாம லென்று பொருள்; அன்றி, இறைவனாற் 
கூடறப்பட்ட அகமநூல்களை ஓதாமல் என்றும் கொள்ளலாம். 

கற்பு - கல்வி; தொழிற்பெயர்: பு - விகுதி, இன் - ஏழனுருபு, கலகல - 
அநுகரணம்; இரட்டைக்கிளவி; இம்சே, பொருளில்லாமையைக்குறித்த த. 
அளபெடைகள் - செய்யளோசை நிறைச்தன. கூம், போம் - கூவும், போ 

ரும்; செய்யுமெனெச்சத்து ஈற்றயிர்மெய் கெட்டது. சால் - உரிச்சொல். 
பின்னிரண்டடிகளில் அளபுத்தோடை a7 crs, (௧0) 

  

௧௫ - ஆம் அதிகாரம்--- குடிப்பிறப்பு. 

அஃதாவது - உயர்ச்த குலத்திற் பிறத்தலினது சிறப்பைக் கூறுவது, 

உயர்குடியிற்பிறர்தார்க்கே பெரும்பாலும் கல்விகேள்விப்பயன்சள் அமைத 
லால், இ.து சல்வியின்பின் வைச்சப்பட்டத; அன்றியும், சல்வி ஒருவன் 

பிதக் தகுடியை உயர்த்துதலை ௮திசகாரமுறைமைச்குக் காரண மென்னலாம், 

௧௪௧, உடுக்கை யுலறி யுடம்பழிக்தக் கண்ணும் 
குடி.ப்பிறப் பாளர்த&் கொள்கையிற் குன்றா 
ரிடுக்கண் டலைவந்தக் கண்ணு மரிமா 
கொடிப்புற் கறிக்குமோ மற்று, 

(இ-ள்.) உடுக்கை உலறி - உடுக்சப்படும் அடையும் கெட்டு, உடம்பு 
அழிச்தச்சண்ணும் - (உணவில்லாமையால்) உடம்பும் மெலிர்து அழிச்.து 

போவதாஞாலும், குடி பிறட்பு அளர் - உயர்ச்தகுடியிர்பிறத்தலை யுடையார் 

கள், தம் கொள்கையின் குன்றார் - தமது குலத்துக்கு உரிய ஒழுக்சத்திற் 
குறைவுபடார்; (எ,தபோல வெனின்) ,--இடுச்சண் தலைவர்தச்சண்ணும் - 

(பசிபினுலாசய) துன்பம் மிகுதியாய் உண்டாம்பொழுதும், அரிமா - ரிங்ச 

மாஇய மிருசம், கொடி புல் கறிக்குமோ - கொடியாசப் படர்ர்திருக்கும் 

புல்லைத் தின்னுமோ? [இன்னாத]; (௭-து.) 
மிருசேச்திரனாயெ 9ம்கத் துக்குப் புல்லைத் இின்னுமைபோல, சிறர் தவ 

சர்யெ குடிப்பிறப்பாளர்ச்கு ஒமுக்கல்குன்றாமை இயல் பென்பதாம், இ 
ஞல், புல்லைத்தின்னுதல் பசுநு.தலியவத்றிற்கு இயல்பாசல்போல ஒழுக்கம் 

குறைதல் தாழ்குடிப்பிறர்.தார்ச்கு இயல்பா மென்ப.தும் பெறப்படும், 
எடூத்துக்காட்ட்வமையணி,



பால், ] ௧௫ - ஆம் அதிகாரம்.--குடிப்பிறப்பு, ௧௨௯ 

இரண்டுவாச்கியங்களிலுமுள்ள இழிவுசிறப்பும்மைகளால், பிறகாலம் 
சளில் கிலைவேறுபடாமை கூராதேகுறிப்பிச்சப்பட்ட த. 4! புலி பசித்தாலும் 

புல்லைத் தின்னா த”?,'*ரல்லாளொழுக்கின் றலைநின்றார் ஈல்கூர்ச் தும்,அல்லன 
செய்தற் கொருப்படார்--பல்பொறிய, செக்கட் புலியே றறப்படத்தா் 
இன்னாவாம், பைங்கட்புனத்த பைங்கூழ் ?” என்பன காண்க, : தலைவர்தச் 
சண்ணும்வரிமா*? என்ற பாடத்துக்கு - கோடுகளையுடை.ய புலியென்று 

பொருள். 

உடுக்கை உலறி - பொல்லாவுடுச்கையாற் பொலிவிழர்.து என்றுமாம். 
உடுக்கை - உடுச்சப்பள௨து என ஆடைக்குச் சாரணப்பெயர்; இதளைத் 

தொழிலாகுபெய சென்பாரு முளர், பிறப்பாளர் - பிறப்பை ஆள்பவர், 
(இடுக்கண் என்பது - மலர்ந்சசோச்சமின்றி மையல்சகோச்கம் பட வரும் 

இரக்கம்? என ஆசிரியர் நச்சினார்க்கினியர் கூறியிருத்தலைச் சொண்டூ, 
இடுங்குகண் என்பது இடுக்கண் என விகாரப்பட்ட சென்றும், துன்பம் 
நேருங்காலத்திற் சண் இடுங்குதலால் துன்பத்திற்கு இடுக்கண் எனப்பெய 
ரென்றும் உணர்க, அரிமா - இரபேயரோட்டுப் பண்புத்தோகை, த- 
எதிர்மறை, மற்று - ௮சை. (௪) 

௧௪௨, சான்றாண்மை சாய லொழுக்க மிவைஞழூன்றும் 

வான்றோய் குடிப்பிறந்தார்க் கல்லது--வான்றோயு 
மைதவமழ் வெற்ப படா௮ பெருஞ்செல்வ 
மெய்தியக் சண்ணும் பிறர்க்கு, 

(இஃ-ள,.) வான் தோயும் - ஆகாயத்தை அளாவிய, மை தவழ்- 

மேகங்கள் தவழ்சன்ற, வெற்ப - மலையையடைய அ௮ரசனே!--சான்றாண் 
மை - நற்குணங்களால் நிறைந்து ( ௮வற்றை) ஆளுதலும், சாயல்-மென்மை 

யும், ஒழுக்கம் - ஈல்லொழுக்கமும், இவை மூன்றும்--, வான் தோய் குடி 

பிறந்தார்க்கு அல்லத - (£ர்.த தயால்) மேலுலகச்சை அளாவிய [ உயர்ந்த ] 

குடியிற் பிறர் தவர்க்கே யல்லாமல், பிறர்க்கு - மந்ழையோர்ச்கு, பெருஞ் - 
செல்வம் எய்தியக்சண்ணும் - மிக்க செல்வம் உண்டானாலும், படா - 

உண்டாகாவாம்; (எ- று,) 

*சரயல் மென்மை”? என்னுர் தோலகாப்பியச்சூத்திரத்தால், சாயல் 
என்பத - றம்பொறிகளாலும் நுகரப்படும் பலவவகைமென்மைகளையும் உண 

ரீத்துவதோர் உரிச்சொல்லாதலை உணர்ச, வான்தோய் குடி - வாலுயர் 
தோர்றம்”” என்றாற்போல, உயர்ச்தகுடியென்னும் பொருள்பட நின்றது. 

'ஊான்தோாயுமைதவழ்வெற்ப? என்றவிடத்த,மலைச்கும் மேகத் தக்குஞ் 
சம்பந்த மில்லாமலிருக்சவுஞ் சம்பர்தத்தைக் கற்பித் தக் கூறியதனால், 
தோடர்புயர்வுநவிற்சியணி : வடதூலார் 'ஸம்பந்தாதிசயோக்தி' என்பர்; 
இதனால், மலையின.து உயர்வு தொனிக்கின் நத, 

முதலடியில், பேயர்சீசேவ்வேண் ஈற்றில் தொகைபெற்றத, ஆண் 
மை - பண்புப்பெயர் ; வினைப்பருதியடியாப்பிறர் தத : சொழிற்பெயரெனி 

லும் இருக்சக (9.



௧௩0 நாலடியார். [Gung 

௧௪௩, இருக்கை யெழலு மெதிர்செலவு மேனை 
விடுப்ப வொழிதலோ டின்ன--குடி.ப்பிறந்தார் 
குன்றா வொழுக்கமாக் கொண்டார் சயவரோ 

டொன்று வுணரற்பாற் றன்று, 

(இ-ள்.) (பெரியோரைக்சண்டால்), இருச்சை எழலும் - (உடனே 
தமது) ஆசனத்தை விட்டு எழுந்து நிற்றலும், எதிர் செலவும் - (gar 

களை) எதிர்சொண்டு சென்று அழைச்துவருதலும், எனை - இன்னமும், 
விடுப்ப ஒழிகலோடு - (அவர்கள் மீளும்பொழுது) விடைகொடுக்சத் தாம் 
(அவரைவிட்டுப்) பிரிதலும், இன்ன - இத்சன்மையான செய்கைகளை, குடி 
பிறந்தார் - உயர்ச்தகுடியிற் பிறர் சவர்கள், குன்றா ஒழுக்கம் ஆ - (என்றும்) 

குறைவுபடாத [இயர்கையான] ஒழுக்கமாச, கொண்டார் - வைத்துக் 

கொண்டார்கள்; (ஆதலால், ௮உர்சகளை), கயவரோடு - மூடர்சளுடனே, 
ஒன்று ஆ - ஒருகன்மையாக, உணரல் பாற்று அன்று - மதித்தல் தச்ச 

தன்று; (௭- று.) 
ஈற்குடிப்பிறர்தாரும் பிறவாதாரும் மேல்கோக்இல் ஒத்திருப்பிலும் 

இல்விருவர்க்குமுள்ள வேறுபாடு அவ்வவருடைய ஒழுச்கத்தால் ஈன்குபுலனா 

மென்பதாம். (இன்ன ”என்றதனால், இவைபோன்ற மற்றும் பல ஈல்லொழு 

க்சல்களும் கொள்ளப்படும், இவையெல்லாம் இழிகுலத்தாரிடத் த இயற்கை 

யாசஅமைக்திராவாதலால்,'கயவரோடொன்றுாவுணரற்பாற்றன்று”என்றார், 

இருக்கை - கை” விகுதி பெற்ற தொழிலாகுபெயர், ஏனை - வினை 

மாற்றுப்பொருளில் வரத இடைச்சொல், முதலடி. - ழற்றுமோனை, தூ- 
எண்ணிடைச்சொல், கயமையாவது - ஈற்குணங்கள்யாவும் இல்லாத தன் 
மை: அதனையுடையவராகய €ழோர், சயவர். (௩) 

௧௪௪. நல்லவை செய்யி னியல்பாகுர் தீயவை 
பல்லவர் தூற்றும் பழியா கு--மெல்லா 

முணருப் குடிப்பிறப்பி ூதிய மென்னோ 

புணரு மொருவர்க் கெனின். 

(இ-ள்.) (உயர்குடியிற் பிறர் சவர்கள்), ஈல்லவை செய்மின் - ஈல்லகா 

ரியங்களைச செய்வராயின், இயல்பு ஆகும் - (௮%து ௮வர்சட்கு) இயற்கை 

யென்று எண்ணப்படும் [ரிறப்பாகச் கொள்ளப்படாத]; தீயவை (செய் 
யின்) - செட்டசாரியக்களைச் செய்தாலோ, பல்லஉர் தா.த.றும் பழி ஆகும் - 

(௮௫) பலரும் எடுத்துச்சொல்லும் பழிப்புச்குச் காரணமாம்; (ஆதலால்), 

ஒருவர்க்கு--, புணரும் எனின் - (உயர்குடிப்பிறப்பு முன்னையஈல்வினையாற் ; 
கூடினால், எல்லாம் உணரும் குடி. பிறப்பின் - எல்லாவற்ரையும் ௮றியவல்ல 
அல்வயர்குடியிற் பிற் சலினால்,ஊ இயம்-பயன், என்னோ - யாதோ ?(௭-ற.) 

உயர்குடிப்பிறர்தார்க்கு மிச்சசல்லொழுச்சத்தாலும் பெரும்புஈமுண்டர் 

நீலில்லை; சிறிய£ியொமுச்சச்சாலும் பெரும்பழி உண்டான் 12; சாழ்குடி



uned, | கடூ - ஆம் ௮திகாரம்.--குடிப்பிறப்பு, ௧௩௧ 

யித்பிறச்சார்க்கோ இங்கனமில்லை; சிறிது சல்லொழுக்சுத்தாம் பெரும்புச 
மும், பெருர்தீயொழுச்சத்சாற் சறுபழியும் உண்டான்றன ; ஆதலால், 
உயர்குடிப்பிறச்தார்ச்கு ௮ச்குடிப்பிறப்பால் ஈஷ்டமேயொழிய லாபமில்லை 
என, வடப்புகழ்சீசி [நீந்தாஸ்துதி]_சையாற் குடிப்பிறப்பின் மேன் மையை 
விளக்யெபடி, இனி, ஈல்லவைசெய்தலை இயல்பாகவும் தியவைசெய்தலைப் 
பலருர்.தூற்றும்பழியாகவும் கொண்டு யாவராலும் ௮றிர்து ஈன்குமதிச்சப் 

பன்ற உயர்குடிப்பிறப்பு ஒருவர்ச்குக் கூடுமாயின் ௮.தனினும் இலாபம் 
வேறு யாதோ? [எதவுமில்லை ] என்று உரைப்பினும் அமையும். முர்தின 
பொருளுக்கு 6 இன் ? என்ற ஐச்தனுருபு - ஏதுப்பொருளஎதும், பிர்தின 
பொருளுக்கு, எல்லைப்பொருளதுமாம், வெள்ளாடைக்கு மாசுபடி.தல் 

போல, உயர்ர்தோர்ச்குப் பழியுண்டாவ.த எளிதாம்; 4 குடிப்பிறர்தார்கண் 
விளங்கும் குற்றம் விசும்பின், மதிச்சண் மறுப்போ லுயர்க்து 77, 6 ஒன்றாய் 

விடிலு முயர்ச்தார்ப்படும் குற்றம், குன் றின்மே லிட்ட விளச்கு '” என்பன 
காண்க, 

முதலடியில் ரல்லலை," தீயவை” என மாறபட்டசொர்சள் வர்.5.த - 

ழரண்தோடை. (௪) 

௧௪. சல்லாமை யச்சங் கயவர் தொழிலச்சஞ் 
சொல்லாமை யுள்ளுமோர் சோர்வச்ச--மெல்லா 
மிரப்பார்க்கொன் நீயாமை யச்௪ மரத்தாரிம் 

மாணாக் குடிப்பிறர்' தார். 

(இ-ள்.) கல்லாமை அச்சம் - தாம் படியாமைச்கு அஞ்சு தலும், சயவர் 

தொழில் ௮ச்சம் - £ழோர்செய்யும் இழிதொழில்களைச் செய்தற்கு அஞ்சு 
தலும், சொல்லாமையுள்ளும் ஒர் சோர்வு ௮ச்சம் - (பொய் கோள் கடுஞ் 
சொல் பயனில்சொல் என்னுர் தீச்சொற்களைச்) சொல்லாமவிருப்ப திலும் 
(ots இடத்தில் சவறிப்போமோ என்று) ஒரு தளர்ச்சிக்கு அஞ்சுதலும், எல் 

லாம் இரப்பார்ச்கு ஒன்று ஈயாமை ௮ச்சம் - (தமக்குவேண்வென) பலவற் 
றை இரப்பவர்களுக்கு(அப்பொருள்சள் பலவற்றுள்) யாதாயினுமொன்றைச் 

கொடுச்சச்கடாமற்போனால் ௮தற்கு அஞ்சுதலும், (இத்தன்மையான பல 

அச்சங்கள் உயர்குடிப்பிறர் சார்க்சே உள்ளன)) (ஆதலால், இ மாணா குடி. 

பிறச்தார் - மாட்டிமைப்படாத இவ்வுயர்குடியிற் பிறர் தவர்கள், மரத்தார் - 
மரச்சலத்திலுள்ளார்போல எப்பொழுதும் ௮ச்சமுடையார்; (௭ - று.) 

இம் - லஜ்சப்புகழ்ச்சிமணியமையக் குடிப்பிறப்பின் மேன்மை 
யைச் தெரிவித்தத. 

ஈ ஓன்றானுர் தீச்சொற் பொருட்பய னுண்டாயின், சன்றாகாசாக 

விடும்?? அதலால், “சொல்லாமையுள்ளுமோர்சோர்வச்சம்” எனப்பட்ட, 

தம்மிடத்,து உள்ளதை எல்லாங்கொடுத்து இல்லாதசைக்குறித்த இரம்குவ 

சென்பார், :எல்லாமிரப்பார்ச்கு ஒன்றுஈயாமை அச்சம்? என்றார். உயர்



௧௩௨ நாலடியார். [போருட் 

குடியை *மாணாக்குடி? என்றது, எப்பொழுதும் பல அச்சத்திர்கு இடமாயி 

ருத்தல்பற்றி; இனி,மாண் ௮ குடி எனப் பிரித் த, மாட்டிமையாதலையுடைய 

குடி யென்று உரைத்தலும் பொருர்தும், 

மரக்சல மென்பது சல இட.ங்களிற் சலமென கிற்றல்போல, இங்சே 

மரமென நின்றது; இலட்வாறு வருவதனை, வடநூலார் ₹நாமைக்தேசே 

நாமக்ரஸணம்” என்பர், இனி, மரமென்பதை - அதனாலாகய தோணிக் 

குக் சருவியாகுபெயரெனக் கொள்ளலுமாம். இனி, மாளுக்குடிப்பிறச் 
தார் - மாட்டுமையில்லாத தாழ் தகுடியிற் பிறந்தவர்கள், மரத்தார் - (இப் 
படிப்பட்ட gees Hoes சா.ரணமான உணர்ச்சி சிறிதும் இல்லாமை 

யால்) மரத்தோ டொப்பர் என்றும் உரைத்தல் கூடும்; மரத்தார் - மரத்தி 
னாச்செய்த பாவைபோன்றவ ரென்றும் உரைப்பர், (௫) 

௧௪௬, இனஈன்மை யின்சொலொன் நீதன்மற் றேனை 

மனஈன்மை யென்றிவை யெல்லா &--கனமணி 

முத்தோ டிமைக்கு முழங்குவரித் தண்சேர்ப்ப 

விற்பிறந்தார் சண்ணேயுள, 

(இ- எ.) கனம் - இறந்த, மணி- இரத்தினங்கள், முத்தோடு- முத் 

துச்சளுடனே, இமைக்கும் - பிரகாசிக்கின்ற, முழங்கு உவரி - ஆரவாரிச் 

இன்ற கடலின.த, தண் சேர்ப்ப - குளிர்ச்சியான சகரையையுடையவனே ! 
இனம் ரஈன்மை-ஈல்ல சினே௫தெரை யுடைத்தாயிருத்தலும், இன் 
சொல் - இனிய சொற்களைச் சொல்லுதலும், ஒன்று ஈதல் - இரப்பதொரு 

பொருளை.(இரக்தோர்க்கு) க் கொடுத்தலும், ஏனை மனம் ஈன்மை - மற்றும் 

மனத்தினது தூய்மையும், என்ற இவை எல்லாம் - என்றுசொல்லப்பட்ட 
இச்சற்குணங்களெல்லாம், இல் பிறச்தார்கண்ணே - உயர்குடியித் பிறர்த 

வரிடத்சே, உள - (இயல்பாக) உள்ளன; (௭ - று,) 

(இச்பிறர் தார்கண்ணே? என்னும் பிரிநிலை ஏசாரத்தால், தாழ்குடிப் 

பிறச்சாரிடத்.து இவை இல வென்பது பெறப்படும், மற்று- அசை, என் 

நிவை - பெயசெச்சவிசாரம்; இனி, என்று இவை எனப் பிரித் த, எண்ணி 
டைச்சொல்லாசச்சொண்டு, பிறவிடத்தும் கூட்டி யுரைத்தலும் ஒன்று, 

ரத்நாகரம்”? என்னும் வடமொழிப்பெயரின் பொருள் Saas, ‘sex weal 

மூத்சோ டிமைக்கு முரி? எனப்பட்டது, உ௨ரி - உவர்ப்புச்சுவையு/டை 
யத; உவர் - உப்பு, இ- பெயர்விகுதி, 

“pens Sens Werder Ne pres shores, வைபெபன்ப வாய்மைக் 

குடிச்கு!? என்பது, தீநக்தறள், 
முதலடி - முற்றுமேர்ன, (௪) 

௧௪௭, செய்கை யழிந்து சிதன்மண்டிற் மயிலும் 
பெய்யா வொருசிறை பேரி லுடைத்தாகு 
மெவ்வ முழந்தக் கடைத்துக் குடிப்பிறந்தார் 
செய்வர் செயற்பா லவை,



பால்.] - கட - ஐம் அதிகாரம்.--குடிப்பிறப்பு, ௧௩௩: 

(இ.ஸ்.) பேர் இல்-பெரிய வீடாயிருர்தால் ௮2, செய்சை ௮ழிர்து 

கட்டுச் குலைர்த, சிதல் மண்டிர்.று ஆயினும் - செல்லால் அ௮ரிச்சப்பட்டதானா 

லும், பெய்யா ஒருசிறை உடைச்து அகும் - (மழை?£ர்) உள்ளே ஒழுகாத ஒரு 

பச்சத்தையுடையதாம்; (அதபோல),குடி பிறர்தார்-உயர்கு டியிற் பிற் தவா, 

எவ்வம் உழர்சக்கடைச்தும்- (வறுமை சோய் முதலியவற்றால்) துன் பமனுப 

விச்கும் பொழுதும், செயல் பாலவை - தாம் செய்தற்குரிய சடமைகளை, 
செய்வர் - (விடாமற்) செய்வார்கள்; (௭- று.) ப 

எடூத்துக்காட்டுவமையணி: 

சிதல் - கறையான். சதல்மண்டிழற்று ஆயினும் - செதல்கள் நெரும்யெ 
தானாலும் என்றுமாம், சிதல்-சரதீயோரமை. பாலவை- பான்மையென் 

னும் பகுதியினடியாப் பிறர் த பலவின்பாற் குறிப்பு வினையா லணையும்பெ 
யர்) இரண்டனுருபு தொக்சது, (௪) 

௧௪.0, ஒருபுடை பாம்பு கொளிலு மொருபுடை 

யங்சண்மா ஞாலம் விளக்குழாஉர்--இங்கள்போற் 

செல்லாமை செவ்வனேர் நிற்பினு மொப்புரவிற் 
சொல்கார் குடிப்பிறந் தார், 

(இ-ள்.) ஒரு புடை-(௧னத) ஒருபாகம், பாம்பு கொளிலும் - பாம்பி 

ஞ் பிடிச்சப்பட்டிரு் சாலும், ஒரு புடை- மற்றொருபாசத்தால், ௮ம் கண் 
மா ஞாலம்- ௮ழகய இடத்தையுடைய பெரிய பூமியை, விளக்குறாஉம்- பிர 

சாசிப்பிக்கன் ற, இம்கள் போல் - பூரணசர்திரன் போல,--குடி. பிறர் தா7- 

உயர்குடியிற் பிறக்தவர்கள், செல்லாமை - வறுமை, செவ்வன் நேர் நிற்பி 

னும் - ரன்றாக(த் தம்மிடம்) கேர்ச்துகின்றாலும், ஒப்புரவிற்கு - (பிதர்ச்கு) 
உபசா.ரஞ்செய்வதற்கு, ஒல்சார் - தளரார்; (௭ - ற.)--உவமையணி. 

இரகணகாலங்களிற் சச்திரனை மறைக்கின்ற பூமியின் சாயையை 
இராகுகே தச்சளென்னும் கரும்பாம்பு செம்பாம்புகளாசச் கூறுஇன்ற புரா 
ணநூல்வழக்குப்பற்றி, இங்கனம் கூறியத. இதனை ௧௪௪ - ஆஞ் செய்யு 

ளோடு ஒப்பிட. செல்லாமை - எண்ணமும் சொல்லும் தொழிலும் ஆயெ 

இரிசரணங்களின் செயல்கள் த்தி பெறாமை; எனவே, வறுமையாம். 

செவ்வன் - பண்புப் பெயர்; ௮ள் - விகுதி, கேர் - (சேர்ர்.தூ என்னும் வினை 

யெச்சத்தின் விசாரம்: :வரிப்புனை பர்.து”"என்பதில், “வரி” என்பத போல, 

ஒப்புரவு - உலசசடையைஅறிர் த அதற்குஏற்பப் பிறர்ச்கு௨சவிசெய்தல் ; 

ஒப்பு உரவு என்று Wis: உலகத்தாரோடு ஒத்துச் செய்யுஞ் செர்த 

தொழிலென்றபடி. (௮) 
௧௪௩. செல்லா விடத்தும் குடிப்பிறந்தார் செய்வன 

செல்லிடத்.துஞ் செய்யார் சறியவர்--புல்வாய் 

பருமம் பொறுப்பிலும் பாய்பரி மாபோற் 

பொருமுர ணாற்றுத லின்று.
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(இ-- ள்.) செல்லா இடத்தும் - (வறுமைமுதலியவற்றாற்) செய்யமுடி. 

யாதசாலத்திலும், குடி பிறச்தார் - உயர்குடிப்பிறர்தவர், செய்வன - செய் 
யூம் ஈற்கருமங்களை, சிறியவர் - தாழ்குடிப்பிறர். சவர், செல் இடத்தும் 

(செல்வம்முதலியவற்றாம்) செய்யச்கூடியசாலத்திலும், செய்யார் - செய்ய 

மாட்டார்; புல்வாய் - மானான2, பருமம் பொறுப்பினும்- சேணம்முதவிய 

போர்ச்கோலத்தைச் தாங்கனொலும், பாய் பரிமா போல் - (இயற்கையாகப்) 
பாய்ந்தோெதன்மையையுடைய குதிரைபோல, பொரு முரண் ஆற்றுதல் 
இன்று - போர்செயயுக் தன்மையை யுடைச்தாதலில்லை; (௭ - று.) 

த்நஷடாநீதாலங்காரம். 
புல்வாய்- புல்லைத்தின்னும் வாயையுடையதுஎன மானுக்குச் காரணப் 

பெயர்; வேற்றுமைத்தொசைப்புறத்தப்பிறர்த அன்மொழித்தொகை, 

பருமம் - குதிரைமேற்றவிசு. பருமம் பொறுப்பினும் - பருத்திருத்தலை 
யுடைத்தாயிருந்தாலும் என்றுமாம், பிறவற்றைச்கூறாது புல்வாயையும் 

பரிமாலையும் கூறியது, இரண்டுச்கும் மானென்று ஒருபெயர் பொதுவாச 

உள்ள தனால்; அன்றியும், ஒருவசைமான் குதிரைபோலப் பருத்திருக்கும், 
பொருமு ரண் - வினைத்தொகை, :பெருமுரண்” எனவும் பாடம், 

இச்செய்யுளோடு மேல் ௪௮௪, ௩௫௮ - அஞ் செய்யுள்களை ஒப்பிட்டுக் 

காண்க. (a) 

aGo. எற்றொன்று மில்லா விடத்துங குடிப்பிறந்தா 

ரற்றுத்தற் சேர்ந்தார்க் சசைவிடத் தூற்றாவ 

ரற்றக் கடைத்து மகல்யா றகழ்ந்தக்காற் 

றெற்றெனத் தெண்ணீர் படும், 

(இ-ள்.) குடிப்பிறர்தார்--, எற்று ஒன்றும் இல்லா இடத்தும் - யா 

தொருபொருளு மில்லாதகாலத்.தும், ௮ற்று தன் சேர்ந்தார்க்கு - வேறுகதி 

யில்லாமல் தம்மை அடைச்தவர்கட்கு, அசைவு இடச்து ஊற்று அவர் - தள 

ர்ச்சிசேர்ச்தவிடத்.து ஊன்றுகோல்போல உதவுவர்; (௪.துபோல எனின்)... 

அசல் யாறு- பெரிய ஈதியான த, ௮.ற்றக்கடைத்தும்-நீர்௨ற்றியபொழுதும், 
அகழ்ச்.தச்கால் - (தன்னைத)தோண்டினல், (சோண்டின அவ்விடத்தில்), 
தெற்றென-விவரைவாச, தெள் நீர் படம்-தெளிவான நீர் உண்டாசப்பெறும், 

ஆரறான.து வெள்ளமுள்ள சாலத்துத் தன்னை எவருர் தோண்டுதல் வே 

ண்டாமலே தானே எங்குஞ் சென்று நீரைஉதவி நீர்வறண்டகாலத்திலே 
தோண்டினமாத்திரத்தில் கீலரஉசவுதல்போல, சுடிப்பிறர்தார் செல்வமு 
ன்ளகாலத்தே எவருர் தம்மைச் சோர்து யாசச்ச வேண்டாமலே தாமே 

எங்குஞ்சென்று பலஉதவிகள்செய்து செல்வமில்லாதசாலத்திலே தம்மை 

யடைச்தமாத்திரத்தில் உதவிசெய்கர் என்பதாம், :*அற்றுப்பெருச்சற் றடி 

சுடு மர்சாளு மவ்வா, நூற்றுப் பெருச்சா லுலகூட்டும் - ஏற்றவர்ச்கு, ஈல்ல 

குடிப்பிறந்தார் ஈல்கூர்ர் தா ரானாலு, மில்லைபென மாட்டா ரிசர்து!' 

என்பசனோடு இதனை ஓப்பிசெ,
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இ௫அவும், தநஷ்டாந்தாலங்காரம். 

மேல் ௧௮டு - அஞ் செய்யுளோடு இதனை உப்பிட்டுக்காண்ச, 

எற்று - வினாவடியாகப்பிறர்த ஒன்றன்பாற் குறிப்புவினயாலணையும் 

பெயர். தத்சேர்ச்தார் - நமைப்பன் மைமயக்கம்; *தஞ்சேர்ச்சார்” எனின், 

வழாநீலையாம். தெத்சென - விரைவுச்தறிப்பு. (தண்ணீர்படும்? என்ற பா 
டத் அக்கு, செற்றென-தெளிவாக என்க.யாறு £ர்படும்- இடத் திகழ்பொ 

ருளின்தொழில் இடத்தின்மேலேற்றிக் கூறப்பட்ட ௨பசாரலழக்த. (௪௦) 

  

௧௬ - ஆம் அதிகாரம்.--மேன்மக்கள். 

அஃதாவது - செய்தற்கரியனசெய்தல் பிறர்குர்றங்கூராமை செருக 
இன்மை என்றஇவை முதலிய ஈர்குணங்களாற் பெரியார்களது தன்மையை 
ப்பற்றிச் கூறுவது, மேன்மச்களாவதர்கு உயர்குடிப்பிறப்பு ஒருதலையான 

சாரணமாதவின், இவ்௨திகா.ரம் குடிப்பிநப்பென்னும் ௮திசாரத்தின்பின் 

வைச்சப்பட்டத. 

கடக. ௮ங்கண் விசும்பி னகனிலாப் பாரிக்குக் 
திங்களுஞ் சான்றோரு மொப்பாமற்--றிங்கண் 

மறுவாற்றுஞ் சான்றோரஃ தாற்றார் தெருமந்து 

தேய்வ ரொருமா சுறின், 

(இ-ள்.) ௮ம் - அழகே, சண் - இடத்தையுடைய, விசும்பின் - ஆகா 

யத்திலே இருந்த, ௮௪ல் நிலா பாரிக்கும் - பரந்த நிலாவை வீசுஇன் ற, திங் 
களும் - சச்.திரனும், சான்றோரும் - பெரியோரும், மன் ஒப்பர் - பெரும்பா 

லும் தம்மில் ஓத்.திருப்பர் ; (அனால்), திங்கள் - சர்இிரன், மறு ஆற்றும்-கஎங் 
கத்தைச் தான்பொறுக்கும்; சான்றோர் - பெரியோர்களோ,௮ஃஅ.ஆரறார்- 

களல்கத்தைப் பொறுச்சமாட்டார்கள்; (பின்னை என்னாவ ரெனின்), 
ஒரு மாசு உறின் - சிறிது களங்கம் (சம்மை) அடையுமாயின், தெருமர்து 
வருச்தி, தேய்வர் - அழிர்சேவியவெர் ; (எ - று.) 

் திங்களுஞ் சான்றோரு மொப்பர்” என்றது - சச்திரன் புறவிருளையெர் 

ழித்தலும் தண்மையுடைத்தாதலும், சான்றோர் ௮சவிருளையொழித்சலும் 

தண்ணளியுடைத்தாதலு மாகிய பொதுத்தன்மைபற்றி யென்க, (மற? என் 

பதற்கு - களங்கம் என்றும், பங்கம் என்றும் இரண்டுபொருள், இிம்சளும் 

சரன்றோரும் சிலகுணங்களால் ஒப்பரரயினும் மறுவா ர்ராமையால் திங்சளி 
னுஞ் சான்றோர் சிறந்தவர் என்பது போதருதலால், இத, தறிப்பால்வந்த 

வேற்றுமையலங்காரம் ; இவ்௨லங்காரச்தினது இலச்கணம்- உபமான உப 

மேயல்களுள் யாதாயிலுமொன்றை கெளிப்படையாகவாவது குறிப்பாசவா 

வது விசேஷமுடையதாகச் சொல்லது ;: இதனை வடழாலார் வ்யதிரேகாலங் 

காரம் என்பர்,இல்கே உபமானமாகிய சர் இிரனினும் உபமேயமாகிய சான் 

ஜோர்ச்கு மாசுசிறிதம்ஆர்றாமையாகயெ விசேடம் சொல்லப்பட்டது சாண்ச,
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தில்சளினுஞ் சான்றோர்சிறச்தவரென்னும்கருத்தைப் பின்னிரண்டடியினத 
குறிப்பினுர்பெறவைத்த தனால், 'குறிப்பால்வர்சவேற்றுமையலங்காரம்"என 

ப்பட்டத;இதர்கு, 'மறு”என்பதி லுள்ள சிலேடையணி அம்சமாசகின்றத. 

இல்சள்மறுவாற்றுதலையும் சான்றோர் ௮ஃதாற்றாமையையும் முறையே 

(நன்னேறி) 4 திங்கள், சறையிருளை நீச்சக் கருதா துல$ல், கிறையிருளை 
நீச்கும் மேல்கின்று,"? (திநக்குறள்) *மயிர்நீப்பின் வாழாக் கவரிமா வன்னார், 

உயிர்நீப்பர் மானம் உரின்”? என்றவர்ருல் ௮றிக. இங்களுச்கு அங்கண் 
விசும்பி னகனிலாப் பாரிக்கும்” என்ற அடைமொழியைச் கொடுத்ததற்கு 
ஏற்ப, சான்றோர்க்கு * அழகய இடத்தையுடைய நிலவுலகத்திலே இருச்து 

பெரிய €ர்த்தியை எங்கும் பவச்செய்கின் £” என்னும் விசே£;ணத்தை 

அமைசத்துச்கொள்க,திங்களை'அங்கண்விசும்பின்”என்று உயர்ந்த இடத்தைச் 

கூறி விசேடித்த ௮சனால், மேன்மச்சள் உயர்குடியிற் பிறர்தவ ரென்பது 
தோனிச்குமாறு ௮றி௪, சான்றோர் சேய்வா” என். றதனால், சச்திரன் தேய் 

ச்தாலும் மறுபடி௨ளர்கிறான், சான்றோர் அங்கன ம்பங்கப்பட்டபின் பெரு 

மிதங்காட்டார் என்பது குறிப்பிச்சப்படுகின் றத, 

அசல் நிலா - வீனத்தொகை. (மன்"என்ற இடைச்சொல், இகம்சே, 
மிகுதியென்ற பொருளில் ௨ர்தத. தெருமக்து, தெருமா - பகுதி; வந்து, 

தீர். த, அலமச்து என்பவற்றிற் போல, * திங்கள்”? என்னும் 3ஃறிணையும் 

சான்றோர்! என்னும் உயர் திணையுங் கலந்து சிறப்பினால் *ஒப்பர்* என்னும் 

உயர் தணைமுடிபைப் பெற்றன; தீணைவழவமைதீ: [ஈன் - பொது - ௨௭.] 

சான்றோர் திம்கள் போல மறுத்தாம்கமாட்டாமை, இங்கே ரறப்பு; அன்றி 
யும், உயர் திணையாயிருத்தலையே அஃறிணையினுஞ்சிறப்பாகச் கொள்ளலாம், 

இம்கள்என்பத - பொருளால் மிருதிணைப்பொதுவாயிலும், சொல்லால் 
அஃறிணையெனக்சொள்ச. (தேவர்களை உயர் திணையாகவும் ௮ஃறிணையாக 

வஞ் சொல்லலாம்” என்னும் விதியையே சோக்ன்,'திங்களுஞ் சான்றோரு 
மொப்பர்* என்னும் முடிபு வழாநீலையாம், 

எஞ்ஞான்றும் தம்நிலையில் தாழாமையும் ஊழ்வினையால் சாழ்வுவரந்த 
வீடத்து உயிர்வாழாமையு மாகிய மேன்மச்சசாது மானமுடைமை, இச்செய் 

யுளா.ற் கூறப்பட்டத; ''குடிப்பிறச்தார்கண் விளங்கும் குற்றம் விசும்பின், 
மதிக்சண் மறுப்போ லுயர்ந்து?” என்ற திநக்தறளும், வந்து தோன்றிய 

மலர்ச திர்மண்டிலம், சான்றோர். தங்க ணெய்திய குற்றம்,தோன்று௨ழி விளம் 

குச் தோற்றம்போல, மாசழ.விசம்பின் மறுகிறங்ளெர!*என் 2 மணிமேகலை 

யும் இங்கு நீனைக்சத்தக்கன, 

6 அஃதா.ற்றார்' என்றவிடத்த ஆய்தம் மேய்போல் 6லிந்தது ; சரன் 
ரோஃ தாரார் எனப் பிரித்ச ௮௨ூ௫ட்டு, தேமாங்காய்முன் சேர்வர்தமை 

சாண்ச: உயிபோலொலித்ததாகக்கொண்டு Sos fart ord SAS gu 

புளிமாங்சராயாக ௮லூட்டால், ௮,த்குமுன்(தெரு” என்னும் நிரை agag 

வெண்டளைக்ரு இயையாமை ௮றிச,



பால்.] ௧௬ - ஆம் அதிகாரம்.--மேன்மக்கள். ௧௩௭ 

௧௫௨. இசையு மெனிது மிசையா தெனினும் 

வசை ர வெண்ணுவர் சான்றோர்--விசையி 

னரிமா வுளக்கழித்த வம்பினிற் நீதோ 
வரிமாப் பிழைப்பெய்த கோல். 

(இ-ள்.) சான்றோர் - பெரியோர்கள், இசையும் எனினும் - (தமக்கு 
எளிதில்) மூடியுமாயினும், இசையாது எனினும் - (எளிதில்) முடியாதாயி 
னும், வசை தீர - பழிப்பில்லாதபடி, எண்ணுவர் - (பெருங்காரியங்களையே 

செய்ய) நினைப்பர்; (எனெனில்),--அரி மா- சங்கமான த, பிழைப்ப-குறித்த 

இலக்குத் தவறி உய்யும்படி, எய்த - (அதன்மேல்) பிரயோடத்த, சோல் - 

அம்பானது,--விசையின் - வேகத்தோடு (சென்ற), ஈரி மா- நரியின த, 

உளம் - மார்பை, ழித்த- பிளந்து ஊடுருவிச்சென்ற, அம்பிணில் - அம்பைச் 
காட்டிலும், ததோ-£மையுடையதோ? [௮ன்று, ஈன்றுஎன்.றபடி] ; (௭-று.) 

சில்கத்தின்மேல் ௮ம்புஎய்து அதுதவறினாலும் பெருமையுண்டு, ஈறி 

யின்மேல் அ௮ம்புஎய்.து ௮தன்மார்பைப்பிளர் சாலும் பெருமையில்லை: ௮2 

போல, செய்தற்கரிய பெரியகாரியத்தைச் தொடங்கி முயன்று அது முடிவு 

போகாதாயினும் பெருமையுண்டு,இழிவானதொழிலைச்தொடம்ூ முடித்தா 

௮ம் பெருமையில்லை: ஆதலால், பெரியோர் தம்மிடத்தில் பழிப்புஉண்டா 

சாதபடி. மேலானகாரியத்தையே செய்ய கினைப்பர் என்று கருத்து. 

பெரியகாரியம்முடிவுபோசாமற்செய்தமுயற்சி விரைவோடுிறியகாரி 

யத்தைமுடித்த மூயத்சியினும் ஈன்றென்னும் பொருள் தோன்ற நின்ற 

னால், பின்னிரண்டடி - பிறிதுமோமிதல் என்னும் ௮லங்காசம்: இச்செய்யு 

ஸில் பின்வாச்சிெயத்திற்கூறிய கருத்து முன்வாச்கயத்திற் கூறியபொருளுச் 
குச் காரணமென அறிக ; இல் உனம் ஒன்றைக் காரணம்காட்டிச் சாதித் 
நீல், எதுவலங்காரம். 

கான மூயலெய்த வம்பினில் யானை, பிழைச்சவேலேச்2 வினித”* 
என்னுச் திநக்தறளோடூ இச்கவியின் பின்னடிகளை ஒப்பி, பெருமை 
யுடையவ ராத்றுவா ராற்றின், ௮ருமையுடைய செயல்”' என் ற திநக்தறளை 

யும் அறிக. 
மேன் மக்களது செயற்கரியனசெய்யுச்தன்மை இதனாற் க நப்பட்டத. 

விசையின் - உடணிகழ்ச்சிப் பொருளில் வர்2 மூன்றாம்வேற்றுமைத் 
தொகை ; இன் - சாரியை, இனி, விசையால் என உரைழஐது, ஏதுப்பொரு 
ளில்வச் த ஐச்தாம்வேற்றுமைவிரி யெனினும் ஓக்கும். ஈரியாகய மா, அரியா 
Qu மா என டுரபெயரோட்டூ, உளம் - இருதயம் ; உளமென்னும் மனத் 
தின் பெயர், ௮துஉள்ள இடமாகிய மார்புக்கு இங்சே தானியாதபெயர்,௮ம் 
பிணில் - ஐச்.தனுருபு) உறழ்பொருவு ; இது எல்லைப்பொருளில் அடங்கும், 

பிழைப்ப என்னுஞ் சேயவேனேச்சம் ஈறுதோக்கது, ஐ-எதிர்மறை, உம் 
மைகள் - முறையே உயர்வுசிறப்பும், டழிவுசிறப்பும், 

முசலடி - தொடைழாண். (௨) 
18



B04 நால்டியார், | பேர்ருட். 

௧௫௩. ஈரம்பெழுந்து ஈல்கூர்ந்தா ராயினுஞ் சான்றோர் 
குரபபெழுந்து குற்றங்கொண் டேரு--ருரங்கவரு 
வுள்ளமெனு நாரினாற் கட்டி யுளவரையாற் 
செய்வர் செயற்பா லவை, 

- 

(@ - or.) சான்றோர் - மேன்மக்கள், ஈரம்பு எழுந்து - (உணவின்மை 
பற்றி உடம்பு மெலிதலால்) ஈரம்புகள் மேலேதோன்றப்பெற்று, சல்கூர்ர் 
தார் ஆயினும் - வறுமையடைக தவர்களானாலும், குரம்பு எழுர்து - (தமது 

ஈல்லொழுச்கத்தின்) உரம்பினின்றும் சடக் து,குற்றம் கொண்டு-குற்றமான 

செய்சையை மேற்கொண்டு, ஏருர் - (௮ச்செய்கையில்) ௮திசப்பட்டெடவா 
மல், உரம் - (தமது) அறிவையே, சவறு ௮ - கருவியாகக்கொண்டு, உள்ளம் 

எனும் நாரினால் - முயற்சிெயென்கிற கயிற்றினாலே, கட்டி - (மனத்தைச்) 
சட்டி, உள வரையால் - (பொருள் தமக்கு) உள்ள அளவிற்கு ஏற்ப, செயழ் 
பாலவை - செய்யத்தக்க நற்காரியங்களை, செய்வர்--; (எ - று.) 

மேன்மக்களது வரம்புகடவாமையும் உதாரகுணமும் கூறப்பட்டன. 

கவற - பிளப்புள்ள பனைமட்டை; இத - ஒன்றைப்பிடித்துக் கயிற் 
ரூற்சட்டிவைச்சற்கு ஆதாரமாம். உரம் - வலிமை; தேகபலம் முதலியன 

நல்லொழுச்சத்.இற்குச் கருவியாசாமையால், உரமென்பத - இங்கே, றப் 
பாய்,புததிபலத்துக்கு வந்தது. 'உரங்சவரறு உள்ளமெனும் சாரினார்கட்டி-- 
வறுமையால் தளராதபடி. மனத்தை அறிவினாலும் முயற்சியினாலும் உறுஇப் 
படுததிச்கொண்டு என்றபடி. ௨நவகவணி. உள-- உள்ள; தொகுத்தல், செ 

யற்பாலவை - செய்தற்குஉரிய பான்்மையையடையவை, 

(நீதிநேறிவிளக்கம்):ரல்லா றொழுச்சின் றலைகின்றார் ஈல்கூர்ர்து,மல் 

லன செய்தற் கொருப்படார்,"” (தீநக்தறள்) *சலம்பற்றிச சால்பில செய் 
யார் மாசற்ற, குலம்பற்றி வாழ்து மென்பார்”? என்பவற்ரோடு இக்சவியை 
ஒப்பிகெ, இங்கே 4குரம்பெழுச் துகு$்றற்கொண்டேரறார்” என்றதை சொ 

இத். தவுள்ளமொடு கு.ரம்புசொண்டேறி"”என்ற மணிமேகலையோடுடப்பி௫க, 

௧௫௪. செல்வுழிக் கண்ணொருகாட் காணினுஞ் சான்றவர் 
தொல்வழிக் கேண்மையிற் றோன்றப் புரிந்தியாப்பர் 
நல்வரை நாட சிலரா எடிப்படிற் 
கல்வரையு முண்டா நெறி, 

(இ-ள்.) ஈல் வரை நாட - ஈல்ல மலைகளையுடைய பாண்டியராட்டை 

புடையவனே !-செல்வுழிக்கண்-போடறவிடத்திலே,ஒரு ராள்---,கரணிலனும்- 
(ஒருவரைப்) பார்த்தாலும், சான்றவர் - பெரியோர்கள், தொல் வழி சேண் 

மையின் தோன்ற - பழைய வழியால் வரத ஏனேகம் போலச் காணப்படும் 
படி, புரிர்த- ௮ன்புசெய்த, யாப்பர்- (னேசெராகத் தம்மோடு அவரைக்) 
கட்வெர்; சில நாள் ௮டி. படின் - சிலசாலம் காலடி பட்வெருமாயின், சல் 
வரையும் - சல் மலையிலும், நெறி உண்டு ஆம் - வழிஉண்டாகும்; (எ - று,) 

எறும்பூரக் சல்லுர் தேயும்” என்௦வாழு ிலசாலல் சாலடிபட்டுவர்தாற் 
சல்லிலும் வழி உண்டா௨துடோல, வல்செஞ்சர்க்கும் பழசிஞச்ரினேசமுண்
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டாகும்; ௮த இறெப்பன்று : சான்றோர்களோ * ஒருகாட் பழூனும் பெரி 

யோர் கேண்மை, யிருநிலம் பிளக்க வேர் வீழ்ச்கும்மே?? (நறுந்தோகை) 
என்றவாறு கண்டவுடனே சின இத்துச் சிறுபழச்கத்தால் ௮ச்னேகத்தை 

உறுதிப்படுத்துவர் என்பது கருத்.து. புணர்ச்சி பழகுதல் வேண்டா வண 

ர்ச்சிசான், ஈட்பாங் மழெமை தரும்”? என்றார் திநவள்ளுவறரைம். 

இதனால், மேன்மச்சளது ஈட்பின் தன்மை கூறப்பட்டது, 

செல்-_உழி-- செல்வுழி; மெய்மீற்றின்முன் உயிர்வர உடம்படூமேய் 

யல்லாத வகாமேய் பெத்றது : [ஈன் -உயிர்- ௧௩.] இதனை :மேய்யீற்றுடம் 
படூமேய்? என்பர், அசிரியர் ஈச்சினார்ச்சனியர், தொல்வழி - தொன்று 

தொட்டு வரத ; பரம்பரையாய்வச்த, வரைச்கு ஈன்மை - மிளகு சோட்டம் 

௮கில் தக்கோலம் குங்குமம் முதலிய பொருள்களோடு டரருவியையும் 

உடைத்தாதல், சிலராளடிப்படின் சல்வரையு முண்டா நெறி - பிறிதுமோ 
மிதல் என்னும் அலங்காரம், *கல்”என வேண்டாது கூறினார், மலையின து 

திண்மையை உணர்த்துதற்கு. உம்மைகள் - இமிவுசிறப்பு. புரிச் தியாப்பர் - 

தற்றியலிகரம், (௪) 
௧௫௫. புல்லா வெழுத்திற் பொருளில் வறுங்கோட்டி 

கல்லா வொருவ ஸுரைப்பவும் கண்ணோடி. 
நல்லார் வருந்தியுங் கேட்பரே மற்றவன் 
பல்லாரு ணாணல் பரிந்து, 

(இ-ள்.) புல்லா - பொருந்தாத, எழுத்தின் - இலச்சண நூல்களை 

யுடைய, பொருள் இல் - அருத்தஞானமில்லாத, வறுல் கோட்டி - வீண் 

கூட்டத்தினிடையிலே, சல்லா ஒருவன் -(படித்தற்கு உரிய நூல்களைப்) படி. 
யாத ஒருத்தன், உரைப்பவும் - (தனச்குக்தோன் நியதொருபொருளை எடுத் 

துச்) சொல்லவும், ஈல்லார் - மேன்மச்கள், வருர்தியும் - (குற்றறுடையஅத 
ளைச் கேட்டற்கு) வருத்தப்பட்டும், ௮வன் பல்லாருள் சாணல் பரிச் த- ௮௧ 
கல்வியறிவில்லாதவன் பலபேர்முன்னிலையில் ௮வமானப்படுதற்கு மனம் 
இரங்கி, கண் ஒடி-(௮வணிடத்துத்) சாட்சிணியம்லைத்து, கேட்பர் - (சாது 

கொடுத்துச்) சேட்டிருப்பர் ; (௭ - று,) 

ஈற்குணமுடையோர் தமது உள்ளத்திற்கு உலப்பு இன்ராயினும், சல் 

லாதவன்பேசும்பேச்சுச்களையும் புறத்தே செவிகொடுத்துச்கேட்பர் ; அறிவு 

டைய தாம் உபேஷைசெய்தால் ௮துகோக்இப் பிறராலும் உபேக்ஷிக்சப்பட்டு 

அவன் பலர்முன் ௮வமானப்படெவனே யென்பதற்கு இரங்கி யென்றபடி, 

இதனை :! பாடமேயோதி - பரிச்து ?? என்னும் ௩௧௬ - ஆஞ் செய்யு 

ளோ ஒப்பி9க, 

புல்லா எழுத்தின் சோட்டி என்பதற்கு-எழுத்தினைப்புல்லாச கோட்டி. 

என்று கருத்து) இதனை ''அருங்கேடன்? (திநக்தறள்) என்ப துபோலக் 

கொள்க; இத வடமோழிநடை. எழுத்து - அக்ஷரம்; எழுதப்பெவது ; இத, 
இங்கு இலக்கணத்திற்கு ஆதபேயர். எழுத்தின் - இன்சாரியைகிற்க இரண் 

டலுருபுதொக்கது, கோட்டி - சோஷ்டி என்னும் வடமொழியின் திரிபு,



௧௪௦ நாலடியார். | போருட் 

உம்மைகள் - இழிவுசிறப்பு. மற்று - அசை; ஈற்குணமில்லாத ௮வ னென் 
லும் கொள்ளலாம். உரைப்ப என்பதைப் பெயராகக்சொண்டு, இரண்டாம் 

வேற்றுமைத்தொகையாக், உரைப்பவற்றை என உரைப்பினுமாம், 

இதனால், மேன்மச்களது பொறுமை கூறப்பட்ட, 

இம்கு “புல்லாவெழுத்திற் பொருளில்வறுங்சோட்டி?? என்றதை (வெ 

ள்ளைச்கோட்டி.* என்ற சிலப்பதிகாரத்தோடும், “வம்பக்கோட்டி!? என்ற 

மணிமேகலையோடும், நிரம்பிய, நாலின்றிச் சோட்டிசொளல்””என்ற திநக் 
தறனளோடூம் ஒப்பி. (௫) 

௧௫௬. கடித்துச் கரும்பினைக் கண்டகர நாறி 
யிடித்.துரீர் கொள்ளினு மின்சுவைத்தே யாகும் 
வடுப்பட வைதிறந்தக் கண்ணும் குடிப்பிறந்தார் 
கூருர்தம் வாயிற் சிதைந்து. 

(இ-ள்.) கரும்பினை - கரும்பை, கடித்து - (வாயாற்) கடித்தும், சண் 

தர - சணுச்கள் கொறும்கும்படி, நூறி - (அலையிற்போகட்டுச) சிதைத்தும், 
இடித்து-(உலக்கை சல் முதலியவற்றால்) கொருக்கியும், மீர் கொள்ளினும்- 
இரசத்தைக் கொண்டாலும், இன் சுவைத்தே ஆகும் - (அக்கருப்பஞ்சாறு) 

இளி௰ உருசியை யுடையதேயாம்; (அதுபோல),--வடு பட - குற்றந்தோன் 

றும்படி, வைது இறச்தக்கண்ணும் - (சம்மைப் பிறர்) திட்டிப்போனவிடத் 

தும், குடி. பிறந்தார் - உயர்குடியிற்பிறச் தவர்கள், சிதைச்து - (தமது ஈல்ல 

நிலைமை) கெட்டு, தம் வாயின் - தங்கள் வாயினால், கூருர் - (தீயசொற்ச 
ஊளைச்) சொல்லமாட்டார்கள்; (௪ - று.) 

இதனால், பிறர் வருத்தியகாலத்தும் மிக்குவிளம்குடின் ந மேன்மர்களது 

நற்குணம் கூறப்பட்டது. 

இத - எடூத்துக்காட்ட்வமையணி. 

(வாயின்? என வேண்டாது கூறினார், ஈல்லசொழற்கள்பயின்றத” எனத் 

சாரம்வேண்டியதன் சிறப்பு முடித்தற்கு; அதெதசெய்யுளிலும், ௧௭௪௨-ஆம் 
செய்யுளிலும் இதுகொள்க, சுவைத்து - ஒன்றன் பாற்கு றிப்புவினையா லணை 

யும்பெயர், உம்மைதள் - இழிவுறப்பு. ஏ.- தேற்றம், (சிதைந்து என் 

ததனால், ;”யசொற்களை” என்பது பெறப்பட்டு. (௪) 

௧௫௭, கள்ளார்கள் ளூண்ணார் கடிவ கடிந்தொரீஇ 
யெள்ளிப் பிறரை யிகழ்ந்துரையார்---தள்ளியும் 

வாயிற்பொய் கூறார் வடுவறு காட்சியார் 

erin பரிவ திலர். 

(இ-ள்.) ௨9 ௮௮ சாட்சியார் - குற்றமற்ற அறிவையுடைய மேன்மச் 
கள், சள்ளார் - (பிறர்பொருளைக்) களவுசெய்யமாட்டார் ; சள் உண்ணார். 

மதுபானஞ்செய்யார்; கடிவ கடிந்து ஒரீஇ - ( நூல்களால்) விலச்சப்பட்ட 

தீச்செயல்களை வெறுச்துச் செய்யாதொழிர்து, பிரரை எள்ளி இசம்ர்து 

உரையார் - அயலாரை அவமதித்து நிர்தித்துப் பேசரர்; தள்ளியும் - மறர்
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அம், வாயின் பொய் கூறார் - வாயினாற் பொய்சொல்லார்; சாயின் பரிவு 
இலர் - (தமக்கு வறுமை முதலியவற்றால்) தளர்ச்சி கேர்ர்தசாலத்.தும் வருக் 

அதலையுடைச்தாசார்; (௪ - று.) 

இதனால், மேன்மக்களத தீச்செயலின்மை கூறப்பட்டது. 

கடிவ - பலவின்பாற் பெயர், தள்ளியும் - பிறரால் எவப்பட்டும் என்று 

மரம், பிரதியக்ஷ்மாகக்சாணுதல்போல அறிவினாற் காணுதல் கூட மாதலால், 
அறிவுக்கு (சாட்டு? என்று ஒரு பெயர். அறிவுக்குச் குற்றம் - ஐயர் இரிபு 

௮றியாமைகள், ₹சாயின்” என்றதில் இழிவுறப்புஉம்மை சொச்ச. 

கள்ளியும், உம் - இழிவுசிறப்பு, 
இப்பாட்டில் சான்றோர் தன்மையைச் கூறியதனால்,தன்மைநவிற் சியணி, 

௧௫௮. பிறரமறை யின்கட் செவிடாய்ச் Boer Nis 
தேதிலா ரிற்கட் குருடனாய்த் தீய 
புறங்கூற்றின் மூங்கையாய் நிற்பானேல் யாது 

மறங்கூற வேண்டா வவற்கு,. 

(இ-ள்.) (ஒருவன்), திறன் ௮றிர்து - ஈல்லொழுச்சத்தின் வகையை 

உணர்ச்.த., பிறர் மறையின்சண் செவிடு ஆய் - அயலா.ரது இரகசியங்களைக் 
சேட்பதிற் செவிடனாகயும், ஏதிலார் இல்கண் குருடன் ஆய் - அயலாரது 
மனைவியரைச் காதலோடு சகாண்பதிற் குருடனாடியும், தீய புறம் கூற்றில் 
மூங்கை ஆய் - (ஒருவர்மேல்) தியசொற்களை அ௮வர்களைக்காணாதவிடத்துச் 

சொல்லுவதில் ஊமையா௫யும், நிற்பான் ஏல் - நிந்கமாட்டுவனாயின், ௮வ 
ற்கு-அவனுக்கு, யாதும் ௮றம் கூற வேண்டா - எர்தத்தருமமும் (பிறர்) உப 
தேசிச்சவேண்டியதில்லை ; (எ - று.) 

அவனிடத்து எல்லாத்தருமங்களும் நிரம்பியுள்ளன வென்றும், இம்மூன் 
றுமே எல்லாத்தருமங்சளுள்ளுஞ் சிறச்சன வென்றும், இவற்றையுடையான் 
தீருமத்தைப் பிறர்க்கெல்லாம் உபதேச்சவல்லா னென்றும் கருத்து, 

இதனால், மேன்மச்களழு ஓழுக்கங்களின் சிறப்புச் கூறப்பட்ட, 

மறை - (வெளிப்பட்டாற் குற்றம்வருமென்று ௮ஞ்9ப் பிறர்க்கு) மறை 
தீது ஒருவன் சொல்லுஞ்சொல் ; செயப்படுபொருள்விகுதிபுணாசர் தகெட்ட 

பெயர். செவிடு.பண்பாதபேயர், தறன்-ஈற்றுப்போலி, இல்-வீடு, வீட்டி 

லிருச்.து சம்சார சாரியல்களை சிர்வசிச்ன்ற மனைவியர்ச்கு இடவாதபே 
யர். தீய - பலவின்பாற் பெயர் ;) பெயரெச்சமாகக்கொண்டும் உரைக் 

சலாம், கூற்று - கூறு என்னும் முதனிலை திரிர்த தொழிற்பெயர், apm 

கை - மூக என்னும் வடமொழியின் திரிபு ற; இது, மூசை எனவும் நிற்கும், 

கிற்பானேல் என்றது, ௮ங்கனம் நிற்றலின் அருமையை விளகூத்று, 

வேண்டா என்றது - வேண்டும் என்பதன் எதிர்மறையாதலின், ஒருவசை 

வியல்கோ ளெனச் கொள்க. 
(பிநர்மறையின்கட்செவிடாய்", (தியபுறங்கூற்றின்ஞாங்சையாய்?,யா த 

மறங்கூமவேண்டாவவற்கு” என்பவற்றை--*பல்லர் மறையிற் செவியிலன்?,



௧௪௨ நாலடியார். | போருட் 

(:தீச்சொற்சண்மூல்கை??, (அயல அயலவர்நூல்”? என்னும் ஏலாதியோடு 

ஒப்பிடுக, ::பரரர்நத்ரேஷாுஜாத்யர்தா3 பரதாரேஷ்வபும்ஸசா£ - பரீவர 
தேஷு ஏமூகா? தேதீவதயிதாமம”? என்னும் வடமொழிமேற்சோள் 
இங்சே உணரத்தக்க து, (௮) 

௧௫௯, பன்னாளுஞ் சென்றக்காற் பண்பிலார் தம்முழை 
யென்னாலும் வேண்பெ வென்றிகழ்ப---வென்னானும் 

வேண்டினு நன்றுமற் றென்று விமுமியோர் 
காண்டொறுஞ் செய்வர் இறப்பு. 

(இ-ள்.) பண்பு இலார் - மேன்மைக்குணமில்லா தவர்கள், தம்உழை 
தம்மிடத். த, பல் காளும்- பலதினமும், சென்றச்சால்- (ஒருவர்) வருவாரா 
யின், என் ஆனும் வேண்டுப என்று - (இவர்) யாதாயினும் ஒருபொருளைத் 
(தம்மிடத்துப் பெற) விரும்புவ ரென்று கருதி,இகழ்ப-(அவர்களை) இகழ்ச்சி 

செய்வார்கள் ; விழுமியோர் - மேன்மக்கள், என் ஆனும் வேண்டினும் 
சன்று என்று - (இவர்)யாதாயிலும் (ஈம்மிடத் துப் பெற) விரும்பினாலும் ஈல் 
லதே யென்று கருதி, சாண்தொறும் - (அவர்களைப்) பார்ச்கும்பொழுதெல் 
லாம், சிறப்பு செய்வர் - உபசாரலகளைச் செய்வார்கள் ; (௪ - று,) 

இதனால், மேன்மச்களத மனமாட்9 கூறப்பட்ட, 

தொறு என்பது - இடைச்சொல்லாயிலும், பெயர்ப்பொருளைத்தருத 

லால், பெயரெச்சத்திரிபாகெய காண்? என்னும் வினைத்தொகை அதனைக் 
சொண்டுமுடிர்தது. சாளும், உம்மை - மற்று, ஆனும், உம்மை - இழீவுசிற 
ப்பு, சன்றுஎன்றது, ௮ஙகோரப் பொருளது, சென்றக்கால் என்றதில்,செல் 
என்ற பகுதி::த.ரல் வரல் கொடை செலல் சாரும் படர்ச்கை, எழுவாயிரண் 

டும் எஞ்சிய வேற்கும்”? (நன்னூல்) என்ற விதிக்கு மாறாக இங்சே தன்மை 
க்கு ௨கதத, இடவழவமைத்: இங்கனம்௨ருசல் சிறுபான்மை, தீம்முழை, 
உழை - ஏழனுருபு. (௯) 

௧௬௦. உடையா ரிவரென் ஜொருதலையாப் பற்றிக் 
கடையாயார் பின்சென்று வாழ்வ--ர௬ுடைய 

பிலந்தலைப் பட்டது போலாதே நல்ல 
குலந்தலைப் பட்ட விடத்து. 

(இ-ள்.) (உலகத்திலே சிலர்),--உடையார் இவர் என்று - செல்வ 

முடையார் இ௨சென்று கருதி, ஒருதலை ஆ பற்றி - ஒரேதுணியாகப் பிடி 
த்து, கடையாயார் பின் சென்று - £ழ்மக்கள்பின்னே போய்ச்சொண்டு, 
வாழ்வர் - உயிர்வாழவார்கள் ; (அதனாற் பயனென்ன?) (அங்கனம்வாழ்ப 
வர்கள்), சல்ல குலம் தலைப்பட்ட இடத்து - றக். குலத்திற் பிறச்தவர்க 
ளைச் சேர்ச்சவிடத்து, உடைய பிலம் தலைப்பட்டது போலாதே - (வேண் 
டும்பொருள்க ளெல்லாவழற்றையும்) உடையதொரு சுரங்சத்தைச் சேர்ச்சது 
போ லாகாதா? (அகு மென்றபடி]; (௭ - று.)



'பால்.] ௧௭ * அம்அதிகாரம்-ஃபேரியாரைப்பிழையாமை, ௧௪௩ 

இதனால், மேன்மக்சளது சேர்க்கையின் பெரும்பயன் கூறப்பட்டது, 

செல்வரை உடையார்” என்றது, உலகவழக்குப்பற்றி, தலையாயார், 

"இடையாயார் என்பன - கடையாயார் என்பதன் எதிர்மொழிகள் ;) உத்த 

மர், மத்தியமர், அதமர் எனக் சாண்க, வாழ்தல் - ஜீவித்தல், தலைப்படு 
தல் - ஒருசொல்; தலை - தமிழுபசர்ச்சம். குலம் - அதிற் பிறந்தார்க்கு 

இடவாதபேயர். தலைப்பட்டவிடத்து - ஒரவகைவினையேச் சம்போலும், 
போலாது - இடைச்சொல்லடியாப்பிறர்த எதிர்மறைமூற்று : ஏகாரம் - 

'விஷவைகையால, எதீர்மறைகாட்டிற்று. இங்கு இரண்டு எதிர்மறை, உடன் 

பாடு உணர்த்திற்று, (௪௦) 

௧௭ - ஆம் அதிகாரம்.--பேரியாரைப்பிழையாமை. 

௮ஃதாவது - பெரியராயினாரை ௮௨மதித்து ஒழுசாமை, இரட்டுற 

மோமிதலேன்னும் உத்தியால், பெரியார் என்பது - வலியாற் பெரியராயெ 
அரசர்மேலும், தவத்தார்பெரியராகிய முனிவர்மேலும் நின்ற த; அன்றியும், 
பொதுப்படப் பெரியா ரென்றதனால், அறிவு பருவம் ஒழுக்கம் இம்மூன்றி 
னாலும் பெரியவராகிய ஞானவ்ருத்தர், வயோவ்ருத்தா், €லலவ்ருத்தர் என் 
னும் இவமையும் உணர்த்தும் : அன்றியும், குலத்திற்பெரியோருமாம், 

பிழையாமை - பிழைசெய்யாமை ; எதிர்மறைத் சொழிற்பெயர், மேன் 
மக்களது சிறப்பை அறிர்து அவருடன் பழகுவார்ச்கு இன்றியமையாதாத 
லின், இத, மேன்மச்களென்னும் அதிகாரத்தின்பின் லைச்சப்பட்ட த, 

௧௬௧. பொறுப்பரென் றெண்ணிப் புரைதர்க்தார் மாட்டும் 
வெறுப்பன செய்யாமை வேண்டும்---வெறுத்தபி 
ஞர்க்கு மருவி யணிமலை ஈன்னாட 

பேர்க்குதல் யார்க்கு மரி. 

(இ-ள்.) ஆர்ச்கும் - பேரொலிசெய்கின்ற, அருவி - நீரருவிகளை 
யபூடைய, அணி - அழக, மலை - மலையையுடைய, ஈல் காட - இறந்த 

பாண்டியகாட்டையுடையவனே !--பொழுப்பர் என்று எண்ணி - (இவர் 

நாம் செய்யும் பிழைகளைப்) பொறுத்துவிவெ ரென்று நினைத்து, புரை தீர்ம் 

தார்மாட்டும் - குற்றம் நீங்கிய பெரியோர்களிடத்தும், வெறுப்பன செய் 
யாமை - ௮வர்வெறுச்சத்தச்ச கொடுஞ்செய்கைகளைச் செய்யாதிருத்தல், 
வேண்டும் - தகுதி; (ஏனெனில்),--வெறுத்த பின் - (அவர்பொருமல்) வெறு 

ப்பா.ராயின் அதன்பின்பு, பேர்ச்குதல் - (அதனால்வருர் தீல்சை) மீக்குதல், 
யார்க்கும்- எவ்வகை மேம்பட்டோர்ச்கும், ௮ரிது - மடியாது ; (௭ - று.) 

இறியோர் செய்த சிறுபிழை யெல்லாம், பெரியோ ராயிழ் பொறுப் 

பத கடனே”? (நறுந்தோகை! என்ந சீதியையே முச்சயமாகச்கொண்டு, 

பெரியோர்பச்சல் எல்வகைப்பிழையையுஞ் செய்யற்ச ; செய்யின், “Ral 

யோர் பெரும்பிழை செய்தன ராயின், பெரியோ ரப்பிழை பொறுத்தலு 

மரிதே?? (நறுந்தோகை) என்௦யாறு, பிழையின் சொடுமையால் அவர்கள்



௧௪௪ நாலடியார். [ Gung. 

மனம்பொருது கோபித்தால் ௮ச்சோபம் சன்பயனைத்தராது நீம்சா தாத 

லால்,௮தனால்வருச் தீங்கை விலக்குதல் எவசாலுமாகாது என்பது கருத்து, 

குணமென்னுங் குன்றேறி கின்றார் வெகுளி, கணமேயுங் காத்த லரிது?” 

என்றார் திநக்தறவிலும். 

புரைதிர்ச்தார்மாட்டும், மாடு - ஏழனுநபு, உம்மை - &யர்வுசிறப்பு: 

இதனை எச்சவும்மையாகக் கொண்டால்,எ௨ரிடத்தம் வெறுப்பன செய்ய 

லாகா தென்பது போதரும். காட்டுக்கு நன்மை - நிலவளம் நீர்களம் 
முதலிய பலஉளங்களையும் உடைமை, 4வெறுத்தபின்? என்றத, எதிர்கால 

வினையெச்சத்தின்தன்மையது. *போக்குதல்” என்றும் படிச்கலாம், (௪) 

௧௬௨. பொன்னே கொடுத்தும் புணார்தற் கரியாரைக் 

கொன்னே தலைக்கூடப் பெற்றிருக்து--மன்னோ 

பயனில் பொழுதாக் கழிப்பரே நல்ல 

நயமி லறிவி னவர், 

(இ-௬்.) கல்ல ஈயம் இல் அறிவினவர் - சிறந்த மேன்மை யில்லாத 
அறிவையுடைய £ழ்மச்கள், பொன்னே கொடுத்தும் புணர்தற்கு அரியா 
ரை - (அதிகமாகப்) பொன்னையே (காணிச்சையாசச் கொண்டுபோய்ச்) 

கொடுத்தாலும் சனேடத்தற்கு ௮ரியரான பெரியோர்களை, சொன்னே - 

ஒன்றுர்தாராமலே, தலைக்கூட பெற்றிருக்தும் - கேஇச்சப் பெற்றுவைத் 

தம், ௮ன்னோ - ஐயோ, பயன் இல் பொழுது ஆ சழிப்பரே - (௮ச்சாரலத் 

தை ஈல்லபயன்தருவதாகச் செய்வித்தக்சொள்ளாமல்) பிரயோசனமில் 

லாத [வீண்] காலமாகக் கழிப்பார்களே ! (௪- று,) 

அருமையான பெரியோர் வலியத் தம்மிடம்வக்து கூடியபொழுதும் 

அவர்களைச்கொண்டு நன்மைபெருமற் காலங்சழிப்பதும் பெரியாரைப் 

பிழைத்தலாம் ; ஆதலின், அவ்வாறு செய்யலாகாது என்பத கருத்து. 

பொன்னே, ஏ - உயர்வுசிறப்பு, கொடுத்தும், பெற்றிருந்தும் என்ப 

வற்றில் உள்ள உம்மைகளும் இப்பொருளனவே. அன்னோ - அந்தோ, 

ஐயோ என்பனபோல, டரக்கப்போதள்தறிக்கும் இடைச்சொல் ; கழிப் 
பே? என்பதில், ஏகாரழம் - இப்பொருளத. (௨) 

௧௬௩. ௮வமதிப்பு மான்ற மதிப்பு மிரண்டு 
மிகைமக்க ளான்மதிக்கற் பால---ஈயமுணராக் 
சையறியா மாக்க எிழிப்பு மெடுத்தேத்தும் 
வையார் வடித்தநூ லார். 

(இ-ள்.) அவ மதிப்பும் - தாழ்ர் சமதிப்பும், ஆன்ற மதிப்பும் - உயர்சத 

மதிப்பும், இரண்டும்--, மிகை மக்களால் - பெருமையையுடைய மேன்மக்க 
ளினால், மதிக்கல் பால - மதிக்கத்தக்க தன்மையையுடையனவாம்; நயம் 
உணரா - பற்குணத்தை ௮றியமாட்டாத, சை அறியா - ஈல்லொழுக்சச்சை 
யும் (தாம்ஒமுக) அறியாத, மாக்கள் - €ழ்மச்சள் செய்ன்ற, இழிப்பும் - 

அவமதிப்பையும், எடுத்து ஏத்தும் - சிறப்பித்துப் புசழ்தலையும், வடித்த



பால். ] ௧௭-ஆம் அதிசாரம்.--பேரியாரைப்பிழையாமை, கசடு 

நூலார் - செளிர்தெடுச்ச நால்களை உணர்ச்த பெரியோர்கள், வையார்-(ஒரு 

பொருளாக மனத்திற்) சொள்ளமாட்டார்கள்; (௪ - று.) 

'நரயின்மேலேறி வையாளிவிட்டாலென்ன, வீழ்ச்தாலென்ன?? என்ற 

பழமோமிப்படி, ௮ற்பர் புசழ்ந்தாலும்இகழ்ச்தாலும் அதனாற்பிதர்க்குவருவ 

தோர் உயர்வும் தாழ்வும் இல்லை யென்பதாம், பெரியார.தமதிப்பின் Apu 

புச் கூறுவார், சிறியாரது மதிப்பின்ிறப்பின்மையையும் உடன் கூறிஞர். 

ஆன்ற என்பதில், சால்என்பதன் மரூ௨வாகய ஆல் - பகுதி; *அகன் த” 

என்பதன் மரூ௨ என்னவுமாம், முதலடியில், உம்மைபெற்ற சொற்கள், ஈற் 
றில் இரண்ட£என்னும் தொகை பெற்றன ; [ஈன் - இடை - ௯.] மதிப்பு - 

தொழிற்பெயர்; ₹அ௨' - இன்மையுணர்த்துவதொரு வடமொழி உபசர்ச் 

கம். மிகை - மிகுதி; தொழிற்பெயர், ஐ - விகுதி. 

மச்கள் - ஐம்பொறியுணர்வையேயன்றி மனமென்பதோரறிவும் உட 
னுடையார் ; மாச்கள் - மனவுணர்சசியில்லாமல் ஜம்பொறியறிவுமாத் இரத் 

தையேயுடைய ஒருசார் விலங்குபோன்ற மனிதர் : இவ்வேறுபாடு, மாவு 

மாக்களு மையறிவினவே,”? ::மச்கள்தாமே யாறறிவுயிரே'”என்னுச் தோல் 

காப்பியச்சூத்திரங்களைக்கொண்டு அறியத்தக்க த. *கையறியாமச்கள்?என் 

னாத மாக்கள்? என்றது - அவர்கள் விலங்கின்தன்மையரென்னும் இழிவு 

கோன்றற்கு, உணரா, அறியா என்னும் எதிர்மறைப் பெயரெச்சங்கள் அடு 

க்கி, (மாச்கள்? என்னும் ஒருபெயரைக் சொண்டன ; மூவா முதலா வுல 

கம்”? என்ற சிந்தாமணியிர் போல. ஏத்து - ழதனிலைத்தோழிற் பேயர். 

இச்செய்யுளை, மேல்வரும் ௨௧௪-ஆஞ்செய்யுளோ ஒப்பிட்டுச்காண்க, 

௧௬௪. விரிநிற நாகம் விடருள தேனு 

முருமின் கடுஞ்சினஞ் சேணின்று முட்கு 

மருமை யுடைய வரண்சேர்ந்து முய்யார் 

பெருமை யுடையார் செறின். 

(இ-ள்.) விரிரிறம் சாகம் - படம்விரிச்குர் தன்மையையுடைய ஓளி 
யையுடைய பாம்பானது, விடர் உளது ஏனும் - வெடிப்புகிலச்இனுள்ளே 

இருந்தாலும், உருமின் கடு சனம் - இடியினது மிச்சசோபத்தாலாகயெது 

போன்ற ஒலி, சேண்டின்றும்-வானத்தில் கெடுந்தூரத் இிலிருச்சவும், உட் 

கும் - (அதற்கு) அஞ்சும்; (அதுபோல), பெருமை உடையார் செறின்-பெரு 

மைக்குணமுடையவர்கள் கோபிப்பாராயின், (அவர்க்குப்பிழைசெய்தபிதர்), 

அருமை உடைய அரண் Cero gu - (பிறரால் அழிததரழ்கும் புகுதற்கும்) 

அரிய சாவலிடத்தைச் சேர்க்திருக்சாலும், உய்யார் - (அவர்கோபத்துச்குத் 
தப்பி) உயிர்வாழமாட்டார்; (௭ - று,) 

எடூத்துக்காட்ட்வுமையணி, பெரியாரைப்பிழைத்சலினா லுண்டாகிற 

கேட்டைத் திருஷ்டார் தமூக மாய்விளக்கினார். (இறச தமைர்ச சார்புடையா 

ராயினு முய்யார், சிற் தமைச்ச சீரார் செறின்”? என்றார் திநக்தறளிலும், 

கடுஞ்னெம் - இடியோசைக்கு இலக்கணை, *: வானின்றுலசம் ழம் 

வருதலால் ?? சன்ற திரக்கறளிற் போல, *கிற்ப? என்பது - (நின்று? 
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bos நால்டியார். [போருட் 

எனத் இரிர்துகின்றத: தன்சருத்தாவின் வினையைச் கொண்டு முடிதற்கு 
ஏற்ற செய்தென்னும் வாய்பாட்டு வினையெச்சம், 'உட்கும்” என்னும் பிற 
கருத் சாவின் வினையைச் கொண்டு மூடிதற்கு ஏலாமையால், ௮,தனை ௮ 

ற்கு ஏற்ற செயவெனெச்சத்தின் திரிபாசக் கொள்ளவேண்டியதாயிற்று > 

[ஈன் - வினை - ௨௪.] பாம்பு இடியோசைக்கு அஞ்சிவருர் து.தல், இயல்பு, 
நாசம் - வடசொல்; நகத்தில் வாழ்வத: தத்திதாந்தநாமம்; ஈகம் - மலையும், 
மரமும், அரண் - சரண மென்ற வடசொல்லின் திரிபு, (௪) 

௧௬௫, எம்மை யறிக்திலி ரெம்போல்வா ரில்லென்று 

தம்மைத்தாம் கொள்வது கோளன்று--தம்மை 
யரியரா கோக்கி யறனறியுஞ் சான்றோர் 
பெரியராக் கொள்வது கோள், 

(Q- or.) *எம்மை ௮றிந்திலிர் - எமத சிறப்பை (£விர்) ௮றிர்தீரல் 
லீர்; எம்போல்வார்இல்-எம்மைப்போன்றவர் (உலகத்தில்) இல்லை,”என்று--, 

தம்மை தாம் சொள்வத - தம்மைத்தாமே சிறப்பித் தச்சொள்வது, கோள் 

௮ன்று - ஒரு பெருமையாசாது; அறன் அறியும் சான்றோர் - தருமங்களை 
௮றிச்த மேன் மக்களால், தம்மை அரியர் ஆ கோக்கு - தம்மை (உலசத்தில் 

பிறர்க்கு) அருமையான குணங்களை யுடையவராகசப் பார்த்து, பெரியர் ஆ 

கொள்வது - பெரியோர்களாச ௮ம்£கரித்து மதிக்சப்படுவசே, கோள்-(ஒரு 

வர்க்குப்। பெருமையாம்; (௭ - று,) 
இதனால், பெரியார் தம்மைத்தாமே ஈன்குமதித்துச்கொள்ளா ரென்ப 

தம், பெரியாரால் மதிக்கப்படுவதேே பெருமை யென்பதும் கூறப்பட்டன. 

முதலடியில் “எம்” என்றது, செருக்குப்பற்றிவர்த தன்மைப்பன்மை. 
அறிக் திலிர் - முன்னிலைப்பன்மை யெதிர்மறை யிறர்தகாலமுற்று, சோள் - 
கொள்ளப்படுல் த;செயப்படுபொருள்விகு திசெட்டுமுதல்நீண்டபெயர்: முத 

னிலை திரிர்த தொழிலாகுபெய ரென்பாரு மூளர், 

இச்செய்யுளை, மேல் ௩௪௦ - ஆஞ் செய்யுளோடும், *வியவற்ச வெஞ் 
ஞான்றுச் தன்னை”? என்ற திநக்தறளோடூம், “தன்னை வியப்பிப்பான் தற் 
புகழ்தல்”*என் றுதொடங்கும் நீதிநேறிவிளக்கத்தோடும் ஒப்பிட்டுப்பார்ச்ச, 

௧௬௬. ஈளிகடற் றண்சேர்ப்ப நாணிழற் போல 
விளியுஞ் சிநியவர் கேண்மை---விளிவின் றி 
wes நிழற்போ லகன்றகன் ரோடுமே 
தொல்புக ழாளர் தொடர்பு. 

(இ-ள்.) சளி - பெரிய, கடல் - சடலின த, தண்-குளிர்ச் ச, சேர்ப்ப- 
துறையையுடையவனே! சிறியவர் சேண்மை - €ழோரத ஈட்பு, ரான் நிழல் 
போல - உதயகாலச்துச் சாயைபோல, விளியும்-வ.ரவரச் சுருங்கும்; தொல் 
புசழ் ளர் - தொன்றுதொட்டு[பரம்பரையாக] ௨௬9 £ர். த் தியையுடைய 
பெரியோரத, தொடர்பு - சரேசம், விளிவு இன்றி - (௮ங்கனஞ்்) சுரும்குத 

லில்லாமல், அல்கு நிழல் போல் - சாயல்காலத்துச் சாயைபோல, ௮சன்று 
அசன்று ஒடும் - மிசவும்௨ளர்ர் த நீளும்) (௭ - று.)



பால்,] ௧௭ - இம் அதிகாரம்.--பெரியாரைப்பிழையாமை.  ௧௪ஏ 

இச்செய்யுளில் உபமானம் உபமேயம் உவமவுருபு பொதுத்தன்மை 

என்னும் சான்கும் ௮அமைச்திருத்தலரல், முற்றுவமையணி; வட நாலார் பூர் 
வஷேபைமாலங்காரம் என்பர். 

இச்செய்யுளால், பெரியார்ஈட்பின் சிறப்பும், சிறியார்ஈட்பின் சிறப் 
பின்மையும் ஒருங்கு கூறப்பட்டன. *: நிறைநீர நீரவர் கேண்மை பிறை 
மதிப், பின்னீர பேதையார் ஈட்பு'” என்றார் திநக்தறளிலும், பெரியவர் 
சேண்மை பிறைபோல சாளும், வரிசை ௨ரிசையா ஈந்தும் - வரிசையால், 
வாலூர் மதியம்போல் வைகலுச் தேயுமே, தானே றியார் தொடர்பு”? 

என்ற நாலடியாரோடு இதனை ஒப்பி, :*:அரப்யகுர்விகூயிணீசாேேமேண 

லம்மீபுராவ்ருத்திமதிசபஞ்சாத் - இரஸ்யபூர்வார்த பரார்தபிக்சா சாயேவமை 
தீரீகலஸஜ்ஜராராம்”” என்னும் வடநான்மேற்கோளும் சவனிச்சத்தக்க து. 

பிற்பகற்பொழுது கழியுர்தோறும் நிழல் நீண்டுகொண்டேவருதல் 

போலப் பெரியார்ஈட்பு அவர்முடியுமளவும் மிகுர்துகொண்டேவரும்; ஆத 

லால், ௮வர்திறத்துப் பிழைசெய்யாமல் அவரைச் துணைச்சொள்ச: சிறி 
யோர்ஈட்பு முதலில் ௮இிகமாயிருப்பினும் வரவரக் குறைச் துவிடு மாதலால், 

அவர்சள்ஈட்பைச் கொள்ளற்க என்ப,த கருத்து. 

பெரியாரைப்பிழையாமைச்கு அவர்சட்பின் பெரு௭ மயையறிதல் ஏது 

'வாகு மாதலால், இப்பாட்டு இவ்வஇிசாரத்தில் வைச்சப்பட்ட. த. 

ஈளி - பெருமையுணர்த்தும் உரிச்சொல் ; தடவும் கயவும் ஈளியும் 

பெருமை”: என்லுர் தோலகாப்பியத்தால் உணர்க. சேர்ப்பன் - நெய்தல் 
நிலத்தலைவன்பெயர், ஒருவர்க்கொருவர் க்ஷேம சமாசாரமகளைக் சேட்ப 

தனால், கேண்மையென்று ஈட்புக்குப் பெயர்; இஓ-பண்புச்சொல். அல்கு 
என்னும் பகுதிக்கு - சுருங்கு என்று பொருள் ; இது, பகற்பொழுத சுருங் 

குதழம்கு இங்கு ஆயிற்று, அகன்று அகன்று - மீகுதிபற்றிய அடக்க. (௬) 

௧௬௭. மன்னர் திருவு மகளி ரெழினலமுர் 
துன்னியார் துய்ப்பர் தசல்வேண்டா---துன்னிக் 
குழைகொண்டு தாழ்ந்த குளிர்மர மெல்லா 
முழைதக்கட் சென்ரார்க் கொருங்கு. 

(இ-ள்.) மன்னர் திருவும் - ௮ரசர்களது செல்வத்தையும், மகளிர் 

எழில் ஈலமும்- பெண்கள.து வளர்சசியோகூடிய அழகையும், துன்னியார்- 

(அவரை இடைவிடாத) சேர்ச்தவர்கள், தய்ப்பர் - அனுபவிப்பார்கள் ; 

தசல் வேண்டா - (அவற்றிற்கு இன்னார்) தகுதியடையவ ரென்பது வேண் 
பவெதில்லை ; (எதுபோலவெனில்),--குழை கொண்டு தாழ்ச்த - தளிர்களை 

(த்தம்மிடத்தே) கொண்டு தாழ்க்துள்ள; குளிர் மரம் - குளீர்ச்த மரங்கள், 

தம்சண் துன்னி சென்றார்ச்கு எல்லாம் - தம்மிடத்து நெருங்க வர்தவர்க 

ளுச் செல்லாம், ஒருங்கு - வேறுபாடில்லாமல் ஒருதன்மையாக, உழை - 

இடமாம் ; (எ - று,) 
:பயன்மர முள்ளூர்ப் பமுத்தற்றாற் செல்வம், ஈயனுடை யான்கட் 

படின்?? (திந&தறள்) என்றவாறு எல்லார்க்கும் எளிதில் தவருமற் பயன்



௧௪.௮ நாலடியார். [ போருட் 

கொடுத்து உதவுகின்ற ௮ரசர்களது சிறப்பு இதனாற் கூறப்பட்டது ; பட 

வே, ஆற்றலாற் பெரியராய அவர்களைப் பிழையாமற் பலரும் பயன்பெத 

வேண்டுமென்பது சருத்த. 
இதில் (மன்னர்திரு,” (மகளிரெழினலம்” என்னும் இரண்டு பொருள் 

களையும், துன்னியார் தய்ப்பர் தகல்வேண்டா” என்னும் பொ.துவாகிய 
ஒருதருமத்தில் முடி.த்ததனால், ஒப்புமைக்கூட்டவணி ; வடநூலார் துலய 

(யோகிதாலங்கார மென்பர், பின்னிரண்டடி - எடுத்துக்காட்ட்வமையணி ; 
இவ்விரண்டும் சேர்ச் தவர் ததனால், சேர்வையணி ; வட நூலார் ஸங்கரம்” 

என்பர், 

மகளிர் - பொதுமகளிர் எனக் சொள்ளல், தகுதி, தாழ்ச்தோர் 
உயர்ந்தோர் என்னும் வரம்பு இன்றி வர்தவரையெல்லார் தம்மிடஞ்சேர்க்க 

ன்ற அறிவில்லாதம.ரல்கள்போலவும் வேசையர்போலவும் அரசர் பெரியா 

ரைச் சிறியாரோடு வாூியறச் சேர்த்தலும் பெரியாரைப்பிழைத்தலாம் 

என்று இப்பாட்டுக்குச் கருத் துச்கூறுவாரு முளர், 

இசசெய்யுளை :அஸர்ஈமேவச்ருபதிர்பஜேேதமநுஷ்யம் வித்யாவிஹீசம 

குலீசமஸங்கதம்வா - ப்ராயேணபூமிபதயஃப்ரமதாலதாஸ்ச யத்பார்ஸ்வதோ 

பவதிதத்பரியவேஷ்டயச் இ” என்னும் வடநூல் மேற்கோளோடு ஒப்பிட்டுக் 

காண்க, (er) 

௧௬௮. தெரியத் தெரியுந் தெரிவிலார் கண்ணும் 

பிரியப் பெரும்படர்கோய் செய்யும்--பெரிய 

வுலவா விருங்கழிச் சேர்ப்பயார் மாட்டுங் 

சலவாமை கோடி யுறும். 

(இ-எ்.) பெரிய--, உலவா - மீர்வற்றாத, இரும் கழி - மிச்ச கழியை 

யுடைய, சேர்ப்ப - கடல் தறையைய/டையவனே ! தெரிய தெரியும் தெரிவு 
இலார்சண்ணும் - விளங்க ஆராயும் ஆராய்ச்சி யில்லாதவரிடத்தும், பிரிய - 

(ஒருவன் கூடிப்) பிரிய, (அப்பிரிவு அவனுக்கு), பெரு படர் சோய் செய் 
யும் - மிக்ச நினைவிற்கு ஏதுவான துன்டத்சைச செய்யும்; (ஆதலால்), யார் 

மாட்டும் கலவாமை - எவரிடத்தும் சரேகஞ்செய்யாமை, கோடி உறும் - 

(சிசேகஞ்செய்துபிரிதலினும்) பலமடங்கு கல்லது; (௪ - று.) 

அறிவிலாரிடச் துச் கூடிப் பிரியினும் பெருர் துக்கமுண்டா மாதலால், 

அறிவுடைய பெரியோரைக் கூடிப்பிரிதலா லுண்டாகுர் துக்கத்துச்கு 

ஒரு வரையறை யில்லை ; ஆதலால், ரேகஞ்செய்த பிரிதலினும் சிசேகஞ் 
செய்யாமை ஈல்லது என்பதாம். சிரசேடுத்தற்குமுன்பே செவ்வையாக 

ஆராய்ச் து ஒருவரோடு கூடவேண்டும்; கூடினபின்பு பிரிதலாகாது என் 

பது சருத்து. கூடிப் பிரியேல்"? என்ற ஒளவையார் அமுதமொழி உண 

ரத்தக்க து. 

இதனால், பெரியாரைச்கூடிப்பிரிசல் பிழையாமெனச் குறிப்பித்சவாரும். 

படர் - பிரிவாறந்றாமையாலுண்டாகுகர் துன்பத்தை எப்பொழுதும் 
நினைத்தல் : சர் ;) இப்பொருளை, (தீநக்தறள்) படர்மெலிர்திரற்சல்,”



பால்.] ௧௭- ஆம் அதிகாரம்.--பேரியாரைப்பிழைமாமை. ௧௪௯ 

தனிப்படர்மிகுதி” என்ற இடங்களிற் காண்க : *படரே யுள்ளல் செலவு 
மாகும்”? என்ற தோல்காப்பியத்தால், இத ர் உரிச்சொல்லா மென 
அறிக. உம்மைஇரண்டனுள், முன்னது - இழிவுறப்பு. பின்னது - மற்று. 
கோடி - வடசொல் : நூறுலட்சம் ; மிசப்பலவான எண்ணிற்கு ஒன்று 
ஏடுச் அச்சாட்டியத. 

இசசெய்யுளின் மு.தலடியோடூ மேல் ௨௪௪ - ஆஞ்செய்யுளின் மூன்றா 
மடியை ஒப்பி, (௮) 

௧௬௯. சல்லாது போகிய நாளும் பெரியவர்கட் 

செல்லாது வைகய வைகலு--மொல்வ 

கொடா தொழிந்த பகலு முரைப்பிற் 
படா௮வாம் பண்புடையார் கண். 

(இ-ள்.) கல்லாது - (படித்தற்கு உரிய நூல்களைப்) படியாமல், போ 
இய - கழிந்த, சாளும் - தினமும்,--பெரியவர்சண் - பெரியோர்சளிடத்த, 
செல்லாது - (அர்.நூற்பொருள்களை அ௮றியும்பொருட்டுப்) போகாமல், வை 
இய - கழிச்த, வைகலும் - இனமும்,--ஓல்வ - (தம்மாற்கொடுக்கக்) கூடிய 
பொருள்களை, கொடாது - தானஞ்செய்யாமல், ஒழிந்த - கழிர்த, பச 
லும் - இதினமும்,--உரைப்பின் - சொல்லுமிடத் த,--பண்பு உடையார்கண். 
ஈற்குண ஈற்செய்கையுடையாரிடத்து, படா ஆம்-உண்டாகாவாம்;(எ - று.) 

இதனால், பெரியாரது ஈற்குணஈர்செய்சைகள் கூறப்பட்டன. இத 
னால், கல்லாமையும் பெரிமோரிடத்துச்செல்லாமையும் ஈயாமையும் இச் 

குணங்க ளென்பது பெறப்படும், 
Bret, வைகல், பகல் என ஒருபொருளையேகுறிக்சின்ற பலசொர்கள் 

HOS pats sepa, போநட்பின்வநநீலையணி, சல்லாதபோயெ சாள், 
பெரியவர்சண்செல்லா தவைகய வைகல்,ஓல்வகொடா த.ஒழிக்த பகல் என்ற 
மூன்றுக்கும் இயையும்படி. இறுதியில் பண்புடையார்சண்படாவரம்” என்ற 
வினையை வைத்தது, கடைநீலைத்தோமில்தீவகவணி, (க) 

௧௭௦, பெரியார் பெருமை சிறுதரைமை யொன்றிற் 

குரியா ருரிமை யடக்கர்--தெரியுங்கர ற் 

செல்வ முடையாருஞ் செல்வே தீற்சேர்ந்தா 

ரல்லல் களைப வெனின். 

(இ-ள்.) தெரியும்கால் - ஆராயுமிடத்த, பெரியார் பெருமை - பெரி 
யோர்களது பெருமைச்குணமாவத, சிறு சகைமை - (பெருமைபாசாட்டர 

மல்) வணங்டியிருத்தலாம்; ஒன்றிற்கு உரியார் உரிமை - (கல்வி மலிய 

வற்றுள் யாதாயினும்) POT MOE உரிமையுடையவர்களுக்கு உரிய குணமா 

வது, ௮டச்சம்-(மனமொழிமெய்கள்) அடங்கியிருத்தலாம்; செல்வம்உடை 

யாரும் - தனவான்களும், தன் சேர்ச்தார் ௮ல்லல் களைப எனின் .- தம்மை 

அடுத்தவர்களது துன்பங்களை நீக்குவார்களாயின், செல்வரே-செல்வமுடை 

யோசேயாவர்; (௪ - று.)



௧௫௦ நாலடியார். [போருட் 

இதனால், பெரியோர்சகளது வணக்கமும் அடக்கமும் பிறர்க்கு உதவி 

செய்தலும் கூறப்பட்டன. 

(நீதிநேறிவிளக்கம்) '*கல்வியுடைமை பொருளுடைமையென் றிரண்டு, 
செல்வமுஞ் செல்வ மெனப்படு - மில்லார், குறையிரக்து தம்முன்னர் நிற்ப 
போல் தாமுர், தலைவணம்ூத் தாழப் பெறின்,” (திநக்தறன்) “*தாளாற்றித் 

தீர்த பொருளெல்லாம் தக்கார்க்கு, வேளாண்மை செய்தற் பொருட்டு,” 

:ரசயனுடையா ஸனல்கூர்க்தா னாதல் செயுகீர, செய்யா தமைகலா வாது” 
என்பவற்றை இங்கே ௮றிக,. 

சிறுதகைமை - இறுமையாகய தசைமை யென விரியும். செல்வமுடை 

யார் என்ற பன்மைக்கு ஏற்ப *தஞ் சேர்ச்தார்” என்னாமல் தற்சேர்ந்தார்? 
என்றத, ஒஓருமைப்பன்மைமயக்கம்; *நடுக்குற்றுத் தற்சேர்ச்சார் துன்பச் 

துடையார்,”?!4அற்றுத்தற் சேர்ச்தார்ச் கசைவிடத் தாற்றாவர??என் இடங் 

களிற் போல, (60) 

  

௧௮ - ஆம் அதிகாரம்.--௩ல்லினஞ்சேர்தல், 
அஃதாவது - தாம் ஈன்னெறியில் ஒழுகுதலேயன்றி தம்மைச்சேர்ச் 

தீவர்களையுச் இநெறியினின்று விலக்கி ஈல்கெறியிற் செலுத்தவல்ல பெரி 

யோர்களத சேர்க்சை, பெரியோர்பச்கற் பிழையாமலொழுகுதலேயன் றி 
௮.௮ரைப்பிரிபாமல் ஈட்புக்கொள்ளவும் வேண்டும் என உணர்த்துகன்றமை 

யால், இத பெரியாரைப்பிழையாமையின் பின் வைக்கப்பட்டது. ஈல்ல 

இனத்தைச் சேர்தல் என விரியும், 

௧௭௧. அறியாப் பருவத் தடங்காரோ டொன்றி 
கெதியல்ல செய்தொழுகி யவவு---நெறியறிர்த 
நற்சார்வு சாரக் கெடுமே "வெயின்முறுகப் 
புற்பனிப் பற்றுவிட் டாங்கு 

(இ-ள்.) ௮றியா பருவத்து - ௮றிவுடையராகாதிருந்த இளம்பிரா 
யத்திலே, ௮அடங்காரோடு ஒன்றி - அடகச்சமில்லாத அயோக்யெர்களோடு 

சேர்ச். த, நெறி அல்ல செய்து ஒழுகயவும் - சம்மார்ச்சமல்லாத பாவகாரியங் 

சளைச் செய்து ஈ_க்த குற்றங்சளும், நெறி ௮றிக்த ஈல் சார்வு சார - நல் 

வழியைஉணர்க்த ஈல்லபெரியோர்களைச் சேர்தலால்,புல் பனி வெயில்முறுச 

பற்று விட்டு ஆங்கு - புல்லைச்சேர்க் திருர்த பனித்துளி வெயில்மிகுதலால் 

(அதனைப்)பற்றுதலை விட்டாற்போல, கெடும் - அழியும்; (எ - று.) 

இதனால், ஈல்லினஞ்சேர் தலின்பயன் கூறப்பட்டது. உவமையணி, 

அல்ல, ஓழுகய - பெயர், முன்பின்னாக மாற்றி, செய்து ஒழுயெவை 

யாய நெறியல்லவையும் என்றும் உரைக்கலாம ஒழுஇயவ்வும், வசரமெய்- 
விரித்தல்விசாரம். நெறி - சாஸ்திரஏற்பாடு, சார்வு - சாரத்தச்கவர்க்குத் 
தோமிீலாதபேயர். சார-சாரணப்பொருளதா தலால் இறர்தகாலம்காட்டிய 
செயயவென்னும் வினையெச்சம், விட்டால் என்பது - விட்டு எனத் இிரிர்2, 
ஆம்கு என்னும் உவமைபிடைச்சொல£லாடு சேர்ச்த து, (௪)



பர்ல்.] ௧௮ - அம் அதிகாரம்.-ஈல்லினஞ்சேர்தல், ௧௫௧ 

௧௭௨. அ௮றிமி னறநெறி யஞ்சுமின் கூற்றம் 
பொறுமின் பிறர்கடுஞ்சொற் போற்றுமின் வஞ்சம் 

வெறுமின் வினை தயார் கேண்மையெஞ் ஞான்றும் 
பெறுமின் பெரியார்வாய்ச் சொல். 

(இ-ள்.) எஞ் ஞான்றும்- எப்டொழுதும், அறம் நெறி - தருமமார்க் 

கத்தை, அ௮றிமின் - அறியுங்கள்; கூற்றம் - யமனுச்கு, அஞ்சுமின் - பயப் 
படுங்கள்; பிறர் கடு சொல் - அயலார்சொல்லும் வன்சொற்களை,பொறுமின்- 

பொறுத்துக்சொள்ளுங்கள்; வஞ்சம் - வஞ்சனையாகய குணத்தை, போற்று 

மின் - (உம்மிடம் வாராதபடி. தடுத்துப்) பாதுகாத்.துச்சொள்ளுங்கள்;வினை 

தியார் கேண்மை - தீச்செயல்களையுடையவரது சனேசத்தை, வெறுமின் - 
வெறுத் துவிடுங்கள்; பெரியார் வாய் சொல் - பெரியோரது வார்த்தையை, 

பெறுமின் - கேட்சப்பெற்று அங்கனமே ஒழுகுங்கள்; (௪ - று,) 

£அறிமின்” முதலிய ஆறும் - ஏவற்பன்மை, *அஞ்சுமின் கூற்றம்” என் 
2- மாணம்வருவது இன்னபோதென்று நிச்சயிச்கப்படாமையால் அதற்கு 

அஞ்ச விரைந்து அறஞ்செய்யவிரும்புல்கள் என்றவாறு; திவினைசெய்தல் 
பற்றி யமனால் விதிச்சப்படுர் தண்டனையினின்று பயர் து ஈல்வினை செய்யுங்க 
ளென்றுங் கருத்துக்கொள்ளலாம். 'போற்றுமின் வஞ்சம்” என்றவிடத்தி 

லுள்ள போற்றுதலென்பசை :(செல்லிடத்துச் காப்பான் செம்காப்பான் 

என்ற திரக்தறளில் காத்தல்” என்பதுபோலக் கொள்ச, இனி, இம்வாக்இ 
யத்திற்கு-பிறர்செய்யும்வஞ்சனையினின்றும் உம்மை இரட்சித் துக்கொள்ளு 

மென்றும் பொருள்கொள்ளலாம். வினைதீயார் - தீவினையார் என விகுதி 
பிரித் துச்கூட்டப்பட்ட த; வினையில் தீய ரென்றுமாம், பெரியார்வாய்ச் 

சொல் - பெரியோர்களத அடர்வாதமுமாம், 

நல்லினஞ்சேர்தற்கு எதிர்மறையாகிய தீயினஞ்சேர்தலை விலக்சவே 
ண்டு மென்பார், ௮,து. போல இன்றியமையாத பிறவற்றையும் இனமாக 

உடனெடுத்துச் கூறினார். (௨) 

௧௭௯. அடைந்தார்ப் பிரிவு மரும்பிணியுங் கேடு 
முடங்குடம்பு கொண்டார்க் குறலாற்--ொடக்டுப் 

பிறப்பின்னா தென்றுணரும் பேரறிவி னாரை 
யுறப்புணர்க வம்மாவென் னெஞ்சு, 

(இ-ள்.) "தொடங்க - (நூல்களை) ஆராயத்தொடக்கி, அடைந்தார் 

பிரிவும் - தம்மோடுசேர்ச்த பர். துக்கள் "னேகிதர் முதலியோரை நீக்கு 

லும், அரு பிணியும்-(இர்.த.ற்கு) அருமையான நோய்களும், கேடும் - (மற்றும் 

பலவகைத்) தங்குகளும், உடம்பு கொண்டார்க்கு - இவ்வுடம்பைப்பெற்ற 
மனிதர்களுக்கு, உடல்கு - ஒருசேர, உறலர்ல் - கேர்தலால், பிறப்பு இன் 

ஞத - சன்மம் இனிமையைச் தருவதன் ற”, என்று--,உணரும் - ௮றி௫ன் ற, 
பேர் ௮றிவினாரை - றச் புத்தியையுடைய ஈல்லோர்களை, என் செஞ்சு- 

எனது மனம், உற புணர்க - உறதியாகச் சேரச்சடவழ ; (௭ - ௮,)



௧௫௨ நர்லடியார். | போருட் 

அம்மா - அசை ; இப்படிப்பட்ட ஈற்சருச்து' அருமையாகத் தனக்கு 

உண்டாடமெதைப்பற்றி அம்மா” என வியர் ததாசவுங் கொள்ளலாம். 

பிறப்பின் தன்பங்களைச் கண்டு ௮தனை வெறுத்திருக்டின்ற ஞானிய 

ரைச் சேர்தல் நன்மைக்கு ஏதவா மென்பது கருத்து, 

அடைக்தார்ப்பிரிவு- இரண்டாம்வேற்றுமைத்தொகையாதலால், உயர் 

திணைப்பெயர்மூன் வல்லெழுசத் தமிக்க து: *இயல்பின் விசாரம்'?, உடங்கு- 
ஒருங்கு? என்பது போல, ஒருவசைஇடைச்சொல். உறலால் என்னும் 

மூன்றாம்வேற்றுமைச்கு இன்னாது” என்பது முடிச்குஞ்சொல், இனி, 

புணர்க? என்பதை முடிச்குஞ் சொல்லாகச் கொண்டு, பிறப்பிர் பல தன் 
vase கேர் தலால் (அப்பிரப்பையொழிச்கும்பொருட்டு) என்மனம் அதன் 

தன்மையை யறிர்தோரைச் சேர்க வென்றும் பொருள்கொள்ளலாம். தொ 

டங்க உணரும் என்று இயையும். தொடங்கி உறலால் என்று இயைப்பினு 

மாம். சொடங்கு இப்பிறப்பு என எடுத்து, ஊழ்வினை தொடர்தற்கு இட 
மான இர்தப்பிறவி யெனவுங் கொள்ளலாம். (௩) 

௧௭௪, இறப்ப நினையும்கா லின்னா தெனினும் 
பிறப்பினை யாரு முனியார்--பிறப்பிலுட் 

பண்பாற்று நெஞ்சத் தவர்களோ டெஞ்ஞான்று 

ஈண்பாற்றி நட்கப் பெறின். 

(இ-ளஎ்.) பிறப்பினுள் - தான்பிதர்த மணிதசன்மத்திலே, பண்பு ஆற் 
றும் நெஞ்சத்தவர்களோடு ஈண்பு ஆற்றி - ஈற்குணமுடையவற்றைச் செய்ய 
வேண்டு மென்னும் மனமுடைய ஈல்லோர்களுடனே சிசனகத்தைச் செ 
ய் ஐ, எஞ் ஞான்றும் - எப்பொழுதும், ஈட்ச பெறின் - (பிரியாமல் ஒரு 
வன் ௮வாகளோடு) கூடிவாழப் பெற்றால்,--இறப்ப நினையுங்கால் - மிசவும் 

ஆலோக்கு மிடத்த,--இன்னாது எனினும்-(பிறப்புத்) துன்பச் தருவதாயி 
னும், பிறப்பினை - (அவனத) சன்மத்தை, யாரும் - எவரும், முனியார் 

வெறுக்கமாட்டார்; (௪ - று.) 
பிணி ப மூப்புத் துன்பங்களையும் இல்வாழ்காளையு முடைய மனிதப் 

பிறப்புக்குச் சிறப்பைத்தரும் பெரும்பயனாவது, ஈல்லினஞ்சேர்தலே என் 

பதாம், 
பெறின் என்றது, அங்ஙனம் சநேடத்தலினது ௮ருமையைச் குறித் 

தீது, கினையும்கால் இறப்ப இன்னாது என்றும் இயைக்கலாம், (௪) 

௧௭௫, ஊரல் கணநீ ரூரவுகீர்ச் சேர்ந்தக்காற் 
பேரும் பிறிதா௫ுத் தர்த்தமா--மோரும் 

குல்மாட்சி யில்லாருங் குன்றுபோ ஸிற்பர் 

தலமாட்சி நல்லாரைச் சார்ந்து, 

(இ-ள்.) ஊர் அங்கணம் நீர்- ஊரிலுள்ள சலதாரையினத நீரான, 
உரவு நீர் சேர்ர்தச்சால் - சரப்புப்பொருர்தியதொரு (௪.தி குளம்களின்) 

நீரைச் சேர்ர்தால், பேரும் பிறிது ஆ - (அதற்குப்) பெயரும் வேரும்,



பால்.] ' ௧௮-ம் அதிகாரம்.--நல்லின்ஞ்சேர்தல். ௧௫௩. 

தீர்த்தம் ஆம்- (௮,த) புண்ணியதர்த்தமாய்விடும் ; (௮தபோலவே),--குலம் 

மாட் இல்லாரும்- (தாம் பிறர்த) குலத்தின் பெருமை யில்லாதவர்களும், 

ஈலம் மாட்டு ஈல்லாரை சார்ந்து - ஈற்குணங்களையுடைய உயர்குடிப்பிறக் 
தேரரை அடைந்து, (அதனால்), குன்று போல் நிற்பர் - மலைபோலப் பெ 
ருமையுடையராய் நிற்பர் ; (ஏ. று.) 

எடூத்துக்காட்ட்ேவமையணி. தரும்” என்பது - அசைநிலை; அஞ்சுவ 
தோரு மரனே யொருவனை, வஞ்ூப்ப தோரு மவா'' என்ற திநக்தறவித் 
போல, இனி, எதிர்காலப்பெயரெச்சமாசக்கொண்டு, (யாவரும்) ௮றி 

யும் என்றும் பொருளுளைக்கலாம், இரும் - ஏவற்பன்மையுமாம்; (நீங்கள்) 

அறியுங்கள் என்று பொருள், ௮ங்கணம், தீர்த்தம் - வடசொற்கள். 

“குன்றுபோல்' என்ற உவமையால், ௮ளவசெய்யப்படாத சல்விப்பொ 

Geno, Inorg குற்றஞ்சொல்லப்படாக அ௮சைவின்மையும், கல்வி யறிவு 
ஒழுக்கங்களால் யாவரும் அறிய நிற்றலும், பொருள்வரும்படி. இல்லாக்சா 

லத்தும் பிறர்ச்கு உபசாரஞ்செய்தற்கு உடன்படுதலும் முதலிய குணங்களை 

யுடைய ராவ ரெனச் கொள்க. 

₹ரல்லமணமுள்ளதொன்றை ஈண்ணி யிருப்பதற்கு,ல்லமணமூண்டா 

நயமதுபோல் - ஈல்ல, குணமுடையோர்சங்களுடன் கூடியிருப் பார்ச்குச், 

குணமது வேயாஞ்சேர்வுகொண்டு”” என்னும் உபதேசரத்தினமாலையோடும், 

ஸத்ஸங்சாத்பவதிஹி ஸாதுதாகலாசாம்?? என்னும் ௨டநான் மேர்கோ 

ளோடும் இதனை ஒப்பிடுக. 

(பேரும்பெரிதா? என்றும் பாடம், (௫) 

௧௭௬, ஒண்கதிர் வாண்மதியஞ் சேர்தலா லோ ங்கிய 
வங்கண் விசும்பின் முயலுர் தொழப்படூஉங் 
குன்றிய சர்மைய ராயினுஞ் ச€ீர்பெறுவர் 
குன் நன்னார் கேண்மை கொளின். 

(இ. ்.) ஒங்யெ - உயர்ச்த, ௮ம் சண் - அழிய இடத்தையுடைய, 

விசும்பின் - ஆகாயத்திலே,--ஒள் - விளச்கமாகய, கதிர் - ரணங்களை 

புடைய, வாள் - பிரகாசமான, மதியம் - சந்திரனை, சேர்தலால் - அடைச் 

தருத்தலினால்,--முயலும் - மூசலும், தொழப்படூஉம் - (யாவராலும்) வண 

நசப்படும் ; (அதுபோல),--குன்றிய சீர்மையர் ஆயினும் - GOMES சிறப் 

புள்ளவர்களானாலும், குன்று அன்னார் கேண்மை கொளின் - மலையையொ 

த்த பெரியோர்களது சினேகத்தைச் கொண்டால், 2ம் பெறுவர் - (௮2 

னால் தாமும்) றப்புப்பெறுவர் ; (எ-ு.) 

இதவும் - எடுத்துக்காட்டுவமை, முயலுக்கு அஞ்சலீசெய்தல் தொழு 

வார்கருத்தி லில்லையாயினும், ௮வ்வஞ்சலியைச் சச்திரனிடத்தே யிருந்து 

முயல் தானும் பெறுதல்போல, சர்மைகுன்றினார்ச்குச் றப்புச்செய்சல் 

செய்பவ.ர துகருத்திலில்லையாயினும் அ௮ச்சறப்பை ஈல்லோரினத்திலே யிரு 

ர்து தாமும் பெறுவ ரென்பது, கருத்து, மிச்காறைச்சேர்தன் மிகமாண 

முன்னினிதே?? என்றுர்; இனியவைநாற்பதிலும், *வ்யயதேறோமஹதாம் 
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௫௪ நால்டியார். ... [பொருட் 

ஷித்திஸ்ஸஞ்ஜாயசேபரா - டறாுசோவ்யயதேறோவளர்திறறாசாஸ்ஸுகம்! 

என்பது மசோச்சத்தச்க த. 

சந்திரனைச் தோன்றுங்காலத்துதி தொழுதல் இயல்பு, சர் இரனிடத்தி 

லுள்ள களங்கத்தை முயலென்றும், மானென்றும், மறுவென்றும், மலை 

யென்றும், பூமியின்சாயையென்றும், மரமென்றும் கூறுவது, சவிசம.யம், 

'சத.ரதர்தனென்னும் ௮ரசயானைச்கு ஒருமுயல் சக்திரமண்டலத்தை 
ச்சாட்டி அதனைச் த.ரத்திவிட்டுச் தன்னினத்தோடு சுஇத்திருந்த.துூ என் 

னும் பஞ்சதர்திரசசை, இங்கே நினைச்சத்தக்கது, 

ஒள்கஇர்” என்பதில், ளகரம் முன் டக. ரமாக, பின்பு ணகரமாக 
மெலிச்சசதெனச் கொள்வர். 

வான்மதியம்” என்றும் பாடம், 
இச்செய்யுள், இனவேதுகையால் வரத. (௬) 

௧௭௭. பாலோ டளாயநீர் பாலாகு மல்லது 

நீராய் நிறந்தெரிக்து தோன்றாதார்--தேரிற் 
சிறியார் சிறுமையுந் தோன்றாதா நல்ல 
பெரியார் பெருமையைச் சார்ந்து. 

(இ-ள்.) பாலோ அளாய நீர் - பாலுடனே கலர்த நீரானது, பால் 
அகும் அல்லது - ௮ர்தப்பாலாய்த் தோன்றுமே யல்லாமல், மர் ஆய் நிறம் 

தெரிர்து தோன்றாது - நீராய்த் தன் நிறம் விளங்கச் காணப்படாது; (௮ 

போல), தேரின் - ஆராயுமிடத். த, ஈல்ல பெரியார் பெருமையை சார்ந்து - 

ஈற்குணமுடைய பெரியோர்களத ம௫மையைச் சேர்தலினால், சிறியார் சிறு 

மையும் தோன்றாது - ௮ற்பர்களது €ழ்மைக்குணமும் வெளிப்படாது. 

இழவும், எடூத்துக்காட்ட்வமையணியே. 

“தெருண்ட மேலவர் சிறியவர்ச்சேரினு மவர்தம், மருண்ட தன்மையை 

மாற்றுவ ரெனுமிது வழக்கே”? எனச் சவிச்சச்சரவர்த்தியாயெ கம்பர் கூறி 

யதும் இச்கருத்துப்பற்றியே. 

அளாவிய என்னும் இறச்தகாலப்பெயரெச்சம், அளாய என மநவியது; 

அளவு என்னும் ரூ.தனிலையில் ஈற்தயிர்மெய் குறைச் து இறச்தகாலங்காட் 
டும் யச ரஇடைஙிலையும் ௮கரவிகுதியுஞ்சோர். து உண்டானதென்றுஞ் சொ 

ல்லலாம். 'நிறர்திரிர்தூ என்னும் பாடத். துக்கு - வருணம் வேறுபட்டு 

என்ச. :ஆம்' என்பது - இரண்டுவாக்கியத் திலும் அசை, (௭) 

௧௭.0. கொல்லை யிரும்புனத்துக் குற்றி படைந்தபு 

லொல்காவே யாகு முழவ ருழுபடைக்கு 
மெல்லியரே யாயினு ஈற்சார்வு சார்ந்தார்மேற் 

செல்லாவாஞ் செற்டர் சனம், 

(Q - er.) கொல்லை - (காட்டிலுள்ள) கொல்லைகளிலும், இரு புனத்து. 

பெரிய வயல்சளிலும், குற்றி - மரச்சட்டையை, ௮டைர்த - அடுத்துள்ள,



Lined. | ௧௮-ஆம் அதிகாரம்.-நல்லினஞ்சேர்தல், க௫டூ 

புல் - புத்கள், உழவர் உழுபடைக்கு - உழுபவர்சகளது கலப்பைக்கு, ஒல் 
காவே ஆகும் - ௮சையாதனவேயாம்; (அதுபோல), மெல்லியரே ஆயினும்- 

( இயற்கையில்) வவியில்லா தவர்சளே யானாலும், ஈல் சார்வு சார்ச்தார்மேல் - 

நல்லின த்தாரைச்சேர்ந்தவர்களின்மேல், செற்றார் சனம்-பகைத்தவர்களது 
சோபம், செல்லா ஆம் - பயன்படாவாம்; (எ - று.) 

இதுவும், திநஷ்டாந்தவணி. 
குற்றி பெயர்ச்சப்படாமையால், ௮அதையடுத்த புல்லும் பெயர்ச்சப் 

படாத; அதுபோல, பகைவர்செனம் வலியாரிடத்துச் செல்லாமையால் 

அவரையடுத்த எளியாரிடச் ஞ் செல்லாது என்பது கருத்து, “séar 

ரினத்தனாய்த் தானொழுக வல்லானைச், செற்றார் செயச்டெர்த இல்!” என் 

ரர், திநவள்ளுவறரைம்.''மெலியோர் வவியவிரவலரை யஞ்சார், வலியோர் 
தீமைத் தாம் மருவின்”” என்ற நன்னேறியையுங் காண்க, 

குற்றி - குறுமையையுடையதென மாக்சட்டைச்குச் சாரணப்பெயர்: 
கு௮ என்னும் பண்படி, தன் ஒற்று இரட்டிற்று: இ- பெயர்விகுதி, புல், 

சனம் என்பவை - பரல்பகா௮ஃறிணைப்பெயர்ச ளாதலால், பன்மைவினை 
கொண்டன, ஒல்கா, செல்லா - எதிர்மறைப் பலவின்பால் முற்றுச்கள் ; 

(அவே யெதிர்மறைச் கண்ண தாகும்” (ஈன்னூல்) என் றதனால்,“ஆ”விகுஇ 
பலவின்பாலோடு எதிர்மறைப்பொருளையுங் காட்டும், படை - கருவி; 

உழுபடை - வினைத்தொகைகிலைத்சொடராய், கலப்பைக்குச் காரண்ப் 

பேயராயித்று; வினைத்தொசையாதலின், வலி மிகலில்லை, ஈற்சார்வு என் 

றது - தம்பகைவரினும் மிச்ச வலியுடையாரை, (௮) 

௧௭௯. நிலலத்தா னந்திய நெல்லேபோற் றத்தங் 
குலாலத்தா லாகுவர் சான்றோர்--கலகலத்தைத் 
தவளி சென்று சதைத்தாங்குச் சான்றாண்மை 
இயினஞ் சேரக் கெடும். 

(இ-ள்.| நிலம் ஈலத்தால் - விளைகிலத்தின து ஈல்லவளத்தால்,ஈஈ் திய- 

வளர்ச்,த, நெல்லே போல் - நெற்பயிர் போல, (மணிதர்கள்), தம் தம் குலம் 
ஈலத்தால் - தாங்கள் தாங்கள் சேர்க கூட்டத்தின் சன்மையால், சான்றோர் 
அகுவர் - மேன்மச்களாவர்; கலம் நலத்தை - மரக்கலச்தினது வலிமையை, 

இ வளி- கடும்காற்று, சென்று - போய், தைத்து ஆங்கு - கெடுத்தலால் 
(௮க்கலம் கெடுவது) போல, சான்றாண்மை - (ஒருவரது) மேன்மை, த 

இனம் சேர - துர்க்குணமுள்ளகூட்டத்தைச்சேர் தலினால்,கெடும் - அழியும். 

உபமாலங்காரம். 

நிலஈலத்தால் ஈர்திய செற்போல் என்பதற்கு - செல் நிலஈலத்தால் 

நர். துதல்போல என்று கருத்து. சலம் - பொதுப்பெயர், இங்சே சிறப்பா 

ய்க் கப்பலைச் குறித்தது; ௮ணிசலம், படைச்சலம், உழுகலம், அளவுகலம், 

உண்கலம் முதலாகப் பலவற்றிற்குப் பொதுவாமாற காண்க. *கலஈலத் 

தைத் தவளி சென்று சதைத்தாலகு ? என்பதச்கு-கலகலம் தவளி செல்லுத 

லாம் சதைர்தாழம்போலஎன்று சருத்து. சான்றுண்மையாவது-(பலகுணம்க



௧௫௬ நாலடியார். 

ளாலும்) நிறைச்து (௮வற்றை) ஆளுதல் சன்மை; சான்று ஆண்மை எனப் 

பிரியும்: 6பலகுணங்களாலும்” என்பது சாலுதற்றொழிலாற் பெறப்பட்டத 
னால், அவற்றை” என்பத வருவிச்கப்பட்டத; ஆண்மை - அள் என்னும் 
வினை ட்பகுதியின் மேற்பிறச்த பண்புப்பெயர், 

ஈல்லினஞ்சேர்தவின் சிறப்புச் கூறுவார்,தியினஞ்சேர்தலின் இழிப்பும் 
உடன் கூறினர், (௯) 

௧௮0. மனத்தான் மறுவில ரேலுந்தாஞ் சேர்ந்த 
வினத்தா லிசழப் படுவர்--புனத்து 

வெறிகமழ் சந்தனமும் வேங்கையும் வேமே 
யெறிபுனர் தீப்பட்டக் கால். 

(இ-ள்.) மனத்தால் மறு இலர் ஏனும் - மனத்தின் நிலைமையால் 

குற்றமில்லா தவர்களாயினும், தாம் சேர்ச்த இனத்தால் - தரங்கள் சேர்ந்த 

கூட்டத்தின் மையால், இகழப்படுவர் - கிச் திச்சகப்பவொர், (மணிதர்கள்) 
(அது எதுபோல எனின்),--எறி புனம் - வெட்டப்பட்ட மரச்செறிவில், த 

பட்டக்கால் - நெருப்புப் பற்றினால், புனத்து - அச்சாட்டிலுள்ள, வெறி 
கமழ் - வாசனைவீசுஇன் ற,சர் சனமும் - சர்தனமரமும், வேங்கையும் - வேங் 

கைமரமும், வேம் - வெர்துபோம்; (௪ - று.) 

இயற்கையிழ் குத்தமிலராயினுஞ் சேர்ச்கைக்குற்றத்சாம் செடவரென்பது 

கருத்து. 
இதனால், தீயினஞ்சேர்வதனாலாகும் கே விளக்கப்பட்டது. 

இத, திநஷ்டாந்தவலங்காரம். 
சந்தன ச்மைச் சார்தருவுக் சக்க மணங்கமழுஞ், சந்தனத்தைச் சார் 

வேய் தழல்பற்ற--வந்தவனந், தானு மசசர்தனமுக் தின்னினமு மாள்வ 

த்ன்றித, 29 OB கெடச் சுட2ம தீரன் 39 என்னும் நீதி்வேண்பாவை இத 

னோடு ஒப்பிகெ, :'மனத்தானா மார்தர்ச் குணர்ச்9 யினத்தானா, மின்னா 

னெனப்படுஞ் சொல்”, (மனஈல கன்குடைய ராயினுஞ் சான்றோர்க்கு, 

இனகல மேமாப் புடைத்து”” என்றார் தீநக்தமவிலும். 

மன ச்_ா லென்பதறகு- உருபுமயக்கமாக,மனத்தில் என்றும் பொருள் 

கொள்ளலாம். ௮காபம், பீரசித்தியை வளக்கிழ்று, (௧௦) 

 



௧௯ - ஆம் அதிகாரம்.--பேருமை, 

அஃதாவது - எவ்வழியும் மனக்கலச்சமின்றித் தாம் செய்யவேண்டிய 

வற்றை இயன்றவளவு செய்யும் உறுஇிப்பாட்டா லாகிய பெருந்தன்மையை 

உணர்த்துவது, பெருமை - மகிமை; பண்புப்பெயர், இப்பெருமை ஈல்லி 

னத்தின் தன்மையாதலால், அதன்பின் வைச்சப்பட்டத; அன்றி, ஈல்லி 
னஞ்சேர்தலாற் பெருமையுளதா மென்பதுபற்றி, அதன்பின் இத வைச்சப் 

பட்ட செனினுமாம், 

௧.05, ஈத லிசையா திளமைசே ஸணீங்குதலாற் 

காத லவருங் கருத்தல்லர்--காதலித் 

தாதுநா மென்னு மவாவினைக் கைவிட்டுப் 

போவதே போலும் பொருள், 

(இ-ள்) ஈதல் இசையாது - (பொருளின்மையாற் பிறர்க்கு ஒன் 

ைச்)சொடுத்தலும் முடியாமல், இளமை சேண்கீங்குதலால் -யெளவனமும் 

கெடுந் தூரத்தில் நீமவிட்டதனால், சாதலவரும் - (ஈம்மேல் முன்பு) ௮ன் 

புடைய மகளிரும், கருதது அல்லர் - (இப்பொழுது ஈம்மை) எண்ணுதலும் 

இல்லாராயினார்; (ஆதலால்), (காதலித் து - (அம்மகளிரை)விரும்பி, சாம்--, 

ஆதும் - வாழச்கடவோம்", என்னும் - என்ற, அவாவினை - ஆசையை, 

கைவிட்டு - முழுவதும் நீக், போவதே - (துறவுச்குச்) செல்வதே, பொ 
ருள் போலும் - ஈல்ல காரிய மாகும்; (௭ - று,) 

ஒருவர்க்கு ஒன்றுகொடுத்துஉபகாரஞ்செய்யச்கூடாமலும் போகங்களை 

அனுபவிக்கச்கூடாமலும் போனபின்பும் சிற்றின்பத்தில் அசைவைத்துத் 
தூமொறுவதை விட்டு ஆத்துமானுபவ சுகத்தைப் பெற மனக் துணிவதே 

பெருமை யென்பது கருத்து. 

இச்செய்யுள் ஒருவன் சன்மன,ச்தைசோக்கி உபதேூத்ததசாகச் செய் 
யப்பட்டதென ௮றிக. 

காதலவரும், உம்மை - உயர்வுசறப்பு. கருத்து - முதனிலை இரிந்த 

தொழிற்பெயர், அதும் - மேலாகச்சடவேம்; தன்மைப்பன்மையெதிர்கால 
முற்று, போலும் - ஒப்பில்போலி; *'ஒப்பில்போலியு மப்பொருட் டாகும்” 

என் றதோலகாப்பியத்தால், இங்கு உரையசைப்பொருஎ)ாய்கின்றத. (௧) 

௧௮௨. இற்சார்வி னேமாந்தே மீங்கமைந்தே மென்றெண்ணிப் 

பொச்சார் தொழுகுவர் பேதையா--ரச்சார்வு 

நின்றன போன்று நிலையா வெனவுணர்ந்தா 

ரென்றும் பரிவ திலர். 

(இ-எ்,) பேதையார் - அறிவில்லாதவர்கள், இல் சார்வின் - இல் 
வாழ்ச்சையை அடைர்ததனால், ஏமார்தேம் - இன்பமடைச்தோம்: ஈங்கு - 
இவ்வுலகத்தில், ௮மைச்சதேம் - எல்லாவழ்றாலும் நிறைந்தோம்,” என்று 
எண்ணி - என்றுநினைத்து, பொச்சாச் து ஒழுகுவர் - (பின்வருர் துன்பத்தை)



கடூ௮ நாலடியார், [ போருட் 

மறர்து ஈடப்பார்கள்; (௮ சார்வு-(இல்வாழ்ச்கையாயெ)அப்பற்றுச்சள், நின் 

தன போன்று - நீலைபெற்றனபோற் சாணப்பட்டு,கிலையா - கிலைத்திராவாய் 
அழி துபோய்விடும்”என உணர்ச்தார்- என்று ௮றிர்த பெரியோர்கள், என் 

லும் - எப்பொழுதும், பரிவது இலர் - வருச துதலில்லாதவராவர்; (௭ - று.) 

எல்லாவற்றின்தன்மைகளையும் உள்ளபடி.யறிர்த தீதிதுவஞானிகள்௮ழி 

யாதவீட்டுலகத்.தில் நிரதிசயவின்பம்பெற்று வாழ்வர் என்று கருத்து. 

ஏமார்தேம், ஏமா-பகுதி;) ௮லமா, இறுமா, அல்லா, சோகா என்பன 

போல ஒருசொல்:இனி,ஏமம் யா அல்லது ஏமம் ௮ என்னும் இரண்டுசொல் 
ஒருசொல்லின் தன்மைப்பட்டு ஏமா என்று நின்றதெனவும் கொள்ளலாம், 
பொச்சாச்து, பொச்சா - பகுதி, ஈங்கு - இங்கு என்னும் சுட்டின் மீட்டி, 

பரிவு இலர்-(௮ர்த இல்வாழ்ச்சையை) விரும்புதலிலராவர் என்னலுமாம், 

௧௮௩, மறுமைக்கு வித்து மயலின்றிச் செய்து 
சிறுமைப் படாதேநீர் வாழ்மி--னறிஞராய் 
நின்றுழி நின்றே நிறம்வேராங் காரண 
மின் றிப் பலவு மள. 

(இ-ள்.) நீர் - நீங்கள், அறிஞர் ஆய் - அறிவுடையவர்களாய், மறு 
மைக்கு வித்து - மறுமையின்பத்துச்குக் காரணமான ஈற்காரியத்தை, மயல் 

இன்றி - மயங்குதலில்லாமல், செய்து - துணிச்.தசெய்து, சிறுமை படாதே- 

சிறியோரது தன்மையிற் பொருச்தாமல், வாழ்மின் - வாழுங்கள்; (ஏனெ 
னில்),--நீன்றுழி நின்றே நிறம் வேறு ஆம்- இருர்தவிடத்திலிருந துசொண் 
டே கிறம் வேறுபட்டுப்போம்) காரணம் இன்றி பலவும் உள - ஒருகா.ரண 
முர்செரியாமற் பலவேறுபாடுகளும் உண்டாம்; (௭ - று.) 

மறுமை - இறர்தபின்பு ௮டையுங் கதி, 'நின்றுழிநின்ரேகிறம்வேரும்” 

என்றது - உடம்பு நின்ற நிலையில் கிற்கையிலேயே விரைவில் இளமைமுத 

லிய அதன் தன்மைகள் வேறுபடு மென்றபடி. கா ரணமின் றிப்பலவுமுள” 
என்றது - ஈமக்குக் காரணமின்னசென்று தெரியாமல் வருத்தர்தருவதற் 

குரிய பல இடையூறுகள் கேர்வன என்றவாறு, 
இதனால், பெருமைப்படுதற்கு உபாயம் கூறப்பட்டு, (௩) 

௧௦௪, உறைப்பருங் காலத்து மூற்றுநீர்க் கேணி 
யிறைத்துணிலு மூராற்று மென்பா--கொடைகச்சடனுஞ் 
சா௮யக்கண்ணும் பெரியார்போன் மற்றையா 
ரா௮யக் சண்ணு மரிது, 

(இ.ள்.) உறைப்பு ௮௬ காலத்தும் - மழைபெய்தல் அருமையான 

சாலத்திலும், ஊற்று நீர் கேணி - ஊற்றினால் நீரையுடைய குளம்,இழறைத்து 
உணினும் - இறைத்துக்குடித்தாலும், ஊர் ஆற்றும் - ஊரிலுள்ளாரைக் சாப் 
பாற்றும், என்பர் - என்று சொல்லுவார்கள்; கொடை சடனும் - தானஞ் 

செய்தலாயெ கடமையும், சாயம்சண்ணும் - (வறுமையால்) தளர்ர்ச விடத் 
தும், பெரியார் போல்-பெரியவர்கள்போல, மற்றையார் - சிறியோர்,ஆயக் 
சண்ணும் - செல்வமுடையோரானவிடத்தும், அரிது - உண்டா தலில்லை,
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சுரப்புள்ளதொருகுளம் மழையில்லாதபொழுதும் ஊற்றுநீராற் பல 

ரைச் காப்பாற்றுவ தபோல, பெருமையுடையார், செல்வர் தங்களுக்குஇல் 
லாதபொழுதும் யாதோ ஒருவகையாற் பிறர்க்கு உசவிசெய்வர்; சிறியாரோ 
செல்வமிகுதியிலும் ௮ப்படிச்செய்யார் என்பது சருத்து, 

முன்னிரண்டடியிற் கூறிய உபமானம் பெரியோர்களது தன்மையா 

இய உபமேயத்தைச் குறித்ததனால், பீறிதுமோமீத லென்னும் ௮ணி. 

ஊற்று - ஊறுவது, குளத்தைக் கேணி யென்பது, அரநவாநாட்டார்வழ 

ங்கும் தசைச்சோல், ஊர் - ஊரிலுள்ளார்ச்கு இடவாதபெயர்; ஊருணி," 

(ஊரடங்கற்று” என்றவற்றிற் போல, கடனும், உம்மை - அசை ; உயர்வு 
, சிறப்புஎன்றலும் ஒன்று, சாயச்சண், ஆயச்சண்-கண்' விததி பேற்ற எதிர் 

கால வினையெச்சங்கள்: இரண்டிலும், அளபேடை - சேய்யுளோசை 

நிறைத்தற்போநட்டு ௨ரதத. மற்றையார் - மற்றையென்னும் இடைச் 
சொல், வேறுஎன்னும் பொருளது. அரிது என்பதற்குச் கடனும் என்பது 

எழுவாய், 

£சா௮அயக்சண்”, (அஅஅமயக்சண்? என ஈரளபெடையான பாடத் 
துச்கு ஒரு அளபேடை டுன்னிசைநீறைக்கவநீததேனச் சொள்க, 

பின்னிரண்டடிகளில் அளபெடை வர்தத, அளபுத்தோடை. (௪) 

௧௮௫. உறுபுன றந்துல கூட்டி யறுமிடத்துங் 

கல்லூற் றுழியூறு மாறேபோற்--செல்வம் 
பலர்க்காற்றிக் கெட்டுலந்தக் கண்ணுஞ் சிலர்க்காற்றிச் 

செய்வர் செயற்பா லவை, 

(இ-ள்.) உறு புனல் தந்த - (செழித்தகாலத்தில்) மிகுக்த நீரைச் 

கொடுத்து, உலகு ஊட்டி - உலசத்தானரை உண்ணச்செய்து, அறும் இடத் 

தம் - நீர் அற்றசாலத்திலும், கல் ஊற்று உழி - தோண்டப்படற ஊற்றுக் 

குழியிலே,ஊறும்-நீர்க.ரச்ன்்ற, ஆறே போல்-சதியே போல,--(பெரியோர் 

கள்), செல்வம் - (தமத) பொருளை, பலர்க்கு ஆற்றி - (செழித துள்ள காலத் 

இல்) பலபேர்க்குர் தானஞ்செய்து, கெட்டு உலர்தக்கண்ணும் - அழிந்து 

வறந்தவிடத்தும், சிலர்க்கு - செர்ச்சாயினும், ஆற்றி - தானஞ்செய்த, செ 
யற்பாலவை - செய்யத்தச்ச உபசா.ரல்களை, செய்வர் - செய்வார்கள்)(௭-று,) 

ஆருனது வெள்ளமுள்ள காலத்துத் தன்னை எவரும் தோண்டுதல் வே 

ண்டாமலே தானே எம்குஞ்சென்று நீரை உதவி நீர்வறண்டகாலத்திலுச் 
தோண்டின மாத்திரத்தில் நீரை உதவுதல்போல, குடி.ப்பிறக்தார் செல்வ 

மூள்ளகாலத்தே எவருர் தம்மைச்சேர்ச்து யாசிச்சவேண்டாமலே தாமே 
எங்குஞ்சென்று உதவிகள் செய்து செல்வமில்லாதகாலத்திலும் தம்மை 

அடைரச்தமாத்திரத்தில் உதவிசெய்வர் என்பதாம். :எற்றொன்று மில்லா 
விடத்தும் குடிப்பிறச்தார், ௮ற்றுத்க.ற் சேர்க்தார்ச் சசைவிடச் மூற்றாவர், 

அற்றச் கடைத்து மகல்யா றகழ்ச்தச்சரல், தெற்றெனச் செண்ணீர் படும்? 

என இர்நூற்பதினைர்சாம்௮திக.ர.த.தில் வர் ததையுங்காண்ச, உவமையணி,
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“ஆத்றுப் பெருக்கும் நடிசுடு மர்சாளு மவ்வா, நூற்றுப்பெருக்கா லுல 
கூட்டும்-ஏற்றவர்க்கு, ஈல்ல குடிப்பிறச்தார் ஈல்கூர்ச்தா ரானாலும், இல்லை 

'யென மாட்டா ரிசைக்த?” என்ற நல்வழிச்செய்யுளோடு இதனை ஒப்பி, 
“இடனில் பருவத்து மொப்புரவிழ் கொல்சார், கடனறி சாட்சியவர்?? என் 

லுச் தீருக்கறளிலும் இக்கருத்தே விளங்குடின்றது, 
கல்ஊற்று - வினைத்தொகை, 

இச்செய்யுளின் ஈற்றடி போலவே ௧௪௭, ௧௫௩ - அஞ் செய்யுள்களில் 
௪ற்றடியு மிருத்தல் காண்க, (@) 

௧௮௬ பெருவரை நாட பெரியார்கட் டீமை 
கருஈரைமேற் சூடேபோற் மோன்றுங்--கருகரையைக் 
கொன்றன்ன வின்னா செயினுஞ் சிறியார்மே 
லொன்ருனுர் தோன்றாக் கெடும். 

(இ-ள்.) பெரு வரை நாட - பெரிய மலையையுடைய சாட்டை 
யுடைய பாண்டியராசனே!--பேரியார்சண்-பெரியோரிடத்து உண்டான, 
தீமை - குற்றமானது, கரு ஈரை மேல் சூடே போல் - பெரிய வெள்ளையெ 

ரு.தின்மேற் போகட்ட சூட்டின் வடுப்போல, தோன்றும்- ஈன்கு விளங்கும், 

கரு கரையை சொன்று அன்ன - பெரிய எருதைச் சொன்றது போன்ற, 
இன்னா - தீசசெயல்களை, செயினும் - செய்தா.ரானாலும், சிறியார்மேல் - 

£ழ்மக்களிடத். த, ஒன்றானும் - ஒருகுற்றமாயினும், தோன்றா - விளங்கச் 

காணாமல், கெடும் - அழியும்; (௭ - று.) 

இதனால், பெருமையுடையோர் இறிதுஙம் குற்றஞ்செய்யாது தம்மைச் 
காக்கவேண்டு மென்பது பெற்றாம்; “sas watts கழியப்பன்னாள் செ 

யினும், ஒன்றஞ் சிறியார்ச ணென்னானுர் தோன்ருவாம், ஒன்றாய் விடினு 

மூயர்ச்தார்ப் படும்குற்றம், குன்றின்மே லிட்ட விளக்கு”? (படிமோமீ) எனப் 
பிறர்கூறியதங் காண்க, உவமையணி. பெரும்பாதகமாசய பசுக்கொலை 
யைச் குறிப்பித் தற்கு, “சரையைக்கொன்றன்ன? என்றார், 

ரரை - வெண்மை; வெள்ளெருதுக்குப் பண்பாகுபெயர், சூடு - சுடப் 
படுவது; முதனிலை இரிர்தத. 'கருகரைமேல் சூடேபோல்" ஏன்பதற்கு - 
கரியஎருதின்மேலுள்ள முசுப்புப்போல என்றும் உரைப்பர், சோன்றா ல் 
ஈழுகெட்ட எதிர்மறை வினையெச்சம்; இதன்முன் வல்லொத்று மிகுவதே 
தகுதி 'தோன்றாசெடும்? என ஐற்றுமிகாமற் பாடங்கொண்டு, அஃறிணைப் 

பன்மை முற்றெசச மென்மார்க்கு, ஒன்றானும் என் ற ஒருமையோடு வழுவா 
மென மறச்சு, (சு) 

௧௮௭. இசைந்த சிறுமை யியல்பிலா தார்கட் 
பசைக்த துணையும் பரிவா--மசைந்த 
நகையேயும் வேண்டாத ஈல்லறிவி ஞர்கட் 
பகையேயும் பாடு பெறும், 

(இ-ள்,) றுமை - £ழ்மைக்குணம், இசைச்த - பொருச்திய, இயல்பு 

இலாதார்கண் - சத்குண மில்லாதவரிடத த, பசைச்ச அணையும் - ளே



பால். ] ௧௯ - ஆம் அதிகாரம்.-பேருமை, Hard 

இத் தவளவும், பரிவு ஆம் - துன்பமேயாம்; ௮சைர்த - நிலைதடுமாறிய இச் 

செயல்களை, ஈகையேயும் - விளையாட்டிலேயும், வேண்டாத - விரும்பாத, 
சல் ௮றிவிஞர்சண் - ஈல்ல அறிவையுடைய பெரியோரிடத்த, பகையேயும்- 
விரோதமும், பாடு பெறும் - பெருமையடையும்; (எ - ஐ.) 

ஒருவன் பெரியோரிடத் தப்பகைமைகொண்டால்,பெரியோர்கள்மிக்ச 

பொறுமையை யுடையவராதலால், அதனால் அவனுக்குத் இங்கு வாராது; 

வர்தாலும் ஒருவாற்றால் உய்தல்கூடும், தியோர்சேர்ச்கையால் உண்டாகுக் 

திமைகளுச்கு ஒருவாற்றாலும் தப்பமுடியாது என்பது கருத்த, பேதை 
பெருக்கெழீஇ ஈட்பி னறிவுடையார், ஏதின்மை கோடி. யுறும்!? என்றார் 
தீநக்தறளிலும். 

சிறுமை - ஈற்குணங்கள்யாவு மின்மை, அசைச்த - பெயர், இதற்கு - 

பிறர் ஈடுங்குதற்குச் சாரணமான கொடுர்தொழில்கள் என்றும் உரைப்பர், 
ஈகை - சிரித்தல்; ஈகு- பகுதி, ஐ - விகுதி; ஈசை - பகுதியாயின், முத 

னிலைத்தொழிற்பெயர்; பரிசாச மென்றபடி, இணி, ஈகையேயும் என்ப 
தற்கு - களிக்குங்காலத்தும் என்றும் உரைச்சலாம். 

பரிசாசத்திலுர் தகாததைச் சொள்ளலாகாதென்பதை ::பரிஹாஸே 

ப்யசெளசத்யம்'? என்னும் வடநால்மேற்கோளாலும் அறிக, (a) 

௧௮.௮. மெல்லிய ஈல்லாருண் மென்மை ய.தவிறச் 
தொன்னாருட் கூற்றுட்கு முட்குடைமை யெல்லாஞ் 
சலவருட் சாலச் ௪உலமே ஈலவரு 
ணன்மை வரம்பாய் விடல், 

(இ-ள்.) மெல்லிய - வலிமையில்லாத, ஈல்லாருள் - பகையல்லாத 

வஒரிடத் த, மென்மை-(தானும்) மிரு தவாயிருத்தற்கும்,--ஒன்னாருள்-(வலிய) 

பசைவர்களிடத்து, ௮2 இர். த- அம்மென்மைத்தன் மையை விட்டு,கூற்று 

உட்கும் உட்கு உடைமை - யமனும் அஞ்சும்படியான பயம்கரத்தன் 

மையை உடைத்தாயிருத்தற்கும்,--எல்லாம் சலவருள் - எல்லாச்சாரியல் 

களிலும் பொய்யுடையோரிடத்த, சால சலமே - மிகவும் பொய்பேசுதற் 

கும், --5லவருள் - ஈற்குணமுடையோரிடத் த, ஈன்மை - ஈற்குணமுடை 

மைக்கும்,--வரம்பு ஆய்விடல்-(ஒருவன் ) எல்லையாயிருச்சக்கடவன்; (எ-று) 

அயோக்கெரிடத்து அயோக்கயெமாயும் யோக்யெரிடச் த. யோக்கெ 

மாயும் ஈடப்பது பெருமை யென்ப௮ கருத்து. 

(மெல்லிய? என் றதனால் ஒன்னார் வலியவரென்றும், (ஒன்னா்"என்ற 

தனால் ஈல்லார் பகையில்லாதவரென்றும் கொள்ளப்பட்டது. ஒன்னார் 

ஒன்றார் என்பதன் மந௨; தன்னோடுசேராதவர் என்று பொருள்: எதிர் 

மறைப்பலர்பால்வினையாலணையும்பெயர், சலமுடையோர், சலவர்; ஈலமு 

டையோர், சலவர், சலம் - தணியாக்கோபமுமாம். சால - உரிச்சொல் 

லடியாப் பிறர் த செயவெனெச்சம், 

மென்மை, உடைமை, சலம் என்றவிடங்சளில் (வேண்டுக” என்றாவ2, 

(செலுத்துக! என்றாவத விளைவருவிச் துத்தனித்தனியாச்யெமாசமுடிப்பாரு 
21



Baro. நாலடியார். [ போருட். 

தளர். ஆய்விடல் - ₹அல்? விகுதிபெற்றுவந்த உடன்பாட்டு வியங்கோள் 

வினை முற்று; *மச்கட் பதடி யெனல்”! என்ற திநக்தறளில் எனல்” என்பது 

போல: இதில், வீடு - துணிவுப்பொருளுணர்த்திற்று, இனி, வரம்பாய் - எல் 
லையா, விடல் - செலுத்துக என்றும் உரைக்சலாம், 

இச்செய்யுளில் 'வ.ரம்பாய்விடல்” என்பது, கடைநீலைத்தோழிற்றீவகம். 

௧.௦௯. கடுக்க யொருவன் கடுங்குறளை பேசி 
மயக்? விடினு மனப்பிரிப்பொன் நின்நித் 
துளக்க மிலாதவர் தூய மனத்தார் 

விளக்கலு லொண்சுடரே போன்று, 

(இ-ள்.) ஒருவன் - ஒருத்தன், கடுக்க - (முகத்தைச்) கமையாக 
வைத்துக்கொண்டு, கடு குறளை பேட - (பிறர்மேல்) கொடிய சகோட்களைச் 
சொல்லி, மயக்இவிடினும் - (தமத ௮றிவ) மயங்கும்படி. செய்தாலும்,மனம் 

பிரிப்பு ஒன்று இன்றி-மன த்தில் வேறுபடுதல் சிறிதும் இல்லாமல், துளக்கம் 
இலா தவர் - சலக்கமில்லாதவர்கள் தாமே, விளக்கினுள் ஒள் கடரே போ 

ன்று - தீபத் தினிடச். துள்ள பிரசாசமான சுவாலையையே யொத்த, தூய 

மனத்தார் - பரிசுத்தமான மனத்தை யுடையவ ராவர்; (௪ - று,) 

ஒரு௨னிடத் தத் தாமாகச் குற்றங்கண்டன்றிப் பிறர்சொல்லுவ் சோட் 
சொற்களைச் கேட்டு அ௨ற்றைக்கொண்டு தரபிப்பிராயப்படவது பெருமை 
யன் றென்பத கருத்து, 

குறளை - பழிமொழி; புறங்கூறல், ஒன்று என்பது, இங்கே,சறிதென் 
பதைச் காட்டி நின்றது. சுடரே, ஏ. - உயர்வுசிறப்பு. “இன்றி? என்னும் 
குறிப்பு வினையெச்சம், இலாதவர்” என்னும் குறிப்பு வினையாலணையும்பெ 
யரைச் சொண்டது, (௯) 

௧௯0. முற்றுத்துந் துத்தினை நாளு மறஞ்செய்து 
பிற்றுத்துத் துத்துவர் சான்றவ--ரத்துத்து 

முக்குற்ற நீக்கி முடியு மள வெல்லார் 

துக்கத்து ணிக்கி விடும். 

(இ-ள்.) சான்றவர் - பெரியோர்கள், முன் தத்தும் துத்தினை-மூன் 
னே உண்ணுதற்கு உரிய உணவை, மாளும் - இனந்தோறும்,அறம் செய்து- 

(பிதர்ச்குத் தானஞ்செய்தலாகய) தருமமாகச் செய்துவிட்டு, பின் தத்.த- 

பின்பு உண்ணுதற்கு உரிய உணவை, த்துவர் - (பின்பு தாம்) உண்பர்; 
௮ துத்து-௮அக௩னம்பிதர்க்குச்கொடுத்ததம் தானுண்டதுமாயெ உணவு,-- 
(அவர்சளத), மூ குற்றம் நீச்ச - (சாமம் வெகுளி மயச்சம் என்லும்)மூன்று 
குற்றங்களையும் போக், முடியும் ௮ளவு எல்லாம் - (அவர்கள்) வீடுபெறு 
மளவும், தச்சுத். தள் நீச்கவிடும்((அவர்களைப்) பல துன்பல்களினின் றம் ரீஸ் 

சச்செய்யும்; (௪ - று.) 

தமச்கு அருமையாகக் கிடைத்த உணவு இரண்செயளமேயானாலும் 

அவற்றுள் மு.தலிலெடுச்கும் எத்தை விருர்தினர் ௪ம்.௦ச்தார் முதலியோர்



பால். | ௨0-ஆம் அதிகாரம்.--தாளாண்மை. ௧௬௩. 

களுள் சேர்பவர்ச்குக் சொடுத்து மத்றொரு கவளத்தையே தாம் உண்பது, 

நெடுங்காலமட்டர் துன்பல்களை£ீக்கஇன் பங்களை த்தரும்படியான பெருமைக் 

குணமாம் என்பத கருத்து, Hane ge செய்வத, ஐம்பெருவேள்விகளுள் 

ஒன்றாகெயெ மநுஷ்யயஜ்ஞம [விருந்தோம்பல் ]எனப்படும்; (மற்றலை--பிரம 

யஜ்ஞம் [வேதமோதுதல்], தேஷயஜ்ஞம் [இமம்உளர்ச்தல்], பித்ருயஜ்ஞம் 

[தர்ப்பணஞ்செய்தல்], பூகயஜ்ஞம் [பலியீதல்] என்பனவாம்.) 

தத்தும் - எதிர்காலப்பெயசெச்சம்; து - பகுதி, த-சந்இி, து - சாரி 

யை, உம் - விகுதி, துத்து - வினையாலணையும்பெயர்) உண்ணத்தக்க தென் 

பது பொருள்: து - பகுதி, த - ஒன்றன்பால் விகுதி; த - தொழிற்பெயர் 

விகுதி யெனச்கொண்டு, தொழிலாகுபெய ரென் றலுமாம்.இனி, : தற்ழும்,” 
6 தூற்றினை,” தற்று”, :தற்றுவர்,? (து.ற்று” எனப்பாடங்கொள்வாரு முளர்; 
அப்பாடத்திற்கு, து.ற்று - பகுதி யென்க, முடியுமளவு - இறச்குமளவு என்று 

மாம், எல்லாம் என்பசை (அத்துத்து? என்பதனோடு கூட்டலுமாம். துச் 

கம் - வடசொல், 

“அனாதியாகிய அ௮விச்சையும், அது பற்றியான்என மதிக்கும் அகங்கார 

மும், அதுபற்றி எனக்கு இதுவேண்டுமென்னும் அவாவும், அதுபற்றி அப் 
பொருளின்சண் செல்லும் ஆசையும், அதுபற்றி ௮தன்மறுதலையின்சண் 
செல்லும் சோபமும்”"என வட நூலார் குற்றம் ஐர்தென்றார்; இவை - அவித் 

யா, அஸ்மிதா, மாகம், அபிகிவேசம், தவேஷம் என்னும் பஞ்சக்லேச மெ 
னப்படும்; அவற்றுள் அகங்காரம் அவிச்சையிலும், அவாவுதல் ஆசையிலும் 

அடங்குதலால், தமிழ் நூலார் குற்றம் மூன்றென்பர்; காமம் வெகுளி மயக்க 

மிலைமூன் றன், ஈரமங் கெடக் கெடு நோய்'*என்றார் தீநவள்ளுவரம், (௧௦) 

  

௨0 - ஆம் அதிகாரம்-- தாளாண்மை, 

அல்சாவது - இடைவிடாச மெய்ம்மூயற்சியை ஆளுக தன்மை, எல்லா 

ஈற்சாரியங்களையுங் கைகூடுவிச்சின்ற இச்குணம், பெருமையுடையோர்க்கு 

இன் நியமையா தாதலின், அதன்பின் லைக்சப்பட்ட து. முயச்சியடை 

யார்ச்சே பெருமை௫ித்திச்குமென்பது ௮திகாரமுறைமைக்குச் சாரண 

மெனினுமாம். 

௧௯௧, கோளாற்றக் கொள்ளாக் குளத்தின் £ழ்ப் பைங்கூழ்போற் 

கேளீவ துண்டு களைகளோ துஞ்சுப 

வாளாடு கூத்தியர் கண்போற் றமோறுந் 
தாளாளர்க் குண்டோ தவறு, 

(இ-ள்.) சோள் - கொள்ளுதற்கு உரிய நீரை, ஆற்ற - மிகுதியாக, 
கொள்ளா - கொள்ளமாட்டாத, குளத்தின் €ழ் - நீர்மிலேயின்முள்ள,பைங் 
கூழ் போல் - பசிய பயிர்போல, கேள் ஈவ,ஐ உண்டு - அன்பர்கள் கொடுப் 

பதைப் புத்து, ளெகளோ - ௮ச்கொடுப்பவர்களுச்கு உறுப்பாயுள்ளவர்ச



௧௬௪ நாலடியார். [| போருட், 

ளோ, அஞ்சுப - (அவனுக்கு வறுமைரேர்ர்சவிடத்த£் தாமும்) வருந் துவர்; 
(அங்வனமன்றி), வாள் அடு கூத்தியர் சண் போல்-வாளின்மேலிருர் து ஆடு 
இன்ற கூத்தையுடைய மகளிரது சண்கள் போல, தடுமாறும் - (பலவிஷயல் 
களிலும் ஏககாலத்தில்) ஒழியாமல் விரைச்துசெல்டின்ற, தாள் அளர்ச்கு- 
மூயத்சியைச் கையாளுஏன் றவருக்கு, தவறு உண்டோ -(கினைத்துர் தொடங் 

சயுமுள்ள காரியம்) கைகூடாமற்போவது உண்டோ? [இல்லை யென்றபடி.] 

மிச்கசீரைசக் சொள்ளமாட்டாத ஏரியின்€ழ்ப் பயிர் அவ்வேரி செழித் 
இருச்குமளவுஞ் செழித்திருர்து ௮து வறண்டால் தானும் அழி௨தபோல, 

ஒரு மூயற்சியுஞ் செய்யாமல் அன்பர்கள் கொடுச்சச் தின்றுகொண்டு சாலம் 

கழிக்குஞ் சோம்பர்கள் ௮வர் செல்வம் வறளும்போது தாமும் அழிவர்; 
சத்திமுனையின்மேவிருச் தகூத்சாடுிறவள் அவ்வாட்டர் தவருமலும்தனச்கு 

அபாயம்வராமலுங் கவனமாய்ச் கண்ணைசாற்புறமுஞ்செலுத் துவதுபோலக் 

சவனமாய் முயற்செய்பவர்களுக்கு எகச்காரியமுர்தவறிப்போகாதாதலால் 

அவர்களுச்கு எப்பொழுதும் ஒருகுறைவும் இல்லை என்பது கருத்து. 

ஆற்ற - ஆற்று என்லும் பகுதியின்மேம் செயவெனெச்சம். கூழ் என் 
னும் உணவின்பெயர், அதற்குச்சாரணமான பயிருக்குச் காரியவாகுபேயர். 
இளைசளோ, ஒ- டூரக்கத்திலவந்தது. வாளாடுகூத்தியர் - இரண்டுகையி 
லும் வாளை எடுத்துச சுழந்றிக்கொண்டு தாமுஞ் சுழன்று அடும் இளமல் 
சைய ரென்றலும் ஒன்று; இவர்கள், மதக்கெ ரெனப்படுவர். வாள் ஆஎன் 

பதற்கு - ஒளிபொருச்திய எனப் பொருளுரைத்து, சண்ணுக்கும் ௮டை 

மொழியாச்குவர், கூத்தாடும் மகளிரது வாள்போலும் கண் எனினுமாம். 

கூத்து - பசாப்பதமாகிய தொழிற்பெயர், தடு- தம்பித்திருத்தல், aH 
மாறுதல் - தடுமாற்றம். 

துஞ்சுக? என்றும், *தஞ்சுவ* என்றும், (தஞ்சுவர்' என்றும் பாட 
முண்டு, 

(ச) 
௧௯௨. டுகோ டாக யதரிடை நின்றதூஉங் 

காழ்கொண்ட சண்ணே களிறணைக்குங் கக்தாகும் 
வாழ்தலு மன்ன தகைத்தே யொருவன்றான் 
ரூழ்வின்றித் தன்னைச் செயின். 

(Q - or.) ஆடு சோடு ஆ9 - துவளுன்றிறுகொம்பா9, அதரிடை- 
வழியிலே, நின் உதாஉம் - நின்ற இளமரமும், காழ் சொண்ட சண்ணே 

உள்யிரங்சொண்டவிடத்தே, களிறு அணைக்கும் கர்.து அகும்-பானையைக் 

சட்டெதற்கு ஆதாரமான தறியாடிவிடும்; ஒருவன்--, தான்--, தன்னை, 

தாழ்வு இன்றி - (நின்ற நிலையினின்றும்) £ழ்ப்படதலில்லாசபடி, செயின் 
(முயத்சியால்).விருச்திசெய்வானாயின், வாழ்தலும் - (அவனுடைய) வாழ்ச் 
கையும், அன்ன தகைச்தே - அப்படிப்பட்ட தன்மையை யுடையதேயாம், 

முதலில் மிகமெல்லியதாயிருர்தாலும் முடிவில் கிரம்பவலியசாம்என்ச, 

சொண்ட சண் - பெயசெச்சத்தொடர், (கொண்டச்சண்! என்னலும் 

பாடத்திற்கு-கண்ணிற்று எதிர்கால வினையேச்ச மென்ச, களிறு - ஆண்



பால்,] ௨0-ஆம் அதிகாரம்.-- தாளாண்மை, ௧௬டூ 

பாற்பெயர்) 4வேழச் குரித்தே வித்து களி மென்றல்”? என்லுச் தோல்கா 
ப்பியத்தால், இது யானைக்கு உரியதாதலை அறிக. பெண்பால்-பிடி; **பிடி. 
யென் பெண்பெயர் யானைமேற்றே”? என்றார் தோல்காப்பீயலர். களி2- 
களிப்புடையது ; களி - பகுதி, று - பெயர்விகுதி, மதத்தாற் SSR MES 

ஆண்யானையைக் சட்டுர் தறி மிசவவியசாயிருத்தல்வேண்டு மாதவின், சளி 
திணைக்கும் சர்தாகும்” என்றார், சந்து - ஸ்கந்தம் என்னும் வடமொழியின் 

இரிபு, *ரின்றதாஉம்” என்றதனால், போத்றிவளர்ப்பாரில்லாமல் தானே 
ania தென்றவாறு; இது, பிறருதவியில்லாமல் தரனே முயன்று றப் 
படைதற்கு உவமை, 

உவமையணி. இரண்டாமடி - முற்றுமோ?ன. (௨) 

௧௯௩, உறுபுலி யூனிரை யின்றி யொருகாட் 

சிறுதேரை பற்றியுர் இன்னு--மறிவினாற் 
காற்றொழி லென்று கருதற்க கையினான் 
மேற்றொழி௮ மாங்கே மிகும், 

(இ-ள்.) உறு புலி-வலிமைமிகுச்த புவியானத, ஊன் இரை இன்றி- 

(சான் உண்ணுதர்கு உரிய மிக்க) இறைச்சியாக உணவு இல்லாமல், ஒரு 

சாள் - ஒருதினததில், று தேரை பற்றியும் தின்னும் - சிறிய தவளையைப் 

பிடித்தம் புசிக்கும்; (அதுபோலவே, ஒருவன்), அறிவினால் - தன் ௮றிவினா 
லே, கால் தொழில் என்று கருதற்க-(கடைத்ததொரு தொழிலைச்) காலாற் 
செய்தற்குரிய ॥றுதொழி லென்று நினைத்து ௮லக்ஷியஞ் செய்யாதிருச்சக் 

சடன்; (ஏனெனில்), ஆங்சே - ௮ச்ரிறுதொழில் செய்துவருகையிலேயே, 

கையினால் மேல் தொழிலும் - சையாற்செய்தற்குரிய மேலான செய்கையும், 
மிகும் - உண்டாகும்; (௭ - று) 

புலியும் ஒருசமயத்தில் தேரையைச் தின்லும்படி சேரிடும் அதலால், 

சாமும் சமயத்துக்கு ஏற்றபடி ஒரு அற்பகாரியஞ் செய்யவச் சால் அதைஅற்ப 
மென்றுகினையாமல் முயன்றால் மேலானகாரியம் ௮ப்படியேசகைகூடும் என் 
பது சருத்து. 

பேரிறைச்ச இடையாதசாலத்துப் புலி டைத்த சிற்றிறைச்சியையும் 

இழச்து தின்னாதொழிச்தால் இறச்தவிடுமன்றோ? ௮ங்கனம் இறவாமழ் 
டைத்ததை உண்டு ஜீவித்தசனால் மறுசாளாயினும் பேரிலர இடைகச்சப் 

' பெறுதல் கூடும்; அதபோலவே, பெருந்தொழில் இடையாதசாலத்த ஒரு 

வன் படைத்த சிறுதொழிலையும் இழர்து செய்யாதொழிச்தால் அழிச் துவிடு 

வனன்றோ?௮ங்ஙகனம்௮ழியாமல்,டைத் ததொழிலைச் செய்துவாழ்வதனால் 
மத்றொருசாலத்தாயினும் பெருந்தொழில் பைக்கப்பெறுதல் கூடும், 

எடூத்துக்காட்டுவமையணி, (௩) 

௧௯௪. இசையா தெனிலு மியற்றியோ ராற்று 
லசையாது நிற்பதா மாண்மை--யிசையுங்காற் 
கண்ட நிரையலைக்கும் கானலர் தண்சேர்ப்ப 
பெண்டிரும் வாழாரோ மற்று,



௧௬௬ நாலடியார், [| போருட் 

(இ-ள்.) கண்டல் - தாழையை, திரை - அலைகள், அலைக்கும் - அலை 
யச்செய்கன்ற, கானல் - கரைச்சோலையையுடைய, ௮ம் - அழயெ, தண் - 
குளிர்ச் 2, சேர்ப்ப - கடல் துறையையுடைய பாண்டியனே !--இசையாது 
எனினும் - (செய்யத்தொடங்கயெதொருதொழில் எளிதில்)முடியா தாயினும், 

இயற்றி - (இடையூற்றின் மிகுதிச்கு ௮ஞ்€) விடாமல் ௮ரிதின் முயன்று 
செய்த, ஒர் ஆற்றால் அசையாது - ஒருவகையாலுக் தளராமல், நிற்பது - 
(அம்முயத்ெழியிலேயே) Gas ged pug, ஆண்மை Bw - ஆண்தன்மை 

யாம்; இசையும் சால் - (௮ங்வனமன்றி மிக எளிதில் ஒவ்வொரு காரியமுய்) 
சைகூெதானால், பெண்டிரும் - பெண்களும், வாழாரோ - (அடவர்போல) 

மேன்மைபெறமாட்டார்களோ? (௪ - று.) 

மசளிரினும் ஆடவர்க்கு உள்ள சிறப்பு, எத் தணைச்செய்தற்சரிய செய 
லையுர் தொடங்கி இடையூர்.றினைகோச்டு இடையில் விட்டிடாமல் முடிவு 
வரையிலும் முயன்று செய்துபோவதேயாம் என்று கருத்து, அருமை 

யுடைத்தென் றசாவாமை வேண்டும், பெருமை முயற்? தீரும்”? என்றார் 

திநவள்ளுவரம். 

மற்று -வீனேமாங்று, ௮ம் - அழசைக்குறிக்கும் உரிச்சொல்: சாரியை 
யாகவுமாம். ஆண்மை, மை- தன்மைப்பொருளுணர்ச்தும் விகுதி, 

பெண்டிர், இர் - பலர்பால்விகுதி. ஐர் ஆற்றால் இயற்றி என இயைத்து, 

ஒருவாருகச் செய்து என்றுமாம். வாழாரோ - இரண்டு எதிர்மறை உடன் 

பாடு. சானல் - கடற்கரைச்சோலை, (௪) 

௧௯௫. ஈல்ல குலமென்றுச் தய குலமென்றுஞ் 
சொல்லள வல்லாற் பொருளில்லைத்--தொல்கிறப்பி 
னெண்பொரு ளொன்றோ தவங்கல்வி யாள்வினை 
யென்றிவற்றா னாகும் குலம், 

(இ-ள்.) ஈல்ல குலம் என்றும் - உயர்ச்த குடி. யெனவும், தீய குலம் 

என்றும் - தாழ்ச்த குடி. பெனவும், சொல் ௮ளவு அல்லால் - சொல்மாத்திர 

மாயிருப்பதேயல்லாமல், பொருள் இல்லை - (௮ச்சொற்களுக்குச் ஏறச்) 

பொருள் இல்லை; (ஏனெனில்), தொல் சிறப்பின் - பழமையான இறப்பை 
யுடைய, ஒள் பொருள் ஒன்றோ - சுத்தமான செல்வமொன்று மாத்இரச் 

தாலோ, தவம் - தவமும், கல்வி - படிப்பும், ஆள் வினை - முயழ்ியும், 
என்ற இ௮ற்றான் - என்றுசொல்லப்பட்ட இச்குணம்களால், குலம்-- 
ஆகும் - மேன்மையடையும்; (எ - று,) 

இயற்கையாய் ஈல்லகுலமென்றும் தீயகுலமென்றும் இல்லை, ஈ.ற்குண 

ஈ.ற்செய்சையுடைமையால் ஈல்லகுலமென்றும் ௮வையின்மையால் தயகுல 

மென்றும் ஆகும் என்று கருச்.த. 
ஒண் பொருள் - ஒளியையுடைய பொருள்; பொருளுக்கு ஒளியாவ த- 

நல்வழியாற் சம்பா.திச்சப்பிதல், அப்படிப்பட்ட பொருளுக்குச் ப்பு - 

அறம் இன்பம் என்லும் இரண்பெருஷார்த்தங்களையுர் தருவதாதல், இச் 
மப்பு மலு முதலிய பழைய மால்களிற் கூறப்பட்ட சென்பது தோன்ற, 

9



பால். ] ௨௦-ஆம் அதிகாரம்.--தீர்ளாண்மை, ௧௬௭ 

தொல் சிறப்பு? என்றார். ஒன்ரோ என்பதை எண்ணிடைச் சொல்லாகவும் 
கொள்ளலாம்; :'அறனொன்றோ வான்ற கொழுக்கு"? என்ற திநக்தறளிற் 
போல. என்றிவற்றான் - பேயரேச்சத்தின் ஈறு தோதத்தல்; இனி, என்று 

என்பதை எண்ணிடைச்சொல்லாசச் கொண்டு, கின்றவிடத் தப்பிரித் தப் 

பிறவிடத்தம் கூட்டி உரைத்தலும் ஒன்று, அள் வினை - ஆளும் வினை 

யென வினைத்தொகை; தொழிலை ஈடத்துதற்குச் சாரணமான மூயற்சியை 

ஆள்வினையெனச் காரியத்தின்பெயராற் கூறினார். 

“ஆச்கு மறிவா னல பிறப்பினான், மீக்சொ ளுயர்விழிவு வேண்டற்க!” 
என்னும் நன்னேறியை உணர்க, சாதி யிரண்டொழிய வேறில்லை சாற் 
லுங்சால், நீதி௨ழமுவா நெறிமுறையின் - மேதினியில், இட்டார் பெரியோர் 

இடாதார் இழிகுலத்தோர், பட்டாங்கி லுள்ள படி!” என்ற நல்வமிச்செய்யு 

ளோடு ஓத்த வாய்பாடுடையது இச்செய்யுள். *குணைருத்துங்கதாம் யாதி 

6g ஜாதிப்ரபாவத$'? என்ற வடமோழிமேற்கோளும் காண்க, (௫) 

௧௯௬. ஆற்றுந் துணையு மறிவினை யுள்ளடக்கி 
யூச்க முரையா ௬ணர்வுடையா-ரூக்க 

மூறுப்பினா லாராயு மொண்மை யுடையார் 
குறிப்பின்£ழ்ப் பட்ட துலகு, 

(இ-ள்.) ஆற்றும் துணையும் - (ஒருசாரியத்தைச்) செய்து முடிக்கு 

மளவும், அறிவினை - (அ.துசெய்தற்குத் தமக்குள்ள) அறிவை, உள் gy s@- 
(வெளிப்படுத்தாமல்) மனத் திலேயே அடங்கவைத்து, ஊக்கம் - (தமது) 

மூயற்சியை, உணர்வு உடையார் - அறிவுடையவர்கள், உரையார் - (பிறர் 
க்குச்) சொல்லார்; ஊச்கம் - (பிறர்) மனவலியை, உறுப்பினால் - (அவர்க 

ளத முகம் சண் முதலிய) ௮வயவங்களின் குறிப்பினால், ஆராயும் - ஆராய்ச் 
தீறிசற, ஒண்மை உடையார்-அறிவையுடையவர்கள ௮, குறிப்பின் £ழ்-பு.த்தி 
நுட்பத்தில், உலகு - உலகம், பட்டது - அடங்இயிருச்சின்ற த; (எ - று,) 

புத்திமான்சள் தமதுமுயற்சி பயன்படுமளவும் தமதுகருத்சைச் குறிப் 

பினால் பிறர் அறியவொண்ணாதபடி அடச்குவர்;பிறர்கருத்தை அவர்சளூறுப் 
புக்ச லிருச்குர் தன்மையால் ௮றிர்துகொள்வர்: அ௮ப்படிப்பட்டவர்சள.து 

குறிப்பில் உலகமெல்லாம் அடங்கியுள்ளது என்பது கருத்து, 

ஊக்கம் உறுப்பினா லாராயப்படுதலை, (அடுத்தது காட்டும் பளிங்கு 

போல் நெஞ்சங், கடுத்தது சாட்டும் முகம்,” பகைமையும் கேண்மையும் 

சண்ணுரைக்கும் கண்ணின், வகைமை யுணர்வார்ப் பெறின்”? என்ற 
திநக்தறள்களா லறிக. குறிப்பின்£ழ் என்பதற்கு - குறிப்பாலேவு௫ன் ற 
குற்றேவலில் என்றும் உரைச்சலாம். 

இரண்டாமடி. - முற்றுமோனை, 

யஸ்யக்ருத்யம் ஈஜாசச்.தி we sr ar மர் த்ரிதம்பசே-ச்ருதமேவாஸ்ய 

ஜாரர்தி ஸவைபண்டி.தஉச்யதே?” என்னும் வடழான் மேற்சோளை ஒப்பு 
சோச்குச, (௬)



௧௬.௮ நால்டியார். [போருட் 

௧௯௭. இதலை தினப்பட்ட வால மரத்தை 
மதலையாய் மற்றதன் விழூன் றி யாங்குச் 

குதலைமை தந்தைகட் டோன்றிற்றான் பெற்ற 

புதல்வன் மறைப்பக் கெடும், 

(இ-ள்.) சதலை - செல்லினால், தினப்பட்ட - அரிச்சப்பட்ட, அல 

மரத்தை--,அ,சன் வீழ் - அதனினின்று இறல்யெ விமுதான து,மதலைஆய்- 

தால்குர் தூணாய் கின்று,ஊன்றி ஆம்கு- தாங்கிெரின்றாற்போல,தந்தைகண்- 
பிதாவினிடத்தில், குதலைமை - தளர்ச்சி, தோன்றின்-உண்டானால், (௮2); 
தான் பெற்ற புதல்வன் மறைப்ப-அவன்பெற்ற புத்திரன்(தன்முயற்சயொால்) 

மறைக்க, கெடும் - நீங்கப்போம்; (௪ - ழு.) 

செல்லரித்து வீழர்தபோகத்தக்க ஆலமரத்தை ௮சன்விமுது தாங்கு 

தல்போலத் த்தைசெய்யுந்தொழிலுக்குகேருச் தளர்ச்சியை மைச்தன் முயழ் 

சியால் மீச்சவேண்டும் என்பத கருத்த. இதனால், தன்னையேயன்றித் தன் 

முன்னோரையும்பெருமைப்படுத்தவல்ல முயற்சியின் சிறப்புக் கூறப்பட்ட த. 

ஆலமரம், ௮ம் - சாரியை, மற்று - ௮சை ; பின்பு எனினுமாம். வீழ் - 

விமுர் துள்ளது; கருத்தாப்பொருள் விகுதி புணர்ர் தகெட்டபெயர், மதலை 
என்பதில் மசனென்னும் பொருளுச் தோன்றும், உவமையணி, 

('நைர்தடியற்றவாலம் ஈடுங்கிவீழ்சென் றதென்று, வர்.தலீ மூன்றி வீழா 
வகை நிலைவிளைக்குமாபோல், மைச்தர்கள் தமக்குள் ஈல்ல அறிவினால் ம௫ழ் 

ர்தசோசர்.து, தந்தையைத் தளராவண்ணம் தாங்குவர் தவத்தினென்ரான்”? 

என்ற ஒட்டக்கூத்தநத்தரகாண்டச்செய்யுள் இச்செய்யுளை அடியொற்றியத,. 
*தூங்குசிறைவாவலுறை தொன்மரங்ச ளென்ன, ஒங்குகுலரசைய வசனுட் 
பிறர்த வீரர், தாலசல் கடனாகும்”? என்றார் சிந்தாமணியாரும். (er) 

௧௯.௦. ஈனமா யில்லிருந் தின்றி விளியிலு 

மானர் தலைவருவ செய்பவோ--யாளை 

வரிமுகம் புண்படுக்கும் வள்ளுகர் ரோன்றா 

ளரிமா மதுகை யவர். 

(இ-ள்.) யானை-யானையினது, வரி-புள்ளிகளையுடைய, முகம்-முசச் 
தை, புண் படுக்கும் - விரணப்படுத் தன் ற,வள் - கூர்மையான,௨௰ர-ஈ௧ 
களையும்,சோன் தாள்-வலிமையையுடைய கால்களையுமுடைய,---அரிமா-9ல் 
கத்தினது, மதுகையவர் - வவிமைபோன்2 வலிமையுடையவர்கள், ஈனம் 

ஆய் - (தம்தொழில்முயற்சி) குறைபட்ட, இல் இருகச்த - வீட்டிலேயே இரு 

ர்த, இன்றி - (ஒருபொருளும்) இல்லாமல், விளியினும் - இறச்கரேர்ர்சா 
லும், மானம் தலைவருவ - இழிவு நேரும்படியான காரியங்களை, செய்பவோ- 
செய்வார்களோ ? [செய்யார்]; (௪ - ஐ.) 

ஈல்ல சாமர்த்தியநுள்ளவர்கள் ஒருகால் தங்கள்முயற்ி இடைபூறுற்றுத் 

தொடகங்கயெ தொழில் முடியாமல் வறுமையால் இமக்கும்படி நேரிட்டாலும் 

பொறுத்திருர்சு ௮ம்முயற்சியை மீண்டும் சைகூடப் பார்ப்பார்சளே யன்றி



Uae. | ௨௦ * ஆம் அதிகாரம்.--தாளாண்மை. ௧௬௯ 

இழிதொழில்களைச் செய்யார் என்பதாம். (நீதிநெறி விளக்கம்) “ ஈல்லா 

றஜொழுச்சின் றலைகின்றார் ஈல்கூர்ர் தம், அல்லன செய்தற் கொருப்படார் - 
பல்பொறிய, செங்கட் புலியே ஐறப்படத் துர் தின்னாவாம், பைங்கட் புனத்த 
பைட் கூழ்”? எனவும், (திரிகடு கம்) *தோல்வற்றிச், சாயிலுஞ் சான் ருண்மை 
குன்றாமை"? எனவும் பிறர் கூறுமாறும் சாண்க, 

உபமேயத்தில் *இல்லிருச் தின்றி விளியினும்” என்பதற்கு ஏற்ப, உப 

மானத்தில் (குகையிலிருந்து உணவின்றி இறக்கினும்” என்றும்) உபமானத் 

இல்:யானை வரிமுசம் புண்படுக்கும் வள்ளார் சோன்றாள்"என்பதற்கு ஏற்ப. 
உபமேயத்தில் :பெருமுயற்சியைச் செய்து முடிக்கும் கூரறிவுர் தச்சவுபர் 
யமூ மூடையார்் என்றும் வருவித்து உரைக்க, 

தீலைவருவ - பெயர், முகத்திற் செம்புள்ளிகளை யுடைத்தாயிருத்சல், 

உத்தமகஜலகஷணணம். விமானமென்பது மானம்! என மதற்தறை விகாரப் 

பட்ச வருதல்போல, இங்கே ௮வமானமென்பது :மானம்"எனகச் குறைந்து 

கின்றது: இனி, மானச் தலைவருவ-பெருமை செடுபவை என்றும் உரைச்ச 
லாம் ; இவ்வுரையில், தலையென்லும் ௨பசநக்கம், வா என்னும் பததியின் 
போநளை வேறுபடுத்தியசென்சு, (௮) 

௧௬௯. இங்கரும் பீன்ற திரள்கா லுளையலரி 
தேங்கமழ் நாற்ற மிழந்தா௮ம்-- கோங்கு 
மூயர்குடி யுட்பிறப்பி னென்னாம் பெயர்பொரறிக்கும் 
பேராண்மை யில்லாக் கடை, 

(இ-ள்.) இம்- மதுரமாகய, கரும்பு - கரும்பானத, ஈன்ற - பெ 
ற்ற, திரள் சால் - தரண்ட தாளையுடைய, உளை - (குதிரை ௫ய்கம் முதலி 
யவற்றின்) பிடரி மயிர் போன்ற, ௮லரி - பூவான, சேன் சமழ் காற்றம் - 

தேனோடு கூடிப் பரிமளிக்க்ற வாசனையை, இழச்து ஆங்கு - இழர்தாத் 
போல,--பெயர் பொறிக்கும் பேர் ஆண்மை இல்லாக்சடை- தன் பெயரை 

நிலைகிறுச் 2.த.ற்கு ஏதுவான பெரிய முயற்டித் திறமை இல்லாதவிடத்து, 

ஒங்கும் உயர் குடியுள் பிறப்பின் - மிச உயர்ந்த குலத்திற் பிறர்ததனால், 

என் ஆம் - யாதுபயன் உண்டாம்? [ஒன்று மில்லை யென்றபடி]; (௪ - று.) 
மிச்சஇன்சுவையுள்ள சரும்பிற் Jot pu sser நுனியிலுள்ள மலர் 

ச்சுச் சறப்பில்லாமை போல, உயர்குலத்திம் பிறர்தாலும் முயற்சியில்லா 

தார்ச்குச் இறப்பில்லை யென்பதாம். உவமையணி. 
. திரள்சால் - பூவிற்கு விசேடணம். சால்என்றது, ௮தன் அடியிடச்சை, 

மெதுவாய்ச் செறிந்து குஞ்சம்போவீருத்தலால், உளை, கரும்பின்மலருக்கு 

உவமையாயிற்று, ஈன்ற, ஈன் - பகுதி, அலர்வது, அலரி; இ - கருத்தாப் 
பொருள்விகுதி. தேன்--கமழ்-சேங்கமழம் ; தேன்மொழி இறுதியழிர் ச 

வலிவர மெலிமிச்கது, தேம் கமழ் எனப் பிரித்தால், இனிமை மிகுர்த என்று 

பொருளாம். இழச்சா௮ங்கு - சேய்யுளோசைநிறைக்க வந்த அளபேடை/ 

அளபெடையில்லாச்சால், புளிமாவின்முன் ரேர்வருவது வெண்டளைச்கு 

வழுவாம். ஒங்கும், உயர் - ஒநபோரட்பன்மோழி, பிறப்பின், ஐச். சனுருபுஃ 

ஏ.துப்பொருளது. பொறித்தல் - அறிவுடையோ.ரால் எழுதும்படி, யிருத் 
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௧௭௦ நால்டியார், [போர்குட்பரீல். ] 

தல், பேராண்மை - ௮ருமையானமூயற்கெளைச் செய்யுர் திறம், இல்லாச் 
சடை - எதிர்மறை ஏதிர்சாலவினையெச்சம், (க) 

௨௦0, பெருமுத் தரையர் பெரிதுவந் இயுங் 
சருனைச்சோ ரார்வர் கயவர--கருனையைப் 
பேரு மறியார் ஈனிவிரும்பு தாளாண்மை 
நீரு மமிழ்தாய் விடும், 

(இ-ள்) கயவர் - €ழ்மக்கள் [ஒருமுயற்சியுமில்லாச சோம்பேறி 
கள்],--பெரு முத்தரையர் - பெருமுத்தரையர் என்பவர், பெரிது vat gi- 
மிசவும் விரும்பி, ஈயும் - ௮ளிக்ற, சருனை சோறு-பொரிச்கறியோகடிய 
சோற்றை, ஆர்வர் - உண்பார்கள்; கருனையை பேரும் அறியார் - பொரிக் 
கறியைப் பேரினாலும் அறியாமல், ஈனி விரும்பு தாளாண்மை - மிகவும் 
விரும்பிச்செய்த தம்முயற்சியொாற் பெற்று உண்ட, மீரும் - நீர்மாத்திரமும், 

அமிழ்து ஆய்விடும் - (சிறப்பினால்) ௮மிருதத்தை ஒத்ததாகும்) (௭ - று.) 
தன்முயற்சியில்லாமற் பிறர்முயற்யொல் தான்பெற்ற நல்லுணவிலும் 

பிதர்முயற்சியொ லன்றித் தன்முயற்சயொற் பெற்று உண்ட புற்கையீர்மாத் 
இரமும் மேலானசென்பது கருத்த. 'செண்ணீ ரடுபுற்சை யாயினுர் தான் 
தீச்த.து, உண்ணலி லூங்கனிய தில்”? என்றார் திநக்தறளிலும், 

இச்செய்யுள்செய்சஆூரியர்சாலத் தப்பெருஞ்செல்வத்தினராய்௮அன்ன 
தாரனஞ்செய்தலிற் சிற்த பெருமுத்தரையரென்பவரொருவர் இருந்தன 
ம்ரதல்வேண்டும் ; இப்பெயர், இச் நூலின் முப்பதாம் ௮திசா.ரத்தில் ஆறாவது 
செய்யுளிலும் **சல்கூர்ர்தச்சகண்ணும் பெருமுத்தரையரே, செல்வரைச் செ 
ன்றிரவாதார்"!? எனச் சாணட்படின்றது. ஸ்ரீரங்கத்துச்குச் சமீபத்திலுள்ள 
முத்தரசல்லூரில் முத்தரசன் என தரரசன்இருச்ததாகவும், அவன்ஸ்ரீரங்க 
நாதனுக்கு முத்தக்களாலேயே குடை சாமரம் சுருட்டிமூ.தலிய ஏடுபிடிகளை 
யும் ல திருவாப.ரணக்களையுஞ் செய்வித்ததாகவும் ஐஇி௫யமிருப்பதால், 
இப்பாட்டிற்சொல்லப்பட்டவன் ௮வ்௨ரசனாகவிருப்பினும் இருக்கலாமென் 
றும் ஊடச்சப்படுற த. பெரு முத்து அரையர்-பெரிய முத்துச்களையுடைய 
பாண்டியவரசர்கள் எனவும் உரைச்கலாம்; ௮ச்சரட்டிலே மூத்து மிகுதியும் 
உண்டாவது பிரரத்தம், அன்றி, பெரு மு தரையர் எனப் பிரித்து, பெரிய 
மூன்றுதேசங்களுக்குத் தலைவர் எனச்சொண்டு, சேர சோழ பாண்டியர் 
என்னுர்தமிழ்ராட்டிமூவேர்தரெனவும் உரைகூறலாம். தமது சாட்டிலுள்ள 
பிரபுச்களின் பெயரை எடுத்துச் தாம்செய்யும் நூலிற் சறெப்பித்துச்கூறு 
தில், கவிகளது இயல்பு; கம்பர் இராமாயணத்தில் திருவெண்ணெய்சல் 
தூரச் சடையப்பமுதலியாளையும், புகழேச்திப்புலவர் ஈளவெண்பாவில் 
முரணைசசர்ச் சர். திரன்சுவர்ச்சியையும், வில்லிபுத்தூரார் மகாபாரதத்தில் 
வச்சபாசை வரபதியாட்கொண்டானையும், மண்டலபுருஷன் சூடாமணி 
நிசண்டில் இருஷ்ணதேவராயனையும் புகழுமாறு ௮றிச, 

கருனை - மற்றைச் இன்பண்டங்களுச்கும் உபலக்ஷணம், நீரும், 
உம்மை - இழிவுரறப்பு) இருப்தியையும் பெருமையையுர் தருவதனால், 
அமிருதத்தோடு ஒப்பிடப்பட்ட த. (#0) 

அரசியல் முற்றிற்று, 

 



இரண்டாவது 

நட்பியல், 

உற்றுழிஉதவுபவராயெ ஈண்பரின் தன்மையைச்கூறம் பாசம்என்பதாம், 

அரசனுக்குப் படைபோல யாவர்ச்கும் தொழிலீடத்து உதவுவதாயெ ஈட் 

பின் இயல்பை விதிமுசத்தாலும் ஏதிர்மறைமுசத்தாலும் இவ்வதிசாரம்முதல் 
சான்கு௮.திசாரம்களாற் கூறுசன்றார். ஒருவனுக்கு இன்பதுன்பங்கள் சேர் 
ர்தவிடத்து வர் துதவுபவர் உறவினரும் ஈண்பரு மாதலால் ௮வ்விருதிறத் 

தாரது தன்மையும் இவ்வியலிர் கூறப்படுதல் ௮றிச, 

௨௧ - ஆம் அதிகாரம்--சுற்றந் தழால். 

அஃதாவது - தன தஉறவினரைச் தன்னிடச்தினின்றும் விட்டு£ீங்சாத 

படி அணைத்தல். செல்வம் அதிசாரம் முதலியவற்றால் தாம் தகுச்ச மேம் 

பாட்டை யடையும்பொருட்டுப் பலவகைமுயற்செளையும் இடைவிடாது 
செய்தொழுகும் பெருமையுடையார்ச்கு, சமயச்தில்வர் ததவும் இவ்வுறவி 

னரைத் சழுவுதலும் அம்முயற்சசெளின்இனமானதொன்ரா மாதலின், இவ் 
விசாரம் தாளாண்மையென்னும்அதிசாரத்தின்பின் வைச்சப்பட்ட த; பல 

வகைமுயற்சகளாலும் பொருள்படைத்தார்ச்குப் பர் தஜனவருச்சத்தைத் 

தீழுவிப்பாதுசாத்தல் தருமவழி யாதலால், இல்௨.திசாரம் தாளாண்மை 

யென்னும்௮திசாரத்தின்பின்வைச்சப்பட்டதென்றும் கொள்ளலாம்: தாளா 

ண்மை சருவியும்,சு.ற்றந்தமுவுதல் பயனு மாமெனச் காண்ச) சுற்றத்தாரைப் 

பேணியோம்புவது ௮றநெறியாதலை தென்புலத்தார் தெய்வம் விருர்,த od 

சல் தானென்றாங்கு, ஐம்புலத்தாறோம்பல் தலை”? என்னுச்திருச்குறளாலும் 

gs. €ழேதிசாரத்தில் (தலைதினப்பட்டஆலமரத்தை, மதலையாய் மற்ற 

தன் வீழுன்றியாம்குச், குதலமைதர்தைகட்டோன்றின் தான்பெற்ற, புதல் 
கன் மறைப்பக்செடும்'” எனத் தோற்றுவாய்செய்த மாட்டியையே விளக்கச் 

கூறுதலாலும்,அதிசொாரவடைவுமுறைமையை யறிக, முயற்சசெய்தசெல்வம் 
சேர்த்தவர்ச்சல்லது பிறர்ச்கு செருங்யெசுற்றம்உண்டாசாது என்பதுபற்றி, 
தாளாண்மையின்பின் சுற்றர்தழால் நிறுத்தப்பட்டசென்பாரும் உளர், சற் 

றம்- பர் துவர்ச்கம்; சுபஅசுபசாலங்களில் வர்து ஒருவனைச் சுற்றிரற்குச் சன் 

மையராசலின்,சுற்றமென்று உறவினர்ச்குச் காரணப்பேயர்; சுற்று-பகுதி, 

௮ம் - கருத்தாப்பொருள்விகுதி; இதனைத் தொழிலாகுபெயராச் சொள்ளி 

லும் ௮மையும், தழால் - தழுவுதல் ) தொழிற்பெயர்: சழுவுஎன்னும்பகுதி 
எறுசெட்டு ஈற்றயலுகரமும்போய் ஆல்என்னுர் சொழிற்பெயர்விகுதியோடு 

புணர்ச்தது; (ரால்? என்பதும் இவ்வாறே நிற்கும்,



௧௭௨ நாலடியார். [போருட் 

௨௦௧, வயாவும் வருத்து மீன்றக்கா னோவுங் 
சவான் மகற்கண்டு தாய்மறந் தா௮ங் 

கசா௮த்தா னுற்ற வருத்த முசா௮த்தன் 
கேளிரைக் காணக் கெடும். 

(இ-ள்,) வயாவும்- சருப்பச் தரித்திருக்கிதனாலுண்டா ன நோயையும், 
வருத்தமும் - அதுபற்றி வரும் பலதுன்பங்களையும், ௪ன்றச்கால் சோவும் - 

பிரசவிச்குங்காலத்.து உண்டாகும் சோவையும், (எல்லாவற்றையும்), தாய் - 
தாயானவள்,சவான் மசன் சண்டு-தன துமடி.யின்மேல் புத்திரனைப்பார்த்து 
௮ம்மாத் இரத்தில், மறந் த௮ம்கு-மறர் தபோனாற்போல,--௮சா தான் உற்ற 

வருத்தம் - (பலவகைச்) சளஎர்ச்சிசளாலும் (ஒருவன்) தான் ௮டைச்த துன்ப 

மெல்லாம், உசா தன் கேளிரை சாண - க்ஷமவிசா.ரணை செய்யுர் தன்மை 

யுள்ள தன துஉறவினரைப் பார்த்தமாத்திரத்தில், கெடும் - இருர்தததெரி 

யாமல் நீங்கும்; (எ - று.) 

ழற்றுவமையணி, 

வயா - சருவற்ற கேரய், வநத்தம் - ௮அக்சாலத்துத் தக்க உணவை 
யேற்றுக்கொள்ளாமையும், உடம்புமெலிச்த சன்வசர்தப்புதலும் மு.தவியவ 

by லுண்டாவன. ஈன்றக்கால் நோவு - பிரசவவேதனை, வயா என்பது - 

கருக்சொள்ளுல்காலத்து வருவதொரு சோவு: இதனை மசச்கையெனவுஞ் 

சொல்லுவார்கள் ; வருத்தமென்பது - கருவைப்பொழுத்துத் திரியுங்கா 
லத்துவருவதொரு கோவு ; ஈன்றக்சால்கோவு என்பது - ஈனும்சாலத்து 

வருவதொரு கோவு! என்பது, பழையவுரை. 

ஈன்றச்சால் - கருவுயிர்க்கையில்; இத, எதிர்சாலவினையெச்சம்: 

இங்கே நிகழ்காலத்துச் கொள்ளப்பட்டது; (சொல் தஇரியினும் பொருள் 

இரியா வினைச்குறை”? என்ற பொதுவிதியால், பொருளமைதிச்கு ஏற்ப, 
சவான் - கவீநீ என்னும் வடமொழியின் சதைவென்பர் ;) அது வேதத்தில் 

வழங்குவது: அதற்கு - தோடையென்று பொருள். மகற்சண்டு - உயர் 

இணையில் ஐயுருபு தொக்கது; உயர் கஇணைப்பெயரீறு விகா.ரப்பட்டது, இர 
ண்டாம்வேற்றுமைத்தொகையாதலின் ; இயல்பின் விசாரம்”?, பலராலும் 

ஈன்குவிரும்பப்படுஞ் சறப்புப்பற்றி மகன் என அண்பாலையே கூறினாராயி 

லும், உபலகடிணத்தால் பெண்பாலையும் சொள்க, மகன்என்பதில், மக - 
பகுதி: இளமை; உரிச்சொல்) ன் - ஆண்பால்விகுதி ; இதன்பெண்பால், 

மகள் : மக்சள்என்பது - இவற்றின் பன்மையெனச் கொள்ளலாம், எட்டி, 
டைச்சொல்லடியாப்பிறச்த ௮ங்குஎன்பதன் விகா.ரமான அங்குஎன்பது - 

இக்சே உலமவுரபு. அசா, உசா - ழதனிலைத்தோழிற்பேயர்கள் ; இவத்றின் 

மேல் எதிர்மறைச்சொழிற்பெயர்கள் ௮சாவாமை, உசாவாமை என வரும், 

சாண - செயவெனெச்சம் சாரணப்பொருளதாதலின், இழச்தசாலம் ; 

கிசழ்காலத்.துக்குஉரிய செயவெனெச்சத்தாற் கூறினத, விரையையுணர்த் 
தற்கு. இப்பாட்டிலுள்ள் அளபெடைசான்கும், செய்யுளோசை கிழைத் 

தற்கு வர்தன; ௮லூட்டுப்பார்த்து ௮௪ ,



பால்.] ௨௧ - ஆம் அதிகாரம்.--சுற்றந்தழால், ௧௭௩. 

இச்செய்யுளோடு ::பொன்னனான்பிறக்தபோழ்தே, மருஞுடைமாதரு 
fp மம்மர்சோய் மறைர்சசன்ஹே"? என்னும் சிந்தாமணியும், **ஈன்றபொ 

முதிற் பெரிதுவக்கும்,.....சாய்”? என்ற திநக்தறளும் ஒப்புசோக்சத்தச்சன, 

சுற்ற தழுவுதல் தனது பலவருத்தங்களும் ஒழிதற்குக் சாாணமென 
இச்செய்யுளால் சுற்றச்சழாவினத பயன் கூறப்பட்ட, (௧) 

௨0௦௨. அழன்மண்டு போழ்தி னடைந்தவர்கட் கெல்லா 
நிழன்மரம்போ னேரொப்பத் தாம்கப்--பமுமரம்போற் 
பல்லார் பயன்றுய்ப்பத் தான்வருந்தி வாழ்வதே 
நல்லாண் மகற்குக் கடன். 

(இ-ள்.) ௮ழல் மண்டு போழ்தின் - வெயில்வெப்பம் செருங்யெகா 
லத்தில், ௮டைர் தவர்கட்கு எல்லரம் - தன்னிடம்வர்து சேர்ச்தவர்யாவர் 

ச்ஞும், நிழல் மரம் போல் - நிழலையுடையமரம் (பட்சபாதமின்றி வெப்பர் 
தணித்து உதவுதல்) போல, கேர் ஒப்ப தாம்கி- (துன்பம்சேர்ச்சசாலத்தாத் 

தன்னிடம்வர் துசேர்ச்த சுற்றத்சார்யாவரையும்) ஒேசமமாக (அத்தன் 

பத்தினின்றும்) எடுத்துக் காத்து, பழு மரம் போல் - பழுத்துள்ள மரம் 

போல, பல்லார் பயன் துய்ப்ப - பலருர் தன்னிடத்துப்பயனை அனுபவிக்கும் 

படி, தான் வருர்தி வாழ்வதே - தான் வருத்தப்பட்டுக்சொண்டாயிலும் 

உயிர்வாழ்ர் திருப்பதே, ஈல் ஆண் மகற்கு கடன் - அண்தன்மையுள்ள சஈல்ல 
மனிதனுக்குச் கடமையாம் ; (௪ - று,) 

Q gayi உவமையணி, முதலடியை உபமானம் உபமேயம் என்லும்இர 

ண்டுச்குங் கூட்டு, பழுமரம் - அலமரமென்றுங் கொள்ளலாம்) “Oger 

ளிய அலின் றுபழத் தொருவிதை, தெண்ணீர்ச்சயச்,தட் சிறுமீன் சினையி 

னும், நுண்ணிதே யாயினு மண்ணல் யானை, யணிதேர் புவியாட்பெரும் 

படையொடு, மன்னர்க் இருக்க நிழலா கும்மே”? என்ப வாதலால், 

இலை பூ சாய் பழம் முதலிய தனது உழப்புக்களில் தம் தமக்கு வேண் 
டுவனவற்றை வேண்டியபொழுது ௮லரவர் கொய்துகொள்ளத் தான் இடம் 

கொடுத்துப் பொறுத்திருத்தலையே வருர்துதலாசச் கூறின; உபமே 

யத்துச்கும் இங்கனமே ஏற்றபடி கொள்க, ::பயன்மர முள்சூரர்ப் பழுத்த 

ற்ராற் செல்வம், சயனுடையான்கசட் படின்”? எனவும், ::மருர்.தர௫ச் தப்பா 

மரத்தற்றாற் செல்வம், பெருச்தசையான்சட் படின்”? எனவும் திநக்தறளி 

go மன்னர் இருவும் மசளி ரெழினலமும், துன்னியார் தய்ப்பர் 
தகல்வேண்டா - துன்னிச், குழைகொண்டு தாழ்ச்த குளிர்மா மெல்லாம், 

உழை தங்கட் சென்றார்ச்கு ஒருங்கு? எனவும், *'நூவருள் வேதிகை சுற் 
௮ுச்கோட் புச்ச, படுபனை யனனர் பலர்ரச்௪ வாழ்வார், குடிகொழுத்தச் 

சண்ணும் சொடுத்துண்ணா மாக்கள், இகொட்டு ளேற்ழைப் பனை”? எனவும் 
இர்நாவிலும்; 4 பார்செழு பழுமரம் பழுத்தற்றாசவும்,......... வார்புனல் 
பெருசவு மறுக்கன்ருர்கள் யார்”” எனச் கம்பராமாயணத்திலும் வருன் த 

செய்யுள்களின் பொருள் இதனோடு ஒத்ததாம்.



௧௭௪ நாலடியார், [போருட் 

பயன், சடன் - பயம், கடம் என்பவற்றின் ஈ.ற்றுப்போலிசள், ‘ary 

வதே? என்னும் ஏகாரம் - பிரிநிலை. ஈல் ஆண்மசன் - ஈற்குணஈற்செய்சை 

களையுடைய புருஷன், அள் மசன் - ஆளும் மசனுமாம், ஈல்லாண்மகன்- 
உயர்குலத்திற் பிறர்சவனுமாம், ஈல்லாள் மகன் எனப்பிரித்தால், ஈல்லவ 
௭௫ மசனென்று ௮ம். 

இச்செய்யுளை,(சாயாமர்யஸ்யகுர்வச் தி ஸ்வயச்திஷ்டர் இ சாதபே-பல 

ச்திசபரார்த்தேச சாத்மஹேதோர்மஹாசத்ருமா5,”?**வதாச்யஸ்ஸம்விபாசேச 

பூர்ணேகுர்யாதறுக்ரஹம் - சாயயாப்யாயயச்தத்யாத்பலாச்யபிமஹிருஹாச்?? 

என்னும் வட நான்மேற்கோளோடு ஒப்பிட்டுக்சாண்ச, 

இதனால், சுற்ற தழால் இல்லறத்தார்க்குச் உ டமையெனச்கூறப்பட்ட து. 

௨௦௩, அடுக்கன் மலைரநாட. தற்சேர்ந் தவரை 
யெடுக்கல மென்னார் பெரியோஃ-ரடுத்தடுத்து 

வன்காய் பலபல காய்ப்பினு மில்லையே 

தன்காய் பொறுக்கலாச் கொம்பு. 

(இ-ள்.) ௮டுக்சல் மலை சாட - (கற்களை ஒன்றன்மேலொன்ற) ௮0 
கவைத்தாற்போன்ற மலைசள் பொருர்திய ராட்டையுடைய ௮ரசனே!-- 
பெரியோர் - பெருமைக்குணமுடையவர்சள், தன் சேர்ச்சவரை எடுக்கலம் 
என்னார் - தம்மை அடைச்தவர்களைப் பாதுகாச்சமாட்டோ மென்று 

கூறார் ; அடுத்து அடுத்து வல் கரய் பல பல காய்ப்பினும் - நெருங்கி நெரு 
ங்இ வலிய (பெரிய) காய்கள் ௮னேகங் காய்த்தாலும், சன் சாய் பொறுக் 
சலா கொம்பு -தன்காய்களைச் சுமக்சகமாட்டாத மரசக்ளைகள், இல்லையே- 

(உலகத்தில்) இல்லையன்றோ? (௪ - று.) 

கனமான காய்கள் எத்தனைகாய்த்தாலும் அவற்றை மரக்கிளைகள் எவ் 

வளவு மெல்லியனவாயிருப்பினும் பொறுப்பது இயல்பாதல் போல, பெருக் 

குடிம்பமுடைய பர்துச்சள் எத்தனைபேர் தம்மை வச்.துசேர்ர்தாலும் பெரி 

யோர் தால்கள் எவ்வளவு எளியநிலைமையி லிருரஈ்தாலும் அவர்களைச் காத் 
தலை இயல்பாசச் கொள்வ ரென்பதாம், எடூத்துக்காட்டுவமையணி., 

அடுச்சல் - தொழிற்பெயர், அ௮டுச்சல்மலை - ஒன்றோடொன்று சொட 
ர்ச்சியொன மலை யெனினுமாம். சண்டவர்களால் மலையப்படுதல்பழற்றி, மலை 
யென்பது-காரணப்பேயர்; மலைதல் - அஞ்சுதல்; செயப்படுபொருள் விகுதி 
புணர்ச்துகெட்டது, 

(மலைசாட? என்று மலைமுசமாச சாட்டின்ிறப்பைச் கூறியது, மலை 
யில் விளையத்தக்க மிளகு சோட்டம் ௮௫ல் தச்சோலம் குங்குமம் முதலிய 
பொருள்களாலும் மலையினின்றுபெருகும் அ௮ருவிநீர்வளத்தாலும் செழிப் 

புடையதென்பதோடு, றந்த காவலான மலைய ரணை யுடையதென்னுல் 

சருச்தையுங் சொண்டு, **இருபுனலும் வாய்ச் த.மலையும் வருபுனலும், வல் 

லரனும் சாட்டிற் குறுப்பு” என்னுர் தீரக்தறளாலும் சாட்டிற்கு மலை ரல் 

லுறுப்பாதலை ௮றிச.



பால்.] ௨௧ - ஆம் அதிகாரம்.--சுற்றந்தழால், க௭டு 

பின் (பெரியோர்? எனப் பன்மையாக வருதற்கு ஏற்ப *தஞ்சேர்ச். தவ 
ரை” என்னாது ஒருமையாக ₹தச்சேர்ர்தவலா” என்றத, உநமைபன்மைமய 

க்கம் ; இச்.நூலில் £ழ் நஈடுக்குற்றுக் தற்சேர்ர்தார் தன்பர் துடையார்”? 
என்றவிடத்தும் இவ்விலச்சணவமைஇ சாண்ச. ₹தன்” என்பதன் py 
னகரம் வன்மையோடுஉறழாமல் திரிச்தேவருதல், இரண்டாம்வேற்றுமைத் 
தொகைச் சறப்புவிதியால், பலபல என்ற அடுக்கு, மிகுதிபற்றிவர்தது ; 
இது இயல்பானதற்கு விதி, [ஈன் - உயிர் - ௨௦.] உம் - உயர்வுசறப்பு. 

'சொடிச்குக் சாய் பளஞவோ?? என்னும் பழமொழி வழங்குதலுங் சாண்ச, 

இதனால், சுற்றர்தழால் பெரியோர்ச்கு இயல் பெனப்பட்ட௫, (௩) 

௨0௪. உலகறியத் தீரச் கலப்பினு நில்லா 
சிலபகலாஞ் சிற்றினத்தார் கேண்மை--நிலைதிரியா 

நிற்கும் பெரியோர் நெறியடைய நின்றனைத்தா 

லொற்க மிலாளர் தொடர்பு, 

(இ-ள்.) சிறு இனத்தார் கேண்மை - அ௮ற்பகுணமூடைய உறவின 

ரது தொடர்ச்சி,--உலகு அறிய தர சலப்பினும் - உலகத்தாரெல்லோரும் 

அறியும்படி. குறைவு£ர (முதலிற்) சலர்த நின்றாலும், கில்லா - நிலை நிற்ச 
மாட்டாவாம்: சில பகல் ஆம் - சிலஇினமே இருக்கும்) ஓற்கம் இல் Horr 
தொடர்பு - (குணத்ி) தளர்ச்சியில்லாத உறவின.ரது சம்பர்தமோ வெ 

னின்,---மிலை திரியா நிற்கும் பெரியோர் கெறி அடைய நின்ற அனைத்து - 
(சம்.சம் வருணாச்சரம) நிலைமைகளிணனின்று மாறுபடாமல் ஒருகிலையில்கிற் 

இன்ற பெரியோர்கள் (மோக்ஷமாகய) ஈற்சதியைப் பெறுதற்கு (யோசமார் 

க்கத்தில்) நிலைநின்ற அத் சன்மைத்து; (௭ - று.) 
தவரு நெடுங்காலம்கின்று பயன்படு மென்பது கருத்து, (நூறா 

ண்டு பழடகினும் மூர்ச்கர்கேண்மை, நீர்ச்குட்பாரபோல் வேர்க்சொள்ளா 

தே??, 'ஒருசாட் பழகினும் பெரியோர்சகேண்மை, இருகிலம்பிளக்ச வேர் 

வீழ்க்கும்மே'” என்றார் நறுந்தோகையிலும், உவமையணி. 

உலகு - டூடவாதபேயர். தீர- முடிவுபோச,செல்வையாச,உறுஇப்பட, 
உம்மை - உயர்வுசிறப்பு, மில்லா - எதிர்மறைப் பலவின்பால்முற்று ; ௬ற் 
ரெச்சமாசவுமப்.கொள்ளலாம். கேண்மை - பால்பகா ௮ஃதிணைப்பெயசாத 
லால், மில்லா என்னும் பன்மைவினை சொண்டது: இதனை, ஈறுகெட்ட 

எதிர்மறை வினையெச்சமாச் கொள்ளலாசாத) 'நில்லாச் ॥லபகலாம்” என 
அதன்முன் வலிமிகவேண்டு மாதலால், அடைய - செயவெனெச்சம், காரி 
யப்பொருளதாதவின், எதிர்சாலம், இலாளர் - இல்லாமையை யாளு 

பவர், இல்லாமையையுடையவர், இல்லாதவரென்ச, ஆல் - ௪ற்றசை, 

அதிசாரம் சுற்றர்சழாலாசலின், (இனத்தார்? என்.றது, உறவினரை 
யே உணர்த்திற்று; தழிரண்பொடல்களில் *$அடைக்தவர்சள்', *பல்லார்”, 
(சேர்ந்தவர்? என்றவையும் இவ்வாஹே: மேலும் இம்கனஞ் சில சாண்ச,



Bet oe நால்டியார். | போருட் 

் இதனால், ஈற்குணா ர்செய்சையுடைய உறவினரே தழுவத்தச்சவரென் 

றும், அல்லன மில்லாதவர் தழுவத்தகாதவ ரென்றும் வேறுபாடு கூறப்பட் 

டத், (௪) 

௨௦௫, இன்ன ரினைய ரெமர்பிற ரென்லுஞ்சொ 
லென்னு மிலரா மியல்பினாற்--றுன்னித் 

தொலைமக்க னெபந்தீர்ப் பாரேயார் மாட்டுந் 

தலைமக்க ளாகற்பா லார். 

(இ-எ்.) இன்னர் - இவர், இனையர் - இத்தன்மையர், எமர் - எமக்கு 

வேண்டியவர், பிறர் - எமக்கு வேண்டாதவர், என்னும் - என்றுசொல்லு 
இன்ற, சொல் - வார்த்தை, என்னும் - மிகச்சிறிதம், இலர் ௮ம் - இல்லா 

தீவராகன்ெற, இயல்பினால் - தன்மையிஞால், துன்னி - சேர்ச் து, தொலை 
மக்கள் துன்பம் தீர்ப்பா - (துன்பத்தால்) சளர்செ (உறவினரான) மனி 
தீர்சள.து வருத்தங்களை ஒழிப்பவர்கள்சாமே,--யார்மாட்டும் - எல்லோரிட 

தீதும், தலைமக்கள் ஆகல் பாலார்-மேன்மக்களாகுர் சன்மையுள்ளவர்;(௪-ு.) 

தமது உறவினர் குணக்கேடடையராயிலும் ௮ச்சாரணச்தால் தமச்கு 
வேண்டாதவராயினும் அவர்களுக்கு ஒருதுன்பம்கேருமாயின் ௮ச்சாலத் 
திலே ௮வர்குற்றங்களைமறர்து ௮வர்சளைச்சாப்பதே உத்தமமான ஈல்லொ 
மூச்ச மென்பதாம், 

ஈற்குணகிறைவுடைய உறவின தழுவத்தக்கவெெரனச் தேப்பாட்டிற் 

கூறப்பட்ட விதிக்கு, சமயபேதவசையால், இப்பாடவில் விலக்குச் கூறியபடி. 
யாம். sog உறவின ரென்றும் உறவின. ரல்லாதம ரென்றும் வேறுபாடு 

கருதாது யாவரையுர் தழுவுதல் தலையறமென இப்பாட்டுக்குச் கருத்துரை 

த்தல் ௮திசா.ரத்தோடு முரண்படுவசாதல் காண்க, 

இயல்பினால் - இயற்கசையோகூடி யென்றும் உரைச்கலாம், தொலை 

மக்கள் - வினைத்தொகை, அதிகாரத்துக்கு ஏற்ப, மக்கள் - பர் தஜன மெ 
னப்பட்டத, ஏ - பிரிநீலை, யார் - வினா, எஞ்சாமைகுறித்தது ; மாட்டு- 
ஏழனுருபு: உம் - முற்று, தலைமக்கள் - தலைமையுடைய மக்கள்) உத்தம 

அம்சமான தலைபோல யாவர்ச்கும் மேற்சொள்ளத்தக்க மக்கள், ஆகற்பா 
லரர் - ஆகுதற்கேத்ம பான்மையை யுடையார். (௫) 

௨0௬. பொற்கலத்துப் பெய்த புலியுகர் வான்புழுச்ச 
லக்சாரம் பாலோ டமரார்கைத் துண்டலி 

லுப்பிலிப் புற்கை யுயிர்போற் சளைஞா்மாட் 
டெக்கலத் தானு மினிது. 

(இ-ள்.) பொன் சலத்து பெய்த - பொன்னாலாகயெ பாத்திரத.திலே 
இடப்பட்ட, புலி ௨௫ர் வான் புமுச்சல் - புலியின்ஈசசம்போல (வெண்மை 
யான) சிறந்த சோற்றை, ௮ச்காரம் பாலோடு - சர்ச்சரையோடும் பாலோ 

இம், அமரார் சைத்து - உறவினராசப் பொருர்சாச்வராடைய சையால் வர்



பால்,] ௨௧ - இம் அதிகாரம்.--சுற்றந்தழால், aeter 

திசை, உண்டலின் - உண்ணுதலைக்சாட்டிலும், உப்பு இலி பும்சை - உப் 

பில்லா,ச,கான புல்லரிசிச்கூழை, உயிர் போல் சளைஞர்மாட்டு- தன 
உயிர்போன்ற உறவினரிடத்து, எக் கலத்து அனும் - எர்தப்பாத்திரத்தி 

லாயினும், (உண்பது), இனித-(பலவார்றாலும்) இனிமையுடையது; (௭-று.) 

வால் புழுக்சகல் எனப் பிரித்து, சுத்தமான சோறு எனினுமாம் ) 
(அசன்புனல்?” போல.)புழுக்சல்-சமைச்சப்பட்ட சோற்றுச்குத் தோமீலா 
குபேயர் ; இனி, ௮ல் - செயப்படிபொருள்விகுதி யெனினும் sagan g. 

௮க்காரம் - டக்ஷூாஸாரம் என்ற உடமொழியின் சிதைவு என்பர் உணர்ம் 
தோர் ; கருப்பஞ்சாறு என்று முதலிற் பொருள்: ௮2, பின்பு இலக்கணை 
யாய், அதன்காரியமான சர்க்கரைக்கு வந்தத, அச்சாரம் பால் - ௨ம் 

மைத்தோகை. அமரார் - எதிர்மறைப்பலர்பால்வினையாலணையும்பெயர்) 

எதிர்மறையாகாரம் புணர்ச்து செட்டு. 'உப்பும்' என்னும் டுழிவுசிறப்பும் 
மை , விசச.ரத்தால்தொச்கது ; ௮, எல்லாச்சுவைகளுள்ளுஞ் றச். ததான் 

உப்பினது இன்றியமையாமையை உணர்த்தும், புற்கை - இழிவானஉணவு, 
எச்சலத்தானும், ௨ம் - இமிவுசிறப்பு. கலம் - உண்கலம், 

£அமரர்கைத்து” என்று பாடமோதி, சேவர்கள்கையிலிருர் த என்று 

உரைத்தல், மிகத்தகுதியாம். பாலுக்குச் சர்ச்சை யில்லை யென்பார்சக் 

கும் பருக்கையற்ற கூழுச்குப் போட வுப்பில்லை யென்பார்ச்கும் ௮வரவர் 
தகு.இிக்கு ஏற்பச் குறைவு குறைவே யாதலால், *௮ச்காரம் பாலோடு! என 
வும், *உப்பிலிப்புற்கை? எனவும் உடன்சேர்த்துக் கூறப்பட்டழ், 

இதனால், சுற்றத்தார்செறப்பு வருணனைவகையார் கூறப்பட்டது. (௪) 

௨௦௭. காள்வாய்ப் பெறிலுந்தந் நள்ளாதா ரில்லத்து 

வேளாண்மை வெங்கருளை வேம்பாகுக்--கேளா 

யபரானப் போழ்து னடகிடுவ ரேனுர் 
தமராயார் மாட்டே யினிது. 

(இ-ள்.) சாள்வாய் பெறிலும் - சாலத்திலே பெறப்பட்டாலும், தம் 
ர்ள்ளாதார் இல்லத்து - தமச்கு உறவின.ரல்லாசவர.து வீட்டிலே, வேளா 

ண்மை - உபசாரமாகச் சொடுக்சப்பட்ட, வெம் கருனை - சுகையோடு 

கூடிய பொரிச்கறியுணவும், வேம்பு ஆரும் - வேப்பங்காய்போலச் சைப் 
புடையதாம்;சேளாய - (யான்சொல்வதைக்)கேள்; அபரானப்போழ்தின்-பிழ் 

பசற்பொழுதிலே, அடகு இவெரேனும் - இலைக்சறியை இடுவாராயிலும், 
தமர் ஆயார்மாட்டே-உறவின ரானவர.து வீட்டிலேயாயின், இனித-இனிய 

சுவையுடையதாம்; (௭ - ௮.) 
இங்கனந் தோன்றுதற்குச் காரணம் - முறையே அன்பில்லாமையும், 

௮ன்புடைமையுமாம், இதவும், உறவினர் றப்பைப் புனை துரைவகையாற் 

கூறியதே, 

ர்ள்வாய் - தினத்தின்தொடச்சமான உதயகாலத்திலே Quer pur.) 

ரள்ளாதார் - இனேசஞ் செய்யாதவர்; ௮அதிசாரத்துச்கு ஏற்ப, உறவினர்; 

எஇர்மறைவினையாலணையும்பெயர். வேளாண்மை-பண்புப்பெயர், வெய் 
23
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கருனை-விரும்பப்பிங் கறியமு தமாம்; வெம்மை-விருப்பமு மாதலை வெம் 
மை வேண்டல்!” என்னுர் தோல்காப்பியத்தா லறிச, வேம்பு - மரத்தின் 

பெயர், அதன் காய் முதலிய சனைச்கு ழதலாதபேயர். அபரானம்-௮பரசாச் 

ஹம்; வட்சொல்திரிபு: ௮ப.ர ௮ர்ஹ மெனப்பிரிச்ச) அபரம்-பின்,அர்ஹம் - 

பசல்: எனவே, மத்தியான்னகாலத்துக்குப் பின்னிட்டபொழுதாம்; இத, 

வடமொழிப்புணர்ச்சி, திர்ச்சசச் தி, அபரானப்போழ்து-இருபெயரொட்டுப் 
பண்புத்தொகை, அடகு - ரை போல்வன, 

இதனை, பாண்டியனை கோக்கியதே யாசவாவத, பிறனொருவலுகச்கு 
உபதேச மூலமாகத் தெரிவித்ததாசவாவது கொள்ளலாம். 

இல்வதிசாரத்துப் பத்தாம் பாட்டும் இக்கருத்தேயுடையது. ₹வெருக் 

குக்சண்வெங்கருனை வேம்பாம்'' என்றாற்போல, (வேளாண்மைவெங்கருனை 
வேம்பாகும்” எனப்பட்ட த. (௭) 

௨௦.9, முட்டிகை போல முனியாது வைகலும் 
சொட்டியுண் பாருங் குறடுபோற் கைவிடுவர் 
சுட்டுக்கோல் போல வெரியும் புகுலரே 

ஈட்டா ரெனப்படு.வார். 

(இ-ள்.) முட்டிகசை போல - சம்மட்டியென்லும் கருவி போல, முனி 
யாது - (தம்தொழிலிலே) வெறுப்பில்லாமல் [சோம்பாமல், ஒயாமல் என்ற 
படி], வைகலும் - சாள்தோறும், கொட்டி - (பிறபொருளை) அடித்தடித்து, 

உண்பாரும் - தாம்ஜீவிப்பவர்களும், குறடு போல் கைவிடுவர் - (அனல்வெ 
ம்மைஈணுகுங்காலத்து அதிலே பொருளை விட்டிட்டுத் தான் நீங்கியொழி 

யுங்) குமடென்னும் கருவிபோல (ஒருவர்க்குத் துன்பம்வர்தசாலத்து ௮வ 

ரைச்) சைவிட்டு நீங்குவர்; ஈட்டார் எனப்படுவார் - அன்புடைய உறவின 
ரென்று சொல்லப்பபெயவர், சுட்டிக்கோல் போல-உலையாணிச்சோல்போல, 

எரியும் புகுவர் - (அப்பொருளுடன்கூட) நெருப்பையும் அடைவர்; (௪ - ஐ.) 

முட்டிகை,குறடு,சுட்டுக்கோல்எனக்கம்மாளர்கருவிசளேஇச்செய்யுளில் 

உவமையாகச்சொள்ளப்பட்டவாறு காண்க, தமது இன்பத்துக்கு மஇூழ்ர்து 

துன்பத் துக்கு வரும் துபவரே உறவின. ராவரென்றும், அங்கனமன்றி இன்பம் 
சேர்ர்தசாலத்து உடன்வர. து உண்டு உயிர்வாழ்ர் து துன்பம்சேர்ந்தவாறே 

அதற்கு உடனில்லாமல் விட்டொழியுர் தன்மையர் உறவின ல்ல ரென்றும் 
இதனால் உண்மை கூறப்பட்ட, **௮ற்றகுளத்தி லறுரீர்ப் பரவைபோ,லு,ம் 
லுழித் தீர்வா ௬றவல்லர் - ௮க்குளத்திற், கொட்டிய மாம்பூ செய்தலும் 

போலவே, யொட்டி யுலர்வா ௬ுறவு”? என்ம ஒளவையார் ழதுரையோடு 
இதனை ஒப்பிட்டு அறிக. 

முனியாது - எதிர்மறைவினையெச்சம்; ௨ - விகுதி, ச் - எழுத் துப்பேறு:; 

அ - விகுதி யென்பாரும் உளர், வைகலும், உம்மை - சொழுப்பொரு௭.து. 

சொட்டியுண்பார் - ஒருவரை அடுத்து வருத்திச் சாம் உண்டு வாழ்பவர், 

உம் - உயர்வு?றப்பு, எரியும், உம் - இழிவறப்பு, புகுவரே, ஏ - தேற்றம். 
அதிசா.ரத்சால், ஈட்டார் என்பத - உறவின ராயிற்று, எனப்பவொர்-என்று



One. | ௨௧-அம் அதிகாரம். சுற்றந்தழால், ௧௭௯ 

சிறப்பித்துச் கூறப்பவொர்; “er@rerun@ag உரையா”, (பூவெளப் 
படுவது பொறிவாழ்பூவே 9 என்ற் போல, (3) 

20m ஈறுமலர்ச் சண்கோதாய் ஈட்டார்க்கு நட்டார் 

மறுமையுஞ் செய்வதொன் றுண்டோ--விறுமளவு 
மின்புறுவ வின்புற் றெமீஇ யவரோடு 

அன்புறுவ துன்புமுக் கால். 

(இ-ள்,) ஈறு - ஈல்லமணமுள்ள, மலர் - பூக்களாலாயெ, தண் - 
குளிர்ச் த, சோதாய் - மாலையையுடையவளே ! ஈட்டார் -உறவினர், ஈட்டார் 

க்கு - தம் உறவினர்க்கு, இறும் அளவும் - (அவரும் தாமும்) இறச்சொழியும் 
வரையிலும், அவரோடு - அவர்களுடளே, (இம்மையில்), இன்புஉறுவ இன்பு 

உற்று-இன்பமடையத்தச்சவற்றிற்கு இன்பமடைச் ௪, எழீஇ-ஈடச் [ஒழுக 

யென்றபடி], துன்பு உறுவ துன்பு உருச்சால் - துன்பப்படத்தக்கவற்றிற் 
குச் துன்பப்படாவிட்டால், மறுமையும் செய்வது ஒன்று உண்டோ - மறு 

மையிலுஞ் செய்வதோர் உதவி (உலகத்தில்) உள்ளதோ? [இல்லை யென்ற 

படி] (௭ - ஐ.) 
ஒருவர் இன்புறத் சாம் இன்புற்று அவர் துன்புறத் தாமூப் கூடத் 

துன்புறுபவரே தச்ச உறவினராவ ரென உறவினரிலச்சணக்கூடறப்பட்ட த, 

உறவினருறவெல்லாம் உடம்பைவிட்டு உயிர்ஒழியுமளவேயாதலால், ஈட்டார் 
ச்கு ஈட்டார் மறுமையிற் செய்வதொன்றும் இல்லையாயிற்று, 

மலாத்தண்கோதாய் - பூக்களைச்சூடிய குளிர்ச்ச கூர்தலுடையாளே 

என்றுமாம், ஈறுமலர்ச்சண்சோதை - அன்மோழித்தோகை; சோதை - 

மாலைபோல்பவளென உளாத்தால், உவமையாதபேயர். சோசாய் என ஈறு 
இரிச் த, விளியுருபு, இது, கமடூஉழன்னிலை, ஒருவரியல்பை உணராது 
உறவுசொண்டாடுதல் பெரும்பாலும் மகளிர்சன்மையே யாதலால், பெண் 
பாலை முன்னிலைப்படுத்தி இத கூறினார். மறுமையும் என்ற உம்மையால், 
இம்மையிலேயல்லாமல் என்பத விளச்சப்பட்டத. உம்மை - டுமீவுசிறப் 

புப்போநளதே யாதல்வேண்டும்; ஒருவன் உயிர்வாழ்ச் திருந்த பொழுதி 

லெல்லாம் இல்லாமல் ௮வன் இறர்தமின்பு என்றபடி, இனி, உம்மையை 

ஒன்று என்பதனோடு கூட்டலுமாம், எழுச்து என்பது, எழீஇ” என விசா 

ரப்பட்டு அளபெடுச் சத ; சோல்லிசையளபேடை. எழீஇ - apes ; 
மகிழ்ச்சியோடு தலையெடுத்து என்றவாறுமாம், 

:உச்ஸவே வ்யஸசேசைவ தர்பிக்ஷே றத்ருஸங்கடே-ராஜச்வாசேறாமமறா 

சேசயஸ்திஷ்டதிஸபாச்தவ?!” என்ற லடநான்மேற்கோள் உணரத்தக்க, 

௨௧0. விருப்பிலா ரில்லத்து வேறிருந் துண்ணும் 
வெருக்குக்கண் வெங்கருளை வேம்பாம்--விருப்புடைத் 
தன்போல்வா ரில்லுட் டயங்குநீர்த் தண்புற்கை 

யென்போ டியைந்த வமிழ்.



௧௮0 நாலடியார். [போருட் 

(இ-ள்,) விருப்பு இலார் இல்லத்து - (சன்மேல்) அன்பில்லாத பிற 
சத வீட்டிலே, வேறு இருச்து உண்ணும் - சணியேயிருச்,து உண்ணுகின்ற, 
வெருகு கண் வெம் சருனை - பூனையின்சண்போல் ஒருவகைப்பளபளப்பை 
யுடைய சற பொரிச்சறியுணவும், வேம்பு ஆம் - வேம்புபோலச் கைப் 
புடையதாம் : விருப்பு உடை தன்போல்வார் இல்லுள் - (சன்மேல்) ௮ன் 
புடைய[தன்னோடொத்த] தமா.த வீட்டிலே, (உண்ணப்பகின்ற), தயம்கு 
நீர் தண் புற்சை - தெளிவான நீர்வடிவமாயுள்ள குளிர்ச்த புல்லரிரிச் 

கூழும், என்போடு இயைந்த அமிழ்து - உடம்பிற்கு ஒத்த ௮மிருசமாகும், 

அமிருதம்போ லினியசா மென்றபடி, உலமையணி. இக்கருத்து, 

இமவ்வதிசா.ரத்து ஆறு ஏழாம் பாட்டுச்சளோடு ஒச்த.து. 

விருப்பு - விரும்புசல் ; ழதனிலை ரிந்த தொழிற்பெயர். வேதிருர்து 
என்பதில், அன்பிற்குச் தக்க உபசாரம் பெறாமலிருர்து என்னும் பொரு 

ஞர் தோன்றும், வெருகு--சண் -- வெருக்குச்சண் ; வேற்றுமைப்புணர்ச்சி 
யில் உயிர்த்சொடர்ச் குற்றியலுகரத் தச் சசரவொற்று இரட்டிற்று; நெடி 

லோடுயிர்த்தொடர்க் குற்றுக.ரல்சளுள், டறவொற்றிரட்டும் வேற்றுமை 
மிசவே?' என்ற நன்னூற் சூத்திரத்து (மீகவே” என்றது சாண்க, சுசை 
யே ஒருசுவையாதலால், *வெங்கருனை” எனப்பட்டது. விருப்புடைத் தன் 
போல்வார் - ஒருவரோ டொருவர் அன்புடையா ரென்றபடி, swag 

நீர்த் தண்புற்கை - பருச்கையற்ற கூழ், என்பு - உடம்புக்குச் சிீனயாதபே 
யர்; என்பு மூரியர் பிறர்க்கு”? என்ற திநக்தறளிற் போல, வேறிருக்து - 

பிறரோடொப்பப் பர்.தியிலில்லாமல் சிறப்பாகத் தான் தனியேயிருர்.து 
என்றும் சொள்ளலாம். கருனை பு.ற்சை என்றவற்றில், முறையே உயர்வுற 
ப்பு இழிவுறப்பு உம்மைகள் விசாரத்தால் சொச்கன, அமிழ்து - அம்ருதம்; 

வடசொல்; மரணத்தைத் தவிர்ப்பது, 

இப்பாட்டின் இரண்டாமடியிற்போலவே மூன் ௨0௭ - அம் பாட்டின் 
இரண்டாமடியிலும் (வெங்கருனை வேம்பாகும்” என்னும் உபமானம் வர் 

துள்ளது. (௧50) 
  

௨௨ - ஆம் அதிகாரம்-- நட்பாராய்தல். 

அஃதாவது - றர இலச்சணமுடைய சனே௫தரை இன்னசென்று 
ஆராய்ச்து அறிதல். ஒருவன்குணம்களை ஆராயாமல் அவனோ விரைந்து 
சட்புக்கொண்டால் ௮,சனாத் சிலசமயங்களில் இங்குரேரு மாசலாலும், கும் 

தங் கண்டு பின்பு அவனைவிடுதல் கு.ற்.ற மாதலாலும், சட்புச்கொள்ளு மிட 

SHE குடிப்பிறப்பும் ஒழுக்கமும் குணலமும் உடைமையைப்பற்றி ரன் 
ரச ஆராய்ச் ஐ ஈட்புச்கொள்ளச்சடவன் என்பதாம், ஒருவனலுச்கு இன்ப 

துன்பங்கள் சேர்ச்சவிடத்து வர்.து உறவினர்போல உதவுபவர் ஈண்பராத 
லால், இத சுற்றச்தழாலின்பின் வைச்கப்பட்ட 2. 

சட்பு - இங்சே, ஈட்புடையார்ச்குத் தொழிலாகுபெயர்,



பால்.] ௨௨ - அம் அதிகாரம்,-ஈட்பாராய்தல். ௧௮௧ 

௨௧௧. கருத்துணர்ந்து கற்றறிந்தார் கேண்மையெஞ் ஞான்றுங் 

குருத்திற் கரும்புதின் றற்றே--குருத்திற் 
கெதிர்செலத்தின் றன்ன தகைத்தரோ வென்று 

மர மிலாளர் தொடர்பு, 

(இ-ள்.) கருத்து உணர்ச்து - (நூல்களின்) உட்பொருளை அறியா 
நின்று, சற்று அறிந்தார் - படித்துத் தேர்ர்தவர்களத, சேண்மை - னே 
கம், எஞ்ஞான்றும் - எப்பொழுதும், குருத்தின் கரும்பு இன்று அற்று - 
துனிக்குருச்திலிருச் த (௮டி.வரையில்) கரும்பைக்சடித்துத்தின்ராற்போலும் 

[வரவரஇனிமைதரும்]; என்றும்-எப்பொழு தும்,மத.ரம்இல்௮ளர்தொடர்பு- 

(சல்வியறிவாகெய) இனியதன்மை யில்லாதவர்களது சினேகம், குருத்திற்கு 
எதிர்செல தின்று ௮ன்ன தகைத்து - (௮ச்சரும்பையே)குருத்திற்கு எதிே 

செல்லும்படி [அடியிலிருர் த](நுணிவரையில்) தின்றாச்போன் ற தன் மையை 

யுடையது [வரவர இன்னாமையைச் தரும்] ; (எ - று.)--அரோ - ஈற்றசை; 

தேற்றழமாம். , 

இதனால், கேூச்சத்தச்சவரும் சரே௫ச்சச்சசாதவரும் இன்னெெெனச் 
கூறப்பட்டது. 

அறிவுடையாரும் ௮றிவுடையாருஞ் செய்த ஈட்பு முன்சுருங்கிப் பின் 
பெருகுதற்கும் ௮றிவிலாதாரும் ௮றிவிலாதாருஞ் செய்த ஈட்பு முன் பெரு 
இப் பின் சுருங்குத.ற்குங் காரணம், தம்முள் ஒருவர் ஒருவருடைய குண 
ததை முன் அறியாமையும் பின் ௮றிதலுமாம், கீழ்ச் கல்வியென்னும் ௮இ 
கா.ரத்தில்:கனைகடற் றண்சேர்ப்ப கற்றறிர்தார் கேண்மை, நுனியிற் கரும்பு 

தின் றற்றே - நுனிரீச்டுத், தூரிற்றின் மன்ன தகைச்தரோ பண்பிலா, 

ரமி லாளர் தொடர்பு”? என்றதிலும் இச்சருத்தே கூறப்பட்டுள்ளது, இத 

னை :(நிறை£ீர நீ. ரவர் கேண்மை பிழைமதிப், பின்னீர பேதையார் ஈட்பு"! 

come திநக்தமளோடும், பெரியவர் கேண்மை பிறைபோல மாளும், 
வரிசை வரிசையா ஈர்தும் - வரிசையால், வானூர் மதியம்போல் வைகலுந் 
தேயுமே, தானே ிறியார் தொடர்பு!” என்னும் சாலடியாரோடும் ஒப்பி 
9௪, பயனுவமையணி, கரும்பை னியிலிருர்து தின்றால் வ௨ர௨.ர இன் 

சுவைமிகுதலும், அடி.யிலிருந்து தின்றால் வரவ ரச்சுவைகுறைதலும் இயல்பு, 

ஏ. தேற்றம், உணராகின்று என்ற கிகழ்சால வினையெச்சம், உண 
ர்ச்து என இழர்தசாலவினையெச்சமாகத்திரிச்தத; செய்வர் தொழாஅள் 

கொழுசற்றொழுதெழுவாள்?? என்பதில்(தொழு.து? என்பதுபோல, கருத்து 

உணர்ச்மது - தமது சருத்தினாற் கம்சப்படும் நூல்களை இன்னவையென்று 

அதிர்து என உரைத்தல், சிறப்பு, அறிச்தார் - சாரியாகாரியக்களை அறிச்ச 

விவேசெ சென்றபடி, மதுரம் - வடசொல், 

(இகேஷரக்ராத்ச். ரமா? பர்வணிபர்வணி யதா ரஸவிோ௨$₹- த த்வத் 
ஸஜ்ஜாமைச்ரீ விபரீதாரார் துவிபரீசா*”என்னும் சுலோகம் ஒப்பு சோச்சத் 

த்க்கது. (ச)



5.0௨ நாலடியார். [ பொருட் 

௨௧௨, இற்பிறப் பெண்ணி யிடைதிரியா ரென்பதோர் 
நற்புடை கொண்டமை யல்லது--பொற்கேழ் 

புனலொழுகப் புள்ளிரியும் பூங்குன்ற சாட 

மனமறியப் பட்டதொன் றன்று, 

(இ-ள்.) பொன் - பொன்னோூகூடிய, கேழ் - ஈல்ல நிறமுள்ள, 
புனல் - தண்ணீர், ஒழுக - பெருக, புள் இரியும்- பறவைசள் ஐடுதற்கு 

இடமான, பூ குன்றம் - அழசெ மலைகளையடைய, சாட - பாண்டி௰சாட் 

டையுடைய அரசனே! -(உயர்குடிப்பிறச் சவர்), இல் பிறப்பு எண்ணி-தம.து 

உயர்குடிப்பிறப்பை நினைத்து, இடை திரியார்-ஈடுவிலே (தமதுஈற்குணத்தி 

னின்) மாறுபடார், என்பது தர் ஈல் புடை- என்றுசொல்லப்படுவதொரு 
ஈல்ல தன்மையை, கொண்டமை அல்லது - (தாம்சசேடப்பதர்கு ஒருஈல்ல 

காரணமாகச்) சொண்டது மாத் தாமே யல்லாமல், மனம் அறியப்பட்டது 
ஒன்று ௮ன்று - (பிறரொருவருடைய) மனகிலை (ஒருவரால் உட்புகுர்.த) 
௮ தியப்பட்டதென்பதொரு தன்மையதன்று; (எ - று.) 

ஒருவர் மற்றொருவருடைய மனகநிசழ்ச்சியைப் பிரதியகூமாச உண்மை 

பொருர்த௮றிவது அசாத்திய மாதலால், உயர்குடிப்பிறர் சவர் தமதுஉத்தம 

குணத்தை எப்பொழுதும்இடையிலேமாறவிடாரென்பதோருறுதிபற்றி ஈத் 
குடிப்பிறர்தாருடன் ஈட்புக்சொள்ளவேண்டுமென இதனாற் கூறப்பட்டது, 

£ழ்ப்பாட்டில் ஈட்பிற்குக் கல்வியறிவு ஒருகுணமென்றார்; இப்பாட்டில் 
உயர்குடிப்பிறப்பும் ஒர் இலக்கண மெனப்பட்டது. 

தெளிவான அ௮ழூய அருவிநீர்வெள்ளம் மேனின்றுவழிச் தபாயும்பொ 
முது பொன்னை அடிச் துச்சொண்டு ஒடிவருதலால் ௮அதனைக்கண்டு இதயா 

தோ௭னப் பறவைகள் ௮ஞ்சிதடக௫ன் றன என்று மலையைச்டிறப்பித்தவாரும், 

௨௧௩. யானை யனையவர் ஈண்பொரீஇ நாயனையார் 

கேண்மை கெழீஇக் கொளல்வேண்டும்--யானை 

யறிந்தறிந்தும் பாகனையே கொல்லு மெறிந்தவேன் 
மெய்யதா வால்குழைக்கு நாய், 

(இ-ள்,) யானை அனையவர் - யானையைப் போன்றவர்சள2,ரண்பு- 

சினேகத்தை, ஒரீஇ - விட்டு, சாய் அனையார் - நாயைப்போன்றவர்சகளத, 

கேண்மை - சனேசத்தை, கெழிஇச் கொளல் - சேர்த்துச் கொள்ளுதல், 
வேண்டும் - தகுதி : (ஏனெனில்),--யானை,--௮றிர் த.௮றிர் தம் - பலகாலம் 
பயின்றிருர், தம், பாசகனையே - (தனக்கு உணவு முதலியன கொடுத்தக்சாத் 
இடும்) பாசனையே, சொல்லும்---; நாய்--, எறிர்.2 வேல் மெய்யது ஆ - (சன் 

னையுடையவன் தன்மேற் சனர்.த) எறிர்த ஆயம் சன்உடம்பில்தைச் துள் 
எ தாயிருச்சையிலும், வால் குழைக்கும் - வாலைச் குழையவைத்து ஆட்டிச் 

கொண்டு தன்எளிமையையும் அன்புடைமையையும் சாட்டிகிற்கும்; (௭-று,) 

பலசாலம் தம்மாற் பற்பலவுதவிகளைப் பெழ்றிருர்தும் அவற்றை யெல் 

ஜர்ம் அடியோடு மறர்து தம்மிடம் யாதாயினும் ஒருபொழுது சோபத்



Lined, | ௨௨ - அம் அதிகாரம்,--ஈட்பாராய்தல், ௧௮௩. 

அச்குச் சாரணமொன்று சாணப்பட்டதாயின் ௮தனையே பிரதானமாகக் 
சொண்டு எப்பொழுதும் மனத்திலே மறவாது அடச்வைத்திருந்து ௪ம 

யம்பார்த்து ௮ழிச்குர் சன்மையரோடு ஏனேகஞ்செய்யலாசாத ; தம்மாற் 

செய்யப்பட்டுவரும் பெரிய அபகா.ரங்கள் பலவற்றையும் மறச்திட்டுத் தம் 

மால் முன்பு ஒருகாலத்துச்செய்யப்பட்டதொரு சிறியஉபசாரத்தையே 
உள்ளச். திற் சொண்டு பாராட்டும் இயல்பினருடனே சனே௫க்கவேண்டு 

மென்பசாம், ஏதுவணியோடு சேர்க்த உவமையணி, 

ஒருவி, கெழுவி என்னுஞ் சொற்கள் விசாரப்பட்டு *ஓரீஇ*, (கெழீஇ£ 

என ௮ளபெடுசத்தன; சோல்லிசையளபெடை. அறிர்தறிச்து - அம்த்த, 
மிகுதிப்போநளது. வேல் - ஆயுதமென்னுமாத்திரையாய் நின்றது, ஆ- 
ஆசவென்பதன் விசாரம்: இதனிறுதியில் இழிவுசிறப்பும்மை விசாரத்தால் 
தொச்சத. ₹பாகனையே? என்ற ஏகாரழம்உயர்வுசிறப்பே, யானை, சாய்- 
இவை, இங்குச்சாட்டிய குணத்துக்குமாத்திரமே சிறியார்க்கும் பெரியோர் 
க்கும் முறையே உவமை. வேண்டும் - தேற்றப்பொருளதோர் வியங்சோள். 

இங்கே ஈன்றிமறவாத நற்குணமுடையோர்ச்குச் தாழச்தமிருசமா 

இய நாயை உவமைகூறியத, இழிவுவமைக்குத்றத்தின்பாற்படாது; * மிகு 
தலுங் குறைதலும் தாழ்தலு மூயர்தலும், பான்மாறுபதெலும் பாருபா 

டுடைய!? என்ற தண்டியலங்கார சூத்திரத்தாலும், அதன் உரையாலும் 
உயர்ச்தபொருளை இழிர்சபொருளோடு உவமித்தல் புன்புலவர்புணாக்குங் 

சால் சறெப்பின்மை தெரிர்து ஆன்றோராற் குற்றமென்று தள்ளப்பட 
லும், அதுவே ஈன்புலவர்புணர்ச்குங்கால் சறப்புடைமை தெரிர்து ஆன் 

ரோ.ரா.ற் குணமென்று சொள்ளப்படுசலுங் காண்க, இவ்வாறு ஈல்லிசைப் 

புலவர் செய்யுள்களில் வருவன கண்டுகொள்க. (௩) 

௨௧௫. பலராளும் பக்கத்தா ராயினு நெஞ்சிற் 
சிலராளு மொட்டாரோ டொட்டார்--பலநாளு 
நீத்தா ரெனக்சை விடலுண்டோ தந்நெஞ்சத் 

தியாத்தாரோ டி.யாத்த தொடர்பு, 

(இ-ள்,) பல சாளும்-பலதினமும், பக்கத்தார் ஆயினும் - தமதுபச்ச 

தீதிலேயே வாழ்ச்துள்ளவர்களானாலும், நெஞ்சில் உட்டாரோடு-மனத்திற் 
பொருத்தமில்லாசவர்களுடன், சில சாளும் - சலகாளாயினும், ஒட்டார் - 
சேமாட்டார், (அறிவுடையோர்) ; தம் நெஞ்சத்து - தமது மனத்திலே, 
யாத்தாரோடு - (அன்பாதி) கட்டப்பட்டவர்சஞடனே, யாத்த - கொண்ட, 
தொடர்பு - சனேகத்தை, பல நாளும் நீத்தார் என - (அவர்) பலகசாலமாய் 
(த தம்மை) விட்டிள்ளா ரென்று கருதி, கைவிடல் உண்டோ - (அறிவுடை 
யோர்) நீங்கவிடுதல் (உலகத்தில்) உண்டோ? [இல்லையென்றபடி]; (எ - ற.) 

சினேசத் துக்கும் ஈனேகமில்லாமைச்குப்காமணம்,எப்பொழுதும் ௮௬௫ 

லிரு.த்தலும் இல்லாமையு மன்று; மனங்கலச்திருத்தலேயா மென்பதாம், 

செடுர்தாரத்திலுள்ள சூரியனோடு தாமரைமலர்க்குச் ரசேசமும், எப்பொ 

முதிம்அருேேயுள்ள தவளையுடனே ௮ சம்குச்சிசேசமில்லாமையக் சாண்ச,
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பலநாளும், சிலசாளும் என்ற உம்மைகள் - முறையே, உயர்வுறெப்பு 
இழிவுசிறப்புப் பொருளன; இர் தஉம்மைகள் - முறையே, சாளினத மிகுதி 
யையும் குறையையும் விளக்குவன. பச்சகம் - பகூமென்னும் வடமொழியின் 
திரிபு. கெஞ்சத்தியாத்சாரோடியாத்த - குற்தியலிகரங்கள், அலகுபெற 

வில்லை. கெஞ்சத்திற் லராளும் ஒட்டார் என எடுத்து, மனத்திற் லரசாளா 
யிலும் ஒன்றுபடாதவர் எனவும் உரைக்கலாம், (௪) 

௨௧௫. கோட்டுப்பூப் போல மலர்ந்துபிற் கூம்பாது 

வேட்டதே வேட்டதா நட்பாட்ச. தோட்ட 
சயப்பூப்போன் முன்மலர்ந்து பிற்கூம்பு வாரை 

ஈயப்பாரு ஈட்பாரு மில், 

(இ-ள்.) கோடு பூ போல - மரக்களைகளிலுண்டாகின்௦ மலர்போல, 
மலர்ர்த - (முன்னே முக)மலர்ச்சிபெழ்று, பின் கூம்பாது - பின்பு(அம்மலர் 

ச்சி) குவியாமல், வேட்டசே வேட்டது - (முன் ஒருவரோடொருவர்)விருப் 
பங்சொண்டதுவே விருப்பமாயிருப்பது, நட்பு ஆட்டி ௮ம் - சனேகதருமத் 
தைச்சாத்தலாகும்; தோட்ட கயம் பூ போல் - தோண்டப்பட்ட நீர்கிலையி 

லுண்டாறெ மலர் போல, முன் மலர்ச்.து - ரூ.தலில் (முச)மலர்ச்சொட்டி, 
பின் கூம்புவாரை - பின்பு(அம்மலர்ச்சியொழிச் து முகஞ்)சுரும்குபவர்களை, 
சயப்பாரும் - விரும்புபவர்களும், ஈட்பாரும் - னேடிப்பவர்சளும், இல் 

இல்லை; (௭ - று,) 
உவமையணி. சோட்டுப்பூ, சொடிப்பூ, நீர்ப்பூ, புதற்பூ எனப் பூ சான்கு 

வகைப்படும்; நிலப்பூ என ஒன்று கூட்டி ஐர்தென்பாரு மூளர், ஆம் - ஆனா 

மென்பதன் விகாரம். சோட்ட - தோகெளையுடைய எனவும் உரைச்சகலாம், 

௨௧௬, கடையாயார் நட்பிற் கமுகனைய ரேனை 

யிடையாயார் தெங்கி னனையா--தலையாயா 

ரெண்ணரும் பெண்ணைபோன் நிட்டஞான் நிட்டதே 
தொன்மை யுடையார் தொடர்பு. 

(இ-ஊள்.) கடை ஆயார் - €ழ்ப்பட்டவர்கள், ஈட்பில் - சேசதரு 

மத்தில், சமுகு ௮அனையர்-பாச்குமரச்தைஓச் இருப்பா; ஏனை இடை ஆயார்- 
மற்றை ஈத் சரமானவர், தெல்கின் அனையர் - தென்னைமரச்தை ஓத்திருப் 

பர்) தலை ஆயார் - முதல்தரமானவர்சளாகயெ, தொன்மை உடையார் - பழ 

மையென்னும் பெருங்குணத்தையுடைய மேன்மச்கள2, தொடர்பு - னே 
சம், எண் ௮ரு பெண்ணை போன்று-நினைச் தற்கும் அருமையான (சிறப்பை 

யுடைய) பனைமரத்சை ஓத்து, இட்ட ஞான்று இட்டசே - ஈட்ட ௮ச்சால 
த்தில் ரட்டசன்மையதே; (௪ - று) 

பாச்குமாம்போல ஒருராள் உபச. ரணை தவிர்ர்சாலும் பயன்செபகர் 
அதமர், சென்னைமரம்போல இடையிடையேஉபசரணையில்லா மற்ஹேோ 
பயன் கெடுபவர் மத். இியமர், பனைமரம்போல முதவில் ஈட்டு ௫ 

மேயன்றிப் பின்புஒருசாலச்சிலும் யாசோருபசரணையையும் வெள்டாமல் 
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என்றும்ஒருபடிப்படப்பயன்படுபவர் உத்தமர் என்பதாம், !'உத்தமாதா மீயு 

மிடத்தோங்குபனைபோல்வரே, மத்திமர்கார் தெங்குகனை மானுவரே-முத்த 

லரும், ஆங்கமுகு போல்வ ரதம ரவர்களே, தேங்கதலியும் போல்வர் தேர் 
நத? என்னும் நீதிவேண்பாவையுக் சாரண்க. உலமையணி. 

கமூகு - க. ரமுகம் என்னும் வடமொழியின் திரிபு. தெம்கின் - இன் 
சாரியைநிற்க இரண்டனுருபு தொச்கது. பின்னிரண்டடிச்கு வேறுவகை 
யாக அர்வயித்துப் பொருளுரைப்பாரு முளர்;,௮த பொருர்துமாயிற் சொ 

ள். பழமையாவது - ஒருகாற்செய்த ஈட்பைப் பலகாலம் பாராட்டு 

தன்மை; இனி, பரம்பரையாகவரும் ஈற்குண மென்றும் கொள்ளலாம். (௬) 

௨௧௭, கழுநிருட் காரடகேலு மொருவன் 
விமுமிசாச் கொள்ளி னமிழ்தாம்---விழுமிய 
குய்த்துவையார் வெண்சோறே யாயிலு மேவாதார் 
கைத்துண்டல் காஞ்சரங் காய், 

(இ-ள்,) கழு நீருள் சார் ௮டகு ஏனும் - அரிசிகழுவிய நீரிற் சமைத்த 

கறுத்த இலைச்கறியே யாயினும், ஒருவன் - ஒருச்தன், விழுமிது ௮ கொள் 

ஸின் - சிற்த அன்புடையதாக (ச்சொடுச்ச)ப்பெற்றால், அ௮மிழ்.து அம் - 
(௮2) ௮மிருதம்போ லின்சுவையதாகும்; விழுமிய-சிறக்த, குய் - sroi ss 
கறிகளோடும், துவை - துலையல்களோடும் கூடி, ஆர் - நிறைந்த, வெள் 
சோறே ஆயிலும் - வெண்மையான ஈல்லரிசசசோறே யானாலும், மேவா 
தார் கைத்து உண்டல் - சன்னைச்சனே௫யாதவரது கையிலுள்ளதை உண் 

ணுதல், காஞ்சிரம் காய் - எட்டிமரத்தின்காயைச் தின்பதுபோல இன்னா 

தாகும்; (௭- று 

இச்சவியின்சருத்தே €ழ்௮இிகாரத்து ௬, ௭, ௧௦, மூன்றுபாடல்களிழ் 

கூறப்பட்ட, 

கழுநீர்-கழுவுரீர்என்பதன்விசாரம்; வினத்தோகை, சோழேமாயிலும் 
என்றதிலுள்ள ஏகாரமும், உம்மையும் - உயர்வுிறெப்பு, கைத்து - பொ 
ருள் என்றபடி, (er) 

௨௧.0, நாய்க்காற் சறுவிரல்போ னன்கணிய ராயினு 
மீக்காற் றுணையு முதவாதார் நட்பென்னுஞ் 
சேய்த்தா லுஞ் சென்று கொளல்வேண்டுஞ் Or triton dg 
வாய்க்கா லனையார் தொடர்பு, 

(இ-ள்.) சாய் கால் று விரல் போல் - நாயின்கால்களிலுள்ள சிறிய 
விரல்கள்போல, ஈன்கு ௮ணியர் ஆயினும் - மிக௮ர௬இல் கெருங்கியுள்ளவ 
ச்ரனாலும், ஈ சால் தணையும் உதவாசார் - ஈயின்சாலளவாூலும் உதவிசெய் 

யாதவர்கள, ஈட்பு - சினேகம், என் ஆம் - யாதுபயனுடைச்தாம்?[ஒரு' 

பயனும் உள்ளதன் றென்றபடி]; செய் விளைக்கும்-கழனியைப்பயிர்விளையும்' 
படி. செய்கின்ற, வாய்ச்சால் - நீர்ச்சாலை, அனையார் - ஒத்து மிகஉதவுபவர் 
களது, தொடர்பு - னேசத்தை, சேய்த்து அலும்-தா.ரத்திலுள்ள தாயினும், 

சென்று சொளல் வேண்டும் - போய்ப் பெறவேண்டும் ; (௭ - ம.) 

24,



௧௮௬ நாலடியார். [போருட் 

அணியரயினும்? என்ற உம்மை - உயர்வு?றப்பு, *ஈக்காற்ழுணையும்” 
என்ற உம்மை - இழிவுறப்பு. *சேய்த்தானும்” என்ற உம்மை - உயர்வுற 
ப்பு, ஈச்சால் என்றது, இங்கே சறுமைக்கு எடுத் துச்சாட்டிவதோ ரளவு; 
ஈச்ிறசன்னதோர்தோலறினும்”” என்றவிடத்து 4ஈச்சிறகு” போல, ஈ - 
பெயர்ச்சொல் ; ஒருபறவை, செய் - கழனியாதலை 'ஈன்செய், :புன்செம்* 

என வழக்கிலும் காண்க, வாய்க்சால் - நீரோடும்கால், (௮) 

௨௧௯. தெளிவிலார் ஈட்பிற் பகைஈன்று சாதல் 
விளியா வருநோயி னன்ரு--லளிய 
விகழ்தலிற் கோற லினிதேமற் றில்ல 
புகழ்தலின் வைதலே ஈன்று. 

(இ-ள்.) தெளிவு இலார் ஈட்பின் - செளிவான அறிவு இல்லாதவராக 

ஞடன் கொள்ளுஞ் சிரேசச்சைச்சாட்டிலும், பகை- (அவருடைய) விரோ 

தீம், ஈன்று - ஈல்லது; விளியா வரும் சேயின் - எவ்வுபாயத்தாலுச் தீரா 

மல் நீடிச்துவருற வியாதியைக்சாட்டிலும், சாதல் - இறத்தல், நன்று - 

சல்லத; அளிய இகழ்தலின் - (ஒருவன தசெஞ்சம்) மிசப்புண்படும்படி நிர் 
இத்தலைச்சாட்டிலும், கோறல் - சொல்லுதல், இணிது - ஈல்லது ; இல்ல 

புகழ் தலின்-(ஒருவனிடத். த) இல்லாச குணங்களைச சொல்லித் pHs sews 

காட்டிலும், வைதலே - இிட்டுதலே, சன்று - நல்லது ; (௪ -ஐ.) 

மூடனுடையபகைமையாற் பெரும்பாலுர் துன்பமேஉண்டாசாது,ஒரு 
சால் உண்டானாலும் ௮த எளிதில் ஒழித்சற்குச் கூடியதாயிருக்கும், அங்கன 
மன்ராயினும் அதனாலுண்டாகுச் திங்னும் அவனத ஈண்பினா லுண்டாகுர் 

தீல்குகள் மிகப்பலவாம் ஆதலின், *தெளிவிலார்ஈட்பிற் பகைஈன்று” என் 
ரர், சா.தலினின்னா தில்லை”? என்.றபடி ஒருவனுக்கு எல்லாத் துன்பங்களி 
னும் மிச்சதெனப்படுகிற மரணவேதனையைச் தீராதவியாதியினும் ஈன்று 
என்றத,ஆதாரமானஉடம்பு 8ங்கெவாறே உயிர்க்குத் துன்பநுகர்ச9 இன்றா 
மாதலின், மரணத்துன்பத்தினும் மிகுர்த துன்பத்தைச் தருவது மிர்தனை 

என்பது, மூன்றாம்வாக்யெத்தின் கருத்து, *இல்லபுகழ்தலின் வைதலே 

சன்று”என்றது,;இல்லாததைச்சொல்லிப்புகழ்தலின் இழிவை விளஎக்குதற்கு. 

தெளிவ இலார் - ஆராய்ந்து தேறி ஈம்பப்படாசவ ரென்றும் கொள் 

எலாம். தெளிவு - தொழிற்பெயர், பகைமை யென்னும் பண்புப்பெயர் 

சுறுபோயிற்று, விளியா - எறுகெட்ட எ.இிர்மறைவினையெச்சம்; பெயரெ 

ச்சமாசச்சொண்டு, மேல் ௮௬ எனப் பதம்பிரித்த, நீங்காத அருமையான 
சோயென்றுங் கொள்ளலாம், மற்று - அசை. இல்ல - பெயர். 

அதிசாரம் ஈட்பாராய்த லாதலால், முதல்வாக்செயத்சை உபமேயமாச 
வும், மற்றைமூன்றையும் உபமானமாகவுங் கொள்க, (௧) 

௨௨௦. மரீ இப் பலரோடு பன்னாண் முயங்கப் 

பொரீ இப் பொருட்டக்கார்க் கோடலே வேண்டும் 
பரீஇ யுயிர்செகுக்கும் பாம்பொடு மின்னா 
மரீ இஇப் பின்னைப் பிரிவு.
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(இ-எ்.) பலரோடு - ௮சேசம்பெயருடனே, மரீஇ - சேர்ர்து, பல் 
நரள் - அசேகராட்கள், மூயங்9 - சலர்து, பொரீஇ - (தம்குணமும் gar 

குணமும்) ஓத்து, பொருள் தச்சார் - ஈன்குமதிக்கும் பொருளாசத் தச்ச 
வர்களை, கோடலே - சனேகஞ்செய்துகொள்ளுசலே, வேண்டும் - தகுதி; 
பரீஇ - கடித்து, உயிர் செகுச்கும் - உயிரையொழிக்கின் ற, பாம்பொடும் - 

பாம்போடாயினும், மரீஇ - சரேசஞ்செய்து,பின்னை பிரிவு - பின்பு அதனை 
விட்டுீங்குதல், இன்னா - தன்பர்தருவதாம்; (௪ - று.) 

அர்க்குணமுடையவசோடு சரேகஞ்செய்து பிரிர் தாலும் மனவருத்த 

முண்டாமாதலால், பின்னொருசாலத்தும் பிரியவேண்டாதபடி. முன்னமே 

ஒருவரிடத் தள்ள குணத்தைப் பழடுப்பார்த்தறிஈ. து னே௫ச்சவேண்டு மெ 
ன்பதாம், இச்செய்யுளில் முந்தின வாச்கியத்திற் கூறிய சித்தார்தத்ிற் 

குப் பிர்தினவாக்கியத்திற் சா.ரணங்சாட்டி கிறுத்இனமையால், எதுவணி. 

மருவி, பொருவி, பரிர்து என்னும் இறர்சசால வினையெச்சங் 
கள்-மரீஇ, பொரீஇ, பரீஇ என விகாரப்பட்டு ௮ளபெடுத்சன; சோல்லி 

சையளபேடை. சான்காமடியில், ம£ீஇஇ - ஈரளபெடை; சான்குமாத் 

திரை, பொருட்டச்சார்-உபயோசமாகத் தச்சர், பாம்பொடும், உம்மை- 

டுமிவுசிறப்பு. இன்னா என்பதை இன்னாது என்பதன் ஈறுதொகுத்தலாக 

வாயினும், பிரிவு என்பதைப் பன்மை குறிச்கும் பால்பசகாவஃறிணைப் பெய 

ராசவாயினுங் கொள்ச, தக்சார்க்கோடல் என்பதில், உயர் திணைமீற்று ரகர 
தி.தின்முன் வன்மையிக்ச து, இரண்டாம்வேற்றுமைச்சொசை யாதவின், 

இச்செய்யுளில் சான்கு௮டியிலும் எதுகையில் உயிரஎபெடை வர், 

அளபுத்தோடை. 

கூடிப்பிரியேல்,”?4;இணச்சமறிர் திணங்கு””என ஒளவையார் கூறியதும் 
இக்கருத்சேபற்றியாம். 4*விலங்கேயும் தம்மோடுடனுறைதன் மேவும், சலச் 

தாரைச் சைவிடுசலொல்லா--விலங்கருவி, தா.அயிழியுமலைசாடவின்னாதசே, 
பேஎயோடானும்பிரிவு*” என்னும் பழமோழிச்செய்யுள் சோக்கத்தச்ச த, 

₹யஸ்யசஜ்ஞாயதே ஸ்ரீலம் ஈ குலம் ஈ ௪ ஸம்ஞ்ரய? - ஈதேஈஸங்க இம்குர் 

யாத்!” என்னும் ௨டநான் மேற்கோள் இங்குச் சவனிச்கத்தக்க து, 

[தோலகாப்பியம்-எழத்ததிகாரம்-நூன்மாபு-சூ-௬.] “நீட்ட ம்வேண்டி 
னல்வள புடைய, கூட்டி யெழூ௨த லென்மனார் புலவர்”? என்னுஞ் சூத்திர 
வுரையில் ஆரியர் ஈச்௫னார்ச்ணியர் கூறுமாறு: அவ்வளபுடைய” எனப் 

பன்மையாகச் கூறியவதனான் இவரும் சான்குமாத்திரையுப் சொண்டார். 
என்னை? இவ்வாடிரியரை :மூச்துநூல்கண்டு? என்றா ராசலின், மாபு.ராண 

த்தி:செய்யுட்க ளோசை சிதையுங்கா லீரஎபு,மையப்பாடின்றி யணையுமா-- 

மைதீரொற், நின்றியுஞ் செய்யுட்கெடி. னொற்றை யுண்டாக்கு, குன்றுமே 
லொழ்றளபும் சொள் '* என்ற சூத்திரத்தான் ௮வர்கொண்ட சான்குமாத் 

இரையும் இவ்வாஇரியர்ச்கு ஒதல்வேண்டுதலின், அது *தூஉஉத்தீம்புகைத் 

தொல்விசும்பு,?? பேஎஎர்த்துச்கொல்,” செராஅ௮ய்வாழியகெஞ்சு,??



01.0) நாலடியார். | போருட் 

₹'இலாஅஅர்ச்டில்லைத்தமர்,"? *விரா௮அய்ச்செய்யாமைசன்று,"? (:மரீஇஇப் 

பின்னைப்பிரிவு””? எனச் சான்றோர்செய்யுட்களெல்லாம் கான்குமாத் திர 
பெற்றுநிற்றலின், அன்றி, மூன்றுமாச்திரைபெற்றனவேல் ஆடரியத்தளை 
தீட்டுச் செப்பலோசை கெடுமாயிற்று. இங்கனம்௮ளபெடாதுகின்று ஆட 
ரியத்தளை தட்டுிற்பன சலிச்குஉறுப்பாயெ சொச்சகவெண்பாச்சள் இவை 

யல்லனவென்று உணர்க,””?--என்ப.து, 

இனி, தொல்காப்பியத் தச் *'செய்யுஸியவில் நேரீற்றியற்2”” என். 
னுஞ் சூத்திரத்தின் (ளி, ௮, தாமோதரம்பிள்ளேயலர்கள் ௮சசிட்ட) உரை 

யில் *உருஅர்ச்குறுகோ யுரைப்பாய் கடலைச், செரா௮ய் வாழிய கெஞ்ச” 

aera, “sory இளிகடியும் கானக காட, விலாஅர்ச் இல்லைத் தமர்?” 
எனவும் தளைவகையின்றி வந்தன? என்றும், தரவும் போக்கும்””என்ற சூத் 
இரத்தின் உரையில் இல்கனம் பாவேறுபடாமையினன்றே !'உறுஅர்க்குறு 

சோ யுரைப்பாய் கடலைச், செறா௮ய் வாழிய நெஞ்சு”” என்பதை வேண்பா 
என்பாமாயிற்றேன்பது” என்றும் காணப்படுவதை உற்றுநோச்குமிடத்த, 

செய்யுளியலுக்கு டை. பிள்ளையவர்கள் அச்சிட்டுள்ள உரை '(நீட்டம் வேண் 
டின்”” என்னுஞ் சூத். தரத்தின் ஈச்சினார்க்னியருரையோடு மாறுபடுதலின், 
௮வர்கள் அச்சிட்டுள்ள செய்யுளியலுரை ஈச்சினார்ச்ணெயருரையல்ல 

வென்,று ஊடூச்சப்படன் றத. (௧0) 

  

Qh = ஆம் அதிகாரம்--நட்பிற்பிழைபோறுத்தல். 

௮ஃதாவது-தம்மாற்சினேடஇச்சப்பட்டாரிடத்.து உள்ளனவாகும் பிழை 

களைப் பொறுத்தல். ஆராய்ந்த சினேடுக்கப்பட்டாராயினும், பொறுக்சப் 

படும் குற்ற முடையராதலாலும் விதிவசத்தாலும் உரிமையாலும் ௮ச்ஈட் 

டார் தமக்குப் பிழைகளைச் செய்தல் கூடும்; ௮௨ற்றைப்பொறுப்பது அவ 

ரைச் சனேசஞ்செய்தாரது கடமையாம்; அதலின், இவ்வதிகாரம் ஈட்பா 

ராய் தவின்பின் வைக்கப்பட்டது. ஈட்பு - ஈட்டார்க்குக் தோழிலாதபேயர், 

பிழை-முதனிலைத்தொழிற்பெயர். திருச்குறளில் *ஈட்பாராய்கல்” என்னும் 

அதிகா ரத்தின்பின் பழமை” என்னும்௮இிசாரத்ை வைத்ததற்குப் பரிமே 

லழகர் இச்சா. ரணமே கூறிப்போர்தவாறு சாண்ச, 

௨௨௧. நல்லா ரெனத்தா ஈனிவிரும்பிக் கொண்டாரை 

யல்லா ரெனினு மடக்இக் கொளல்வேண்டு 

நெல்லுக் குமியுண்டு நீர்க்கு நுரையுண்டு 

புல்லிதழ் பூவிற்கு முண்டு, 
(இ-ள்.) ஈல்லார் என தாம் ஈணி விரும்பி சொண்டாரை - ஈற்குண 

சற்செய்சையுடையாரென்று ஆராய்ர்தறிஈ்து செளிர்து தம்மால் மிகவிரும் 

பிச் சனேசஞ்செய்.துகொள்ளப்பட்டவரை, அல்லார் எனிலும் - (பின்புஒரு 

சாலத்தில் முன்பு தாம் தேறியபடி) ஈர்குண ஈற்செய்சை யுடையவ ரல்லா 

தவ ரென்று சண்டாலும், ௮டச்ச சொளல் வேண்டும் - (௮வர்குற்றங்களைப்



பால்,] ௨௩- ௮ம் அதிகாரம்.நட்பிற்பிழைபோறுத்தல். ௧௮௯ 

பிறர் ௮றியச் கூறி வெளிப்படுத்தாமல் தம்மனத்திலேயே)௮டச்சிவைத்துக 

கொள்ளுதலே தகுதி; (ஏனெனில்),--ரெல்லுக்கு உமி உண்டு-(யாவராலும் 
உணவின்பொருட்டு மிகவிரும்பிச்சொள்ளப்படுகிற)ரெல்லுக்கும் (பயன ற்ற) 

அதன் உமியாகய குற்றம் உள்ளது; நீர்க்கு நுரை உண்டு - (யாவராலும் 
பானத்தின்பொருட்டு மிசவிரும்பி சாடியடையப்படுகிற) நீருக்கும் நுரையா 
இயகுற்றம் உள்ளத; பூவிற்கும் புல் இதழ் உண்டு - (ஏிறப்புடைய) மலருக் 

கும்(பயன ற்ற) அதனை மேல்தழுவியுள்ளபுறவிதழாகியகுற்றம்உள்ள ஐ;(௭-று.) 

பல சிறந்த குணங்களையுடைய உயர்ர்த பொருள்களிலுஞ் சில குற் 
றீங்ச ளிருக்கை உலகவியல்பே யாதலாலும், குற்றம்பார்க்கிற்குற்றமில்லை”? 

என்றபடி ஓவ்வொருவரிடத்துங் குற்றத்தையே சோக்கினால் ஈண்பரில்லை 
யாகு மாதலாலும், தம்மாற்ினே இச்சப்பட்டாரிடத் தப் பின்பு சாணப்படுங் 
குற்றங்களையெல்லாம் பாராட்டாமல் ௮வரிடத் தள்ள குணம்களையே முச் 

இயமாசச் கொள்ளவேண்டு மென்பதாம். அ௮டகச்கிச்சகொளல் - இரகசியச் 

தில் அவர்க்குத் தாம் ௮றிவுகூறி அவர்களை அடங்கச்செய்து வைத்துச் 

கொள்ளுதல் என்றும் உரைகூறலாம். 

பின்னிரண்டடிகளிற்கூறிய மூன்றுஉபமானங்கள் எத்தனை ஈற்குணநமு 

டையாரிடத்தும் குற்றங்கள் காணச்கூடு மென்ற உபமேயத்தை விளக்கு 

தலால், பிறிதுமோமிதல் என்னும் அலங்காரம்; வட நூலார் அப்ரஸ்துதப்ர 

FIDO என்பர். 

விருத்திராசரனை வதைச்ததனால் இர்திரனைத்சொடர்ச்த பிரமகத்தி 

யைச் தொலைச்கும்பொருட்டு ௮வன் அசுவமேதயாகஞ்செய்து திருமாலைப் 

பூசிச்சவே,அப்பிரமகத்தி தவர்கள்கியமன த்தின்படி சான்குகூருப்பிரிர் து 

ஒன்றினால் வெள்ளம்புரண்டுவரும் ஆற்றிலும், மற்றொன்றாற் சவட்டுநிலத் இ 
லும், வேறொன்ருற் பருவம்வர்ச பெண்களிடத்தும், இன்னொன்றால் வதை 

செய்பவரிடத் தஞ் சென்றிருக்க சென்றும், வெள்ளத்தில் நரையாபயெ 

பகுதியே ௮ச்கொலைப்பாவத்தின் வடிவ மென்றும் நூல்களிழ் கூறப்படுகிற 
வரலாற்றால், நீருக்கு நுரை குற்றமாதல் அறிக. ::மங்கலமாக யின்றியமை 

யாதி, யாவருமகிழர்.து மேற்கொள மெல்கிப், பொழுதின் மூகமலர்வுடை 

யத பூவே”? இதனால், பூவின் சிறப்பை அறிக, 

ஈனி - விசேடித்தஉரிச்சொல், இரட்டுறமோமீதலென்னும் உச்தியால், 
புல்லிதழ் என்பதற்கு - பண்புத்தொகையாய், இழிவான இதழென்றும் ; 

வினை த்தொகையாய், தழுவியுள்ள இதழென்றும் ஒருங்கு உரைகொள்ளப் 

பட்டத: முறையேபுன்மையான இதழென்றும், புல்லிய இதழென்றும் விரி 

யும், மேல் ஈன்றியில்செல்வம் என்னும் ௮திகாரத்து ௬ - அம் பாட்டிலுள்ள 

ரரறாத்தகடு!” என்பதனோடு ஒப்பிடத்தச்சத, பூவிற்கும் என்ற உம்மை - 

இறக்தது தழுவியது, * எஞ்சுபொருட்ளெவி செஞ்சொலாயிற், பிர்படச் 

இளவார் முற்படக் செத்தல்"? என்ற தோல்காப்பியவிதியால், உம்மை 

யில்லாத சொற்கள் முன்னும், உம்மையுள்ள சொல் பின்னும் வைக்கப் 

பட்டன, இனி, உயர்வுசறப்பும்மையாசச்சொண்டு, கெல்லுக்கு மீர்ச்கு 

என்பவற்றோடும் கூட்டலாம். (௪)



௧௯௦: நாலடியார். | போருட் 

௨௨௦, செறுத்தோ நுடைப்பிலுஞ் செம்புனலோ டூடார் 

மறுத்துஞ் சிறைசெய்வர் நீர்சசைஇ வாழ்நர் 
வெறுப்ப வெறுப்பச் செயினும் பொறுப்பரே 

தாம்வேண்டிக் கொண்டார் தொடர்பு. 

(இ-ள்.) செறு தோறு உடைப்பினும் - (தாங்கள்) அடைகச்குச்தோறும் 
உடைச் தச்சொண்டு போவதாயினும், செம் புனலோடு ஊடார் - ஈல்ல£ரு 

டனே சிறுகோபமும் கொள்ளாதலவர்களாய், நீர் ஈசைஇ வாழ்சர்-சண்ணீ 

ரைப் பயன்படுத்த விரும்பி வாழ்பவர்கள், மறுத்தும் கிறைசெய்வர்-மறுபடி. 

மறுபடி. ௮ணை கோலி (அர்நீபை)க் கட்டிவைப்பார்கள் : (௮துபோலயவே),-- 

வெறுப்ப வெழுப்ப செயினும் - வெறுக்கத்தக்க குற்றமான காரியங்களை 

(ஒருவர்) வெறுப்புண்டாம்படி. மிகுதியாகச் செய்துவர்தாலும், தாம் வேண்டி. 

தொடர்பு சொண்டார் பொறுப்பர் - தாம் விரும்பிச சனேசஞ் செய்து 

கொண்டவர் (அவரைப் பிழை) பொழப்பர்; (௪ - று.) 

எடூத்துக்காட்டுவமையணி,. செறு தோறு - அடச்குச்சோறும்; செறு 
தீதல் - அடக்குதல், செறு தோறு - வினைத்தொகை; தொறுஎன்பதன் நீட் 

டல்விசாரமான தோறு என்பது இடைச்சொல்லாயினும் பெயர்ச்சொல் 

தன்மைப்பட்டுநிற்றலால், செ.றஎன்னுங் சாலங்கரச்தபெயரெச்சம் அத 
னைக் கொண்டது, வினைத்தொகை உகரமுன்னர் இயல்பாதற்குரிய இது 

(செறுத்தோற” என வருமொழிழுதல்வலி மிச்குவக்சஐ, சந்தவின்பப்போ 

நட்டு, உம்மைஇரண்டும் - இழிவுறப்பு ; மறுத்தும், உம்மை - இறந்தது 

தழூவிய எச்சம், சிறைசெய்தல் - புறத்துசசெல்லவொட்டாது தடுத்தல், 

ஈசைஇ-சொல்லிசையளபெடை, வெறுப்ப என்னுஞ் சொல் இரண்டனுள், 

முூன்னது-எதிர்காலப் பலவின்பால் வினையாலணையும் பெயர் ; பின்ன து- 
செயவெனெச்சம், காரியப்பொருளத, இரண்டையும் எச்சமாகவே 

சொண்டு, தன்பங்களை யென வருவித்து, மிகுதிப்பொருளில்வர்த ௮டுச் 
கெனினுமாம். இரண்டையும், பலமுறைசெய்தலாகய பொருள்கிலையில் 

வந்த பலவின்பாற்பெயரின் ௮0ககரகக் கொள்ளலாகாது, (வெறுப்பசெ 

யின்? என ௮ஃறிணைப்பன்மைப் பெயர்முன் வருமொழிமுதல்வவி இமல் 

பாசவேண்டு மாதலால். (௨) 

௨௨௩, இறப்பவே தீய செயிலுந்தன் னட்டார் 
பொறுத்த றகுவதொன் றன்றோ--நிறக்கோங் 
குருவ வண்டாரக்கு முயாவரை நாட 

வொருவர் பொறையிருவர் ஈட்டு. 

(இ-ள்.) நிறம் கோங்கு - ஈல்லகிறமுள்ள சகோங்கும.சத்தின் மலர்களி 
லே, உருவம் வண்டு - அழூய வடிவமுடைய வண்டுகள், ஆர்க்கும் - ஓவித் 

தற்டெமான, உயர் வரை - உயர்சத. மலைகளையுடைய, சாட - சாட்டை 

யுடையவனே!--தன் ஈட்டார் - தன தூனே$தெர், இறப்பவே தீய செயி 
லும் - மிகவுச் திம்குகளையே செய்தா.ராயினும், பொறுத்தல் - (அப்பிழை



பால்.] ௨௩. தும் அதிகாரம் --௩ஈட்பிற்பிழைபோறுத்தல்,. ௧௯௧ 

களைப்) பொறுத்தல், தகுவது ஒன்று அன்றோ - (பெருமைச்குணமுடையா 

ர்ச்குத்) தகுர்திருப்பசொரு காரியமன்றோ?( ஏனெனில்),--ஒருவர்பொறை 
இருவர் ஈட்பு - ஒருச்சர் (ஒருத்தருடைய பிழையைப்) பொறுத்திடுதலே 

இரண்டுபேோது சினேகத்துக்குச் காரணமாகும் (ஆதலால்); (எ - று,) 
ஏதுவணி. *ஒநவர்போறை யிநவர்நட்பு'? என்னுஞ் சொத்றொடர், 

( தந்திமையில்லாதார் ஈட்டவர்2மையையு, மெர்$மையென்றே யுணர்பதா- 
மச்தண், பொருதிரை வச். துலாம் பொங்குநீர்ச் சேர்ப்ப, வொருவர்பொறை 

யிருவர் ஈட்பு”” என்ற பழமோழிச்செய்யுளிற் பயின்றுள்ளத, சாரணமா 
செய பொறுத்தற்குணம், சாரியமாயெ சனேகமாக உபசரிச்சப்பட்டத. 

இழப்ப - வரம்புகடச்ச; இறஎன்னும்பகுதியின டியாப்பிறர்த செயவெனெச் 
சம். திய - பெயர், உம்மை - இழிவுறப்பு, அன்றோ - தேற்றம். கோங்கு- 

ம.ரப்பெயர், அதன்சனையான மலருக்கு முகலாகுபெயர். உயர்வரை- ஐப் 

இனெ மலை. சிறர் தமலை; இரட்டுற மோழிதல். இது உயர்ச்த உயர்றெ உயரும் 
ஏனச் கரலந்தோன்ற நிற்றலால், வினைத்தொகை; இதனால் உயர்வாகிய 
மலையெனப் பண்புத்சொகையாகாது. (௩) 

௨௨௪, மடிஇரை தந்திட்ட வான்கதர் முத்தம் 
கடுவிசை கரவாய் கரையலைக்குஞ் சேர்ப்ப 

விடுதற் கரியா ரியல்பிலரே னெஞ்சஞ் 

சுடுதற்கு மூட்டிய தீ. 
(இ ள்.) மடி திரை:தச்திட்ட - மடிச்துவிழுன்ற அலைசள் கொண 

ர்ச்தசொழித்திடுதின்ற, வான் கதிர் முத்தம் - சிற்த ஒளியையுடைய முத் 
துச்சளை, கடு விசை நாவாய் - மிகுந்த வேகத்தையுடைய மரக்கலங்கள், 

௪ரை அலைக்கும் - சரைகளிலே அலையச்செய்து தள்ளுகின்ற, சேர்ப்ப - 

கடல் துறையையுடைய பாண்டியனே !--விடுதற்கு அரியார் - (ஏனேகம்)வீடு 
தற்குச் கூடாதவர்கள், இயல்பு இலரேல் - இயற்கையான நற்குணம் இல் 

லாதவராயின், (அவர்), செஞ்சம் சுடுதற்கு மூட்டிய தீ - (சமது) மனத்தை 

எரிப்பதற்கு மூட்டப்பட்ட நெருப்பை யொப்பர்; (௪ - று.) 

கூடிப்பிரிதல் கூடாதாயினும், னே இிக்சப்பட்டவர் ஈற்குணமில்லர 
மல் துர்ச்குணமுடையராயிருந்தால் மனத்திற்கு மிச்ச துன்பமேதரும்; ஆச 

லின், சனேடக்கப்பட்டவர் தம்மார்கூடியவளவு தவறின் றியொழுச பேண்டு 

மென்பதாம், 

(விடுதற்கரியார்? என்னும் பிரயோகம் மேல் ௨௨௬ - ஆஞ் செய்யு 
ளிலும், இந்த அர்த்தமுள்ள 4விடற்பாலரல்லார்? என்னும் பிரயோகம் 

அடுத்தசெய்யுளிலும் வருதல்காண்க. சாவாய் - செள? என்னும் வடமொழி 

யின் இதைவென்பர். கடலில் முத்து - சப்பி சங்கு ம.தலியவற்றிலிருர் த 

உண்டானவையும், ரத்சாகரமானதால் இயற்கையிலே உள்ளவையும். செயற் 
ஸ்சயான ஈற்குணம் சிறிதுகாலம் இருச்குமேயன்றி நீடித்து கில்லாசாத 
லால், இயல்பு” எனப்பட்டது. சுடுதற்கு - எதிர்காலவினையெச்சம்; இனி, 

இச்சொல்லை, சுடுதலென்லுச் தொழி்பெயரின்் மேற் பொருட்டுப்பொரு



௧௯௨ நால்டியார், [ போருட் 

வில்வ ச சான்சாம்வேற்றுமையாகச் கொள்ளலாகாது: இச்சொல் எதிர்கா 

லங்காட்தெலாலும், தொழிற்பெயர் பெரும்பாலும் காலங்காட்டாமையரலு 

மென்ச, கடு - சடி யென்னும் உரிச்சொல் ஈ.றுதிரிர்த த, (௪) 

௨௨௫. இன்னா செயிலும் விடற்பால ரல்லாரைப் 
பொன்னாகப் போற்றிக் கொளல்வேண்டும்--பொன்னொடு 

நல்லிற் ததைத்ததீ சாடொறு நாடித்த 
மில்லத்தி லாக்குத லால். 

(இ-்.) இன்னா செயினும் - துன்பங்கள்பலவற்றைச் செய்தாராயி 
னும், விடல் பாலர் அல்லாரை - விடத்தச்கவரல்லாதவரை, பொன் ஆக 

போற்றி கொளல் வேண்டும்-பொன்னைப்போலவேநினைத்து விரும்பி ஈன்கு 
மதித்து மேன்மையாகச் கொள்ளுதல் தகுதி; (எனெனின்),--பொன்ஜனெடு 

ஈல் இல் சதைச்ச த - பொன் முதலிய ஈற்பொருள்களுடனே (ஒருவ 

ருடைய) இறர்தவீட்டையும் எரித்தழித்திட்ட நெருப்பை, சாள் தொறும் 
சாடி. தம் இல்லத்தில் அக்குதலால் - தினந்தோறும் விரும்பி (௮வர்) தமது 

வீட்டில் வளர்ச்துவைத்தலால்; (௪ - று.) 

இர்தச்செய்யுளின் முதலடியோடு வருஞ்செய்யுளின் முதலடி. ஒப்பு 

Caress see. 

ஈன்மைதிமைபாராஅ அகப்பட்டவையெல்லாவற்றையும் எரித்தழிச்கும் 
இயல்பின தாகிய நெருப்பையும் சமைத்தல் விளச்கெரித்தல் முதலிய பிர 

யோசனங்களின்பொருட்டு உலகத்தில் எல்லோரும் தமதவீசெளில் பல 
இடத்தம் சேர்த்திருக்கவில்லையா? அதுபோலவே, சிலகாலம் தன்பஞ்செ 

ய்வாராயினும் பிறசாலத்த உதவிசெய்தல்சோக்டி அவசோடு பிழைபாராது 

பொறுத்தச் சிகேடுக்கவேண்டு மென்பதாம், நெருப்பை உபமானமாசக் 

கூறினமையின்,தர்ச்குணமுடையாரோடு மிகநெருங்சாமலும் விட்டுநீங்காம 
லும் பழசவேண்டு மென்றவாமும். 

பொன் - ஈறந்தபொருள்களுக் செல்லாம் உபலட்சணம், இன்னா- 

இனிமையென்னும் பண்பினடியாப் பிறர் 2 எதிர்மறைப் பலவின்பாற் 
குறிப்பு வினையாலணையும்பெயர், 

முன்பாட்டில் ''செஞ்சஞ் சுடுதற்கு மூட்டிய தன் மையின் - யாவ 
ரும் அஞ்சுவா ரெனக் கருதி, தீயைச் சேர்த்தல்போல ௮வரையுஞ்சேர்த் 
தல்வேண்டுமென் ற இப்பாட்டை அடுத்திருச்சவைத்தார். 

அப்ரியாண்யபிகுர்வாணோய2ப்ரிய£ப்ரியஏவஸ? - தச்தமம் தரஸாரேபி 

கஸ்யவஹ்ராவநர.த.ர£?? என்பது, இதர்குச் சேோரர்த வடநான்மேற்சோள், 

௨௨௬. இன்னா செயினும் விடுதற் சரியாரைத் 
தஇன்னாத் அறத்த றகுவதோ--துன்னருஞ்சர் 
விண்குத்.து நீள்வரை வெற்ப களைபவோ 

கண்குத்திற் றென்றுதங் சை.



பால்] ௨௩ - ஆம் அதிகாரம்,--நட்பிற்பிழைபோறுத்தல், ௧௯௩. 

(இ-ள்.) துன் ௮௬ சீர் - (பிழவிடத்தச்) சேர்தற்கருமையான றப் 

புச்களைத் தம்மிடஞ் சே ரப்பெற்றுள்ள, விண் குத்தும் நீள் வரா - ஆசாயத் 

தைச் குத்துகின்ற நீண்ட மூங்கில்களையுடைய, வெற்ப - மலைகளையுடைய 

பாண்டியனே!--கண் குத்திற்று என்று தம் கை களைபவோ-தமதுசண்ணைக் 
குத்திவிட்டசென்ற சாரணத்தால் தமது கையை வெட்டியொழிப்பார் 

களோ? [உலகச்தில் எவரும் ஒழிச்சமாட்டாரன்றோ?], (அதுபோலவே), 
இன்னா செயினும் - துன்பங்களைச்செய்தாலும், விடுசர்கு அரியாரை-விடத் 

திசாதவர்களை, தன்னா துறத்தல் - சேர்க்காமல் விட்டில், தகுவதோ - 

'தகுர்ததொரு காரியமாகுமோ? [ஆகா சென்றபடி]; (௪ - று. 

இத - எடத்துக்காட்ட்வமையணி. கையைச் திருஷ்டாச் தமாசக்சாட் 

டூனமையின், அவர் தமக்கு அங்கமாகுபவ ரென்ச, தமக்குக் கண் உவ 

மை கூறப்பட்டதனால், தம்மையும் ஒர் அங்கமாகவே சரு.துக வென்றபடி. 

யாம். இங்குச்கூறிய உவமையால், தமத அவயவங்களுள் ஒன் றில் மற்றொ 

ன்று ௮அஜாச்ரெதையினாற் பட்டு அதற்கு வருத்தத்தை யுண்டாக்கனால் Hs 

ற்சாக அவ்வருத்தும் உறுப்பைச் கோபித்துக் களைபவ ரில்லாமைபோல 

ஒருவர் மற்றொருவர்ச்குச் சோர்வினால் தீல்கிழைச்தால் ௮தற்சாச அவரை 
யழிப்பது சகுதியன்று என்பது பெறப்பட்டது. 

லரையென்னுங் சணுவின்பெயர் - மூல்இற்குச் சனையாகுபெயர், 
களைப - பலர்பால் முற்று : ஓ - எதிர்மறை, (ச) 

௨௨௭. இலங்குநீர்த் தண்சேர்ப்ப வின்னா செயினுங் 
கலந்து பழிகாணார் சான்றோர்---கலந்தபின் 
றிமை யெடுத்துரைக்குர் திண்ணறி வில்லாதார் 
தாமு மவரிற் கடை. 

(இ-ள்,) இலங்கு நீர் தண் சேர்ப்ப - விளங்குகிற நீரையுடைய குளி 

ர்ந்த சடல் துறையையுடைய பாண்டியனே !-.-இன்னா செயினும்-(தமச்குத்) 
துன்பங்சள்பலவற்றைச் செய்திட்டாலும், சான்றோர். (ஈஉற்குணஈ ர்செய்சை 

களாலும் சல்விகேள்விகளாலும்) மிச்ச பெரியோர், சலந்.து பழி சாணார் - 

(ஒருவரைச்) னே௫த்து அதன்பின் (௮வரிடமுள்ள) குற்றத்தைப் பாரா 
ட்டமாட்டார் ; கலந்த பின் திமை எடுத்து உரைக்கும் - சினேடித்தபின்பு 
(garg) GL pas tet Gachuu@s gs a p& ex o, Sex அறிவு இல்லாதார்- 

உறுதியான ௮றிவு இல்லாதவர்கள், தாமும் ௮வரின் சடை - தாங்களும் 

(தங்களுக்குத்தீச்குசெய்யும்) அவர்போலவே சடைப்பட்டவரரவர்; (எ-று,) 

£ழ்மக் களினும் மேன்மக்களுச்கு உள்ள சிறப்பு அவரிடமுள்ள குற்றவ் 

ச்ளை ஒருபொருளாச சோச்சாது பொறுத்தலே யாதலால், மேன்மச்சள் 

அங்வனஞ் செய்யாராயின் தாமும் €ீழ்மச்களாய்விவெ சென்பதாம். 

தாம் அறிவுடையராயிருர்.தும் கற்றறிமூடராய்ச் குற்றங்காணுதலால், 

அவரிற்சடை என்பதற்கு-அவர்சளினும் கடைப்பட்டவர் என்றும் உரைக்க 

லாம். சிறியோர்க்குச் குற்றஞ்செய்தல் இயல்பு; பெரியோர்க்கு ௮துபொ 

றுச்சல் இயல்பு: ஆகலே, சிறியோர் தம்இயல்பாற் செய்த குற்றங்களைப் 

2௦



௧௯௪ நாலடியார். [ போருட் 

பெரியோர் தம்இயல்பாற் பொருராயின், இயல்புகெட்டு ௮வரினும் இழி 

வுடையராவ ெனச் காண்க. ஈண்பர்க்குத்தீங்குசெய்யும் அவிவேகம்போல் 

வதே ௮வரிடத்துஉள்ள குற்றத்தை யெடுத்துரைக்கும் ௮விவேசமு மென்க, 

இலங்கு £ர் - விளங்குர் தன்மையுள்ள என்றும் உரைக்கலாம்; நீர் - 

நீர்மையென்னும் பண்புப்பெயர் ஈறுபோயிற்று, பழி - பழிச்சப்படுவத ; 

செயப்படுபொருள்விகுதி புணர்ச்து கெட்டபெயர், தீமை - பண்புப்பெயர், 
தாமும், உம்மை-எச்சப்போநளது;பிதர்ச்குத் தீங்குசெய்யாத தாமும் என 

உயர்வுசிறப்பாகவுமாம், கடை- ௮தமரென்றபடி; கடையர்க்கு ஆகுபெயர், 

௨௨.0, ஏதிலார் செய்த திறப்பவே தீதெனிலு 
நோதக்க தென்னுண்டா நோக்குங்காற்--காதல் 
கழுமியார் செய்த கறங்கருவி நாட 
விழுமிதா நெஞ்சத்து ணின்று, 

(இ-ள்.) கறங்கு அருவி காட - ஓவிக்சன்ற மலையருவிகளையுடைய 
சரட்டையுடையவனே !--ஏதிலார் செய்தத-அயலார்செய்தத, இறப்பவே 
தீத எனினும் - மிகவும் இமையைக் தருவதேயானாலும், கோக்குங்கால் - 

(விதியை) ஆராய்ச்துபார்ச்குமிடத் த, சோதசக்கது என் உண்டு ௮ம்- வெறு 

ச்கத்தக்சது யாதுஉள்ளதாம்? [ஒன்றுமில்லை யென்றபடி](ஆகவே),சா.தல் 
கழுமியார் செய்த-அன்புமிகுர்தவர் செய்த தீங்குகள், சகெஞ்சத்துள் கின்று- 

மனத் தில்கின்றால் | ஆராய்ச் து எண்ணினா லென்றபடி.], விழுமிதுஆம்-ரிறப் 

புடையதாய்விடும்; (௭ - ற.) 

அயலார் செய்த குற்றமே ஆலோசிக்குமிடத்து வெறுச்சத்தகாத 
தென்றால், ஈண்பர் செய்தது பிரியமாகுமென்னத் தட்டில்லை யென்பதாம். 
£ழ்ச் லபாடல்களால், ஈண்பர் அறிவில்லாமையாற் செய்யும் குற்றங்களைப் 

பொறுத்தல் கூறப்பட்டத; இப்பாட்டில், விதிபற்றி ௮வரால்நிகழுங் குற்ற 
த்தைப் பொறுத்தல் உணர்த்தப்பட்ட து. 

செய்த - பெயர், செய்த விழுமிதாம்- பன்மையோநமைமயக்கம் ; 

தனித்தனி விழுமியதாகுமென்க. இனி, செய்தது என்பதன் ஈறுதொகுத்த 

லாகவுல் சொள்ளலாம், சோதற்குத்தச்சத, கோதச்சது, நோ- மூதனி 
லைத்தொழிற்பெயர் ; சான்காம்வேற்றுமைத்தொகை, ௮ம் - ௮சைகிலைப் 

பொருளது. கிற்ப என்பது, நின்று எனத் திரிர்தத; ':வானின்றுலசம் 

வழங்கவெருதலால்””என்னுச் திநக்தறளிற்போல. விழுமிதா எனப் பிரித்த, 

துன்பச் தருவதா ? [அன்று] என்றும் உரைச்சலாம்; £விழுமஞ் சர்மையுஞ் 
சிறப்பு மிடும்பையும்”” ஆதலின். (௮) 

௨௨௯. தமயரன்று தாகயகாளளப பட்டவர் தம்மைத் 

தமரன்மை தாமறிந்தா ராயி னவரைத் 
தமரினு நன்கு மதித்துத் தமரன்மை 
தம்மு ளடக்கிக் சொளல், 

(இ- ள்.) தமர் என்று தாம் கொள்ளப்பட்டவர் தம்மை - தமது ஈண் 

பினரென்று, தம்மால் ௮பிமானித்தச் எேனேசஞ் செய்துசொள்ளப்பட்



பால்.] .௨௩ - ஆம் அதிகாரம். ஈட்பிற்பிழைபோரித்தல், கட 

டவர்களை, தமர்௮ன்மை சாம் அறிர்தார் ஆயின் - தமதுண்பரென்று 

சொள்ளுவதற்குஏற்ற குணமுடைய ரல்லாதவராகத் தாம் (பின்பு) அறி 
நீதா.ரானால், அவரை தமரினும் ஈன்கு மதித்து - அவர்களைத் தமது உண் 

மையான ஈண்பரினும் மேன்மையாகக் கொண்டு கெளரவித்து, தமர் 

௮ன்மை தம்முள் ௮டச்சச்கொளல்-(௮வர்களிடங்காணப்பட்ட) தமராதற் 

சேலாத தன்மையைச் தமதுமனத்தினுள்ளேயே அ௮டக்கவைத்துச்சொள்க. 

தமரினும் ஈன்குமதித்தல் - அவர்கள் தமதுகுணத்தை நோச்கயொயி 

னும் தம்தம்குற்றம் ஒழிதற்பொருட்டும் தம்மிடம் அவர்கள் மேன்மேற் 
குற்றஞ்செய்திடாமைப் பொருட்டு மென்ச, தமரன்மை - தமரல்லாதவா; 

பண்பாகுபெயர். இனி, உருபுமயக்கமாய், சகொள்ளப்பட்டவர் தம்மை என் 

பதற்கு - கொள்ளப்பட்டவரிடத். த என்றும் உரைக்கலாம், கொளல் - ௮ல் 

விகுதி பெற்ற வியங்கோ ஞடன்பாட்டு முற்று; பயனில்சொற் பாராட்டு 

வானை-மச்சட்பதடு. யெனல்””என்ற திநக்தறளில்'எனல்” என்பது போல. 

இப்பாட்டில் தமர்? என வர்த சொல்லும் பொருளும் மீண்டும் பல 

விடத்து வர்தமையால், சோற்போரட்பின்வநந்லையணி. (௯) 

௨௩௦0. குற்றமு மேனைக் குணமு மொருவனை 
நட்டபி னாடித் திரிவேனே--னட்டான் 
மறைகாவா விட்டவன் செல்வுழிச் செல்க 
வறைகடல்சூழ் வைய ௩௧. 

(இ-ள்.) ஒருவனை உட்டபின் - ஒருத்தனைச் சனே௫த்தபின்பு, குற்ற 

மம் ஏனை குணமும் சாடி இரிவேனேல் - (அவனிடத்திலுள்ள) குற்றம்க 

ளையும் (அவற்றிற்கு எதிரிடையான ) குணம்களையும் ஆராய்ந்து இரிவே 

னானால், (யான்), அறை சடல் சூழ் வையம் 5௧ - ஒவிக்சன்ற கடல்சூழ்ந்த 
நிலவுலகத்தார் யாவரும் (என்னை இகழ்ச் து) சிரிச்கும்படி, ஈட்டான் மறை 

காவா விட்டவன் செல்வுழி செல்க-சனே௫தனது இரகசியத்தை அடக்கு 

வைத் துக்காவாமல் வெளியிட்டுவிட்ட பாவி செல்லும் சஇயிற் செல்வேனாக, 

இச்செய்யுள், நட்பிற்பிழைபொறுக்கும் இயல்புறுதியை யுடையர 
ஜனொருவன் செய்யுஞ் சபதமூலமாச ௮ச்குணத்தின் உடமையை வெளியிட்ட 

வாறு, 

வெளியிட்டால் நேடுத்தவனுக்குத் துன்பர் தரக்கூடிய இரகசியங்களை 
வெளிப்படுத்தினவனுச்கு நேரும் ஈரசமே ஒருவனைச்சினேடத்தபின் ௮வ 
ன துகுற்றங்களைப் பாராட்பெபவனுக்கும் கேர்வ தென்பதாம். எனவே, இர 
ண்டும் ஒழ்த பெரும்பாவ மென்றபடி, ஈட்டபின் குற்றமும் குணமும் சாடி, 
த்திரிதல் தகா தன்றமையின் , நட்பதற்குமுன்னமே இவற்றை ஆராய்ச்சி 

செய்யவேண்டு மென்றும், சட்புச்செய்தபின் குற்றங்களையும் குணமாகவே 

சுரு தவேண்டு மென்றும் கூறியபடியாம். 

மறை - மறைத்தற்குஉரியது, (பிதர்ச்கு அறியப் படாமல்) மறுக்கத் 
தக்கது. செல்க - வியங்கோள்முற்று) இங்கே, தன்மையொருமைக்கு வச் 

SH. வையம் - எல்லாப்பொருள்களையும் வைக்குமிடமெனக் காரணப் 

பெயர்; இங்கே இடவாகுபெயர். (௧௦) 

 



5௩௬ நாலடியார், -.. [போர்ருட் 

௨௫ - ஆம். அதிகாரம்---கூடாநட்பூ, 

அஃதாவது - திரிகரணங்களுள் உள்ளே மனச்சாழ் கூடாமலிருந்தே 
வெளியே சொற்செயல்களாஜ் கூடியொழுகுவாரது சனேகம், 8ழ் ஈண்பர் 
செய்த பிழைகளைப் பொறுத்தல் வேண்டுமெனச் கூறி, இங்கே, பொறுச் 
கப்படா.த குற்றமுடைமையின் விடற்பாலதரசய ஈட்புக் கூறுன்றமை 
பின், இது அவ்வதிகாரத்தின்பின் வைக்சப்பட்ட த; இருச்குறளிலும் பழ 

மையென்னும் ௮திகா.ரத்தின்பின் தீரட்பு கூடாஈட்பு என்னும் அதிகாரப் 

களை வைத்தவாறு சாண்க, இனி, இதர்கு-குடிப்பிறப்பாலும் குணச்தாலும் 
ஒழுக்கத்தாலும் மனத்தாலும் ௮றிவுடைமையாலும் பிறவாற்றாலும் தமது 
செஞ்சுச்குப் பொருர்தாதவரைச் சனேகஞ்செய்யலாசாதென்பதை யுண 
ர்த்துவ தென்றும் பொருள்கொள்ளலாம். 

௨௬.௧, செறிப்பில் பழங்கூரை சேறணை யாக 
விறைத்துநீ ரேற்றுங் டெப்பர்--கறைக்குன்றம் 
பொங்கருவி தாழும் புனளல்வரை ஈன்னாட 
தங்கரும முற்றுந் துணை, 

(இ-ள்.) சறை குன்றம்- கறுப்பான மலைசகளினின்று, பொங்கு அருவி 
தாழும் - மிகுர்த அருவிசகளாகப் பெருகுகின்ற, புனல் வரை - 8ீரெல்லையை 
யுடைய, ஈல் காட - சிறச்த சாட்டையுடைய பாண்டியனே !--செறிப்பு 
இல் பழங் கூரை - கட்டுச்சோப்பில்லாத பழையகூரைவீட்டிலே, (மழைச் 
காலத்தில்), சேறு ௮ணை ஆச - சேற்றினால் ௮ணை உண்டாக (ச்செய்து), 
(நீர்) இறைத்தும் - (அதனுள்ளேவிமுச்2) நீரை (வெளியிலே) இறைத்தும், 
நீர் ஏற்றும் - (மேல்விழும்) நீரை (அங்கனம்விழவொட்டாமற் கையினாலும் 

பாத்திரங்சளினாலும்) ஏற்றும், தம் கருமம் முற்றும் துணை - தம்கள்காரியம் 

மூடியுமளவும், இடப்பர் - (லர் அதில) வாசஞ்செய்திருப்பர்; (௪ - லு.) 

சிலர் தமதுஇயறகைசஈற்குணத்தினாலல்லாமல் தங்கள்சாரியம் நிறை 
வேறுசற்பொருட்டு அதுவரையில் மிகத்தாழ்ர்த நிலைமையில் இருப்பதாக 
வெளிக்குச்சாட்டுவது உண்டு; அப்படிப்பட்டவர்சள்சினேசம் ஈம்பிச் கொள் 
எத்தக்கதன்று என்பதாம். 

செறிப்பு - அமைதி; தொழிற்பெயர், கூரை - இழிவான மேற்புறத் 

தையுடைய இற்றில். ௮ணை - நீரைத்தடுச்குஞ் செய்கரை. குன்றம், ௮ம்- 

சாரியை, வரை - மலை யென்றால், குன்றம் - ௮தன்்செர மென்க. கருமம்- 

கர்மம் ; வடசொல். 

இனி, இப்பாட்டிற்கு - பழுதுபட்ட கூரைவீட்டிலுள்ளவர் மழைபெய் 
கையில் அதற்குப் பழுதுவராமற் பலவசையாலும் சாத்துநிற்பது போலச் 

சஇனேதெரதுகாரியம் முடியுமளவும் ௮தனைப் பலவசையாலும் மூயன்றுகா 
த்திபெவசே கேச்கத்தக்கவர் பிறரல்லர் என்றும், மழைவருமுன்னமே 
பழுதுபட்டவீட்டைச் செவ்வைசெய்துசொள்ளாமல் வச்தபொழுது ag 
ச் துன்.றவர் போல வருமுன் காப்பவரல்லாமல் வருவ்சாலும் ae sem ya 

காப்பவர் சட்கப்படாதவ ென்றுங் கருத்துச்சகொள்வாரு முளர்,



பால். ] ௨௪ - அம் அதிகாரம்.--கூட்ராஃபு. ௧௬௯௪ 

நீர்இறைத்தும் - (கூலிக்சாகப் பிறர்பயிருக்குத்ி, சண்ணீரிறைத்தும், 
ஏற்றும் - யாசகஞ்செய்தும், சேறு ௮ணை ஆக - சேற்றினால் தலைச்கு அணை 
யமைத்துச்சொண்டு, இடப்பர்-படுத்திருப்பர் என்றும் உரைகொள்ளலாம். 

௨௩௨, சீரியார் கேண்மை சிறந்த சிறப்பிற்றாய் 
மாரிபோன் மாண்ட பயத்ததா--மாரி 
வறந்தக்காற் போலுமே வாலருவி காட, 
சிறந்தக்காற் சீரிலார் நட்பு. 

(இ-ள்.) வால் அருவி சாட - வெண்மையான மலையருவிகளையுடைய 

சாட்டையுடையவனே!--2ரியார் கேண்மை- இெப்புடையாரது சினேகம், 
திறந்த ஈறப்பிற்று ஆய் - மிகுர்த றப்புள்ளதாய், மாரிபோல் - (பெய்யும்) 
மழைபோல, மாண்ட பயத்தது ஆம் - மாட்டசிமைப்பட்ட பயனையுடைய 

தாம்; சர்இலார் நட்பு - சிறர் சகுணமில்லாசவரது சினேகம், றர்தக் 
கால் -மிகுச்தால், மாரி வறர்தச்கால் போலும் - மழை (பெய்யாமல்)வறர்.து 
போனால் (அ௮ம்நிலைமை) போலப் பயனஜ்றதாம்; (௭ - று.) 

சறப்பிற்று - ஒன்றன்பாற் குறிப்பு வினையாலணையும்பெயர்; சிறப்பு - 

பகுதி, இன் - சாரியை, று - விகுதி. ஏ - தேற்றம், (௨) 

௨௩௩. நுண்ணுணர்வி னாரொடு கூடி நூசர்வுடைமை 
விண்ணுலகே யொக்கும் விழைவிற்ரு--லுண் ணா 
அ௮ணர்வில ராய வூதிய மில்லார்ப் 

புணர்த னிரயத்து ளொன்று, 

(இ-ள்.) நுண் உணர்வினாரொ0 கூடி-நுட்பமான ௮றிவையுடையவர் 

சளுடனே சேர்ச்து, நுகர்வு உடைமை-(அவர்கள்சேர்க்கையா லுண்டாகும் 

இன்பங்களை) ௮னுபவிக்குர் தன்மையுடையவராயிருத்தல், விண் உலசே 
ஓக்கும் விழைவிற்று - தேவலோகவின் பத்தையே ஓத்திருக்கின் ற விரும்பப் 

படும் மேன்மையுடையது; நுண் நூல் உணர்வு இலர் ஆூய - நுட்பமான 

சாஸ்திரங்களை அறியும் அறிவு இல்லாதவரான, ஊதியம் இல்லார்-பயனில் 
லாதவர்களை, புணர்தல் - சேர்தல், கிரயத்துள் ஒன்று - ஈரகத்துன்பங்ச 

ஞள் ஒன்றாகும் ; (௭ - ஐ.) 
விண்ணுலகு, கிரயம் என்பன - அவற்றில் அனுபவிக்கப்படும் இன்ப 

அன்பங்களுக்கு இடவாதபேயர், நுண்ணுணர்வு - சூக்்மபுத்தி, நுகர்வு 

உடைமை என்பதற்கு - உணவுண்ணுதலையுடையராதல் என உரைத்தல் 

சறவாதாம். விழைவு - விரும்புதல் ; இங்கே, தொழிலாகுபெயர், கிரயம்- 

வடசொல், அறிவுக்கு நுட்பம் - ஆழ்ந்த உட்கருத்துக்களையும் அறிதல், 
தூலுச்கு நுட்பம் - ௮ரியவிஷயங்கள்பலவற்றைச் கூறாதல், (௩) 

௨௩௪, பெருகுவது போலத் தோன்றிவைத் தப்போ 
லொருபொழுஅஞ் செல்லாதே நர்து--மருசெல்லாஞ் 

சந்தன நீள்சோலைச் சாரன் மலைகாட 

பந்த மிலாளர் தொடர்பு,
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(இ-ள்.) ௮ருகு எல்லாம் - சமீபமானஇடங்களிலெல்லாம், சச்தனம் 
நீள் சோலை - சச். சனம.ரகசளின் பெரிய சோலைகளையுடைய, சாரல் - பக் 

கங்களையுடைய, மலை - மலையையுடைய, காட - சாட்டரசனே !--பந்தம் 
இல் அளர் தொடர்பு - (மனத்தில் அன்பின்) கட்டில்லாதவரது சினேகம், 
பெருகுவது போல தோன்றி - முதலில் வளர்வதுபோலச் காணப்பட்டு, 

வை தீ போல் - வைச்சோவிற்பற்றிய நெருப்புப் போல, ஒரு பொழுதும் 
செல்லாதே நந்தும் - சிறிதுபொழுதுகூட நிலைத்திராமல் அழியும் ; (௭-று,) 

வை - வைக்கோல், சாரல் - மலைப்பக்சம், இங்கே; மலை - மலய 

பருவதம்; பொதியமலை: அதிலே சக்தனமரங்கள் ௮இ௫௪ மென்று கவிகளெல் 
லாரும் வருணிப்பர், சர்தரம், பர்தம் - வடசொற்கள், வைத்து ஈப்போல் 

எனப் பதம்பிரித்தவில் உரை சறவாமை சாண்ச, (௪) 

௨௩௫. செய்யாத செய்துநா மென்றலுஞ் செய்வதனைச் 
செய்யாது தாழ்த்துக்கொண் டோட்டலு--மெய்யாக 

வின் பு.நாஉம் பெற்றி யிகழ்ந்தார்க்கு மந்நிலையே 
துன்பு நாஉம் பெற்றி தரும். 

(இ-ள்.) செய்யாத சாம் செய்தும் என்றலும்-தம்மாற்செய்யக்கூடா த 

காரியங்களை நாம் செய்வோம்” என்.று சொல்லுதலும், செய்வதனை செய் 
யாது தாழத் தக்கொண்டு ஒட்டலும்- தம்மாற்செய்யச்கூடிய காரியத்தைச் 

செய்யாமல் தாமதித்துச்கொண்டு காலங்கழித்தலும், (இவ்விரண்டும்),-- 

மெய் ஆக இன்பு உறூஉம் பெற்றி இசழ்ச்தார்க்கும் - உண்மையாக (ஜம் 

புலன்களின்) இன்பங்களை அடையுச் தன்மையை இகழ்ந்த துறவறத்தார்ச் 

கும், ௮௩ நிலையே - அப்பொழுதே, துன்பு உறாஉம் பெற்றி தரும் - துன் 

பங்களை மிச அடையுச் தன்மையைச் கொடுக்கும் ; (௪ - று.) 
செயக்சகடவ வல்லனவுஞ் செய்துமன் னென்பார், ஈயத்தகு சாகரிக 

மென்னாஞ்-செயிர்த்துளைப்பின், செஞ்சுநோமென்ற தலைதுமிப்பான்றண் 

ணளிபோ, லெஞ்சா தெடுத்தரைக்கற் பாற்று,” 4சொல்வன் மையண்டெ 

னிற் கொன்னேவிடுத்தொழிதல், ஈல்வினைகோறலின் வேறல்ல - வல்லைத் 

தம், அச்சம் கெடுவ துளதெனினு மஞ்சுபவோ, வாச்சின்பயன் கொள்ப 

வர்?” என்றார் நீதிநேறிவிளக்கத்தும். 
செய்யச்கூடா தலை செய்வோமென்று பிழர்ச்குச் கூறு,சல் தற்புகழ்ச்சி 

வகையால் டம்பத்தன்மையாகு மாதலாலும், அசைகாட்டி மோசஞ்செய் 

வது ஈம்பிகைத்தரோசமாய் முடியுமாதலாலும் பெருங்குற்றமாம்; செய்யச் 
கூடியதைச் செய்யாமையை உபகாரமாகாததோடு அபகா.ரமாகச்கொள்வர் 

அறிவுடையோர் என அறிக, 

செய்யாத - பெயர், செய்தும் - தன்மைப்பன்மை எதிர்காலமூற்று ; 

தும் - விகுதி. செய்வது - சாதியோநமை. இன்பு.நா௨ம், துன்பு நூஉம்- 
குறில் சரெடிலாய்றீண்ட டஇன்னிசையளபேடை: மூன்று மாத்திரை, இச 

ழ்ச்தார்க்கும், உம் - உயர்வுசிறப்பு. 
இவ்விரண்டும் கூடாஈட்புடையார்செய லென்பது சருத்தாதலின், 

இப்பாட்டு இவ்வதிசார,ததில் வைக்கப்பட்டது. (6)
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உ௩௭௬. ஒருநீர்ப் பிறந்தொருங்கு நீண்டக் கடைத்தும் 
விரிநீர்க் குவளையை யாம்ப லொக்கல்லா 

பெருநீரார் கேண்மை கொளினுநீ ரல்லார் 
கருமங்கள் வேறு படும். 

(இ-ள்.) ஒரு நீர் பிறது - ஒருஜலத்தில் சானே தோன்றி,ஒருங்கு ௩ 
ண்டகச்கடைத்தும் - ஒருசேரவே வளர்ர்தவிடத்தம், விரி நீர் குவளையை - 

மலர்ச் அவிளங்கி மணம்வீசுந்தன்்மையுள்ள கீலோற்பலமலர்களை, ஆம்பல் - 

ஆம்பல்மலர்கள், ஒச்கல்லா - ஓத்திருச்கமாட்டா ; (அத போலலே),--பெரு 

நீரார் கேண்மை கொளினும் - சறந்தகுணமுடையோரது சினேகத்தைக் 
கொண்டாலும், £ர் அல்லார் கருமங்கள் - ஈற்குணமுடையஉரல்லாதவாது 
தொழில்கள், வேறுபடும் - வேராகிப்போம்; (எ - று.) 

சிறர்தகுவளையுடனே ஆம்பல் பிறர் துவாழ்ச் அபயின்றிருர் தம் அச்சிறப் 

பையடையாமல் தன் இயல்பிலேயே நிற்றல் போலக் குணவான் ஞடனே 

குணமில்லாதவர் பலராள்பழகியும் ௮வர்சற்குணச்சைச் தாம் பெறாமல் 

தமது இயல்பான தீக்குணத்திலேயே இருப்பர் என்பதாம், 

எடூத்துக்காட்டுூவமையணி. 
மூதலடியில், நீர் -ஜலம்: மென்னும் வடமொழியின் திரிபு; மற்றை 

மூன்றிடத்தும், நீர் - குணம்; நீர்மையென்னும் பண்புப்பெயரின் விசாரம், 

உம்மைச எளி.ரண்டும் - உயர்வுசிறப்பு, ஒக்கல்லா - எதிர்மறைப் பலவின் 
பரல்முற்று, 

இனியரீர்மையில்லா தவர் கூடாஈட்பின பென்க, :*நிறை நீர நீரவர் 

கேண்மை”? என்ற திநக்குறளில் *மீரவரென்றார், (அறிவுடையாரை) இனி 
மைபற்றி” என்ற பரிமேலழகர் விசேடவுரையை இங்கே அறிக, (௬) 

௨௩௭, ழுறறற ௪றுமகது முறபட்ட தநதையை 

நெற்றுக்கண் டன்ன விரலான் ஜெயமிர்த்திட்டுக் 

குற்றிப் பறிக்கு மலைநாட வின்னாதே 
யொற்றுமை கொள்ளாதார் ஈட்பு. 

(இ. ்.) மற்று ௮ல் சது மத்தி - (பருவம்) மூதிர்ச லல்லாத [இள 
மையான] பெண்குரங்குகள், முன் பட்ட தந்தையை - தமச்குஎதிரேரேர் 

ச் த தமதுதர்தையான பருவம்முற்றின பெரியஆண்குரங்குகளை,கெற்றுகண் 

டு அன்ன விரலால் - பயற்றரெற்றைச் சண்டாற்போன்ற தமதகைவிரல்க 

ளால், ஜெமிர்த்திட்டு கு.ற்றி-நெரித்துச்குத்தி, பறிக்கும் (௮ தன்கையிலுள்ள 
சனிமுதலியவற்றைப்)பறித்துச்கொண்டுபோதற்குஇடமான,மலை-மலைகளை 

யுடைய, சாட - சாட்டையுடையவனே!--ஓற்றுமை கொள்ளாசார் ஈட்பு - 
தமதுமனத்தோட ஒன்றுபடாதவரத சினேசம், இன்னா - இனிமையாய் 

இர௫ ; (௭-௮) 
மர்தி - குரங்சன் பெண்மைப்பெயர் ; குரங்கு முசுவு மூகமு மர்.இ?? 

என்றார் ஆரியர் தொல்காப்பியனார். இளமையையும் பேதையையையு 

மூடைய பெண் குரங்குசளுச்குத் திர்தையிணிடம் விளையாட்டச் சொல்லப்
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பட்டது. தான்வருதற்குமுன்னமே வ௫்.த அங்குள்ள குற்றியைப் பெயர்த் 
தெடுச்கமாட்டாமவிருகஇற இழக்குரங்சை விரலால் ௮ப்பால்தள்ளிவிட்டுத் 

தான் ௮ச்குற்றியை எளிதிழ் பெயர்த்தெடுக்செ சறுகுரங்கையுடைய மலை 
யென்று உரைப்பாரு முளர், 

தீர்தை - இருதிணைப் பொதுப்பெயர். குற்றி- மாச்கட்டை, ஒற்று 
மை - மனம் ஒன்றுபடுதல்; ஸாம்யம். முற்றல் என்பதைத் சொழிற்பெய 
ராகச் கொண்டு, தர்சைச்கு அடைமொழியாக்கனுமாம். (௭) 

௨௩௮, முட்டுற்ற போழ்தின் முடுகயென் னாருயிரை 
நட்டா னொருவன்சை நீட்டேனே---னட்டான் 
கடிமனை கட்டழித்தான் செல்யுழிச் செல்க 
நெடுமொழி வைய ந௪. 

(இ-ள்.) முட்டு உற்ற போழ்தில் - (எனது ஈண்பனொருவனுக்குத்) 
துன்பம்சேர்ர்சடொழுத, முட - விரைந்து, என் ஆர் உயிரை - என 3௮௬ 

மையான உயிரை, நட்டான் ஒருவன் கை நீட்டேனேல் - (அத்துன்பத்தி 

ணின்றும்௮வனை ச்சாக்கும்பொருட்டு) அச்ேகிதனொருவன துவசத்திற்கொ 

டாமற்போவேனாளனால், (யான்), நெடு மொழி வையம் ஈ௪ - (மிகப்பலகால 
மளவும்) அழியாமல்வழங்கும் புசழ்பழிச்சொற்களையுடைய நிலவுலகத்தார் 
யாவரும் (என்னை) இகழ்ர் துசிரிச்கும்படி, நட்டான் கடி, மனை கட்டு அழித் 

தான் செல் உழி செல்க-தன துசனேட௫ிதன துகாயலிலுள்ளமனையாளைஉறுதி 

யானகற்பைஅழித்ச பாவி செல்லுர் தீச்சதியிற் செல்வேனாக ; (ஏ - று,) 

தனத உயிரைச் கொடுத்தாயினும் ஈண்பனுயிரைச் சாச்கவேண்டெெது 

கடமை, ௮க்கனஞ்செய்யாமற்போனால் ௮2 பெரும்பாவமாம் என்றபடி, 

இனி, ஈட்டான் கடி. மனை என்பதற்கு - கேதெனாற் சலியாணஞ் 
செய்யப்பட்ட மனைவி யென்றும் உரைச்சலாம், முட்டு - முட்டுசல், சடைப் 
படுதல், இடையூறு; ழதனிலைந்தோமிற்பேயர். செடுமொழி வையம் - மிகப் 
பிரசித்திபெற்ற உலகம் என்றுமாம், ஆசாரமாகிய உலகம் அழியுமளவும் 
அதேயமா௫ய புகழ்ச்சொல்லும் பழிச்சொல்லும் அழியாது நிலைநிற்றலால், 
(செடுமொழிவையம” எனப்பட்டது, ஈ௧கல் - பரிகாசம், எவர்க்கும் உயிரி 

லும்மேம்பட்டது ஒன்று இன்றாதலின், அருயிர்? எனப்பட்டது, அருயிர் 
அருமையென்னும் பண்புப்பெயர் ஈறுபோய் ஆகிரீண்டு இடையுகரம் செட் 
டு. கடி. - பலபொருள்குறிக்கும் உரிச்சொல், 

ஈட்புசக்குணத்தை ஈன்றாகவுடையானொருவனத பிரதிஜ்ஞஜைவார்ச்சை 
மூலமாகச் றச் ஈண்பாது இயல்பு கூறப்பட்ட து. (௮) 

௨௩௯, ஆன்படு நெய்பெய் கலலு எதுகளைந்து 
வேம்படு நெய்பெய் தனைத்தரோ---தேம்படு 
நல்வரை காட ஈயமுணர்வார் ஈண்பொரீஇப் 
புல்லறிவி னாரொடு ஈட்பு, 

(இ-ள்.) தேன் பர ஈல் வரை சாட- தேன்கூடுகள் மிச்ச சிறச்ச மலை 

களையுடைய சாட்டையுடையவனே !--நயம் உணர்வார் ஈண்பு ஒ£இ-ரினேச,



பால்.] ௨௪ - அம் அதிசாரம்,--கூட்ர்ட்பு, ௨௦௧ 

குணத்தின் இயல்பை ௮றியுர்தன் மையுடையாரது ரினேகத்தை விட்டு, புல் 
அறிவினாசொடு ஈட்பு-அ.ம்பபுத்தியை யுடையஉரோடு னேடத்தல்,ஆன் படு 
செய் பெய் கலனுள் - பசுவின்சம்பர்தமாசவுண்டான செய்யைப் பெய்து 

வைத்துள்ள பாத்திரத்தில், ௮து களைந்து - அர். சரெய்யை எடுத்துவிட்டு, 

வேம்பு அடு கெய் பெய்து அனைத்து - வேம்பின் சம்பர்சமாகப் பொருர்திய 
செய்யைப் பெய்துவைத்தார் போலும்; (எ - ழு.) 

தீசா தென்றபடி, உவமையணி. 

அரோ - ஈற்றசை ; தேற்றமுமாம். ஆன், ன் - சாரியை, வேம்படுசெய்: 
பேப்பகெய், வேப்பங்கொட்டையாலாகயெ கெய் ; வேப்பெண்ணெ யென 

வழங்குவர், சேன் - அதன்கூண்டுச்குச் தானியாதபேயர், இனி, தேம் பட- 

இனிமைபொருச்திய என்றுங் கொள்ளலாம், ஆன்படு - இனவேதுகை,(௯) 

௨₹0. உருவிற் சமைந்தான்௧ ஹூராண்மை யின்மை 
பருகற் சமைந்தபா னீரளா யற்றே 
தெரிவுடையார் தியினத்தா ராகுத னாகம் 
விரிபெடையோ டாடி.விட் டற்று. 

(இ-ள்.) உருவிற்கு ௮மைர்சான்சண் - பெருமைக்கு உரிய சல ஈத் 
குணங்களையடையானிடத்து, ஊர்அண்மை இன்மை - ஊரிலுள்ள பிதர்ச்சு 
உபசா.ரஞ்செய்யும்குணமில்லாமை பொருந்துதல், பருகற்கு ௮மைர்த பால் 
bi Korn அற்று - குடிப்பதற்குஏற்ற இன்சுவையையுடைய பாலில் நீர் 
சலச்தாற் போலும் ; தெரிவு உடையார் - அறிவுடையார், தி இனத்தார் 
ஆகுதல் - கொடிய ஈண்பரை யுடையராதல், நாகம் விரி பெடையோடு அடி. 

விட்டு ௮ற்று - ரல்லசாஇிச்சர்ப்பம் பெட்டைவிரியன்பாம்புடன் புணர்ர்.து 
நீல்ஜொற் போலும் ; (௭-று) 

பாவில் மீர்கலந்தாற் சுவைசெடுதல்போலச் குணமூடையானிடம் பிற 
ர்ச்கு,தவாமை யிருந்தாற் குணங்கெடும் ; சாகம் விரிபெடையோடு புணர்ச் 

தால் அழிதல் போல ஈல்லோர் தஷ்டசகவாசத்தாற் கெடுவர் என்பசர்ம், 

ராசம் விரிபெடையோடு புணர்ச்தாற் சாகு மென்பர். 

இனி, உருவிற்கு ௮மைர்தான் என்பதற்கு - சிரேகப்பதற்கு ஒருகா.ர 

ணமான வடி.வழகுச்கு ஒர்இடமாகப்பொருச்இனவன் என்று உரைப்பாரு 
மூளர், பருகல், பருகு - பகுதி, சாசம் - வடசொல், :'பேடையும் பெ 

டையு சாடி ஜென்றும் ?? என்ற தோலகாப்பியச் சூத்திரத்து * சாடின்? 
என்ற மிகையால், ஊர்வனவான சாசத்திற்குப் பெடையென்னும் பெண் 

மைப்பெயர் கொள்ளப்பட்ட, (௧௦) 
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௨02, நாலடியார் [Gung 

மூன்றாவது 

இ ன் Li வி CLI ல்; 

மனிதர்மனத்திற்கு மகழ்ச்சியுண்டாதலைப்பற்றிச் கூறும் பிரிவு என்ப 
தாம், இத்தன்மை இவ்வியலின் முதலதிசாரத்தால் உடன்பாடாகவும், 

மற்றை யிரண்டு ௮திகா.ரங்களால் மறுதலையாகவும் கூறப்படுதல் சாண்க, 
இன்பமாவது - மனத்திற்கு ஆனந்தமுண்டாதற்குக் காரணமாவது. 

௨௫ - ஆம் அதிகாரம்--அறிவுடைமை, 

௮ஸ்தாவது - சல்விசேள்விசளினாலாகிய அறிவோடு உண்மையறிவை 
யும் உடையவனாதல். இன்னவர் கூடாஈண்பர் இன்னவர் கூரெண்பர் என்று 

அறிதலும் அவர்களை முறையே சலவாமையும் சலத்தலும் அறிவுடையார்க் 

சல்லத கூடாமையின், இது அதன்பின் வைக்கப்பட்டது, அறிவு - சாரி 
யாகாரியம்சளைப் பகுத்தறிர்துகொள்ளும் விவேகம் ; இயற்சையறிவோடு 

கூடிய செயற்கையறிவு: நூல்களிற்கூறியபடி இம்மைமறுமைவீடிசட்கு உரி 
யவற்றை ௮றிவதோடு உலகஈடையையும் அறிதல், இனி, எல்லாச்செல் 
வத்தினுஞ் சிற்த ௮றிவாகயெ செல்வம் என்றும் உரைச்சலாம். 

௨௪௧, பகைவர் பணிவிட நோக்குத் தகவுடையார் 
தாமேயு நாணித் தலைச்செல்லார் காணா 

யிளம்பிறை யாயக்காற் றிங்களைச் சேரா 
தணங்கருர் துப்பி னரா, 

(Q - er.) பகைவர் பணிவு இடம் சோச்க - பசைவர்கள் தாழ்ச்.தகிலை 

மையையடைசர்திருத்தலைப் பார்த் த, தகவு உடையார் - தகுர்த அறிவுடை 

யவர், தாமேயும் சாணி- தம்மில்காமே வெட்கமடைர்மு, தலைச்செல்லார் - 

(௮அவரைவெல்லுதற்கு) ௮ச்சமயத்திற் போசமாட்டார்கள்; சாணாய்-(நீ)பார்: 

அணங்கு ௮௬ துப்பின் ௮ரா - வருந் து.தலில்லாச வலிமையையுடைய பா 

ம்பு, திங்களை - சச் திரனை, இளம் பிறை ஆயச்சால் - இளையபிறைச்சர் இர 
னகும்பொழுது, சேராது - (வருச்துதற்குப்) போசாது; (௭ - று.) 

ஈன்மைதீமைபார்ச்குர் தன்மைய தல்லாச சொடியபாம்பும், சர்திரன் 
இளை த்திருச்கும்பொழுதெல்லாம் ௮தனை ௮ணுசா தவிட்டு ௮2 பூர்ணமாய் 
நிறைந் திருச்கும்பொழுதே அதனைப் பிடிச்தப்பீடிக்றது; ஆசலால், பசை 
வரை இளைத்திருச்குஞ்சமயம்பார்த்து வெல்லச்கருதாமல் அப்பொழுது 
அவர்பால் இரங்இப் பின்பு அவர் தலையெடுச் தபொழுதே பொரு து வெல்லச் 

கழு.து.தல் விவேச மென்பதாம், எடூத்துக்காட்ட்வமையணி, 

சரசணகாலத்திர்சுரியமண்டலத்தைமறைச்றெ சர்திரன த சாமயையை 

யும் சச்திரமண்டல.த்தைமறைக்ெ பூமியின்சாயையையும் சாகுகேதுக்ச 

ளென்னும் சரும்பாம்பு செம்பாம்புகளாசச்கூறுதல், சவிசளத சொள்சை,



பால்.] உடூ - ஆம் அதிகாரம்.--அறிவுடைமை. ௨௦௩ 

பா.ற்சடல்கடைர்து அமிருதமெடுத்து அதனைத் இருமால் சேவர்களைம் 
சனிமேஇருத்தி அவர்களுக்குப் ப௫ர்ச்துசொடுச்துவரும்பொழுது ஜரசுரன் 
இடையிலே வர்து கையைநீட்ட அவனை அ௮ருஇலிருச்தசூரியசர்திராது வார் 

திதையினால் விஷ்ணு அசக.ரனென்று அ௮றிச்து சனர்.து தலைவேறு உடல்வே 

ரூம்படி. சதை த்திட்டானென்றும்,௮ப்பொழுதே ௮வன் இராகு கேது என் 

னும் இரண்டு தேவசரீரத்தைத் திருமாலின்க.ரஸ்பரிசத்தாற் பெற்றுப்பின்பு 

அவனருளால் பருவகாலங்களில் தனக்குப்பகைவரான சூரியசர்திரரைத் 
தான்வருத்தவும் ௮ச்சாலத்தைப் புண்ணியகாலமாகச் சனங்கள் கொண் 

டாடவும் வரம்பெற்றானென்றும் பெளராணிகர் கூறுவர். 

அணங்கு - முதனிலைத்தொழிற்பெயர், அணங்கு அரு துப்பின் என்ப 
தற்கு - (பிறர்) வருக் தத.ந்குக்காரணமான எவராலும் தடுச்கமுடியாத வலி 

மையையுடைய என்றும் பொருள்சொள்ளலாம், தகவு - தகுதியையுடைய 

அறிவுச்குத் தொழிலாகுபெயர், (௪) 

௨௪௨, ஈளிகடற் றண்சேர்ப்ப நல்கூர்ந்த மக்கட் 
கணிகல மாவ தடச்கம்--பணிவில்சர் 

மாத்திரை யின்றி நடக்குமேல் வாழுமூர் 

கோத்திரம் கூறப் படும், 

(இ-ள்.) ஈளி சடல் தண் சேர்ப்ப - பெரிய சடலின் குளிர்ச்த தறை 

மூசத்தையுடையவனே!--ஈல்கூர்ச்த மச்சட்கு - வறுமையடைச் துள்ள மனி 
தீர்க்கு, அணிசலம்ஆவது-அ௮ணிதற்குரியயபரணமாவத, அடச்சம்-௮அடங்இ 

யிருத்தலாம்; (ஒருவன்), பணிவு இல் €ர் - அடம்குதலில்லாத உயர்ர்த 

தன்மையுடனே, மாத்திரை இன்றி ஈடகச்கும் ஏல்-தன்வரம்புகடர்து ஈடப் 

பானானால், வாழும் ஊர் - அவன்வாழ்ச் இருக்கும் ஊரி லுள்ளார் யாவராலும், 

கோத்திரம் கூறப்படும்(௮வன த)குலம் (இழித்துச்) சொல்லப்படும்;(௪-௮.) 

எப்படிப்பட்டவர்க்கும் ௮டக்கம் ௮வசியமாயினும் தரித்திரர் அடங்க 

யிராமற் போனால் அவரைப்பற்றி ௮வர்குலமும் இகழப்படு மென்பதாம். 
இதனால், அடங்குதல் அறிவுடைமை யென்றவாறு; இதுபற்றியே, இப்பா 
ட்டு இவ்வஇிசாரத்து நிறுத்தப்பட்டது. 

ஈளிசடல் - உரிச்சொந்ரொடராதலின், இயல்பு, €ழ்சடல் மேல்சடல் 

என்னும் இரண்டெல்லையளவும் உள்ள சாடு என்பார், : ஈளிகடற்றண்சேர் 

ப்ப? என்றாரென்க; பிறநூல்சளிலும், இவன. காட்டிலேயே சூரியலுதிப் 
பதும் ௮ஸ்தமிப்பதும் எனக் கூறியவாறு காண்ச, பலபண்டங்களும் ஏற்று 

தல் இறச்குத லாவதற்கு ஏற்ற துறைமுகத்தை யுடைச்சாயிருப்பது சாட் 
டுக்குப் பெருஞ்சிறப்பாதலுங் சாண்க, சகோசத்சம் - வடசொல், (2) 

௨௪௩, எந்நிலத்து வித்திடிலுங் காஞ்சிரங்காழ் தெங்காகா 

சென்னாட் டவருஞ் சுவர்க்கம் புகுதலாற் . 

நன்னாற்றா னாகு மறுமை வடதிசையும் 

கொன்ஞைர் சாலப் பலர்,



2.08 நாலடியார். [போருட் 

(இ-ள்.) எச் கிலத்து வித்து இடினும் - எச் தநிலத்திலே விதையைப் 
போசட்டாலும், சாஞ்சிரம் சாழ் தெங்கு ஆசா - எட்டிவிதை தென்னமர 
மாசமாட்டா; தென் சாட்டயரும் சுவர்ச்சம் புகுதலால் - தென்திசைராட்டி 

இுள்ளவர்சளும் சவர்க்கலோசஞ் சென்று சேர்வதனால், தன்னால் தா ன் 

ஆகும் மறுமை - தனது முயற்வசையாலேயே மறுமைக்கதி உளதாகும்; 

வடஇசையும் சொன் அளர் சரல பலர் - வடக்குத்திச்லும் (ஈற்கதிபெற 

மூயலாத) வீண்காலங்கழிப்பவர் பல ர௬ுண்ட; (௭ - று.) 

சென்னாடெல்லாம் மிலேச்சதேச மென்றும், ௮தில்வாழ்வார்க்கு ஈற்கதி 

யில்லை யென்றுஞ் சலபிரமாணங்களைக்சொண்டு கூறுகிற வடசாட்டாரை 
சோச்டு ௮தனைமறுத்து வடஇசையிலிருர் துவச்த ௪மணமுனிவர் இங்கன 

தென்னாட்டாரைச் இறெப்பித் துச் கூறியதுபோலும் இழ, நிலத் தினியற்கை 

யால் வித்தினின்று உளதாகும் மரம் வேறுபடாததுபோலத் இசையினியறழ் 
சையால் அவரவர்சொழிலினின்று உளதாகும் வினைப்பயன் மாறுபடா தெ 

ன்பதாம், 

தன் ஆற்றான் - தான் ஒழுகும் ஒழமுச்சவழியால் என்றும் உரைச்கலாம், 
கொன் - பயனின்மை; இடைச்சொல்: அதனை அள்பவர், கொன்னாளர். 

சென்னாட்டவரும் என்பதற்கு - தென்திசைச்சணுள்ள் உரகலோகத்த 
வரும் என்றும், வடஇசையும் என்பதற்கு - வடஇிசைச்சணுள்ள புண்ணிய 
பூமியிலும் என்றும் உரைக்கலாம், உம்மைகளை முறையே எதிரதுஇறச்தது 

தழுவிய எச்சப்பொருளனவாகவாவது, இழிவு உயர்வு சிறப்புப்பொருளன 
வாசவாவது சொள்ச, காழ் - பால்பகாலஆறிணைப்பெயர், சுவர்ச்சம் - ஸ்வ 
ர்ச்சம்: வடசொல், 

ஈற்சதிபெறுதற்கு ௮றிவுடைமையே காரணமென்றும், இசைவேறுபா 

ட்டாற் பயன்வேறுபவெதாகக் கூறுவது அறிவுடைமையன் ரென்றும் ௮இ 

காரத் துக்குஏற்பக் கருத்துச் கொள்ளவேண்டும், 

“விரையொன்று போட்டாற் சுரையொன்று முளைச்குமா?” என்பது 
பழமேரழி, 

(கபிலரகவல்”எனவழங்கப்படுவதில் :தென்றிசைப்புலையன்வடதிசைச் 

கேன், பழு2,ற வோதஇப் பார்ப்பா னாவான், வடதஇசைப் பார்ப்பான் 

தென் திசைச்சேகன்,டையதுகோணிப் புலையனாவான்?? என்றது போன்ற 
பொதுவிதஇிபற்றியகொள்சை இல்குச்சிறெப்புவிதிகாட்டி மறுச்கப்பட்ட து, (௩) 

௨௪2, வேம்பி னிலையுட் சனியினும் வாழைதன் 
தீஞ்சுவை யா.துந் இிரியாதா--மாங்கே 
யினந்தீ தெனிலு மியல்புடையார் கேண்மை 
மனர்திீதாம் பக்க மரித, 

(இ-ன்,) வேம்பின் இலையுள் சனி௰ினும் - வேப்பிலையிலே பழுத் 
தாலும், வாழை - வாழைப்பழம், தன் இம் சுவை யாதும் திரியாது ஆம் - 
தனது இனிய உருசி சிறிதும் மாறுபடாசாம் ; ஆங்சே - அத போலவே,-- 
இனம் தீது எனினும் - சேர்ர்சகூட்டம் குணங்கொடியதாயிருச்சாலும்,
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இயல்பு உடையார் கேண்மை - இயற்கைஈல்லறிவுடையாரத ஈட்பு, மனம் 

தீத ஆம் பச்சம் அரிது - மனங் கொடியதாகுர் தன்மை இல்லை; (௪ - ல.) 

இயற்கையில் இன்சுவைமிக்குள்ள பழமாயின் சேர்ச்சையரற் சுவை 

செடுதல் இல்லைபோல, இயற்சையில் ஈல்லறிவு மிச்குள்ள மனிதராயின் 
சேர்ச்கையாற் குணங்கெடுதலில்லை யென்பதாம், 

ஆங்கு-உவமவுருபு; இது உபமான உபமேயங்களுசக்குஇடையே வந்து 

விட்டதனால், இப்பாட்டு எடுத் தச்சாட்ெவமையணியாகா து; உவமையணி 
யேயாம், 

வாமை - அதன் பழச்.தச்கு, ழதலாதபேயர், “இச்சுவை” என வவி 
மிச்கு வருமிடத் து, திமை சுவை யெனப் பிரித்து, கடுஞ்சுவையென்று பொ 
ருள்உனரச்சவேண்டும், 8ம் என்பதனடியாகப் 006s பெயசெச்சம் தீவிய 

எனவும், திமை யென்பச ஊடியாசப் பிறச்தது தய எனவும் நிற்கும் வேறு 

பாட்டையும் காண்க, வாழை தன் ௪வை இரியாது - தோடர்ந்தபோநள் 
அதன்பயனிலையையே கோண்ட மடிபு. (௪) 

௨௪0௫. கடல்சார்ந்து மின்னீர் பிறக்கு மலைசார்ந்து 

முப்பிண் டுவரி பிறத்தலாற் றத்த 
மினத்தனைய ரல்ல ரெறிகடற்றண் சேர்ப்ப 

மனத்தனையர் மக்களென் பார். 

(இ-ள்,) எறி சடல் தண் சேர்ப்ப - அலைவீசுன்ற சகடவினது குளிர் 
கச துழையையுடையவனே!---ச௪டல் சார்ச்தும் இன் நீர் பிறக்கும் - (உப்புச் 
சுவையுடைய)சடலை அடுத்தும் இன்சுவையுடைய நீர் உண்டாகும்; மலைசார் 

நீதம் உப்பு ஈண்டு உவரி பிறத்தலால் - (இனிய அ௮ருவிரீரையுடைய) மலை 

யை அடுத்தும் உப்புகிறைச்த உவர்நீர் உண்டாகும் ஆதலால்,--மச்கள் என் 

பார் - மணிதரெனப்பபெவர், தம்தம் இனத்து அனையர் அல்லர் - (குணஞ் 

செயல்களில்) தங்கள்தம்கள் இனத்தாரை யொச்தவரல்லர்; மனத்துறுனை 

யர் - தம்தம் மனத்தின் அறிவை யொரத்தவர் ; (எ - று.) 

தமது இயற்கை ஈர்குணஞ் சேர்ச்சையால் மாறுபடாதவேேர மனிதரெ 

ன்று ரெப்பித் துச் கறப்பதற்கு ஏற்றவ ென்பதாம், 

:மச்களென்பார்” என்பது, :'இல்வாழ்வானென்பான்,” ::ஊரெனப்படு 

வத உறையூர்?? என்பனபோலச் சிழப்புத்தோன்றகின்றது. என்பார் எனச் 

செயப்படுபொருள் வினைமுதல்போலச் கூறப்பட்டது. அ௮திசாரத்தக்கு 

ஏற்ப, மனம் ௮றிவாயிழ்று ; மனம் புத்தி சத்தம் ௮கங்கா.ரம் என்னும் 

நான்கு ௮ர்.தச்சரணங்களுள் ஒன் தன்பெயர் மற்றொன் திற்கு மால்களில் 
மாறிவருவது உண்டு, சார்ச் தும்? என்ட உம்மை - முன்னர் இழிவுசழப்பும், 
பின்னர் உயர்வுழப்புமாம். என்பார் என்பதை மூல்வேழ்றுமைச் செரல் 

லுருபசகவுல் கொள்ளலாம், 

இ௮, த்தஷ்டாந்தாலங்காரம்; ஏதுவணி எனினும் அமையும், (௫)
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௨௪௬. பராஅரைப் புன்னை படுகடற்றண் சேர்ப்ப 
வொரா௮லு மொட்டலஞ் செய்பவோ ஈல்ல 
மரூஉச்செய்தி யார்மாட்டுந் தங்கு மனத்தார் 
விரா௮௮ய்ச் செய்யாமை நன்று, 

(இ-ள்.) பரு அரை -பருத்த அரையையுடைய, புன்னை - புன்னை 
மரம்கள், படு - பொருச்தின, கடல் தண் சேர்ப்ப - குளிர்ச்த சடற்.றுறையை 
யுடைய பாண்டியனே!--தங்கும் மனத்தார் - உறுதியாய் ஒருகிலையில் நிற் 

இன்ற மனமுடையவர்கள், ஈல்ல மரூஉ செய்தியார்மாட்டும்-ஈற்குணங்கள் 
பொருச்தின செய்கையை யுடையலர்சளிடத் தம், ஒராலும் ஓட்டலும் - 
கூடி நீங்குதலையும் மறுபடி சேர்தலையும், செய்பவோ - செய்வார்களோ? 
[செய்யா ரென்றபடி]; (இங்கனஞ் செய்தலினும்), விராய் செய்யாமை -(எவ 

சோடும் கலந்து) சனேகஞ்செய்யாதிருத்தல், ஈன்று - ஈல்ல விவேகமாம், 

அயோக்கியரிடச்தும் கூடிப்பிரிதல் காரியமன்று ; அனபொழுது, 

யோச்டியரிடம் கூடிப்பிரிதலும் மறுபடிகூெலும் மனம்ஒருவழிப்பட்டவ 

ரது செயலாசா: அதனினும் அவர்களைச் சே. ராமலிருப்பதே மிகால்லதாம் 

என்றபடி, 

கூடிப்பிரிதலினும் கூடாமை ஈல்ல சென்றது, கூடியரல்லோரைப் 

பிரிர்த குற்றமும் துன்பமும் கூடாதவர்ச்கு இல்லையாதலின், செய்தி யார் 

மாட்டும் எனப்பிரித்து, செய்சையையுடைய யாவரிடத்தும் என உரைத்த 

லும் ஒன்று. தங்குமனத்தார் விராய்ச் செய்யாமை நன்று என இயைத்து, 
கிலைபெற்றுஒருபெற்றி3யேரகின்ற மனத்தினையுடையார் கூதலையும் பிரிதலை 

யூங்கலக் தசெய்யாமை ஈல்லதென்று உரைப்பாரு முளர்; ஒன்று,கூடியேயா 

வது இருக்கவேண்டும் :அல்ல2, பிரிர்தேயாவது இருத்தல்வேண்டும் என்ப 

தாம். கூடிப் பிரியேல்!” என்ற ஓளவயையார்நீ திவாச்சயத்தில், எதிர்மமை 

வகையால் :பிரிர்துகூடேல்” என்னும் பொருளும் ஒருவாறுதோன்றுமாறு 
காண்க. 

பரு--௮ரை- பராரை; டுப்பண்புத்தோகை மநஉழடிபு. புன்னை - 

கெய்தனிலத்துப்பொருள்களு சொன்று, புன்னைபடு என்பதற்கு - புன்னை 
மரத்தாற் றந்த என்றும் உரைப்பர், ஈல்ல - பெயர், மரூஉ - மருவு என் 

பது விசாரப்பட்ட அளபெடை, இனி, ஈல்லகுணம்கள் செட்டுச் Casi gy 
மருவிவழங்கெ செய்சையாரிடத்தும் சலியாதமனமுடையோர் கூடிப்பிரிச 

லும் மீண்கெடுதலுஞ் செய்வார்களோ? என்றும் உரைச்சலாம்: இவ்வுரை 

ச்கு, உம் - இழிவுசிறப்பு ; இடையிற்கூறிய உரைக்கு, மு.ற்றுப்பொருள, 
அரை - ம.ரங்களிற் இளைபிரியுமளவும் அடியிலுள்ள சட்டை, 

எல்லாவடியிலும் எதுகையில் ௮ளபெடைவர்தத தர் அழகாம்; அளபு 

ததோடை: அளபேடைவண்ணம். மூன்றாமடியில் அளபெடை செய்யுளி 
லச்சணத்துக்குஇன்றியமையா ததன்றாதலின், இயற்கையளபேடை யென் 

ராவது, இன்னிசையளபேடை யென்ருவது கொள்ள வேண்டும், 

தழ்ப் பெரியாரைப்பிழையாமையென்னும் ௮.திசாரத்தில் தெரியச் செ 
ரியும் தெரிலிலார் கண்ணும், பிரியப் பெரும்படர்ரோய் செய்யும் - பெரிய,
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வுலவா விருங்கழிச்சேர்ப்ப யார்மாட்டும், கலவாமை கோடி யுறும்"! என்ற 
பாட்டிலும் இச்சருத்துச் சாண்ச, 

செய்து யார்மாட்டும் எனப் பிரித்த, குற்றியலிசரமாசச் கொண்டு, 

ஈல்லகாரியங்களைப்பொருச்திச்செய்த யாவரிடத்தும் அன்புகொள்ளும்மன 

திதையுடையா ரென்றும் உரையிடலாம்;இவ்வுரைக்கு,கு ந்றியலிகரம்௮அலகு 
பெறவில்லை யென்ச. முன்னுரையில், மூன்றாமடியில் ௮ளபெடைக்கு 

Gav Mv, (ச) 

௨௪௭. உணர வுணரு முணர்வுடை யாரைப் 

புணாரப் புணருமா மின்பம்---புணரின் 

நெரியத் தெரியுந் தெரிவிலா சாரைப் 
பிரியப் பிரியுமா நோய். 

(இ-ள்.) உணர உணரும் உணர்வு உடையாரை - (ஈன்மை$மைகளைப்) 
பகுத்தறிய வல்ல விவேகமுடையவர்களை,புண7- சேர்தலால், இன்பம் புண 

ரும் - பலவிதஇன்பங்களும் உண்டாகும்; தெரிய தெரியும் தெரிவு இலாதா 

cor - (ஈன்மைதமைகளைப்) பகுத்தறிய வல்ல விவேச மில்லா தவர்களை,புண 

ரின் - (தெரியாமற்) சேர்ச் தவிட்டால்,பிரிய - (அவரைவிட்டு) நீங்குமாத்திர 
தீதிலே, சோய் பிரியும் - (அவ. ராலுண்டாகும்) பல.துன்பங்களும் நீங்கும். 

ஆம்” இரண்டும்-௮சை, இறுதியில், மா சோய் எனப்பிரித்து, மிகுந்த 
தன்பமென்றும் கொள்ளலாம். உணரும், தெரியும் என்பவற்றிற்கு - ஈம்மு 

டையசனேசகுணங்களை யென்னும் செயப்படுபொருளும் வருவிச்சலாம். 

உணர, தெரிய என்பவற்றைப் பிறவினைப்பொருளில்வர்த தன்வினை 

யெனச்கொண்டு, பிறர் உணர்த்த, பிறர் தெரிவிக்க எனப் பொருள்கொள் 

வாரு முளர். புணரின் - கூமோயின் என்றுமாம். 

இச் நாலில் ஒவ்வொருபாட்டும் ஒவ்வொருசமணமுனிவ/[.தகருச்தா 2 
லின், £ழ்ச் கூடிப்பிரியலாசாசெனப் பலவிடத்துவர்சசனோடு இது மாறு 

கொளகச்கூறலாசாது; பிறவும் இகஙனம் வருமிடங்களுக்கெல்லாம் இது 
கொள்க: ௮திசாரிபேதத்தால் ஒற்றுமைப்படுத்தி அமைத்தலும் ஒன்று, 

அடிதோறும் வர் தசொல்லும் பொருளும் மீண்டும் வர்தது, சோற்போ 

நட்பின்வநநீலையணி. 

௮றிவுடையாரைகச் கூடுதலும் அறிவில்லாசாரைப் பிரிதலும் அறிவு 

டைமை யென்பதாம். (௭) 

௨௪௮, நன்னிலைக்கட் டன்னை நிறுப்பாஸர் தன்னை 

நிலைசலக்்இக் €ழிடு வாலு---நிலையினு 

மேன்மே ஓயர்த்௮ நிறுப்பாலுர் தன்னைத் 

தலையாகச் செய்வாளும் தான், 

(இ-ள்) ஈல் நிலைக்கண் தன்னை நிறுப்பானும் - ஈல்லகிலையிலேயே 
தன்னை வைப்பவனும், தன்னை நிலை கலக்கி ழ் இவொனும் - (தான்கின்ற 

நல்லநிலையினின்று) சலங்கச்செய்துதன்னைக்£ழ்ப்பட்டகிலையிற்சேர்ச்செவ்
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னும், நிலையிலும் மேல் மேல் உயர்த்த நிறுப்பானும் - (தான்கின் ற) நிலையி 
னும் மேலேமேலே உயரச் தமிலையில் தன்னை ஏறிகிர்கச்செய்பவனும்,தன்னை 

தலை ஆச செய்வானும் - தன்னை (ப்பிறர்பலரினும்) முக்சிெயமாகச்செய்பவ 
னும், (எல்லாம்), தான் - தானேயாவன்; (௭ - று,) 

என்.றத, ஒருவனுடைய உயர்வுதாழ்வுசகளுச்கு அவனுடைய அறிவும் 

௮றிவில்லாமையுமே காரண மென்பதாம். 

நிலையினும், உம்மை - உயர்வுசறப்பு: அசைஙிலையுமாம், மற்றை உம்மை 

sar சான்கும் - எண்ணுட்பொருளன. கிறுப்பான் முதலிய சான்கும் - எழு 
லாம், தான் - பயனிலை, (௮) 

௨௪௯. கரும வரிசையாற் கல்லாதார் பின்னும் 
பெருமை யுடையாருஞ் சேற--லருமரபி 
ஷேதை மரற்று மொலிகடற் றண்சேர்ப்ப 

பேதைமை யன்ற தறிவு, 

(இ-ள்.) அரு மரபின் - (பிற நரகெளிர்) பெறுதற்கு அருமையான 
(சிறப்புத், தன்மையையுடைய, ததம் அரற்றும் ஒலி கடல் ௪ண் சேர்ப்ப- 

அலைகள் மிகவொலிக்கன்ற சடவினத குவிர்ச்ச துறைமுகச்சை யுடைய 

அரசனே !--கருமம் வரிசையால் - காரியத்தின் முறைமையால், கல்லாதார் 

பின்னும் பெருமைஉடையாரும் சேறல் - படியாத மூடர்களது பின்பும் 

பெருமையுடைய புத்திமான்களும் செல்லுதல், பேதைமை அன்று - gal 

வேசமன்று; அத ௮றிவு - ௮து விவேகமேயாகும்; (எ - று.) 

காரியஙிமித்தம் கல்லாதவரை அநுசரிப்ப, தம் அறிவுடைமை யென்ப 

தாம். பேதைமையன்று என்றதன்பின் ௮த௮.றிவு என்ற, உறுஇப்படு2,ச 

வரத அநுவாதம், 

கல்லாதார்பின்னும், உம் - இழிவுிறப்பு, பெருமையுடையாரும், உம் - 

உயர்வுசிறப்பு, சேறல் எனனுர் தொழிற்பெயரில், செல்-பகு தி. ௮௬ ம.ரபின் 
என்பது, சடற்சேர்ப்புச்கு அடைமொழி. ஓதத்திற்கு அடைமொழியாச் 
சொண்டால், அதற்கு ௮ழுமை - மற்றொன்றுக்கு இல்லாதபடி. என்றும் 

ஒருவிதமாய் ஒங்கியெழுச்து மடியு் தன்மை யென்ச,இனி,சகருமவரிசையால் 
என்பதற்கு-மு.ற்பிறப்பிற்செய்த ஊழ்வினையின் வகையால் என்றும் உரைக்ச 
லாம்;கல்லாதாசைத் தழுவுதல் பாபபலமா மென்றபடி.பேதைமைஅதுஅறிவு 
அன்று எனப் பிரித்துக்கூட்டி, கல்லாதவர்பின்செல்லுதல் ௮றியாமையாம்; 

௮2 அறிவுடைமையன்று எனச் துணிச்துரைச்சவம் இடமுண்டு, (௯) 

௨௫0. கருமமு முள்படாப் போகமுந் துவ்வாத் 
தருமமுர் தக்கார்க்கே செய்யா--வொருநிலையே 
முட்டின்றி மூன்று முடியுமே லஃ்தென்ப 
பட்டினம் பெற்ற கலம், 

(இ-ள்.) கருமமும் உள்படா - (அறம்பொருள்களுச்குச் சார்ணமான்) 
சொழில்களையும் உடன்பட்டுச்செய்து, போசமும் துவ்வா - (அவம்றால்உள்



பால்] ௨௬ - அம் அதிகாரம்.--அறிவின்மை. ௨0௯ 

ளனவாகும்) இவ்வுலகவின்பங்களையும் அனுபவித்து, தருமமும் தச்கார்ச் 
சே செய்யா - (தானம்முதலிய) அறத்தொழில்களையும் (அறிவொழுச்சங்ச 
ளால்) தகுதியுடையவர்களுக்கே செய்து, மூன்றும் ஒரு நிலையே முட்டு 
இன்றி முடியும் ஏல் - இம்மூன்றுகாரியங்களும் (இங்கனம்) ஒருபிறப்பி 

லேயே (ஒருவனுக்குத்) தடையில்லாமல் கிறைவேறுமாயின், ௮ஃது - ௮௬ 

நிலைமை, பட்டினம் பெற்ற சலம் - (பிறராடுகள் பலவற்றிற் சென்று வியா 
பாரஞ்செய்து இலாபம்பெற்று மீண்டு தனது) பட்டினத்தை umes 

மரச்கலச்சை யொக்கும், என்ப - என்றுசொல்வர், (அறிவுடையோர்.) 

கருமமும், போகமும், தருமமும் என்றவற்றி லுள்ள உம்மைகள் -௪இ 

ரது இறந்தத தழுவிய எச்சப்பொருளன ; எண்ணும்மையாசச் கொள்ளச் 

கூடாத; வெவ்வேறு வினை முடிச்குஞ்சொல் வந்ததனால், உள்படா, துவ்வா, 

செய்யா என்னும் மூன்றும் - உடன்பாட்டு இறர்தசால வினையெச்சங்கள், 

பட்டினம் - நெய்தல்கிலத் துவர், தறைமுகாகரம், போசம் - வடசொல், 

பட்டினம் பெற்ற கலம்'என்ற உபமானத்தால், ௮ப்பிறப்புப் பயன்பெற்ற 

பிறப் பென்பதாம், 

இம்மூன்று தொழில்களையுஞ் செய்வது அறிவுடைமை யென்பது 

கருச்து. இம்மான்றும் இல்லறத்தார்ச்சே யுரிய தொழிலாம், 

இர்ிசே ௮ஃதுஎன்பதில் ஆய்தம் மெய்போல ஒலித்தது; உயிர்போல் 

ஒலியாமையை ௮லூட்டுச் காண்க, 

இப்பாட்டின் முற்பாதி, திநக்கறளுறையிற் பரிமேலழகரால் (கற்ற 
Nor, fos ag fesse” என்றவிடத்து எடுச்சாளப்பட்ள்ளது, (௧௦) 

  

௨௬ - ஆம் அதிகாரம்.--அறிவின்மை: 

அஃதாவது - சல்விகேள்விகளினாலாகிய ௮ றிவு இல்லாமையோடு உண் 
மையறிவும் இல்லாதவ னாதல், அறிவு - காரியாகாரியங்களைப் பகுத்தறிச்.த 

கொள்ளும் விவேசம் ; இயற்சையறிவோடு கூடிய செயற்கையறிவு : நூல் 

களிற்கூறியபடி இம்மை மறுமைகட்கு உரியவற்றை ௮றிவதோடு உலச 

ஈடையையும் அறிதல், 
திறந்தஜங்குரவர்முதலாயினார் அறிவுறுத் தின காரியங்களை உட்கொள் 

ளாமல் ஒழித்துவிடுதலும், நால்களிற்கூறியவற்றை ஐயர்திரிபுகளால் ௮றி 

தலும், நூற்கொள்கைமுறைமையையும் உலசவியற்கை முமைமையையும் 

இகழ்ர். து விலச்சிச் தன்மனத்திற்கு ஏற்றபடி. ஈடச்.து எல்லாராலும் இகழப் 

படுதலும், மறுமைக்கு உறுதியல்லாதவற்றைச் செய்தலும் இப்படிப்பட்ட 

வை அறிவின்மையின்பாற்படும், அறிவுடைமைச்ிறப்பு முன்ன திசாரச்தில் 
உடன்பாட்டுமுகத்தாற் கூறியஅளவினால் முற்றுப்பெறாமை கோச்சி எதிர் 
மழறைமுகத்தாலும் கூறப்படுகின்ற தாதலால், ௮றிவின்மையென்னும் இவ் 
வதிகாரம், ௮றிவுடைமையின்பின் வைகச்சப்பட்டத ; திருக்குறளில் கல்வி 
பின்பின் கல்லாமை வைக்சப்பட்டது போல, செல்வத்தைச் சம்பா இத்தத் 
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கும், சம்பாதித்தபொருளைச் சாத்தற்மும், ௮ங்மனம் காக்சப்பட்ட பொரு 

ளை ரல்வழியிம் செலவுசெய்து தானும் ௮னலுபவித்தற்கும் அறிவு சருவியாத 
லால், இக்த அறிவுடைமை அறிவின்மை ௮திசா.ரங்கள் பொருட்பாலின் 

பா.ற்படவனவாயின வென ௮றிச, 

௨௫௧. நுண்ணுணர் வின்மை வறுமை யஃதுடைமை 

பண்ணப் பணைத்த பெருஞ்செல்வ--மெண்ணுங்காற் 
பெண்ணவா யாணிழந்த பேடி யணியாளோ 
கண்ணவாத் தக்க கலம், 

(Q - or.) (உலகத்தில் ஒருவர்க்கு) நுண் உணர்வு இன்மை - நுட்ப 
மான அறிவு இல்லாமை,--வறுமை-தரித்இரத்தன்மையாம் ; ௮ உடை 
மை - அர் நுண்ணறிவை உடைக்தாயிருத்தல்,--பண்ண பணைத்த - மிகவள 

ர்ச்த, பெரு செல்வம் - பெரிய சம்பத்தாம் ; எண்ணும்சால் - அலோடூத்தப் 
பார்ச்குமிடத்து, பெண் gar - பெண்தன்மை மிகுர்து, ஆண் இழ 
சத - அண்தன்மை குமையப்பெற்ற, பேடி - பேடியானவள்,--கண் அவா 
தீக்ச-(யாவர்) கண்களும் (காணுதற்கு) விரும்பத்தக்ச [மிகஅழகயெ], சலம்- 
ஆபரணங்களை, ௮ணியாளோ-தரிச்சமாட்டாளோ? [தரிப்பள்] ; (er - gr) 

மனிதர்க்குச் ॥றர்தசெல்லமாவது- அறிவுடைமையே ; ௮ச்செல்வமில் 

லாமையாவது - அறிவின்மையே : மற்மை உலகத்துப் பொன் மணி செல் 

முதவிய பொருள்களெல்லாம் செல்வமென்று Apiurss கொள்ளத்தச்ச 
வையல்ல, அறிவில்லாதவர்ச்கு எவ்வளவு செல்வ மிருர்தாலும் அறிவுடை 
யார்க்குப்போலப் பெருமையும் பயனும் உண்டாகா : ௮து எதுபோல வெ 
னின்,--பெண்தன்மையமைச்திராத பேடிக்கு எவ்வளவு ஆபரணம்ச எணி 
சீ தாலும் இயற்கைமகளிர்க்குப்போல அழடூன்ூறப்பும் இன்பப்பயனும் 
உண்டாகாதவாறுபோ லென்ச, 

பின்னிரண்ட்டிகளால் ஏற்படுங்கருத்து-எடுத்துக்காட்டுவமை, முன்னி 
சண்டடிகளின் கருத்தாக அமைர்த (அறிவிலார் செல்வமமைர்தாலும் சிறப் 
புடையராகார்? என்பது - இசன் உபமேயம், 

பெண்தன்மை குறைர்து ஆண்தன்மை மிகுச்ச ஈபும்சகசம் - அலி 
யெனப்படுமென்றும், ஆண்்தன்மைகுறைச்து பெண்தன்மைமிகுர்த ஈபும் 

ச்ச.ம்-பேடியெனப்பட மென்றும், பேடு என்பத - இவ்விருவகைச்கும் பொ 

துப்பெயரென்றும் ௮றிச, மிகுதியாய் ஆபரணங்களை த்தரித்தல் மசளிர்ச்சே 
இயல்பாதலால், இல்சே, பெண்தன்மைமிகுச்து ஆண்தன்மை குறைந்த 
பேடு கொள்ளப்பட்டது. பேடி. அபரணங்களணிதலை, சீவகசிந்தாமணியில் 
வீணாபதியென்லும் பேடியை “'ஒண்பொலுகுகொடியே*? என்.றதனாலும் 
அறிக, “பெண்மைவிட் டாணவாவுவ பே டாண்பால், ஆண்மைவிட்டல்ல 
தீவாவுவ பெண்பால், இருமையு மஃறிணையன்னவுமாகும்'” என். இலச்ச 

ஊம்பற்றி, இல்சே, பெண்ணவாய் ஆணிழர்ச பேடியை $அணியாள்” என 
உயர் திணைப்பெண்பாலாட் கூறியது) :'மைச் 2 னிப்பொழுதே வென்று வரு 
குவன் பொற்றேறரூர்ச்தா, எச்சமெய்ப்பேடியாச லென்மன னர்சனாளன்??
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என விலலிபுத்தூரார்பாரதத்திலும், *ஏயே யிவளொருசத்தி பேடியோவென் 
ரர்”எனச் சிந்தாமணியிலும் பேடியைப் பெண்பாலாற் கூறிய காண்ச, 

இணி, பெண் அவாய் என்பதற்கு - பெண்தன்மையை விரும்பி என 

உரைத்தால், ௮.து அணிழச் 2 ஏன்பசனோ முடியாது; ஏனெனில்,--ஆண் 
தன்மையிழத்தற்குச் சாரணம் பெண்தன்மையை விரும்புதலல்லாமல் ஊழ் 
வினைப்பயனான இயற்கையாமாதலால், இனி, பெண் அவாய் என்பதற்கு - 

பெண்்தன்மையை விரும்பி யென்று உரைத்த, அணிமாளோ என்பதனோடு 

இயைத்து, அணிழர்த பேடி  பெண்சன்மையை அ௮வாவிச் சண்ணவாத்தச்ச 

சலம் அணியாளோ ? என மொழிமாற்றிப் பொருள் சொள்ளுதலும் ஒன்று, 

பெண் அண் என்பன-பெண்தன்மைக்கும், ஆண்தன்மைச்கும் பொரு 
ளாகுபெயர், Quer அள் என்னும் வினைப்பகுதிகள் - ஈழுதிரிர்து பெண் 
ஆண் என நின்று, பலராலும் விரும்பப்படுதல்பற்றி மசளிர்க்கும், அம்மகளி 
ரை ஆளுதல்பற்றி ஆடவர்ச்கும் பெயராகு மென்பர், பெண்மை அண்மைச 
ஞூள் யாதாயினுமொன்று பேடியிடத்து முற்பிறப்பிற்செய்த தீவினையால் 
கிறைவுற்றிராமை யாடுற இரங்கற்பாடு தோன்ற, : பெண்ணவா யாணி 

மந்த” என்ருர், 
அவாத்தக்ச - அவாவத்தச்ச; ('சாவவென்மொழி மீற்றுயிரமெய் சாத 

லும் விதி”? என்றதன் உபலக்ஷண்த்தால், செயவெனெச்சத்து ஈற்றுயிர் 
மெய் கெட்டது; (மிசய்தச்ச” (சோதச்ச? என இவ்வாய்பாடுகொண்ட பிற 

வற்றையும் இங்கனமே சொள்ச ; இனி, அவாச்தச்ச - ௮வாவுதற்குத் 
தச்ச என விரித்து, முதனிலைத்தொழிற்பெயரின்மேல் வர்.த சான்காம்வேம் 
௮மைத்சொசை யெனினும் இமுச்சாத. கலம்-௮ணிசலம், நுண்ணுணர்வு - 

சூட்சுமபுத்தி, வறுமைக்குச் காரணமான நுண்ணுணர்வின்மை காரியமான 
வறுமையாகசவும், செல்வச் துக்குக்சாரணமான அண்ணுணர்வுடைமை காரி 

யமானசெல்வமாகவும் உபசாரவழக்தப்பற்றிக் கூறப்பட்டன, கன்னம் 
கறுத்த, சின்னஞ்சிறிய, பென்னம்பெரிய” என்பவைபோல, *பண்ணப்பணை 

த்த” என்பதை வளர்தற்பொருள்பற்றிவர் த பணை யென்பதன் ஒருவசை 
யடுக்குச்சிதை வெனக் கொள்க. 

ஈ அறிவுடையா ரெல்லாமுடையா றிவிலார், என்னுடையரேலு 
மிலர்?? என்ற திரக்தறனளோடூ இப்பாட்டின் முதலிரண்டடிகளை ஒப்பிடச, 

6செல்வங்களெல்லாம் ௮றிவாற் படைச்சவும் சாக்கவும்படுதலின் ௮ஃ தடை 
யாரை 4 எல்லாமுடையர் * என்றும், அவையெல்லாம் முன்னே அ௮மைச்து 

இெப்பினும் அழியாமற்காத்த.ற்கும் தெய்வத்தான்௮ழிர் துழிப் படைத்தற் 
கும் கருவியுடையரன்மையின் ௮ஃதில்லாதாரை *என்னுடைய ரேனு 

மிலர்/என்றும் கூறினார்? என அங்குப் பரிமேலழகர் உரைத்து, இக்கு 
இதற்கும் ஒக்கும், தரயத்தார் கள்வர் வலியார் அரசர் என்றிவராற் கொள் 

எப்படாமையும் வழிபட்டார்ச்குச் கொடுச்சவிடத்துக் குழையாமையு 
மாகயெ ரழறெப்புப்பற்றி, அறிவுடைமையை *பண்ணப்பணைச்ச பெருஞ்செல் 
வம்” எனப் பல ௮டைமொழிசள் சொடுத்துச் கூறினார்; திருவள்ளுவர் 
(சேடில் விமுச்செல்வங் சல்வி யொருவற்கு, மாடல்ல மற்றையவை!



௨௧௨ நாலடியார். [ போருட் 

என்றாற்போல: இப்படிப்பட்ட சிறப்புப் பொருட்செல்வத்துச்கு இல்லா 

மை காண்ச, 

அஃதுடைமை - இங்கே ஆய்தம் உயிர்போல் ஒலித்தது; மெய்போல் 
ஒலித்ததாசச்கொண்டால் வறுமை யென்ற முன்€ரோடு வெண்டளை தவ 

௮தலை அ௮லூட்டுச்சாண்க, (௧) 

௨௫௨, பல்லான்ற கேள்விப் பயலுணர்வார் பாடழிந் 

தல்ல ஓழப்ப தறிதிரேற்--றஜொல்பிறப்பி 
னாவின் கிழத்தி யுறைதலாற் சேராளே 
பூவின் இழத்தி புலந்து, 

(இ-ள்.) பல் - பலவகைப்பட்ட, அன்ற - நிறைர்த, கேள்வி- நூற்கே 

ள்விகளால், பயன் உணர்வார் - (உயிர்வாழ்க்கையின்) ப ரயோசனங்களை 
அறியும் அறிவுடையவர்கள், (செல்வமின்மையால்), பாடு ௮ழிர் து-தம்பெரு 

மை கெட்டு, அல்லல் உழப்பது - துன்பங்களால் வருந்துவதன் காரணத் 

தை,அறிதிர்ஏல்-ஆராய்ச்தறிய விரும்புவீராயின் (சொல்வேன்; ௮து என்ன 
மெனில்;--) தொல் சிறப்பின் - பழமையான சிறப்பையுடைய, காவின் 
தழத்தி- சரசுவதீதேவி, உறைதலால் - (அவர்களிடம் கூடி) வூத்தலால், 
பூவின் இழத்இி- ஸ்ரீமசாலட்சுமி, புலர்து - கோபங்கொண்டு, சேராளே - 
. அவர்சளிடஞ்) சேரமாட்டாளே, (என இதுமேயாம்) ; (௪ -று.) 

உலகத்தில் ஒருவனிடம் ஒருபெண்கூடியிருக்கையில் மற்ரொருபெண் 
வந்து கூடாமற் பிணங்கிப்போவது இயல்பாதலால், அ௮ம்மகளிரியற்கைப் 
படி. கல்விமகள் சேர்ர்த விடத்தைச் செல்வமகள் சேராது பிணம்குவள் 

எனச் சற்பனைமுகத்தால் வருணிச் துச் கூறியபடி, 

உலகத்திற் பெரும்பாலும் படித்தவர் செல்வமிலராயிருச்தலும் 

படியாதவர் செல்வமுடையராயிருத்தலுமாகிய மாறுபாட்டிற்கு உண்மை 

யிற் காரணம், “*இருவே றுலக.த் தியற்கை திருவேறு, தெள்ளியராதலும் 
வேறு ?? என்றபடி. ௮வரவர் முற்பிறப்பிற்செய்த ஊழ்வினையேயாம்: இப் 

படியிருக்ச, இம்கனம் சாரணமல்லாத ஒன்றைச் கவிசாதுரியத்தாற்கா 

ரணமாசச் கூறி கிறுச்தினத, எதுத்தற்தறிப்பேற்றவணி; இதனை வடநா 
லார் ஹேதூத்ப்ரேக்ஷ£லங்கார மென்பர், 

இல்விருமகளிரும் ஒருவனிடம் சேர்ச்இரு த்தல் அரியதொரு ரப்பா 
தலை 4 சாவீற்றிருந்த புலமாமகளோடு ஈன்பொற், பூலீற்றிருச்த திருமா 
மகள் புல்ல நாளும்'”எனச் சீவகசிந்தாமணியிற் கூறியமைகொண்டும் உண 
ர்ச, புலத்தல், பிணங்குதல், ஊதல் என்பன - ஒருபொருட்சொற்கள்; 
அதாவது - யாதாயினும் ஒரு சாரணம்பற்றித் தலைமகள் தலைமசனைச் கூ 
டாமல் மாறுபடுதல், ஒருவனிடத்தில் ஒருமகள் இருப்பதாக அறிர்தமாத் 
இரத்தில் மற்றொருமகள் அவனிடம் சேர்தற்குப் பிரியப்படாமல் வெறுப் 
த இயல்பாதலை ::சண்ணுளார் நுங்சாதலர் ஓழிசசாமமீம்சென, உண் 
ணிலாய வேட்சையா லூடினார்!” என் சிந்தாமணிசொண்டும் உணர்ச,



பால், ) ௨௬ - ஆம் அதிகாரம்.--அறிவின்மை, ௨௧௩. 

இனி, இதனை, வேறுவகையாச வருணித்துச்கூறுவதும் உண்டு; எங் 

உன மெனின்,--மாமிக்கும் மருமகளுச்கும் ஒற்றுமையில்லாமை பெரும் 

பாலும் உலசவியற்சையாதலால் அதுபற்றி, மருமகளான கலைமகள் உள்ள 

விடத்து மாமியான திருமகள் சேராது வெறுப்பள் என்பதாம்: திருமாலின் 

மனைவி திருமகளும், ௮த்திருமாலிடம் தோன்றிய பிரமதேவனது மனைவி 

ச.ரசுவதியு மாதலால், இவர்கள் மாமிமருகி ய.ரரவர், 

அறிவைப் பெருமைப்படுத்திர் கூறுகறீரே, அறிவுடையார்பலர் உல 
கத்திற் செல்வமின்றி வருந் தூரார்களே” என ஒருவர் வினாவினதாசப் பா 
வித்த உத்தரங்கூறினதாக இச்செய்யுள் செய்யப்பட்டத; இத - இச்செய் 

யுளில் 69 OBC rev? என்ற சொல்லால் விளங்கும். £அறிதிரே? என்ற பாட 

த்துக்கு - அறிவீரன்றோ எனப் பொருள்கூறுக, 

£ழ்ப்பாட்டில் :' நுண்ணுணர்வின்மைவறுமை யஃதுடைமை, பண்ணப் 

பணைத்த பெருஞ்செல்வம்”? என்றதன்மேல் வச்ச ஆட்சேபத்துக்குச் சமா 

சானங் கூறியதாதலால், இப்பாட்டு இவ்வதிசாரத்து இங்கு வைச்சப்பட் 

டத. இனி, இருவர்மகஸிர் ஒற்றுமைப்பட்டு ஒருங்குசேராமையாகிய உண் 

மையியல்பை உணராது அறிவுடையார் சிலர் வறியராயிருத்தலையே ரோக்கஇ 

௮றிவுடைமையிற் குறைகூறுதல் ௮றிவின்மையாம் என இவ்வதிகாரத் 
தோடு சம்பர்த முலரத்தலு மொன்று, 

இப்பாட்டைச் £ழ் (பழமை”என்னும் அதிகாரத்தில் வரத 1பல்லான்்ற 
கேள்விப் பயனுணர்வார் வீயவும், கல்லாதார் வாழ்வ தறிதிரேத்--சல்லா 

தார், சேதன மென்னு மச்சே றகத்தின்மையாற். சகோதென்று சொள்ளா 

தாம் கூற்று?” என்ற பாட்டோடு ஒத்த வாய்பாடுையதாக அறிக, 

பயன் - ௮றம் பொருள் இன்பம் வீடுகளும் புகழும் முதலியன, உணர் 
வார், உழப்பது என்பவற்றில், இடைநிலைகள்-எ.திர்கால முணர்த்தாது தன் 
மைமாத்திர முணர்த்தின. 4(சல்லானேயானாலுங் சைப்பொருளொன்றுண் 

டாயி, னெல்லாருஞ் சென்றங்கெதிர்சொள்வ -ரில்லானை, யில்லாளுர் தான் 

வேண்டா ளீன்றெடுத்ததாய் வேண்டாள், செல்லா தவன்வாயிற்சொல்,?? 

£இல்லாரையெல்லாருமெரள்ளுவர்'? என்றபடி. பொருளில்லாரை யாவரும் 
இகழ்வராதலால் (பாடழிர் தூ என்றும் ; பொருளுடையான்சண்ணதே 

போகம்!?, 'பொருளிலார்க்சிவ்வுலகமில்”? என்றபடி செல்வமில்லா அவர்க்கு 
இவ்வுலசத்து இன்பமொன்றும் இன்றா மாதலால் (அல்லலுழப்பது” என் 

௮ம் கூறப்பட்டது. 

நாமகளுச்குத் தொல்றெப்பு - 'அறம்பொருளின்பமும் வீடும் பயக்கும், 
புறங்கடைசல்லிசையுசாட்டும் - உறுங்கவலொன், ுர்றுழியும் கைகொடுக் 
கும் சல்வியினூம்கல்லை, சற்றுயிர்க்குற்ற துணை”? என கூறப்பவெதாம்; 
இனி, ௮வளுச்குத் தொன்றுதொட்டு வருகிற இறப்பு மூற்பிறப்பிர்செய்த 

ஈல்வினைத் தொடர்ச்சியாழ் பிற்பிறப்பிலே இயற்கையில் அமைதலென்றும் 

சொள்ளலாம். சல்வி உயிர்ச்குணமாய் மு.ற்பிறப்பேதொடங்கி உயிரோடு 

விடாதுசொடர்ச் து௮வ்வயிர்புகுர் தவிடத் துப்புகுர்தன்மை,' (ஒருமைக்கண் 
தான்கற்றகல்வி யொருவர்கு, எழுமைய மேமாப்புடைத்து””என்ற திநக்தற



௨௧௪ நாலடியார். [ போருட் 

எரல் அறியப்படும், இப்படிப்பட்ட தொல்டிறப்புச் செல்வத். துக்கு இல்லை 
யாம், கரவின்இழத்தி - சாச்கிற்குஉரியவள் எனச் சரசுவதிச்குக் சாரணப் 

பெயா: பிரமனதுராவில் வாழ்.தலாலும், அறிவுடையோர்சாவில் தங்குதலா 
லும் வர்த.த. பூவின் இத்தி - பூவிற்குஉரியவள். “பூவெனப்பகக2 பொறி 
வாழ்பூவே??,பூவிற்குச் தாமரையே”, பூவினுச்சருல்சலம்பொம்குதாமரை”, 
என எல்லாமலர்களுள்ளுஞ் ரிறர்ததாகச் கூறப்படுகிற செர்தாமரைமலரில் 
வ௫த்தலால், பூமகளென்று பெயர், இமயமலையில் மரசதப்பாறையில் ப் 
மையென்னுங்கயத்தில் தோன்றிய பொற்றாமரைமலரில் திருமகள் வீற்றி 
ருக்ன்றனளென்பத, ஜைஈ நூற்கொள்கை ; ::அருமணிமரசதத்தல்சணா 
றிய, எரிகிறப்பொன்னித ழேச் த. சாமரைத், இருமகள்"” என்றார் சிந்தாமணி 

யாரும். சாவின்டுழத்தி - கல்விச்கு ௮திதேவதை; பூவின்கழெத்தி - செல் 
லத்திற்கு அதிதேவசை; இச்சொற்கள் - தகுதிப்பொருளில்வர்த சான் 

காம்வேற்றுமைத் தொகைநிலைத்சொடர்கள்; இவர்றில், இன் - சாரியை, 

இழத்தி - உரிமையென்னும் பொருளுணர்த்தும் இழமையென்லும் பண்பி 
னடியாப்பிறர்த இழவன் என்பதன் பெண்பால்; (இழம் என்னும் பெயரடி. 

யாப்பிறச்த தெழெவன் என்பதன் பெண்பால் இழவியென நிற்கும்.) (௨) 

௨௫௩. கல்லென்று தந்ைத கழற வதனையோர் 
சொல்லென்று கொள்ளா திகழ்ந்தவன்- மெல்ல 

வெழுத்தோலை பல்லார்முன் னீட்ட விளியா 
வமுக்கோலைக் கொண்டு விடும், 

(இ-ள்.) தர்தை- (சனத) பிசா, கல் என்று சழற-(சல்வியைச்) சற் 
பாயென்று இடித்து அறிவுகூ.௰௦, ௮சனை - அச்சொல்லை, ஒர் சொல் என்று 

சொள்ளா2 - (தனக்கு உறுதியைத்தருவத) ஒரு வார்ச்தையென்று கொ 

ண்டு ௮ங்கனம்படியாமல், இகழ்ர்தவன் - (இளமையிலே) அலட்சயஞ் 

செய் அவிட்டவன்,--(பின்பு),பல்லார் முன் - பலபேர்கூடிய சபையில், எழு 
த்து தலை - எழுத்து எழுதப்பட்ளள்ள ஓலையை, மெல்ல - மெதுவாக,நீட்ட- 

(6 இதனைப் படியென்று ஒருவர் கொண்டுவச் த) சைநீட்டி(த் தன்னிடம்) 
கொடுச்சு, விளியா - (அதற்குச்) கோபங்கொண்டு, வழு கோலை கொண்டு 
விடும் - (அடி.த்தலாகய) பிழையைச் செய்யும் தடிச்சொம்பை (அவரை அடி. 
த்தற்கு) எடுச்துச்சொண்டிடுவான் ; (௪ - று.) 

படியாதவனை யாவராயினும் அவனுடைய அறிவின்மையை அறிர்தா 
உது ௮றியாமலரவது யாசாயினுமொருப,ச்திரிகையைச் சொடுத்து இதனைப் 

படியென்று சொன்னால், ௮வன் தான்படிச்சமாட்டாமையால், பலர்மூன் 

அ௨உமானப்பவெதற்கு மனம்பொருமல், ௮வ்வவமானர் தனச்குவருதற்குச் 

காரணமா அவரை அடி.த்தற்குப் பெருங்கோபத்தோட தடியெடுத்தச் 
கொள்வான் என்பதாம். தர்தைசொல்லைச்சேட்டு அதன்படி சற்று௮றிதலை 
யுடையனாசாதவன் சனதுகுற்றத்தைச் தான்கரு.த அமைர்திராது பிறர் 
மேற் குற்றச்தையேற்றிச் சோபித்தல் பெரிய அறிவின்மை யென்றபடி, 

இப்பாட்டு - அறிவின்மையின் இழிவை விளச்கயெவாரும்,



பால். ] ௨௬ - ஆம் அதிகாரம்.--அறிவின்மை, ௨௩௫ 

சல்-வினைப்பகுதியே ஒசைவேறுபாட்டால் ஏவற்பொருளுணர்த் தற்று, 
கழறல் - உறுதிச்சொல்லை உறுத்திச்சொல்லுதல்); கழறு - பகுதி, ஐங்குர 
வருள் ர தல்வனாய் :தர்சைமகற்சாற்றுகன்றி யவையத் த, முந்தியிருப்பச் 
செயல்,” “*சான்றோனாக்குதல் தச்தைச்குக்கடனே,?? :1உயர்மிக்சதர்தை!” 
என்றபடி. மைர் தனைச் சல்வியுடையனாக்குதலைச சடமையாசப்பூண்ட தர் 

தையினது சொல் *தர்தைசொல்மிச்க மச்திரமில்லை?? என்றபடி. தலைமேற் 
கொண்டு ரஈன்குமதிக்கத்தச்க தாதலின், அச்சிறப்புத் தோன்ற, அதனை 
(ஒர்சொல்? என்ற த. கொள்ளாது இகழ்ர்தவன் - மூத்தோர்செரல்லும் வா 

ர்ச்சதைமயை ௮முதமாசக்சொள்ளாமல் உகுத்தவன், இசழ்ந்தவன் என்ற 

இழச்தசாலம், கற்றற்கு உரிய இளம்பிராயத்தில் என்பதைப் புலப்படுத் தம், 

இகழ்ர்தவன் கொண்டுவிடும் - செய்யுமென்முர்று அண்பாலுக்குச் சென் 
Ps எழுத்தோலை - எழுத்தையுடைய தலை என இரண்டனுருபும் பொ 
ருஞர் தொக்கதொகையாச விரிக்ச, கைநீட்டெ£ல் என்ற காரணம், கொடு 
தீதலாகயெ சாரியத்தின்மேல் நின்றது - உபச. ரவழக்த,. 

விளியா - உடன்பாட்டு இறர்தகால வினையெச்சம் ; இனி, விளியா - 

இறர்சாறத்போலா௫, வழுக்கு ஒலை - (௮ங்கிருக்.த) தப்பிப்போதற்குக் சார 
ணமான ஒலியை, கொண்டுவிடும் - கொள்வான் என்றும் உரைப்பர் ; இவ் 
வுரைக்கு - மானபங்சப்பட்டுச் சொல்தழுதழுத்து இடம்விட்டுநீம்ச வழிதே 

டுவனென்று கருச்.து. வழுச்கு ஒல்-சாரியப்பொருளாகன வினைச்சொசை! 

ஒலை - ஒல் என்பதன் இரண்டாம்வேற்றுமை விரி, இணி, இளியா என்று 

பதம்பிரித்த, ௮வமதிச௫ரிப்புச்சிரித்து எனப் பொருள்கொள்ளுதல் மோ 
னைத்சொடைக்குப் பொருர்து மென்ச, கொண்டுவிடும், விடு என்னுர் 
துணைவினை - தேற்ற மூணர்த்தும், (௩) 

௨௫௪. கல்லாது நீண்ட வொருவ லுலகத்து 

நல்லறி வாள ரிடைப்புக்கு--மெல்ல 
விருப்பிலு நாயிருர் தற்றே யிரானு 

அரைப்பினு நாய்குரைத் தற்று, 

(இ-ள்.) சல்லாது - கல்விகற்காமல், கீண்ட - வளர்ச் த, ஒருவன்--, 
உலகத்து - லோகத்தில், ஈல் அறிவாளரிடை புக்கு - ஈல்லவிவேசமுடைய 
ஊர்சள்ஈடுவிலே புகுர்.து, மெல்ல இருப்பினும் - பேசாமலிருச் சாலும், (௮௪.5 

இருப்பு), சாய் இருர்து ௮.ற்றே - சாய் இருர்சாற்போன்றதாம் ; இராத - 

பேசாதிராமல், உரைப்பினும் - (யாதாயினும் ஒன்றை) எடுத். துச்சொன்னா 

லும், (௮.து), சாய் குரைத்து ௮ற்று-௮ந்த சாய் (வாய்மூடியிராமல்) குரைத் 

தாற்போலும் ) (எ - ௮.) 

பரிசுத்தமான இடத்தில் ௮௪த்்தமானராய் வந்துசேர்ர் தால் ௮ம்மாதி 

திரத்தால் அவ்விடம்௮சு.த்தப்பவெதுபோல, ஈல்லறிவாளர்கூட்டத்தில் அறி 

விலான் சென்றால் ௮ம்மாத்திரத்தால் ௮ச்கோவஷ்டி, மாசடையும் ; அசன் 
மேலும் இவன் வாய்திறர்து எசாவத பிழைபடச் குளறினால் ௮து சாய் 
குைத்தல்போல வெறுச்சப்படும் என் றபடி.,



௧௧௬ நால்டியார், [போருட் 

பயன்பற்றி வரத உவமையணி. சாயுவமை கூறியது, இழிவை ஈன்கு 

விளக்கு,ற்கு, 
உலகம் - லோச மென்னும் வடமொழியின் திரிபு ) இதனைச் தமிழ்ச் 

சொல்லென்று சாதப்பர் ஈச்சினார்ச்னெயர், ஈல்லறிவு - அறியவேண்டுவன 
வெல்லரம் அறியும் ௮றிவு. மெல்ல இருத்தல் - சாதுவாகஇருத்தல் ; சும்மா 

இருப்பது, உம்மைகள் - முறையே எதிரதும் இறர்ததம் தழுவிய எச்சப் 

பொருளன, இராது - உயிரளபெடை, செய்யுளோசை கிறைக்க வர் 

தீது ; அலூட்டுச் சாண்க, அற்றே, ஏ- ஈற்றசை, இருப்பின், உரைப் 
பின் என்ற வினையெச்சங்களினின்று எடுக்கப்படுகிற இருத்தல், உரைத்தல் 

என்னுர் தொழிற்பெயர்கள் - இருச்தற்று, குரைத்தற்று என்னும் வினைமுற் 
லுக்களுக்கு எழுவாயாம், (௪) 

௨௫௫. புல்லாப்புன் கோட்டிப் புலவ ரிடைப்புக்குக் 
சல்லாத சொல்லுங் கடையெல்லாங் கற்ற 
சடா௮யிலுஞ் சான்றவர் சொல்லார் பொருண்மேற் 

படா௮ விடுபாக் கறிந்து, 

(இ-ள்.) சடை எல்லாம் - £ழ்மச்களெல்லோரும்,--புல்லா - (இலக் 
சணதச்தோடு) பொருச்தாத, புல் - இழிவான, கோட்டி - சபையிற் கூடி 
யுள்ள, புலவரிடை-௮.்பபுத்திமான்கள்ஈடுவில், புச்கு - அஞ்சாதுசென்று, 

சல்லாத - தாம்கற்றறியாத விஷயங்களையும், சொல்லும் - தைரியமாய்க்கூ, 
றவர் ; சான்றவர் - (கல்வீசேள்விகளினால்) கிறைச்தவர்கள்,--சற்றஃ தரம் 
படி.த்தறிர்ச விஷயங்களையும், கடாயினும் - (சொல்லும்படி பிறர்) சேட் 
டாலும், பொருள்மேல் படா விடுபாக்கு ௮றிர் து - (அங்ஙனம் வினாவுகிற 
அவர்களது அறிவு தாம்சொல்லும் அரிய) பொருளின்மேல் முழுவதஞ்செல் 

லாமல் நீங்கப்போகும்விதத்தை ௮றிர் து, சொல்லார் - சொல்லமாட்டார் 

கள்) (எ- று.) 
அறிவுடையார்ச்கும் அறிவிலார்ச்கும் உள்ள வேறுபாட்டை விளச்யெ 

படி. அறிவிலார்ச்கு அடக்கமும் ௮வையச்சமும் இல்லையாதலாலும், தாம் 
ஏ.தாயினும் ஒன்றைப் பலர்முன்சொல்லிப் பெருமையடையவேண்டுமென் ற 
அவா அ௮திகமாதலாலும், ௮வர் இங்கனம் கூறுவர் ;) ஈல்லறிவுடையார்ச்சோ 

அவையச்சமில்லையாயினும், 'கொள்வோன்சொள்வகையறிர்து Magner ti 

கொளச்,), கோட்டமில்மனத்தின் நூல்கொடுத்தல் ”? இலச்சணமாதலால், 

வினாவப்பட்டபொருள்களுள்ளும் ஏற்ற சிலவற்றை முறையாசக்கூறுவேே 
யன்றி ஒருக்கு கூறார், 

புல்லாவெழுச்திம் பொருளில் வறுங்கோட்டி!? என்றாற்போல, :புல் 
லாப்புன்காட்டி” என்ருர் ; அதாவது - புகழும் தரும நெழிகின்றோர் 
பொய்சாமம்,இகமுஞ்சினஞ்செழ்றமில்லோர்---நிகழ்கலைகள், எல்லாமுணர் 
ச்தோ ரிருச்சவிடமன்றோ, ஈல்லாரமைக்கு ஈலம்,””? 'ஈலனடச்கஞ்செம் 

மைரடுவுகிலை நான்கும், குலனென் நிவையுடையோர் கோதில்--புலனில் 
லோர், சென்று மொழிர்தனவுங் கேட்டோர் செறிர்சவிடம், அன்றோ



Lined. | ௨௬ - ஆம் அதிகர்ரம்,--அறிவின்னம், ௧௧௭ 

நிறைச் த வவை!? என ஈல்லவைக்கும் கிறையயைக்குங் கூறப்பட்ட இலக் 
கணம் சிறிதுமில்லாத சபை, 

புலவர் - அறிவுடையவர்; புலம் அல்லது புலமை - அறிவு, (புல்லாப் 

புன்கோட்டிப் புலவர்”? எனவே, சிற்றறிவின ராயிற்று: இனி, புலவர் என் 

பது-இகழ்சிக்குறிப்பென்றும் கொள்ளலாம். கடை - கடைப்பட்டவர்க்குப் 

பண்பாகுபெயர்; ௮தம0!ெென்ச. கடையென்பது - பொருளால் உயர் 
இணைப்பலர்பாலாயினும், சொல்லால் பால்பசா௮ஃறிணைப்பெய ராதலால், 

சொல்லும் என்னும் செய்யுமென்முற்றைச் கொண்டது, எல்லாம் என் 

னும் பெயர், இருதிணைச்கும் பொது, கடா௮யின் - செய்யுளோசை குன் 

ரூதிவிடதது ௮ளபெடை இன்னிசை நிறைத்தற்கு வச்தது, படா௮-செய்யு 

ளோசைஙிறைச்சவச்ச அளபெடை; அ௮லூட்டுச்சாண்க, இரண்டடிகளில் 

அளபெடை வர்தத, அளபுத்தோடை. உம்மை - உயர்வுசறப்பு, பொருள் 

மேல், மேல் - ஏழனுருபு; இனி, மே லென்பஅ - பொருளினுட் செல்லுத 
லேயன்றி மேற்செல்லுதலும் அரிசென்பதை விளச்குவதெனவும் சொள் 
ளலாம். (௫) 

௨௫௬. கற்றறிந்த சரவினார் சொல்லார்தஞ் சோர்வஞ்சி 
மற்றைய ராவார் பகர்வர் பனையின்மேல் 
வற்றிய வோலை கலகலக்கு மெஞ்ஞான்றும் 
பச்சோலைக் கில்லை யொலி. 

(QM - o.) sip - (படித்தற்குஉரிய நூல்களைப்) படித்து, அறிர்த - 
(அவற்றின்பொருள்களை உள்ளபடி) உணர்ச்ச, ஈாவினார் - சாச்சையுடைய 

பெரியோர்கள், தம் சோர்வு ௮ஞ்ச-(சொல்லும் சொற்களில்) தமக்கு ஏதா 

வத பிழைசேரிடுமோவென்று பயர், சொல்லார்-(விஷயங்களைக் கண்ட 

படி. மிகுதியாகச்) சொல்லமாட்டார்கள் ) மற்றையராவார் - கற்றறிர்த ரா 
வின. ரல்லாத சிறியோர், பகர்வர் - (அப்படிப்பட்ட சோர்வுச்கு அஞ்சாமல் 

விஷயங்களை ஆராயாது தோன்றினபடி. மிகுதியாகச்) சொல்வார்கள் ; 
(அவை எவைபோலவெனின்:---) எஞ்ஞான்2ம் - எப்பொழுதும், பனையின் 

மேல் - பனைமரத்தின்மேல், வற்றிய ஒலை - உலர்ச்துள்ள ஐலைகள், கலக 

லக்கும் - கலகலவென்று ஒலிக்கும்) பசு ஒலைக்கு - பசுமையாசவுள்ள தலை 

சளுச்கு, ஒலி இல்லை - ஓசை யில்லையாம்; (௪ - gr.) 

ஈரமில்லாத உலர்ச் சஓலைகள் மிசவொலித்தல்போல, சாரமான அறிவு 

இல்லாதவர்மிசப்பேசுவர்;ஈரமுள்ளபச்சையோலைகள் ஓலி.பா தவாறுபோல, 

சாரமான விவேகமுள்ளவர் மிகுதியாகப்பேசாமல் சாவடம்9 மெளன 

மாகஇருப்பர் என்றபடி. இப்பாட்டின்கருச்தை சிற்றணர்வோரென்றுஞ் 

திலுலுப்பர் ஈன்றமைச்த, மூற்றுணர்வோ ரொன்று மொழியாரே-.- 

வெற்றிபெறு, வெண்கலத்தினோசை மிகுமே விரிபசும்பொன், ஒண்சகலத்தி, 

னுண்டோ ஓலி*? என்ற நீதிவேண்பாவின் பொருளோடு ஒப்பிகெ, எடுத் 

துக்காட்டுவ்மையணி. இதில் கற்றறிச்தசாவினார் சொல்லார் தம் சோர்வ 

ஞ்ச? என்பதற்கு - எஞ்ஞான்மும் பச்சோலைக்கில்லை யொலி'என்பது- உப 

மானம்; * மற்றையராவார் பசர்வர்” என்பதற்கு - (பனையின்மேல் வற்றிய 
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௨௧௮ நாலடியார். [ போருட் 

கோலை கலகலக்கும்! என்பது - உபமானம் : ஆகவே, இப்பாட்டில் உப 
மேயவாக்கெயெங்களை வைத்த முறைமைக்கு ஏற்ப உபமானவாக்கயெங்களை 
நிறுச்சாமல் மாறுபடமிறுததியத - எதிர்நீரனிறைப்போரள் கோள். 

 அச்சமூற் கேடு மதனால்வருதலாழற், சாத்சோம்பல் சொல்லின்சட் 
Cerio”, யோசாவாராயினு சாசாச்ச சாவாக்கால், சோகாப்பர் சொல் 

லிழுக்குப்பட்டு 19,  ஒன்றானுர் தீச்சொற்பொருட்பயனுண்டாயின், ஈன் 
ருகாதா௫விடும்! என்.ற நீதிகளை உள்ளபடி உணர்ர்தவராதலால், கழற்றறிர் 
தவர் தம்சோர்வஞ்சுவர், கல்லாதவர் இப்படிப்பட்டரீதகளை ௮றியாராத 

லாலும், மானம் வெட்கம் பயம் இவற்றை ஒழித்தவராதலாலும் சோர் 

வஞ்சார், 

மற்றையர் - €ழ்ச்குறித்ததற்கு எதிரான பொருள் தருன்ற மற்றை 
யென்னும் இடைச்சொற்பகுதியடியாப் பிறந்த பலர்பாற்பெயர், கலச 
லச்கும் - ஈரடுக்கொலிகச் குறிப்பு ;) இரட்டைக்கிளவி, (௬) 

௨௫௭, பன்றிக்கூழ்ப் பத்தரிற் றேமா வடித்தற்றா 

னன்றறியா மாந்தர்க் கறத்தா றுரைக்குங்காற் 

குன்றின்மேற் கொட்டுர் தறிபோற் றலைதகர்ந்து 

சென்றிசையா வாகுஞ் செவிக்கு. 

(இ-ள்,) ஈன்று- சன்மையை, அறியா - அறியமாட்டாத, மார் 

தீர்க்கு - மனிதர்க்கு, அறத்து ஆறு - தருமத்தினதுவழியை, உரைக்குங் 
சால் - சொல்லுமளவில், (௮2),--பன்றி கூழ் பத்தரில் - பன்றிக்குக்கூழ் 
வார்க்சின்ற தொட்டியில், தேமா வடித்தற்று - தேன்மாம்பழத்தினிரசத் 
தைப் பிழிச்தாற் போலும்; (அன்றியும்), குன்றின்மேல் சொட்டும் தறி 

போல் - மலைமேல்அடிக்கப்படுகெற சட்டுத்தறிபோல, தலை தகர்ச்து -(அ் 
தீதிதருமவழிகள்) தலைசிதறி, செவிக்கு - (அவர்கள்) சா.துசளிலுள், சென்று 
இசையா அகும் - போய்ப் பொருச்தாதனவாம்; (௭ - று,) 

பன்றிச்குச் கூழின்உர9 தெரியுமேயல்லத சேமாவின் சுவை தெரி 
யாத: அதுபோலவே, க&ழ்மச்சளுக்கு அதருமவழியின் தன்மை தெரியுமே 
யல்லத தருமவழியின் பெருமை தெரியாது; ஆதலால், அவர்கட்குச்செய் 

யுர் தருமோபதேசம், மலைச்கற்பாறையின்மேல் நாட்டும்பொருட்டு வலி 
மையோடு அடிச்சப்படுகின்ற மரத்தறி ௮ச்சல்லினுட்செல்ல இயலாமல் 
தான்று.றிதல்போல, அவர்கள் காதினுட் செல்லமாட்டாமல் தடைப்பட்டு 
ஒழியும் என்றபடி. உவமையணி, 

பத்தர் - பத்தல்என்பதன் இறுதி லசாத்.துக்கு ரகரம் போலி:சாம்பல்- 
சாம்பர், பந்தல் - பந்தர் என்பனபோல, தேமா - இன்சுவைப்பழமுடைய 
ஒருவகை மாமரம்) இம்கே, ௮தன்பழத்இன் இரசத்திற்கு இநமடியாதபே 

யர், தேமா - தேன் மா எனப்பிரித்த, சேன்போலினிய மா என உவமச் 
தொகையாசப்பொருள்கொள்ச ; தேன்மொழி, மெலிவர இறுதியழிர் தத, 
ஆல் - ஈற்றசை, மார்தர்-ஒருமையில்லா மல் எப்பொழுதும் பன்மையிலே 

யேவரும் பெயர் | இதனை வடநூலார் நித்பபகுவசா மென்பர், உபமேயத்.



பால். ] ௨௬ - ஆம் அதிகாரம்.--அறிலின்மை, ௨௧௯ 

இல், தலையென்பத - ஒருபொருளையும் தாராது வரத உபசர்க்கமாசச் 
கொள்ளலாம்; அல்லது, தலைதகர்ச் து - சிறப்புக்கெட்டு எனிலும் ௮மையும், 
செவிக்கு - செவியில்; சான்சலுருபு ஏழாம்வேற்றுமை யிடப்பொருளில் 
வந்ததனால், ௨ரபுமயக்கம், 

அறிவிலாதார் யாதாயினும் ஒருஈன்மையைச் சொல்லப்படுதற்குச் 
தசாதவ ரென்ப, இப்பாட்டினாற் கூறப்பட்டது. முதலடியில்வர் த உபமா 

னம், தகுதியில்லாதவிடத்துச் சென்றுசேர்தலாற் பயனற்றதாம் என்பதை 
விளச்கவர்தது, இதனை ::அங்கணத் துளுச்ச வமிழ்தற்றால் தல்கணத்த, ரல் 
லார்முற் கோட்டி கொளல்”? என்ற திரக்தறளோடு ஒப்பிசெ, (௪) 

௨௫.௮. பாலாற் கழீஇப் பலரா ஞணக்கிலும் 

ard sri பக்க மிருந்தைச் இருந்தன்று 
கோலாற் கடா௮ய்க் குறிலும் புகலொல்லா 
கோலா வுடம்பிற் கறிவு,. 

(இ-ள்,) பல சாள் - அகசேகசாட்களில், பாலால் கழீஇ - (வெண்மை 
யான) பாலினாலே கழுவி, உணக்கினும் - உலர்த்திவைத்தாலும், இருக் 

தைச்கு - (இயற்கையிற் கருகிறமுடைய) கறிக்கு, வாலிது ஆம் பக்சம் - 

வெண்ணிறத்சையுடையதான தொரு பகுதி, இருர்தன்று - உண்டாகமாட் 

டாது; (அதுபோலவே), கோலால் சடா௮ய் - தடியைச்சொண்டு அடித்து 
அதட்டி, குறினும் - சொன்னாலும், சோலா உடம்பிற்கு - (முற்பிறப்பிற்) 
புண்ணியஞ்செய்திராத [உபிரையுடைய) உடம்புக்கு [ஈல்லஊழ் இன்மை 
யால் இயற்கையில் அறிவில்லாத மணிதனுச்கு எல் pup], ௮றிவு - ஞானம், 
புகல் ஒல்லா - வந்துசேரமாட்டாது; (௭ - று.) 

கரியைப் பாலாற்கழுவினாலும் வெண்மையுண்டாசாததபோல, ஜர்மா 
ச் 2.ரபுண்ணியமில்லாக மணிசனுச்கு எவ்வளவு சொன்னாலும் அறிவு வருவ 

தில்லை யென்றபடி, 

எடூத்துக்காட்ட்வமையணி ; மூன்னிரண்டடி. - உபமானவாக்£யம், 

பின்னிரண்டடி - உபமேயவாக்கியம், **இருந்தை யிலங்க வெளிறுபடா 

தென்செய்சதாலு நிம்பத்து, இருர் தையிலர் இத்தியாத?? என்பர், திநவரங் 

கத்தந்தாதியிலும். 
உணசக்டுன் என்னும் எதிர்காலவினையெச்சத்தில், உணங்குஎன்பதன் 

பிறவினையான உணக்கு - பகு, உம்மைகள் இரண்டும் - உயர்வுறப்பு, 

வாலி.த - வால் என்னும் பெயரினடியாப்பிறர்த ஒன்றன்பாற்குறிப்புவினை 

யாலணையும்பெயர்; இ - சாரியை, பச்சம் - பூ மென்னும் வடமொழியின் 
இரிபு. இருச்தன்று - எதிர்மறை மிறச்சகால ஒன்றன்பால் வினைமுற்று, 
குறின் - கூறின்என்பதன் தறுக்கல், ஒல்லா - ஒல்லாது என்பதன் விசா 

ரம்; எதிர்மறைஒன்றன்பால் வினை மும்று, 

௮.றிவுபெருசவனது இசழ்ச9 சோன் ற, (உடம்பிற்கு என அஃறிணை 
யாச் கூறினார்; இழிபுபற்றிவர் த திணைவழவமைதி; உயர் இணைப்பொருளி 
னுடைய உடம்பையும் உயிரையும் வேறுபிரிச்துஎடுச்துச்கூறினால் அவை



2.20 நால்டூயார். [ போருட் 

அஃறிணையாம் ; :'ஏவவுஞ்செய்கலான் தான்தேரு ஸனவ்வுயிர், போஓமளவு 
மோர்சோய்”” என இகழ்ச்சிதோன்ற உயிர்மாத்திரத்தாற் கூறியதும் கா 

ண்ச. இவனிடத்துச் சேதனமான [உணருச்தன்மையதான ] உயிர் இருச் 
தும் அதன் தன்மை தலையெடாமல் அசேதனமான [உணருக்்தன்மையதல் 
லாத] உடம்பின்தன்மையே முழுவதும் தலையெடுத்துகின்றமை தோன்ற, 
உடம்பிற்கு” எனச் கூறினாரென்ச, முற்பிறப்பில் ஈல்வினை செய்திருர்சா 
லொழிய இப்பிறப்பில் ஈல்லறிவுதலைப்படாதாதலால், *சோலாஉடம்பிற்கு 

அறிவுபுகலொல்லா” எனப்பட்ட. 

₹ஸ்வபரகவோயாச்ருரர்யஸ்யஈஜஹா திசதகாசக-அ௮ங்சாரஸ்றததெளதே 
மலிஈத்வம்ஈமுஞ்சதி!? என்னும் வடநான் மேர்கோள் அறியத்தக்கது, (௮) 

௨௫௯, பொழிந்தினிது நாறிலும் பூமிசைதல் செல்லா 
ழிர்தவை சாமு.றாஉ மீப்போ--லிழிர்தவை 

தாங்கலந்த நெஞ்சினார்க் சென்னாகுக் தக்கார்வாய்த் 
தேன்கலக்த தேற்றச்சொற் நேர்வு, ் 

(இ-ள்.) பொழிக்து - (தேனைச்) சொரிர் து, இணித - இனியதாச, 
சாறினும் - ஈல்மணம்வீ௫னாலும், பூ மிசைகல் செல்லா - பூவிலுள்ளதேணை 
உண்ணுதற்குப்போகாமல், இழிந்தவை காமுறூஉம் - (துர்ச்கர்தமூள்ள) 

இழிவானபொருள்களை விரும்புகிற, ஈ போல்-௪யைப்போல,--இழிர்தவை 
தாம் சலச்த - (உயர்ர்தவைகள் இருச்கவும் அவற்றைவிட்டு) இழிவானவற் 

woo பொருர்திய , நெஞ்சிஞர்க்கு - மன த்தையுடைய அவிவேூகளுக்கு,-- 
தக்சார் வாய் - (அறிவு ஒமுக்கங்களினால்) தகுதியையடையவர்களது வாயி 
லுண்டாகிற, தேன் சலர்த-தேனின் தன்மை பொருச்தின, தேற்றம் சொல்- 

தெளியையுண்டாக்கும் உபசேசமொழிகளினுடைய, தேர்வு - தெளிவு, என்: 

ஆகும் - யாதுபயன்படும்?[ஒருபயனையுர் தாரா தென்றபடி;] (எ-று) 

பயன்பற்றி௨ர் ச உவமையணி. 

Doig - இனிமையென்னும் பண்பினடியாப்பிறர் ச ஒன்றன்பாற்: 

குறிப்புவினையாலணையும்பெயர்; இங்கே வினையெச்சப்பொருள்பட்டு, சா 
நின் என்பதனை யடுத்து, வினையுரியாய் கின்றது. உம்-உயர்வுறப்பு.. பூ - 
அதிலுள்ள தேனுச்கு டுடவாதபெயர், சாமுறு-காமமுறு என்பதன் விசா 
ரம்; ஏழுறு, ஐயுழ, பேதுறு என்பன போல: காமம் - விருப்பத்தை, உறு 

தல் - ௮டைத லென்க, சச்சார் - யோச்சியர், தேன் - தேனின் தன்மை 

ச்கு ழதலாதபேயர், இனி,கலர் ச என்பதை உவமவுருபாக்கொண்டு, தேன். 
சலர்த- தேனையொத்த என்றுமாம், தேன்சகலர்.2 தேற்றச் சொல்-தேன் 

ராவுச்கு இனிமை தருதல்போலச் செவிச்குஇனிமையைச் தர்து ஈன்மை 

யை வீளைக்கும் வார்த்தை யென்ச. (தேம்சலநர்த” என்று பாடமோதி, 
தேம் கலந்த எனப் பிரித்த; இனிமைபொருர்தின என வுரைத்தலு. 

மொன்று, 

தாமாசவும்௮றியாமல் பிறர் சொன்னாலும் உணராத பேசைகளுக்கு 
அஃறிணைப்பொருள்சளில் இழிவை யுடைத்தான ஈயை உவமை எடுத்துச். 

கூறி அவர்சள்சறுமையை விளக்கஞர். (௧)



பால்..] ௨௭ - ஆம் அதிகாரம்,--ஈன்றியில்சேல்வம். ௨௨௧ 

௨௬௦, கற்று ௬ரைக்குங் சசடறு -நுண்கேள்வி 
பற்றாது தன்னெஞ் சுதைத்தலான்--மற்றுமோர் 
தன்போ லொருவன் முகநோக்கித் தானுமோர் 
புன்கோட்டி கொள்ளுமாங் ழ். 

(இ-ள்.) கற்ளார்-(நால்களைகி கற்றறிர்தவர்கள், உரைக்கும்-சொல்லு 
இன்ற, கசடு ௮று நுண் கேள்வி - குற்றமற்ற நுட்பமான நூற்கேள்விகளை, 

பற்றாத - உறுதியாக உட்கொள்ளாமல், தன் கெஞ்சு - தனதுமனம், உதை 

த்தலால் - இசழச்து சள்ளிவிதெலினால்,--€ம் - £ழ்மகன்,--தன்போல் மற் 
லும் ஒருவன் மூகம் சோச்டி - தன்னைப்போன்ற வேறு மொரு Spusor g 
முசத்தைப் பார்ச். து, சானும் ஒர் புல் சோட்டி சொள்ளும் - (அதிவில்லாதி) 

தானும் ஒர் இழிவான பிரசங்கத்தைச் செய்வான் ; (௭- று.) 

சசடு - குற்றம் ; கேள்விக்குக் குற்றம்- ஐயச்்இரிபுகள் : கரக சசடறக் 
கற்பவை!' என்றதிற்போலக் சாண்ச,. சேட்கப்படின்ற பொருள்களின் 
துட்பத்தைச் கேள்வியின் மேல் ஏற்றி, *நுண்கேள்வி? என்ரூர் ; *நுணங்கெ 

கேள்வியர்” எனத் திநக்தறளிலுங் சாண்க. “நிரம்பிய, நூலின்றிக் சோ 

ட்டிசொளல்,!” அல்லார்முற் சோட்டிகொளல்!' எனச் திநச்தறவிலும், 
(புல்லாவெழுத்திற் பொருளில்வறுங் கோட்டி.” என இச்.நாலிலும்போல, 

கோட்டியென்பத - அங்குக் சொல்லுஞ் சொல்லுக்கு இடவாகுபெயராம், 
தானும் என்ற உம்மை - இழிவுறப்பு ;) ௮மிவுடையான் பிரசங்கஞ் செய் 
தல்போல என்றாவது, அறிச்தலர் சொல்லும் நூற்கேள்விசளை இகழ்ச்தத 
மாத் திரமேயன்றி என்றாவது இறசர்ததுதழுவியஎசசப்பொருளாச்சலு மொ 
ன்று, £€ழ் - £ழ்மையுடையவனுக்குப் பண்பாகுபெயர் ) அவனது இழிவை 

ரன்குவிளக்குதற்கு, 8ழ்என ௮ஃறிணைச்சொல்லாழ் கூறினாரென்க. £ழ்மச் 
சள் புன்சோட்டிகொள்ளுதல், கந்ராரிடத்துப் பொறாமைமிகுதியால், ஒர், 
ஆம் இரண்டும் - ௮சைகள், (௧௦) 

  

௨௭ - ஆம் அதிகாரம்.--௩ன்றியில்சேல்வம். 

அஃதாவது - சம்பாதித்தவனுக்கும் பிறர்ச்கும் பயன்படுதலில்லாத தம் 

சகேடதருவதுமான செல்வத்தினது இயல்பு. ஈன்றி - ஈன்மை ; இப்பண்புப் 

பெயர் - இங்கு, ஈல்லபயனுச்கு ஆகுபெயர் : இல்செல்வம் - பண்புத்தோ 

கை, செல்வத்தை ஈல்வழிப்படுத்துவது அறிவீன்பய sara, gaa ps 

வின்மை செல்வம் ஈல்வழிப்படாமைக்கும் தீவழிப்படுதர்கும் காரணமாகும் 
இயைபுபற்றி, இவ்௨.திசா.ரம் ௮றிவின்மையென்னும் ௮திகா.ரத்தின்பின் 

வைச்சப்பட்ட து, 

௨௬௧, அருகல தாகப் பலபழுத்தக் கண்ணும் 

பொரிதாள் விளவினை வாவல் குறுகா 
பெரிதணிய ரா யிலும் பீடிலார் செல்வங் 
கருது சடப்பாட்ட தன்று.
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(இ-ள்,) "அருசலது ஆட - சமீபத்திலிருத்தலையடையதாய், பல 
பழுத்தச் கண்ணும் - ௮சேசமாய்ப் பழங்கள் பழுத்.திருச்சப் பெற்றாலும், 
பொரி தாள் விளவினை-பொரிர்த அரையையுடைய விளாமசத்தை, வாவல்- 

வெளவால்கள், குறுகா - சேரமாட்டா ; (அதபோல),--பெறிதற ௮ணியர் 
ஆயினும் - மிசவும் சமீபத்திலுள்ளவரா யிருச்தாலும், பீடு இலார் - (எளி 

திற் பிறர்க்கு உசவுதலாகய) பெருமைக்குண மில்லாதவர்சஎத, செல்வம் 
ஐசுவரியம், கருதும் சடப்பாட்டது அன்று - (எளியவர்சளால் தமக்குக் 

இடைக்கு மென்று) கினைச்சத்தக்க முறைமையையுடைய தன்று; (௪ - ஐ.) 

எடூத்துக்காட்டுவமையணி; முன்னிரண்டடியில் உபமானவாக்கியமும், 
பின்னிரண்டடியில் உபமேயவாச்கியமும் ஏற்றத்சாழ்வில்லாமல் (பிம்பப் 
பிரதிபிம்பபாவர்தோன்ற) ஒருபடிப்பட்டிருத்தல் சாண்க, 

அருகலத - அருகல் என்லுச் தொழிற்பெயரின்மேற் பிறர்த உடன் 

பாட்டு ஒன்றன்பா.ற் குறிப்புவினையாலணையும்பெயர்; ௮ - சரரியை ; இனி, 

அருகு என்னும் வினைப்பகுதியின்மேற் பிறர். த எதிர்மறை யொன்றன்பால் 
தெரிகிலைவினையாலணையும்பெயராகச் சொண்டால்,குறையாததாய் என்று 
பொருள்படும், உம்மைகள் இரண்டும் - உயர்வு9றப்பு. 

மரங்களுக்கு உரிய சோழரை, பொகுட்டை, பொரியரை, முள்ளை 

யென்னும் நால்வகை அரையுள், விளாமரம் பொரியரையாதலால், (பொரி 

தாள்விள? எனப்பட்ட து. பொரியரை - பொருச்குள்ள ௮ரை, அரை 

யெனினும், தாளெனினும் ஓக்கும் ; அது - இளைபிரியுமளவுமுள்ள மரத்தின் 

௮டிச்சட்டை, விளஎன்பதைத் தனிப்பெயரென்றாவ.து, விளா வென்னும் 
குறியதன்€ழ் ஆக் குற தென்றாவது கொள்க, விளவினை, இன் 

சாரியை, ஐ - இரண்டனுருபு. வாவல் - வெளவாலென்னும் பறவையாதலை, 
் தூங்குகிறைவாவலுறை சொன்மரங்களென்ன?”எனச் சீவகசிந்தாமணியி 

ஓங் சாண்க, வரவல் - பால்பகா௮ஃறிணைப்பெய ராதலின், குறுசா என் 
னும் பலவின்பால்முற்றைச் கொண்டது, விளாமரத்துச்குப் பெருமை 

யிருச்தாலும் அதனை வெளவால் குறுகாமைக்குக் கா. ரணம், இதற்கு ௮௪ 

ஞழ் பயனில்லாமை யென அறிக, பெரி - குறிப்புமுற்றெச்சவீனையுரி, 
அணியர் - ௮அணிமையென்னும் பண்பினடியாப் பிறர்த குறிப்புவினையால 
ணையும்பெயர். சடப்பாட்டது - சடப்பாடு என்பதன் மேற்பிறர்ச ஒன்றன் 

பாற் குறிப்பு வினையாலணையும்பெயர்; உயிர்த்தொடர்ச்குற்றியலுசரத்தின் 

டகரவொற்று இரட்டிற்று, கடப்பாடு என்பது - கடமை படு என்ற இர 
ண்டு சொற்கள் சேர்ச்து ஒருசொல்தன்மைப்பட்ட சடப்படு என்னும் முத 

னிலை திரிச்2 தொழிற்பெயர், 

எளியவர்ச்கு வெளவாலை உவமைகூறின2, பலவிடத்துஞ் சென்று 
இனியபலங்களைப்பெற்று நுகரும் இயற்கைய ென்பதுபற்றியாதல் வேண் 
டும், விளா வெளவாலொழிச்ச பிறபலபிராணிகளுச்கு உபயோசப்படுதல் 

போல), பீடிலார் செல்வமும் எளியரல்லாதார்ச்குச் கண்டபடி. பயன்படு 
தலைச் சொள்ச, | (s)
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௨௬௨. அள்ளிக்கொள் வன்ன குறுமுகிம வாயினும் 
கள்ளிமேற் கைநீட்டார் சூடும்பூ வன்மையாற் 
செல்லம் பெரித௫டைய ராயினும் €ழ்களை 
நள்ளா ரறிவுடை யார், 

(இ-ள். அள்ளி சொள்௨ ௮ன்ன - (கைகளால்) ௮ள்ளியெடுச்துச் 
கொள்ளத்தச்சவை போன்ற [அழகாய் மிறைச்2], குறு முழ ஆயினும் - 
சிறிய அரும்புகளை யுடையனவா யிருந்தாலும், சூடும் பூ ௮ன்மையால் - 
(அவை) குட்டிக்கொள்ளத்தச்ச மலரல்லாமையா ல், (உலகத்தில் மனித 
செவரும்), கள்ளிமேல் கை நீட்டார் - கள்ளிச்செடியின்மேல் (பூப்பறித்தற் 
குக்) கைநீட்டமாட்டார்கள் ; (அதுபோலவே), செல்வம் பெரிது உடையர் 
ஆயினும் - செல்வச்தை மிகுதியாக உடையவர்சளரயிருந்தாலும், €ழ்களை - 

தழ்மச்களை, அறிவு உடையார் - புத்திமான்சள், ஈள்ளார் - விரும்பிச் சேர 
மாட்டார்கள் ; (௭- று.) 

மிச௮அழ௫சொன பொருளின்மேல் ௮ள்ளியெடுத்துக்சொள்ளலாம்படி. 
யான விருப்பம் உண்டாதல் இயற்கையாதலால், அள்ளிக்சொள்வன்னகுறு 

முகிழ ”என்றார். கொள்வன்ன - கொள்வவன்ன என்பதன் தொகுத்தல், 
மு௫ழ்ப்பத, மு௫ஏிழ்)வினைமுதற்பொருள்விகுதி புணர்ச்துகெட்ட து, உம்மை 

கள் - உயர்வுறப்பு, கைநீட்டார் - இரண்டாம்வேற்றுமைத்தொகை யாத 

லால், குறில்வழி யத் தனியைம் நொதுமுன் மெலிமிகலுமாம்!? என்ற 

பொதுவிஇப்படி தனிஜஐகாரத்தின்முன் மெலிமிசாதாயிற்று; விகாரத்து 

இயல்பு. ?? உபமானத்்தில் : சூடும்பூவன்மையால்” என்றதற்கு ஏற்ப, உப 

மேயத்தில் :பயன்படுஞ் செல்வ மல்லாமையால்” என்க, 

எடுத்துக்காட்டு வமையணி. (2) 

௨௬௬. மல்கு திரைய கடற்கோட் டிருப்பினும் 
வல்லூற் றுவரில் கணற்றின்கட் சென்றுண்பர் 

செல்வம் பெரிதுடைய ராயினுஞ் சேட்சென்று 

ஈல்குவார் கட்டே நசை, 

(இ-ள்.) மல்கு - மிகுர்த, திரைய - அலைகளையுடைய, கடல் - சழுத்தி 

ரத்தின், கோடு- சரையிலே, இருப்பினும் - (தாம்) வாழச்திருர்தாலும், 

(மனிதர்), வல் ஊற்று - வலிமையான நீர்ச்சுரப்பைய/டைய, உவர்இல்்ெற் 
நின்கண் - உப்புச் தன்மையில்லாச ெற்றினிடத்திலே, சென்று - (0ெகு 
அரமாகவிருச்தாலும்) போய், உண்பர் - (6ீரைச்) குடிப்பார்கள்; (௮. துபோ 
லவே),--செல்வம் பெரி உடையர் ஆயினும் - (அருகிலுள்ள ழ்மக்கள்) 

செல்லத்தை மிகுதியாகஉடையலர்களாயிருக்தாலும், சேண் சென்றும் - 

வெகுஅரத்திற்போயாயினும், ஈல்குவார்கட்டே ஈசை-சொடுக்கும் ஈன்மக்க 

ளிடத்திலே உள்ளதாகும் (பெரியோர்ச்கு) விருப்பம் ; (எ-று, 

எடூத்துக்காட்டுவமையணி. மல்கு திரை - வினைத்தொசை, இரைய - 

குறிப்புப்பெயரெச்சம், இருப்பினும், ஆயினும் என்ற உம்மைகள் - உயர்வு
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மப்பு, சேட்சென்றும் என்ற உம்மை - இழிவுறப்பு, ஊற்று - ஊறுதல்: 
முதனிலை திரிந்த தோழிற்பேயர், வல்லூற்று என்றது, விரைவில் நீர்சுரக் 
கும் ஈல்லூற்றன்றி, இடையிடையே கமீரற்றுச்சுரத்தலும், தோண்டத் 
தோண்ட நீர் ஊறுதலும் தோன்றற்கு. :(அறுநீர்ச் சறுகெற்றூதல்?? என 
மேல்வருவதுகாண்க. ணெற்றிலுள்ள நீரின்உவர்ப்பின்மையைக் செற்றின் 
மேல்ஏற்றி, :'உவரில்கணெற” என்றார். இனி, விரைவில் நீர்ச.ரக்கும் ஊற்று 

எனினுமாம்,வல்-முர் தியபொருளில், பண்படி, பிர்தியபொருளில், இடைச் 
சொல்,உண்ணல என்பது - உண்பன தஇன்பன பருகுவன ஈக்குவன எனப் 

பகுத்தச்கூறுமிடத் தச் சறப்புவினையும், அங்ஙனம் பகுப்புசோச்சாசவிடச் 

தப் பிதாகங்கள் தீர உட்கொள்ளப்படும் பொருளெல்லாம் உண வெனப் 

படுமாகலின் பொ.,துவினையு மாகுதலால், இங்கு ₹பருகுவர்? என்னாது 
உண்பர்” என்றார், கடலில்கிறைந்த நீரும் உசவாமைக்குச் காரணம் உவர்ப் 

பாதல்போல, &ழ்மக்கள்செல்வம் பெரிதாயினும் உதவாமைக்குக்கா ரணம் 

லோப மென்ச, உபமேயத்திலுள்ள சேண் என்பதை உபமானத்திலுமங் 

கூட்டிச்கொள்ச, இணற்றை நல்குவார்ச்கு உவமைகூறியதனால், அவர்கள் 
திறுசெல்வமுடையரா யிருச்தாலு மென்சு, (௩) 

௨௬௪. புணர்கடல்சூழ் வையத்துப் புண்ணியமோ வேறே 
யுணர்வ தடையா ரிருப்ப---வுணர்விலா 

. வட்டும் வழு. துணையும் போல்வாரும் வாழ்வரே 
பட்டுந் துலு முடுத்து, 

(இ-ள்,) உணர்வது உடையார் - அறியவேண்பெனவற்றை யெல் 
லாம் அறியும் ௮றிவையுடையவர்கள், இருப்ப - செல்வமில்லாத வறியராய் 

இருக்க, உணர்வு இலா - அறிவு (சிறிதும்) இல்லாத, வட்டும் வழுதுணையும் 

போல்வாரும் - வட்டு வழுதுணை என்னுஞ் செடிகள்போல ௮சேதனமாய் 

எளிதிற் இடைச்கத்தக்க £€ழ்மச்களும், பட்டும் தலும் உடு - (செல்வ 
மிகுதியால்) பட்டுவஸ்திரல்களையும் வேறுவகை ஈல்லவஸ்திரங்களையும் 

உடுத்துக்கொண்டு, வாழ்வரே - வாழ்கன்றார்களே; (இங்கனம்), புணர் 
கடல் சூழ் லையத்து- நெருங்யெ சமுத்திரஞ் சூழ்ர்த பூமியில், புண்ணிய 
மோ வேறே - (மூற்பிறப்பித்செய்த) ஈல்வினைப்பயனோேோ வேறுவசையா 

யுள்ளது ; (ஏ - ௮.) 
செல்வத்தைச் சம்பாதித்தலும் பாதுகாத்தலும் அகனாற்பயன்சொள் 

ஞூதலும் ௮றிவுடையார்க்கு அல்லது கூடாவன்றோ? அவ்வாறன்றி, அறி 

வுடையார் வறியராகவும் ௮றிவிலாதவர் செல்வராசவும் சாணுதலால், 

அறிவுடையராத.ற்கு ஆகும் ஊழ் செல்வமுடையராதர்கு அகாத, செல்வ 
மூடையராதற்கு ஆகும் ஊழ் அறிவுடையராதற்கு ஆசாது என்றதாயிற்று; 
₹ இருவே றுலகத்தியற்சை திருவேறு, தெள்ளியராதலும் வேறு?” என்றார், 

தெய்வப்புலமைத் திரவள்ரூவனாநம். இதனால், ஊழ்வினையாற் செல்வம் 
பெற்வேண்டியகாலத்து ௮றிவாயெ துணைச்சாரணமும் வேண்டாவென் 

பத பெறப்படும்,



பால். ] ௨௭ - இம் அதிகர்ரம்.௩ன்றியில்சேல்வம், ௨உட௫ 

அறிவிலார்செல்வம் ஈன்மையில்லாகதென இப்பாட்டுச்கு இவ்வதிசா 
ரத்திம் பொருத்தம் சாண்ச, 

புண்யம் - வடமொழி. புண்ணியமோ, ஐகாரம் - அதிசய இரக்கச் 
சொல், வேழே என்ற ஏகாரம் - தேற்றம், வாழ்வரே என்ற ஏகாரம் - 

இரக்கத்தோடு பிரசிசத்தியை விளச்சற்று, வேறு - பொதுக்குறிப்பு முற்றுப் 
பகாப்பதம். போல்வாரும், உம்மை - இழிவுறப்பு ; மற்றை நான்கு 

உம்மைகளும் - எண்ணுப்பொருளன, வட்டு - பனை௨ட்டெனச் கூறுதல் 
பொருச்சாது ; ௮2, அட்டு எனப்படுவது, (௪) 

௨௬௫. ஈல்லார் நயவ ரிருப்ப நயமிலாக் 

கல்லார்க்கொன் ரூயெ காரணமச்--தொல்லை 

வினைப்பய னல்லது வேனெடுங் கண்ணாய் 

நினைப்ப வருவதொன் நில், 

(இ-ள்.) வேல் - வேலாயுதம் போன்ற, நெடு- நீண்ட, கண்ணாய் - 

சண்களையுடையவளே !--நயவர் - ஈற்குணமுடையவ. ரான, ஈல்லார்-ஈல்லறி 

வுடையவர்கள், இருப்ப - (வறியலராய்) இருக்க, ஈயம் இலா - ஈற்குணமில் 
லாத, கல்லார்ச்கு - சற்றறிவில்லாதவர்க்கு, ஒன்று - ஒரு செல்வப்பொ 

ருள், ஆயெ காரணம் - உண்டாகிற காரணம், (என்ன வெளில்),--தொல்லை 
வினை பயன் அல்ல த-முற்பிறப்பிற்செய்த ஈல்வினையின்பயனே யல்லாமல், 
நினைப்ப வருவது ஒன்று இல் - ஆலோடித்துப்பார்ச்சக் தோன்றுவதான 

சா.ரணம் வேறொன்று மில்லை ; (௪ - று.) 

மூன்பாட்டிற் கூறின படி. அறிவுடையார் செல்வம்பெருமைக்கும், 

அறிவிலார் செல்வம்பெறுதற்கும் கரரணம்- செல்௨முடைய.ராதற்கு வேண் 

டிய சுருதம் முன்னையோர்க்கு இல்லாமையும், பின்னையோர்ச்கு உண் 
மையுமே யென உறுஇிப்படுத் தியபடி, 

ஒன்று - ஒருபொருளுக்கும், ஒருகாரணத்துச்கும் எண்ணலளவாது 

பெயர், இங்கே, தொல்லைவினை யென்றது, இடத்திற்கு ஏற்ப ஈல்வினையர் 
யிற்று; இனி, வினைப்பயன் ஈல்லது எனப்பிரித்து, வேறுவாச்கியமாக்இயும் 

உரைச்சலாம், கண்ணுக்கு வேல் உவமை - கூர்மைக்கும், வடிவிற்கும், ஆட, 

வரை வருத்துதழ்கும் என்க, சண்ணாய் - கண்ணாள் என்பதன் விளி ; வேல் 

நெடுங்கண்ணாய் - ம&டூஉழன்னிலை, இப்பாட்டிற் பெண்ணை முன்னிலைப் 
படுத்திக்கூறியது- உலகத்துப் பெரும்பான்மையான இயற்சைபற்றி, கல்வி 

வறுமைக்கும் சல்வியின்மை செல்வத்துக்கும் காரணமென்று மகளிர் தமது 

இயற்கையாள பேதைமையாஜ் கருதக்கூடுமென்றுஎண்ணி அவர்களுடைய 

௮வ்வெண்ணத்தை ௮கற்ழதற்பொருட்டு என்னலாம், (டு) 

௨௬௬. நாழுத் தசடேபோ னன்மலா்மேற் பொற்பாவாய் 
நீறய் நிலத்து விளியரோ---வேருய 

புன்மக்கள் பக்கம் புகுவாய்ரீ பொன்போலு 
ஈன்மக்கள் பக்கந் துறந்து, 

29
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(இ-ள்.) சாறு - பரிமஎம்வீசுசலில்லாச, சசடேபோல் - புறவிதழ் 
போல, கல் மலர் மேல் - (எல்லாமலர்களுள்ளுஞ்) சிறர்த தாமரைப்பூவின் 

மேவிருச்ற, பொன் பாவாய் - பொன்னாலாகிய பதுமைபோ லழூய திரு 
மகளே! நீ--, பொன்போலும் - பொன்னைப்போல் அருமையான, ஈல் மச் 
கள் பக்கம் - ஈற்குணமுடைய மனிதர்களிடத்ை, துறச்து - விட்டு, வேறு 
ஆய - (அ௮ர்சன்மக்சளினின்று) வேறுபட்ட, புல் மக்கள் பச்கம் - இழிகுண 
மூடைய மனிதர்களிடத்தில், புகுவாய் - சென்றுசேர்வாய்: (ஆதலால்), நில 
த்து - உலகத்திலே, மீறு ஆய் விளி - சாம்பலாய் அழிவாய்; (௭ - று.) 

உலகத்தில் பெரும்பாலும் ஈர்குண5ற்செய்சையையுடைய யோக்யெர் 
வறியராகவும், அங்கனமில்லாத அயோச்டியர் செல்வராசகவும் இருக்கிற 

௮ச்ரமத்தை ஈடுவுகிலைமையையுடைய ஒருவன் பார்த்த மனம்பொருமல் 
அச்செல்லத்திற்கு அதிதேவதையான இலக்குமியின்மேற் கடுங்கோபம் 

கொண்டு அவளுக்குப் பெருஞ்சாபமிட்டதாசச் செய்யப்பட்டது இச்செய் 

யுளென ௮றிக, 

இதில், சாறாத்தகடு என்ற உபமானம் - பூவின்மேல் இருச்தும் அப்பூ 
வின்ஈறுமணம் புறவிசழுக்கு இல்லையாதல்போல, ரறர்ததாமரைமலரில் 

இடையருதுவாழ்ர்தும் ௮ம்மலருக்குரிய மென்மைச்குணம் திருமகட்குச் 
சிறி த.ம்இல்லையாமென்பதைவிளக்கிரின்றது.பொற்பாவை என்ற உபமான 
மும், எல்லாராலும் விரும்பப்படும் அழகு திருமகட்கு இருச்தபோதிலும் 
அதற்சேத்ற குணம்செயல்கள் இல்லையென்பதை சன்குவிளச்ச வர், 
இனி, சாறாத்சசடேபோல் என்பதற்கு - மணமில்லாத பொற்றகடபோல 

மென்மையில்லாமல் கண்ணுக்சிமை மாத்திரமாய் நிற்ெற வெனவும் 

உரைக்கலாம். 

தீகடேபோல் பாவாய் ஏன இஊயயும். தகடே, ஏ- ௮சை, பாவாய் - 

பாவையென்பதன் விளி. விளி - ஏவலொருமை. நன்மகச்சளுக்குப் பொன் 

உவமை - அருமைச்குமாத்திரமேயன்றி, ஈன்குமதிக்சப்பதெற்கும், மங்கள 

க.ரமாயிருத்தற்கும், யாவராலும் விரும்பட்படு5ற்கும், பலவகையாசஉபயோ 
கப்படுதற்கும், பெருஞ்சிறப்புச்கு மாம். ௮ரோ - ஈற்றசை, (a) 

௨௬௭, ஈயவார்க ணல்குரவு நாணின்று கொல்லோ 
பயவார்சட் செல்வம் பரம்பப்--பயின்சொல் 
வியவாய்காண் வேற்கண்ணா யிவ்விரண்டு மாங்கே 
ஈயவாது நிற்கு நிலை, 

(Q - of.) வேல் கண்ணாய் - வேல்போலுங் சண்களையுடையவசே!.... 

சயவார்கண் - உதவிசெய்தலையுடையவரிடச்து உள்ள், சல்குரவு - வறுமை, 

காண் இன்று சொல் ஐ - லெட்சமில்லாததோர? பயவார்கண் - (ஒருவர்ச் 

கும்) உதவாதவரிடத்து உள்ள, செல்வம் - ஐசுவரியம், பரம்ப பயின்சொல்- 

விடாமற் பரவுதற்கு (ஏற) பிரினே? இ இரண்டும் - (ஈன்மக்சளிடத்து 
வறுமையும் புன் மச்சளிடத்துச்செல்வமும் ஆய) இர்சஇரண்டும், அங்சே- 

அவ்வவ்விடத்திலே, ஈயவா நிற்கும் - சன்மைப்படாமல் நிற்ின்ற, நிலை - 
நிலைமையை, வியவாய் சாண் - (8) வியர்து பார்; (௭ஃறு.)



பால். ] ௨௭ - ஆம் அதிகாரம்.--நன்றியில்சேல்வம், 2.0.41 

செல்வவறுமைகளுக்கு மு.ற்பிறப்பின்வினையே யொழிய இப்பிறப்பில் 

அவ வர்குணம் காரணமன்.று என்று பேதைமையொழிய விளக்யெபடி, 

GWOT - நயத்தையுடையவர் : உடன்பாட்டுக் குறிப்பு வினையாலணை 
யும்பெயர், ஈயம்என்பது - உதவிசெய்தலென்லும் பொருளதாதலை 4செல் 

வம், ஈயனுடையானகசட் படின், ஈயனுடையான் ஈல்கூர்ச்தானாதல்!? 
எனத் தீநத்தறளிலுங் காண்க; இனி, ஈயவார்என்பத-ஈயஎன்னும் வினைப் 

பகு. தியடியாப் பிறர் த எதிர்மறை வினையாலணையும்பெயராய், (செல்வத்சை 

ஒருபொருளாசச் கருதி) விரும்பாசவர் எனப் பொருள்பட்டு, மேன்மக்ச 
ளாதலுமாம், 

சாண் - சாணம்; முதனிலைத்தோழிற்பேயர். சாணாவது-செயத்தசாத 
வற்றின்கண் உள்ளமொடுங்குதல்” ஆதலால், தான்சேர்க்துவருத்துதற்கு உரி 
யரல்லாத ஈல்லோரிடம் டீங்காது பலகாலஞ்சேர்ச் திருச்சற ஈல்குரவை ‘ar 

ணின்றுசொல்” என்றார். கொல்- இடைச்சொல் ; இசண்டிடத்தும் ஐய 
வினாப்பொருளது. ஒ - ௮சை, பயவார் - பயஎன்னும் வினைப்பகுதியடியாப் 

Unts எதிர்மறைச் தெரிகிலைவினையாலணையும்பெயர் ; பயத்தல் - பயன் 

படுதல், பயின் பரம்புதலாவது - சாற்புறமும் ஒட்டும்படி. வியாபித்தல், 

(பயின்கொல்” என்றது, தகாதவிடத்தில் கெடுங்காலம் நீங்காது நிலைகிற்ற 

லால். வியவாய் - உடன்பாட்டு ஏவலொருமை முற்மெச்சம். இரண்டும், 

உம் - மற்று, ஆங்கு - அங்கு என்பதன் நீட்டல், ஏ.- ௮சை, (௭) 

௨௬௮. வலவைக எல்லாதார் காலாறு சென்று 
கலவைக ளுண்டு கழிப்பர்--வலவைகள் 
சாலாறுஞ் செல்லார் கருனையாற் றுய்பபவே 
மேலாறு பாய விருந்து, 

(இ-ள்.) வலவைகள் அல்லாதார் - சாணிலிசஎல்லாதவர் [நாணமு 
டைய யோச்யெர்கள்], (வறுமையினால்), சால் ஆறு சென்று- தங்கள் சால் 

களால் தாரவழிசடச் துபோய், கலவைகள் உண்டு - (௮ம்சம்குச் சிறி தறி 
தாச இரச் துபெற்ற பலவகைக்) கலப்பானஉணவுகளைப் புரத்து, சழிப்பர்- 

(சாலக்) கழிப்பார்சள் ; வலவைகள் - சராணிலிகளான அயோச்யெர்களோ, 

(செல்வமுடைமையால்), சால் ஆறும் செல்லார் - சரலால் வழிரடச்தலுஞ் 
செய்யாதவராய் [ஓரடியெடுத்து வைத்தலேலும் வேண்டாதவராய்], இரு 

ந்து - (இரப்போர்ச்குக்கொடுச்ச மனமில்லாமல் கதவடைத்துத் தம்வீட்டி 
னுள்ளேயே) இருச்து, மேல் ஆறு பாய - செய்யாறு பாலாறு தயிராறுகள் 

மேன்மேழ் பெருக, கருனையான் - பொரிச்ச நிசளுடனே, அுய்ப்ப- (ஈல்லு 
ணவுகளைத் தாம் தனியே) உண்பார்கள் ; (௪ - று,) 

இப்படி தகாதவரிடம் உண்டாவது ஈன்மையில்லாசசெல்வமா மென 
இப்பாட்டு ஈன்றியில்செல்வ மென்ற ௮இசாரத்துச்கு ஏற்றதாயிற்று, 

சிலப்பதிகாரந்தில் *'மாதர்ச்சோல த்து வலவையினுரைச்கும்!' என் த 
விடத்து, அடியார்க்குரல்லார் (வலவையின் - சாணிலிகளைப்போல: “agp 

வைசளல்லாதார்!? என்றார் பிறரும்” என்று இதனை மேச்கோள் சாட்டி,



௨௨0) நாலடியார், [போருட் 

உரைத்தது சாண்க, இனி, வலவை யென்பதற்கு - பேய் என்ற பொரு 
ளும் உள்ளதாதலால், [(வலலவைகளல்லாதார்” என்பதற்கு - பேய்த்தன 

மூட்யவ ரல்லாதவர் என்றும் பொருள் கொள்ளலாம், கலப்புடையத, 

சலவை: கதம்பம்; ஐ- கர்த்தாப்பொருள்விகுதி, காலாறும் செல்லார், 
உம் - இழிவுசறப்பு, ஏற்ற வாகன மிருத்தலாலும், காரியமொன்றுமில்லா 

மையாலும், சிறிதும் ஈட் துசெல்லா ரென்ச, சருனையான் - £ஆன்' என் 

னும் மூன்றனுருபு, இங்சே உடனிகழ்ச்சிப்பொருளது ; *தூம்குகையா 

னோங்குரடைய!” என்பதிற் போல, ய்த்தல் என்ற வினைக்கு - ‘easy ort 

ester? என்ற செயப்படுபொருள் வருவிக்கப்பட்டத, அவாய்நீலையால், 
திய்ப்ப - பலர்பால் வினைழுாற்று ; ப-விகுதி ; இவ்விகுதியே இங்கு எதிர்கா 

லம்சாட்டிற்று, விருர்.து எனப் பதம்பிரித்து, பண்பாதபேயராம், புதிய 

உணவுகளை யென்றும் உரைச்சலரம், இனி,மேலாறுபாய இருர்து என்பதற் 
கு-உடம்பின்மேல்வேர்வைநீர் ஆருய்ப்பெருக (வீட்டினுள்ளேயே யாசகரை 

வ ரவொட்டாது கசவடைத்து) இருந்த என்றும் பொருள்கொள்ளலாம்.(௮) 

௨௬௯, பொன்னிறச் செந்நெற் பொதியொடு பீள்வாட 
மின்னொளிர் வானங் கடலுள்ளும் சான்றுகுக்கும் 
வெண்மை யுடையார் விழுச்செல்வ மெய்தியக்கால் 

வண்மையு மன்ன தகைத்து, 

(இ-ள்.) பொன் நிறம்- பொன்போன்ற நிறத்தையுடைய, செச் 

செல் - செச்கெழ்பயிர்கள், (சாடுகளிற் கழனிகளிலே), பொதியொடு பீள் 
வாட - பொதிர்திருக்குங் கதிர்களோடு தமதுகருவும்உட்பட வாடாகிற்ச, 

(அங்கு மழையைப்பொழியாமல்), மின் ஒளிர் வானம் - மின்னல் விளங்கப் 

பெற்ற மேகங்கள், சடலுள்ளும் கான்று உகுக்கும்- சமுத்திரத் தினிடையில் 

நீரை வெளிப்படுத்திச் சொரிதலுமுண்டு ) வெண்மை உடையார்-அறிவின் 
மையுடையவர்கள், விழு செல்வம் எய்தியச்சால் - மேன்மையான செல் 
வச்தை அடைச்தால், வண்மையும் - (அவர்கள்) தானஞ்செய்தலும், அன்ன 

தசைத்து - அப்படிப்பட்ட தன்மையையேயடையது ; (௪ - று,) 

௮றிவிலாதார் தம்மிடம்௮சப்பட்ட செல்வத்தைச் சற்பாத்திரத்தில் 
உபயோகப்படுத்தாமல் தசாதவர்ச்கு உதவுவர் என்பது கருத்து, 

உவமையணி : எடுத்துச்காட்டெவமையணியன்று ; பின்வாச்கயெத்தில் 

(அன்னதகை,த்து”என உவமவுருபு வர்.ததனால், பலர்க்கும் உபயோசப்படுத 
லால் இன்றியமையாத பயிர் - பலர்ச்கும் உபயோசப்படுகிற ஈல்லோர்ச் 
கும், உவர்ப்புச்சுவையடைமையால் பயன்படாத கடல் - துர்ச்குணமு 

டைமையாற் பயன்படுதலில்லாத ஈல்லவரல்லார்ச்கும் உவமையாயின, 

செச்செல் - ஒருவகைச் சிறச்தசெல்; இது - நீரில் விளைவ, பொ.தி- 

சருவைஉள்ளேபொதிர் திருத்தலையுடைய கதிருக்குக் சாரணப்பெயர்; கருத் 

தாப்பொருள்விகுதி புணர்ர்துகெட்டது. பீள் - பயிரின் இளங்கரு. வாட 

என்னுஞ் செயவெனெச்சம் - உடனிசழ்ச்சிப்பொருள தாதலின், நிகழ்கால 

முடையது, வானம் - ஆகாயத்திற் சஞ்சரிச்கும் மேகத்துக்கு, இடவாத



பால்.] ௨௭ - Oto HHanria.— wor PulaGecdvauua. ௨௨௯ 

பேயர்; ௮ம் - சாரியை, கடலுள்ளும், உம் - இழிவுறப்பு, சான்று, கால்- 
பகுதி. வெண்மை - அறிவுமுதிராமை, வெண்மையுடையார் - அசாரமா 

னவர் என்றபடி, விழு - விழும மென்பதன் விகாரம், விழுமம் என்பது - 

சிறப்பென்னும் பொருள் தரும் உரிச்சொல்லாதலை, விழுமஞ் சீர்மையுஞ் 

சிறப்பு மிடும்பையும்”? என்ற தோொல்காப்பியத்தா லறிக. வண்மையும், 

உம் - இறகச்ததுதழுவிய எச்சம். (க) 

௨௭௦. ஒதியு மோதா ௬ுணர்விலா ரோதாது 

மோதி யனையா ௬ணர்வுடையார்-- தூய்தாக 

FORTH Ce செல்வ ரிரவாதார் செல்வரு 

ஈல்கூர்ந்தா ரீயா ரெனின். 

(இ-ள்.) உணர்வு இலார் - பகுச்ச.றிவில்லாதவர்கள், ஓதியும் - படித் 
இருர் தாலும், ஓதார் - படியாதவர்களே : உணர்வு உடையார் - பகுத்தறி 

வுடையவர்கள், ஓசாதும் . படியாதிருச்தாலும், ஓதி அனையார் - படித்தாற் 

போன்றவர்களே) தாய் த ஆக - (மனம்) பரிசுத்தியுடையதாயிருச்ச, இரவா 

தார் - யா௫ித்தல்செய்யாதவர்கள், ஈல்கூர்ர் தும் - வறுமையடைந்திருர்தா 

லும், செல்வர் - ஐசுவரியருடையவர்களே : செல்வரும் - செல்வமுடையோ 

ரும், ஈயார் எனின் - (தக்கோர்ச்குச்) சகொடாமற்போவாராயின், ஈல்கூர்ச் 

தார் - தரிச்திரப்பட்டவர்களே ; (௭- று.) 

உபமானஉபமேயத்தன்மை தோன்றத் தனித்தனி இரண்டு£திகள் இப் 

பாட்டிர் கூறப்பட்டன; அதிகாரம் ஈன்றியில்செல்வமாதலால், இப்பாட்டில் 

மூன்னிரண்டடி - உபமானமும், பின்னிரண்டடி - உபமேயமும் ஆகும், 

படிப்பிற்குப்பயன் ௮றிவாதல்போல, செல்வத்திற்குப்பயன் தக்சவர்ச்குஈத 

லென்பதாம். படித்தும் அறிவில்லாத சற்றறிமோழைகள்போல்வர், தக் 

கார்ச்கு௱யாத செல்வ ரென்ச, செல்வமின்றியம் இரவாதவர் - படிப்பின் றி 

உணர்வடைசர்தவர்போல அதிசயிக்கத்தக்கவராவா. 

ஓதியும், செல்வரும் என் உம்மைகள் - உயர்வுசிறப்பு, ஓதாதும், ஈல் 

கூர்ர்தும் என்ற உம்மைகள் - இழிவுறப்பு. ஒதி - ஓதினால் ; எச்சத்ிரிபு; 
இனி, ஓதி - அறிவுடையவனெனப் பெயருமாம், 

முன்னிரண்டடியில் உபமானங்களைச் கூறிய முறைமைக்கு மாறுபா 
டாகப் பின்னிரண்டடிசளில் உபமேயங்களை கிறுத்தின.து, எதிர்நீரனிறைப் 

பொநள்கோள், முதலடி. - ழற்றுமோனை, (௧௦)



௨௩௦0 நாலடியார். | போருட் 

நான்காவது 

துன்பவியல, 

மனிதர் மனத்திற்குத் துன்ப முண்டாதலைப்பற்றிக் கூறும் பிரிவு; 

அத்துன்பங்கள் இரப்போர்ச்ேயோமை முதலிய காரணங்களால் உண்டா 
கும். ௮தனை இதுமுதல் சான்கு௮திசாரங்களாற் கூறுகின்றார், 

௨௮ - ஆம் அதிகாரம்.-ஈயாமை. 

அஸ்தாவத - வறியவர்களாய் இரச்தவர்களுச்கு இல்லையென்னாதபடி 
கொடுத்தலைச் செய்யாமை, ழ்ப் பத்தாம்௮தஇிகாரமரகிய ஈசைக்கு எதிர் 

மறையாய் அதன்பின்வைத்தற்குஉரிய இவ்வதிகாரத்தை இங்குவைத்தற்குச் 

சா.ரணம் என்ன (வெனின் :--சம்பாதித்சவனுச்கும் பிறர்ச்கும் பயன்படுத 
லில்லாத.த €ழ்ச்கூறிய ஈன்றியில்செல்வ மாதலால், ௮து பிதர்ச்குப்பயன் 

படாமையா லுளதாம் குற்றம் பெரும்பான்மையதும் மனத்தித்குத்துன்ப 
மூட்டுவதும் மிச்கஇழிபுடையதாதலும்பற்றி, ஈயாமையை அதன்பின் இவ் 
வதிசாரத்தில் விவரித்துச்கூறுகன்றன ரென ௮றிச, Sp ௮இிசாரச்தின் 

இறுதிச்செய்யுளில் 'செல்வரு ஈல்கூர்ர்தா ரீயாரெனின்'” எனச் தோற்று 

வாய்செய்யப்பட்ட ஈயாமையின் இழிவை விரிச்துக்கூறுகன் றமையின், 
இவ்வதிகாரம் ஈன்றியில்செல்வத் தின்பின் வைக்கப்பட்டதென்றுங்சொள்க, 

ஈயாமை - எதிர்மறைத் தொழிற்பெயர், 

௨௭௧. நட்டார்க்கு ஈள்ளா தவர்க்கு முளவரையா 

லட்டு பாத்துண்ட லட்டண்ட--லட்ட. 

தடைத்திருர் அண்டொமுகு மாவதின் மாச்கட் 

சடைக்குமா மாண்டைக் கதவு, 

(இ-ள்.) ஈட்டார்ச்கும் - (தம்மோடு) சரேகம்சொண்டவர்களுக்கும், 

சள்ளாதவர்ச்கும் - சசேகல்கொள்ளாதவர்களுக்கும், உள வரையால் - (தம 

க்கு) உள்ள அளவிற்குஏற்ப, அட்டது பாத்து - சமையல்செய்த உணவைப் 

பங்இட்டுக்கொடுத்.த, உண்டல் - (பின்பு தாமும்) உண்ணுதல்,--அட்டு 

உண்டல் - சமைத்து உண்டு வாழும் விதமாம்; (௮ங்வனமின்றி), அட்ட த- 
சமைத்தஉணவை, அடைத்து இருர்து உண்டு - (தம்வீட்டினுள் எவரும் 

வரவொண்ணாதபடி. வாயிற்ககவை) மூடித் தாம் உள்ளேயிருச்து புத்த, 
ஒமுகும்-ஈடக்கன்ற, ஆவது இல் மாச்சட்கு-பயனில்லா,ச மணிதர்களுச்கு, 

ஆண்டை கதவு - மேலுலகத்தின் சதவு, அடைக்கும் - (உட்புசவொண் 
னுது) மூடப்படும்; (௭ - ௮.)--ஆம் - ௮௪, 

் செல்விருர் தோம்பிவருவிருந்து பார்த்திருப்பான்,ஈல்விருர்் து வான 

த்தவர்க்கு”?, “ஒன்றாச ஈல்ல துயிரோம்ப லாங்கதன்பின், ஈன்றாய்ர் தடம் 
இஞர்ச் தரீதுண்டல்---என்றிரண்டு, குன்றாப் புகழோன் வருசென்று மே 

ஓுலசம், நின்றது வாயில் Spig” என்றபடி இம்மையில் விருர்சோம்பிய



பால். | ௨௮ - அம் அதிகாரம்,--ஈயாமை, ௨௩௧ 

வனை மறுமையில் தேவர்கள் எதிர்கொண்டு உபசரிப்ப ராதலால், அப்படி. 

யில்லாதவனுச்கு மேலுலகத்தின்்௧சவு அடைச்சப்படு மெனப்பட்டது, 

ஈட்டார் - சுற்றத்தார், சள்ளாதவர் - விருர்தினர் என்றும், மூன்பழச்ச 

முண்மையாற் குறித்து வந்தவரும் ௮௫்துஇன்மையாற் குறியா வர் தவரு 

மென்ற இருவகைவிருச்தினருள் முன்னையவர்-ஈட்டார், பின்னையவர் - ஈள் 
ளாதவர் என்றுப் சொள்ளலாம். இவர்களுள், ஈள்ளாதவரினும் ஈட்டவர் வரு 

ag பெரும்பான்மையாதலாலும், அவர்கட்கு உதவாமை பெரும்பழிப்புச் 
இடெமாதலாலும், ௮வர்களை eros sg. 

உம்மைகள் இரண்டும் - எண்ணுப்பொருஎன, உள - உள்ள: தொகுத் 

தீல். அட்டழு என்னும் ஒன்றன்பால் வினையாலணையும்பெயர், சாதியோ 
நமை; அட்டவை யென்ச, :அட்டது” என்ற ஒருமைச்சொல், மிகச்றி 
தாயினும் பகுத்து உண்ணுதலே தகுதியென்பதை விளச்கு மென்ச; இக் 

கருத்தே, 'உளவரையால்? என்பதனாலும் ஈன்குவிளச்சப்பட்டத. பாத்த - 

பகு,த்.து என்பதன் மரூ௨, அவது - எதிர்கால வினையாலணையும்பெயர் ; 
செல்வம்படைச்ததனாற் பெறலாகும் பயனென்ச, முற்பிறப்பின் ஈல்வினை 

யால் அ௮ரிதிற்பெற்ற செல்வத்தைச் தக்சபடி. பயன்படுத்தாத ௮விவேசெ 

ளான மனிதரை :மச்கள்” என்னாது (மாச்கள்” என்றார். அடைக்கும் - 

சேயப்பாட்டூவினைப்போநளில் வந்த சேய்வினைச் சேய்யுமேன்ழற்று, 
(அடைக்கும் சதவு” என்ற முடிபுக்கு விதி - செயப்படு பொருளைச் செய் 
தீ.த போலத், தொழிற்படக் செத்தலும் வழக்கினு ஞரித்தே”” என்பது; 

சேய்மைப்பொருள் குறிக்கும் அசரச்சுட்டிடைச்சொல்லடியாப் பிறரது 

மு;தல்நீட்டிபெற்ற ஆண்டு என்பது - இங்கே, மறுமையில் இன்பம்பெறு 
தற்குஉரிய சுவர்ச்சத்தைச் குறித்தது. 

மூதலடியில், தோடைழாண் சகாண்சு, (a) 

௨௭௨. எத்துணை யானு மியைந்த வளவினாற் 

நிற்றறஞ் செய்தார் தலைப்பவெ--மற்றைப் 

பெருஞ்செல்வ மெய்தியக்காற் பின்னறி௮ மென்பா 
ரழிந்தார் பழிகடலச் துள், 

(இ-ள்,) எ துணை ஆனும் - எவ்வளவானாலும், இயைர்ச அளவி 

னால் - தமக்குச்கூடிய அளவால், சிறு அறம் செய்தார் - சிறிய தருமல்களை 

யாயினுஞ் செய்துவைத்தவர்கள், தலைப்படுவர் - மேன்மை யடைலவார்கள் ; 

மற்றை -இங்கனம் அப்பொழுது அப்பொழுது திருமஞ்செய்யாத, பெருஞ் 

செல்வம் எய்தியக்சால் பின்௮றிதும் என்பார்-மிகுதியானபொருள் கடைச் 

தால் அதன்பின்பு (தருமஞ்செய் தலை) அலோ?ப்போம் என்று வாழ்சாளைச் 

சழிப்பவர்கள், பழி சடலத்.துள் அழிர்தார் - உலகறிச்தனையாகய soley 

அகப்பட்டுச் இழைர்தவராவர்) (எ - று,) 

எத் துணையானும், உம்மை - இழிவுசறப்பு, ஆனும்-ஆயினும் என்பதன் 
மரூ௨. மற்றை யென்னும் இடைச்சொல் - பிறிதென்னும் பொருளது, 

சடலத்.தள், ௮,த.து - சாரியை, பழிகடலசத்துள் அழிர்தார் - வரம்மில்லாத
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பழியை யடைவ ரென்பதாம்; இனி, பழிக்கப்பெ.து என்ற காரணத்தாற் 

பாபமும் பழியெனப்படுதலால், பாவச்கடலில் மூழ்குவ ரென்றுமாம், பழிச் 
சடலத்துள்எனப் பண்புச்தொகையில் வலியிரட்டி.வரற்பாலத, ஒஓசையின்ப 

கோக்இப் பழிசடலென இயல்பாய் நின்ற தென்ச, அழிர்தார் - நிச்சய 

மாய் அழிவர்; தெளிவுபற்றி எதிர்சாலம் இறக் தசாலமாகச் சொல்லப்பட்ட 
காலவழவமைதீ, மற்றையென்பத, என்பார் என்பதோடு இயையும், பின்- 

இங்கே காலங்குறிக்கும், 

பெருஞ்செல்வம் வருவது கிச்சயமன்மையாலும், ௮ங்கனம்வர்சாலும் 
அதன்பின் உடம்புடீடித்திருப்பது நிலையில்லையாதலாலும், இடைத்தவரை 

யில் இளமையிலே அ௮றஞ்செய்யாதவர் பின்பு ச£ய்காணிற் கற்காணாவாருய் 

நன்மைபெரு ரென்பதாம், 

(:மற்றறிவாம்ஈல்வினை”?, *'இன்றுசொலன்றுகொல்”? என்னும் இச் 
gio செய்யுள்சள் இங்கு உணரத்தக்கன, (௨) 

௨௭௩., அய்த்துச் கழியான் றுறவோர்க்கொன் நீகலான் 
வைத்துக் கழியு மடவோனை--வைத்த 

பொருளு மவனை ஈகுமே யுலகத் 
தீருளு மவனை ஈகும். 

(இ-ள்.) துய்த்து சழியான் -(அருமையாகப்பெற்ற பொருளைத்)தான் 

௮னுபவித் துச் சாலங்கழியாமலும், துறயோர்ச்கு ஒன்று ஈகலான் - துற 

வறத்தார்க்கு ஒருபொருளையேனும் கொடுத்து உதவாமலும், வைத்து கழி 
யும் - (பாடுபட்டுத்தேடினபொருளை வீணாச)வைத்துப்(பயன் கொள்ளாமல்) 
இறக்கின்ற, மடவோனை ௮வனை - அறியாமையையுடையவனாகும் அர்தப் 

பெரிய லோபியை, வைத்த பொருளும் - (௮வன்தேடி) வைத்த செல்வமும், 

ஈகுமே - (பார்த்துச்) சிரிக்கும், உலகத்து அருளும் - உலகத்திலே விளங்கு 

இற கருணையென்னுஞ் சிறச்சகுணமும், அவனை ஈகும்-அவனைப்(பார்் த்.துச்) 
சிரிக்கும்; (௭- று.) 

இங்கே, ஈகுதல் - பிறரனைஇகழ்தல்காரணமாக உண்டாயிற்ற; பரிசாச 

மாகச்சிரித்தல், *அருளிலார்ச்கு ௮வ்வுலகமில்லை,”? அறனும் ௮ருளஞுடை 
யான்சண்ணதே யாகும்!” என்றபடி தானம்முதலிய தருமங்களைச் செய்து 

ஈற்கதியைப் பெறுதர்குக் சாரணமான அருளைச் சிறிதும் உடையனாகாமல் 
பொருளைப்பாழ்படுத்தினதபற்றி, ௮வ்வருள் இவனை இசழ்ச் துரிப்பதாயிற் 

று; அருளுடையஞய்ப் பிறர்ச்குக்கொடாவிட்டாலும் தானாவ.து.௮னுபவிக்ச 
லாமே, ௮துவுஞ்செய்யாமல் பொருளைமீட்டுதலையே பயனாகச்கருதிச் கா 
லங்கழித்த அறியாமையை ரோச்), ௮ச்தப்பொருளும் சிரிப்பதாயிற்று, 

துறவோர்ச்கு என்பதற்கு- ((ஆதரிக்கத்தச்சவ.ரால்) தறச்கப்பட்டவர் 
க்கு என்றும் உரைச்சலாம். கருசஸ்தாசரிரமத்திலிருப்பவன் மு.ற்றுர்து.றரத 

யோசவொழுக்சத்தார்க்கு அ௮வ்வொழுச்சநெறியை முடியச்செல்லுமள 
வும் ௮ச்செலவிற்குப் பச சோய் குளிர் முதலியவற்றால் இடைபூறுவாராமல் 
உண்டியும் மருர் தம் உறையுளும் முதலியன உதவி ௮ர்ரெறியில்வழுவாமம்
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செலுத்தவேண்டியவனாதலை :'இல்வாழ்வானென்பா னியல்புடையமூவர்ச் 

கும், சல்லாற்றி னின்்௦ துணை”? என்ற திநக்தறளினுலும், ஆதரிப்பவரால் 
அறச்கப்பட்டவர்ச்குச் தான் ஆதரவாய் கின்று வேண்டுவன செய்யவேண்டு 

பவனாதலை '*துறக்தார்ச்குர் துவ்வாதவர்க்கு மிறந்தார்ச்கும், இல்வாழ்வா 

னென்பான் துணை”? என்ற திநக்துறவினுலும் அறிக. பொருளும், ௮ருளும் 

என்,ற உம்மைகள்-முறையே எதிரதும் இறச்சது்சமுவிய எச்சப்பொருளன; 

எண்ணுப்பொருளனவாசா; வெவ்வேறு வாச்யெத்தில் வந்ததனால். ஏ-தேம் 
மம்; ஈ.ற்றசையுமாம், 

பற்றுச்களை முற்றத்துறத்தலை யுடையவ ரென்ற பொருளில், துற 
வோர்என்பதிர் பகுதியாகிய தறவு-சேய்வினையென்றும், களைகணானவரால் 

விடப்படுசலையுடையவ ரென்ற பொருளில், துறவு - செயப்பாட்டூவினைப் 
போநளிலவந்த சேய்வினை யென்றும் அறிக, தறவோர் - உடன்பாட்டுப் 

பெயரின் ஈற்தயலாகாரம் ஒவாயிற்று; மடவோன்என்பதிலும் இத. கழி 

யான், ஈகலான் - எதிர்மறை முற்றெச்சங்கள், ஈசலான் என்பதில், ௪ - 
பகுதி, கு- சாரியை, ௮ல் - எதிர்மழையிடைகிலை, ஆன் - விகுதி, மட் 
வோன் என்பதில், மடம் ௮ல்லது மடமை - பகுதி, ₹அருஞம் பொருளும் 

நகும்”--- ௮ஃறிணையில், செய்யாதது செய்வதுபோலச் சொல்லப்பட்ட. 
ஒன்று என்பசன் இறுதியில் இழிவுறப்பும்மை விசாரத்தால் தொக்கது. 

மடவோனை, ௮வனை - ஒருபொருளின்மேல் வரத பெயர்கள், இங்ஙனம் 
விசேடணம், விசேடியம் என்ற இரண்டிலும வேற்றுமையுருபுகளை விரித்து 

வைப்பது, ஒருவகைப் பாஷைஈடை, 

வஞ்ச மனத்தான் படிற்றொழுச்கம் பூதங்கள், ஐந்து மசத்தே ஈகம்? 

என்ற திநக்தறளோடுூ இதனை ஒப்பிகெ, (௩) 

௨௭௪. கொடுத்தலுச் துய்த்தலுந் தேற்றா விடுக்குடை 
யுள்ள த்தான் பெற்ற பெருஞ்செல்வ மில்லத் 
துருவுடைச் கன்னியரைப் போலப் பருவத்தா 
லேதிலான் றுய்க்கப் படும், 

(Q - ar.) கொடுத்தலும் - (பிரர்ச்குக்) சொடுத்தலையும், தய்த்தலும்- 

(தான்) அனுபவித்தலையும், தேற்றா - ௮றிர்து செய்யாத, இடுக்கு உடை 
உள்ளத்தான் - லோபகுணத்தையுடைய மனமுடையவன், பெற்ற - சேர் 

த்துவைத்த, பெரு செல்வம் - மிகுர்ச ஐசுவரியமான2,--இல்லத்து உரு 

உடை சன்னியரை போல-குடியிற்பிறச்த வடிவழகுள்ள பென்களைப்போல, 
பருவத்தால் - (அனுபவித்தற்கு உரிய) காலம் வர்தபொழுதில், ஏதிலான் 

தய்ச்சப்படும் - அயலானால் அனுபவிக்கப்படும்; (௪ - று) 

குடும்பத் திற்பிறர் ச மணஞ்செய்யப்படாத மகளிர் இங்கே லோபியின் 
செல்வத்துக்கு உவமை; தன்னை வரு இப்பெற்றுவளர்த்தவனுக்கு உதவா 
மல் ௮துசெய்யாத பிறனனுபவச்துச்கே பின்புஉதவுதலாயெ இவ்வொரு 

பொதுத்தன்மையில் மாத்திரமே யென்ச, இப்படிப்பட்ட சன்னியர்தன் 

மையை), ''வலம்புரியீன் முத்தம் மண்மிசையவர்சட்கல்லால், வலம்புரிபயத் 
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தையெய்யாது அனைய மகளிர்”? எனச் சிநீதாமணியிலும், *பலவுறுஈறுஞ் 
சார் தம்படுப்பவர்க்கல்லதை, மலையுளேபிறப்பினும்மலைக்கவைதாமென்செய் 
யும், நினையுங்கால் ஐம்மசள் நுமச்குமாங் கனையளே,”” €ர்செழுவெண்முத் 
தம் ௮ணிபவர்க்கல்லதை, மீருளேபிறப்பினும் நீர்க்கவைதா மென்செய்யும், 
தேருங்கால் நும்மகள் நுமச்குமாம் கனையளே,?” :'ஏழ்பசரின்னிசை முரல் 
பவர்க்கல்லசை, யாழுளேபிறப்பினும் யாழ்ச்சவைதா மென்செய்யும், சூழுங் 

கால் நும்மகள் நுமச்குமாம் கசனையளே”” எனச் கலித்தோகையிலும் கூறிய 

வாறு சாண்க, உவமையணி. லோபியின் பெருஞ்செல்வம் ஏதிலான் 
அய்க்கப்படுதல் - கள்ளர் முதலியோராற் பறித்துச்சொள்ளப்படுதல். லோ 

பத்.இிற்குப் பற்றுள்ள மென்று ஒருபெயராதலால், ௮ப்பொருள்கருதி, ௮2 
னை இங்கு 'இடுச்குடையுள்ளம்” என்றார், பொருளை விடத்தகுமிடத்து 
விடாஅ பற்றுதலைச்செய்யும் உள்ளம்: எனவே, லோபமாம், 

தேற்றா என்பதை-சேரறாஎன்பத விரித்தல்விசாரம்பெற்ற தென்ராவ௮, 

பிறவினை தன்வினைப்பொருளில் வர்தசென்றாவத, இருவினைச்கும் பொது 
வென்றாவத கொள்க:':நட்பாடல் தேற்றாதவர்?”,(வாளினாற் பேசனல்லால் 

வாயினாற்பேசல்தேற்றேன்??, ('வாணிகமொன்றுர்தேற்றாய்,”? *தேற்ருய் 

பெரும””, “தேற்றாவொழுச்சகம்”? எனப் பிறவிடங்களிலும் காண்க, இடு 
சக்கு என்னுஞ் சொல் - லோபமென்னும்பொருளதாதலை, இச் நாலில் :₹இடுக் 

குற்றுப் பற்றினும் நில்லாது செல்வம்” என்றதனாலும் ௮றிக, இடுக்கு - 

முதனிலைத்தோழ்ற்பேயர் ; இடுக்குதல் - இறுசப்பிடித்தல், இனி, இடுக்கு 
என்பதை இடுங்கு என்னும் முதனிலை திரிந்த தொழிம்பெய ரெனச் கொ 

ண்டு, குணக்குறைதலையுடைய அற்பமனமூள்ளவனென்றும் உரைக்சலாம். 

உரு, சன்னி, பருவம் - ரூபம்,கக்யா, பர்வம் என்னும் ௮டமொழிகளின் திரி 

புகள், பருவத்தால் - மூன்றாம்வேற்றுமையின் அல்” உருபு ஏழாவதன் 
இடப்பொருளில் வந்ததனால், உநபுமயக்கம்; *சாலத்தினாம் செய்த coor i? 
என்பதிற் போல, (௪) 

௨௭௫, எ.ிரீர்ப் பெருங்கட லெய்தி யிருந்து 
மறுநீர்ச் சிறுணெற் மாறல்பார்த் அண்பர் 
மறுமை யறியாதா ராக்கத்திற் சான்றோர் 

சழிரல் குரவே தலை, 

(இ-ள்.) எறி-(அலைகளை) வீசுற,நீர்-மிக்கசீரையுடைய, பெரு கடல்- 

பெரியசமுத்திரத்தை, எப்தி இருந்தும் - (தாம்) அடைர்திருச்சாலும், (அத் 
உவர்ப்பினார் பயன்படாமையால், எல்லோரும்), அறு நீர்-(இடையிடையே) 

அற்றுஅற்றுச்சுரச்ெ மீரையடைய, ஈறு கணெறு-சிறியகிணெழ்றின், ஊ.றல்ஃ 

த்ளற்றை, பார்த்து - தேடிச்சண்டு, உண்பர் - (௮ர்நீரைக்) குடிப்பார்கள் ; 
(ஆதலால்),--மறுமை அறியாதார் அச்சத்தின் - மறுமைப்பயனையறியாச 

லோபிகளுடைய பெருஞ்செல்வத்தினும், சான்றோர் கழி ஈல்குரவே- (மறு 

மைப்பயனையறிர்த மிச்சாற்குணங்களால்) நிறைர்த பெரியோரத மிச்ச 
வறுமையே, தலை - மேலானது ; (௭ று)



பால். | ௨௮ - அம் அதிகாரம். ஈயாமை, AAG 

சான்றோர் வறியராயிருச்சையில் உதவு அவ்வளவும் உதவார்,£ழ்மச் 
கள் செல்வம் கிரம்பியபொழுதிலும் என்பத கருத்து, வறுமையடைர்திருர் 

அம் செல்வமுடைய லோபிசள்போல ஆகாமல் சான்றோர் மறுமைப்பயனை 
மடைவர் ஏன்று கருத்துச்கொள்ளினுமாம். 

:மிக்கசெல்வமுடைய லோபிகளை யடைர்திருச்தாலும் அவர்கள் பயன் 

படாமையால், உலகத்தார், சிறிது சிறிதாகவாயினும் பயன்படத்தக்க வறி 

மரான ஈல்லோரைச் தேடியடைச்து உண்டு வாழ்வர்” என்னும் பொருள் 

தோன்ற நின்றதனால், முன்னிரண்டடி - பிறிதுமோமீதல் என்னும் ௮லங் 
சாரம் ; வடநூலார் ௮ப்.ரஸ் துதப்ரசம்ஸை யென்பர்; உபமேயத்தைச் கூறு 

மல் உபமானத்சைமாத்திரம் கூறி ௮தனால் உபமேயத்தைப் பெறவைத்த 

- இவ்வணியின் இலக்சணம், பின்னிரண்டடியில், ௮றிவிலாரது செல் 

வத்தினும் அறிவுடையார்வறுமையே சறர்ததென்பதற்கு முன்னிரண்டடி, 
யின் கருத்துச் சாரணமான2, எதுவணியின்பாற்படு மென்க, 

ஊறல்என்னுர் தொழிற்பெயர், ஊறுதலையடைய நீருச்கு ஐதபேயர்: 
இதில், ௮ல் - கநத்தாப்போரள்விதத் யென்றும் கூறலாம், ஆச்சப்பட் 

டத, ஐக்கம்; ௮ம் - சேயப்படுபோநள்விததி: ஆச்குதல் - சம்பாதித்தல், 
உண்டாகச்செய்தல், கழி - மிகுதியுணர்த்தும் உரிச்சொல், தலை - தலைமை 
யையுடைய தென்றாவது, உத்தமஅம்சமான தலைபோலச் சறெர்ததென் 

ரூவது பொருள், 

கடல்பெரி,த, மண்ணீருமாகா ததனருகே இற்நூறல், உண்ணீரு 

மாடிவிடும்?? என்பதனை இச்செய்யுளின் மூதலிரண்டடிசளோடு ஒப்பி, 

£ம் ௨௬௩ - அஞ்செய்யுளும் இங்குக் கவனிக்கத் தக்கது. (டு) 

௨௭௬, எனதென தென்றிருக்கு மேழை பொருளை 
யெனதென தென் நிருப்பன் யானு. -தனதாயிற் 
ரூனு மதனை வழங்கான் பயன்றுவவான் 
யானு மதனை யது. 

(இ-ள்.) எனது எனது என்று இருக்கும் ஏழை பொருளை - (என்னு 

டையது” *: என்னுடையது” என்று (மிச்க௮பிமானங்கொண்டு செலவு 

செய்யாமல்)இருச்சற அறிவில்லாதலோபி(சேர்த்தவைத் துக்சொண்டுள்ள) 
செல்வத்தை, யானும் எனது எனது என்று இருப்பன் - (௮ப்பொருளோடு 

யாதொருசம்பக்தமுமில்லாத) யானும் (என்னுடையது? என்னுடையது” 

என்று (அபிமானந்தோன்றச்) கூறிச் களிப்புற்றிருப்பேன்; தனது ஆயின் - 

(அச்செல்வம்) அவலுடையதாயிருக்குமானால், தானும் ௮தனை வழங்கான் 

பயன் துவ்வான் - ௮வன்தானும் ௮ச்செல்வத்மைப் (பிறர்க்குக்) கொடுத் 

தலும் (அர். தச்செல்வத்தால், இன்பப்பயனைத் சான் அனுபவித்தலும் 
கூடமே அதசெய்றெதில்லை; யானும் அதனை ௮2 - சானும் ௮ப்பொருளை 

அப்படியே [பிறர்ச்குவழங்குதலும் பயன் துய்த்தலும் செய்யேன்]; (எ- று,) 

சம்பாதித்த லோபி செல்வச்தை உபயோகப்படுத்தாமல்'என த"என்று 
சொல்வதற்கும், சம்பாதியாதவன் ௮ப்பழ, சொல்வதற்கும் ஒன்றும் வித்தி



௨௩௩௬ நாலடியார், [ போருட் 

யாசமில்லை; ஏனெனில்,--செல்வத்தின் பயனாகிய தானனுபவித்தலும் 
பிரர்க்குக்சொடுத்தலும் இருவர்க்கும் இல்லையாதலால் என்பது கருத்து, 

மிச்ச லோபகுணமுடைய ஒருவனது செல்வத்சைக்குறித் தப் பரிசா 
சஞ்செய்யு மியல்புடைய ஒருவன் செரன்னதாக இச்செய்யுள் செய்யப் 

பட்டதென ௮றிச, 

எனது - யான்என்பதனடியாப்பிறர்து அகரச்சாரியையும் த” விகுதி 

யும்பெற்ற ஒன்றன்பாற்குறிப்பு வினையாலணையும்பெயர்; ஆரறாம்வேற்றுமை 
விரியன்று, அடுக்கு, செல்வத்தினிடத்தில் மிக்கறன்பை விஎச்ச வர்த2. 

இரண்டாமடிபில் அடுக்கைத் துணிவுணர்த்த வர்ததாசவுங் கொள்ளலாம், 

தன்னோடுஇயைபில்லாத பொருளை எனதுஎன்றுகருதி ௮தனிடத்துப் பற் 

றுச்செய்யும் ௮பிமானம், மமகார மெனப்படும் ) இதன்இனமாகயெ தானல் 
லாத உடம்பை யானென்பது - அசங்காரம், :நுண்ணுணர்வின்மை வறு 

மை? ஆதலால், அறிவாகயெசெல்வமில்லாக லோபியை இங்சே ஏழை"என் 
ரூர்; இனி,செல்வமிருர் தும் பயன்பெறாமையால் அவன் வறியவனோடு ஒப்ப 
னென்னுங்கருத்தால் ஏழை யென்றதாகவும் கொள்ளலாம், ஏழையென் 

பது - உயர்திணைப்பெயராதலின், (எழைபொருள்? என அதன்முன் வவி 

இயல்பாயிற்று, இனி, ஏழையானவன் பொருளை எனது என என்றி 
ருப்பன் என எழுவாய்ச்தொடராசவும் உரைச்கலாம், யாலும், உம்மை - 

இறச்தத.தழுவிய எச்சமும், இழிவுசறப்புமாம், 
இப்பாட்டிற்கூறியுள்ள விஷயம் ஈசகைப்பை விளைத்தலால், இப்பாட்டு- 

ஹாஸ்யரலித்தின்பா ற்படும், 

:தீருஹமத்யரிகாதேசதசேரதநிசகோயதி - பவாம£₹கர்சதேசைவதகரேச 
தறிசோவயம்!” என்னும் வடநூன்மேற்சோள் உணரத்தக்க, (௬) 

௨௭௭. வழங்காத செல்வரி னல்கூர்ந்தா ருய்ந்தா 

ரிழந்தா 'ரெனப்பத அய்க்தா--௬ுழந்ததனைக் 
காப்புய்ர்தார் கல்லஓுத௮ முூயந்தார்தங் கைந்நோவ 
யாப்புய்ந்தா ருய்ந்த பல. 

(இ-ள்,) வழங்காத செல்வரின் - (பொருளை) உபயோசப்படுத்சாத 

தனவான்களினும், ஈல்கூர்ச்தார்- வறுமைப்பட்டவர், உய்ச்தார்- (துன்பம் 
களினின்றும்) தப்பினார்; (௮.5 எப்படியெனில்:--) இழச்சார் எனப்படுதல் 
உய்ச்தார் - (இருந்தபொருளை) இழச்தவிட்டார்கள் எனப்படுகிற அ௮பவா 
த.த்தினின்றும் தப்பினார்சள் ; அதனை உழர்த சாப்பு உயர் தார்-௮ப்பொருளை 

வருர் இிக்சப்பாற்றுகற சரமத்தினின்றுச் தப்பினார்கள் ; சல்லுதலும் உய்ச் 

தார் - (அப்பணத்தைப் புதைத்துவைத்தற்பொருட்டு சிலச்தைத்) கோண்டு 
இற வருத்தத்தினின்றுர் தப்பினார்சள்) தம் சை கோவ மாப்பு உய்ர்தார் - 

தமது கைகள் சோகும்படி இறுகப்பிடிச்தலினின்றுர் தப்பினார்கள்; உய்ர்த 

பல - (இங்கனம் அவர்கள்) தப்பினவை இன்னும் பல (உண்9); (எ- று, 

இப்பாட்டோடு “*௨ள்ளன்மை ,யில்லாதான் செல்வத்தின் மற்றை 

மோன்,ஈல்குரவேபோலு ஈனிஈல்ல--கொன்னே, ௮ருளிலனன்பிலன்சண்



பால். | ௨.௮ - இம் அதிகாரம்,--ஈயாமை. ௨௩௭ 

ணறைய னென்று,பலராலிகழப்படான் "என் நநீதிநேறிவிளக்கச்செய்யுளே 
ஒப்பிடுக, 

இழச்தா ரெனப்படுதல் முதலிய குறைகள் செல்வமுடையவரிடத்து 

மிகுதியாய் கிற்ச, மற்றைப் பயன்பெறாதவிஷயத்தில் செல்வரும் வறிய 

ரும் ஒப்பரென்பது கருத்த, 

உய்ரீத பல என்றது-அருளில்லாதவன், ௮ன்பில்லாசவன், கண்ணோ 

ட்டமில்லாதவன்,லோபி என்று பலராலும் இசழப்படுதல் முதலியன இன் 

மைபற்றி, “CUT g முண்ணாதுர் தம்முடம்புசெற்றும், செடா௮த ஈல்ல 
றஐமுஞ் செய்யார்--கெரடாஅ௮து, வைத்திட்டினா ரிழப்பர் வான்றோய்மலை 
சாட, உய்த்திட்டுர் தேனீக் கரி”, (உண்ணா ஜெொளிகிறா னோந்கு புகழ் செய் 

யான், துன்னரும் கேளிர் தயர்களையான்--கொன்னே, வழங்கான் பொ 
ருள்காத் திருப்பானேல் ௮ஆ, இழர்தானென் ரறெண்ணப் படும்!” என்ற 

அணிபின்படி. லோபிகள்செல்வம் கிலைபெறா தழிதலால், (இழச்சாரெனப் 

படுத லுய்ர்சார்”? எனப்பட்டார். 

சல்லுதல்; கல் - பகுதி, உ - சாரியை. யாப்பு என்னுர் சொழிற்பெய 

ரில், யா - பகுதி; யாத்தல் - கட்தெல். உய்ச்ச - ௮ன்சாரியைபெருத பல 
வின்பால் வினையாலணையும் பெயர், கல்லுதலும், உம்மை - இறந்ததும் 
எதிரதும் தழுவிய எச்சம், கோவ என்னுஞ் செயவெனெச்சம் - சாரியப் 

பொருளதாதலின், எதிர்காலம், (er) 

௨௭.௮. தனதாகத் தான்கொாடான் ரயத் தவருக் 
தமதாய போழ்தே கொடா௮ர்--தனதாக 
முன்னே கொடுப்பி னவர்கடியார் தான்கடியான் 
பின்னை யவர்கொடுக்கும் போழ்.௫, 

(இ-ள்.) (சிலகுடும்பங்களில், பொருள்சேர்த் துவைத்தவன்), தனது 

ஆக-(அப்பொருள்) சனச்குஉரியதாயிருச்ச, சான் சொடான்-| அப்பொழுது) 

தான் (௮ச்செல்வத்தைப் பிறர்ச்குத்) தானஞ்செய்யான் ; சாயத்சவரும் - 

(பின்பு ௮ப்பொருளைப் பெறுதற்குஉரிய) சாயத்தார்சளும், சமது அய போழ் 

சே - (அப்பொருள் அ௮வன்காலத்தின்பின்) தம்முடையதாரெபொழு2, 

சொடார்-(தாமும் ௮தனைப் பிறர்க்குத், தானஞ்செய்யார்; மூன்னே-முன்பு 

[சம்பா.தித்தவன் வாழ்ச் துள்ளகாலத்தில் ], தன.து ஆக - (அச்செல்வம்) சன் 
னுடையதாயிருக்கையில், கொடுப்பின் -(அதனைச் தான் பிதர்ச்குச்) கொடுத் 
தால், ௮வர் கடியார் - ௮த்தாயத்தவர் விலச்கமாட்டார் ; பின்னை - பின்பு 

[௮அவணிறச்தமின் ௮ச்செல்வம் தாயத்தாருடையதாயிருச்கையில்], gar 

கொடுக்கும் போழ்து - ௮த்சாயத்தவர் தானஞ்செய்யுஞ் சமயத்தில், சான் 

சடியான் - (அப்பொருளை ஈட்டியவன்) வர்துவிலச்சமாட்டான் ; (௪ - று,) 

பொருளைச்சம்பா தித்தவன் தான தருமங்கள் செய்யாமலே உலோபத் 

தோடுஇறர்தாலும், அதன்பின் ௮ச்செல்வச்தை அடையும் சாயச்சாராவது 

பிறர்ச்குகவி செய்யார் பெருஞ்செல்வம் வேறு, பிறர்க்கு சவி யாச்குபவர் 

பேறும்? என்றபடி. ஈல்வழியிற் செலவுசெய்து புகழும் புண்ணியமும்



௨௩௮ நாலடியார். [| போருட், 

பெறுதல்கூடும்; அங்கன முமில்லாமல் அனைவருமே பெரியலோபிசளாயுள்ள 
சிலகுடும்பத்தாரைப்பற்றி இச்செய்யுள் செய்யப்பட்டதென ௮றிக, 

தாயத்தவரும், உம்மை - இறர்சதுதழுவியஎச்சம், தாயமாவ'து - தமப் 

பன்பாட்டன்முதலானார்மூலமாகவர்தபொருள்;அதனையெடுத்தகச்சொள்ள 
தீ5ச்ச தர்தைவழிச்சுற்றத்தவர்-சாயாதர்: அவே இங்கு *தரயத்தவர்*எனப் 

பட்டவர். ஏ- இசைகிறை, கொடாஜர் - அளபெடை, செய்யுளோசை 
நிறைப்பது. தனதாகச் கொடுப்பின் என்பதற்கு - தனச்குப் புண்ணியமும் 

புசமும் உண்டாம்படி தானஞ்செய்தா லென்றும் பொருள்கொள்ளலாம், 
மூன், பின் - சாலம்குறித்தன; ஏ, ஐ - சாரியைகள், (௮) 

௨௭௯. இரவலர் கன்முக வீவாரா வாக 

விரகற் சுரப்பதாம் வண்மை--விர௫ன் றி 

வல்லவ ரூன்ற வடியாபோல் வாய்வைத்துக் 

சொல்லச் சுரப்பதாங் £ம், 

(இ-எ்.) இரவலர் - யாசகர், சன்று ஆக - சன்றை ஒப்ப, ஈவார் - 
கொடுப்பவர், ஆ ஆக - பசுவை ஓப்ப, விரகின் சுரப்பது - உற்சாகத்தோடு 

பயன் தருவதே, வண்மை ஆம் - தானகுணமாம்; விரகு இன்றி - (அப்படிப் 
பட்ட) உற்சாகமில்லாமல், வல்லவர் ஊன்2 வடி. ஆ போல் - வலிமையுடை 

யவர்கள் அழுத்திவருத்தப் பால் தருகிற பசுப்போல, வாய்வைத்து கொல்ல - 

பலஉபாயங்களைச்செய்த வருத்த, சுரப்பது - பயன்தருவது, €ழ் ௮ம் - ழ் 

மைச்குணமாம்; (௭ - று.) 

சன்றைக்கண்டமாத்திரத்தில் மடழ்ச்சியோடு பாலைச்சுரச்கும் caw 

சாதிப்பசுப்போல, இரப்பவரைச் கண்டமாத்திரத்தில் ॥றிதும் வெறுப்பில் 

லாமல் மிச்சம௫ஏழ்ச்சியோடு அவர்ச்குவேண்டியபொருளைச் கொடுப்பது 

தான் கொடை; சன்று வாயைவைத்து ஊட்டிவருத்தவும் பிறர்பலர் பல 

வாறுபிடிச்து௮முச்சவும்மனமின் றிப்பால்சுரக்கிற ௮ற்பசாதிப்பசுப்போல, 

இரப்பவர் வாயினாற்பலபேசிவருத்தவும் மற்றும்பலர் பலவாறு நிர்ப்பர்தப் 
படுத்தவும் வெறுப்போடு கொடுப்பது சொடையாசாது என்பது கருத்து; 

உவமையணி, 

இரவலர் - இரத்தலில் வல்லவர் ; இர வலர் எனப் பிரிக்க : அல்லத; 
இரத்தலையுடையவர்; இரவல்௮ர் எனப்பிரிக்க: இரவல் என்னுர்தெரழிற்பெ 

யரில், ௮ல் - விகுதியாம், கன்று - இளமைப்பெயர்; யானையும் குதிரையும் 

சழுதையுங் கடமையும்,ஆனோ டைச்தும் சன்றெனற்குரிய*என்பது,தோல் 
காப்பியம். ஆக-உவமவுருபு. விரகின்-பச்குவமாக, சிரமமின் றிஎன்.றபடி, 
வண்மையென்னும் பண்புப்பெயரில், வள் - பகுதி, வாய் - வாயில்) உபாயம், 
இனி, வாய் வைத்துச் கொல்ல” என்பதற்கு - சேர்ச் சஇடங்களில்நிர் தனை 
செய்த வருத்த என்றும், உறுப்பிடங்களில் கருவிகளைச்கொண்டு நோவு 
பண்ண என்றும் பொருள்சொள்ளலாம். கொல்லுதல் என்பது - இங்கே 
மிச்ச துன்பஞ்செய்தலை யுணர்த்திகின்ற.து; தன்னையே சொல்லுஞ்செனம்”? 

என்ற திரக்தறளிற்போல : அங்கு இர்சாலடியாரையே மேம்சோரள்சாட்டி.



பால். ] ௨௮ - இம் அதிகாரம்.--ஈயாமை, ௨௩% 

னார் பரிமேலழகர். வடி௮ - வினைத்தோகை: வடித்தல் - ஊற்றுதல்; இங்சே 
பால்சுரத்தல், £ழ் - £ழ்மையென்னும் பண்புப்பெயரின் விகாரம். ஊன்ற, 
கொல்ல என்னுஞ் செயவெனெச்சங்கள், சாரணப்பொருளவாய் இறர்த 

காலங் காட்டும், (௯) 

௨௮0, ஈட்டலுர் அன்பமற் நீட்டிய வொண்பொருளைக் 
காத்தலு மாங்கே கடுந்துன்பக்---காத்தல் 

குறைபடிற் றுன்பம் செடிற்றுன்பந் துன்பக் 

குறைபதி மற்றைப் பொருள், 

(இ-ள்.) ஈட்டலும் - (பொருளைச்)சம்பாஇத்தலும், துன்பம்-வரு.த.த 

மாம்; மற்று-பின்பு, ஈட்டிய ஒள் பொருளை - அங்கனம்சம்பாதிச்த சிறந்த 

செல்வத்தை, சாத்தலும் - பாதுகாத்தலும், ஆங்கே - அவ்வாறே, சடு துன் 

பம் - மிச்ச வருத்தமாம்) காத்தல் குறைபடின் - ௮ப்பாதுகாப்புச் குறைம் 

தால், துன்பம் - வருத்தமரம்; கெடின் - (அச்செல்வம்) அழிவடைந்சால், 

துன்பம் - வருத்தமாம் ; (ஆகலின், இவ்வாறு), பொருள் - செல்வம், துன் 

பச்கு உறைபதி - (பலவகை) வருத்தங்கட்கும் இருப்பிடமாம் ) (௪ - g.)— 

மற்மை - அசை, 

இப்பாட்டோடு (இன்னல் சரும்பொருளையீட்டுதலும் துன்பமே, பின் 

னதனைப்பேணுதலுர் துன்பமே-௮ன்ன,தழிச்தலுர்துன்பமே யந்தோ பிதர் 

பா, விழத்தலுர் துன்பமேயாம்!? என்ற நீதிவேண்பாவை ஒப்பிகெ, **ஓண் 

பொருள்,செய்லவமென்பார்க்குச் துயிலில்லை யப்பொருள்,சாப்பார்ச்குமில்லை 

துயில்? என்றார் நான்மணிக்கடிகையிலும், 

₹அர்த்தாராமார்ஜரே,து?கம் ஆர்ஜிதாசாஞ்சரக்ணே - ஆயேவ்யயே 

மஹத்.து3கம் கதமர்த்தாஸ்ஸுகாவஹா??? என்பது, இசற்கு சேோரான வட 

நூன்மேற்கோள். 

துன்பத்துக்குச் காரணமானதைத் துன்பமெனச் காரியமாகச்சூறி 
யத, உபசாரவழக்த. உம்மைகள் இரண்டும் - முறையே எதிரதம் One 

ததுச் தழுவிய எச்சப்பொருளன, மற்று என்னும் இடைச்சொல் - இங்கே, 

பின்என்னும் பொருளது. *ஓண்பொருள்” என்றது, செல்வம் இம்மைமறு 

மைகளிஜற் புகழ்புண்ணியங்களை விளைத்து அறத்துக்கும் இன்பத்துக்கும் 
சா.ரணமாகுளு ழெப்புப்பற்றி) இனி, ஒண்பொருள் - சருமவழியாற் சேர்க் 

சப்பட்ட பொருளென்றும் கொள்ளலாம், உழைபஇி - வினைச்தொசை, 

அன்பச்கு- அத்துச்சாரியை தொச்கது, (௪௦)



௨௪௦ நால்டியார். [பொருட் 

௨௯ - ஆம் அதிகாரம்-- இன்மை, 

௮்தாவது - ஐம்பொறிசளால் அனுபவிச்சப்படும் பொருள் யாவும் 
இல்லாமை.இவ்வறுமை முற்பிறப்பில் யாமையின் பயனாதலால், ௮ச்சா.ரண 
சாரியமுமைபற்றி ஈயாமையின்பின் லவைச்சப்பட்டது, இன்மை - எதிர் 
மறைப் பண்புப்பெயர், 

௨.௮5. அத்திட்ட கூறை யரைச்சுற்றி வாழினும் 

பத்தெட் டைமை பலருளளும் பாடெய்து 
மொத்த குடிப்பிறந்தக் கண்ணுமொன் நில்லாதார் 
செத்த பிணத்திற் கடை. 

(இ-ள்.) ௮த்து இட்ட கூறை - செர்நிறம் பொருச்திய ஆடையை 

[சாஷாயவஸ்திரத்தை],அரை சுற்றி வாழினும்-இடையிலே கட்டிச்சொண்டு 

உயிர்வாழ்ர்தாலும் [துறவிகளாயிருர்தாலும்], பத்து எட்டு உடைமை - பத் 

தாயினும் எட்டாயினும் பொருளை உடைச்தாயிருச்தல், பலருள்ளும் பாடு 

எய்ம் - பலசனங்களுள்ளும் பெருமையை யடையும் ; ஒத்த குடி. பிறர் 

தீக் கண்ணும் - (உலகத்தாரதுமதிப்புச்கு) ஏற்ற உயர்குலசத்திற் பிறர்தாலும், 
ஒன்று இல்லாதார் - சறிதும்பொருளில்லா,சவர், செத்த பிணத்தின் கடை- 
உயிர்நீங்கெய உடம்பாயெ பிணத்தினுங் கடைப்பட்டவராலர் ; (எ. று.) 

சக்நியாசியாயிருச்சாலும், சிறிதாயினுஞ்செல்வமிருச்சால்கான், ஒருவ 
னைப் பலரும் பெருமைப்படுத் துவார்கள்; உயர்ந்தகுல த் திற்பிறர்திருச்சாலும், 
சிறிதும் பொருளில்லாதிருக்தால், ஒருவனை எவரும்லட்சியஞ்செய்வாரில்லை 
என உலகவியல்பு கூறியவாறு.பிணத் தச்சாயினும் ௮ர் திமசிரியைகளில் சல 
உபசாரங்கள் நேர்கின்றன ;) செல்வமில்லாதவரையோ எர்தவிதத்திலும் 
உபசரிப்பாரில்லை யென்பார், *பிணத்திலும் கடை” என்றார். (கொடிது 

சொடித வறுமை கொடித” என்றார் ஏளவையாநம். பலர் உள்ளும் பாடு 

எனப் பிரித்து, பலருங் கருதும் மதிப்பு எனினுமாம், 

வறுமையின் இழியவைக் கூறுவார், செல்வத்தின் உயர்வையும் உடன் 

கூறினார். வாழினும், உம் - இழிவுசிறப்பு. பலருள்ளும், உம் - முற்று. பிறந்த 

க்கண்ணும், உம்-உயர்வுசறப்பு. துறவிகள் சாஷாயவஸ்திரம்தரித்தல் மரபு, 

இனி,௮ச்௮ இட்ட கூறை என்பதற்கு - தையல் கிறைர்த துணியென்றும் 
பொருள்கொள்ளலாம், :௮த்,தூ என்றது - இவ்விருபொருளையுமுடையதா 

தலை,:அரைப்பட்டிகையு் துன்னமு மசைச்சொல்லும், செக்டிறமும் மிவை 

செரியில் ௮த்தென்ப”” என்னும் பிங்கலந்தையினாலும் ௮றிக, [இதல் தன் 

னம் - தையல், ஒன்றோடொன்று இசைச்சல்.] பாதியென்னும் பொருள் 
தரும் ௮அரையென்பது - இங்கே, உடம்பின்மத்தியபாகச்துக்கு ஐதபேயர். 

பத்து எட்டு- அப்பொருளுச்கு எண்ணலஎவாகுபெயர். இவற்றின்பின் ஐய 

வும்மைகள் செய்யுள்விகார.த்தால் தொச்சன வென்ச, பாடெய்தும் -பெரு 
மைபெறுதற்குச் சாரணமாமென்ச ; உபசாரவழக்த.'செச்த? என வேண் 

டாதுவர்த அடைமொழி, பிணத்தின் பயனின்மையை ஈன்குவிளச்கும்;



பால்.] ௨௯ - அம் அதிகாரம்.--இன்மை. abs 

செத்த, சா - பகுதி, கடை - சடையர்; பண்பாகுபெயர், பதருள்ளும்? 

என்ற பாடத்துக்கு - அசாரமானவருளாயினு மென உரைக்க, (5) 

௨.02.. நீரினு ௮ண்ணித நெய்யென்பர் செய்யினும் 

யாரு மறிவர் புகைநுட்பர்-..-தேரி 
னிரப்பிடும்பை யாளன் புகுமே புகையும் 
புகற்கரிய பூழை நுழைந்து. 

(இ-ள்.) நீரினும் - (எல்லாப்பொருள்களினும் துட்பமாயுள்ள)நீரைக் 

காட்டிலும், நெய் - நெய்யை, நுண்ணிது என்பர் - நுட்பமானது என்று 

(யாவரும் அறிர்து) சொல்வார்கள் ; செய்யினும் - ௮ச்கெய்யைச்சாட்டி 

லும், புகை நுட்பம்- புகையினத நுண்ணிதாயிருக்குர்தன்மையை, யாரும் 
அறிவர் - எல்லோரும் அறிவார்கள்; தேரின்- அலோ௫த்தறிச்தால், இசப்பு 

இடும்பை ௮ளன் - இரத்தலாகிய துன்பத்தை யுடையவன், புகையும் புக 

ற்கு அரிய பூழை - (அதிநுட்பமான) அச்தப்புகையும் உட்புகுதழ்கு முடி 
யாத துவாரத்தில், நுழைச் த புகும் - நுழைச்து செல்வான்; (எ - g.) 

யாசகன் மிகவும் சொய்யவனென அவன இழிபைச் கூறியவாறு, 
புகையும் புகுத.ற்கு அரிய பூழை நுழைர்துபுகும்? என்றது, கவி அதிசயோ 

க்தியாக வருணித்துச் கூறியது. 

ஏ- தேற்றம்; ஈற்றசையுமாம். உம்மைகள் மூன்றும் - இழிவுறைப்பு; 
அவற்றின் நுண்மையைச் காட்டுதலால், இவற்றில் நுண்மை யென்றது, 

மிகச்சிறிய துளையிலும் 'நுழைதற்கேற்ற சறுமையை. இரப்பு- தொ 

ழிற்பெயர் ; பு - விகுதி. தன்பத்துக்குக் காரணமானகமைத் துன்ப 

மென்றது, உபசாரவழக்து. இனி, இரப்பிடும்பை - இரப்பினாலாகிய 

துன்ப மென்றுமாம். நிரப்பு எனப் பதம்பிரித்து, வறுமைத்துன்ப 

மெனப் பொருள்கொள்ளினும் அமையும்) நிரப்பு - வறுமையாதலை, நெரு 

se, கொன்றதுபோலு நிரப்பு!” * கிரப்பினுள், யாதொன்றங் சண்பாட 

ரி. தூ? எனத் திநக்தறளிலும் சாண்க, எல்லாப்பொருள்களும் கிரம்பியிருதி 

தலைச் குறிக்கும் :கிரப்பு” என்னும் முதனிலை இரிக்ச தொழித்பெயர், எதிர் 

மறையிலக்கணையால், பொருளொன்று மில்லாமையைச் குறிக்கு மென்ச, 
பூழை - புழை யென்பதன் நீட்டல். (௨) 

௨.௮௩, கல்லோங் குயர்வரைமேற் காந்தண் மலராக்காற் 

செல்லாவாஞ் செம்பொறி வண்டினம் -கொல்லைக் 

சலா௮ற் இளிகடியுங் கானக காட 
விலா௮வர்க் இல்லைத் தமர். 

(இ-ள்.) கொல்லை - கொல்லைசளிலே, சலால் - கற்களைச்சொண்டு, 

சளி - இளிகளை, சடியும் - (தினைப்புனங்காப்பவர்) அதட்டிதட்டு£்கு இட 
மான, சான் அகம் - சாட்டினிடக்சையுடைய, சாட-சாட்டையுடைய ௮ 

௪னே!--கல் ஒல்கு உயர் வமைமேல் - கற்களால்வளர்ச் தள்ள உயர்ர்த மலை 
பின்மேலே, சரர்தள் - சார்தட்செடிகள், மல.ராச்சால் - பூப்பூவாவிட்டால் 
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௨௪. Bn ip wad. [ பொருட், 

செம் பொறி வண்டு இனம் - சவெர்த உடற்புள்ளிசகளையுடைய வண்கெளின் 
கூட்டல்கள், செல்லா ஆம் - (௮வற்றினிடத்துப்) போசாவாம்; (அதுபோ 
லலே), இலார்ச்கு - பொருளில்லாதவர்க்கு, தமர் இல்லை-(விரும்பி வரும்) 
இனத்தவர் உளரராகார் ; (எ-று) 

சார்தள் பூவாதபோது வண்கெள் ௮தனிடம் செல்லாமைபோல, ஒரு 

வன் செல்வமுடையனாகாதவிடத்து ௮வனிடம் உறவினர்வாராரென்பதாம். 

இதிம் சார்தளென்ததைப் பிறமலர்களுக்கும் உபலகஷூண மென்னலாம். 

எடூத்துக்காட்ட்வமையணி, முன்னிரண்டடி - உபமானவாச்டயம் ; 
இறுதியடி - உபமேயவாக்கியம், 

தனிச்சொல்லோடு கூடிய மூன்றாமடி - அடஉமுன்னிலை, மருதநில 
மாசெ ௮ச்சாட்டை அடுத் தள்ள முல்லை குறிஞ்டி நிலங்களின் மாட்சிமை 
கூறுவார், (சொல்லைச் கலாற் கிளிகடியும் சானசகாட” என்றார். (மணி 

ீரு மண்ணு மலையு மணி௰ழ.ற், காடு முடைய தரண்"? எனக் கூறப்பட்ட 
Error நிலவரண் மலையரண் காட்டரண் என்னும் சால்வசையரண்சளுள் 

மலைய ரண் காட்டரண்களின் அமைதியை *கொல்லைச் கலர் இளிகடியும் 
கானகராட” என்றதனால் உணர்த்தின ரெனச் சொள்ளலு மொன்று, 

சல்லால் - கலால் எனச் செய்யுள்விசாரத்தால் தொக்கது, சல்லால் 

என்பதற்கு - இரத்தினங்களா லென்று பொருள்சொண்டால், செல்லச் 

இறப்பை விளக்கும், சான் - காராம் என்னும் வடமொழியின் திரிபு, ௮ள 

பெடை இரண்டும் - செய்யுளோசை நிறைப்பன, :(செரு௮௮ய் வாழிய 
கெஞ்சு'? என்ற திநக்தறளிற்போல, இலா௮௮ர்ச்கு என்பதில் ஈரளபெடுத் 

த்து) மாத்திரை நான்கு. ௨௨௦-அம்பாட்டின் உரையைப் பார்கீச, தமர்-தம் 
மவர் ; தாரம் - பகுதி, மூதல்குறுனெ.2-விசாரம், ஓங்கு உயர் - ஒருபொருட் 
பன்மொழி யென்றும் கொள்ளலாம், (௩) 

௨௮௪. உண்டாய போழ்தி னுடைந்துழிக் சாகம்போற் 
ரொண்டா யிரவர் தொகுபவே--வண்டாய்த் 
திரிதரும் சாலத்௧.த் ததிலிரோ வென்பா 

ரொருவரு மிவ்வுலகத் தில். 

(இ-ள்.) உடைசர்த உழி - (உடம்பு உயிர்நீம்டிச்) சிதைச்சவிடத்த, 

காசம்போல் - அளவில்லாத காச்கைகள் (௮தனைத்தின்பதற்கு அவ்விடம் 

வர் துசேர்.தல்) போல, உண்டுஆய போழ்தின்- (ஒருவர்ச்குச் செல்வம்) உண் 

டானபொழுதில், ஆயிரவர் - ஆயிரம்பேர், தொண்டு - அடிமையாய், தொ 
குப - வர்துகூவொர்கள்; (௮வ்வொருவர்சாமே), வண்டு ஆய் இரிதரும் கர் 
esp - - வண்டைப்போன்று (பலவிடத்தும் உணவின்பொருட்ட) அலையுங் 

காலத்தில், £.ஐ இலிரோ என்பார் ஒருவரும் - (அவரைசோக்9 5£ர்) துன்ப 
மில்லாமலிராச்சறீரோ?” என்று க்ஷமம் விசாரிப்பவர் ஒருவரும், இ உல 

சத்.து இல் - இர்த உலகத்தில் இல்லை [௮ரிய ரென்றபடி]; (௭ - ௮.) 
இழிவுசோன்ற, பிறர்பொருளை உண்ண விரும்பி ௮ப்பொழுதுமாத்.தி 

ரம் ஓடிவருற தர்ச்குணமுடைய பலர்க்குப் பிணம்பிர்டச்தின்லும் சாச்



பால்.] ௨௯ - ஆம் அதிகாரம்,--இன்மமை, ௨௪௩, 

சையை உவமமைகடறினர். இங்சே செல்வத்துச்குப் பிணம் உவமையாவத, 
௮.தன் கிலையில்லாமையை விளக்கும். வண்டுகள் பூச்சுளள்ள விடல்சளி 
லெல்லாச் சேடிச்சென்று ௮லைச்து பலபூக்சளிலுமுள்ள தேனை உட்கொள் 
வதபோல, இரப்பவர் கொடையாளிசளுள்ள வீடக்களிலெல்லார் தேடிப் 

பலதிச்குகளிலுஞ் சென்று அலைந்து ௮வர்களிடமுள்ள பொருளைப் பெற்று 
உண்ணும் இரச்சல்சொழிலின் இயல்பை விளச்ச, ₹வண்டாய்ச் திரிதருங் 

காலத்த” என்றார், உவமையணி, 

போழ்தின், இன் - எழனுருபு. உடைர் ழி - உடைர்சவுழி : பெய 
ரெச்சத்தின் ௮சரவீறு சொகுத்தல், 'உடைச்துழி? - எதிர்சாலவினையெச்ச 
Gum. சாசம் - வடசொல்; கா என்று சத் துதல்பற்றி வழங்கும் பெயர், 

ஆயிரவர் - எண்ணடியாப்பிறர்த பலர்பாற்பெயர். தொகுப - பலர்பால் 

மற்று, ஏ- தேற்றம், ஆய் - உவமவுருபு, இரிதரும், தா - துணைவினை; 
குலச்சலும், விரித்தலும் - விசாரங்கள், ஒருவரும், உம்மை - இழிவுெப்பு. 
செல்வமில்லாத காலத்தில் யோகக்ஷமம் விசாரிக்கும் ஒருவனது உயர்வு 

விளங்குதற்கு, மரியாதைப்பன்மையாகச் கூறினா ரென்ச, (௪) 

௨.9௫. பிறந்த குலமாயும் பேராண்மை மாயுஞ் 
சிறந்தத.் சல்வியு மாயுங்--கறங்கருவி 

கன்மேற் கமூடங் கணமலை ஈன்னாட 
வின்மை தழுவப்பட் டார்க்கு, 

(இ-ள்,) கறங்கு - ஒலிக்கின்ற, ௮ருவி - நீரருவிசள், கல்மேல் - கற்ச 
ளின்மேல் (விழுச். த), கழூஉம் - (அச்சற்களின்மாசைப் போக்டுச்) சுத்தி 
செய்தற்டெமான, கணம் - கூட்டமாகிய,மலை-மலைகளையுடைய,ஈல்-சறக் த, 
ஈரட - சாட்டையுடையவனே!---இன்மை தழுவப்பட்டார்ச்கு - வறுமை 
யால் ௮டையப்பட்டவர்களுக்கு,--பிறர்த குலம் மாயும்-(௮வர்கள்) பிறந்த 
ஈற்குடியின் பெருமையும் அழியும்; பேர் ஆண்மை மாயும் - சிறச். அண்மைச் 
குணங்களும் அழியும்; ிறர்த தம் கல்வியும் மாயும் - (எல்லாப்பொருளிலுஞ்) 

Apts அவர்கள துசல்வித்திறமையும் அழியும்; (௪ - லு.) 
பொருளில்லாதார்க்குச் குடிப்பிறப்பு முதலிய மேன்மைகள் இருச்தா 

லும் ௮வர் றப்படையா ரென்பது கருத்து, ஆண்மை - பராச்சரம மென் 
ag, அறிவு நிறை ஓர்ப்புக் கடைப்பிடி யென்னும் ஆண்குணம் 

சான்கு மென்றாவது சொள்ச, 

கறங்கு ௮ருவி- வினைத்கொகை, மழையில்லாத சாலத்தும் வற்றுத 

வில்லாத நீர்ப்பெருச்சத் தின் அமைதியை அர்சாட்டிற்குச்கூறி ௮, தன்வளத் 
சைச் தெரிவிப்பார், 'சறங்கருவிசன்மேற்சரடங்கணமலைஈன்னாட'என்ரார். 
கழூஉம் - கழுவும் என்பது விசாரப்பட்டு அளபெடுத்த.த) சொல்லிசையள 

பெடை, கணம்-வடசொல், சாட்டுக்கு ரன்மை-நிலவளம் நீர்வளம் நூதலிய 
பலவளங்சளு மூடைமை. அடைமொழி சொடாமற் பொதுப்படச்கூறினால் 
அச்சொற்கள் பெரும்பாலும் ॥றப்பையே குறிப்பது மரபாதலால், பிறர்



௨௪௪ நால்டியார், [ போருட் 

குலம் என்றது - உயர்குலமாயிந்று; குடிப்பிறப்பு, ஓழுச்சமுடைமை, குண 
சாலி, அறிவுடையான், சர் தமலர் என்பன காண்க, 

:குழப்பிறப்பழிக்கும் விழுப்பங்கொல்லும், பிடித் தசல்விப்பெரும்புணை 
விடம், ராணணிகளையு மாணெழில்ரிசைச்கும், பூண்முலைமாதரொடு புறங் 
கடைஙிறுத்தும், பசிப்பிணி யென்னும் பாவி'” என்ற மணிமேகலையையும், 

''தொல்வரவுந்தோலும்கெடுக்குர் தொகையாக,ஈல்குரவென்னுசசை””என்ற 
திநக்தறளையும், 'நலனு மிளமையு ஈல்குரவின் 8ழ்ச்சலம்?? என்ற நான் 
மணிக்கடிகையையும், மானக் குலங் சல்வி வண்மை யறிவுடைமை, தா 
ன் தவ முயர்ச்சி தாளாண்மை--தேனின், கவர் தசொல்லியர்மேற்சாமூறு 
தல் பத்தும், பசிவர் திடப் பறர்துபோம்”?”? என்ற நலவழியையும் இங்கே 

aps. (@) 

௨.௦௬. உள்கூர் பசியா லஓுழைஈசைஇச் சென்றார்கட் 
குள்ளூ ரிருர்துமொன் முற்றுதா--லுள்ளூ 

ரிருந்துயிர் கொன்னே கழியாது தான்போய் 

விருந்தின னாதலே ஈன்று, 

(இ.ஃள்,) உள் - வயிற்றினுள்ளே, கூர் - மிகுர்ச, பூயால் - பயினா 

லே, உழை - தன்னிடச்தை, ஈசைஇ - விரும்பி, சென்றார்கட்கு - வந்து 
அடைசக்தவர்களுக்கு, உள் ஊர் இருந்தும் - ஊர்ச்குள்ளே யிநர்.தம், ஒன்று 

gigs - இருதவியுஞ்செய்யமாட்டாத வறியவன், உள் ஊர் இருக்து - 

௮சத ஊரிலனுள்ளே யிருந்து, உயிர்- தனத உயிர்வாழ்சாளை, கொன்னே கழி 

யா.து-லீணாகச் கழியாமல், தான் போய் விருந்தினன் ஆசலே-தரன்(வேறு 
ஊர்க்குப்)போய் ஒருவனுக்கு) விருந் தகாளியாவதே, ஈன்று ஈல்லத; (எ - று,) 

தன்னிடம் பூத் துவர்தவர்கட்கு உதவிசெய்யமாட்டாத தீரிச்திரன் 

ஒர்ஊர்க்குள்ளே இருச் துகுடித்தனஞ்செய்தலைச்சாட்டிலும் எங்சேயாகிலும் 

போய்ப் பிச்சையெடப்பது ஈல்லது என்பதாம்; எனவே,*இன்னாமைவேண் 

டின் இரவெழுக?? என்றபடி யாசகனாப்ப்புறப்பவெத எல்லாவர்றினுர் துன் 

பர் தருவதென்பத பிரச் தம்:௮தனினும்£ழ்ப்பட்டதாகும்பொருளில்லாமை 

என்பது கருத்து. இசனால், இரர் சாயினும் பொருள்சேர்ச்,தல் வேண்டுமென் 

பது போதரும், பொருளுள்ளவன் ஊரினுள் இருர்து பிறர்ச்கு௨தவுசலுஞ் 

செய்வானானால், பலர்சகும் பயன்படுதல் கூடும்; பொருளில்லாதவன் ஊரி 

னுள் இருர்தும் எவர்ச்கும் பயன்படான் எனப் பொருளில்லாதானது பய 

னழ். தன்மையை விளச்சயவாறு, 

கூர் - மிகுதியுணர்த்தும் உரிச்சொல், ஈசை என்ற பெயர்ச்சொல் - 

சசைஇ என அளபெடுத்து, சசைச்துஎன்ற வினையெச்சத்தின் பொருளைத் 
தந்தத; *உரனசைஇ யுள்ளர் துணையாகச் சென்றார், வரனசைஇ யின்னு 
மூளேன்?” என்ற திநக்தறளிற்போல: இத செய்யுளோசைகுறையாதவிட 

த்துவர்த சோல்லிசையள பேடை, ஊரின துள் - உள்ளூர்; முன்பின்னாக த் 
தொச்ச ஆறாம்வேம்றுமைத்தொசை; இத,இலச்சணப்போலியின் பாற்படும், 

அது - பிதர்க்குப்பயன்படசத்தக்க உள்ளூரிலிருத்,சலின் தகு தியை விளக்கும்,



une. | ௨௯ - ஆம் அதிகாரம்.--இன்மை, ௨௪ட 

உயிர் - உயிர்வாழும்சாளுக்கு இரமடியாகுபேயர், சொன் - பயனின்மைப் 

பொருள்குறிச்கும் இடைச்சொல்; ஏ - சாரியை, ஒருவன் பி£ப்பெடுத்ததம் 

குப்பயன் தன்னிடம்ஒருபொருளைவிரும்பிவர் தவர்ச்கு௨தவுதலே யாதலால், 
அதுசெய்யாதவிடு,லை :உயிர்சொன்னேகழித்தல்? என்ரூர். விருர்து - 
புதுமை: பண்புப்பெயர்; புதியனாய்ச் செல்பவன், விருக் இனன். ஆதலே, 

ஏ - பிரிரிலை; தே.ற்றமுமாம், ஆர்றாதான் என்பத - அஇிகொரத்தால், செல்வ 

மில்லாதவ னென்றதாயிற்ற, 

இனி, இப்பாட்டுக்கு இரத்சலி னின்னாது மன்றகிரப்பிய, சாமே தமி 

யருணல்”'என் ற திநக்தறளின்கருத்தோடப்ப, உள்ளூரிலிருர் தும் பசியால் 

வர் தவாச்கு ஒன்றைக்சராமல் தானே உண்பவன் ௮ங்கனஞ்செய்சலினும் 

இரத்தலே ஈல்லது என்றும் பொருளுரைச்ச இடமுண்டு, (௬) 

௨௮௭, நீர்மையே யன்றி நிரம்ப வெழுந்ததங் 

கூர்மையு மெல்லா மொருக்கிழப்பா--கூர்மையின் 

(மல்லை யலைக்கு மெயிற்ராய் நிரப்பென்னு 

மல்ல லடையப்பட் டார், 

(இ-ள்.) கூர்மையின்-கூர்மையையுடைய, மூல்லை - முல்லையரும்பின் 

சிறப்பை, அலைக்கும் - அழியச்செய்கின் ற, எயிர்ராய் - பற்களையுடையவளே! 

நிரப்பு என்னும் - வறுமையென்டுற, அல்லல் - தன்பத்தால், அடையப்பட் 

டார் - சேரப்பட்டவர்கள், நீர்மையே அன்றி - (கமத) ஈற்குணம்களைமாத் 

இரமேயல்லாமல், கிரம்ப எழுச்த-பூர்ணமாய்ச்சிறர் துரிற்ிற, தம்கூர்மையும்- 

தமத அறிவின் நுட்பத்தையும், ஏல்லாம் - மற்றுமுள்ள சறப்புச்சளெல்லா 

வற்றையும், ஒருங்கு - ஒருசேர, இழப்பர் - இழர்துவிவொர்கள்; (௭ - று,) 
பொருளிலாதாருடைய ஈற்குணம்முதலியவை விளம்காஎன்ப,த கருத்த, 

நீர்மையே என்ற எசாரத்தை உயர்வுிறப்பாகவாவத பிரிகிலையாசவா 

வதுசொள்க.கூர்மையும்,உம்-இறச் சது, சமுவியஎச்சம், ஒருங்கு-எஞ்சாமைப் 

பொருள்தரும் இடைச்சொல், கூர்மை, வெண்மை,அழகு இவற்றில் முல்லை 

மலரினும்பல்சிறர் ததென்பார், 'கூர்மையின் முல்லையலைக்குமெயிறு”என் ரூர், 

முல்லை-அதன் மலருக்கு,மு,சலாகுபெயர்: பொருளாகுபெயரென்பதும்இத. 

அல்லல் - இங்கே, அுன்பச்துச்குச் காரண மென்றபடி, கிரப்பென்னும் 

அல்லல் - காரணம் காரியமாக உபசரிச்சப்பட்டத, எல்லா மொருங்ழெ 

ப்பா:--1₹ஸர் வம் மடர்யம் தரித்ரஸ்ய”*என்பர் வடநூலார், (௭) 

௨௮.௮. இட்டாற்றுப் பட்டொன் நிரந்தவர்க் காற்றாது 
முட்டாற்றுப் பட்டு முயன்றுள்ளூர் வாழ்தலி 
னெட்டாற்றுச் சென்று நிரைமனையிற் கைநீட்டுங் 

கெட்டாற்று வாழ்க்கையே ஈன்று, 

(இ-ள்) இட்டு - அற்பமான, ஆறு - (வறுமையின்) வழியிலே, பட்டு- 

அகப்பட்டு, ஒன்று - (யாதாயினும்) ஒருபொருளை, இசர்தவர்க்கு - யாத் 

தவர்சட்கு, ஆற்றாது - சொடுச்சமாட்டாமல், முட்டு ஆறு பட்டு - சங்க.



௨௪௬ நாலடியார் [| போருட் 

மான வழியிலே பொருகச்இ, மூயன்று - (தன்னைப்பாதுக॥த்துச்சொள்ளு 
தீற்குமாத்திரம்) பிரயத்தனப்பட்டு, உள் ஊர் - ஊரினுள்ளே, வாழ்தலின் - 
வாழ்தலைச்சாட்டிலும், நெடு அறு சென்று - தூரமான வழியிலே போய், 
நிரை மனையில் - வரிசையாயுள்ள வீடுதோறும், கை நீட்டும் - (பிச்சைவாங்கு 
த.ற்குக்) சையை நீட்டு, கெடு ஆறு வாழ்க்கையே - கெட்டவழியில் வாழ் 

தலே, ஈன்று - நல்லதாம்; (௭ - று,) 

இப்பாட்டில் அமைந்தது இவ்வதிசாரத்தின் ஆறாம்பாட்டின் கருத்தே 
யானாலும், ஒவ்வொருபாடலும் ஒவ்வொருவராற் பாடப்பட்டதாதலால் 
கூறியதகூரலாசா சென உணர்க, 

இட்டு என்பது - சிறுமையென்னும் பொருளதாதலை !'அகா.றளவிட்டி. 

தாயினுக் சேடில்லை?”எனத் திநக்தறளிலும்,இட்டிடைப்பின்னைகேள்வர்”? 
எனத் திநச்சந்தவிநத்தத்திலுங் சாண்க, இட்டு ஆறு-ரிறியசானவழி;என 

வே, எளிய வறுமைகெறியாயிந்று, முட்டுஅறு - வருத்தமானவழி; எனவே, 
இதுவும் வறுமையாம். இட்டாற்றுப்படுதல் இரரதவர்ச்கும், முட்டாற்றுப் 

படுதல் இரக்கப்பட்டவர்ச்கும் கொள்ச, வாழ்தலின் ஈன்று என 

இயையும், (நிறைமனை” என்ற பாடத்துச்கு - பொருள்கிறைந்த வீடு என்ச, 
கெட்டவாறு என்பது - கெட்டாறு எனப் பெயசெச்சவீறு தொகுச்தல்; 

வேட்டகம், ௮ட்டில் என்பவற்றிற் போல, (௮) 

௨௮௯. கடகஞ் செறிர்ததங் கைகளால் வாங்க 
யடகு பறித்துக்கொண் டட்டுக்--குடைகலனா 
வுப்பிலி வெர்தைதின் ௮ுள்ளற்று வாழ்பவே 
துப்புரவு சென்றுலந்தக் கால், 

(இ-ள்,) துப்புரவு - அலுபவிச்சப்படும் பொருள்கள், சென்று உலர் 

தீச்சால் - ௮ழிச் துஒழிச்தால், (௮வ்வேழைகள்), சடசம் செறிர்த தம் கைக 
ளால் - (முன்னே) சடகமென்னுங் கைவளைகள் பொருந்தியிருர்த தமது 

கைகளாலே, வாய்்ூ-(பச்சங்களிலுள்ள தூறுகளை அப்பால்) தள்ளி, ௮டகு- 
ரைகளை,பறித்து சொண்டு - பறித்துச்சொண்டுபோய், ௮ட்டு - சமைத்து, 

குடை சலன் ஆ - (நுங்செடுத்த பனம்சாய் தேங்காயோடு முதலிய) குடை 

யப்பட்ட பொருள்களையே (வேறுபாத்திரமில்லாமையால்) உண்கலமாகசச் 
கொண்டு, (அவற்றில்), உப்பு இலி வெர்தை இன்று- உப்பில்லாத (அரத) 
வெர்த€ேரையைப் புத்து, உள் ௮ற்று - மனஷக்சங்கெட்டு, வாழ்ப - வாழ் 

வார்கள்; (௪-.று.)-- ஏ- இரச்சம், 

இப்பாட்டு - செல்வமில்லாமையின் தன்மையைச் சொல்வதாய் இவ் 
வஇசாரத்தில் வைச்சப்பட்டாலும், இதனை :செல்வநிலையாமை” என்ற ௮தி 

காரத்திற் சேர்த்தல் மிசப்பொருர் தும்; ௮ம்கனமிருச்சவும், இச்நூலின் சா 
லூறுபாடல்களையும் பப்பத் தப்பாடலையுடைய சாற்பது ௮திசாரங்களாச 

ஒழும்குபடப் பகுக்கவேண்டி, இதனை இவ்வதிசாரத்தில் வைத்தனரென்ச, 

செல்வம் மாறினால் சைச்சோவ இலைக்கறி பறித்துச் சமைத்து உண்டு 

உய்யுமாறு நேரும் வறுமை மிச்ச துன்பர்தரு மென்று கருத்து,



பால்.] ௨௬ - ஆம் அதிகாரம்,--இன்மை, ௨௪௭ 

வாங் என்பதற்கு - (ரைச்குரிய செடிகளை) வளைத்து என்றும் பொ 

ருள்சொள்ளலாம், சடகம்-பொன் மணீமுதவியவற்ரார் செய்யப்படும் ஒரு 

வகைக்சைவளை, இதனால், ௮வர்கள் முன்பு ஈல்லசெல்வமுடையராயிருச்த 

மை ஈன்கு புலப்படும், 'உப்பில்லாப்பண்டம் குப்பையிலே? என்றபடி அறு 

வகைச்சுவைகளுள்ளும் உப்பு பிரதானமாதலால், ௮.தவுமில்லா தவெர்தை 

யென அவ்வுணவின் இழிவை வெளியிட்டவாறு, குடை - செயப்படுபொ 
௫ள்விகுதி புணர்ர்து செட்டது, இலி, இ - பெயர்விகுதி, உள் - உடம்பி 
னுள்ளிடத்திலே யிருச்டின்௦ அசத்துறப்பாயெ மனத்துச்ரு டடவாநபே 
யர், துப்புரவு என்பதைத் துப்பு உரவு எனப் பிரித்து, அனுபவித்தற்கேற்ற 
சிறப்பை யுடையவை யெனச் கசாரணப்பொருள் கூறுச; துப்பு - அலுபவித் 

தீல், தொழிற்பெயர்: உரவு - வலிமை, 

இப்பாட்டு, 'பாலுடையமிர் சம்பைம்பொற்கலத் இிடைப்பாவையன்ன, 

மூலடுநுசுப்பினல்லா ரேர்தவு கேர்ர்துரோச்சாச், சேலகசெண்ணி கசாரச்தட் 

டிருமணிசத்துடுப்புமுன்சை, வாலடசருளிச்செய்ய வனத்துறைதெய்வமா 

னாள்!” என்னுஞ் சிந்தாமணியை நினைப்பூட்டின் றத, (௯) 

௨௯௦. ஆர்த்த பொறிய வணிளெர் வண்டினம் 
பூத்தொழி கொம்பின்மேற் செல்லாவா---நீர்த் தருவி 
தாழா வுயர்சிறப்பிற் றண்குன்ற ஈன்னாட 

வாழாதார்க் கல்லைத் தமர். 

(இ-ள்,) நீர்த்து - ரல்லதன்மையையுடையதான, அருவி - நீரருவி 

தாழா- குறைவுபடாத, உயர் சிறப்பின் - மேலான சிறப்டையுடைய, தண்- 

குளிர்ச்சியான, குன்றம் - மலைகளின்வளத்தையுடைய, நல் காட - சிறந்த 

ராட்டையுடைய ௮ரசனே!அர்த்ச பொறிய-(உடம்பை) நிறைத்தபுள்ளிகளை 
யுடைய, ௮ணி செர் ௨ண்டு இனம் - அழகுமிகுக்.த வண்டுகளின் கூட்டம் 
கள், பூத்து ஒழி சொம்பின்மேல் - பூப்பூத்.துகீங்கின[ மலரில்லாத]மரசக்ளை 

களின்மீது, செல்லாஆம்-போசமாட்டாவாம்; (அத போலவே), வாழாசார் 

க்கு - (செல்வமுடையராய்) உயிர்வாழாதவர்ச்கு, தமர் இல்லை - இனத்த 
வர் (எவரும்) உளராசார்; (௭ - று,) 

எடூத்துக்காட்டுேவமையணி, தனிச்சொல்லுடன் கூடிய மூன்றாமடி - 
அடூஉமூன்னிலை, இப்பாட்டு - இவ்வதிசாரத்தின் மூன்றாம்பாட்டோடு 

ஒத்த கருத்தை யுடையது. 
ஆர்த்த என்பஜைச் சனியே எடுத்து, ஒலியுடைய வென்று பொருள் 

கூறி, ௨ண்டினத்துச்கு அடைமொழியாச்கிலும் அமையும், நீர்த்து ௮ருவி- 

நீரையுடையதாகிய அருவியென்றலு மொன்று, ரீர்த.த-நீர்என்பதன்மேற் 

பிறா்த ஒன்றன்பா,ம் குறிப்புவினையாலணையும்பெயர், பொறிய - குறிப்புப் 

பெயரெச்சம், ளெர் வண்டு - வீனை த்தொசை, (௧0)



௨௪௮ நாலடியார். [போருட் 

௩௦ - ஆம் அதிகாரம்.--மானம், 

௮ஃ்தாவத-எப்பொழுதும் தம்கிலையினின்று தாழாமையும், ஊழ்வினை 

யால் தாழ்வுவர்தவிடத் து உயிர்வாழாமையுமாம், உலகச்தஇிற் பெரும்பாலும் 
பொருளின்மைசாரணமாக மானத்தையிழர்து இரப்பது இயல்பாதலால், 

அங்ஙனம் மானத்தைச்கெடுப்பத தகுதியன்று என்பார், இசனை £“இன்மை' 

என்னும் ௮திசாரத்தின் பின்னும், இரவச்சம்? என்னும் அதிகாரத்தின் 
முன்னும் வைத்தன ரென ௮றிச, மாகம் - ௨டசொல், 

௨௯௧, திருமதுகை யாகத் திறனிலார் செய்யும் 
பெருமிதங் கண்டக் கடைத்து--மெரிமண்டிக் 

கானர் தலைப்பட்ட தீப்போற் கனலுமே 
மான முடையார் மனம், 

(இ-ள்.) திரு மதகை ஆச-(தம்மிடத்தில்) செல்வம் வலிமையுடைய 
தாக, (௮ச்செருக்கினால்), திறன் இலார் செய்யும் - தச்ச சற்குண மில்லாத 
வர்கள் செய்கின்ற, பெரு மிதம் - வரம்புகடர்த நடத்தையை, கண்டக் 

கடைத்தும் - பார்த்தபொழுது, -மானம் உடையார் மனம் - மானத்தை 

யுடையவர்களஞுடைய கெஞ்சம்,--எரி மண்டி கானம் தலைப்பட்ட தீ போல்- 
எரிதல்பொருச்திச் காட்டிற் பர்றியெழுக் ச ௮ச்சிணனிச்சுவாலை போல, சன 

லும் - கொதிக்கும்; (௭ - ற.)--ஏ - தேற்றம், 

செல்வச்செருக்கால் யோக்கியர் எல்லைகடச்.து ஈடச்சையில், மானிச 
ஞூக்கு மனவருத்தமுண்டாம் என்றபடி, பெருமிதம் - மிதச்தினும் விஞ் 

தியது என்ச; மிதம் - எல்லை. எரி - மு.தனிலைத்தொழிழ்பெயர், (௧) 

௨௬௯௨. என்பா யுகலு மியல்பிலார் பின்சென்று 

தம்பா டுரைப்பரோ தம்முடையார்--தம்பா 
டுரையாமை முன்னுணரு மொண்மை யுடையார்க் 

குரையாரோ தாழுற்ற நோய். 

(இ-ள்.) தம் உடையார் - தமது மானத்தைத் தாம்சாக்கும் இயல் 

புடையவர்,--என்பு ஆய் உ௫னும்-(பொருளில்லாமையால் உணவுடையா 

மல் தம் உடம்பு) எறும்புமாத்திரமாகச் "தைவதாயிருர்தாலும், இயல்பு 

இலார்பின் சென்று - ஈற்குணமில்லாதசெல்வரதபின்னேபோய், தம் பாடு 

உரைப்பரோ - தமதுவருத்தத்சைச் கூறுவார்களோ? [கூருர்]; தம் பாடு - 
தமத வருத்தத்தை, உரையாமை : தாம் சொல்லாமலிருச்கையிலே, மூன் 

உணரும் - முன்னே (குறிப்பினால்) அறிந். உதவத்தச்க, ஒண்மை உடை 

யார்க்கு - கூரறிவையுடையவர்களுச்கு, தாம் உற்ற சோய்- தாம் ௮டைர்2 

துன்பத்தை, உரையர்ரோ - கூறு திருப்பரரோ? [கூறுவர்]; (௭ - ௮,) 

மானிகள் எவ்வளவுதாழ்ர் ததிலைமையிலும் தமது வருத்தத்தைத் சசாத 

வர்ச்குச்கூறுர்: ஏனெனில், -அவமான மேயன் றிப் பயனில்லாமையால்; தக் 

சவசோகெறுவார்சள்; ஏனெனில்,--தாம்கூறாவிடிலும்௮வர்சள் சாமாகவே



பால்.] ௩௦ - ஆம் அதிசாரம்,--மானம், ௨௪௯ 

அறிச்துசொள்வராதலாலும், அவர்களிடம் கூறுவதிர் பயலுண்மையாலும் 

என்பது கருத்து.'*இரச்சதலுமீதலேபோலுங்கரத்தல்,கனவிலுக்தேற்றாதார் 

மாட்டு?,:இரப்பனிரப்பாரையெல்லாமிரப்பிற்,கரப்பாரிரவன்மினென்று!? 
என்ற திநக்தறள்களாலும் லோபிகளிடம் தமதகுறைகூறுதல் குற்றமும், 

உதா.ரகுணமுள்ளவரிடம் கூறுதல் குற்றமன்மையும் காண்க, :*ஓட்டார்பின் 

சென்றொருவன் வாழ்தலி னச்மிலையே, கெட்டா னெனப்படுதல் ஈன்று!” 
என்பது நீதியாதலால், உடம்புஇறச்சவரினும் மானிகள் தம்மையிகழுர் 

தன்மையார்பின்போய்ச் தமது துன்பத்சைச் கூறாராவர். ஒருவர் சருத்தை 

அவர்கூறாமலே அவர்களுடைய முகம் கண் முதலியவற்றின் குறிப்புக்கொ 
ண்டி அறிவது விசேஷமாதலால், (உரையாமை முூன்னுணரு மொண்மை” 

எனப்பட்டது, 

உரையாரோ - இரண்டு எதிர்மறை உடன்பாஉணர்த்இற்று, உரையா 
மை-௭ திர்மறைவினையெச்சம்; மை-விகுதி, (:ஈரம்பெழுர் தல்கூர்ச் தா.ராயி 

னும்*? என்றாற்போல, *என்பரயுஇனும்” என்றார். பின் - இம்சே, இடம், 
(நல்லவைசெய்யி னியல்பாகும் தயவை, பல்லவர் தாத்றும் பழியாகும்”3 

ஆதலால், சற்குணம் (இயல்பு"எனப்பட்டது. மூன் - சாலமுன், (௨) 

௨௯௩. யாமாயி னெம்மில்லங் காட்டுதுர் தாமாயிற் 
காணவே சற்பழியு மென்பார்போ--னாணிப் 
புறங்கடை வைத்தீவர் சோறு மதனான் 
மறந்திகெ செல்வர் தொடர்பு, 

(இ-ள்.) யாம் ஆயின் - காமானால், எம் இல்லம் சாட்டுதம் - (வரும் 
விருச்தினர்க்கு) ஈமதுவீடுமுழுவதையும் காண்பிட்போம்;தாம் ஆயின்-செல் 
வச்செருச்குடையவர்களானால், காணவே கற்பு அழியும் என்பார் போல் - 

(சமதவீட்டைப் பிறர் உட்புகுர் த)பார்த்தமாத்திரத்திலே அதன் உறுதிகெடு 

மெனக் கருதுவார்போல, சாணி - (பிறர்க்குத் சம.தவீட்டைச் காட்டச்) 
கூச்சப்பட்டு, புறங்கடை வைத்து-(அவர்களை வீட்டு) வெளியிட த்திலேயே 

இருத்தி, சோறும் ஈவர் - உணயையும் கொடுப்பார்கள்: அதனால் - ஆசை 

யால், செல்லர் செடர்பு மறக்திடுச- (மானமுடையவர்) செல்வச்செருச்கு 

டையாரைப் பின்தொடர்தலை மறச் துவிடக்கடவர்; (௪ - று,) 

செல்வர்கள் பிறரை வீட்டினுள் வரவிடாமைக்குக் கா.ரணம் அவர்கள் 

பார்த்தால் சம.த வீட்டின் ௨விமை ௮ழிச்துவிர மென்னும் கருது என்று 

கற்பித் துச்கூறின த, எதுத்தற்தறிப்பேற்றவணியின் பாற்படும், 

:யாமாயினெம்மில்லம்சாட்டுதம்” என்றது, சவிச்கூற்று; இத-௨லச௪ த் 
தில் செல்வச்செருக்கில்லாத தம்போலியர் வந்தவிருச்தினரை உள்ளேயழை 

த்தப்போய் உபசரிக்கும் ஈல்லியல்பை விளச்கும், கற்பு - கல்லின் தன்மை, 
கடைப்புறம் - புறங்கடையென முன்பின்னாகமாறியது-இலச்சகணப்போலி ; 
வெளிவாயிலென்று பொருள், சோறும் என்ற உம்மை - இழிவு?றப்பு; ௮ 

உள்ளே வைத்து இடுதல் சகுதியேயன் றிப் புறத் திலேவைத்து ஈதல் தகுதி 
யன்மென்பகதைக் சாட்டும். மறர்.இிடுக - வியங்கோள்; இடு - தணிவுப்பெர் 

ருளூணர்த்துர் தணைவினை, தொடர்பு - ௮றுசரணை, இனி, இல்லம் என்' 
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௨:௫௫, நாலடியார். [போருட் 

ப்தற்கு - இடவாகுபெயராய் மனைவியென்றும், கற்பு என்பதற்கு - பதிவிர 
தா.தருமமென்றும் உரைப்பாரு முளர், போல் - ஒப்பில்போலி; உவமப் 
பொருள்தருவதன்று; இங்கு, தற்குறிப்புப்பொருள் தருவ, (௩) 

௨௬௪, இம்மையு ஈன்றா மியனெறியுங் கைவிடா 
தும்மையு நல்ல பயத்தலாற்--செம்மையி 
னான் சமழுங் கதுப்பினாய் ஈன்றேசாண் 
மான முடையார் மதிப்பு. 

(இ-ள்.) சானம்- சஸ்அரிப்புழுகு, செம்மையின் - ஈன்றாச, கமழும் - 

ஈழ மணம் வீசப்பெற்ற, கதப்பினாய்- கூர்தலையடையவளே! மானம் உடை 
யார் மதிட்பு - மானமுள்ளவர்களது பெருமை, இம்மையும் - இவ்வுலகத்தி 
லும் [இப்பிதப்பிலும்], ஈன்று ஆம் - (புகழைவிளைத்தலால்) ஈல்லதாகும்; 
இயல் நெறியும் கைவிடாது - (ஈல்லோர்கள் செல்லத்தக்க) நியாயவழியை 
யும் விட்டுநீங்சாசதுபற்றி, உம்மையும் - மறுமையிலும், ஈல்ல பயத்தலால்- 

சிறந்த புண்ணியப்பயன்களை உண்டாச்குதலால், (அந்த மானம்), ஈன்றே - 
(மறுமைக்கும்) ஈல்லதே; காண்- (இதனை ரி) ௮றி; (௪ - று.--ஏ- தேற்றம். 
“சாண்? என்பதையும் - தேற்றமுணர்த்தவ தென்னலாம்; மூன்னிலையசை 
யென்பாரு முளர், ் 

மதிப்பு-பிறரால் ஈன்குமதிக்சப்படுதல், இம்மையும், உம்மையும் என்ற 

உம்மைகள் - முறையே எதிரும் இறர்ததர் தழுவிய எச்சம், இயல்கெ றி. 
வினைத்தொகை ; இதன் மேல்உள்ள உம்மையும் - எச்சப்பொருளதே, ஈல்ல- 

பெயர், கதுப்பு - சபோலமுமாம், சன்னத்திலும் சஸ். தாரி ௮ணி௨ண்டு, 
மானம் உடையார் - மானங்கெடாதவருமாம், 

“புசழின்றாற் புத்தேள்சாட் டுய்யாசால் என் மற்று, இகழ்வார்பின் 
சென்று நிலை?” என்ற திநக்தறளிஞல், மானங்கெடுதல் இம்மை மறுமை 
யிரண்டு பயன்களையுர் தராத தாகுமாறு காண்க, 

இனி, இப்பாட்டு - மானமுடையவர்கள் பிறரைமதிச்கும் மதிப்பு இம் 
மைக்கும் நல்லதாம்; இயல்பாகிய ஓழுச்சநெறியையுல் கைவிடாதுகிழ்கும்; 
மறுமைக்கும் ரல்லஇன்பங்களையுண்டாச்கும்; ஆதலால், ஈல்லதாம் என்றும் 
பொருள்படும். 

இசைகெறியுங் கைவிடாத? என்றும் பாடம். (௪) 

௨௯. பாவழு மேனைப் பழியும் படவருவ 
சாயினலுஞ் சான்றவர் செய்கலார் சாத 
லொருரா ளொருபொழுதைத் துன்ப மவைபோ 
லருநவை யாற்றுத லின்று, 

(இ-ள்.) பாவமும் - (மறுமைக்குத்) தீவினையும், ஏனே பழியும் -மற் 
ஹை (இம்மைக்கு) உலகறிர்தனையும், பட- உண்டாகும்படி, வருவ- சேர் 

காரியங்களை, சான் றவர்-(5.ற்குண ஈர்செய்கைகளால்) நிரைர்த பெரியோர், 
சரயிலும் - (அவற்றைச் செய்யாவிட்டால் தமச்கு) மரணம் சேர்வதாயிருச் 

தாலும், செய்சலார் - செய்யமாட்டார்கள் ; (ஏனெனில்), சாதல் - இதத



பால்.] ௩௦ - இம் அதிகாரம்,--மானம். ௨௫௬ 

தல், ஒருசாள் ஒருபொழுழை துன்பம் - இறச் ஒருசாளிலே இறச்சி 
அவ் வொருபொழுதில்மாத்திரமே (அனுபவித்தக்சழின்ற) துன்பமாகும்) 
௮வைபோல் - ௮.5 இழிதொழில்கள்போல, ௮௬ ஈவை ஆற்றுதல் இன்று- 
(உயிருள்ள வளவும் அழியும்படி) அருமையாயயெ மிச்ச துன்பங்களைச் செய்த 
வில்லை; (எ-று.) 

பாவம் - பாபம்என்னும் வடமொழியின் திரிபு, முதலடியில், உம்மை 

கள் - எண்ணுப்பொருளள, வருவ - பெயர். சாயிலும், உம்மை - இழிவு 

சிறப்பு) ௮த - £சாதலினின்னாததில்லை'” எனச் கூறப்படு மாணவேத 
னையின் மிச்ககொடுமையை விளக்கும், சாவிலும்” என்றும் பாடம். பொழு 

சை - ஐயீற்றுடைக்குற்றுகரம், ஏதுவணி, 

பரம்ப்ராணபரித்யாகோ ஈமாசபரிகண்டஈம் - ம்ருத்யுஸ்ஸ்யா த்க்ஷணி 
சர்துகம் மாபங்சோதிரேதிரே"” என்னும் ௨வடநூல்மேற்சோள் இல்கு 

அறியத்தக்கது, (6) 

௨௬௬. மல்லன்மா ஞாலத்து வாழ்ப வருளெல்லாஞ் 
செல்வ ரெனிலுங் கொடாதவர்--ஈல்கூர்ந்தார் 
நல்கூர்ந்தக் கண்ணும் பெருமுத் தரையரே 
செல்வரைச் சென்றிரவா தார், 

(இ-ள்.) மல்லல் - (பலவகை) வளப்பங்களையுடைய, மா ஞாலத்.து- 
பெரியபூமியிலே, வாழ்பவருள் எல்லாம் - உயிர்வாழ்பலர்சளெல்லாருள்ளும், 
செல்வர் எனினும் கொடாசவர் - தனவான்சளாயிருச் சாலும் தானஞ்செய் 

யாதவர்கள், ஈல்கூர்ந்தார் - தரித்திரேோயாவர்; ஈல்கூர்ர்தச்கண்ணும்- வறு 

மையடைச்தவிடத்தும், செல்வரை சென்று இரவாதார் - பொருஞுடையர 

ரிடம்போய் அவரை யாசியாதவர், பெரு மூத்தரையரே - (பெருஞ்செல்வழு 

டைய) பெருமுத்தரையரென்னும் பிரபுவைப் போல்பவரேயாவர்; (எ - ஐு,) 

இச்செய்யுள்செய்த ஆ௫ரியர்சாலத்தில் பெருஞ்செல்வத்தின ராய்ச் 
சிற்த பெருமுத்தரையரென்பவரொருவர் இருச்சனராதல் வேண்டும், இப் 

பெயர் - இர்நூலின் இருபதாம்௮திகா ரத்தில் பத்தாவது செய்யுளிலும் 

பெருமுத்தரையர் பெரிதுவந்தீயுங், கருனைச்சோருர்வர் சயவர்”” எனச் 
கூறப்பட்டுள்ள, 

செல்வம்படைத்சதன்பயன் பிறாச்குச்கொடுத்தலே யாதலால் ௮2 

னைச் செய்யாதவர் வறியவரும், செல்வமில்லாமையின்சாரியமாகயெ இரச் 

தல் இல்லாமையால் இரவாதவர் செல்வமுடையவருமாகச் கருதப்பவெ 

சென்ச, 

:மல்லல்வளனே””என்ற தோலகாப்பியத்தால், மல்லல்என்பத-வள 

மென்னும் பொருளுணர்த்துவதோ ருரிச்சொல்லாதலை யறிக, மா-மஹா 

என்னும் வடமொழியின் விகாரம்; இது - பெருமையாகயெ குணச்தை யுண 

ர்த்தலால், தமிழில் உரிச்சொல்லின்பாற்படும். 
வறுமைச்சாலத்திலும் பிரரிடம்போய் இரவாமல் மானத்கசைச்காப்பது 

ஈலம் என்ற கருத்துப் புலப்படுதலால், இப்பாட்டு இவ்வதிகாரத்ததாயிற்று,



௨0௨ நாலடியார், [போகுட் 

௨௯௭, கடையெலாக் சாய்பட யஞ்சுமற் GC pdr 
யிடையெலா மின்னாமை யஞ்சும்--புடைபரர்த 
விற்புருவ வேனெடுவ் கண்ணாய் தலையெல்லாஞ் 
சொற்பழி யஞ்சி விடும். 

(இ-ள்.) புடை பார்த - பக்சங்களிலே பரவிய, வில் புருவம் - விற் 

போல் வளைச்த புருவங்களையும், மேல் நெடு சண்ணாய்-வேலாயுதம்போன்ற 
நீண்டகண்களையு மூடையவளே! கடை எலாம் - ௮தமர்கள்யாவரும், சாய் 

பசி ௮ஞ்சும்- (வயிற்றை) வருத்.துன்ற ப௫ிச்குப் பயப்படவொர்கள் ) ஏனை - 

(அவர்சளினும்) வேறுபட்ட, இடை எலாம் - மச். இிமர்கள்யாஉறும், இன் 

னாமை அஞ்சும் - துன்பத்திற்குப் பயப்பவொர்கள்; தலை எல்லாம் - உத்த 

மர்களோ எனில், சொல் பழி ௮ஞ்சிவிடும் -(உலசத்தாருடைய) சொல்லால் 
வருகின்ற பழிக்குப் பயப்பவொர்கள்; (எ - று.) 

லோகாபவாதத்தால் மானக்கேடு உளதாமென்று அஞ்சுவர் மேன்மகச்ச 

ளென்று கருச்து.''நெல்லி, னரிசியானின்பு நூஉங் €ழெல்லாம் தத்தம். வரி 

சையா னின்புறாஉ மேல்”? என்றபடி. ழ்மச்கள் மான அ௮வமானங்களைக் 

கருதாமல் இடைத்த உணவுமாச்திரத்தால் உவப்பவரும், மேன்மக்கள் ga 

நனமன்றி ௮௨மானஞ்சறிதுமில்லாமல் மானமேமுழுதுமுண்டாக ம௫ழ் 
பவரு மாதலால் (கடையெலாம் சாய்படியஞ்சும்' என்றும், (தலையெலாஞ் 
சொற்பழியஞ்சிவிடும்? என்றும், சற்காலத் துப்பயனாயெ பூறீங்குதலையும் 

எச்சாலச்தம் பயனாகிற புகழ்விளை தலையும் ரோச்செயல்லாமல் அரசர்முதலி 
பயோரரால் கேரச்கூடிய மரணதண்டனைமுதலிய துன்பங்கட்குப் பயர்து தீச் 

செயலொழிச் துஈற்செயல்புரியுமியல்பினர் இடைப்பட்டவராதலால் இடை 
யெலா மின்னாமை யஞ்சும் "என்றும் கூறினார். :இரத்தவினின்னாத தில்லை! 
என்றதனால் இன்னாமை இறத்தலுமாம். 

பொருளால் உயர் தணைப்பலர்பாலாயிலும், சொல்லால் சடை இடை 

தலை என்பன பால்பசா௮ஃ றிணைப்பெயராதலால், அஞ்சும்? என்னுஞ் செ 

ய்யுமென்மு.ற்றைச் சொண்டன;இம்கன மன் நி, செய்யுமென்முற்றுப் பலர் 

பாலுச்கு உரியசாகாமை உணர்க, மற்று - ௮சைநகிலையென்றாவத, வினைமா 

த்ஹென்றாவது கொள்க, இன்னாமை - எதிர்மறைப் பண்புப்பெயர் ; இனி 
மையென்பதன் மறுதலை, பருவத்துக்கு வில் உவமை - வளைர்தவடிவினால் 

மாத்திரமேயன்றி ஆடவரைவருச்துதலாலுமாம், புருவம் - ப்ரூ? என் 
னும் வடமொழியின் சதை வென்பர்; வடமொழியில் இதன் இரண்டாம் 

வேற்றுமை - ப்ருவம் என நிற்கும். 

அவ்ருத்தேர்ப்பயமர்யாசாம் மத்யாசாம்மரணாச்பயம்-உத்தமாசார்.த 
மர்த்யாரா மவமாசாத்பரம்பயம்'? என்பது, இப்பாட்டிற்கு ரோரான at 
நூன்மேற்கோள். (er) 

௨௬௮. நல்லர் பெரிதளியர் ஈல்கூர்ர் சா ரென்றெள்ளிச் 
செல்வர் சிறுநோக்கு நோக்குங்காற்---கொல்ல 
னுலையூதுர் தீயேபோ லுள்கனஓவங் கொல்லோ 
தலையாய சான்றோர் மனம்,



பால்.] ௩௦ - ஆம் அதிகாரம்.--மானம். ௨ட௩ 

(இ-ள்.) *ஈல்லர்-(இவர்) ஈன்மையுடையகர், பெரிது ௮ளியர்-மிகவுங் 
கருணைசெய்யச்தக்சவர், ஈல்கூர்ச்தார் - வறுமையடைச்தவர்,” என்று - 
என்று இவ்வாறுகூ.றி, எள்ளி - அவமதித்த, செல்வர் - தனவான்கள், சிறு 
சோச்கு நோச்கும் கால் - (பிறரை)அற்பப்பார்வையாசப் பார்ச்கும்போத, 
தலை ஆய சான்றோர் மனம் - உத்தமர்களாகிய பெரியோரது கெஞ்சம், 
கொல்லன் உலை ஊதும் தியேபோல்-கருமான் உலைச்களத்தில் ஊதியெழுப் 

பும் நெருப்புப்போல, உள் சனலும் - உள்ளே கொதிக்கும் ; (௪ - று,) 

கொல் ஐ இரண்டும் - அசைநிலை ; இடைச்சொர்கள் வேண்டிய பல 

பொருளை விளைக்கும்” என்ற ௨உடமொழிரியாயச்தால், இங்கே இவ்விடைச் 

சொற்களுச்குச்சேற்றப்பொருளுறைத்தலும்பொருக் தும், ஈல்லா,பெரிதளி 

யர், ரல்கூர்ர்தார் என்பன -இங்கே இரக்கத்சாற்சொல்லுஞ் சொற்களல்ல 
வென்றும், இசழ்ச்சியாற்சொல்லுஞ் சொற்களா மென்றும் ௮றிஃ + ag, 

சிறுசோச்குசோச்குதலால் உணரப்படும்; ஆன துபற்றியே, சான்றோர்மனம் 

கனல்வதாயிற்று, கோபத்தை யடக்குதலும் சான்றோரியல்பாதலால்,அத 

னை வெளிச்சாட்டாது:உள்சனலும்' என்றார். சிறுசோச்கு-௮அலட்சியமாகப் 
பார்த்தல், கொல்லன்-இரும்பைக்கொல்லுசல் பற்றிவர்த பெயர்; சொல்லு 

தில் - மிசஅடித்தல், தீயே, ஏ - அசை; உயர்வுசிறப்புமாம். மனம் - மாஸ்; 
வடசெரல், காரல் - காலம்; விசாரம், (௮) 

௨.௩௯. ஈச்சியார்க் யோமை காணன்று நாணாளு 

மச்சத்தா னாணுத னாணன்று--மெச்சத்தின் 
மெல்லிய ராகித்தம் மேலாயார் செய்தது 
சொல்லா திருப்பது சாண், 

(இ-ள்.) சச்சியார்ச்கு - (சம்மை) விரும்பி வர்தவர்ச்கு, ஈயாமை - 

(அவர்வேண்டிய பொருளைச்) கொடாதிருப்பது, சாண்௮ன்று-ராணமன்்று; 

சாள் சாளும் - தினந்தோறும், அச்சத்தால் - (௮ஞ்சவேண்டி௰ சாரியங்க 

ஞச்கு) அஞ்சு தலால், காணுதல் - வெள்குதலும், சாண் ௮ன்மு - சாணமா 

சாது: (தாம), எச்சத்.இன் - (செல்வச்) குறைலவைய/டைய, மெல்லியர் ஆூ- 

௮்பர்களாயிருச்கையில், தம் மேலாயார் செய்தது - தம்மினும்மேலான 

செல்வவான்க௧கள் தமக்குச்செய்த எளிமையை, சொல்லாது இருப்பது - 

பலர்ச்குஞ் சொல்லி வெளிப்படுத்தா திருப்பது, சாண் - சாணமாம்);(௭-று.) 

அடச்சமில்லாத செல்வவான் சள் தம்மிடத் தச்செய்த அவமஇிப்பைப் 

பிறரறியச்சொல்லா திருத் தலே, மானத்துச்கு௨ரிய சாணமாய் எல்லாசா 

ணங்களினுஞ் சிறச்கு மென்பது கருத்து. 

ராணாவ.து - லஜ்ஜை, ஈச்சியார் - இறர் சசால வினையாலணையும்பெயர்; 

சச்சு - பகுதி, சாணாள் - அடுக்கு, சொறுப்பொருளஅ ) உம்மை - முழ்றுப் 

பொருளது. ஆட - ஆக) எச்சத்திரிபு, ஆம் - ௮சை, இனி, பின்வாச்சகயெத் 

விக்கு - செல்வத்தில்தாம்குறைபட்டவ.ரரயிருச்கையில் தம்மினும மேலா 

னவர் தமக்குச்செய்த உபகாரத்தைப் பலரும்௮றிய எடுத்துச்கூறி ஈன்றி 

பாராட்டாமலிருப்பது வெட்சத்திர்குச் கரண மெனப் பொருளுரைத் 
so se Gur. (௧)



௨௫௪ நாலடியார். [ போருட்பால்.] 

௩00. கடமா தொலைச்செ கானுறை வேங்கை 
யிடம்விழ்ந்த துண்ணா திறக்கு--மிடமுடைய 
வானகங சையுறிலும் வேண்டார் விழுமியோர் 

மான மழுங்க வரின். 

(இ-ள்.) கடமா - காட்டுப்பசுவை, தொலைச்சிய - சொன்ற, சான் 
உறை வேங்கை- சாட்டில்வசக்கன்ற பெரும்புலியான2த, இடம் வீழர்சது 
உண்ணாது இறக்கும் - (தான்கொல்லும்பிராணிகஞள் தனத) இடப்பச்சச் 

தில்விமுர் சதைத் தின்னாமலிருந்தே சாகும்; (அதுபோலவே), விழுமியோர்- 

சிறப்புள்ள பெரியோர், இடம் உடைய - செல்வத்தையுடைய, வான் ௮௪ம் 

கை உறினும் - சுவர்ச்சலோசத்தினிடம் சைவசமாகச் இடைப்பதானாலும், 
மானம் அழும்ச வரின் - (தமத) மானங் செட வருவதாயிருர்சால், வேண் 

டார் - (௮5௪ சுவர்ச்சவின்பத்தையும்) விரும்பார்; (௪ - று.) 

மானக்குறைவு வருவதாயிருச்தால் எப்படிப்பட்ட சிறப்புடையதை 
யும் விரும்பார் அறிவுடையோர் என்பத கருத்து, பராச்ரெமமுள்ள புலிச் 
குச் சான்இறச்கும்படிசேர்ச்த பசியைத் தீர்த்தற்கு இன்றியமையாத உண 
லேயாயினும் இடப்பக்கத்தில் வீழ்ர்சதை எடுத்துண்ணாமை இயல்பாதல் 

போல, மிகவிரும்பத்சக்ச சிறப்புடைய பொருளேயாயினும் மானம்கெட 
வருவதைச் சிறிதும்விரும்பாமை மாணிகளுச்கு இயல்பென்சு, எடூத்துக் 
காட்மீவமையணி. உபமானத்தால், உபமேயத்தில் 'உயிர்நீப்பர், மானம் 

வரின்' என்ற குணமும் பெரியோரிடம் உள்ளதாச விளங்கும், 

பெருமிதமுடைய புலி மிசப்பத்சாலும் சனத இட,ப்பக்கத்தில் வீழ் 
ச்ததை உண்ணாதாதலையும், வலப்பக்கத்தில் வீழ்ர்கதையே உண்ணுதலை 
யும், அத்தகைய புலி மனவுறுதியுடையார்க்கு உவமையாதலையும், அது 

யானையைச்கொல்லும் வவியதாதலையும், *கடுங்கட்கேழ லிடம்பட வீழ்ச் 
சென, வன்றவணுண்ணாதாூ வழிராட், பெருமலைவிடரசம்புலம்ப வேட் 
டெழுச், திருலகளிற்றொருத்தல் ஈல்வலம்படுக்கும்,புலிபசித்தன்ன மெலிவி 
Hoos, தரனுடையாளர்கேண்மையோ, டியைக்த லைச லுளவாயெரேர!? 
எனப் புறநானூற்றிலும் சாண்ச, 

கடமா என்பதை - கடம் ௮ என்றாவது,கடம் மா என்றாவது பிரித் த, 
சாரணப்பெயராசப் பொருள்சொள்ச; சடம் - சாடு, ௮ - பச, மா-விலங்கு, 
கடமாஎன்பதர்கு - கன்னமதத்தையடைய யானையெனப் பொருள்கொள் 
எலு மொன்று, இடம் - செல்வமாதலை '“இடனில்பருவத் து மொப்புரவிற் 
சொல்கார்'?, *இடமில்லாச்சாலும்”? எனச் திநக்தறளிலும் சாண்க, இணி, 
இடமுடைய என்பதற்கு - விசாலமான இடத்சையுடைய எனப் பொருள் 
கொள்வாரு முளர். தொலைச்சிய, தொலைச்சு - பகுதி; இள - தொலையென் 
பதன் பிறவினை ; தொலைச்சுதல் - ஒழியச்செய்தல், உம் - உயர்வுிறப்பு, 
மானம் மழுங்க என்றும் பிரிச்ச இடமுண்டு, (௧௦) 

 



௩௧ - ஆம் அதிகாரம்.-- இரவச்சம். 

அஃதாவது- இரத்தற்கு அஞ்சுதல், ஒருவரிடம் சென்று ஒருபொருளை 

யாசிப்பது சமதுமானம் செடுவதர்குச் சாரணமாகு மாதலால்,மான முடை, 

யார் ௮ச்த;இரத்தல்தொழில்செய்வதற்கு அஞ்சுவர் என்ற காரணம்பற்றி, 

இதி மானம் என்னும் ௮இிசாரத்தின்பின் வைச்சப்பட்ட து. திருக்குரளுரை 

யில், பரிமேலழகர் *இரவச்சமாவத-மானர்தீர வரும் இரவிர்கு அஞ்சுதல்? 

என்ற கூறியதும் காண்க, இரவச்சம் என்ற தொடர் - வேற்றுமைப்புணர் 

ச்சி, ரான்காம்வேற்றுமைத்தொகை; இரத்தலை அஞ்சுதல் என இரண்டாம் 

வேற்றுமைத் தொகையாகவும், இரரத்தலினின்று அஞ்சுதல் என ஐர்தாம் 

வேற்றுமைச்தொகையாகவும் விரிப்பினும் ௮மையும், இரவு அச்சம் என்ற 

இரண்டுசொரற்களும் - தொழிற்பெயர்கள், 

பொருளைச் சம்பாதித்தற்கு உரிய ஈல்வழிசள் பலவற்றில் இரத்தல் ஒன் 

ரூசக் கொள்ளத்தக்கதன்று என்ற சம்பச்தம்பற்றி, இம்௨திகாரம் பொருட் 

பாலுக்குப்பொருச் துவதாயிற்று;பிறவற்றிற்கும் இங்கன மே சண்டுகொள்க, 

௬03. ஈம்மாலே யாவரிந் நல்கூர்க்தா ரெஞ்ஞான்றுந் 

தம்மாலா மாக்க மிலரென்று--தம்மை 

மருண்ட மனத்தார்பின் செல்பவோ தாமுர் 
தெருண்ட வறிவி னவர். 

(இ-ள்,) இ ஈல்கூர்ச்தார் - இர்.த வறியவர், ஈம்மாலே அவர் - ஈம்மா 

லேயே செல்வமுடையவராலர் :(இ.தவேயன் றி), எஞ் ஞான்றும்- எப்பொ 

முதும், தம்மால் ௮ம் ஆக்கம் இலர் - தமது முயறசியாற் சம்பாதிக்கும் பொ 

ருளுடைய௨ரல்லர்,” என்று - என்று எண்ணீயும் சொல்லியும், தம்மை 

மருண்ட- தம்மைத் தாமே(மேலானவ.ரரக)மயங்கெ,மன த்தார்பின் - மன 

தீதையுடையவர்களின்பின்னே, தெருண்ட அறிவினவர் தாமும் - தெளிந்த 

அறிவுள்ளவர்சளும், செல்பவோ - (இரத்தற்குச்) செல்வார்களோ ! [செல் 

லார்;] (௭- று,) 

(பிறர்ச்கு வேண்டுவன கொடுச்கவேண்டுவது ஈமது கடமை” என்று 
கொள்ளாமல், சாம் கொடுத்தால்தான் இர்தத் தரித்திரர்ச்குப் பொருளுண் 

டே யொழிய ௮வர்சளுடைய சொந்தமுயற்ரியால் ஒருசாசுங் டையாது”. 

என்று இரப்பவர்களை இகழர்.தும், தம்மைப் பெருமைபாராட்டியும் செருச் 

குக் கொள்ளுன்ற ௮ற்பர்களிடத்து விவே௫கள் யாசகத்திற்காகச் செல்ல 

மாட்டார் என்பதாம், 

சடவுள் ஒவ்வொருவர்க்கு ஒல்வொருமுசமாய்ச் £வனம்சர்பித்திருத்த 

லால், *ராம் கொடுக்சறோம்' என்று நினைப்பது அறிவின்மையாம்; ஆதலால், 

அம்கனம் நினைப்பவர் மருண்ட மனத்தார்? ஆவர், *இகழ்ரீது எள்ளா த.



௨௫௬ நஉரலடியார். [ பொருட் 

ஈவாரைச் காணின் ம௫ழ்ர்து உள்ளம், உள்ளுள்உவப்ப,து உடைத்து””என 2 

திநக்தறளிற்கூறியபடி, வருற யாசசர்களை அவமதித்து இழிவுசொல்லாமல் 

நன்குமதித்து இனியலைகூறி வேண்டியபொருள் கொடுப்பவரே யாச்சப் 
படத்தக்கவ ரென்றும், ௮ம்௩னம் இல்லாதாரிடத்துப் போய் ஒருபொருளை 

இர.த்தலைப்பற்றி அஞ்சவேண்டு மென்றும் கூறியதாயிற்று, 

ஈம்மால்-செல்வச்செருக்இனால் தம்மை உயர்த்தல்பற்றிவர்த தன்மைப் 

பன்மை, ஏ- பிரிகிலை. ஆவர் - ஆச்சமடைவர், அம் - ஆகும் என்பதன் 
விசாரம், பின் - இடைசசொல்; இங்சே இடப்பொருளது, த. எதிர் 

மழை. தாம் - ௮சை, உம் - உயர்வுிறப்பு, (௧) 

௩௦௨, இழித்தக்க செய்தொருவ னார வுணலிற் 

பழித்தக்க செய்யான் படித்த றவறோ 
விழித்திமைக்கு மாத்திரை யன்றோ வொருவ 

னழித்துப் பிறக்கும் பிறப்பு. 

(இ-ள்.) ஒருவன்--, இழித்தச்ச செய்து - இழிவுக்குச் காரணமாகிய 

செய்கைகளைச் செய்து, ஆர உணலின் - வயிறுநிரம்ப உண்ணுதலைச்சாட்டி 

லம், பழித் தக்க செய்யான் ப௫த்தல்- பழிக்கத்தக்க கரரியங்களைச செய்யாத 
வஞாய்ப் பசியோடிருச்தல், தவறோ - குற்றமாகுமோ ?[ஆகாத]; (எனெ 

னில்),--ஒரு௨ன் அழித்த பிறக்கும் பிறப்பு-ஒருமனிதன் ௮ழிச்து (மறுபடி) 

பிறச்கிறபிறப்பு,விழித் த இமைக்கும் மாத்திரை ௮ன்றோ-(மூடின கண்ணை த்) 
இறந்து இமைகொட்டுதலாகிய அளவுடையதன்றோ ? (எ-று,) 

£மானத்சை விட்டாயிலும் உயிரைப் பாதுகாக்கவேண்டும்”? என்பாரது 

கொள்கையை இதில் மறுக்கின்றார், இச்த உடம்பு போனால், வேறுஉடம்பு 

இடைப்பத அரிதென்று நினைக்கவேண்டாம்; கண்மூடித் இறக்கும் ஒருமாத் 

திரைப்பொழுதினுள்ளே இவ்வுயிர் வேறுஉடம்பைச் சேரும்; ஆதலால், இவ் 

வுடம்பைப் பாதுசாக்கும்பொருட்டென்று மான ச்தைவிட்டுஇரர் துபிழைத் 

தீலினும், மானங்செடாமல் பட்டினியாயிருச்து உயிர்விடுவதே ஈலம் என்ப 
தாம். இரவச்சத்தை வற்புறுத்துசற்பொருட்டு, இவ்வாறு கூறினார். உயிர்க 

ட்கு இயல்பாய்ச் கடி.திழ் பிறப்பு வரு மென்றும், நிலையில்லாதஉடம்பைப் 

பா.துசாக்கும்பொருட்டு நிலையாகப் புகழ்பெறும் மானத்தைச் தறச்ச லாகா 

தென்றும் கூறியவாறு; பாவழமு மேனைப்பழியும் படவருவ, சாயினுஞ் சா 

ன் றவர் செய்கலார் சாதல்,ஒருரா சொருபொழுசைக் தன்ப மவைபோல், 

அ௮ருவை யாற்றுத லின்று”?எனச் சீழ் மானமென்னும் அதிகாரத்தில் வரத 
தங் சாண்ச, 

இழித்தச்ச, பழித்தச்ச - இழித்தற்குத்சச்சலை, பழித்தற்குச்சச்சவை 
என சான்காம்வேற்றுமைத் தொகையாக விரியும்: இழி, பழி - மூசனிலைத் 
தொழிற்பெயர்கள், தக்க- ௮ன் சாரியைபெருத பலவின்பால் வினையாலணை 

யும்பெயர், ஆர - இருப்தியுண்டாக, மாததிரை - மாத்ரா என்னும் ௨ட 

மொழியின் தஇிரிபு.''இயல்பெழு மார்தரிமை சொடி மாத்திரை!”என்றார் நன் ; 

னூலார். அன்றோ-தேற்மம், அழிச்து என்பத, எதுகை ரோச்கி, அழித்து



பால்.] ' ௩௧-ஆம் அதிகர்ரம்.--இரவச்சம். ௨௫௭ 

என வலித்தல்விசாரம் பெற்றது; இவ்வுடலையொழித்து எனப் பிறவினை 
யாகவும் கொள்ளலாம். விழித்திமைச்கு மாத்திரை யன்றோ - இமைத்து 
விழிச்ின்ற பொழுதாயிருக்கு மென விகுதி பிரித்துக்கூட் டினுமாம்; உறங் 

இச் கண்விழிச்கும் ௮ளவன்றோ ? என்று உரைப்பினும் அமையும், 

உறங்குவது போலுஞ் சாக்காடு உறங்கு, விழிப்பது போலும் பிறப்பு”? 

என்ற திநக்தறளையும், பிறர்தவர் சாதலு மிறச்தவர் பிஈத்தலும், உறங்க 

லும் விழித்தலும் போன்ற ண்மையின்”? என்ற மணிமேகலையையும் 
இங்கே ௮றிச௫. 

முன்னி £ஈண்டடியிற் கூறிய பொருளைப் பின்னிரண்டடியிற் காரணம் 
சாட்டி கிறுவியதனால், ஏதுவணி, பின்னிரண்டடியில் உபமானஉபமேயங் 

சட்கு ஐர்ஏியத்தைச் சொன்னது, காட்சியணி, (௨) 

௬௦௬, இல்லாமை கந்தா விரவு துணிந்தொருவர் 
செல்லாரு மல்லர் சிறுநெறி--புல்லா 
வகம்புகுமி லுண்ணுமி னென்பவர்மாட் டல்லான் 

மூகம்புகுத லாற்றுமோ மேல், 

(Q - a7.) இல்லாமை- பொருளில்லாமை, சந்து ஆ - காரணமாக, 
இரவு துணிச் து-யாசிப்பதை நிச்சயித்து, ஒருவர்--, இறு நெறி-(இரத்சலா 

இய) ௮ற்பவழியில், செல்லாரும் அல்லர் - போகாமலும் இருக்சமாட்டார்; 

(ஆனாலும்), புல்லா - தழுவிச்கொண்டு, (அகம் புகுமின் -(எம.த) வீட்டுக்கு 

வாரும்கள்; உண்ணுமின் - புசியும்கள், என்பவர்மாட்டு அல்லால் - என்று 

சொல்லும் தன்மையரிடத்தல்லாமல், (பிறரிடத். த), மேல் - மேன்மைச் 

குணமுடையோர், முகம் புகுதல் ஆற்றுமோ - முகங்காட்டிசசெல்லுத 

லைப் பொறுப்பார்களோ?[ பொருர் என்றபடி] ; (௪- று,) 

உலகத்தில் மனிதர்க்கு வறுமையால் இரக்கும்படி. சேர்தலும் உண்டு; 

அப்படி. நேர்ந்தாலும், சண்டவிடத்தும் சென்றுஇரவாமல், யாசகரை மன 

மூவர்து முசமலர்£து இன்சொரற்சொல்லி ஆதரிச்குர் தன்மை யுள்ளவ 

ரிடமே செல்வர் மேலோர் என்பதாம். 

கந். த- கர்.தம் என்னும் உடமொழியின் திரிபு; கர்.து- இழங்கு: இங்கே 

சாரணத்துக்கு இலக்கணை; மூலம்”? என்பதுபோல. ஸ்கர் தமென்னும் ௨௨ 

சொல்லின் தஇிரிபாகசச் கொண்டு, பற்றுச்்கோடெனப் பொருளுரைச்தலு 

மொன்று, செல்லாரும், உம் - இழிவுறப்பு, செல்லாரும் அல்லர் செ 
ல்லவேசெல்வர் ; இரண்டு எதிர்மறை, உடன்பாட்டை. யுணர்த்திற்று, 

ஓகாரம் - எதிர்மறை. *மேல்” - மேலோர் ) பண்பாகுபெயர்; இத) பொ 

ருளால் உயர் திணைப் பலர்பாலாயினும், சொல்லால் பால்பசா௮ஃறி 

ணிப்பெயராதலால், ஆற்றும்? என்னும் வினையைச் சொண்டது. ஒருவர் 

என்பது - பகுதியை நோக்குமிடத்து ஒருமையேயாயினும், விகுதிப்ற்றிப் 

பலர்பால்முற்றையே கொள்ளும். 'அசம்புகுதும்” என்றும் பாடம், (௩) 
90



2.9.0) நர்ல்டியார். [ போர்ருட் 

௬0௪, திருத்தன்னை நீப்பிலுந் தெய்வஞ் செறினு 
முருத்த மனத்தோ டுயர்வுள்ளி னல்லா 
லருத்தஞ் செறிக்கு மறிவிலார் பின்சென் 
நெருத்திறைஞ்சி நில்லாதா மேல், 

(இ-ள்.) தன்னை--,இரு - இலக்குமி, நீப்பினும்- சைவிட்டாலும், செ 

ய்வம்--,செறினும்- கோபித் துவருத்தினாலும், உருத்த மனத்தோடு-(சோர் 

வில்லாமல்) ஊக்சங்சொண்ட மனத்துடனே, உயர்வு உள்ளின் அல்லால்- 
(தன்) மேன்மையை நினை ததலேயல்லாமல்,--மேல்-மேன்மைச்குணமுடை 
யவன்,---அருத்தம் செறிச்கும் அறிவுஇலார் பின் சென்று - (ஈகைத்தன்மை 

யில்லாமல் லோபத்தாம்) பொருளைச்சேர்த்துவைச்கும்அவிவே௫ெளிடத்திற் 
போய், எருத்து இறைஞ்சி கில்லாது - தலைகுனிச் த௰.ற்சமாட்டான்;(௪-று.) 

வறுமையும் மற்றும் பலதுன்பங்களும் சேர்ச் தாலும் சைரியத்தைவிடா 

மல் தமதுமேன்மையையே எண்ணிப் பெரியோர்கள் இரவா ிருப்பர்களே 
யன்றி, லோபிகளிடம் போய்த் தலைவணங்கிகிற்கமாட்டார்கள் என்பதாம், 

செல்லம் சம்பாதித்தத.ர்குப் பியோஜனமாகிய தரன் அனுபவித்தல் 
பிறர்க்குக் கொடுத்தல் என்ற இரண்டும் சிறிதம்இல்லாமல் செல்வச்தை 

வருக் திமேன்மேலுஞ்சேர்த்து எவர்க்குர் தெரியாமற் பத் திரப்படுத் திப்புசை 

த்துவைத்து அழிபவர் பொருளின்பயனை அறியாதவ ராதலால், *அருச்சஞ் 

செறிக்கும் அறிவிலார்? எனப்பட்டனர், *பாடுபட்டுத் தேடிப் பணத்தைப் 

புதைத்தவைத்துச், கேடுகெட்ட மானிட?!” என்றார் ஒளவையாநம், 
இரு - செல்வத்துக்குஉரிய தலைவி; “ஈல்லா ளூடன்படின் தானே பெருகும் 
கெடும்பொழுதில், கண்டனவுங் காணாச் கெடும்”? ஆதலால், செல்வம் ஒழி 
தலை *இரு நீப்பின்” என்றது, 

தன்னை? என்பதை (செறின்? என்பசோடுங் கூட்டுக, உம்மைகள் இர 

ண்மெ - இழிவுசறப்பு, நீப்பின், ப் - எழுத்துப்பேறு, உள்ளின் - வினையெச் 

சம், தொழிற்பெயர் த்தன்மைப்பட்டது, தைவம், அர்த்தம் - வடசொற்கள், 

தெய்வம் - ஊழ்வினை. எருத்து - பிடரி, அம் - அசை, (௪) 

௩௦0௫. சகரவாத திண்ணன்பிற் கண்ணன்னார் கண்ணு 
மிரவாது வாழ்வதாம் வாழ்க்கை--யிரவினை 

யுள்ளுங்கா லுள்ள முருகுமா லென்கொலோ 
கொளளுங்காற் கொள்வார் குறிப்பு. 

(இ-ள்.) கரவாத - (யாசகர்ச்குப் பொருளை) ஒளிச்சாச [உள்ளதைச் 

சொடுக்கன்.ற], திண் ௮ன்பின்-உறுதியான ௮ன்பையுடைய, கண்அன்னார் 
சண்ணும் - (தம்) சண்ணையொத்த மேலோரிடத்தும், Drang arpag - 

யாசகஞ்செய்யாமல் வாழ்வதே, வாழ்ச்கை ௮ம் - (ஒருவர்க்கு) ஈல்வாழ்ச்சை 
யாம்; இரவினை உள்ளும் கால் - யாரிச்தலாசய தொழிலை நினைச்கும்பொழு 

தே, உள்ளம் உருகும் - மனம் சரைர்து அழிர்துபோகின்.றத ; (அப்படியிரு 

ச்ச), கொள்ளும் கால் - (பிறரிடத்த,ச் சாம் ஒருபொருளை இரர்2) பெழும்



Lined. | ௩.௧ - ஆம் அதிகாரம்.-- இரவச்சம். ௨௫௯ 

பொழுது, கொள்வார் குறிப்பு - (அங்கனம்) பெற்றுக்கொள்பவரது மனம்) 

என்கொலோ - எப்படிப்பட்டகாமோ? (எ- று.) 

லோபிகளல்லாதவரும், மனமொத்த அ௮ன்புள்ளவரும், கண்போலச்சற 
ரீ தவருமானவரிடத்தும் இரச்சச்கூடா. த; எனென்றால்,--இரத்தலென்ப 

தை மினைச்கும்பொழுதே மனம்௮அழிறெத; இ.ரர் து பொருள்பெறும்போது, 
மனம் என்னநிலைதான் ௮டையுமோ? என்பதாம், ஏதுவணி. இனி, :என் 

கொலோ கொள்ளுங்கால் கொள்வார் குறிப்பு*என்பதற்கு - பிறர் வருச்இச் 
சம்பாதித்த பொருளைத் தாம் ஒருமுயற்சியுமின்றி யாசகமாகப் பெறுபவரது 

எண்ணம் என்னவோ? என்றும் கருத்துச்கொள்ளலாம்: அரச எண்ணம் 

இசழசத்தச்ச சென்றபடி, 
(சரவாது உவந்தியுங் சண்ணன்னார் சண்ணும், இரவாமை சோடி, 

யூறும்,”? **இரவுள்ள வுள்ள முருகுங் கரவுள்ள, உள்ளதாஉ மின்றிச் கெடும்?? 
என்ற திநக்தறள்கள் இங்கு ஒப்புசோச்கத்தச்சன. 

சண் ௮ன்னார்-உறுப்புச்சளிற் சிறர்ச சகண்போல, மனிதரிற்றர்த உத் 
தீமரென்ச. உம் - உயர்வு சிறப்பு, உருகுமால், ஆல் - ஈற்றசை; தேற்ற 

மூமாம். கொல், ஐ- அசைகள், குறிப்பு - தொழிற்பெயர், உள்ளம் - 

௮க.த்துஉப்பு, (6) 
௩௦௬. இன்னா வியைக வினிய வொழிகென்று 

*இதன்னையே தானிரப்பத் தீர்வதற்--கென்னைகொல் 
காதல் கவற்று மனத்தினாற் சண்பாழ்பட் 

டேதி லவரை யிரவு. 

(இ-ள்.) :இன்னா-தன்பங்கள், இயைக - (ஈமக்கு வர்.து) பொருகச்சக் 
சடவன: இனி௰ய- இன்பங்கள், ஒழிக-(ஈம்மைவிட்டு) நீங்கச்சடவன," என் று- 

என்று எண்ணி, தன்னையே-தன் மனத்தையே, தான் கிரப்ப-தான் நிரம்பச் 

செய்தலினால் [திருப் திப்படத் தவசனால் என்றபடி], தீர்வ,சற்கு - நீங்கப்போ 

கும்படியான வறுமைச்சகாச, காதல் கவற்றும் மனத்தினால் - பொருளாசை 

சவலைப்படுத்தும் மனத்தோடு கூடி, சண் பாழ்பட்டு - (துன்பத்தாற்) சண் 

கள் பொலிவிழக்சப்பெற்று, ஏதிலலரை இரவு - அயலாரை யா?த்தல், 
என்னைகொல் - என்னபயன் கருதியோ? (எ - று,) 

இன்பம் துன்பம் என்பன மனத்தின் குண மாதலால், இன்பத்தைத் 

துன்பம்போலவும், துன்பத்தை இன்பம்போலவும் எண்ணி மனத்தில் திரு 

ப்தியடைர் துவிட்டால், வறுமைத்தன்பம் நீங்கவிடத்தக்கசன்றோ?அப்படி, 

ஈம்மாலேயே நீச்கத்தச்ச ஒன்றை ஒழிப்பதற்காக ஈமதுமன ச்சைப்பண்படுத் 

தாமல் புண்படுத்திப் பொருளாசையால்ஒடுங்இப் பிறரைப்போய்யாசிப்பது 
சிறிதும் அவசியமில்லாத சென்பதாம், இவ்வாறு மனச்தால் துன்பம் இன்ப 

மாகப் பாவிச்கப்படுதல் கூடுதலை, ''வைததனை மின்சொல்லாச் சொள்வாலு 

கெய்பெய்்ச, சோறென்று கூழை மதிப்பானு--மூறிய, சைப்பதனைச் சட்டி, 
யென் றுண்பானு மிம்மூவர், மெய்ப்பொருள் சண்டு வாழ்வார்” என்பது 

கொண்டு ௮றிக. இன்பம் துன்பமாகப் பாவிச்கப்படுதல், இளமைஙிலை



௨௬0. நாலடியார். [ போருட் 

யாமை யாக்கைநகிலையாமை செல்வம்கிலையாமை நமூதலியவற்றை உணர்த 
லால் இனிது கூடும், 

சவற்று - கவல் என்பதன் பிறவினை; று - விகுதி, பாழ்படுதல் - வரடு 

நீல், கண் பாழ்பட்டு என்பதற்கு - ௮றிவழிந்து என்றும் பொருள்சொள்ள 

லாம். சாதல் - கரதுதல்: (மனச்தை) வருத்துவது என்கிற காரணம் 

பற்றி அசைக்குப் பெயராயிற்று, இரப்ப எனப் பிரித்து - தன்மனத்தையே 

தான் வேண்டிக்கொண்டால் எனினும் அமையும், (௬) 

௩௦0௭. என்றும் புதியார் பிறப்பினு மிவவுலகத் 
தென்று மவனே பிறக்கலான்--குன் றின் 
பரப்பெலாம் பொன்னொழுகும் பாயருவி நாட 

விரப்பாரை யெள்ளா மகன், 

(இ-ள்.) குன்றின் பரப்பு எலாம் - மலைகளினுடைய பராச இடங்களி 
லெல்லாம், பொன் ஒழுகும் - பொன்ஒடுதழற்குச் காரணமான, பாய அருவி- 
விரைவாகவருகின்ற அருவிசளையுடைய, சாட-ஈரட்டையுடைய அரசனே... 

இ உலகத்,து - இந்தப் பூலேரகத்தில், என்றும் - எப்பொழுதும், புதியார் 

பிறப்பினும் - புதியராய் மணிதர்கள்பிறர் துசொண்டிருச் தாலும், இரப்பாரை 

எள்ளா மசன் அவனே - யாசகர்களை இகழாத மனிதனே, என்றும் பிறக்ச 

லான் - எப்பொழுதும் பிறவாதவன்; (௭ - ழு.) 

இரப்பவரை௮வமதியாமல் ஆதரிக்கும் இயல்புடைய உத்தமமனிசனே 
பு. திதுபுதிதாய் மேன்மேலும் மனிதர் பிறத்தற் டெமான இவ்வுலகத்தில் 
தான் பிறவாமல் ஈற்கதியடைவன் என்பதாம். இரப்பவரையிசழாத மனி 

தனைப் பிறச்சச் காண்கிரோமில்லை யென அருமைபாராட்டிச் கூறியதாக 
வும் உரைகொள்ளலாம். 

இச்செய்யுள், யாசகர்க்கு௮வ்விரச்சல்தொழிலில்உண்டாகறெ௮ச்ச த்தை 
உள்ளபடியறிச். த மனமிரங்கி அவர்கட்குத் தானஞ்செய்யுச் தன்மையுடைய 
வனைப் புகழ்ச் துகறுதலாடய சம்பர்தம்பற்றி, இவ்வதிசாரத்தில் வைச்சப் 

பட்டதென்க, இது இரவச்சமான2 எப்படியென்னில்,---இர்த உலகத்தில் 

இரக்குமவனை இசழாதவர் யாரு மில்லை யென்றவாரு தலால், நிலையாதஉட 

ம்பினை விரும்பி இகழ்ச்சச்கு இடங்கொடாமல் அ௮வ்விரப்பினையஞ்சி ௮2 
னை ச் தவிரவேண்டு மென்பதாம்' என்பது, பழையவுரை. 

மருதநிலமாகயெ௮ர்சாட்டை அடுத் துள்ள கு றிஞ்சிகில ச்.தின் மாட்சிமை 

யையும் அங்இருந்து பொன்னை அடித்துச்கொண்டு பெருகுகின்ற நீர்வெள் 

எம் நிலவளத் இதற்குக் சாரணமாய்ச் சறச்திருத் தலையும் கூறுவார், (குன் றின் 
பரப்பெலாம் பொன்னெொழுகும் பாயருவி சாட” என்றுர். 

இல்வுலகத்து என்றும் பிறச்சலான் என்றதனால், முச்திபெறுவ னெ 
ன்பது பெறப்படும் ; மீளரவுலகமாகிய முத்தியைப் பெற்றவர் மீண்டும் இங் 

குப் பிறத்தலில்லை யென்ப, நால் துணிபு; அப்படிப்பட்ட உயர்சதியும் 

உதா. ரகுண முள்ளவலுச்குக் இடைக்கு மென்றலா௮,
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பரப்பு - பரச்த இடத்துக்குத் தொழிலாகுபேயர், ஒழுகும் - பெயரெச் 
சம், சாரியபபொருளது; *சோய்தீரும் மருர்து” என்ற விடத்துப் போல, 

இனி, ஒழுகும் என்ற தன்வினைக்கு- ஒழுக்கும் எனப் பிறவினைப்பொருள் 

கொண்டு, பொன்னைச்கொழிச்சிற என்று உரைப்பினுமாம், ௮வனே, ஏ - 
பிரிகிலை. மகன ன், அவன் - முதல்வேற்றுமைச் சோலலுநபு, (er) 

௩௦௮. புறத்துக்கன் னின்மை நலிய வகத்துத்தன் 

னன்ஞான நீக்கி நிறீஇ யொருவனை 
யீயா யெனக்கென் நிரப்பானே லந்நிலையே 

மாயானோ மாற்றி விடின். 

(இ-ள்.) புறத்து - வெளியிலே [உடம்பிலே], தன் இன்மை - தனது 

வறுமை, ஈலிய - வருத்த [தன்மேனியைப் பொலிவழிக்க ], (அதற்காக), ௮௪ 
த்து தன் ஈல் ஞானம் நீச்டு நிறீஇ - மனத்தில் தனுஈல்ல௮ நிவைச் தள்ளி 
(அறியாமையை) நிலைகிறுத்தி, ஒருவனை - (செல்வமுடைய) ஒருத்தனை, என 

ச்கு ஈயாய் என்று இரப்பானேல் - எனக்கு (ஒருபொருளைச்) கொடுப்பாய்” 

என்று (ஒருவன் சென்று) யாட் ானானால், மாற்றிவிடின் - (அந்தச்செல்வ 
முூடையவன் இல்லையென்று) மறுத்துவிட்டால், ௮ கிலையே - அவ்விடத்தி 

லேயே [அப்பொழுதே], மாயானோ - (அலவ்விரப்பவன்) இறந்துபோகமாட் 

டானோ?(எ- று.) 

வறுமைகாரணமாகஉடம்புவருர் அதலினால் உணர்விழர் து ஒருவனிடம் 

போய் யாசக்றபொழுது, ௮வன் இல்லையென்று சொன்னால், அரத யாச 

கன் மரணவேதனையடைவானே என்று இரங்கிக்கூறியபடியாம்.!!இரப்பவர் 

சொல்லாடப் போ முயிர்?? என்றார் திநக்துறளிலும். உடம்பைவருத் 
அூற வறுமையைத் தொலைக்கும்பொருட்டு யாசிப்பது, அல்வுடம்பை இவ் 

வாறு மரணேதனைச்கு உள்ளாக்க மிகவருச்துதலாய் முடிதலால், இரப்பது 

பேதைமை; அதற்குஅஞ்சவேண்டும் என்பது, இதனாற் போச்த பொருள், 

மானங்கெட்டு இரச்தும் விரும்பியபொருள்பெரா.து ஈவோனால்மழச்சப்பட் 
டவனுச்கு உண்டாகும் அவமானத்தினும் அவனதுமாணமே மேல் என்ற 

கருத்தும் கொள்ளலாம். 

இனி,உடம்பைவரு த். துற வறுமையை யொழிக்கும்பொருட்டு ஒருவன் 

இரக்கச் துணிவானானால் ௮சனிலும் அப்பொழுதே இறந்து ௮வ்வடம்பை 
விட்டு அவ்வழியால் உடம்பைப்பற்றிய வறுமையை ஒழிப்பது ஈல மென்று 
கருத் துச்சொள்ளவும் இடமுண்டு; இக்கருத்துக்கு, ௮ நிலையே - (வறுமை 

உடம்பை வருத்துகின்ற) அப்பொழுதே, மாற்றிவிடின்-(இரச்சமுயலாமல் 

அதனால்வருத்தப்பகசன்ற உடம்பை)ஒழித்தால், மாயானோ - (அவ்௨ழமை) 
ரீம்கமாட்டானோ? என்று பதவுரை கொள்க, 

ஈலிய - இங்கே, பிறவினைப் பொருளது. ஞானம் - ஜ்ஞாசம் என்னும் 

வடமொழியின் திரிபு, ஈயாய் - ஏவலொருமை ; ஆய் - விகுதி, 4௬? .. இழந் 
தோனேற்றல்வினை;ஈ தா கொடு வெனு மூன்று முறையே, யிழிச்சோ ஜெ



௨௬௨ நாலடியார். [| போருட் 

ப்போன் மிச்சோ னிரப்புரை?? என்றார் நன்னூலார். அச்நிலையே, ஏசாரம் - 
சேற்றவசையால் விரைவுகுறிக்கும், மாயானோ,ஓகா.ரம் - இரச்சமூம் வினா 
வுமாம், ஒருவனை இரத்தல் என இயையும். 

மூதலடியில் புறத்து”, “அகத்து”? என மாறுபட்டசொழற்கள் ௨652, 

தோடைழரண், (௮) 
௩௦௯. ஒருவ ரொருவரைச் சார்ந்தொழுக லாற்றி 

வழிபடுதல் வல்லுத லல்லாற்--பரிசழிந்து 
செய்யீரோ வென்னாஜலு மென்லுஞ்சொற் இன்னாதே 

பையத்தான் செல்லு நெறி, 

(இ-ள்.) ஒருவர்--,ஒருவரை-மற்றொருவரை, சார்ச்.து ஒழுகல் ஆற்றி - 

சேர்ச்.த (அவர்கருத்தின்படி) ஈடத்தலைச் செய்து, வழிபடுதல் - (அவரிடம் 

தாம்) வணச்சத்தோடிருத்தலை, வல்லுதல் அல்லால் - வல்லவராயிருப்பது 

முறைமையே யல்லாமல்,--பரிசு அழிச். து - பெருமை செட்டு, என்னாலும் 
செய்யீரோ என்னும்-((எனக்கு) ஏதாயினும் (உதவி) செய்யமாட்டீர்களோ?” 

என்று இர் துசொல்லுகின்ற,சொர்கு-சொல்லைக்காட்டிலும்,--தாரன் பைய 

செல்லும் நெறி - தான் அன்பமுண்டாகப் போகும் வழி, இன்னாதே - இனி 
மையாகஇராதா? (எ. று.) 

ஒரு வறியவன் தன்வறுமையை நீக்குதற்பொருட்டச செல்வமுடையவ 
னையடைச்து அவனிடம் தக்கபடி ஈடர். து வணக்கத்தோடு இருத்தல்செய்யத் 

தீச்சதேயன்றி,மானமிழச் அவனிடம் ஒருபொருளையும் இரத்தல் கூடாது; 

அப்படி இ.ரச்.துஉண்டு இனிதஉயிர்வாழ்தலினும் வறுமையால் வருத்தப்பட் 

டுக்கொண்டு காலங்கழித்தலே மேல் என்பதாம். 

இச்செய்யுளில், மானமழிச்து இரத்தலி லுள்ள குற்றத்தினால், வறு 

மையினால் வருக்தி ஈடத்தற்குச் குணங்கூறியுள்ள த,அகமலர்ச்சியணியாம்) 

இது, வடமொழியில் உலலாஸாலங்கார மெனப்படும்: ஒன்றன் குணத்தி 

னாலாவது குற்றத்தினாலாவத மற்றொன்றற்குச் குணமாவஅ குற்றமாவது 
உண்டாதலைச் சொல்லுதல், இதன் இலக்கணம், 

தரன் ஒருவனைச் சார்ச் திருச்சையில், தனத குறிப்பை யறிர்து ga 
னே ஏதாவத உதவிசெய்தால் ௮வ்வுதவியை எற்றுக்கொண்டாலும் கொ 

ள்ளலாம் ; வாய்திறர் து இரப்பது இழிவுஎன்பது, இதனாம் போச்த பொருள். 

பையத் தான்செல்லும் நெறி இன்னாசே என்பதற்கு- மெல்லச் தான் இல் 

லறத்தைவிட்டுத் தறவறத்துச்குப் போய்த் தவஞ்செய்யும் வழி இனியதன் 

ரோ? என்று உரைப்பாரு முளர்; அல்வுரை, தவத்தைத் தாழ்வுபடுத்திச் 
சொல்வதாய் முடிதலால், தகு.தியன்றென விடுக்க, 

வல்லுதல் என்,ற தொழிற்பெயரில், வல்- பகுதி; இ.து - வன்மையென் 

லும் பண்பினடி வினைச்சொல்தன்்மைப்பட்ட தாதல் வேண்டும். செய்யீர் - 

முன்னிலைப்பன்மை யெதிர்மறை வினைமுற்று ; உடன்பாட்டு ஏவற்பன்மை 
யாகவும் கொள்ளலாம். இ - வினா, சொற்கு- சான்சாம்வேழ்றுமை, எல்லைப் 

பொருளது, இன்னாதே, ஏகாரம் - வினுவகையால் எதிர்மறைப்பொருளை
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yori ss, இரண்டு எதிர்மறை தர் உடன்பாட்டை யுணர்த்தும்? என்ற 
நியாயத்தால் உடன்பாட்டுப்பொருளைச் குறித்து, தேற்றக்கருத்தை விளச் 

கும். பைய - துன்பப்பொருளையணர்த்தும் *பை” என்பத னடியாசப் பிற 

ந்த வினையெச்சம்; பைதல் [துன்பம்] என வருதலையுங் சாண்ச, (௧) 

௬௧௦0. பழமைகர் தாகப் பசைந்த வழியே 

இழமைதான் யாதானுஞ் செய்க--இழமை 

பொரு௮ ரவரென்னிற் பொத்தித்தர் நெஞ்சத் 
தரூ௮ச் சுவெதோர் இ, 

(இ-ள்.) பழமை கந்து ஆச - பழைய பயிற் காரணமாக, பசைந்த 

வழியே-(ஒருவர் மற்டொருவர்பக்கல்) ௮ன்புகொண்டவிடத்த, (அவர்), நெ 

மைதான் யாது ஆனும் செய்க - யாதாயினும் ஒரு தச்சஉதவியைச் செய்யச் 

கடவர்; ௮வர் இழமை பொருர் என்னின் - அவர் (அப்படி) தச்சஉதவி 

செய்யுர் தொழிலை ஏற்றுக்கொள்ளாமற் போவாராயின், (௮2), தம் நெஞ் 

சத்து - தமது மனத்திலே, பொத்தி - பதிந்து, அரு - நீங்காமல், சுவ த- 

எரிச்கும்டியான, ஓர் தீ - ஒரு தீயாகும்; (௭ - ற.) 
வறுமையடைர்ச்வர் அவ்வறுமைநீம்கப் பிறரிடம் சென்று இரத்தலா 

லுண்டாகும் மானபங்க த்திற்கு அஞ்சிப் பழையஈண்பரிடம் ௮ன்போடு செ 

ன்றால், அவர்கள் தம்மால் இயன்.றமட்டில் உதவி செய்யச்சடவர்; அவ்வாறு 

உதவியொன்றும் செய்யாமற்போனால், ௮த, அடைர்தவர்களது மனத்தை 

மிகவும் வருர்சச்செய்யும் என்பதாம். 

பின்னிரண்டடிசளில் உபமான உபமேயம்சட்கு ஐக்யெம்[ஒ.ந்றுமை] 

கூறியுள்ள த, காட்சியணியாம், 

பழமை - சினேகிதரது பழையவராகுச் தன்மை, பொரு௮ர், ௮௫.௮ 

செய்யுளோசை நிறைச்ச வர்த உயிரளபெடைசள். இழமை - உரிமை; உரிய 

உதவிச்குப் பண்பாதபேயர், இழமை பொரு௮ர் ௮வர் என்னின் என்பத 
ற்கு- தாம் உரிமை பற்றிச் செய்த உதவியை வச்சவர் ஏற்றுக்சொள்ளா 

மற்போனால் என்று உரைப்பாரு முளர்; அவ்வுரை, ௮இிகாரத்துக்குச் சம் 

பர்தப்பட்டதன்றாம். புறத்தையே சடுர் தீபிலும் வேறுபாடு தோன்ற *தர்.2 
என்றா ென்னலாம். 

இவ் வதிசாரத்.தப் பாடல்சளிற் சிலவற்றைச் செய்தவர்கள், சண்டவரி 

டத் தம்போய் மானங்கெட இரத்தலை மூழுவதும்இகழ்ர் ஐ, பழச்சமுடைய 

வரை அடைந்து அவராற் குறிப்பறிர் துசெய்யப்படும் உதவியை ஏற்றுக்சொ 

ள்ளுதலை ஒருவாறு உடன்படும் கருத்துடையவர் எனச் சாண்ச, (௪௦)



௨௬௪ Ble i wit [ போருட் 

ஐந்தாவது 

பொதுவியல், 
அரசியல் முதவியவர்.றுள் அடங்காதொழிர்தவற்றின் இயல்பைச்கூறும் 

பிரிவு என்பதாம். ௮த்சன்மை அவையறித லென்னும் இவ்வதிசா.ரமொன் 

தினாத் கூறப்படுதலால், த.ரதிசாரம்சானே ஒரியலானமை ௮றிக. 

௩௨- ஆம் அதிகாரம் அவையறிதல். 

சபையின் தன்மையை அறிதல்) ௮லஃ்தாவ.து- சபையில் உள்ளவர்கள து 

கல்வி கேள்விகளின் தகுதிகளை நுட்பமாகஅறிர்து அதற்குஏற்றபடி தான் 
௮ங்கு ஈடத்தல், இரவச்சத் துக்கும் ௮வையறிதலுச்கும் சமீபமான சம்பந்த 

மில்லையானாலும், மானத்தைப்பா துகாப்பவர்ச்கு இரவச்சம்போலவே அவை 
யறிதலம் இன்றியமையாத தென்ற காரணம்பற்றி, இரவச்சச் இன்பின் 
வைக்கப்பட்டது. இரப்பது ௮வமானமடைவதம்குச் சாரணமாவதுபோல, 

சபையறியாமற் சென்று ஈடத்தலும் மானக்சேட்டுக்குக் சாரணமாகுசல் கா 
ண்க, ௮வை - ஸபா என்னும் வடமொழியின் திரிபு) சபை, ௪சலை, அவை 
எனக் காண்க, அவை” என்பது - ௮அவையிலுள்ளாரது குணங்களுக்கு இந 

மடியாதபேயர், 

௩௧௧, மெய்ஞ்ஞானக் கோட்டி யுறழ்வழி விட்டாங்கோ 
ரஞ்ஞானர் தந்திட் டதுவாக் சறத்துழாய்க் 

கைஞ்ஞானங் கொண்டொழுகுய் காரறி வாளாமுன் 
சொன்ஞானஞ் சோர விடல், 

(இ-ள்.) மெய் ஞானம் - உண்மையான அ௮றிவையுடைய, சோட்டி. - 
சபையிலே, உறழ் வழி - சேரும் முறைமையை, விட்டு - நீங்கி, ஆங்கு - அவ் 

விடத்திலே, ஒர் ௮ஞ்ஞானம் தச்.திட்டு-௮.பிவில்லாமைக்குஉரியதொரு வார் 
த்தையைச் சொண்டுவர் த(எடுத்.துச்)சொல்லி, ௮.2 - அர்த ௮அஞ்ஞானவார் 
தூதையையே, ஆங்கு - ௮ச்சபையிலே, ௮2 - மிகுதியாக, துழாய் - பரப்பி, 
கை ஞானம் கொண்டு ஒழுகும்- ௮ற்பமால! அறிவைச் கொண்டு ஈடச்சின்ற, 
கார் அறிவு அளர் முன் - பழிக்கப்படும் ௮றிவையுடையவர்சளின் முன்பு, 
சொல் ஞானம் - (புகழ்ச். த) சொல்லத்தச்ச (தமத) ஞானத்தை, சோ..ர 

விடல் - (ஒருவர்)தள.ரவிடக்கடவர் ; (எ - று,) 

இலர் விஷேககெளின் சபையிலே போய்த் தாம்௮டச்சமாகஇருர் த.௮வர் 

சள்சொல்வதைத் தெரி. தகொள்வதை விட்டு, அங்கே தமது ௮றிவில்லாமை 

ச்குஉரிய ஒருபேச்சை வெளியிட்டு அதனையே மூரட்டுச்சனமாய் ஸ்தாபிக்க 
வும் தொடங்குவர்; அப்படிப்பட்ட மூடர்சளின் முன்னிலையில் விவேசெள் 
தமது சிறர்தமொழிகளை உறுஇப்படுத்திச்சொல்லாமல் விட்டிடவேண்டும் 

என்பதாம், 'புல்லயையுட் பொச்சார் தஞ் சொல்லம்க, ரல்லவையுள்ஈன்கு 
செலச் சொல்லுவார்'? என்றார் தீநக்தறளிலும்,



பால். ] ௩௨ - அம் அதிகாரம்.--அவையறநிதல், ௨௬௫ 

இச்செய்யுளில் ஒரேபெர்குளுள்ள ஞானம்” என்ற சொல் பன்முறை 
வர் தத, சோற்போநட்பின் வரநிலையணியாம். 

மெய்ஞ்ஞானச்சோட்டி - சபையிலுள்ளாரஅ சத் துவசாஸ் திரஞானம், 

சபையின்மேல் ஏற்றிச் கூறப்பட்ட த; உபச ரவழக்த. உறழ்௨ழி - வினைத் 

தொகை, அஞ்ஞானம் - அஜ்ஞாசம்: வடசொல், கைஞ்ஞானம், கை - 

சிறுமை. பழியைச் கருகிறமுடையதென்று வருணித்தல் கவிமரபாதலால், 

௮த்தன்மையை இங்கே பழிச்சகப்படும் ௮றிவின்மேல் ஏற்றி, ₹காரறிவு” 

என்ருர். (௪) 

௩௧௨, ராப்பாடஞ் சொல்லி ஈயமுணர்வார் போற்செறிக்குந் 

இப்புலவற் சேரார் செறிவுடையார்--இப்புலவன் 
சோட்டியுட் குன்றக் குடிபழிக்கு மல்லாக்காற் 

மோட்புடைக் கொள்ளா வெழும், 

(இ-ள்.) சா பாடம் சொல்லி. வாய்ச்குவர்த பாடங்களை எடுத்துச்சொ 

ல்லி, ஈயம் உணர்வார் போல்-ஈல்லநூற்பொருள்களை ௮றிபவர்போல (ததன் 
னைக் காட்டி), செறிக்கும் - (கூட்டஞ்) சேர்க்குர்தன்மையுள்ள, தீ புலவன்- 
தகுதியல்லாத புலவனை, செறிவு உடையார் சேரார் - அடக்கமூள்ள ஈற்புல 

வர்கள் சோமாட்டார்கள் ; (எனெனில்), புலவன் - அர்த இழிகுண 
மூடைய புலவன், கோட்டியுள்-சபையிலே, குன்ற - (கேட்பவர்மனம்) வரு 

ந் தும்படி, குடி. பழிச்கும் - (கற்புலவர்சளின்) குலத்தை மிர்இிப்பான் ; ௮ல் 

லாச்சால்-௮ப்படியல்லாவிட்டால், தோள் புடைச்கொள்ளா எழும்-தோள் 
களைத் தட்டிச்சொண்டு (சண்டைக்கு) எழுவான் ; (௪ - று,) 

வாய்ச்குவர்தகைச் சொல்லித் தன்னைப் படித்தவனாகப் பிரர்மயல்கும் 

படிசாட்டி இர்தஆடம்பரத்தாற் சனங்களைச் கூட்டிவிடு டம்பத்சன்மை 

யுள்ள போலிப்புலவனிடச்து அடச்சமுடையோர் சென்றுபேசுதல் தகாது: 

ஏனென்றால்,--அவன் ௮ங்சே தனக்குச் தோன்றியபடியெல்லாஞ் சொல் 

லுகிற சொல்லுக்கு இவர்கள் ஏதாவது தச்சஆக்பஞ்சொன்னால், ௮2 கு 

ஏற்ற உத்தாஞ் சொல்லமாட்டாமையால் ௮௨ன் சோபங்சொண்டு இவர்கள் 

குலத்தைப்பற்றிப் பழித்தப்பேசவாவ.து தலைப்பவொன்: அல்லது, கோபா 

வேசத்தாற் சண்டைக்குச்ளெம்பினாலும் செம்புவான் என்பதாம், 

மூன்னிரண்டடிகளிற் கூறியுள்ள விஷயத்தைப் பின்னிரண்டடிகளிற் 
சாரணங்சாட்டி கிறுவியது, ஏதுவணியாம். 

இம்கே ₹பாடம்” என்றது, நெட்டுருவாய்ச் தனக்குத் தெரிர்த விஷயம் 
என்றபடி, செறிக்கும் என்பதில் பகுதியாக செறி என்பது - தன்வினை 

பிறவீனை இரண்டுக்கும் பொது ; இங்கே பிறவினைச்கு வர்த.து : செறியும் 

என்னாது,செறிக்கும் என வலிமிச்சதே,பிறவினைக்குறி.புலம்-அறிவு; அல்ல த, 

புலமை-சல்வித்தேர்ச்ச) ௮தாவ.த - பலவேறுவகைப்பட்ட நூலுணர்ச்சிகளை 

யெல்லாம் ஒரும்கேகொண்ட பேரறிவுடைமை : பாண்டித்தியம்; அதனை 

யுடையவன் புலவன். புலவற்சேரார்-உயர் இணையில் இரண்டாம்வேற்றுமை 

யுருபு தொச்சத; உயர் தணைப்பெயரின் ௪௮ விசாரமாயிற்று: இரண்டாம் 
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௨௬௬ நாலடியார், [ போருட் 

வேற்றுமைச் இறப்புவிதியால், புலவன் பழிச்கும், எழும் - செய்யமென் 
முற்று அண்பாலுக்கு வந்தத, புடைச் கொள்ளா - புடைத்தலைச் 

சொண்டு; புடை - முதனிலைச்தொழிற்பெயர், (௨) 

௩௧௩. சொற்றாற்றுக் கொண்டு சுனைத்தெழுதல் காமுறுவர் 
கற்றாற்றல் வன்மையுச் தார்தேருர்--கற்ற 
செலவுரைக்கு மாறறியார் தோற்ப தறியார் 
பலவுரைக்கு மாந்தர் பலர், 

(இ-ள்.) சொல் தாறு சொண்டு-சொற்களாகயெ முட்கோல்களைச்சொ 

ண்டு, சுனைத்து எழுதல் காமுறுவர் - தினவுசொண்டு (வாதஞ்செய்ய) எழுக 
இருத்தலை விரும்புபவர்களாய்,--கற்ற ஆற்றல் வன்மையும்-(பிறாத) படித்த 

சாமர்த்தியத்தையும் (பேசுதல் மு.தலியஉற்றிலுள்ள) வல்லமையையும், தாம் 

தேரார் - தாம் அறியாத௨ராய்,--கற்ற- (தாம்) ௮அறிர்சவைகளை, செல-(பிறர் 

மனத்திறிபுகும்படி, உரைக்கும் ஆறு ௮றியார்- சொல்லும் வதியை அறியா 

தவர்களாய்,--தோற்பது௮றியார்- (வாதப்போரில் தாம் தோல்வியடைதலை 

யும் ௮றியாதவர்களாய், பல உரைக்கும் - ௮அசேசவார்த்தைகளை (வீணாகச்) 
சொல்லுற, மாக்தர்-மனிதர்கள், பலர் - (உலகத்தில்) அரேகர் (இருச்சன் 

ரர்கள்); (௭ - .று.) 
உலகத்தில் அற்பஞான முடையவர் பலர், சபையில் தாமும்ஏதாவதொ 

ன்றை எடுத்துச்சொல்லி வாதஞ்செய்து பிறரோடு மாறுகொள்ளவேண்டு 

மென்று மிச்ச விருப்பங்கொண்டு இளம்புவார்கள்; அவர்கட்கு, தம் எதிரில், 
வாதஞ்செய்பவரத படிப்பும் சாமர்த் தியமும் பிரசங்கசச்தி முதலியனவும் 

தெரியா; தமக்குத்தெரிச்த விஷயங்களையும் ஒழுங்குபடச்சொல்லச் தெரி 

யாது; தாமாக அசைப்பட்டு எடுத்தக்கொண்ட வாதத்தில் பிறரால் தமது 

கொள்கை தோந்றுப்போனால் ௮தவுச் தெரியாது; மேன்மேல் எதையாவது 

சொல்லிக்கொண்டிருப்பார்கள்: இப்படிப்பட்ட பயனில்சொல்பாராட்டுர் 

தன்மையார் சபைச்கு உரியவரல்லர் என்பதாம். 

தாம்செய்யத்தொடங்கும்வாதப்போர்ச்குத்தமதூற்றறிவடையசொற் 
களையேஆயுசமாகஅவர்கள்கரு த,தலால், *சொல்தாற்றுக்கொண்டு"என்ரூர்; 
உநவகம், தாறு-டகொண்டு--தாற்றுசக்கொண்டு; நெடிற்ரொடர், Cappaw 

யில் டசகரவொற்றுஇரட்டிற்று, சுனைத்தல்-சொறிதல்; இங்கே,உபசா.ரவழச் 

சாய், ௮.தற்குச்சாரணமாூயெ தினவின்மேல் நின்றது: இனி, சுனைத்த-கசோ 

பித். தஎன்முமாம். ( இனைச்செழுதல்”என்ற பாடத்துக்கு-விரைச் தம்பு. 

லென்ச. சாழூறுவர், காமூறு - பகுதி; இது, காமமுறு என்பதன் விசாரம், 

கற்ருற்றல் - கற்றவாற்றல் என்பதன் தொகுத்தல், தோற்பது - தோல்வித் 

தரன மெனப்படும், , (௩) 

௩௧௪. கற்றதூஉ மின்றிக் கணக்காயர் பாடத்தாற் 

பெற்றதாம் பேதையோர் சூத்திர--மற்றதனை 
நல்லா ரிடைப்புக்கு நாணாது சொல்லித்தன் 
புல்லறிவு காட்டி. விடும்,



பால்.] ௩௨ - ஆம் அதிகாரம்,--அவையறிதல், ௨௬௭ 

(இ-ள்,) கத்றதூஉம் இன்றி-(தரன்)படி.த்ச தர றிதமில்லாமல், சணச் 
காயர் பாட.த்தால் - பள்ளிச்கூடத்திற் படிப்பவர்சளஎது வாய்ப்பாடத்தைக் 
சேட்டு ௮சனால், பேதை- மூடன், ஓர் சூத்திரம் - ஒருசூத் தரத்தின் மூலபா 
டத்தை, பெற்றது அம் - பெழ்றவனாவன்; (அப்படி. பெற்றானாயின்),மத்று - 
பின்பு, அதனை - அச்சுத்திரத்தை, ஈல்லாரிடை புக்கு - ஈல்லவித் துவான்5 
ஞடைய சபையிழ் போய், காணாது சொல்லி - வெட்சப்படாமற் சொல்லி, 
தீன் புல் அறிவு காட்டிவிடும் - தனது இழிவான அறிவை வெளிப்படுத் இ 
விடுவான் ; (௭- 3.) 

மூடன் ஆசிரியரை வழிபட்டு முறையே கல்விகற்சாமல் சல்விச்சாலைச 
ஸிற் கற்கும் மாணாக்கர் வாய்ப்பாடத்திற்சாச வாய்விட்டுப் பலமுறைஉருச் 

சொல்லும்பொழுது கேட்டு யாதாயினும் ஒருசூத்திரத்தை மாத்திரம் தான் 

தெரிர்துசொள்வானாயின், அல்வளவோடு இராமல், படித்ச பெரியோர்கள் 

கூட்டத்திற் போய்ச் கூச்சமில்லாமல் ௮ச்சூத்திரத்தை அரைகுறையாசச் 

குழறிச் தனத அஜ்ஞானச்தை வெளியியோன் என்பதாம். 

பேசையர்களின் சன்மையைச் சுவைபடச்கூறியிருத்தலால், இச்செய் 

யுள் - தன்மைநவிற்சியணியாம்; இத, வடமொழியில் ஸ்வபாவோக்தி 
எனப்படும், 

ஈன்றாசப் படித்தவனுக்கு, ஏதாவது ஒன்றைச் சபையிலே எடுத் 

துச்சொல்லும்பொழுது தவறுபடுமோ வென்ற ராணம் மிகுதியாக உண்டா 

சச்கூடும்; ௮து கற்றறியாதவனுக்கு இல்லை யாதலால், *சாணாதுசொல்வி? 

எனப்பட்டது, ௮றிவடையோரது சபையில் அறிவில்லாதவன் போனாலும் 

மெளனமாக இருந்தால், அவனது ௮ஜ்ஞானம் எல்லோர்க்கும் வெளிவிளப் 

காத; அவ்வாறு ௮டங்கியிரா மல் ::நுணலுர் தன்வாயாற் கெமிம்”” என்றபடி. 
தன்வாயால் தனது பேதைமையைப் புலப்படுத் துதலால், சொல்லித் தன் 

புல்லறிவுகாட்டிவிடும்” என்றார் ; *'கற்பன வூழற்றார் கல்விச் கழசத்தால், 
சொற்கமின் நூத்தைவா யங்காச்தல் - மற்றுத்தம், வல்லுரு வஞ்சன்மி னெ 

ன்பவே மாபறவை, புல்லுரு வஞ்சுவ போல்”” என்௦சை இங்சே ௮றிச, 

சற்றதஉம், உம் - இழிவுசிறப்பு) இன்னிசையளபெடை, கற்றதாஉமி 

ன்றி என்பதற்கு - வரன்முறையால் ஈல்லாசிரியரிடம் படித்ததொன்று மில் 

லாமல் என்றும், சணச்சாயர்பாடம் என்பதற்கு - உபாத்தியாயர் மிறர்ச்குச் 

சொல்லிச்சொடுக்கற பாடத்தினால் என்றும் உரைப்பாருமுளர், பேதை-௮.றி 

வின்மை: பேதைமையென்னும் பண்பினடி; அறிவில்லாதவனுச்குப் பண் 

பாகுபெயர், அவிவேடியினுடைய இழிவு விளக்ச, “பெற்றது? என ௮ஃ 
நிணையாக் கூறினார்; “*உவப்பினு முயர்வினுஞ் சிறப்பினுஞ் செறலிலும், 

டுமீப்பினும் பால் தீணை யிழக்கினு மியல்பே”” என்பது காண்க, ஸூத் 

ரம்- ௨உடசொல், கணக்கு ஆயர் - கணக்கை ஆய்த ஓடையவ சென்ச; 

சணச்கு - எண்ணும், எழுத்தும், 

(நல்லாரவைப்புச்கு” என்றும் பாடம், (௪)



௨௬.௮) நாலடியார். [போருட் 

௩௧௫. வென்றிப் பொருட்டால் விலங்கொத்து மெய்கொள்ளார் 
கன்றிச் கறுத்தெழுந்து காய்வாரோ--டொன்றி 
யுரைவித் தகமெழுவார் சாண்பவே கையுட் 
சுரைவித்துப் போலுந்தம் பல். 

(இ-ள்.) வென்றிப் பொருட்டால் - (பிறரைத் தாம்) வெல்வதசாரண 
மாச, விலங்கு ஒத்து - மிருசங்கள் போன்று, மெய் கொள்ளார் - உண்மைப் 
பொருளை ஏற்றுச்கொள்ளாதவராய், கன்றி கறுத்.து- மிசச்கோபித் த, எழு 

ந்து - (போர்க்குச்) சத்தமாய், காய்வாரோடு - மனங்கொதிப்பவர்சளோடு, 
ஒன்றி - சேர்ர்து, உரை வித்தகம் எழுவார் - (சமது) சொல்வின்வன்மை 
யைச்சாட்டப் பிரயத்தனப்படுபவர், சுரை வித்து போலும் தம் பல்- சுரைக் 

காயின் விதைகள்போன்ற தங்கள்பற்களை, கையுள் சாண்ப - (உடனே தங் 

கள்)சையிற் காண்பார்கள் ; (எ - று.) 

தாமாசவும் அறியாமல் பிறர்சொன்னாலும்சேட்டுத்தெரிர் தகொள்ளா 
மல் முரட்டுத்தன த்சையுடையவர்களாய் மிருகக்தோடொத்த குணமுள்ள 

அற்பஅறிவுடையாரோடு புத்திமான்கள் யாதாயினும் ஒர் உண்மைப்பொரு 

ஊளைச் சொல்லத்தொடஙம்கச்கூடாத; அப்படித்தொடம்கினால், அர்த மூரடர் 
கள் இவர்களையும் இவர்கள்சொல்லையும் மதியாததோடுவிடாமல், இவர்களைச் 

கன்னத்திலறைந்து இவர்கள்பற்களை உதிரத் தஇவர்சள்கையிற்கொடுப்பார் 

கள் என்பதாம், 

(மடர்சளுடன் பேசுவசன் பயன் பல்லுடையச் கன்னத்தி லடி.படு 
வதே” என்பதை வேறுவகையாசச் கூறியிருப்பது, பிறீதினவிற்சியணி 
யாம் ; இது, வடமொழியில் பர்யாயோக்த மெனப்படும், 

மென்றிப்பொருட்டால், பொருட்டு - சான் சாம்வேற்றுமைச்சொல்லு 

ருபு; ஆல் - ௮சை. மிருகம்சளினும் மணிதர்சட்கு உள்ள ஏற்றம், உணர் 

வுடைமை; அது இல்லாமையின், 'விலங்சொத்த' என்றார்; விலங்கொடு 

மச்ச எனைய ரிலங்குநூல், கற்றாரொ டேனையவர்?? என்ற திநக்குறளையும் 

சாண்ச, விலங்கு- குறுக்காசகவடிவமமையப்பெற்.௦த எனச் சாரணப்பெயர்; 

Qa “Bins car வடசொல்லின் பொருள் சொண்டு, சன்றிக் 

கறுத்து - ஒருபொருட்பன்மொழி. கறுத்தல் - சோபித்தல் : உரிச்சொல்; 

கருமை யென்னும் பண்பினடி விசா.ரப்பட்டு வினைத்தன்மையடைந்த த, 

சாண்பவே, ஏ - தேற்றம், 

ரான்காமடி - வடிவுவமை,''நிரைமுத்தனைய ஈகையும் சாணாய், சுரை 

வித்தேய்ப்பப் பிறழச் துவேராயின”? என்ற மணிமேகலையையுப்சாண்ச.(௫) 

௩௧௬. பாடமே யோதிப் பயன்றெரித றேற்ரத 
மூடர் முனிதக்க சொல்லுங்காற்--கேடருஞ்சர்ச் 
சான்றோர் சமழ்த்தனர் நிற்பவே மற்றவரை 
யீன்றாட் இறெப்பப் பரிந்து. 

(இ.-எ்.) பாடமே த.தி-ஒருபாட்டின்மூலபாடத்சைமாத்தாமேவாய்ப் 
பாடமாசச்சொல்லி,பயன் தெரிதல் தேம்றுத - (௮,சன்)பொருளை ஆராய்ச்



பால்.] ௩௨ - அம் அதிகாரம்.--அவையறிதல், ௨௬௯ 

தீறியமாட்டாத, மூடர்-அறிவில்லாதவர், முனிதக்ச சொல்லும்கால்-(சேட்ப 
வர்)கோபிக்கத்தச்சகுற்றமானசொற்களைச்சொல்லும்பொமுத,கேடு அருஞ் 
ர் சான்றோர் - அழிவில்லாத புகழையுடைய பெரியோர்கள், அவசை ஈன் 

ரூட்கு இறப்ப பரிர்து - அவர்களைப்பெற்றதாய்விஷயத்தில் மிஇரங்கி, சம 

ழ்த்தனர் நிற்ப - (௮வர்சளை அவமானப்படுச்ததற்கு) சாணங்கொண்டவர்க 

ளாய் நிற்பார்கள்; (எ -று,)--ஏ- தேற்றம், 

செய்யுள்சளின் பொருள்நட்பமறியாச மூடர்சள் தவராச எதைச்சொ 

ன்னாலும் புத்திமான்கள் கேட்டுப் பொறுத் துச்கொண்டுகிற்பத, இவனைப் 

பெற்ற தாய், இவன் நம்மால் ௮வமானப்படுஞ் செய்கையைச் கேள்விப்பட் 
டால் வருச துவளே!” என்று எழுந்த இரக்கத்தார்போலும் என்பதாம், 

பெரியோர் தமக்கு இயல்பாகவுள்ள பொறுமைக்குணச்தினால் மூடர்க 

ளைப்பொறுத்திருத்தற்கு,கவி,ஈன்றாட்டிறப்பப்பரிதலைக்காரணமாசச்கர்பித் 
துச்கூறியத, எதுத்தற்தறிப்பேற்றவணியாம்; இவ௮ஓவணியில் ச ர்குறிப்பேற்ற 

வருபு தொக்குகின்றத ; இங்ஙனம் உருபுசொச்குவரறாம் இவ்வணியை வட, 

தாலார் கம்யோத்ப்ரோகைஃ யென்பர், 

Dawg தாயின் தகுதியை சோக்கி இவன்பிழையைப் பொறுத்தல் 

கூடுமேயல்லு, இவன்பிழையையே சோக்கினால் பொறுக்சக் சாரண 

மில்லை யென்பது கருத்து, இனி, இவனைச் சமபித்தால் இவன் தீங்குறடைய 

அதற்காக இவன்தாய் வருர்துவளே யென்று அவர்கள் பொறுத்திருப் 

பார்ச ளென உரைப்பாரு முளர், புல்லா வெழுத்திர் பொருளில் வறுய் 

கோட்டி, கல்லா வொருவ னுரைப்பவும் சண்ணோடி, ஈல்லார் வருச்தியுங் 
கேட்பரே மற்றவன், பல்லாருள் சாணல் பரிச்து'?என்பதனோடு இச்செய் 

யுளை ஒப்பிகெ, 

பாடமே, ஏ- பிரிநிலை. தேற்றாத - பிறவினை தன்வினைப்பொருள 
தென்றாவத, இருவகைவினைக்கும் பொதுவானது இங்கே தன்வினைக்கு 

வர்ததென்றாவழது, தேறாசஎன்பதன் விரிச்ச லென்றாவது கொள்ளச்தச்க த, 
மூடர் - வடசொல், முனி - முதனிலைச்தொழிற்பெயர், சேடு - முதனிலை 

இரிர்ததொழிற்பெயர். £ர் - ஸ்ரீ என்னும் ௨டமொழியின் சிசை வென்பர், 
மற்று - ௮சை ; வினைமாற்றுமாம, (௬) 

௩௧௭. பெறுவது கொள்பவர் தோள்போ னெறிபட்டுக் 

கற்பவர்க் செல்லா மெளியநூன்--மற்றம் 
முறிபுரை மேனிய ருள்ளம்போன் நியார்க்கு 

மறிதற் கரிய பொருள். 

(இ-ள்.) நூல் - சாஸ்திரம்கள்,--பெறுவது சொள்பவர் கோள் போ 
ல் - இடைக்கெெபொருளைப் பெற்றுக்கொள்கின்ற விலைமகளிரது தோள்கள் 
போல, நெறி பட்டு கற்பவர்ச்கு எல்லாம் - (படி.ச்ிற) வழியிலே யிதங்இப் 
படிக்றவர்சட்கெல்லாம், எளிய - சுலபத்தில் இரடிச்சச்சக்சனவாம்; பொ 

ருள் - (அர்தச்சாஸ்திரங்களின்) அர்.த்தங்களோ வெனின்,--௮ முறி புரை 

மேனியர் உள்ளம் போன்று - களிவாயொத்த உடம்பையுடைய ௮௪ வே



௨௭0 நாலடியார், [ போருட் 

சையர்களது மனத்தை யொத்த, யார்க்கும் அறிதற்கு ௮ரிய - ஏவர்ச்கும் 

அறிவதற்கு ௮ருமையானலை, (எ - று,) 

சாஸ்இிரம்களின் மூலபாடத்தையும் ௮தன்பதவுரையையும் அறிதல், 
விலைமசளியைச் சேர்தல்போலப் பலர்ச்கும் சலபசாத்தியமாம்; ௮ வற்றின் 
சா.ரமானபொருளையும் அழ்ச்தசருச்சையும் அறிதல், அல்வேசையரதுகருச் 
இன் நிலைமைபோல யாவர்க்கும் எளிதில் அறியமுடியாதவை என்பதாம்; 

உவமையணி, மூலபாடம்படித்தலோடு நிற்காமல் பொருளையுங் கருத்தை 

யும் நுட்பமாசஅறியுர்தன்மையுடையவரே, சபைக்குச் தக்சவர்;௮ப்படியறி 

யாதவர் தச்சவரல்லர் என ௮திகரரத்துச்கு ஏற்பக் சருத்துச்கொள்ச, 

பெறுவது - எதிர்காலவினையாலணையும்பெயர்;சாதியொருமை, எஸீய, 

அரிய - பண்படியாப்பிறச்த பலவின்பாற் குறிப்புழுற்றுக்கள். மற்று - வினை 
மாற்று, தளிர்-மேனிக்கு, மென்மை செம்மை அழகுகளில் உவமை, புரை - 
உவமவருபு) வினை ச்கொகை, 

போன்றியார்ச்கும் - குற்றியலிசரம், ௮லகுபெறவில்லை) மேனியருள் 

எம்போன் நியார்க்கும் என்று £ர்பிரித்தால், ௮லகுபெறும். (a) 

௩௧.௦. புத்தகமே சாலத் தொகுத்தும் பொருடெரியா 
ருய்த்தக மெல்லா நிறைப்பினு--மற்றவற்றைப் 
போற்றும் புலவரும் வேறே பொருடெரிந்து 
தேற்றும் புலவரும் வேறு, 

(இ.-ள்.) புத்தகமே - புச்சகல்களைமாத்திரமே, சால தொகுத்தும் - 

மிகுதியாகச் சேர்த்தும், பொருள் தெரியார் - (அவற்றின்) பொருளை அறியா 

தீலர்களாய், உய்த்து - (அவற்றைக்) சொண்டுவக்து, அகம் எல்லாம் நிறைப் 

பினும்-வீடுமுழுவதும் கிறைத்தாலும், ௮வற்றை போற்றும் புலவரும் வேறே- 

அப்புத்தகங்களைப் பாதுகாக்கும் புலவர்களும் வேரானவரே; பொருள்தெரி 

ந்து - (அவற்றின்) அர்த்தங்களை ௮றிர்து, தேற்றும்-(பிதர்க்கும்) அறிவிக்கும், 
புலவரும் - அறிவுடையோரும், வேறு - வேருனவரே; (௪ - று.) 

புத்தகங்களை மிகுதியாசச்சேர்த் சதனாலே எவரும் புலவர்களாசகமாட் 

டார்கள்; ௮வற்றின்பொருளைத் தாம் ௮றிச் து பிறர்க்கும் போதித்து விளங் 

சச்செய்பவர்களே புலவர்சளாவர் என்பதாம், (அவற்றைப் போற்றும் புல 

வரும் வேறே” என்றது, அவர்கள் புஸ்தகபரிபாலக ராசவே மதிச்கப்பவொர் 

கள் என்றபடி, புத்தசங்கள் சேர்த் த வைத்தவனுக்குப் பயன்படாமல் படிப் 

பவர்க்சே பயன்படுதலை, செல்வம் சேர்ச்துவைத்தவர்ச்குப் பயன்படாமல் 

அனுபவிப்பலர்ச்கே பயன்படுதல்போலச் கொள்க, புஸ்சகபரிபாலகரைப் 
புலவ ரென்று, டுகழ்ச்சி. 

புத்தகம் - புஸ்தகம்: வடசொல்; ஏ - பிரிநிலை. தொகுத்தும், நிறைப்பி 
னும், உம்மைகள் - உயர்வுறப்பு, மற்று - வினைமாற்று, புலவர் வேறு. 

வேறு என்பத, இருதிணை ஐம்பால் மூவிடத் துச்கும் பொதுவான குறிப்பு 
லினைமுற்றுப் பசாப்பத மாதலால், புலவர் என்ற உயர் இணைப்பலர்பால் 
எழுலாய்க்குப் பயனிலையாய் நின்றது. மூன்றாம் அடியிலுள்ள பிரிநிலையே 
காரத்தைப் பிரித்து சான்சாம்௮டியோடும் கூட்கெ. (௮)



பால்.] ௩௨ - அம் அதிகாரம்,--அவையறிதல், ௨௭௧ 

௩௩௨௧௯, பொழிப்பசல அட்பநா லெச்சமிந் நான்ற 
கொழித்தகலங் காட்டாதார் சொற்கள்--பழிப்பி 
னிரையாமா சேர்க்கு நெடுக்குன்ற நாட 
வுரையாமோ தூலிற்கு ஈன்கு. 

(இ-ள்.) பழிப்பு இல்-குற்றமில்லாத, கிரை அமா - கூட்டமாயெ சாட் 
டுப்பசுச்சளை, சேர்க்கும்-(தம்மிடச் திலே) சேரச்செய்கற, கெடுக குன்றம் - 
உயர்ந்த மலைகளையடைய, காட -(பாண்டிய) சாட்டையுடைய அரசனே! 

பொழிப்பு - பொழிப்புரையும், அகலம்-அசலவுரையும்,நுட்பம் - நுட்பவுரை 
யும், எச்சம் - எச்சவுரையும், இ ரான்இன் - (அயெ) இந்த சான்குவசையுரை 
களாலும், கொழித்து - ஈன்றாகஆராய்ர் த, நூல் அசலம் - ஒருதூலினுடைய 
விரிவான பொருள்களை, காட்டாதார் - எடுத்துக் காட்டாதவர்களுடைய, 

சொர்கள்--, நூலிற்கு - ஒருநூலுக்கு, கன்கு உரை ஆமோ - சிறந்த உரை 
யாகுமோ? [ஆசா என்றபடி]; (௪ - று.) 

ஒருநூலுச்கு உரைகூறுமிடத்.து, அவ்வுரை சரன்குவகைப்படும்; பொழி 

ப்புரை, அசலவுரை, நுட்பவுரை, எச்சவுரைஎன. பொழிப்புரையாவ து-மூல 
பாடம்சாட்டுதல், பசப்பொருள்சொல்லுதல்,உதாரணம்சாட்டுசல்என்பன. 
அசலவுரையாவத - தான் உரையிடப்புகுர்த நூலிலும் பிறநாலிலும் உள்ள 

பொருள்களின் ஒற்றுமைவேற்றுமைஈயங்களைப்பற்றித் தானே பலஆட்சே 

பங்களை எடுத்துக்சாட்டல். நுட்பவுரையாவது-ஏற்றகாரணம்சளினால் தச்ச 
சமாதானமங்கூறி ௮ச்.தஆட்சேபங்களை யொழித்தல், எச்சவுரையாவது - இங் 

நனம்ஆட்சேபசமாதானம்களா௫த்தர்ர் தஞ்செய்யப்பட்டபொருளை உரை 

தீதல், இவற்றை பொழிப்பே யகலம் நுட்ப மெச்சமெனப், பபிப்பில் சூத் 

இரம் பன்னல் சான்கே,”” அவற்றுள், பாடம் சண்ணழிவு உதாரணமென் 
றிவை, சாடி.த் திரிபில வாகுதல் பொழிப்பே,”? தன்னூல் மருங்கும் பிற 

நூல் மருங்கினும், துன்னிய சடாவின் புறர்தோன்றும் விகற்பம், பன்னிய 

asa Quer went year,” CTH COHEOA KO. ss துட்பம்,?? 6 த 

டைத்தக் கொள்பொருள் எச்சமாகும்”” என்னுஞ் சூத்திரங்களா லுணர்ச, 
இனி, பதங்களின் பொருளை அநுவயக்சரமப்படி, கூறுவது பொழிப்புரை 

யென்றும், பதப்பொருள் முதலியவற்றை கியாயங்காட்டி விரித் துச்சொல் 

வது அகலவுரை யென்றும், மூலத்தின் சாரமான பொருள்களைச் கருத்துக் 

களோடு நுண்ணிதாக௭டுத்துரைப்பது நுட்பவுரை யென்றும், நூலிற்சொல் 
லப்படா தொழிச்த விஷயங்களைப் பிறநூல்மேற்சோள்சொண்டு எடுத்துச் 

சொல்வத எச்சவுரை யென்றும் கொள்ளுதலும் ஒன்று. இங்ஙனம்பலவகை 
யாலும் நூற்பொருளை விவரமாக விளச்டிக்காட்டாதவர்களுடைய உரைகள் 

சிறப்பில்லாசன என்பது, இப்பாட்டின் கருத்து, இவ்வாறு உரைகூறத்தக் 
கவர்சளே சபைச்குஉரியவர் என ௮திகாரத்தோ0 சம்பச்தம் காண்ச, 

புல் 8ீர் நிழல் மூதலிய வளங்களாற் சாட்டுப்பசுக்களுக்கு ௮ச்சாடுசளி 

னுஞ் செழிப்பைத் தருதலால் அவற்றைத் சம்மிடம் வரது சேரச்செய்சன் 
மன என மலலைச்சிறப்பைச் கூறியபடி,



௨௭௨ நாலடியார். [ போருட்பால், ] 

அகலம் - அசன் றிருத்தலை யுடைய உரைச்குச் தொழிலாகுபெயரும், 
துட்பம் - நுண்மையையுடைய உரைக்குப் பண்பாகுபெயரும், எச்சம் - எஞ் 
சியதைச் தெரிவிக்கும் உரச்குச் சாரியவாகுபெயருமாம்; எஞ்சியது-மிச்ச 

மானது; மறைந்துகின்றது. (பொழிப்பு ௮சலம் நுட்பம் எச்சம்” இச்செவ் 

வெண், *இர்ரசான்கு? என்ற தொகை பெற்று வந்தது. பழிப்புஇல் உரை 
யென இயைப்பினும் அமையும். ஆமோ, ஓ - எதிர்மறை. (௧) 

௬௨௦. இற்பிறப் பில்லா ரெனைத்துநால் கற்பிலுஞ் 
சொற்பிறரைக் காக்குங் கருவியரோ---விற்பிறந்த 

நல்லறி வாளர் ஈவின்றநா றேற்ராதார் 

புல்லறிவு தாமறிவ தில். 

(இ-ள்.) இல் பிறப்பு இல்லார் - உயர்குடியிற்பிறத்த லில்லாதவர், 
எனைத்து நூல் கற்பினும் - எவ்வளவு சாஸ்திரங்களைப் படித்தாலும், பிறர் 

சொல்லை காக்கும் கருவியரோ - பிறருடைய சொற்களை (இகழாமறிகாத்த 

ற்கு உரிய (அடச்சம் முதலிய)சாதன முடையவ ராவரோ? [அகார்]; இல் 
பிறந்த ஈல் அறிவாளர் - உயர்குடியிற்பிறச்த ஈல்ல விவே௫களோ, ஈவின்ற 
நூல் தேற்றாதார் புல் அறிவு - (பெரியோர்கள்) சொன்னசாஸ்திரங்களை அறி 
யாதவர்களுடைய ௮ற்பபுத்தியை, தாம் ௮றிவ.து இல் - தாம் கவனித்து அறி 
வதமில்லை [அறியாசவர்போல் உபேஷைடயாயிருப்பர் என்றபடி]. (௪ - று,) 

உயர்குடிப்பிறவா தவர் எவ்வளவு படி.த்திருச்சாலும், சபையிற் பிறர்பே 

சும்போது உண்டாகும் குற்றங்களை இகழாமல் ௮டக்வைக்கற அடக்க 
மான குணத்தை யுடையவராகார்; உயர்குடிப்பிறர் தவரோா, சபையிற் பிறர் 

பேசும்போது அதிலுள்ள குணங்களைமாத்திரம் சரடப்பார்களேயொழியச் 

குற்றங்களிறழ் கருத்தைச் செலுத்தவேமாட்டார் என்பதாம். 

:இற்பிறக் தார்கண்ணல்ல தில்லை யியல்பாசச், செப்பமூ சாணு மொரு 

ங்கு” என்பதுமூ.தலாக)த் திநத்தறளிற் கூறியபடி. உயர்குடிப்பிறச்தவர் இயற் 

கையில் ஈற்குணமுடையராயிருத்தலையும் ௮ச்குடிப்பிறவாதவர் ௮ச்குண 
மில்லாதவராயிருத்தலையும் கூறு இப்பாட்டு, பிறர்குற்றத்தை எடுத்து 

இகழாமல் ௮டக்இவைக்கும் உயர்குடிப்பிறச் தவர்களே சபைச்குஉரியவர் 

என்ற சம்பந் தம்பற்றி, இவ்வதிசார.த்தில் வைக்சப்பட்ட தென ௮றிச, 

பஞ்சுசகொண்டு இழைத்து நூற்சப்படும் நூல்போலச் சொற்சொண்டு 

தொடுத்து ௮மைச்சப்படுதலாலும், மரம்முதலியவற்றின் கோணலைத் நீர்ச் 
தச் செப்பஞ்செய்தற்குச் காரணமாகும் எற்று நூால்போல மனத்தின்சோா 
ணலைத்தர்த் தச் செல்வைசெய்யுஞ் சாதனமாதலாலும், நூல்என்பது - உவ 

மையாகுபெயராய்வர்த காரணக்குறியாம். கற்பினும், உம் - உயர்வுறெப்பு. 
(சொல்பிறரைச்சாகச்கும்” என்பதில், உருபு பிரித்துச் கூட்டப்பட்டது, 

கருவியரோ, ஓ - எதிர்மறை, ஈவின்ற, ஈவில் - பகுதி, (௧௦) 

 



ஆருவது 
பகையியல், 

மனிதர்சட்கு உட்பகைபோல நின்று அழிக்கத்தச்ச புல்லறிவாண்மை 
மூசலிய இழிகுணம் உளப் பற்றிச் கூறும் பிரிவு என்பதாம். புல்லறிவாண் 
மையும், பேதைமையும், €ழ்மையும், சயமையும் தம்மையுடையகரைச் 
கெடுக்கும் பசைகளென்பது வெளிப்படை, 

௩1. - ஆம் அதிகாரம்.--பூல்லறிவாண்மை, 

இத, அற்பமான அறிவை ஆளுர்சன்மை யென விரியும்: அஃதாவத. 

தீர்ன்சிற்றறிவுடையனாயிருர்தே தன்னைப் பேரறிவுடையனாச மதித்த,உயர் 
ந்தோர்கூறும் உறுதிச்சொற்களைச் கொள்ளாமை, புன்மை. அறிவு புல்ல 

றிவு) அல்வழிப்புணர்ச்சி, பண்புத்தொசை, அறிவாண்மை - இரண்டாம் 

வேற்றுமைச்சொகை, ஆண்மை, ஆள் - பகுதி, மை - பண்புப்பெயர்விகுதி. 

சபைச்குஉரியவரல்லாதவர் புல்லறிவாள ராதலாலும், சபையினியல்பை 

யறியாமை புல்லறிவாண்மையாதலாலும்,இவ்வதிகாரம் அவையறிதலின்பின் 

வைக்சப்பட்ட த, 

௩௨௪. அருளி னறமுரைக்கு மன்புடையார் வாய்ச்சொற 
பொருளாகக் கொள்வர் புலவா--பொருளல்லா 

வேழை யதனை யிகழ்ர்துரைக்கும் பாற்கூழை 
மூழை சுவையுணரா தாங்கு. 

(இ-ள்.) அருளின் - (உயிர்களிடத்துச்) கருணையினால், ௮றம் உரைச் 
கும் - தருமங்களை எடுத்துச்சொல்லுறெ, அன்பு உடையார் - அன்புள்ளவர் 

களது, வாய் சொல் - வாயிலிரும்து வருஞ் சொல்லை, புலவர் - அறிவுடை 
யோர், பொருள் ஆச கொள்வர்-பயன் தருவதாக ஏற்றுக்கொள்வர்; அதனை- 

அச்சொல்லை, பொருள் அல்லா ஏழை - ஒருபொருளாகமதிக்சப்படாத Ap 

றறிவுடையவன், பால் கூழ் சுவையை மூழை உணரா அங்கு - பாற்சோ 
த்றினது ௬ுயை அகப்பை அறியாததுபோல [பயன றியாதவஞய்], இசழ்ச் 

* உலச்கும் - எஷித்தப் பேசலான்; (௭ - ௮) 
அருள் அன்பு முதலிய ஈற்குணங்களையுடைய பெரியோர்சளது சொற் 

களை விவேகெள் ரறெர்தபொரழுளாக மதிப்பார்கள்) அவிவேகசளோ, 

ap Dex A prea. யறியாமல் இகழ்வர் என்பதாம். பின்னிரண்டடி - ௨வ 

மையணி, சல்லா வொருவனைச் சாரணங் சாட்டினும், இல்லைமற் Carer 

றும் அறனுணர்தல் - ஈல்லாய், சறுசெய் நிறைபுழுச்ச லுய்ப்பிலும் மூழை), 
பெறுமோ சுலையுணரு மாறு”? எனப் பிறர்கூறியதும் சாண்க, (சப்பை 

யறியுமோ அடிசிலின் சுவை” என்பத), பழமொமி. 
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௨௭௫௪ நாலடியார். [பொருட் 

அருளாவது - ஒரு சம்பந்தம் சாரணமாகவல்லாமல் இயல்பாச எல்லா 

வுயிர்களிடத்தஞ் செல்லுங் கருணை என்றும், ௮ன்பாவது - உறவுமுறை 

சினேகம் முதலிய சம்பர்தமுடையோரிடத்து உண்டாகும் விருப்பம் என் 

லும் வேறுபாடு அறிக, ::அருளென்னும் ௮ன்பீன் குழவி!” என்ற திநக்தற 
ளால், அருளுச்கு ௮ன்பு சா.ரணமாதல் விளங்கும். வாய்” என வேண்டாது 
கூறினார், ௮வர்கள்வாய் எப்பொழுதும் பயனுள்ள சொற்களையே பயின்று 

ள்ள செனத் தாம்வேண்டியதன் சிறப்பை முடித்தற்கு; இங்கனம் ௮வசிய 

மில்லாத பதத்திற்குத் தச்ச பயன்கொள்ளுதலை வடநூலார் தாத்பர்ய மெ 
ன்பர், ஏழை - அறிவாகிய செல்வ மில்லாதவன்; (அறிவின்மை யின்மையு 

ளின்மை பிறிதின்மை, இன்மையா வையா துலகு'*, அறிவுடையா ரெல் 
லாமுடையா ரறிவிலா, ரென்னுடையரேனு மிலர்?? என்ற திநக்தறள்களை 
யும், :நுண்ணுணர்வின்மை வறுமை யஃ்துடைமை, பண்ணப்பணைத்த பெ 
ருஞ்செல்வம்'” என இச் நாலில் வச் தசையும் சாண்க, கூழைச் சுவை உண 

சாது - உருபு பிரித்துக் கூட்டப்பட்டது; கூழினுடைய ௬௪ யென உருபு 

மயச்சமாகவும் கொள்ளலாம். கூழ் என்பது - இங்கே, இழிவானஉணவு 
என்ற பொருளை புணாத்தாமல், உணவென்னுமாத்திரமாய் நின்றது; 

ஆம்கு - உவமவுருபு, (௧) 

௩௨௨, அவ்விய மில்லா ரறத்தா அுரைக்குங்காற் 

செவ்விய ரல்லார் செலிகொடுத்துங் கேட்சலார் 
கவ்வித்தோ றின்னும் குணுங்கர்நாய் பார்சோற்றின் 
செவ்வி கொளறேற்றா தாங்கு. 

(இ-ள்.) தோல் கவ்வி இன்னும் - (அசுத்தமும் சாரமற்றதமான) தோ 
லை (வாயாற்) கெளவித்தின்னும் இயல்புள்ள, குணுங்கர் ஈரய் - புலையர்சளு 

டைய ராய்கள், பால்சோற்றின் செவ்வி கொளல் - பாலோகடிய சோற்றி 
னத ஈல்லருசியைச்கொள்ஞுதலை, தேத்றாதுஆம்கு - அறியாசவிதம்போல, 
அவ்வியம் இல்லார் அறத்து ஆறு உரைக்கும் கால் - பொராமையில்லாதவர் 
தீருமமார்க்கத்தை எடுத் துச்சொல்லும்பொழுது, (அவற்றை), செவ்வியர் 

அல்லார் - ஈல்லறிவுடையரல்லாதவர், செவி சொடுத்தம் கேட்சலார் - 

சாதுகொடுத்தச் கேட்சவும் மாட்டார்; (௭- று,) 

சருத்.த, வெளிப்படை, ௮ணி - மேற்கூறியசே, 

அவ்வியம் - மற்றைத் திச்குணங்கட்கும் உபலக்ஷணம், இரண்டா 

மடியி லுள்ள :செவ்வி” என்பது - அதிகாரத்திற்கு ஏற்ப, சல்லறி 
வாயிற்று, செவிகொடுத்தும், உம் - இழிவுறப்பு, கவ்வி, சவ் - பகுதி, 

செல்வமுடையவரது சாயாயின் சல்லுணவு உண்ணக்கூடும் ; அப்படி.ப்பட் 

டவையல்ல என்பதை விளக்க, 'குணுங்கர்சாய்? என்றார். செவ்வி- saw 

சுவைச்குப் பண்பாகுபெயர், தேற்றாது என்பதை, £ழ்ப்பாட்டில் (உண 
ராதி” என்பது போலச் கொள்ச, அவ்வியம், சவ்வி என்பன - ஒளவியம், 
கெளலி என்பவற்றின் போலி யெனப்படும், (௨)



une. | ௩௩ - இம் அதிகாரம்.--புல்லறிவாண்மை. ௨௭டூ 

௩௨௩. இமைக்கு மளவிற்றம் மின்னுயிர்போ மார்க்க 
மெனைத்தானுர் தாங்கண் டிருந்துர்-- இனை த் துணையு 
நன்றி புரிகல்லா காணின் மடமாச்கள் 

பொன்றிலென் பொன்ருக்கா லென். 

(இ-ள்.) இமைக்கும் ௮ளவில்-கண்ூடித் திறக்கும் பொழு இினுள்ளே, 
தீம் இன் உயிர் போம் -தமது இனிமையான உயிர் நீம்டுப் போகும்படியான, 
மார்க்கம்- வழியை, எனைத்தானும் - எல்லாவகைகளாலும், தாம் கண்டுஇரும் 

தும் - தாம் ௮றிர் திருச் தும், இனை துணையும் ஈன்றி புரிசல்லா - இனையளவா 
யினும் ஈல்லசாரியச்சைச செய்யாத, சாண்இல்மடம் மாச்கள் - வெட்சமில் 

லாத சிற்றறிவுடைய சனங்கள், பொன்றில் என் - இறர்தால் வரும் ஈஷ்ட 

மென்ன? பொன்றாச்சால் என் - இறவாதிருர்தால் வரும் இலாபம்என்ன? 

எனைத்தானும் - பிரதியகூம், அநுமாஈம், அகமம் என்னும் பிரமாணம்ச 

ளெல்லாவற்றாலும் என்றபடி, உயிர் உடம்பில் நிலைச்திராசதன்மையை 
அறிர்திருர் தும் தமது வாழ்சாளில் ஈல்லகாரியஞ்செய்யாத புல்ல நிவாளர்ச 
ளால் உலகத்திற்குச் சிறி தும்பயனில்லை யென்பசாம். 

இமைச்கும்அளவு - ஒருமாத்திரைப்பொழுத. மார்ச்கம் - வடசொல், 
எனை த்தானும்--உம்- முற்று,சண்டிருர் தும்-உம்-உயர்வுசறப்பு, தினை த.தணை 
யும்--உம் - இழிவுசறப்பு, ஈன்றி - ஈல்லகாரியத்துக்குப் பண்பாகுபெயர், 
இனி, ஈன்றிபுரிகல்லா - (பிதர்க்கு) உதவி செய்யாத என்றுமாம், செய்யவே 
ண்டிய சற்சாரியங்களைச் சாம் நிறிதும் செய்யாதுஒழிவதற்கு மனம் கூசா 

தீனால், 'ரரணில் மடமாச்கள்”? என்றது, சாண் - சாணம்; முதனிலைச்தொழிற் 
பெயர், சாணாவது - செய்யத்தகா தவற்றில் உள்ளமொடுங்குதல். மடம்- அறி 

யாமை: இங்கே ௮திகாரத்திற்குஏற்கப் புல்லறிவாயிற்று, மாக்கள் - பகுத்தறி 
வில்லாத மனிதர், மா - விலங்கு: இதன் பன்மையாம், மாக்கள் என ௮வி 
வேூசட்கு வழங்குவதபோலும். எவர்க்கும் உயிரினும்இனியத வேறுஇல்லை 
யாதலால், 'இன்னுயிர்” எனப்பட்டது, 

(இன்னுயிர்போமாற்றை” என்றும் பாடம் உண்டு, (௩) 

௩௨௪, உளநாள் லவா ஓயிர்க்கேம மின்ருற் 

பலர்மன்னுர் தூற்றும் பழியாற்--பலருள்ளுங் 
கண்டாரோ டெல்லா ஈகா௮ தெவனொருவன் 
றண்டித் தனிப்பகை கோள், 

(இ-ள். உள”சாள் - (உயிர்கள் உடம்போகடி,) வாழ்ச் துள்ள காள் 

கள், ல - சிலலாம்; உயிர்ச்கு -(அப்படிச சிலவாழ்சாளையுடைய) உயிர்க்கு, 

ஏமம்-(உடம்பைவிட்டு்ப்போகவொட்டாமர்செய்யச்கூடிய)சாவல், இன்று- 

இல்லை; (௮ர,ச௮.ற்பஆயுள்சாளுள்), பலர் அற்றும் பழி-பலபேர்வெளியிட்டுச் 

கூறும் பழிச்சொற்கள், மன்னும் - மிகுதியாம்) (இப்படியிருச்ச),ஒருவன்---, 

பலருள்ளும்-(உலகத்திலுள்ள) பலபேர்களுள்ளும், கண்டாரோடு எல்லாம்- 
சேரிட்டவபெல்லாரோடும், ஈகாது - (இனிமையாசச் கூடிவாழ்ர் த) மழொ



௦.௭௬ நாலடியார், [ போருட் 

மல், தண்டி-எவரோடும்கூடா மல்விலச,சனி-தனியாயிருர்,த, பசைகோள்- 
(பிறரோடு) விசோதம்பாராட்டுதல், எவன் - யாதுபயன்கருதி ? (௭ - று,) 

௮ற்பஆயுளையும் ௮வற்றுள் பலஇடையூறுகளையும் இயல்பாக வுடைய 

மனிதர்கள் பலபழிச்குஇடமான உலகத்தில் தம்மை எவரும் பழிச்ச 

வொண்ணாசபடி எல்லாரோடும் கலந்து மூழ்ர்து வாழாமல் தனிப்பட்டு 

கின்று பசைபாராட்டுெவது அ௮ற்பபுத்தி என்பதாம், 

பகைபா.ராட்டாமலிருத்தல் என்னும் காரியத்துக்குத் தச்சசா.ரணங் 

களான அ௮ற்பஆயுள் முதலியவற்றைப் பெற்றிருந்தும் மானிடரிடத்து 
அச்சாரியம் தோன்றாமையைச் கூறியது, காரணவாராய்ச்சியணி; இதனை 
வடநூலார் விசேஷோக்தீ என்பர், 

உள - உள்ள: உடன்பாட்டுச் குறிப்புப்பெயரெச்சம், அல்" மூன்றும்- 
௪.ற்றசை, ஏமம் - க்ஷமம் என்னும் வடமொழியின் தை வென்பர். சண் 

டார்என்பது - தம்மைவர் துகண்டவர்களையும்,சம்மாற்சாணப்பட்டவர்களை 

யும் குறிக்கும், ஈசா௮து - அளபெடை, செய்யுளோசைநிறைப்பது, எவன்- 
௮ஃ்றிணைப்பொ துக்குறிப்புமுற்று, இதில், அன்” விகுதி - உயர் திணையாண் 
பாலன்று, தணனி- தனித்து; பகுதியே வினையெச்சத்தன்மைப்பட்ட த ; 
(வரிப்புனேபர்து!? என்றவிடத்து *௨ரி என்பது போல, பகை - பகுதல் : 

Car se. (௪) 

௩௨௫. எய்தி யிருந்த வவைமுன்னர்ச் சென்றெள்ளி 
வைதா னொருவ னெருவனை--வைய 
வயப்பட்டான் வாளா விருப்பானேல் வைதான் 
வியத்தக்கான் வாழு மெனின், 

(இ-ள்.) எய்தி இருந்த - (பலபேர்) கூடியிருர் ச, அவை முன்னர் - 

சபையின் முன்னிலையிலே, ஒருவன்--, சென்று--, ஒருவனை - மற்றொரு 

வனை, எள்ளி - அவமதித்து, வைதான் - திட்டினான்; யைய - (அவ்வாறு) 

இட்டுகையில், வயப்பட்டான் - இிட்டப்பட்டவன், வாளா இருப்பானேல் - 

(எதிரில் திட்டாமல் பொறுத்துக்கொண்டு) சும்மாஇருப்பானானால், (பின்பு), 

வைதான் வாழும் எனின் - இட்டினவன் (வாழான், ௮ம்௩னமாகாது) வாழ் 

ர்தகொண்டிருச்தால், விய தச்கான் - ஆச்சரியப்படத் தக்கவன்) (௭-2,) 

அத்ப*.றிவுள்ளானொருவன் ஒருசபையிற் போய்ச் சாரணமில்லாமல் 
ஒருவனைச் திட்டுகையில், அப்படி. திட்டட்பட்டவன் ௮தைப்பொறுத் துச் 

சொண்டு சும்மாஇருர்தால், தட்டினவன்வாழமாட்டான்; ஒருசால்வாழ்வா 

னாயின், ௮து ௮.திசயிக்சத்தக்கது என்பதாம், இசனால், புல்லறிவாளர்ச்குப் 
பிறராலன்றித் தம்மாலேயே இம்மையிலேயே பெருச்திம்கு நேர்தல் விளச் 

சப்பட்டத, ் 

முன்னர், ௮ர் - சாரியை, ஊ௰யப்பட்டான் - லையப்பட்டான் என்ப 

தன் மு,தற்போவி: இனி, வசம் என்லும வடமொழி வயம் எனத் இரிச்ததா 

கச் கொண்டு, வைதற்கு வசப்பட்டவன்; அதாவது - தன்னைப் பிறன்திட்ட
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உடன் பட்டவன் எணினும் அமையும், விய - மூதனிலைத்சொழிற்பெயர்: விய 
SSPE THR சான்காம்வேற்றுமைச்தொகை, வாளா - தொழிலின்மையை 
யுணர்த்துவதோ ரிடைச்சொல், (௫) 

௩௨௬. மூப்புமேல் வாராமை முன்னே யறவினையை 
யூக்கி யபசன்சண் முயலாதா--னூக்கிப் 
புறத்திரு போகென்று மின்னாச்சொ லில்ஓட் 
டெ முத்தையாற் கூறப் படும், 

(இ-ள்.) மூப்பு-கிழத் சனம், மேல் வாீராமை முன்னே -நெருங்வெரா 

இருத்தர்கு முன்னமே, ௮றம் வினையை - தருமகாரியத்தை, ஊச்ட - செய் 

யத்தொடங்கி, அதன்கண் - ௮வ்விஷயத்தில், மூயலாசான் - முயத்சசெய் 

யாதவன்,--இல்லுள் - (தன்) வீட்டில், நூக்கள்ளப்பட்டு :புறத.து இரு- 

வெளியிலே இரு; போகு - (இவ்விடம்விட்டுப்) போ,” என்னும் - என்றெ, 
இன்னா சொல் - இனிமையில்லாத [கடுஞ்] சொற்களை, தொழுத்தையால் - 
வேலைக்சாரியாலும், கூறப்படும் - சொல்லப்படுவான் ; (௪ - ற,) 

உடம்பைஓஒடுக்குகிற முதுமைப்பருவம் வருதற்கு முன்னமே,இடம்பொ 
ருளே௨ல்கள் ஸ்வாதீனமாக இருக்கும்பொழுதே, ஒருவன் மறுமைக்கு 
உதவியாகத்தருமங்களைச்செய்துவைச் தச்சொள்ளவேண்டும்;ஏனெனில்,-- 

முதுமைவர்தபொழுத, இஉன்சொன்ன படி எவரும்சடவாமல் வேலைக்காரி 
யும் ௮லட்சியஞ்செய்வள் என்சு; அன்றியும், தருமஞ்செய்யாத புல்லறிவா 

ளனை ஏவலாளரும் இகழ்தல், இயல்பு. 

தொழுச்தையால் என்பதில், இழிவுசிறப்புஉம்மை விகாரத்தால் தொ 

ச்சது. தொழுத்தை - கொழும்ப னென்பதன் பெண்பால், (௬) 

௩௨௭, தாமேயு மின்புறார் தக்கார்க்கு ஈன்ருற்று 
ரேமஞ்சார் ஈன்னெறியுஞ் சேர்கலார்--தாமயங்க 

யாக்கச்துட் ங்கி யவத்சமே வாழ்காளைப் 
போக்குவார் புல்லறிவி னார், 

(இ-ள்,) புல் ௮றிவினார் - ௮ற்பபுத்தியுடையயர்,--தாமேயும் இன்பு 
உருர் - (செல்வத்தை அறுபவித்துத்) தாமா இலும் இன்பமடையார்; தக்கார் 

க்கும் ஈன்று ஆற்றார் - (அறிவொழுச்சங்களில்) தகுதியடையலகர்சட்குத் சா 
னஞ்செய்யவும் மாட்டார்; ஏமம் சார்- (உயிர்க்குப்) பாதுகாப்பாகப் பொரு 
ந்திய, கல் நெறியும்-ஈல்ல தருமவழியையும், சேர்கலார்-அடையமாட்டார்; 
தாம் மயம் - (உடம்பு செல்வம் முதலியவற்றின் நிலையில்லாமையை அறி 
யரமல்) தாம் மயச்சங்சொண்டு, அச்சத்துள் தூங்கி - செல்வத் திலேயே ஒன் 

றுர்தோன்றாமல் இருது, வாழ்சாளை -(சமது)ஆயுளை, ௮லச்சமே போக்கு 
வார் - வீணாகவே கழிப்பர் ; (௭ - று,) 

புத்தியீனர் செல்வச்தைத் தாமும் ௮நுபவியாமல் தானதருமமுஞ் 

செய்யாமல் சமதுசாலத்தை வீணே கழிப்பார்கள் என்பதாம், 

உம்மைகள் மூன்றும் - எச்சப்பொருளன; அவற்றில், முக்தியத - பிர்
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தியவற்றை சோக் எதிரத தழுவியும், மிச்தியத - முர்தியயற்றைசோக்கி 
இறக்தததமுவியதம், இடையிலுள்ளத - இரண்டையும்கோக்கி இறந்ததும் 

எதிரதம் தழுவியதுமாம், ஈன்று - நல்லது ; ஒன்றன்பாற் குறிப்பு வினை 

யாலணையும்பெயர்: தானம், ஏமம் - ரக்சம், தூங்குதல் - இங்கே, தொழி 
லறுதல், வாழ்சாள் - முச்காலமுங் கருதும் வினைத்தொகை, தானம் 

பெறுதற்கு உரிய சற்பாத்திரம் யோச்செயரே யாதலால், :தச்சார்க்கும் ஈன் 

ரூற்ரார்? என்றார், ௮வம் என்ற பெயரின்மேல் ௮த்து ௮ம் என்ற சாரியைசகள் 
சேர்ந்து ௮வத்தம் என நின்ற சென்னலாம் ; தனியே ஒருபெயருமாம், 

௩௨.0. சிறுகாலை யேதமக்குச் செல்வுழி வல்சி 

யிறுகிறுகத் தோட்கோப்புச் கொள்ளா--ரிறுறுகுப் 

பின்னறிவா மென்றிருக்கும் பேதையார் கைகாட்டும் 

பொன்னும் புளிவிளங்கா யாம், 

(இ-ள்.) சிறு காலையே - இளம்பிராயச்திலேயே, தமச்கு செல் உழி 

வல் - தமக்கு (இறர்தபின்பு) போகும் மறுமையிடத்துச்கு உரிய (தருமமா 

இய) சோற்றை, இறுக இறச - மிகவும் அழுத்தமாக, தோள் சோப்பு சொள் 

ளார்- தோளிற்கட்டியமூட்டையாச௮அமைத் துச்கொள்ளாத௨ர்களாய்,இறுஇ 
இறு -(பொருளில்) மிசவும்சிச்செனவாகி, பின்௮.றிவாம் என்றுஇருக்கும்- 
(தருமவிஷய்தைப்பற்றிப்) பின்புபார்ச் துக்கொள்வோம்என் றிருக்கற, பே 

தையார் - புல்லறிவாளர், சை சாட்டும் - (மரணசாலத்திலே பேச சா எழா 
மையால் தம்) கையாற் குறித்துஉருவங்காட்டுகற, பொன்னும் - பொன்னு 

ருண்டையும், புளி விள சாய் ஆம் - புளிப்புச்சுவையுள்ள விளாங்காயாகும், 

இடம்பொருளேவல்கள் தமக்கு ௮தீனமாக இருக்கும்பொழுதே மறு 

மைக்கு உதவியாசத் தருமஞ்செய்யாமல் பின்புபார்த்தச்கொள்வோமென்று 

விட்டுப் பணத்தைச் சேர்த் துவைக்கும் புத்தியீனர், மரணகாலத்தில் தமது 

வாயடைத்தப்போனபொழுது தச்சவர்ச்குச் தானஞ்செய்யச்கருதித் தாம் 

மூன்புபத்.திரப்படுத்திவைத். துள்ள பொன் திரளை எடுத் தக்கொண்வெரும் 

படி மனைவி மச்கள் முதலியோர்க்குச் சையால் அப்பொருட்டிரளினளவைச் 

சாட்டினால்,௮வர்கள், ௮ச்குறிப்பையறியாமையாலோ, அ௮ச்செல்வத்ைைஇவ 

ர்ச்சாசச் செலவுசெய்ய இணங்காமையாலோ, இவர் புளிவிளங்சாய்வேண்டு 
மென்இரர் என்றுசொல்லி ௮துகொண்டுவருவர் என்பதாம். புல்லறிவாளர் 

செல்லம் ௮வர்ச்குப் பயன்படாமற்போம் ; பிறர்ச்குப் பயன்படாமற்போ௫ 

லும்உண்டு என இல் விளங்கும். 

“கையாற் பொதித்தணையே சாட்டக் சயற்சண்ணா எதனைச் சாட் 

டாள், ஐயா விளாம்பழமே யென்கின்றீ ராங்கதற்குப் பருவமன் ஜென், 

செய்கோவெனச சிறர் தாள்போழ் சிறவாக்சட்ரையாற் குறிச்சதவெல்லாம், 

பொய்யே பொருளுரையாமுன்னே சொடுத்துண்டல் புரிமின்கண்டீர்”?, 

ஈவேற்றுவரில்லா நுமரூர்க்சே செல்லினும் வெகுண்டீர்போல, வாற்று 

ணாச்சொள்ளா தடிபுறத்துவைப்மீரே யல்லீர்போலும், கூற்றங்சொண் 

டோடச் தமியேகொடுகெறிச்சட் செல்லும்போழ்தின், ஆம்ராணாச்சொள்ளீ



Lined. | rm. * அம் அதிகாரம்,--புல்லறிவாஸ்மை, ௨௭௯ 

ரழகலா தறிவொன்று மிலிரேபோலும்”? என்ற சீவகசிந்தாமணிச்செய்யுள் 
களும், *மாய்வதன் முன்னே வகைப்பட்ட ரல்வினையை, ஆய்வின் றிச்செய் 
யா.தார் பின்னை வழிகினைச்து, சோய்காண் பொழுதி னறஞ்செய்வார்ச் 
காணாமை, நாய்காணிற் கற்காணா வாறு”? என்ற பழமோமிச்செய்யுளும் 
இக்கு அறியத்தக்கவை, 

இறுகறுக - இறுகஇறுக என்பதன் தொகுத்தல், இறு - இறுக 

யிறுகி என்பதன் தொகுத்தல், அடுக்குக்கள் - மிகுதிப் பொருளன. தோட் 

கோப்பு - சோளிற்கோச்சப்பவெத என, வழிப்பியரணத்துச்கு வேண்டுவ 

தாய சட்டுச்சோற்றுமூட்டைக்குத் தொழிலாகுபெயராகயே காரணச்குறி; 
௮, இங்கே, மறமைவழிக்கு இன்றியமையாத ஈல்வினைக்குக் சொள்ளப் 

பட்டத; '(தோட்கோப்புச் காலத்தாற் கொண்டுய்ம்மின்?? எனச் £ழ் 

(இளமைநிலையாமை” என்ற அதிகாரத்தில் வர்ததும் காண்க, அறிவாம்- 

தனித்தன்மைப்பன்மை, பேதையார் - அறிவில்லாசவர் ; அதிகாரத்தால், 
புல்லறிவாளர்மேல் கின்ற.த. பொன்னும்---உம் - outa hoc, Serer 

எ விளங்காய்; மரப்பெயர்முன்னர் இனமெல்லெழுத்து வரப்பெற்றது, (௮) 

௩௨௯. வெறுமை யிடத்தும் விழுப்பிணிப் போம்து 

மறுமை மனத்தாரே யாக--- மறுமையை 

யைந்தை யனைத்தானு மாற்றிய காலத்துச் 
சிந்தியார் சிற்றறிவினார், 

(இ-ள்,) சிறு அறிவினர் - புல்லறிவுடையவர்சள்,--வெறுமையிடத் 
தும் - செல்வமில்லாதகாலத்திலும், விழு பிணி போழ்தும் - மிகுர்ச வியாதி 
வர்தகரலத்திலும், மறுமை மனத்தாபே ஆ - மறுமைச்குஉரிய தருமத்தைச் 

செய்யும் கருத்தையுடையவர்களாய்,--ஆற்றிய காலக்து-(தரித்திரத்தன்மை 

யும் நோயும் இல்லாமல் நினைத்ததைச்) செய்யக்கூடிய சாலத்தில், மறுமை 

யை - மறுமைக்குஉரிய சருமத்தை, ஐந்தை அனைத்து ஆனும் - சறுகடனெள 
வாயினும், இர்.தியார் - நினைக்கமாட்டார்; (௪ - று.) 

அற்பபுத்தியுடையார், தாம் தரித்திரப்படும்பொழுதும் வியாதியறுபவி 
க்கும்பொழுதம் மாத்திரமே தருமசிர்தையுடையவர்களாய், ௮ துன்பங்க 
ளில்லாதகாலத்தில் எறிதும் ௮ச்சிர்தையில்லாதவராயிருப்பர் என்பசாம் 

வெறுமையாலது - அறுபவிக்கப்படிம் பொருள் எதவு மில்லாமை. 

விழு - விமுமம் என்ற உரிசசொல்லின் விசாரம். விமுப்பிணி என்ப,த.ந்கு- 

துன்பந்தருற சோமென்றும் பொருள்கொள்ளலாம்; '*விழுமஞ் சீர்மையுஞ் 

இறப்பு மிடும்பையும்'” என்பது தோலகாப்பியம், மறுமை - இறர்தபின் 

வரும் கிலை; இக்சே, அதற்குஉரிய ஈல்வினைக்கு அகுபெயர். ஐர்தை-€ழ்வர் த 

இனை” என்பதுபோல, சிறுமைக்கு எடுத் துச்சாட்டப்படுவசோர் ௮ளவை, 

௩௩௦, என்னேமற் நிவ்வுடம்பு பெற்று மறநினையார் 
கொன்னே கழிப்பர்தம் வாம்சாளை--பன்னோ 
வளவிறந்த காதற்றம் மாருயி ரன்ஞார்க் 
கொளவிழைக்குங் கூற்றமுங் சண்டு,



௨௮0 ௩ால்டியார், [ பொருட் 

(இ-ள்,) (உலகத்திற்புல்லறிவாளர்கள்), இ உடம்பு பெற்றும்- (தருமங் 
களைச்செய்கற்குஏற்ற) இரத மாலுடசேசத்தைப் பெற்றிருச் தம்,--அளவு 

இறந்த சாதல் - வரம்புகடர்த ௮ன்பையு/டைய, தம் ஆர் உயிர் அன்னார் - 

தமது அருமையான உயிரை யொத்த உறவினரை, கொள இழைக்கும் - 

(தான்) எடுச்துக்கொண்டுபோதற்கு (வேண்டியமுயற்சியை)ச் செய்கிற, கூழ் 
றம் - யமனத செயலை, சண்டும் - (தாம்) பார்த்திருர். தம், அன்னோ-ஐயோ! 
அறம் நினையார் - தருமத்தைச்செய்யச் கருதாதவராய், தம் வாழ்காளை சொ 
ன்னே கழிப்பர் - தமது ஆயுளை வீஞைச்கழிப்பார்சகள்; என்னே - இத 
என்னஅநீதி! (௪ - று,)--மற்று - அசை; வினைமாற்றுமாம், 

“gishig மானிடராத லரித”? என ஒளவையார் கூறியபடி. டைத் 
தீற்சரியதாய் ஈற்கதிகளை நேரிற்பெறுதற்குத்தக்கதாயுள்ள மனிதசரீரம் தம 

ச்கு முற்பிறப்பின்ஈல்வினையாற் கிடைத்திருச் தும் பலர் தருமஞ்செய்யாமல் 

வீணே சாலம்கழித்சர்கு என்ன சா.ரணமோ? தமத மனைவி மச்கள் முதலிய 

மிச்சஅன்புவைச்தற்டெமான சுற்றத்தார்ச் சென்று சேர்க்கப்பட்ட செல் 

வத்தைச் செலவுசெய்யக்கூடாதெனக் கருது௨ராயின், அவர்சள்வாழ்ச்கை 

நிலையில்லாததென்பதை உலகத்தில் அறுபவரித்தமாசப் பிரதியக்ப்பிரமா 

ணத்தாற் சாணக்கூடுமே என்பதாம். யார்ச்சாகப் பொருள் சேர்ச்சப்படுகற 

தோ ௮வர்களும் நிலையில்லாசவ ராதலால்,! செல்வத்தைச் செலவுசெய்து 

தானப்பயனால் ஈற்கதியைப் பெறாமை புத்இக்குறைவு என்ச, 

என்னே, அன்னோ என்பன - கழிவிரக்சப்பொருளை விளக்கும், பெற் 
றும்--உம்-உயர்வுரிறப்பு, சொன்-பயனில்லாமையணர்ச் தவதோர் இடைச் 
செரல், கூற்றம் - (உடலுயிர்களைச்) கூறுபடுத்துவத; அல்லத, (ஆயுளைப்) 

பகுப்பது எனச் காரணப்பெயர். கொள - உயிர்கொள்ள, ஆருயிரன்னார் - 
உயிர்போல இன்றியமையா தவராசப் பாவிச்சப்பட்டவர், கூற்றமும் சண்டு- 

உம்மை மாறுச, (௧௦) 

௩௫ - ஆம் அதிகாரம் பேதைமை; 
அஃதாவது-யாதொன்றையும்அறியாமை;முழுமூடத்சனம்.சிலஅறிர்து 

ிலஅறியாமையாகிய புல்லறிவாண்மைக்குப் பின் யாதும்௮றியாமையாகயே 

பேதைமை வைத்தற்கு இயைபுடையதாத லறிக, இச்சம்பர்தம் தோன்ற, 

திருக்குறளிலே புல்லறிவாண்மையின் முன் பேதைமை வைம்சப்பட்டவாறும் 

காண்க, பேதைமை புல்லறிவாண்மை என்ற இரண்டையும் மயச்சத்தின் 
வசை யென்றருர் பரிமேலழகர், பேதைமை - பண்புப்பெயர், 

௩.௩௧, கொலைஞ ருலையேற்றித் தீமடுப்ப வாமை 

நிலைய நியா த௫்நீர் படி.ந் தாடி யற்றே 
கொலைவல் பெருங்கூற்றங் சகோட்பார்ப்ப வீண்டை, 

வலையகத்தச் செம்மாப்பார் மாண்பு, 

(இ-ள்.) கொலை வல் -சொல்லு சல்தொழிலிலே வல்ல, பெரும்கூற்றம்- 

பெரிய யமன், கோள் பார்ப்ப - (தம்உயிரரச்) சொண்டுடோகுஞ் சமய
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ததை எதிர்பார். ச்துக்கொண்டிருக்ச, ஈண்டைவலையகத்து - இவ்வுலகவாழ்க் 
கையாகியெ வலையினிடத்திலே, செம்மாப்பார் - மிசச்களித்திருப்பவர ௮, 
மாண்பு - தன்மையான2,--கசொலைஞர்-கொலைசெய்பவர், உலை ஏற் றி-உலை 

நீர்ப்பாத்திரத்தை அடுப்பின்மேல் வைத்து, தீ மடுப்ப - நெருப்பை மூட்டி, 
எரிச்கையில், ஆமை-(அப்பாத்திரத்தில் இடப்பட்ட) அமை, நிலை ௮றியாத- 
(தனச்கு வந்திருக் ௮பாய)லைமையைச் சிறிதும் உணராமல், ௮ நீர் 

படிஈ்.து ஆடி ௮ற்று-அவ்வுலைநீரில் முழு, விளையாடினாற்போலும்; (௭-று.)- 
மிச்ச பேதைமை யென்றபடி, 

ஆமையைச் சமைச்சத் திரூட்டியவிடத்து ௮து அறிவில்லாமல் உ£லநீ 

ரில் விளையாடுவது போல, தம்உயிரைச்கொள்ள யமன் சித்தனாயிருச்கையில் 
மனிதர்கள் உலசவாழ்க்கையில் ம௫ழ்வது அறிவில்லாமை என்பதாம், 
வெறியயர் வெங்களத்து வேன்மசன் பாணி, முறியார் ஈறுங்சகண்ணி முன் 
னர்த்தயங்க, மறிகுள குண்டன்ன மன்னாமடழ்ச்சி, அறிவுடையாளர்சணில்”? 
எனச் £ழ் இளமைகிலையாமை யென்னும் ௮இிகா.ரத்.தில் வர்.ச செய்யுளோடு 

இச்செய்யுளை ஒப்பி, மரணச்தையஞ்சி மறுமைஈர்சதிச்குஉரிய முயற்சி 

செய்ச வென்றவாறு. (ஈண்டைவலை” என்ற உநவகத்தை அங்கமாசச் சொ 
ண்டுயர் ச உவமையணி, 

கொலைஞர் - கொலையையுடையவர்; ஞ் - பெயரிடைநிலை, அடி. 4 அடி. 
னால் என்னும் எச்சத்தின் திரிபு. ஈண்டை - ஐயீற்றுடைக்குற்றுகரம் ; ஐ - 

சாரியை, தம்மை ஈல்வழிச்செல்லவொட்டாத பச்தப்படுத்ததலால், சம்சா 

72 *வலை? என்றார். செம்மாப்பார்--செம்மா - பகுதி; இது - இறுமா, 
அலமா, சோசா என்பன போல ஒருசொல், பெருமையென்னும் பொ 
ருள் தரும் மாண்பு” என்னுஞ் சொல் - இங்கே எதிர்மறையிலச்கணையாய், 

இழிவான தன்மைக்கு வந்தது, (௧) 

௩௩௨, பெருங்கட லாடிய சென்றா ரொருக்குட 

னோேசை யவிந்தபி னாடு௫ மென்றற்றா 

லிற்செய் குறைவினை நீக்கு யறவினை 

மற்றறிவா மென்றிருப்பார் மாண்பு. 

(இ-ள்.) இல் செய் குறைவினை நீக்க - குடும்பத்துக்குச் செய்யவேண் 
டய காரியக்குறைகளை யெல்லாம் தீர்த்து, மற்று ௮றம் வினை அறிவாம் - 

பின் தருமகாரியஞ்செய்ய ஆலோ?ப்போம்,” என்.ற இருப்பார்-என்றுகருதி 
வீணேசாலங்கழிப்பவரது,மாண்பு - தன்மையான த,--பெருங்கடல்ஆடிய 

சென்றார் - பெரிய சமுத்திரத்தில் நீராதெற்குப் போனவர், ஓசை ஒருங்கு 

உடன் அவிர்தபின் ஆம் என்று அற்று -(இக்கடலின்) ஒலி முழுவதும் 
தருசேர௮டம்னெபின் புரீராடவோம்'என்றுசாச்திருச்தாற்போலும்; (௭-று,) 

சடலின் ஒலி ஒயாதவாறுபோல, சமுசாரத்தின் காரியமும் என்றுங் 

குறை ர முடியா தாதலால், ௮,சன்பின்பு செய்வோமென்பது பேைமை 
யென்பதாம், :இிரையவித்து 8ீராட லாகா வுரைப்பார், உரையவித் தொன் 
௮ிஞ்சொல் லில்லை--அரைசராய்ச், செய்துமா மென்னினு மாசா தள 
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வரையாற், செய்தவர்ச்சே யாகுர் இரு?” என்ற செய்யுளோடு இதனை ஒப் 
பிரச. உவமையணி, 

GHG, உடன் - ஒருபொருட்பன்மொழி ) இரண்டும், எஞ்சாமைப் 
பொருளுணர்த்தும் இடைச்சொற்கள், என்று - என்றால் என்னும் எச் 

௪ம் திரிந்தது, அல் - ஈற்றசை, மற்று - விரையாமல் என்றவாறு. ௮றி 

வில்லா தவர்களின் தன்மையை :மாண்பு” என்றது, பிறதறிப்புவசையால், 
அவர்கருத்தை எடுத் துக்சாட்டிப் பரிசாசஞ்செய்தபடியாம். (௨) 

௩௩௩. குலந்தவங் கல்வி குடிமைமூப் பைந்தும் 
விலங்காம லெய்தியக் கண்ணு--நலஞ்சான்ற 
மையறு தொல்சீ ௬லக மறியாமை 

கெய்யிலாப் பாற்சோற்றி னேர், 

(இ-ள்.) குலம்-உயர்குடிப்பிறப்பும், தவம்-விரசகொழுக்சமும்,கல்வி- 
படிப்பும், குடிமை - (செல்வத்தாலாகும்) குடி.ச்சனவளமும், மூப்பு - பிராய 

முதிர்ச்சியும், ஐர்.தும் - (ஆகிய) இவ்வைந்தும், விலங்சாமல் - தவரூமல், எய் 
'இியச்சண்ணும் - (ஒருவனுக்கு) நேர்க்சவிடத்தும், (அவன்), ஈலம் சான்ற - 

பெருமை மிக்க, மை அறு தொல் €ர் - குற்றமில்லாத பழமையான இறப் 

பையுடைய, உலகம் - (மறுமையில் ௮டையத்தக்ச சுவர்ச்கம் மோக்ஷம் என் 

லும்) உலகங்களின் தகுதியை, அறியாமை - அறியாதிருப்பத,--கெய் இலா 

பால்சோற்றின் சேர்-செய்யில்லாக வெண்ணிறமான சோரற்றிழ்குச் சமமாம். 

சோறு சுத்தமாய் வெண்ணிறம் ஈல்லபக்குவம் சாரமூடைமை முதலிய 
றப்புக்களோடு கூடியிருர்தாலும் நெய்யில்லாவிட்டால் ௮.து*ரெய்யில்லா 
வண்டி பாழ்?” என்றபடி. இசழப்பவெதுபோல, குலம்முதவியவை ஒருவனு 
க்கு அமைகச்திருச்தாலும் மறுமையில்கல்லுலகம்பெறுதற்குஏற்றமுயற்சியை 

அறியாத பேதைமை இகழப்படும் என்பதாம், உவமையணி, 

கேர் - உவமவுருபு. தவம் - தபஸ் என்ற வடமொழியின் திரிபு ; sa 

மாவ.து-மனம் பொறிவழிபோகாமல்கிற்றற்பொருட்டு விரதங்களால் உணவு 
சுருக்குதல் முதலியன, குடிமை - பண்புப்பெயர். முதலடியில், பெயர்ச் 

செவ்வெண்,ஐர்துஎன்னுச்சொகைபெற்றது, தொல்சீர் - பண்புச்தொகை ; 

தொன்றுதொட்டு வக் புக ழென்ச, உலசமறியாமை - உலசத்சாரோடு 

ஓப்பஒழுகும் ஒழுச்சுத்ைை உணராமை எனினும் அமையும்; ('உலசச்தோ 
டொட்ட வொழுகல் பலகற்றும், கல்லா ரறிவிலாதார்'” என்பது srems, 

செய்யிலா? என்பது - சோற்றுச்கு அடைமொழி, பாற்சோறு - பால் 

போன்ற சோறு; இவ்வுவமைத்தொகை, வெண்ணிறமுடைய சோறென்ற 

மாத் திரமாய் நின்றது. (௩) 

௩௩௪, சன்னனி ஈல்ல கடையாய மாக்களிற் 
சொன்னனி தாமுணரா வாயினு--மின்னினியே 
நிற்ற லிருத்தல் கடத்த லியங்குதலென் 

லுற்றவர்க்குச் தாமுகவ லான்.



பால்.] ௩௪ - ௮ம் அதிகாரம்,--பேதைமை. ௨யாட 
~ 

(இ-ள்.) சொல் - (பிழர்சொல்லுஞ்) சொற்களை, ஈனி - ஈன்றாச,தாம் 

உணரா ஆயினும் - தாம் (கேட்டு) ௮றிர் தசொள்ளமாட்டாவானாலும்,--௮ 

உற்றவர்க்கு- (தம்மை) அடைச்தவர்கட்கு, இன்னினியே - (அவர்கள் தம் 
மிடம்வச்த)௮ர் தர்தப்பொழுதிலே, நிற்றல் - (மேலே)கிற்றலும், இருத்தல் - 

(மேல்) உட்காருதலும், டெத்தல்-(மேற்) படுத்தலும்,இயங்குதல் - (மேலே) 

ஈடத்தலும், என்று-என்ற காரியங்கட்கு, தாம் உதவலான் - தாம்(இடமாக) 

உபயோகப்படுதலாலே,---சல் - கற்கள், சடை ஆய மாக்களின்.- £ழ்ப்பட்ட 
மனிதர்களை ச்சாட்டிலும், be ஈல்ல - மிகவும் ஈல்லவை ; (௪ - று,) 

பிறர்சொன்னதைச் தாம் அறியாத தன்மையில் மூடர்களும் கல்லும் சம 

மாயினும், வர் தவர்ச்செல்லாம்கிற்சவும்உட்சாரவும்படுச்சவும்சடச்சவுமாகப் 
பலவாறு விரும்பியபடியெல்லாம் பயன்படுற சல்லினும், பிறர்க்கு எந்த 

விதத்திலும் உச௨ர௪ பேசையர் ஜழ்ப்பட்டவர் என்பதாம், 

உபமேயச் தினும்உபமான ச் இிர்குச்சிறப்பைவிளக்கயெதனால், வேற்றுமை 
Wank pea றுக்கும் உ தவாமையாகய உபமேயத்தின துகுற்றத்தினால் உபமான 

மாகயெசல்லுச்கு மேன்மையைச் கூறியுள்ளத, அகமலர்ச்சியணி; இவ்விரண் 
டணிகளும் பாலும்கீரும் கலர்தாற்போல[வேறுபாடுதோன்றாத] சலச் துவர் 

தத, கலவையணி. பரிகாசச்சுவை தோன்றச் கூறியவாறு, 

ஈனி - மிகுதியுணர்த்தும் உரிச்சொல் ) இத - இரண்டாம் ௮டியில் 

முழுவதும் என்ற பொருளில் வர்த.து. நல்ல - பலவின்பாற் குறிப்புமுந்று, 

ஆய, ய் - இறந்தகால இடைநிலை, இன்னினியே - இப்பொழுதே என்ற 

படி ; இனிஇணனி என்ற இடைச்சொல்ல0க்கின் தொகுத்தல்: €ழ் (யாச்சை 

நிலையாமை! என்ற அதிசாரத்திலும் ''இன்னினியேசெய்க அறவினை--இன் 

னினியே:” என வந்தது காண்க, மூன்ரும்௮டியில், நிற்றல்முதலிய பெயர் 
ச்செவ்வெண் தொகைபெருது வரத, மாக்களின், ஐர்தாமுருபு - எல் 

லைப்பொருளது : இப்படி. உபமானஉபமேயசம்பச்தத்தில் வரும் எல்லைப் 

பொருளை :'உறழ்பொருவு” என்பர், (௪) 

௬௬௫. பெறுவதொன் நின்றியும் பெற்ரானே போலச் 
கறுவுசொண் டேலாதார் மாட்டுங்--கறுவினாற் 
கோத்தின்னா கூறி யுரையாக்காற் பேதைக்கு 
நாத்தின்னு ஈல்ல சுனைத்து. 

(இ-ள்.) பெறுவது ஒன்று இன்றியும் - (தன்னாற்) பெறப்படும் பயன் 
சிறிதம்இல்லாதிருக் தும், பெற்றுனே போல - ஒருபயனைப்பெற்றவன்போ 

லவே, ஏலாதார்மாட்டும் - தசாதவர்களிடத்திலும், சறுவு கொண்டு-கோபங் 

கொண்டு, கறுவினால் - தணியாத ௮ச்சோபத்.தினால்,இன்னா - துன்பர் 2ரஞ் 

சொற்களை, கோத்து - தொடர்ச்சிப்படுத்தி, கூறி - சொல்லி, உரையாச் 

கால் - (அச்சொழ்களின்பொருளை) விளச்குதலுஞ் செய்யாவிட்டால், பே 

தைக்கு - அறிவில்லாதவலுச்கு, ஈல்ல சுனைத்து - கல்ல தினவான2, 

சாதின்னும் - சாச்கை வருத்துவது(போலும்); (௭ - று)
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ஒருபயலுமில்லாமலே மிச்சஊாச்சத்தோடு எப்படிப்பட்டவர்மேலும் 

பகசைமைபாராட்டி நிச்தனைச்சொறர்சகளை நூதனமாகச் கற்பித் துச்சொல்லி 

விவரிச்சாவிட்டால், மூடனுச்குத் இருப் தியில்லை யென்பதாம். 
அறிவில்லாதவர் இயல்பாசப் பிறர்மீது பழிமொழிகளைக் கூறுதற்கு, 

(சற்குறிப்பே.ற்.றவுருபு கொடாமல்) சாத் தினவு.இன்னுதலைக் சாரணமாகச் 

கற்பித் தக்கூறியத, உய்த்துணரே துத்தற்தறிப்பேற்றவணி. 
இன்றியும்--உம் - இழிவுறப்பு, பெற்றானே-.-ஏ - தேற்றம். கறுவு - 

முூதனிலைத்தொழிற்பெயர், ஏலாதார்மாட்டும் - செல்வம் ௮திகாரம் பெரு 

மை முதலியவற்றால் தம்மினும்மேம்பட்டவரிடத்தும் என்றபடி, கூறுதல் 
உரைச்சல் என்பவற்றை ஒருபொருட்பன்மொழியாகவும் கொள்ளலாம். 
பெற்றான்போல - பெறுபவன் போல; துணிவுபற்றி எதிர்காலம் இறந்த 

காலமாக வச்த காலவழுவமைதி, (ராத்தின்னும் ஈல்லசுனைத்,த” என்றது, 
பரிகாசச்சுவையை விளக்குவது, இதில், *உண்டற்குரியவல்லாப் பொருளை, 
யுண்டனபோலச்கூறலுமரபே”? என்ற வழவமைதியிருத்தலையுங்காண்க.(௫) 

௩௩௬. தங்கண் மரபில்லார் பின்சென்று தாமவரை 
யெங்கண் வணக்குது மென்பவர்--புன்சேண்மை 
நற்றளிர்ப் புன்னை மலரும் கடற்சேர்ப்ப 
கற்கிள்ளிக் சையிழச் தற்று, 

(இ-ள்.) ஈல் தளிர் புன்னை - அழூயெ தளிர்சகளையுடைய புன்னைமரங் 
கள், மலரும் - பூச்சப்பெற்ற, கடல் சேர்ப்ப- கடலின் துறைமுகத்தை 

யுடைய (பாண்டிய)ராசனே!--தம்சண் மரபு இல்லார்பின் - தம்மிடத்து 

(அடக்சம் மு.தலிய) ஈல்லொழுசக்கம் இல்லாதவர்களிடத்திலே, தாம் சென்று 
௮. அவரை ஏம்கண் வணகச்குதும் - அவர்களை ஈம்மிடம் வணம்யிருக்கச் 
செய்வோம், என்பவர் - என்றுசொல்பவர்களது, புல் கேண்மை - இழிவான 

சேர்க்கை, கல் இள்ளி கை இழச்து அற்று - கல்லைக்களெளிச் சையைப்போச் 

இச்சொண்டதுபோலாம்; (௪ - று.) 

இயல்பிலே சிறிதும் ஈற்குணஈற்செய்சைக ளில்லாசவரை ௮டகச்டச் 

சுவா$ீனஞ்செய்யப் பிரயத்தனப்படுவத, அ௮சாத்தியமும் இம்குவிளைப்பது 
மாய்ச் கல்லைச்கிள்ளச்தொடங்கிச் கைச்சோவையுண்டாச்சச்கொள்ளுதலைப் 

போலுதலால், பேதைமை யென்பதாம். கற்கிள்ளிச் கையுய்ர்தா ரில்!”என் 
ரர் பழமோழியிலும், இணி, ஒழுச்சமில்லாத பேசையர்கள், எவராலும் தாம் 
சல்வழிப்படுத்தப்படாமையோடு, தம்மைல்வழிப் படுத்த முயல்பவர்ச்குமிச்ச 

துன்பத்தையுஞ் செய்வர் என்றும் கருச்துக்கொள்ளலாம், உவமையணி, 

புன்சேண்மை யென்றது, இங்கே ஒருதலைச்சனேகத்தை, மூன்றும் 

அடி. - பாண்டியசாட்டின் நெய்தல்கிலச்சிறப்புச் கூறும், புன்னை - அச் 

நிலத் துச்குஉரிய மரம், சேர்ப்பு - செய்தனிலத்து ஊரின் பெயர், (௬) 

௩௩௭. ஆகா தெனிலு மகத்துகெய் யுண்டாகற் 
போகா தெறும்பு புறஞ்சுற்றும்--யாதும் 
கொடா ரெனிலு முடையாரைப் பற்றி 
விடா௮ ருலகச் தவர்,



பால். ] ௩௪ - ஆம் அதிகாரம்.--பேதைமை, ௨௮௫ 

(இ-ள்.) ஆகாத எனினும் - (தமக்கு உண்ணகச்டைத்தல்) இல்லையா 

யினும், 9559 செய் உண்டு ஆன் - ஒருபாத்திரத்தினுள்ளே நெய்இருச்கு 

மானால், எறும்பு - எறும்புகள், போகாது - (அப்பாத்திரத்தை விட்டு) நீங்கா 

மல், புறம் சுற்றும் - வெளிப்பக்கத்திற் சுற்றிக்சொண்டேயிருக்கும்; (௮.2 

போல),--யாதும் சொடார் எனினும் - ஒருரிறிதபொருளையும் சொடாதவர் 
களானாலும், உடையாரை - செல்வமுள்ளவர்களை, உலகத்தவர் - உலகத்தி 

லுள்ள சனங்கள், பற்றி-சேர்ச்த, விடார் - விட்டேம்கவேமாட்டார்; (௪ -று,) 

உட்புகுர்து நெய்யை உண்ணக்கூடாமவிருர்தும் அப்பாச்திரத்தை 

எறும்புகள் ஆசையினால் விடாமற் சுற்றிச்கொண்டிருப்பதுபோல, தம் 

விருப்பத். தின்படி ஒருபொருளும் பெறக்கூடாமலிருர்தும் செல்வமுடை 

யாரைப் பேதைசள் ஆசையினால் விடாமற் சுற்றிக்சொண்டிருப்பார்கள் 

என்பதாம், எடுத்துக்காட்ட்வமையணி. 

செல்வமுள்ளவசை (உடையார்? என்பதும், செல்வமில்லாதவரை 
இல்லார்' என்பதும் - வழக்கு; ''உடையார்முன் இலலார்போல்”” எனத் 
திரக்கறளிலுங் சாண்க. அளபெடை யிரண்டும், செய்யுளோசைகிழைப்பன, 

பின்னிரண்டடியில், அளபெடை ஒன்றிவர்தத, அளபு என்னுர் தொடை, 

௩௩.9), நல்லவை சாடொறு மெய்தா ரறஞ்செய்யா 
ரில்லாதார்ச் யொதொன்று மீகலா--ரெல்லா 

மினியார்தோள் சேரா ரிசைபட வாழார் 
மூனியார்கொ ருாம்வாழு நாள், 

(இ-ள்.) (மூடர்கள்),--சாள்கொறும் - தினந்தோறும், சல்லவை - நற் 

குணஈ்செய்கைகளை, எய்தார் - அடையார்சள்; ௮றம் செய்யார் - தருமஞ் 

செய்யமாட்டார்கள்; இல்லாதார்ச்கு - ஏழைகட்கு, யாதுஒன்றும் ஈகலார்- 

எதையும் கொடுச்சமாட்டார்கள்; எல்லாம் இனியார் தோள் சேரார்-குணஞ் 

செயல்களிலெல்லாம் இனியரான தம்மனைவியரது சதோள்களைச் சேரமாட் 

டார்கள்; இசை பட வாழார் - £ர்த்தியுண்டாக வாழமாட்டார்கள்; (இப் 

படிப்பட்டவர்), தாம் வாழும் நாள் எல்லாம் முனியார்கொல்-தரம்கள்பிழை 

த்திருச்குல் காலக்களையெல்லாம் வெறுச்சமாட்டார்களா? (௪ - று,) 

அறம்பொருளின்பங்களைத்தாம் அடையாமலும், பிறர்க்குத் சானதரு 

மங்கள்செய்து இம்மைக்குப் புகழும் மறுமைச்குப்புண்ணியமும் பெருமலும் 

வீண்சாலங்கழிச்ெ அறிவில்லாதார்க்குச் தம்வாழ்சாளில் வெழப்பில்லாம 

லிருப்பது வியக்கத்தச்ச தென்பது கருத்து ) இதில், அவர்கள் இருத்தலும் 

இறத்தலும் சம மென்பதும் தொனிக்கும். (இனியார்தோள் சேரார்” என்ற 

தற்கு - விலைமசளிரைச் சேர்வர் என்று கருத்துச் சொள்ச, 

நல்லவை என்றது, கல்வி கேள்வி நீதிவமியிற்பொருள்சேர்த்தல் ராகவி 

யவற்றை, நல் ௮வை எனப் பிரித்து, ஈறர் த சபையைச் சேரமாட்டார்கள் 

எனினும் அமையும், எய்தார் என்ற எதிர்மறைமூற்றில், எய்து - பகுதி;(௮ம் 

பெறிர்தாரென்றபொருளில்,எய்என்னும்பகு தியின் மேற்பிறச் உடன் பாட்டு 
மூற்றாம்.) சீர்த்தி, இல்லறத் தில்வமுவாதார்ச்கு இம்மைப்பயனாய் இவ்வுல



௨௮௬ நாலடியார், [ போருட் 

இல் கிசழ்ச்து நிலைபெறுவ தரதலால், இசைபடவாழ்தல் இறுதியிற் கூறப் 

பட்டத ; திருக்குறளில் புகழ்” என்னும் ௮திகாரம் இல்லறவியலின் இறு 
தியில் வைச்சப்பட்ட வாறுங் காண்க, சொல் - வினாவசையால், இழிவை 

விளக்கும், 

இல்லாதார்ச் யாதொன்றும் - இங்சே குற்றியலிசரம் ௮லகுபெற 
வில்லை; '€ரும் தளையும் இதையின் குற்றியலிக.ர உகரங்களும் அளபெடை 
யும் மெய்யெழுத்தும் அலகுபெரு த கிற்கும்.” இல்லாதார்ச் என்ற தேமால் 

காய்ச்சரின்முன் யா என கேர்வருதல் பொருர்துமே யன்றி, யொ என 

நிரை வருதல் வெண்டளைச்கு ஒவ்வாமையை ௮லஇட்டுச் காண்ச, (௮) 

௩௩௯, வீழைந்தொருவர் தம்மை வியப்ப வொருவர் 
விழைந்திலே மென் திருக்கும் கேண்மை--தழங்குரற் 
பாய்திசைசூழ் வையம் ea மின்னாசே 
யாயஈல மில்லாதார் மாட் 

(இ-ள்.) ஆய் ஈலம் இல்லாதார்மாட்ஆராய்த ந்குஉரிய ஈல்லறிவு இல் 
லாத மூடர்களிடத்தில், ஒருவர் விழைச்து தம்மை வியப்ப - (யாராயினும்) 

ஒருவர் (வச்) விரும்பித் தம்மைச் சொண்டாட, ஒருவர் விழைச்திலேம் 
என்று இருச்கும் - (,௮ங்மனம் கொண்டாடப்பட்ட) மற்றொருவர் (ஈரம்) 

விரும்பமாட்டோமென்று ஏழ்றுக்கொள்ளாதிருச்சற, கேண்மை-சனேகமா 

னத,--தழங்கு குரல் - முழங்குகின்ற ஒலியையுடைய, பாய் திரை - பாய் 
ர்துவருகந அலைகளையுடைய கடல், சூழ் - சூழ்ச் த, வையம்- பூமிமுழுவதை 

யும், பயப்பினும் - தருவதாயிருச்தாலும், இன்னாது - (சான்றோர்க்கு) இனி 

மையாயிராது ; (௭. று,)--ஏ - தேற்றம், 

தம்மைவிரும்பி ௨வியவச் த சனேடித்தவரைச் சாம்சனே௫யோத மூடர் 

களின் சேர்க்கை, எவ்வளவு பயன் தருவ தானாலும், திருப்திசரமானதன்று 

என்பதாம். தம்மைஒருவர்விரும்பாராயினும், தாமாச வலியப்போய்ச் னே 

இத்தல் பெரியோரிடத்தாயின் பின்புஇனிமைதருவதாம் என்பது தோன்ற, 

:இன்னாதே ஆய்ஈலமில்லாதார்மாட்டு? என்ருர். 

விழைர் திலேம் - தனமைப் பன்மை யெதிர்மறை யிறர்தசாலமுத்று, 

தழங்குகுரல், பாய்திரை, சூழ்வையம், ஆய்ஈலம் - வினைச்தொசைகள், பாய் 

இரை - அனமொழிச்சதொகை யென்றாவது, ௮டையடுத்த சனையாகுபெய 

ரென்றாவது கொள்ளத்தச்சது. பயப்பினும், உம் - உயர்வுமப்பு ; இது - 
ஒருபயனையுச் ச. ராமை தோன்ற நின்றது, ஆய் ஈலம் - சிறர்த ஈற்குணமு 

மாம், சேண்மை - இங்கு, ஒருதலைச்சிரேகம்; எதிர்மறையிலக்கணையால், 

போலிச்சிரேச மென்றவாறுமாம். தழங்குகுரல் என்பது - தழங்குரல் 

என்று விசாரப்பட்டத; :;தழங்குரன் மு.ரசழ் சாற்றி?! என்றார் சீவகசிந்தா 
மணியாரும். (௯) 

௩.௪௦. கற்றனவுங் கண்ணகன்ற சாயலு மிற்பிறப்பும் 
பக்கத்தார் பாராட்டப் பாடெய்துர் தாலுரைப்பின் 
மைத்துனர் பல்க மருந்திற் றணியாத 
பித்தனென் றெள்ளப் படும்,



பால். ] ௩டூ - ஆம் அதிகாரம்.--கீழ்மை, ௨௮௭ 

(இ-ள்) சற்றனவும்- (ஒருவன்)சற்ற கல்விகளும், கண் அகன்ற சாய 
லும் - (அவனிடத்து) மிகுதியாசவுள்ள மென்மைச்குணமும், இல்பிறப்பும் - 
(அவனத) உயர்குடிப்பிறப்பும், (என்னும் இவையெல்லாம்), பச்சத்தார் பா 

சாட்ட - அயலார் கொண்டாட, பாடு எய்தும் - பெருமைபெறும் ; (gan 

னம் இல்லாமல்), தான் உரைப்பின் - (தன்சல்வி முதலிய சிறப்புக்களை ஒரு 

வன்) தானாக எடுச்துச்சொன்னால், மைத்துனர் பல்இ - (அவனுக்குப்) பல 

மைத்துனர் ஏற்பட்டு, (அவர்களால்), மருச்தின் தணியாத பித்தன் என்று 

எள்ளப்படும்-மருர் தினா ற் பரிகரிக்கமுடியாத பைத்தியமுடையவ னென்று 
(அவன்) இகழப்பவொன்; (௭ - று.) 

தன்ிறப்புக்களைப் பிரர்கூறினாற் பெருமையுண்டு ; அங்கனமின்றி 
அறிவில்லாமையால் தற்புகழ்ச்சசெய்பவன் பரிகசாசத்துச்சே பாத்திரமா 

வன் என்பதாம் ) தன்னை வியப்பிப்பான் தற்புகழ்தல் தீச்சுடர், ஈன்னீர் 
சொரிர்து வளர்த்தற்றால்!? என்றார் பிறரும். 

இங்சே மைத்துனர்” என்றது, பரிசாசஞ்செய்பவர்களை; அவர்களே 

பரிகசத்தற்கு உரியவராதலால், மைத்துனன் -மனைவியின் உடன்பிறர்தவ 

னும், அத்ைமசனுமாம். பாராட்டல் - பார் ஆட்டல் எனப் பிரித்து, பூமி 

யில்வ௨ழங்சச்செய்கலெனச் சாரணப்பொருளுரைப்பர், தணியாத என்பது- 
பித் தச்கு அடைமொழி, :: சாயல் மென்மை'' என்னுச் தோலகாப்பியச் 

சூத்திரத்தால், சாயல் என்பது - ஐம்பொறிசளாலும் நுகரப்படும் பலவகை 

மென்மைகளையும் உணர்த் துவதோர் உரிச்சொல்லாச லுணர்ச, (௧௦) 

  

வவ“. 

௩௫ - ஆம் அதிகாரம்.--கீழ்மை: 

௮்தாவது - கீழ்மக்களது தன்மை, இது - புல்லறிவாண்மை பேசை 

மைகளின் காரிய மாதலால், கா.ரணகாரியமுறைமைபற்றி, ௮௨ற்றின்பின் 
வைச்சப்பட்ட த. 

ஈ௨௪௧, கப்பி கடவதாக் சாலைத்தன் வாய்ப்பெயினும் 

குப்பை களைப்போவாக் கோழிபோன்--மிக்க 

சனம்பொதிந்த நால்விரித்துக் காட்டினும் €ம்தன் 

மனம்புரிந்த வாறே மிகும். 

(இ.ள்.) சாலை- (உணவுவேண்டி௰) காலத்திலே, சப்பி-சானியத்சை, 
சடவத ௮ - போதுமான அளவினதாக, தன் வாய் பெயினும் - தனத வா 

யிழ் (பிறர் சொண்டுவர் த) போகட்டாலும், குப்பை இளைப்பு ஐலா - (சன் 

இயல்பான) குப்பைகளெறுந்தொழிலை நீங்காத, கோழி போல்--,--மித்த 

கனம் பொரதிர்த - மிச்ச மகமை பொருர்இின, நூல் - சாஸ்இிரங்களின் 

பொருளை, விரித்து சாட்டினும்- (அறிவுடையார் வர்.) விவரமாகச் தெரிவி 
த்தாலும், ழ் - €ழ்மகன், (சன் துர்ச்குணத்சை விடாமல்), சன் மனம் புரி 

ச்ச அறே மிகும் - தன்மனம் விரும்பினபடியே மிச்குச்செல்வான் [வரம்பு 

கடர்தாரடப்பான்]; (௭ - று.)



௨௮.௮ நாலடியார். [போருட் 

சன்முயற்சியில்லாமல் ரல்லபொருள்சடைத்தாலும் தீயதை விடாமை, 
கோழிச்குப்போலச் 8ழோர்ச்கு இயல்பு என்பதாம், உவமையணி. 

சப்பி - நொய். காலை - காலம் என்பதன் விகாரம் ;) உதயசாலமுமாம். 

களைப்பு - தொழித்பெயர், ஒகா - ஈறுகெட்ட எதிர்மறைப் பெயரெச்சம்; 

ஒவு - பகுதி; இது - ஒருவு என்பதன் மரூஉ எனப்படும். நூலுக்கு மிக்ச 
கனம் - றர்த உறுதிப்பொருள்களைச் கூறுதல், இழிவுசோன் ற, (8ழ்! என 

அஃறிணையாற் கூறினா; இத - £ழ்மசனுக்குப் பண்பாகுபெயர், (௧) 

mee, காழாய கொண்டு கச௪டற்றார் தஞ்சாரற் 
ரூழாது போவா மெனவுரைப்பிற்--கழ்தா 

னுறங்குவா மென்றெழுந்து போமாமல் தன்றி 
மறக்குமா மற்றொன் றுரைத்து, 

(இ-ள்.) சாழ் ஆய கொண்டு சசடு அற்ரறார்தம் சாரல் - உறுதியான 
தூற்பொருள்களை௮றிர் த குற்றம்மீங்கனெவர்களான பெரியோர்கள்பச்சவில், 

தாழாத போவாம்-தாமதமில்லாமற் சென்று சேர்வேரம்,”என உரைப்பின்- 
என்றுசொல்லி (த் தெரிர்தவனொருவன் கூட) ௮ழைத்தால்,--டம் - €ழ் 
மகன்,--உறங்குவாம் என்று-தூங்குவோம்? என் றுசொல்லி, எழுச் த போம்- 

(௮வ்விடம்விட்டு) எழுச்திருர் து போய்விடுவொன்; ௮௫்து அன்றி - அதுவு 

மல்லாவிட்டால், மற்று ஒன்று உரைத்து - வேறுயாதாயினும் ஒருகாரணத் 

தைச் கற்பித் துச்கூறி, மறங்கும்-மறுத்தசசெல்வான்; (௪-று.)---அம்”இ.ரண் 

டும், *சான்' என்பதம் - அசைகள், 

தெரிர்தவிடத்தில் ஈல்விஷயங்சளைக்கேட்பதற்குப் போவோமென்று 

ஒருவன் வலியவர் த கூப்பிட்டாலும், 6ழ்மகன் யாதாயினும் தடைசொல்லி 

மறுத் ;ப்போவான் என்பதாம். தன்மைநவிற்சியணி. ஈல்லவனது தன்மை 
மற்றவனையும் நல்லவஞாச்குதல்போல, கசெட்டவனது தன்மை மற்றவனை 
யுங் கெட்டவளனாச்குதல் என இதில் விளம்கும். 

ஆய - இறச்தகாலப் பலவின்பால் வினையாலணையும்பெயர், கொண்டு 
அ.ற்ரா ரென இயையும். போவாம், உறங்குவாம் - முன்னிலையை உளப்டடு 
தீதிய தன்மைப்பன்மைகள்; நீயும் சானும் என்க) ௮ம் ஆம் என்பன முன் 

னிலையாரையும்,... தன்னொடு படுக்கும் தன்மைப் பன்மை'” என்பது சாண்ச, 

உறங்குவாம் என்பதைத் தனித்தன்மையாகவும் கொள்ளலாம். ௮ஃதஎன் 

பதன் ஆய்தம், இங்கே மெய்போல ஓவித்தது; உயிர்போல ஒலியாமையை 

அலூட்டுக்காண்க. ஒன்று - ஒருகாரணத்துச்கு எண்ணலளவாகுபெயர், 

உறங்குதல் தாமசகுணத்தின் காரிய மாதலால், அதுவே இங்கு எடுத்துச் 
கூறப்பட்ட த. (௨) 

௩௪௩. பெருஈடை தாம்பெறிலும் பெற்றி பிழையா 
தொருகடைய ராகுவர் சான்றோர்--பெருஈடை. 

பெற்றக் கடைத்தும் பிறங்கருவி ரன்னாட 

apa மொருநடை Sip.



பால்,] ௩௫ - அம் அதிகாரம்.--கீழ்மை, - ௨௮௬ 

(இ-ள்.) பிறங்கு - விளங்கு, அருவி-மலையருவிகளையுடைய, ஈல்- 

சிறர். த, சாட - (பாண்டிய) சாட்டையுடைய அரசனே !--சான் ரோர் - பெரி 

யோர், பெரு ஈடை தாம் பெறினும்-மிச்ச செல்வத்தைத் தாம் பெற்றாலும், 

பெற்றிபிழையா௫ - தம்இயல்பாகய பெருமைக்குணம் மாருமல்,ஒருகடை 

யர் அகுவர் - (எப்பொழுதும்) ஒரேவகைப்பட்ட ஈடத்தையுடையவராவர்; 
£ழ் - கீழ்மகன்,--பெரு ஈடை பெற்றச்சடைத்தும் - மிச்ச செல்வத்தை 

அடைந்தவிடத்து, ஒரு ஈடை வற்று ௮ம் - (முர்தியடைச்கு வேறுபட்ட) 

ஒருஈடையை வல்லவனாவன்) (௪ - று,) 

எவ்வளவு செல்வம் வச்தாலும் மேலோரது குணம் மாறாத; SCyrt 
செல்வம்வர்தமாத்திரத்தே குணம்மாறிவிவர் என்பதாம். 

ஈடை - செல்வமாகுதலை!::ரடை வழி யொழுக்கம் செல்வம்!”என்ற நிச 

ண்டினாலும் ௮றிச, பலவிடங்களிலும் ஈடப்பதுபற்றி, ஈடை யென்பது - 

செல்வத்திற்குச் சாரணப்பெயர்போலும்; இனி, பெருஈடை என்பதற்கு - 

பெரிய சிறப்பு என்று உரைப்பாரு முளர். பெற்றக்கடைத்து - எதிர்கால 
வினையெச்சம்; உம் - இசைநிறை, வற்று - வல் என்னும் பண்பினடியாப் 

பிறந்த குறிப்புமுற்று. ஆம் - ௮சை, €ழ்மகனது இழிவு தோன்ற, (£ழ் 

வற்று” என ௮ஃறிணையாற் கூறினார், (௩) 

௩௪௪. இனையனைத்தே யாயினுஞ் செய்தான் pomp 

பனையனைத்தா வுள்ளுவர் சான்றோர்--பனையனை த் 

தென்றுஞ் செயினு மிலங்கருவி ஈன்னாட 

ஈன்றில நன்றறியார் மாட்டு, 

(இ-எ்.) இலங்கு - விளங்குகிற, அருவி - மலையருவிகளையுடைய,ஈல* 

இறச்த, சாட - (பாண்டிய) சாட்டையுடைய ௮ரசனே இனை அனைச்துஏ 
ஆயினும் - தினையென்னும் சிறியதானியத்தின் ௮ளவேயானாலும், செய்த 
நன்று - (ஒருவன்)செய்த உபகாரத்தை, உண்டால் - (தாம்)அனுபவித்தால், 

(அதனை), சான்றோர் - பெரியோ, பனை அனைத்து ஆ - பனைமரத்தவ்் வளவு 

பெரியதாக, உள்ளுவர் - நினைப்பார்கள்; என்றும் - எப்பொழுதும், பனை 

அனைத்து - பனைமரத்தல்வளவுபெரிதான உபகாரத்தை, செயினும் - செய் 
தாலும், ஈன்றுஅறியார்மாட்டு - செய்ச்சன் றியறியாதவர்களிடத்தில், ஈன்று 
இல - (அவ்வுபகாரங்கள்) சிறப்பில்லாதனவாம்; (௭ - று.) 

தீமக்குப்பிறர்செய்த சிறியஉபகாரத்தையும் பெரியதாககினைப்பது, சா 
ன்ளோரியல்பு; பெரியஉபசா.ரத்தையும் ஒருபொருளாக நினையாமலிருப்ப, 

இழ்மச்கள் தன்மை என்பதாம், *:;இினைத்துணை ஈன்றி செயினும் பனைத் 

துணையாச், சொள்வர் பயன்றெரிலார்?? என் திநக்குறளையும், தன் உசை 

யில் பரிமேலழகர் (தினை பனை என்பன - சழுமை பெருமைகட்குச் சாட்டு 

வன் லெ ௮ளவை'! என்று கூறியதையும் அறிக, பனையென்ப2 - மரப்பெ 

யராய்ப் பெருமைகுறிக்கும், (௪) 
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க௪ட, பொற்கலத் தூட்டிப் புறந்தரிலு ராய்பிற 
ரெச்சிற் கமையாது பார்த்திருக்கு--மச்சீர் 
பெருமை 'யுடைத்தாக் கொளிலுங்£ழ் செய்யுங் 
சுருமங்கள் வேறு படும். 

(இ-ள்.) பொன் சலத்த-பொன்னாற்செய்த பாத்திரத்தில் (வைத்துக் 
சொண்டு), ஊட்டி. - (ரல்லுணவை) உண்பித்து, புறர்தரினும் - (ஒருவன்) 
பாதுசாத் துவர்தாலும், சாய்--, பிறர் எச்சிற்கு - அயலார்(உண்டுஎறிச்,த)௪௪ 
சிழ்சோற்றுக்கு, இமையாத - சகண்சொட்டாமல்,பார்த்திருக்கும் - (இடைச் 

இற சமயத்தை) எதிர்பார்த்திருச்கும்; ௮ ர் - அத்தன்மையாச,--பெரு 
மை உடைத்து ஆ கொளிலும் - சறப்புள்ளவனாக (ப் பிறர் தன்னைமதித்.த) 
ஏற்றுக்கொண்டாலும், £ம் செய்யும் கருமங்கள் - £ழ்மசன் செய்யுங் காரி 
weer, வேறுபடும் - (பெருமைச்கு)வேறுபட்டனவாக இருக்கும்; (௪ - று.) 

ரல்லுணவுகளைச் கொடுத்து மேன்மைப்படுத்தினாலும் இழிவான உண 

வை எதிர்பார்த்திருப்பது ராய்க்கு இயல்பாதல்போல,பெருமைகொடுத்துச் 

கெளரவித் தாலும் இழிவானகாரியங்களைச்செய்வ2, £ழ்மச்சளியல்பு என்ப 
தீரம், இப்பாட்டை இவ்வதிகாரத்தின் மு.சற்பாட்டோடு ஒப்பிடுச, இப்பா 

ட்டில், :8ர்” என்பது - உவமவுருபு; இவ்வுவமவுருபு வர்.துவிட்டதனால், 
இத எடுத் துக்சாட்டுிவமையணியாகாது உவமையணியேயாம். 

£ழ்மகனது இழிவு தோன்ற, (உடைச்து”என ௮ஃறிணையார்கூறிஞர், 
உம்மைகள் - உயர்வுறப்பு, ஊட்டி--உண் என்பதன் பிறவினையான 

ஊட்டு - பகுதி; உண்என்னும் பகுதி முதல் நீண்டு, ட? என்னும் விகுதி 

கூடிய, புறர்தரின், புறர்தா - பகுதி; இது ஒருசொல், (உண்டதுபோக) 
எஞ்சிய, எச்சில், (௫) 

௩.௪௬, சக்கரச் செல்வம் பெறினும் விழுமியோ 
ரெக்காலுஞ் சொல்லார் மிகுதிச்சொ---லெக்சாலு 
மர்திரிமேற் சாணி மிகுவதேற் தம்தன்னை 
யிர்திரனா வெண்ணி விடும், 

(இ-ள்,) சச்சரம் செல்வம் - பூமண்டலம்முமுவதையும் ஆளூவதாகயெ 

பெருஞ்சிறப்பை, பெறினும் - (தாம்) பெற்றாலும், விழுமியோர்-மேலோர், 
௪ சரலும்-எப்பொழுதும், மிகுதி சொல்-வரம்புகடச்.ச வார்க்சையை, சொல் 

லார் - சொல்லமாட்டார்சள்) எ சாலும் - எப்பொழுதாயினும், முர் திரிமேல் 
காணி மிகுவது ஏல் - முர்திரியென்னுஞ் சிறியஅளவின்மேல் சாணியென் 

னுஞ் சிறியஅளவுசெல்வம் மிகுவதானால், 8ழ் - €ழ்மகன், தன்னை--, இர்.தி 

சன் ஆ எண்ணிவிடும் - தேவேச்திரனாக கினைத்துவிவொன் ; (௭ - று,) 

மேலோர் பெருஞ்செல்வம் வர்.தாலும் வரம்புகடச்த ஈடவார்;8ழோர் 
எறி. தபொருள் மிசப்பெற்றாலும் தம்மை மிசச்சிறர்தவராசமதித்துப் பெரு 

மைபாராட்டுவர் என்பதாம், 

மேலோரிலும் ழோர்ச்கு உள்ள வேறுபாட்டைச் கறிய இதில், உப 
மாளஉபமேயத்தன்மையும்தோன்.றுவதால், இச்செய்யுள் வேற்றுமையணி
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யாம்; (ஏிறுபான்மை ப்ரஸ்துத,த்தையும் [ப்.ரஸ்துதம் - சொல்லவேண்டிய 
விஷயம்] உபமானமாகச்சகூறுதலும் உண்டு ;) இம்உனமே மேல்வருதற்கும் 
இல்௨ணி சொள்ச, 

சகரம் - மண்டலம்: இங்கே, பூமண்டலத்துச்குக் கொள்ளப்பட்டது ) 

இனி,ஆஜ்ஞாசச்க ரத்தை உலகமுழுவதும் செலுத்தும் சசரவர்த்தித்தன்மை 

என உரைப்பினும் அமையும், சக்ச.ரன் செல்வம் எனப் பிரித் த-இர்தரனது 
செல்வமென்றும், சச் ராயதபாணியான திருமாலினது செல்வ மென்றும் 
பொருள்கொள்ளுதலும் ஒன்று, 

உம்மைகள் மூன்றனுள், முச்தினது - உயர்வுிறப்பு; பிர்தனது 
இழிவுசிறப்பு ; இடையிலுள்ள ஐ - முற்றுப்பொருளது. முர்திரியென்பது- 
மிகச்சிறிய அளவைக்கும், சாணியென்பது - ௮தனின்மிச்ச ஒர்சிற்றளவைச் 
கும் காட்டப்பட்டன, காணி - அ௮றுபத்துசான்கில் ஒன்று, முந்திரி 

அதன் சாரலில் ஒன்று, *காணிமேல் முசிரி மிகுவதேல்”? எனச் சொம்களை 

மாற்றிப் பொருள்கொள்ளினும் அமையும், சகரம், இச்2ீ.ரன்-வடசெரற்கள், 

௩௪௭. மை]ர் பசும்பொன்மேன் மாண்ட மணியழுத்திச் 
செய்த தெனிஞஞ் செருப்புத்தன் காற்கேயா 
மெய்திய செல்வத்த சாயிலுங் £ழ்களைச் 
செய்தொழிலாற் காணப் படும், 

(இ-ள்.) மை தீர்-குற்றமற்ற, பசும் பொன்மேல்-பசுகிறமான சிறர்த 
பொன்னின்மேல், மாண்ட மணி ௮ழுத்தி-மாட்டிமைப்பட்ட இரச்இின௰்ச 

ளைப்பதித்து, செய்தத எனினும்-செய்யப்பட்டதாயிலும், செருப்பு, தன் 

காழ்கே ஆம்-ஒருவனது காலிற்கொள்ளுதற்கே உரியசாம்;;அதுபோல)-- 

எய்திய செல்வத்தர் ஆயினும் - பொருர்திய செல்வமுடையவர்ச எானாலும், 
தீழ்களை-£ழ்மச்களை,செய் சொழிலால் - (அவர்சள்)செய்யும் இழிதொழில்க 

ளால், சாணப்படும் - (இவர்கள் €ழ்மக்களென்று) ௮றியச்கூடும்; (௭ - று,) 

மாசற்ற பசும்பொன்மேல் விலையுயர்ர்சஇ.ரததினமிழை்த செருப்பே 

யானாலும் காலிற்கொள்ளத்தச்கதே யாவதுபோல, €ழ்மச்சள் எவ்வளவு 
செல்வம் பெற்றாலும் €ழ்ப்படியில் வைச்சத்தச்கவரேயன்றி மேற்படியில் 

வைச்சத்தச்சவரல்லர் என்பதாம். எடுத்துக்காட்ட்வமையணி, 

எய்திய செல்வத்தர் - செல்வமெய்தியவர் என விகுதிபிரீத் தச்கூட்டி 
னும் அமையும். சாண என்பதைக் தொழி.ற்பெயராகக் சொண்டு, படும் 

என்ற வினைமுற்றோடு முடித்த, சாணுதல்படு மென்க. இனி, சாணப்படும் 

என்பதை ஒருசொல்லாகச் கொண்டு, தொழிற்பெயராய்ச் தேந்றப்பொ 

ருள்பட்டு ஐம்பால்மூவிடத்துச்கும் பொதுவான சென்பாரு முளர், சாழ் 

சே, ஏ - மிரிகிலேயோடு, இழிவுடழப்பு. (er) 

௩௪௮, கடுக்கெனச் சொல்வற்றாங் கண்ணோட்ட மின்ரு 
மிடுக்கண் பிறர்மாட் புவக்கு--மடுத்தடுத்து 
வேக முடைத்தாம் விறன்மலை ஈன்னாட 
வேகுமா மெள்ளுமாங் &ழ்.



௨௬௨ நாலடியார். [Gung 

(இ-ள்.) விறல் - பெருமையுள்ள, மலை - மலைகளையுடைய, ஈல் சாட- 
Apis (பாண்டிய) சாட்டையுடைய ௮ரசனே !--டழ் - தழ்மமனத,சன்மை, 

கடுக்கென சொல் வற்று ஆம் - கடுமையாகப் பேசவல்லதாம் ; சகண்ணேடை 

டம் இன்று அம் - சாக்ஷிணிய மில்லாததாம்; பிறர்மாட்டு இடுக்கண் cas 
கும் - அயலாரிடத்து உண்டான துன்பத்திற்கு மூமும்; அடுத்து அடுத்து 

வேகம் உடைத்து ௮ம் - அடிக்கடி கோபாவேசமுள்ளதாம்) ஏகும் ஆம் - 

(கண்டவிடத்தும்) செல்வதாம் ; எள்ளும் ஆம் - (பிறரைத்) தூஷிக்குமாம் ; 

(எ-று, --இப்பாட்டில்உள்ள ஆம்” என்னுஞ் சொற்கள் ஐந்தும் - ௮சை, 

கடுமையாசப் பேசு௨தம்,யாரிடத்தம் சாக்ரிணியம்பாராமையும், பிறர் 
க்கு நேரிட துன்பச் துச்குச் சச்தோஷிப்பதும், கா.ரணமின் றி மேன்மேற் 

கோபமுடையதாதலும், பயனில்லாமற் பலவிடத்தும் திரிதலும், பிறரைத் 

தூஷிப்பதும் €ழ்மச்களியல்பு என்பதாம், தன்மைநவிற்சியணி, 

சடுச்சென - சடுமைச்குறிப்பிடைச்சொல், சொல்என்பதை - முதனி 
லைத்தொழிற்பெயரென்ருவது, சொல்ல என்பதன் தொகுத்தலென்றாவது 
சொள்ச. *சண்ணோட்டமாவது - தன்னோபெயின்றாரைக் கண்டால் ௮வர் 

கூறியன மறுச்சமாட்டாமை; இஃது - அவர்மேற் சண்சென்றவழி நிகழ்வ 

தாசலின், அப்பெயர்த்தாயிற்று”? என்பது, திரக்தற்ள் பரிமேலழகருரை, 

தோலகாப்பியவுரையில் ஈச்ிஞெ்ச்சினியர் (இடுக்கண் என்பது - மலர்ந்த 
சோச்சமின்றி மையல்சோச்சம்பட வரும் இரக்கம்”? என்றதனால், இடுச்சண் 
என்பது - இடுங்குகண் என்பதன் விசாரமாய், சண்இடுங்குதற்குச் சாரண 

மான துன்பத்திற்குக் சாரணப்பெயரா மென அறிக, அடுத்து 998 g— 
அடுக்கு - பன்மைப்பொருளது, மலைக்கு விறல் - மழைபெய்யாமல் வறந்த 
காலத்திலும் தன்னைசசேர்சக்த உயிர்கட்கு நீர்வளத்தைச் கொடுச்குங் கொ 

டையும், அளவுசெய்யப்படாச பலவகைப்பொருளை யுடையதாதலும், சால் 

வகையரண்களுள்ஒன்றாக இயல்பில்அமைதலும் ருதலியன.ஏகுமாம் எள்ளு 
மாம்-பிறரிடம் வலியச்சென்று ௮வரையிகழ்வா னெனினுமாம், எள்ளுமாம் 

ஏகுமாம் என மாற்றிச்கூட்டி, (எவரிடத்தும் நில்லாமல்) இகழ்ர் செல் 

வான் என்று உரைப்பாரு முளர், (௮) 

௩௪௯, பழைய ரிவரென்று பன்னாட்.பின் னிற்பி 
னுழையினிய ராகுவர் சான்றோர்--விழையாதே 
கள்ளுயிர்க்கு நெய்தற் கனைகடற் றண்சேர்ப்ப 
வெள்ளுவர் கீழா யவர். 

(இ-ள்.) கள் உயிர்ச்கும் - தேனை வெளிவிரகன்ற, செய்தல்-செய்தற் 
பூச்களையுடைய,கனை கடல் தண் சேர்ப்ப-ஒலிக்கின் உ சடலின த குளிர்ச்த 
துறைமுக த்சையுடைய (பாண்டிய)ராசனே!--பின் நிற்பின் - (ஒருவர் தம்) 

பின்னே ௨ர்.துறின்ரால்,--சான்ரோர்-மேலோர்,--இவர் பல் சாள் பழையர் 

என்று - இவர்.கள் பலசாள் பழகெயவ ரென்று கருதி, உழை - ௮வர்களிடத் 

இல்,இனியர் ஆகுவர் - இனிமையான விருப்ப முடையவராவர்)€ழ் ஆயவர்- 

€ழ்மக்களோ, விழையாதே - (அப்படி தம்பின்வர் துகின்றவர்களை) விரும்பா 

மலே, எள்ளுவர் - அவமதிப்பர்; (௭ - று.)



பால். ] டூ - ஆம் அதிகாரம்--கீழ்மை, ௨௬௩. 

ஒருசாள் தம்மிடம் வர்த௨ரையும் மேலோர் பழையரினேதெராசச் 

கொள்வர்; $ழோர் அவ்வாறு சொள்ளார் என்பதாம். பழையர் இவர் என்று 

பல் நாள் பின் நிற்பின் - இவர் ஈமக்குப் பலகசாளாகப் பழச்சமூடையவ 

ரென்று எண்ணிப் பின்சென்று மின்றால் என்றும் உலசச்சலாம், 

பழையர் - பழமையென்னும் பண்பினடியாப் பிறர்த பலர்பாற்பெயர்; 

பண்புப்பெயர் ஈறுபோய் இடை௮கரம் ஐயாயிற்று, நெய்தல் - சேர்ப்புக்கு 

அடைமொழி, (௯) 

௩௫௦0. கொய்புற் கொடுத்துக் குறைத்தென்றுந் இற்றினும் 
வையம்பூண் கல்லா சிறுகுண்டை--யையகே 

ளெய்திய செல்வத்த ராயினுங் £ழ்களைச் 
செய்தொழிலாற் காணப் படும், 

(இ-ள்.) ஐய - அரசனே! கேள் - கேட்பாய்: என்றும் - எச்சாளிலும், 

கொய் புல் குறைத்து கொடுத்து-அறுக்கத்தச்க புல்லை அறுத்து(த்தின்ன)க 

கொடுத்த, தற்றிலும் - (சமுவுதல் முதவியவற்றாஇ்) சத்சம்பண்ணிஞலும், 
Ap குண்டை - சிறிய எருதுகள், வையம் பூண்சல்லா - தேரைப் பூண்டு 

இழுக்சமாட்டாவாம்; (அதுபோல), எய்திய செல்வத்தர் ஆயினும் €ழ்களை 
செய் தொழிலால் காணப்படும்--; (௭ - று,) 

இப்பாட்டின் பின் இரண்டடி - இவ்வதிகாரத்தின் ஏழாம்பாட்டிலும் 

வர் துள்ளது; வெவ்வேறுஆ?ரியர்ச்கும் இவ்வாறுறுபான்மை பொருளோடு 

சொல்லும் ஒற்றுமைப்படுவது இயல்பு; இதனை, சமகாலத்தில் வே; வேறு 

புலவராற் பாடப்பட்ட சிலப்பதிகாரத்திலும, மணிமேகலையிலும் இலவிடகத் 

துச் காணலாம். இவ்வடிகள், பழமொழியாக வழங்வெந்து சேர்த்துக்கொள் 

ளப்பட்டன வென்ராயினும், சமசியையாகச்சொண்டு பூர்த்திசெய்யப்பட் 

டன வென்ருயினும் கொள்ளவும் இடமுண்டு, 

எவ்வளவு மேன்மைப்படுத்தினாலும் சிற்றெருதுகள் தேரையிமுச்சமாட் 

டாமை போல, $ழ்மச்களும் தச்சகசாரியம்கட்கு உதவார் என்பதாம், எடு 

த்துக்காட்டுேவமையணி, 

சொய் புல் - வினைத்தொசை; பக்குவமான புல் என்றவாறு, இற்று 

தல் - சுத்தப்படுத்துதல், இணி, தீழ்றினும் என்பதற்கு - இன்பித்தாலும் 
என்றம் பொருள்கொள்ளலாம்; பிறவினையில், உண் என்னும்பகுதி ட! என் 

லும்விகுதிபெற்று மு.தல்நீண்டு ஊட்டுஎன நிம்றல்போல,தின் என்னும்பகுஇ 
(று என்னும் விகுதிபெற்று, மு.தல்நீண்டு தற்று என கிற்கு மென்ச; தற் 

ரூதோ நாய் சட்டால் ஈல்ல முயல்!” எனப் பழமோழியிலுங் காணலாம், 
வையம் - தேராதலை வையம் பற்றிய மங்சைய செண்ணிலர்?? எனச் கம்ப 
ராமாயணத்திலும் sroms, குண்டையென்பது - பால்பசா௮ஃறிணைப் 

பெய ராதலால், பூண்கல்லா என்னும் எதிர்மறைப் பலவின்பால்மு.ற்றைக் 

சொண்டத, வையம் - பெரும்பண்டியுமாம். (௪௦) 

 



௨௬௪ நாலடியார். [போருட் 

௩௬ - ஆம் அதிகாரம் --கயமை. 

௮ஸ்தாவது - மேல் இயல்சளுள் வெளிப்படையாசவுங் குறிப்பாசவுங் 
கூறப்பட்டுள்ள ஈற்குணங்கள் யாவு மிலராய மூடர்சகளது தன்மை; கய 

மை - மூடத்தனம். $ழ்மையென்னும் முன்னைய அதிசாரத்திற்ழோரத 

தன்மை முற்றும் கூறப்படாமையால், அதனையே கயமை யென்று வேறு 

பெயரிட்டு ௮வ்வதிசாரத்தைச் சார வைத்தார். 

கூடக. ஆர்த்த வறிவின ராண்டிளைய ராயினுக் 
காத்தோம்பித் தம்மை யடக்குப--மூத்தொழாஉர் 
இத்தொழிலே கன்றித் திரிதர் தெருவைபோற் 
போத்தருர் புல்லறிவி னார், 

(இ-ள்.) ஆர்ச்த அறிவினர் - (சல்விகேள்விகளினால்)கிறைச் த ௮றிவை 

யடையவர்,--அண்டு இளையர் ஆயினும் - வயதிர் சிறியராயிருர்தாலும், கா 

த்த ஓம்பி - (தமதுஜம்பொறிகளையும் தீயபுலன்களின்வழியே செல்லவொ 
ட்டாத) தடுத்துப் பாதுகாத்து, தம்மை--, அடக்குப - அடம்கயொமுகச் 

செய்வர்; புல் அறிவினர் - ௮ற்பமாகய அறியையுடையவர்,--மூச்தொலும்- 
லய.த முதிருந்தோறும், தீ சொழிலே கன்றி - தியசெயல்களிலேயே உழ 

ன்று வருந்தி, தரித்த - (ஒருபயனுமின்றித்) திரிர். த, எருவை போல் - 
சொறுச்சையைப்போல, பொத்த ௮ருர் - உள்தளையாயிருப்பது நீங்கமாட் 

டார்; (எ. று) 

அறிவுள்ளவர், உயதிற்சிறிய ராயினும் [இளமைமு,ச.ற்கொண்டே]இச் திரி 
யங்சட்கு வசப்பட்டுத் தயகாரியங்களைச் செய்யாமல் செய்தற்குஉரிய ஈல்ல 
சாரியங்களையே செய்து அடச்சமுடையராயிருப்பார்; அறிவில்லாசவரோ, 
அப்படியன்றித் தமதுஅயுள்முழுதும் தித்தொழில்களையேசெய்து வீண்கா 
லங்கழிப்பர் என்பது கருத்து, கொறுச்கை எவ்வளவுகாலஞ்சென்ராலும் 

மேல்தோற்றத்தில் தடித்திருச் தும் உள் துளைநீங்காதவாறுபோல, அறிவில் 

லாதாரும் எவ்வளவுவயதுசென்றாலும் மேல்தோற்றத்தில் தடி.த்தஉருவத்தி 

ன ராய் ரல்லோரைப்போலத்தோன்றினும் உள்ளே குற்றமுடையரா யிருச் 

குந்தன்மை நீங்கா சென்ச, ௮வ்வாறு இருப்பது தகுதியன்று என்பதாம், 

உவமையணி, இனி, எருவை என்பதற்கு - கழுசென்று பொருள்கொண்டு, 

அறிவில்லாசவர் சழுசென்னும் பறவைபோலக் குற்றம்நீங்கா ரென்றும் 
உரைச்சலாம்: சமுகு குரூரகுணமூுடைய பறவையென்பது பிர௫ த்தம். 

தீம்மைச்சாத்துஒம்புதல் - மனம்போனபோகச்கெல்லாம் போசா மல் 

ஈல்லறங்களையே செய்து தம்மை ஈரகத்துச்குஆளாச்காமல் பாதுகாத்துச் 

கொள்ளுதல். போத்து - பொத்து என்பது எதுகைசோச்ூ நீட்டல் விகாரம் 

பெற்றது; பொத்து - குற்றம், இனி, *துளையென்று பொருள்படும் பொசர்து 

என்னும் மொழி வலித்தலும் நீட்டலும் பெற்றுப் போத்து என்று ஆயிற்று? 

என்பாரும் உளர், மூத்தொறூஉம்--மூ - மூ. தனிலைத்தொழிற்பெயர்; ௮௪ 
பெடை, குறில்டகெடிலான இன்னிசையஎபெடை. தீ த்தொழிலே சன்றுதல்- 
இயதொழில்களையே செய்து தமும்புபடுதல், திரிதர் ௪, தா - துணைவினை,



பால்.] ௬௬ - ஆம் அதிகாரம்,--கயமை, ௨௩௫ 

இச்செய்யுளின் முன்னிரண்டடி. -- கரிகாற்சோழன் மிக்சஇளமைப் 
பருவத்திலேயே முடி சூட்டப்பட்டு அரசாளத்தொடம்யெ காலத்தில் முதிய 

வர்கள் அவனைக்குறித்து இவன் அறிவுகிரம்பாத இளமையுடையான்” என 
இசழ்ர் துகூற, ௮தனையுணர்ச்த அவ்வரசன் ஈத்த மயிரத் தன்தலை 
யில் முடித் துச்கொண்டு மு. துமைப்பருவத்துச்கு உரிய வேஷம் பூண்டு 

சபைக்கு வர்து ௮ம்மு.தியவர் மகிழும்படி ஒழுங்காக வியவகாரவிசாரணை 

செய்து கியாயமான நீர்ப்புன சொல்லின னென்பசைச் குறிக்கும் (உளர 
முடிவுசாணா னிஎமையோ னென்ற, ஈரைமுதுமக்ச ஞவப்ப - ஈரைமுடித் 
pF, சொல்லான் முறைசெய்தான் சோழன்”? என்னும் படிமோழிச்செய் 
பூளே நினைப்பூட்டுஇின் 0.௮, 

(திரியுர் தெரிவைபோல்" என்பதும் பாடம், (௧) 

௩௫௨. செழும்பெரும் பொய்கையுள் வாழிலு மென்றும் 
வழும்பறுக்க கில்லாவார் தேரை--வழும்பில்சர் 
நூல்கற்றக் கண்ணு நுணுக்கமொன் நில்லாதார் 
தேர்கிற்கும் பெற்றி யரி. 

(இ-ள்.) தேரை - தவளைகள்,--ஏன்றும் - எர்ராளும், செழும் பெரும் 

பொய்சையுள் வாழினும் - செழிப்பான [நீர்கிறைச்த] பெரிய குளத்தில் வா 
ழ்ந்சாலும், வமும்பு ௮லுச்சகில்லா ஆம் - (சமது உடம்பின்மேலுள்ள) வழு 

வழுப்பான அழுச்கை நீக்சிக்சொள்ளமாட்டாவாம்; (அதுபோல),--நுணுக் 
கம் ஒன்று இல்லாதார் - நுட்பபுத்தி சிறி தமில்லாதவர், வழும்பு இல் 8ர் - 

குற்றமில்லாத சறப்பையுடைய, நூல் - சாஸ்திரங்களை, க்றக்சண்ணும் - 
சற்றுப்பழடினாலும், தேர்டும்கும் பெற்றி - (௮ர் நூல்களின் உண்மைப்பெர 

ருளை) ஆராய்ச்தறியுச் தன்மை, ௮ரி.து - (அவர்க்கு) இல்லையாகும்; (எ-று) 

தவளைகள் பெரியநீர்நிலையிற் பலகாலம் வாழ்ர்தாலும் தமது உடம் 
பின்மேலுள்ள மாசைச் கழுவிச்கொள்ளமாட்டாமைபோல, மூடர்கள் பெ 
ரியநூல்களிற் பலசாலம்பயின்றாலும் தமதுஅறியாமைச்குற்றம் ஒழிர் து ௮வ 

ற்றின்உண்மையான கருத்துக்களை நுட்பமாகஅறியுச்தன்மை யில்லாசவரா 

வர் என்பதாம், எடுத்துக்காட்ட்வமையணி. உடம்பழுச்கை நீச்ச் சுத் 
தீப்படுத்தும் ஆற்றலுடைய கீரி லிருச்தும் அழுச்குரீங்காச தவளை போல, 

பலரையும் ஈல்ஃழிப்படுத்துர் திறமுடைய நூல்களிற் பழியும் பக்குவப் 

படாத £€ழ்மச்சுளுடையமனமென்பது கருத்து, 

இடம்பட மெய்ஞ்ஞானங் கற்பினு மென்று, மடங்காதா ரென்று 

மடங்கரர்-தடங்சண்ணா, யுப்பொடு கெய் பால் தயிர் காயம் பெய்தடினும், 

சைப்பரு பேய்ச்சுரையின் சாய்!” என்றது போன்றது, இச்செய்யுள், 

நூல் - உவமையாகுபெயர், நுணுச்சம்என்னும் பண்புப்பெயர், இங்கு 

அட்பமான அறிவுக்கு ஆகுபெயர், (௨) 
௩௫௩. சகணமலை ஈன்னட கண்ணின் றொருவர் 

கூணனேயும் கூறற் சரிதாற்--குணனமுங்கக் 
குற்ற முழைநின்று கூறுஞ் சிறியவர்கட் 
கெற்று லியன்றதோ நா,



௨௬௯௬ நால்டியார், [ போருட் 

(இ-ள்.) சணம் மலை சல் சாட - கஉூட்டமாடிய மலைகளையுடைய ஈல்ல 
சாட்டின் ௮ரசனே!--சண் இன்று - எதிரி லில்லாமல்[புறத்தில்] இருக் த, 

ஒருவர் குணன் ஏயும் - பிரரொருவரது ஈற்குணத்சையும், கூறற்கு௮ரி.த - 

எடுச்துச்சொல்வதற்கு(சாவெழுதல்) அருமையாயிருச்கும், (அல்வா றிருக்க, 

உழை மின்று - (ஒருவரது)எதிரில் நின்றுசொண்டு, குணன் அழுங்க - (ga 

7.து)ஈற்குணங்கள் அழியும்படி, குற்றம் கூறும் - குற்றங்களையே எடுத்த(ப் 
பலர்௮றிய)ச்கூறுன் ற,சிறியவர்சட்கு - அற்பபுச்தியையுடைய €ழோர்க்கு, 
௩ - காச்கு, எற்ரால் இயன்றதோ - (சசையினாலல்லாமல்)எப்பொருளாற் 

செய்யப்பட்டதோ?(அறியோம்); (எ - று,)--ஆல் - ஈற்றசை. 

ஒருவரதாற்குணச்சைப் புறத்திற் கூறுவது சாசாரணமாயினும் ௮வர் 
யாதுடினைப்பரோ வென்று அஞ்சவேண்டியிருக்க, அவ்வாறன் றி ஒருவரது 
எ.திரில்கின்றுகொண்டு அ௨ரதுஈற்குணங்களையொழித்துத் தீச்குணங்சளை 

யே கயவர் எடுச்துச்கூறுகன்றார்களே;௮௮ர துசாச்குத் தசையினாற்செய்யப் 
படாமல் ஏகோ ஒரு கொடிய பொருளாந் செய்யப்பட்டிருக்சகவேண்டு 

மென்று கவி வியர் துகூறியவாறு,பெரியோர்ச்குப்போல அ௮கர்ச்கும் சாக்குச் 

நீசையாற்செய்யப்பட்டசாயின் ௮வரும் பிறரதுற்குணங்களை எடுத்துச் 
கூறுவரேயன்றிக் குற்றங்களைச் கூறு ரென்பது, நறிப்பேச்சம். 

பின்னே:உழைகின்று” என ௨ர்தசனால், முன்னே!சண்ணின்ற” என்ப 
தற்கு - எதிரிலன்றிப் புறத்தில் எனச் கூறவேண்டியதாயிழ்று, இன்று - 

இன்றி யென்னும் எதிர்மறைக்குறிப்புவினையெச்சத்தின் இரிபு, சண் 
நின்று என்று பிரித்து, எதிரில் நின்றுகொண்டு எனச் கூறுவதிற் பொருட் 

சறப்பின்மை யறிச, (௩) 

௩௫௪, கோடேந் தகலல்குற் பெண்டிர்தம் பெண்ணீர்மை 
சேடியர் போலச் செயறேற்முர்--கூடிப் 
பு. அப்பெருக்கம் போலத்தம் பெண்ணீர்மை சாட்டி 
மதித்திறப்பர் மற்றை யவர், 

(இ-ள்.) கோடு ஏச்து ௮ல் அல்குல் பெண்டிர் - பச்சங்கள்உயர்ச் த 

HST Pp ௮ல்குலையுடைய குலமகளஸிர்,தம் பெண் நீர்மை - தமது பெண்தன் 

மையை, சேடியர்போல - (தமகச்குப்பணிவிடைசெய்யும்) பாங்கிய்போல, 

இருர்.த, செயல் - அலங்கா. ரஞ்செய்துசொள்ளுதலை, தேற்றார் - அறியார்; 

மற்றையவர் - வேசையர்களோவெளனின், புத பெருக்கம் போல - புதியநீர் 
கெள்ளம்போல,சம் பெண்டீர்மை-தமதுபெண் சன்மையை,மதிதத சாட்டி 

(அலங்காரஞ்செய்.துசொள்வதனால் தம்மைச்சண்டவர்) ஈன்குமதிக்கும்படி. 

வெளிக்குச்சாட்டி, கூடி - (அடவரோ$)சலர்த, இறப்பர் - ஈடப்பார்கள். 

குலமகளிர் அலங்காரங்களினால் தம்மைமதிக்சச்செய்து பிதரிடத் 

துப் பொருள்பறிப்பதில்லை, வேசையரோ அ௮ல்வாறுசெய்யார்) அதுபோல, 

யோக்கியர் தம.துற்குணங்களை வெளிச்குக்சாட்டி வியச்சச்செய்யாமல் 

அடங்இயிருப்பார்கள்; அ௮அயோச்யெரோ மிச்கமேன்மையுள்ளவர்போலக் 
தம்மைத்தாமே வெளிச்குநடித்துக்சாட்டி. வஞ்ித்துப் பிறரிடம் பொருள் 
பறித்துச்கொள்வார்கள் என்பதாம்,



பால்.] ௩௬- அம் அதிகாரம்.--கயமை,  ஆஆ௭ 

உபமானத்தைச்கூறி உபமேயத்தைப்பெறவைத்சசனால், பிறிதுமோமி 
தலணி. இஃவுவமையால், $€ழ்மக்கள் டம்பத்தன்மையில் கருத்துள்ளவ 

சென்றும், மேன்மக்கள் வெளியாடம்பரத்திற் கருச்துள்ளவரல்ல ரென் 
றும் வெளியாம், 

பு.துநீர்ப்பெருக்கு, தான்வரும் ஆற்றினது பழவெள்ளத்தையும் அடித் 
துச்சொண்டுசெல்வதுபோல, பரத்தையர் தாம்சேர்ச்.த செல்வாது செல் 

வம்முழுவதையும் பறித் தக்சொண்டு பிரிர் தசெல்வரென்பது பட கின்றது? 

ஆதவின்,பு தவெள்ளம் அவர்ச்குத் தொழில்பற்றிய உவமை,பின் னே:மற்றை 

யர்” என வர்ததனால், மூன்னே:பெண்டிர்”என்பது - குலமகளிரைச் குறிச் 
தது. மதித்து - மதிக்கச்செய்து; தன்வினை பிறவினைப் பொருளது. (௪) 

கடு. தளிர்மேலே நிற்பிலுந் தட்டாமற் செல்லா 
வுளிரீரர் மாதோ கய௨--ரளிநீரார்க் 
கென்னானுஞ் செய்யா ரெனைத்தானுஞ் செய்பவே 
யின்னாம்கு செய்வார்ப் பெறின், 

(இ-ள்.) கயவர் - €ழ்மச்கள்,--சளிர்மேலே நிற்பினும் - (மிசவும்மெது 
வான) தளிரின்மேல் நின்றாலும், தட்டாமல் - (ஒருவர்) சட்டிச்தள்ளாமல், 
செல்லா - இறங்கிப்போசமாட்டாத, உளி நீரர்-உளியின் தன்மையுடையவ 

ராவர் ; (இன்னும் அவர்கள்), அளி நீரார்க்கு-(பிறர் தன்பத்தைக்கண்டு இர 
ங்கும்) அருளையே இயற்கைச்குணமாகவுடைய பெரியோர்க்கு, என் ஆனும் 
செய்யார் - சிறியஉபகாரத்தையுஞ் செய்யமாட்டார்கள்; இன்னாங்கு செய் 

வார் பெறின் - (தமக்குத்) தன்பஞ்செய்பவரைப் பெற்றால்,எனைத.து ஆனும் 

செய்பவே - (அவர்கட்கு) எவ்வளவுபேருசவியையுஞ் செய்வார்கள்;(௪ - று.) 
— LOT $6 - கற்றசை, 

உளியானது மெதுவானபொருளிலும் தானேசெல்லாமல் ஒருவர்தட் 

டித்தள்ளியபின்னோ செல்வதுபோல, ழ் மக்கள் ஏவ்வளவுசிறியதகொழிலி 
லும் பிறர்ஏவாமல் பிரவே௫ிக்சமாட்டாரர்; உற்குணமுடையோர்ச்கு ஒருதவி 
யும் செய்யார்; அடித்து வருத்துங் கொடியோர்ச்கு எல்லாவற்றையுள் 

கொடுப்பார்கள் என்பத கருத்து, மூன்னிரண்டடி - உவமையணி, 

£விட்டுக் கருமஞ் செயவைத்த பின்னரும், முட்டா தவரை வியங்கொ 

ள்ல் வேண்டுமால், தொட்டச்கான் மாழ்குச் தளிர்மேலே நிற்பினுர், தட் 

டாமற் செல்லா துளி”? என்ற பழமோழ்ச்செய்யுள் இங்கு சகோச்சத்தச்சது, 

ஈபெபெற்றார் பிறந்தார் பெருரசாட்டார் பேருல, லுற்றா ருகச்சா ரென 
வேண்டார்--மற்றோ,ரிரணக்கொடுச்தா விடுவ ரிடாரே,ச॥ணங்கசொடுத்தா 

a6 தாம்””என்னும் நீதிவேண்பாவோடு இச்செய்யுளின் பின்னிரண்டடி. 
களை ஒப்பி. :லாய்வைச்.துச் கொல்லச் சுரப்பதால் 6ழ்””என்ருர் £ழ், 

அளிசீரர் - அருளையே இயற்சைக்குணமா.சவுடையவர் ) அல்லத, 

பிறர் ௮ளிக்கும்படியான [இரல்கும்படியான ] இயல்புடையவர், *இன்னாங்கு 

இசய்வார்க்குச்செய்ப” ஏன் றத, இலக்கணையால், அவர்பறித்துச்கொள்ள 
Hai இழப்பரென்பதைச் குறிச்கும். செய்வார்ப்பெதின்--*இயல்பின் 
விசாரம்,” (@) 
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௨௬௮ நால்டியார், [ போருட் 

௩ூடூ௬, மலைஈல முள்ளும் குறவன் பயந்த 
விளைநில முள்ளு முழவன் சிறந்தொருவர் 
செய்தரன் அுள்ளுவர் சான்றோர் கயந்தன்னை 
வைததை யுளளி விடும். 

(இ-ள்.) குறவன்---, மலை நலம் - (தனக்குஉ௨றைவிடமாகயெ) மலையி 

னது வளத்தை, உள்ளும் - நினைத்துக்சொண்டிருப்பான்; உழவன் - உழுது 
பயிர்செய்பவன், பயர்த - (தனக்குப்) பயன்கொடுக்குர் தன்மையுள்ள, விளை 
நிலம் - விளைஏன்ற நிலத்தை, உள்ளும் - நினைமத்துச்கொண்டிருப்பான்; 

சான்றோர் - (கல்விகேள்விசளாற்) பெரியராயிஜோர், ஒருவர் செய்த ஈன்று- 

(தமக்குப், பிறரொருவர்செய்த உபகாரத்தை, சிறந்து உள்ளுவர் - இறப்பாக 
கினைத்தக்கொண்டிருப்பார்; கயம்-சயவன் [€ழ்மகன் 1, தன்னை வைததை- 

(பிறனொருவன்) தன்னைச் திட்டியதையே, உள்ளிவிடும் - (மறவாமற்) கருதிக் 
கொண்டிருப்பான் ; (௪ - று.) 

குறவனுச்கு மலையிற் பழச்சமாதலால், அவன் ௮ர்தமலையின்வள த்தை 

யே கருதுவன் ; ௮அவ்வாஜே உழவன் தனக்குப்பயன்தரும் விளைநிலத்தின் 

வளத்தையே கருதுவன்;சான்றோர் இனை த் தணைசன் றியையும் பனைத். துணை 
யாகப் பாவித்துப் பிறனைப்பெருமைப்படுத்துதலையே மேற்சொண்டவ ராத 
லால், தமக்குப்பிறர்செய்தசன்றியையே கருதியிருப்பர்; இம்மூவர்ச்கும் இச் 
தச் குணங்கள் பழச்சமாயிருப்பதுபோல, ழோன் :ரன்மல்லதன்மே மறப் 
பத ஈன்று'”என்னும் மீ திப்படியன்றி தர்த்ததனை, யுள்ளத்தானுள்ளி யுத் 

அரா யூர்கேட்பத், துள்ளித் தாண்முட்டுமாக் £ழ்”? என்றவாறு தன்னைப் 
பிறர் திட்டியதையே மறவாமற் சருதிக்கொண்டிருப்பது அவனுக்கு 

இயற்கை யென்பதாம், 

இங்குச் சான்றோரையும் உடன்கூறியத, £மமசனது இழிவு தோன்ற 
ற்கு; அவனை கயம்” என்று ௮ஃறிணையாக்கூறியதும் இதுபற்றியே. குறம்- 

சாதிப்பெயர்) அதனையுடையவன் குறவன்: குறிஞ்சிகிலத்தில் வாழ்பவன், 
உழவன் - உழுதல்தொழிலுடையவன் ; மருதகிலத்தில் வாழ்பவன், Ap 
ந். து உள்ளுவர் என இயையும். சிறந்து - சிறக்க ; எச்சத்திரிபு, குறவன் உள் 
ளும் - செய்யு மென்முற்று அண்பாலுக்குச் சென்றது. (௬) 

௩௭. ஒருஈன்றி செய்தவர்க் கொன்றி யெழுந்த 
பிழைழாறுஞ் சான்றோர் பொறுப்பா--கயவர்க் 
செழுநூறு ஈன்கிசெய் தொன்றுதீ தாயி 
னெழுழூறுந் இதோய் விடும், 

(இ-ள்.) சான்றோர் - பெரியோர்,--ஒரு ரன்றி செய்தவர்க்கு - (தம 
க்கு) ஒருதவியைச் :செய்தவர்திறத்தில், ஒன்றி எழுச்ச - இடைவிடாது 
தொடர்ச்சியாகத் தேரன்றிய, பிழை நூறும் - நூறுகுற்றங்களையானாலும், 
பொறுப்பர் -(தமக்கு முன்பு௮வர்செய்த ஈன்றியைச் கருதிப்) பொறுத் தக் 

கொள்வர் : கயவர்க்கு - £ீழானவர்ச்சோவெனின்,--எழுநூறு ஈன்றி செ 
ய். -(ஒருவர் முன்பு) எழுதாறுஉபசாரங்களைச் செய்து, ஒன்று தத ஆயின்-



Lue. | ௩.௬ - ஆம் அதிகாரம்,.--கயமை. ௨௬௯ 
(ர ன்பு ௮வர்செய்வது) ஒருஅபசாரமாகுமானால், எழுநூறும் - (முன்செய்த) 
௮ச்.தஎழுநூறுஈன்றிசளும்,£.த.ஆய்விடும்-தயனவாசவேதோன்றும்;(௪ - D1) 

பெரியோர் தமக்கு முன்னே ஒருஈன்மைசெய்தவர் பின்னே பல 
தீமைகளைச் செய்தாலும் முன்செய்த௮ர்.தஒருஈன்மையையே கருதிப் பல 
இமைகளையும் பொறுப்பர்; ௮ற்பரோவெனின் அவ்வாறன்றி ஒரு திமையைக் 

கரு.திப் பலரன்மைகளையும் மறப்ப ரென்பது சருத்தா, இவ்வாறிருப்பது 
௮வரவரியற்கை யென்பதாம். (எழுநூறும் தீ.துஆய்விடும்” என்ற த, ௮ல் 

வெழுநாறு ஈன்றிகளும் €ழ்மச்களால் மறக்கப்படு மென்பது பற்றியாம், 
இனையளவு உதவி பனையளவாகக் சொள்ளப்பதெலினால், ௮வ்வொருசன் 
மையே ௮த்தமைகளையெல்லாக் கெடுச்கு மென்ச, 

ஒன்றுதவி செய்மினு மவ்வுதவி மறவாமற், பின்றையவர் செய்பிழை 

பொறுச்திவெர் பெரியோர், ஈன்றி பல வாக வொருஈவை புரிவ ரேலுக், 
சன்றிவெதன்றி மு.துகயவர் நினையா?” என்ற விலலிபுத்தூரார் பாரத 
ழம் இச்சருத்துடையதே., 4கொன்றன்ன வின்னா செயினு மவர்செய்ச, 

வொன்றுசன் றுள்ளச் செடும்”” என்னுச் திரக்தறளை இங்கே முன்னிரண் 
டடிகளோடு ஒப்பிடுக, 

நூறு,” “எழுதாறு” என்பன - மிகப்பல வென்பதற்குக் காட்டியவாறு, 

செய்தவர்க்கு - சான்கனுருபு சோடற்பொருளதாசகாமல் இடப்பொருள 
தாய் நிற்றலால், ௨ரபுமயக்கம். எழுதாறும் தீது - பன்மையொருமை 
மயச்சம், (er) 

௩௫௮, எட்டைப் பருவத்து மிற்பிறந்தார் செய்வன 

மோட்டிடத்துஞ் செய்யார் முழுமக்கள்--கோட்டை 
வயிரஞ் செறிப்பிலும் வாட்சண்ணாய் பன்றி 

செயிர்வேழ மாகுத லின்று, 

(இ-ள்.) வாள் சண்ணாய் - வாள்போன். ற சண்களையுடையவளே!-- 

இல் பிறச்தார் - உயர்குடி.யிற் பிறர் தவர்கள், ஏட்டை பருவத்தும் - பொரு 

ளஸின்மையால் தளர்ச்சியுண்டானகாலத்திலும், செய்வன - செய்யும் ஈற்சா 

ரியங்களை, முழுமச்கள் - மூடர்கள், மோட்டிடத்தும் - (பொருளுடைமை 

யால்) உயர்ந்தநிலையில் கின்றகாலத்திலும், செய்யார் - செய்யமாட்டார் 

கள்; (எதுபோலவெனின்),--கசோட்டை - (தனது) தர்தங்களில், வயிரம் 
செறிப்பினும் - பூண் சட்டினாலும், பன்றி--, செயிர் வேழம் ஆகுதல்இன் று- 

சோமிச்குரச்தன்மை யுள்ள யானையைப்போலப் போர்செய்யவல்லதாகுதல் 

இல்லை; (௪ - று.) 
பன்றியின் பற்சளுச்கு யானைத்தர்தத்இற்குச் சட்வெதுபோலப் பூண் 

சட்டினாலும் ௮து யானையாகாததுபோல, £ழ்மக்கள் மிச்சசெல்வம்பெர்ரு 
லும் மேன்மச்சள் வறுமைக்காலச்திற் செய்யுமளவும் ஈற்காரியல்கள் செய்ய 

மாட்டார்கள் என்பதாம். பன்றியுவமை, €ழ்மச்கள் தங்கட்கு எவ்வளவு 
பெருமைவக்தாலும் தங்கட்கு உரிய இழிகுணம் நீம்சா ரென்பதை வற்புறுத் 

தும். எடுத்துக்காட்டுவமையணி,
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ழ் ௪௪௧, ௧௮௪ - அங் சவிசசேர்டு இச்செய்யுளை ஒப்புரோச்குச, 

ஏட்டை-வறுமை, மோடு -உயர்ச்சி, பிறர்தபின்பு சல்விகற்றல் முதலிய 
அருச்தொழில்சளால் ரிறிதும் தளராதிருத்தல்பற்றி, கூடை *மூழுமச்கள்? 

என்றார் )உடம்பினாம் குறைவில்லாசவ ரென்றபடி, கோடு-பல், சோட்டை- 
உநபுமயக்கம். (௮) 

௩௫௯, இன்றாது மிர்நிலையே யாத மினிச்சிறிது 

நின்ருது மென்று நினை த்திருர்--தொன் றி 

யுரையின் ம௫ழ்ந்துதம் முள்ளம்வே ௫ 

மரையிலையின் மாய்ர்தசார் பலர். 

(இ-ள்.) (இன்று அதும் - இன்றைக்குச் செல்வமுடையகராவோம்; 
இ நிலையே ஆதும்-(௮ன்றி) இப்பொழுதே செல்வமுடையவ ராவோம்; இனி 

சிறிது நின்று அதம் - இனிமேல் சிலகாலங்கழித் தச் செல்வமுடையவரா 
கோம், என்று நினைத்து - என்று எர்தனை செய்துகொண்டு, இருர்து - 

(அறஞ்செய்யாமலே) காலங்கழித்து, ஒன்றி உரையின் மூழ்ர்த - இவ் 
வாறு மேன்மேற்சொல்லுதலினாற் சர்தோஷித்து, தம் உள்ளம் வேறு 

ஆ9 - (தாம்நினைச்தபடியெல்லாம் நேராமையால் இறுதியில்) தமதமனம் 

மாறுபட்டு, மரை இலையின் - தாமரையிலை போல, பலர் - அரேகர், 

மாய்ச்தார் - பயனின்றியே அழிர்தார்கள் ; (எ - று.) 

தாம்உள்ளசாலமெல்லாம் செல்வத்தையே எதிர்பார்த்து மனோராச்ச 

யஞ்செய்துசொண்டு சிறிதர் தருமஞ்செய்யாமம் சாலங்கழித்,து.த் தாம்கினே 

த்தபடி, ஒன்றும்டையாமையால் மனமழிர்து இறந்தவர் பலர் என்பது 

கருத்து. இ,சனால், “எண்பதுகோடி நினைச்தெண்ணுவன”' என்றபடி வீண் 
கற்பனையும், டம்பமாகப்பேசுதலும் ழோர்ச்கு இயற்கையென்பது பெற 
ப்பட்டது. உவமையணி. 

முதலிற் செழிப்பாயிருர் த பிறகு நாளடைவில் இரு தவிடத்திலேயே 

அழிதலில் கயகலர்ச்குச் தாமரையிலை உவமை, மரை - தாமரை யென்ப 

தீன் முதற்குறை, இனி, மரை என்பதற்கு - மான் என்றே சொண்டு, 
மான்கள் மேய்ந்த.தின்ற இலைபோல இருச்்தவிடந்தெரியாமல் அழிக்தார் 

என்று ஈலிர்துபொருள்கூறுவாரு முளர்; தின்பதற்குமுன் செழிப்பாய்க்சா 
ணப்பட்டுப் பிறகு சொரூபமேதெரியாமல் அழிவதில் உவமை, உரையின், 

ஐர்தனுருபு - ஏ௫ப்பொருளது. அதும்- சன்மைப்பன்மைமாற்று, 

:இன்னினியே"என்றும் பாடம், முதலடி. - மற்றுமோ?னை. (௯) 

௩௬௦. நீருட் பிறந்து நிறம்பசிய தாயினு 
மீரங் கிடையகத் தில்லாகு--மோரு 

நிறைப்பெருஞ் செல்வத்து நின்றக் கடைத்து 
மறைப்பெருங்க லன்ன ர௬ுடைத்௮. 

(இ-ள்,) கீருள் பிறரது - தண்ணீரில் உண்டா), நிறம் பசியத ஆயி 

லும் - பசயநிறமுடையசாயிருச்சாலும், கடை - ௪ஐ்டயானா ௮, அசத்து -
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தனதுஉள்ளிடத்தில், ஈரம் இல் அகும் - ஈரமில்லாசதாகும்; (௮தபோல),-- 
நிறை பெரு செல்வத்து கின்றக்கடைத்தும்-மிறைர் தள்ள பெரிய செல்கத் 

தில் இருர்தாலும், ௮றை பெரு சல் ௮ன்னார்- பாண்றயாஇய பெரியகல்லைப் 

போன் ற௨ர்களை [மனமிளகுதலில்லாதவரை], உடைத்து - உடையதாயிருக் 

ன்றது, (இவ்வுலகம்); (௭ - ௮.) 
எப்பொழுதும் தண்ணீரிற் டெச்தாலும் உள்ளீரமில்லாத சடைபோல 

எப்பொழுதும் செல்வத்திற்பழகினாலும் இளருதலில்லாத சகன்னெஞ்ச 

மூடைய மூடர் இவ்வுலகத்திற் பலர் உண்டு என்பது கருத்து, எடுத்துக் 
காட்டுவமையணி. 

மனத்தில் ஈரமாவது - இரப்பவர்க்கு ஈதல் மூதலியவற்றிற்குக் சார 
ண்மான தயை தாக்திணியம். ஒரும் -அசைகிலை; இனி, முன்னிலைப்பன்மை 
வினைமுற்றாய், நீர்௮றியும் என்றுமாம். நிறைப்பெருஞ்செல்வம் - இனி 
பவேண்டாமென்ழு திருப்திப்படுசற்குக் காரணமான மிச்சசெல்வம்; வினைத் 
தொகையில் ௨லி யியல்பாகவேண்டி௰து, எதுகைஈயம் கோக்க நகிறைப் 

பெரு என வலிமிக்ச தென்ச; இனி, முதனிலைச்சொழிற்பெயராச நிறை 

தலையுடைய பெருஞ்செல்வ மெனினுமாம். அறை - கற்பாறை. 

£வைகலு நீருட் இடப்பினும் கல்லிற்கு, மெல்லென்றல் சால வரிதாகு 

மல்தேபோல், வைகலு ஈல்லறம் கேட்பினும் கீழ்கட்குச், கல்லினும் வல்லெ 
ன்னு கெஞ்சு””என்ற அறநேறிச்சாரத்கோடு ஒத்த வாய்பாரடையத, இச் 

செய்யுள். (௧௦) 

  

எழாவது 

பன்னெறியியல், 

அஸ்தாவது - ஒன்றோடொன்று சம்பர்தமில்லாத பலவகைப்பட்ட 

நீதிகளைச் சொல்லும் இயல் என்று பொருள், பல-டகெறி--பன்னெறி; 

பலஎன்பது பிறிது. அகரம் கெட்டது. இச் நாலை அ௮.திசாரவடைவுசெய்த 

பதுமனார் பத்துச்செய்யுள்வீ2ம் சொண்ட ௮.திசாரங்களின் மேற்பட்ட 

செய்யுள்களை யெடுசத்துத் தணியே தரதிசாரமாக்கப் பொருட்பாலின் இறு 

தியில் வைத்தன ரென்ச, இர்த ஓர்௮திகாரம்தானே ஓரியலானமை அறிக, 

௩௭ - ஆம் அதிகாரம்--பன்னேறி. 

இதன் பொருள் முதலியன முற்கூறியவாற்றால் விளங்கும், 

௩௬௧. மழைதிளைக்கு மாடமாய் மாண்பமைந்த காப்பா 

யிழைவிளக்கு நின் றிமைப்பி னென்னாம்--விழைதக்க 

மாண்ட மனையாளை யில்லாதா னில்லக&் 

காண்டற் கரியதோர் காடு, 

(இ-ள்.) மழை திளைச்கும் மாடம் ஆய் - மேகம்தவழும்படியான உப 

ரிசையுடையதாய், மாண்பு ௮மைச்த சாப்பு ஆய் - றப்புப்பொருச்திய சா
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வலையுடையதாய், இழை விளச்கு கின்று இமைப்பின் - ஆப.ரணம்கள் விளச் 
குப்போல நிலைபெற்று விளங்கினாலும், -விழைதக்க-விரும்பத்தக்ச,மாண்ட 
மனையாளை-(ஈ.ற்குணங்களால்) மாட்சிமைப்பட்ட மனைவியை, இல்லா தரன்- 
பெற்றில்லாதவனத, இல்லகம்-வீடான2,--என் ஆம்-என்னபயனுடைய 

தாம்? (௮2), காண்டற்கு அரியது ஓர் சாடு - கண்களாழ் சாண்பதற்குங் 

கூடாத [மிகக்கொடிய] ஒருகாடுபோலும்; (எ - று.) 

எவ்வளவு செல்௨ச்ஏிறப்புடையதாயினும் ஈல்லமனையாளில்லாத வீடு 
சிறிதம்பயன்படாது என்பதாம். 

மழைதிளைக்குமாடம்--மேசத்திற்கும் மாடத்திற்கும் சம்பர்தமில்லா 

இருக்கச் சம்பச்தங்கற்மித் தக்கூறியத, தோடர்புயர்வுநவிற்சியணி; இதனை 

வட நூலார் ஸம்பந்தாதிசயோக்தீ யென்பர், இத, மாடத்தின் உயர்வை 

விளக்கும், 
இங்கு:மாடம்” என்றத,மேல்கிலை[உபரிகை]யைச் குறிக்கும். மாண்ப 

மைச்த சரப்பு - கள்ளர்முதலியோர் உட்புகமுடியாதபடி உறுதியாகச் காவல் 

செய்யப்படுதல், இழைவிளச்குகின்றுஇமைத்தல் - செல்வச்சிறப்பைச் குறி 

ச்கும், இழை- இரத்தினம்களிழைத்துச்செய்யப்பமுவதென ஆபரணத்தி 
ற்குக் கா.ரணச்குறி, இனி, இழைவிளக்கு நகின்றுஇமைப்பின் என்பதற்கு - 
நூல் திரிகளினாலாகய விளக்குக்கள் எப்பொழுதும் பிரகாடித்தாலும் என்று 
பொருள்கூறுவதிற் இறப்பின்மை யறிக, விளக்குச்கள் பிரகாஏிப்ப.த, வீட் 

டிற்கு மங்களச்குறி யென்பர், மனையாள் நற்குணஈர்செய்கையில்லாதவ 

ளாயின் உறவினர் விருர்தினர் முதலியோர் வர்.துசேர்தற்கு இடமில்லை 

யாதலால், அவ்வீடு, மிசச்கொடிய சாடுபோன்றதாகு மென்ச, 

ஈமனைமாட்டு யில்லாள்க ணில்லாயின் வாழ்க்சை, யெனைமாட்டித் தா 
யினு மில்”, ₹இல்லதெ னில்லவண் மாண்பானா லுள்ளதெ, னில்லவண் 

மாணாக்கடை””, இல்லா எசத்திருச்ச வில்லாச சொன் றில்லை, யில்லாளு 
மில்லாளே யாமாயி - னில்லாள், வலி௫டர்த மாற்ற முரைச்குமே லவ்வில், 

புலிடர்த அருய் விடும்!” என்னுஞ் செய்யுள்கள், இங்கு ஒப்பு சோச்சத் 
தக்கன, (௧) 

௩௬௨. வழுக்கெனைத்து மில்லாத வாளவாய்ச் கடந்அ 
மிழுக்கனைத் தாம்பெரு ராயி--னிமுக்கெனை த்துஞ் 
செய்குறுாப் பாணி சிறிதேயச் சின்மொழியார் 
கையுருப் பாணி பெரிது, 

(இ-ள்.) (மகளிர்),--வமுச்கு எனைத்தும் இல்லாச வாள்வாய் டெ 
தும் - குற்றம்சிறிதுமில்லாத வாளின்காவலி லிருச்தும், இழுச்சனே தாம் 

பெரூர் ஆயின் (உம்) - (கற்பொழுச்கத்தினின்று) தவறுதலைத் தாம்பெருத 
வரானாலும்,--௮ சில் மொழியார் - இனிமையாசப்பேசுஞ் சொர்களையு 

டைய ௮ம்மகளிர், இழுக்கு எனைத்தும்-சிறுகுற்ற த்தையாயினும், செய்குறு- 

செய்யாமல் தம்மைப்பாதுகாச்ச, பாணி - கரலம், சறிசே - சிறியசேயாம்; 

சை உறு பாணி - ஈல்லொழுக்சத்தைச் னசக்சொள்ளாத [ச.ற்பழிர்த]சால 

மோ, பெரிது - மிகப்பெரியதேயாம்; (௭ - ற).



பால்.] ௩௭ - இம் அதிகாரம். -பன்னேறி. ௩௨0௩ 

இத, பெரும்பான்மையாக மகளிரியற்கை கூறியபடி, இயற்சையிழ் 
சற்பொழுச்சமில்லாத மகளிரைக் கடுங்சாவலில்வைத்தாலும் அவர்கள் பெ 

ரும்பாலும் இழிவானசாரியங்களையே செய்வர் என்பதாம்; :சிறைசாக்குல் 

காப்பெவன்செய்யும் மகளிர், நிறைகாக்கும் சாப்பே தலை?” என்றூர் திநக் 

தறளிலும். 

வாட்சாவலாவது - வாளாயுதத்தைக் கையிலேச்தியவர்களாற் காச்சப் 
பெல்; வாள்போன்ற கொடிய காவ் லெனினுமாம். உம் - உயர்வு?றப்பு; 
இரண்டாமடியில் ௮ல்வும்மையைச் கூட்டிக்கொள்ச, அல்வும்மை - மகளிர் 
சாவல்காக்கப்பட்டுச் சிறி. துகுற்றஞ்செய்தற்கும் இடமில்லையாயினும் ௮வர் 

மனம் தீவழியிற்செல்லதலே பெரும்பான்மையென் பதை விளச்டிரின் றத, 

இழுச்சினைத் தாம் பெறுவராயின்? என்று பாடமோதுவாரு முளர், அப் 

பொழுது, மகளிர் கடும்சாவலிர் டெர்.தும் சிறிதுகுற்றஞ்செய்வராயின், கற் 
பில்தவறிய சாலம் பெரியதாகவும், ௮வ்வாறுதவராத சாலம் சறியதாசவும் 

ஆய்விடு மென்று சருச்.துக்கொள்ச, *இழுச்கு” என்றது, சற்பினின்று தவறு 

தலை. பாணி -பொழுது; (வேலையே யமயஞ் செவ்வி யேல்வையே பொழுது 
பாணி, காலை கொன் பதமே போழ்து காலப்பெயரீரைச்தாகும்'” என்பத, 

நிகண்டு, (6) 

௩௬௩, எறியென் றெதிர்நிற்பாள் கூற்றஞ் சிறுகாலை 
யட்டில் புசாதா எரும்பிணி--யட்டதனை 
யுண்டி. யுதவாதா ளில்வாழ்பே யிம்மூ£வர் 
கொண்டானைக் கொல்லும் படை, 

(இ-ள்.) எறி என்று எதிர் கிற்பாள் - (சன.துகணவன் சினங்சொ 

ண்டபோது என்னை) ௮டி” என்று சொல்லி எ.திர்த்துகிற்பவள், கூற்றம் - 

(௮வனுச்கு இறுதியைத்தரும்) யமன்போல்வாள்; சிறு காலை - உதயகாலத் 

தில், அட்டில் புசாசாள் - மடைப்பள்ளியில் (சமையல்செய்ய) நுழையாத 

வள், அரும் பிணி -(மருச்தினால்தணித்தற்கு) முடியாக சோய்போல்வாள் ; 
அட்டதனை உண்டி உதவாதாள் - தான்சமைத்த பொருள்களை உணவாச 

(சக்சணவனுச்கு) இடாமல் தானேஉண்பவள், இல் வாழ் பேய் - வீட்டில் 
வ௫ச்ன்ற பேய் போல்வாள் ; இ மூவர் - இச்த மூவரும், கொண்டானை 

கொல்லும் படை - (தம்மைச்) கொண்ட கணவரை உயிர்வரங்கும் ஆயுதம் 
போன்றவராவர் ; (எ - ஐ.) 

சணவன் சோபித்து ஏதாஇிலும் சொன்னால் எதிர்த் துமிற்ப தம், உண 
விற்குஉரிய காலத்தில் சமைச்சச்சொடங்காமையும், கணவன்விரும்பிய 

போது உணவிடாமையும், ௮ச்கணவனைச்கொல்வதற்கு ஒப்பாகு மென்பது 

கருத்து, 
கூற்றமே, யில்லிருர்.து தீங்கொழுகுவாள்?? என்றவாறு தனத 

இச்குணத்திஞல் கணவன் ஒடுங்ச உயிரொழிதர்குக் காரணமாசல்பத்தி 

அப்படிப்பட்ட மனைவியை :கூற்றம்” என்றும், சாலமறிர்து உணவிடாமை 
யால் அவலுச்கு வியாதிரேர்தற்குச் சா.ரணமாதல்பற்றி அவளை 6 அரும்



௬:௦௪ ~ ,காலடியார், [ பொருட் 

பிணி” என்றும், கணவன்பசியை சோச்சாமல் தானே உண்பதுபற்றி 

அவளை *பேய்”என் றும் உநவகப்படுச்திச்கூறினர், அ.ச சகைய மனைவியைப் 
பேயாச உருவகஞ்செய்தது, :'பேஎய்ப்பிறப்பிற்” பெரும்பசியும்?” என்ற 
வாறு பிறர்பசிசோச்சாமல் தன்பசியையே தீர்ச்குர் தன்மைய ளென்று குறி 
த்தற்கு, காட்டில் இரியும் பேயினும் வேறுபாடுதோன் ற்இல்வாழ்பேய்” என் 

ரூர்... இத்தகைய ரூவ. ராலும் கணவ ரதுஉயிர் வருந்து மாதலால், அவரை 

(சொண்டானைச்சொல்லும்படை” என்றே கூறினர், இறுசாலை - உச௰சா 

லம்) “Hope, றுகாலே”?* என்றார் பெரியாரும், மூன்றாமடியின் ஈற்றில் 
மூற்றும்மை கூட்டுக, அட்டில் - அட்டவில் என்பதன் தொகுத்தல், அட்ட 

இல் - சமையல்செய்யுமிடம். அட்டதனை உண்டி உதவாதாள் என்பதற்கு- 
தான்சமைத்ததை நீ உண்என்று இடாதவள் என்று பொருளுரைப்பினுமாம்; 

உண்டி. - உண்ணாதி ; முன்னிலையொருமைழுற்று, (௩) 

௩.௬௪. கடியெனக் கேட்டுக் சடியான் வெடிபட 
வார்ப்பது கேட்டு மதுதெளியான்--போத்.துமோ 
ரிற்கொண் டினிதிர௨ மேமுறுத லென்பவே 
கற்கொண் டெறியுந் தவறு. 

(இ-ள்.) (ஒருவன்),--கடி. என சேட்டும் - ((இல்வாழ்ச்சையை) மீக்இ 

விடு* என்று (பெரியோர்) சொல்லச் சேட்டும், கடியான்-டீச்சாதவனாய்,-- 
வெடிபட - (தலை) வெடித்துப்போம்படி, அர்ப்பத - (சாப்பறை டொண் 

டொண் என்று) ஒலிப்பதை, கேட்டும் - கேட்டபிறகும், ௮த தெளியான்- 
இல்வாழ்க்கை இச்தன்மையதெனச் தெரிர் தகொள்ளாதவஞாய்,--பேர்த் 

தும் ஒர் இல் கொண்டு - மறுபடியும் ஒரு மனையாளைச் கட்டிச்சொண்டு, 
இனித இருஉம் - சக்தோஷமாயிருச்கின் ற, ஏமுறுதல் - மயச்சமான 2,-- 

சல் கெண்டு எறியும் தவறு - கல்லையெடுத்துத் தன்மேல் தானே எறிந்து 

சொள்ளும் குற்றம் போல்வதாகும், என்ப - என்று கூறுவர், (அறிவுடை 

யோர்) ; (எ-ு,) 

ஈற்குணம்களும் புத்திரபாக்யெமு மில்லாதிருர்தாலும் மனைவியை 
விடக்கூடா தாதலாலும் மணஞ்செய்தபின் இல்வாழ்ச்சையிற் பலதன்பற்ச 

ஞண்டாதலாலும், இளமையிலே அவ்வில்வாழ்ச்கையை விட்டுத் த.றவறம் 

பூண்பா யென்று பெரியோர் ஈற்புச்திசொல்லவும் விடாமல், ஒருமளைவி 

இறச் தபோனபிறகு யாச்சைகிலையாமையையும் இல்வாழ்ச்சையிற் சிறிதும் 
இன்பமில்லாமையையும் பிரதியக்ஷமாகக்கண்டும் மனர்தெளியாதவனாய் 
ஒருவன் மற்றொருத்தியை மணஞ்செய்துகொண்டு ம௫ழ்ச்திருப்பத, தன் 
னைத்தானே சல்லாலெறிச்துசொள்வது போன்ற பெருங்குற்றமாகு மென் 

பதாம், உவமையால், சலராமல் தனச்குத்தானே ஈரசத்தைவிளைவித்துக் 
கொள்வ னென்பது பெறப்படும், ட 

கடி--டழ் - துறவு - சு அஞ் செய்யுளிற் கூறியதைச் காண்க, வெடி.பட- 
அச்சமுண்டாச எனினுமாம். ஆர்ப்பது - இங்குச சரப்பறையின் ஒசை, 
இரூஉம் - இருவும் என்னும் பெயரெசசம் விகாரப்பட்ட சொல்லிசையள 
பெடை. ஏமுறுதல்-- ஏமமுறுதல்; இன்பமில்லாததை இன்பமுள்ளதுபோ 

ல் கரு டியங்குதல், ் (௪)



பால். ] ௩௭ - இம் அதிகாரம்,--பன்னேஜி, ௩.௦௫ 

௩௬௫. தலையே சவமுயன்று வாழ்த லொருவர்க் 
கிடையே யினியார்கட் டங்கல்--சடையே 
புணராதென் றெண்ணிப் பொருணசையாற் றம்மை 
யுணரார்பின் சென்று நிலை, 

(இ-ள்.) ஒருவர்க்கு--,-- சவம் முயன்று வாழ்தல் - தவத்திற்குஉரிய 
ஒழுக்சங்களில் முயத்சசெய்து உயிர்வாழ்வ த, தலையே - முதன்மையான 
செய்கையே[உத்தமமாகும்]; இணனியார்சண் தங்கல் - ஈற்குணற்செய்கைக 
ளையுடைய மனைவியருடன் கூடிவாழ்தல் [இல்லறவாழ்க்சையிற் பொருர் 
தல்], இடையே - நடுத்தரமான [மத்தியமமாகும்] ; புணராது என்று 
எண்ணி - இடையாதென்று நினைத்தும், பொருள் ஈசையால் - செல்வத்தி 

னிடச்.த ஆசையினால், தம்மை உணரார்மின் - தமத குடிப்பிறப்பு நுதலிய 

வற்றை அறியாதவர்களின் பின்னே, சென்று கிலை-போய் கிற்பத,கடையே-. 
சடைப்பட்டதசே [அதமமாகும்] ; (௪ - று,) 

மனிதர் த.றவறம்பூண்டு தவஞ்செய்து வாழ்வது மூச்யெமான த; இல் 

லையாயின் கற்புடைமனைவியோடு இல்லறத்தில் வாழவாவது வேண்டும் ; 

இல்விரண்டுமில்லாமல் பொருளாசையினால் லோபிகளைப் பின்தொடர்ச்.த 
யாரிப்பது மிகவும் இழிவு என்பது, கருத்து, 

இனியார்சண்தங்கல் இடையே என்பதற்கு - ஈந்குணமுடையாரோடு 
கூடி வாழ்த லென்று உரைப்பாரு முளர், புல்லா, அகம்புகுமி னுண்ணுமி 
னென்பவர்மாட் டல்லான் , மூகம்புகுத லாற்றுமோ மேல்,” *அருத்தஞ் 

செறிக்கு மறிவிலார்பின் சென், ஜறெருத்திரைஞ்ச கில்லாதாம் மேல்””என்று 
ழ்ச்கூறியுள்ள தனால், உதா ரகுணமுடையோரிடச்.து இரப்பத ஈல்லதென் 

௮ம், லோபிசளிடத்து இரப்பது தயதென்றும் அறிக, (௫) 

௩௬௬, கல்லாக் கழிப்பர் தலையாயார் நல்லவை 

அவ்வாக் கழிப்ப ரிடைகள்கடைக 

ளினிதுண்ணே மாரப் பெறேம்யா மென்னு 
முனிவினாற் ஈண்பா டி.லர். 

(இ-ள்.) தலையாயார்- தலைமையான அறிவையுடையோர் [உத்தமர்], 

கல்லா - (ஞான நூல்களைக்) கற்று, கழிப்பர் - காலங்கழிப்பர்; இடைகள்- 

நடுவாயினோர் [மத்தியமர்]) ஈல்லவை - தருமவழியார்கடைச, ச பொருள் 
களை, துவ்வா - அனுபவித்துச்சொண்டு, கழிப்பர் - காலய்சழிப்பர்) 
கடைகள் - தழாயினோர் [அதமர்]) யாம் - சாம், இனிது உண்ணேம் - 

இனிமையான உணவுகளை உண்ணப்பெற்றிலோம்: ஆர பெழேம் - 

(செல்வத்தை) நிரம்பப்பெற்றிலோம்,” என்னும் - என்றுகரு துகின்ற, முனி 
வினால் - வெறுப்பினால், கண்பாடு இலர் - (இரவிலும்) அச்சமில்லாமல் 

வருச துவர்; (௪ - ற.) 

தத்துவஞானத்திற்குஉரிய நூல்களைச் சற்றுப் பொழுத] போச்குவத 

உத்தமர்தொழில்; ஊழ்வினையாற் கடைச்சமட்டில் திருப்.தியாய்ச் ௪௪.25 

யலுபவிப்பது மத்.தியமர் சொழில்) எவ்வளவு கிடைச்சாலும் திருப்தியில்" 
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௩௦௬ நாலடியார். [ போருட் 

லாமல் செல்வத்திற்சாச ஏச்சங்சொண்டு அலைவது அ௮தமர் சொழில் 

என்பதாம். | 

சல்லா, துவ்வா - செய்யா என்னும் வாய்பாட்டு உடன்பாட்டு இறர்த 
சால வினையெச்சம், $உண்ணேம், ஆரப்பெழேம்” என்பன - வெறப்புக் 
குறிப்பன, கண்பாடு - கண்படு என்னும் முதனிலை திரிர்ச தொழிற்பெயர்; 
சண்படுதல் - கண்ணுறங்குதல், (சு) 

௬௬௭, செர்நெல்லா லாய செழுமுளை மற்றுமச் 
செர்நெல்லே யாகி விளைதலா---லக்நெல் 
வயனிறையக் காய்க்கும் வளவய லூர 

மகனறிவு தந்ைத யறிவு, 

(இ-ள்.) செர்கெல்லால் ஆய செழு முளை - செர்நெற்சளாலுண்டா 
இய செழிப்பான முளைகள், மற்றும் - பின்னும், ௮ செர்செல்லே ஆ விளை 

தலால் - அ௮ர்தச்செச்நெற்பயிராகமே ஆய் மேன்மேல்விளைதலினால்,---௮ 

செல் - அப்படிப்பட்ட செச்நெற்பயிர்கள், வயல் நிறைய காய்க்கும் - கழ 
னிசள்நிறையும்படி. விளைசன்ற, வளம் - செழிப்பையுடைய, வயல் - வயல் 

களாற் [மருதநிலத்தாற்] சூழப்பட்ட, ஊர - ஊர்களையுடைய பாண்டியராச 

னே !---தந்ைத அறிவு - தசப்பனத அறிவே, மசன் அறிவு - மமன2 of 
வாகும்; (௭ - று,) 

செச்செல்லின் முளையினால் ௮ர்சசெல்லே விளைவதபோல, ஒருகுலச் 
நில் தர்தை ஈரற்புத்தியுடையனாயிருர் சால் ௮வன்மகனுச்கும் ௮வ்வாறே ஈற் 

புத்தி யுண்டாகு மென்பதாம். தர்தையறியவே மசனது௮றிவென்று அநு 

மானித்து அறியப்படு மென்ச, மகனது௮றிவு இத்தகையதென்று தச் 
தையின றிவைச்சொண்டு உய்ச்துணரப்படுகலால், இத - எதுவணி, 

தந்தையே மைச்தனாசப் பிறக்கிறான்”, மகனுரைச்குச் தர்தைஈலத் 
os” என்பன இங்கு சோச்சத்தச்சன, *சோச்யெறிசல்லாச் தம்முறுப் 

புச் கண்ணாடி, கோச்சி யறிப வதுவேபோ - னோச்்ச), முகனறிவார் முன்ன 
மறிப வே, மகனறிவு stags யறிவு”? என்ற பழமோமிச்செய்யுளிலும் 
இச்செய்யுளின் ஈ.த்றடி பயின்றுள்ள து, 

செச்கெல் - சாலியென்னுஞ் சிறச்ததொரு சாதி செல், முளை-சொழி 
லாகுபெயர், விளைதலால் என்பதி லுள்ள *ஆல்” உருபு - ஞாபகவேதுப் 
பொருளில் வரத. (௭) 

௩௬.௮. உடைப்பெருள் செல்வருஞ் சான்றோரும் கெட்டுப் 

புடைப்பெண்டிர் மக்களுங் சீழும் பெருகிக் 
கடைக்கா றலைக்கண்ண தா௫க் குடைக்கால்போற் 
தழ்மேலாய் நிற்கு முலகு. 

(இ-ள்.) உடை பெருஞ் செல்வரும் - சொன்றுதொட்டுவர்த பெருஞ் 
செல்வமுடையவர்களும், சான்றோரும் - (கல்வியறிவு நிறைர்த) பெரிய 

வர்களும், செட்டு-(தல்கள் சங்சள துகிலைமை) மாறிப்போய், புடை பெண்



பால்.] ௩௭ - இம் அதிகாரம்.--பன்னேழி. ௩௦௭ 

டிர் மக்சளும் - (இழிகுணமுடைய) வைப்பாட்டிசளின் பிள்ளைகளும், 
தீமும் - (குலம் அறிவு குணம் முதலியவற்றிற் குதைர்த) ழ்மச்களும், 
பெரு? - (செல்வத்தினால்) விருத்தியடைர்த,--சடைக்சால் Svs soir 
ணது ஆ - சாற்புறத்திலிருக்கவேண்டி௰யத தலைப்புறத்இ லிருப்பதாக, 

(இவ்வாறு ஆதலினால்) ,--குடை சால் போல் - குடையினத சாம்புபோல, 
உலகு - உலகமானது, £ழ் மேல் ஆய் நிற்கும் - தழ்மையடைசற்கு உரியது 
மேன்மையுடையதாக நிற்குர் தன்மையுடையதாகும் ; (௪ - று.) 

பரம்பரையாகப் பெருஞ்செல்வமுடையவர்களும் இயற்கை ஈர்குணமு 
டைய பெரியவர்களும் தமதுபெருமை கெட்டுப்போதலாலும், குலத்தினா 
லும்குணத்தினாலும் மிகத்தாழ்ர் தவர்கள் பெருஞ்செல்வம்பெற்றுப் பெருமை 

யுடன் வாழ்தலாலும், இப்படியும் மாறிவிடுகின்றதே என உலசவியற்கை 
சோக்டுப் பிறர் த ௮நுதாபத்தால் எடுத்துச்கூறியவாறு, புணர்சடல்சூழ் 

வையசத்துப் புண்ணியமோ வேறே, யுணர்வதுடையா ரிருப்ப - வுணர்விலா, 
வட்டும் வழுதுணையும் போல்வாரும் வாழ்வரே, பட்டுர் தூலு மூடுத்து?? 

என்று €ழ் ஈன்றியில்செல்வத்து வர் துள்ள செய்யுளோடு இதனை ஒப்பி?ச , 

குடைச்காம்பு கவிழ்த்துப்பிடிச்சப்பவ.து முற்சாலச்து வழச்சம் போலும், 

கெட்டு, பெரு, ஆக இவை - காரணப்பொருளஎனவாய் வர்த செய 

வெனெச்சங்களின் திரிபுகள், உலகம் €ழ்மேலாவதற்கு இவையே காரணம், 
புடைப்பெண்டிர் - பொருள்கொடுப்பார்பக்கல் சாரும் பெண்க ளெனக் 
காரணப்பொருளது, கடைச்சால் - ௮ங்கு இருத்தற்குஉரிய பொருளுச்கு 

இடவாகுபெயர், (௮) 

௬௬௯. இனியார்தர் நெஞ்சத்து நோயுரைப்ப வர்கோய் 
தணியாத வுள்ள முடையார்--மணிவரன் றி 

வீழு மருவி விறன்மலை ஈன்னாட 

வாழ்வின் வரைபாய்த னன்று. 

(இ-ள்.) மணி வரன்றி- இரத்தினம்களை வாரிச்சொண்டு, வீழும் - 
விழுன்ற, ௮ருவி - நீோரோடைகளையுடைய, விறல் மலை - வெழ்றிபெத்த 

[மிசச்சிறச்த] மலைகளையுடைய, ஈல் சாட - ஈல்லபாண்டியசாட்டரசனே!.... 

இனியார் - ஈல்லெேேிதர், தம் நெஞ்சத்து சோய் உரைப்ப - sugua sa 
லுள்ள வருத்தத்தை எடுத்துக்கூறியபிறகும், ௮ சோய் தணியாத - அர்த 

வருத்தத்தை மீச்சமாட்டாத, உள்ளம் உடையார் - (வலிய) மனமுடையவர் 

கள், வாழ்வின் - உயிர்வாழ்வசைச்காட்டிலும், வரை பாய்தல் - மலையின் மீது 

cA AM pig உயிர்விசெல், ஈன்று - ஈல்லதாம் ; (எ - று.) 

ஈல்லசிரே௫சரது மனத்துன்பத்தை அவர்கூறுமுன்னமே குறிப்பறி 

ர். த 'உடுச்கையிழச்தவன்கைபோல வாக்கே, யிடுச்சண்களைவதாம் ஈட்பு 19 

என்றபடி. மீச உதவவேண்டியிருக்க அவர் எடுத் தச்கூறியபிறகும் மீச்சமாட் 

டாத வலியமனமுடையவர் உயிர்வாழாது வலுவில் உயிர்விடுசலே ரல்லது 

என்பது கருத்து, ஈண்ப.ரதூதுன்பங்களைத் தணியாமல் உயிர்வாழ் தலித் 

பழிபாலங்கள் பெருகுதலால், ௮,தனினும் உயிர்துறத்தலே ஈல்ல தாயிற்று;



௬௩0௮ நாலடியார், [போருட்பால். ] 

தம்மால் ௮,ச துன்பத்தை நீச்கச்கூடினும் கூடாவிடினும் ௮தில்மனஞ்செல் 

லாத பாவிச ளென்றற்கு, (தணியாதவுள்ளமுடையார்” என்றார். “இனியார் 
தீர்செஞ்சத் துகோயுரைப்ப'என் றதனால், %'தோழனோடுமேழைமைபேசேல்!” 

என்ற நிலை கடர்த பெருர் துன்பத்தைச் குறித்தவாறு, (௧) 

௩௭௦, புதுப்புன௮ம் பூங்குழையார் ஈட்பு மிரண்டும் 

விதுப்பற சாடின் வேறல்ல--புஅப்புனஓம் 

மாரி பறவே யறுமே யவரன்பும் 

வாரி யறவே யறும். 

(இஃள்.) புது புனலும் - புதியறீர்வெள்ளமும், பூ குழையார் ஈட்பும்- 

அழூய சாதணியையுடைய வேசையர்களது சிசேசமும், இரண்டும்- இரண் 

டையும், விதுப்பு ௮ற நாடின் - விரைவில்லாமல் [நிதானமாக] ஆராய்க்து 

பார்த்தால், வேறு அல்ல - வேறுபவெனவல்ல [இரண்டும் ஒருதன்மை 

யடையனயே] ; (எவ்வாறெனின்,--) புத புனல் - புதிய நீர் வெள்ளம், 

மாரி அற - மழை நீம்இனால், அறும் - ஒழியும்; ௮வர் அன்பும் - அவ்வே 

சையரது சிசேசமும், வாரி ௮ற - பொருளின் வருவாய் நீங்கினால், அறும் - 

ஓழிர் துபோம்) (௭ - று,) 

மழை ௮திசமாகப்பொழியும்போது மிச்குப்பெருகு ௮ தகின்றமாத் இ 

ரத்தில் ஒழியும் புதுரீர்ப்பெருச்குப்போல, பொருள் ௮திசமாசச் சொடுச் 

கும்போது அன்புகாட்டி அதுகுறைச்தமாத்திரத்தில் ௮ன்புகுறையுக் தன் 

மையுடையலர் வேசைய ராதலால், அப்படிப்பட்ட வஞ்சனைச்குணமுடை 

யவரோடு கூடிப்பழகுதல் வேண்டாவென்பத கருத்து. எடுத்துக்காட்டு 
வமையணி, அடுத்த அதிகாரத்தின் மு,தற்செய்யுளும் இச்சருத்தடையதே, 

இனி, விதுப்பறராடின் என்பதற்கு - விருப்பமில்லாமல் ஆராய்ச் தபா 

FESTA என்றும் பொருள்கொள்ளலாம்; ஒருபொருளை ஆராயும்போது 

அதனிடத்து விருப்பு வெறுப்பின்றி ஆராய்ச் தால்தான் உண்மைவிளங்கு 

மென்பது, நூல் தணிபு; ''சாய்த லவத்த லசற்றி யொருபொருட்ச, ணாய்த 

ல.றிவுடையார் சண்ணதே-காய்வதன்ச, ணுர்றகுணர் தோன்றாதாகு முவ 

ப்பதன்கண், கு.ற்றமுர் தோன்றாச் கெடும்,” 4 வாரம்பட்டுழித் தியவுஈல்ல 

வாச், தீரச்சாய்ச் ழி ஈல்லவுர்தீயவா, மோரும் வையத்தியற்கை ”” என்பன 

காண்க, 

பொ.துமகளிரதுதன்மையைச் கூறும் இச்செய்யுளை இங்குவைத்தத, 

இனிவரும்௮திசாரம் இன்னதெனத்சோத்றுவாய்செய்தற்குப்போலும்.(௪௦) 

மபோருட்பால் முற்றுப்பெற்றது, 

 



மூன்றாவது 

காமத்துப்பால, 

அஃதாவது - பொருளைச் துணைச்சா.ரணமாகவுடையதாய் இம்மையை 
மாத்திரமே தருர் தன்மையையுடைய காமத்தைக் கூறும் பாகம்; சாமமெ 
ன்பது, ஒருசாலச்திலே ஒருபொருளால் சுவை ஒளி ஊறு ஒசை சாற்ற 
மென்னும் ஐம்புலன்களையும் ௮னுபவித்த.த்சிறப்புடைய காமவின்பத் தினை, 

பலவகைசசுவைகளுள் இன்பச்சுவையொன்றனைமாத்தரமே இப்பாலில் 

மூன்று௮.இிகொரங்களாலும் மிகுத்துச்கூறுகன்ரார், 

Qess சாமத்துப்பால் - ௩௮ - அம் அதிகாரம் இன்பதுன்பவிய லென் 

லும், இறுதி இரண்டு ௮திசாரம்கள் இன்பவியலென்றும் இரண்டு உட்பிரிவு 
களை யுடையதாய் அமைச்சப்பட்டது; ('கடையின்ப வகைதான் கருதி 

னிரு௨சை, யின்பதுன்ப வதிகார மொன்றே, யேனை யின்ப ௨திசார மிர 
ண்டே”” என்ற பழைய உரைச்சூத்திரத்சை உணர்க. 

இத), பதுமனாரால் வகுச்சப்பட்ட பாகுபாடு, சில உரையா?ரியர்கள், 

இர்.நாலின் சாற்பது ௮திகாரங்களுள் முதற் பதின்மூன்று அதஇிசாரக்களை 
அறத் துப்பாலாகவும், அடுத்த இருபத்தாறுஅஇிசாரம்களைப் பொருட்பாலா 

சவும், இறுதியதிசார மொன்றை மாத்திரம் காமத்துப்பாலாசவும் வகுத் துக் 

கூறியுள்ளார். அ௮சப்பொருட்ளெவிச்துறை முதலிரண்டு௮இிகாரம்களில் 

இல்லாமையும், இற தியதிகாசத்துமாத்திரமே உள்ளமையும் அவர் அவ்வாறு 

சொண்டதற்குச் காரண மென்பர். 

முதலாவது 
௦ Oo * ௦9 

இன்பதுன்பவியல, 
அஃதாவது - ஒருசார் இன்பத்தையும் ஒருசார் துன்பத்தையும் திருவ 

தாகிய தன்மையைச் கூறும் பிரிவு என்பதாம். இத பொதுமகளஸிரின்சேர் 

ச்சை யாதலால் அவ்விரண்டுதன்மையையுச் சருவ தென்பது வெளிப்படை, 

(இன்பத். துன்பவியல்” என்றும் வழங்குவது உண்டு,) இங்கு தர் ௮இகாரம் 

தானே ஓரியலாமை ௮றிச, 

  

௩௮ - ஆம் அதிகாரம்--போதுமகளிர். 
அஃதாவது - தமதாலதக்தைப் பொருள்கொடுப்பார்யாவர்ச்கும் விழ்ப 

தல்லாமல் ௮,தற்கு ஆவார் ஆகாதார் என்னும் வரையறையில்லாச மகளி 
ரத இயல்பு ; அவர் ஒருவர்க்கே வாழ்ச்சைப்படாமல் பொருள்கொடுப்பவர் 

ச்செல்லாம் வாழ்ச்சைப்படுதலால், : பொதுமகளிர் ” எனப்பட்டனர், இவ 

சத தன்மையை முன்னையஅஇசாரத்தின் ஈற்றச்செய்யுளில் எடுத்துக்கூ.றித் 

தோற்றுவாய் செய்தவதனால், ௮.திசா.ரமுழைமையை ௮றிச, 

௩௭௧. விளக்கொளியும் வேசையர் ஈட்பு மிரண்டுர் 
துளக்கற சாடின் வேறல்ல---விளக்கொளியு 
ரெய்யற்ற கண்ணே யறுமே யவரன்புங் 
கையற்ற கண்ணே யறும்,



௩௧௦ நரலடியார். | காமத்தப் 

(இ-ள்,.) விளக்கு ஒளியும் - விஎக்னெது பிரகாசமும், வேசையர் 
நட்பும் - பொதுமகளிரது அன்பும், இரண்டும் - ஆகிய இரண்டையும், 

தளச்கு ௮ற சாடின் - சஞ்சலமில்லாமல் ஆராய்ச்துபார்த்தால், வேறு 

அல்ல - வேறுவகைப்பட்டனவல்ல[இரண்டும் ஒருதன்மையனவே]; (எவ் 
வாறெனின்,--)விளச்கு ஒளியும் - விளக்னெத பிரகாசமும், நெய் Hop 
கண்ணே - மெய் வற்றிய அப்பொழு?த, அறும் - நீங்கும் ; ௮வர் அன்பும் - 

அந்தப் பொதுமகளிரத அன்பும், கை ௮ற்ற கண்ணே - கையிற் பொருள் 

கொடுத்தல் குறைர்தபொழுதே, அறும் - நீங்கிவிடும் ; (௪ - று.) 

விளக்சன்பிரகாசம் ௮தில்விடப்படும் செய் வர்றியபொழுது நீங்குதல் 

போலவே, வேசையர்ஈட்பும் பொருள்வருவாய் ௮ர்றபொழுதே ௮ற்றுப்போ 

மென்பதாம் ; இதுவும் மேலைச்செய்யுள் போன்றதே. இதனால், உள்ளூ£ 

அன்புபாராட்டாத பொதுமகளிரின் போகம் இனியதன்று என்பது; 

கூறப்பட்டது. ! வேறல்ல! என்பது - காரணம்உள்ளவளவே சாரியம்கிகமு 

மென்றபடி, 

வேசையர் - வேஞ்யா என்பதன் திரிபான வேசையென்பதன் பன்மை. 

அளக்கு - துளங்கு என்ற முதணிலை இரிர்த தொழிற்பெயர் ) துளம்குதல்- 

சலித்தல். சை என்பது - கைப்பொருளுக்கு ஆகுபெயர். (௧) 

௩௭௨, ௮ங்கோட் டகலல்கு லாயிழையா ணம்மொடு 

செல்கோடு பாய்துமே யென்ருண்மன்--செங்கோட்டின் 

மேற்காண மின்மையான் மேவா தொழிந்தாளே 
காற்கானோய் காட்டிக் சலுழ்ந்து, 

(இ-ள்.) ௮ம் சோடு ௮சல் அல்குல் ஆய் இழையாள் - அழயெ பச்ச 

ங்சளுயர்ச்து ௮கன்ற அல்குலையுடையவளும் ஆராய்ச் தணிச்ச ஆபரணமங்ச 
ளையுடையவஞுமான பொதுமகள்,--௩ம்மொடு-ஈம்மோடுகூட, செம் கோடு 

பாய்தும்-செம்மையான மலையுச்சியில் ஏறி ௮தனினணின் றம் (சாம்இருவரும் 

ஒருசே.) விழுவோம், என்றாள் மன் - என்று (எம்மிடத்திற் பொருள்பெ 

றும்போது அன்புசாட்டி) உறுதியாகச் கூறினாள்; காணம் இன்மையால் - 

(add gH) பொருளில்லாமையால், (இப்போது), செம் கோட்டின்மேல் 

மேவாது-செம்மையான மலையுசசிபின்மேல் ஏறிவீழ்தற்கு (ஈம்முடன்) கூட 

வராமல், கால் கரல் சோய் காட்டி -*எனதுசாலில் வாதசோய்வச் துள்ள து 

(அதனால் உடன்வரமுடியவில்லை” என்று பொய்க்காரணஞ்சொல்லிக்) சாண் 

பித். து, கலுழ்ர்து-(பொய்யாகவே) அழுது, ஒழிச்தாள்-(எம்முடன்வரா) 

நீங்இனாள் ; (௭ - று.) 

(நீ மலைமேல்ஏறி லீழ்ச் சாலும் சானும் உன்னுடன் விழுவேனேயன்றி 

உன்னைவிட்டு ஒருகணமும் உயிர்பிழைத்திரோேன்'என்று என்னிடம் பொருள் 

பெறும்போது அன்புசாட்டி உறுதி கூறிய பொதுமகள், இப்போது எனக்கு 

சேர்ச்த பெரியதொரு ஆபத்தினால் யான் மலைமேலேறி விழும்புடி. நேரிட, 

அப்போதும் அவளைப்பிரிய மனமில்லாமல் அவளை உடன்வரும்படி சான் 

அழைத்தபோது, பொருளில்லாமையரல், தன துசாவில் சோய்௨ச்சதுசாச
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ணமாச உடன்வரச்கூடவில்லை யென்று பொய்க்சாரணஞ்சொல்லி அழுது 

என்னைவிட்டு நீங்கப்போயினாள் என்பதாம், இதனால், பொதுமகளிர் ஆட 
வர்மீத உள்ளூர அன்ஏிபாராட்டாமல் உழுவலன்புடையவர்போல வெளிக்கு 
நடித்துப் பொருளையே பிரகானமாகக்சொண்டு வஞ்?த்து அதனைப் பறிப்ப 

சென்பது கூறப்பட்டது, :: அன்பின் விழையார் பொருள்விழையு மாய் 

தொடியா, ரின்சொ விழுக்குத் தரும்!” என்னுச் திநத்தறள் இங்கு நோக் 

சத்.தச்சத, *ராவார வேண்டும் விதஞ் சொல்லுவா ௬னை நான் பிரிர்தாற், 

சரவேனென்றேயிருர் தொச்சவுண்பார்கள் சைதான் வ௱ண்டாற், போய் 

வாருமென்று நடுத்தலைச்சே குட்டும் பூவையர்!” என்பதும் சாண்ச. 

செல்வம்பெற்றபோது ௮ல்வாறுகூறியவள் செல்வமில்லாதபோ த தவறி 

விட்டாளென்பதைச் காட்டினமையின், மன்” என்னும் இடைச்சொல் - 

ஒழிபிசைப்பொருளது; அசையுமாம். பாய்தாம், மூன்னிலையை உளப்படுத் 

திய தன்மைப்பன் மைஞாற்று ; நீயும் சானும் என்க; இதில், தும் - சாலங்கா 

ட்டும் விகுதி, இனி, மூன்ருமடிச்கு - மலையின்மீத பொருள்சடையாமை 

யால் உடன்௨ராமல் உபேக்ஷித்தாளேயன்றி அங்கும் பொருள்டைக்கு 
மாயின் உபேச்ஷியாது உடன்வருவளென்று கூறுதலு மொன்று, ‘are 

சோய்” என் ஈதில், கால் என்றது - தனது பரியாயராமமாசயெ வாயுவென் 

லுஞ் சொல்லைச் குறிப்பிட, ௮த - தனது பொருள்களில் ஒன்றான வாத 

மென்னும் சோயை உணர்த்திற்று; இது - லக்ஷிதலக்ஷ்ணை; (கம்பராமா 

யண,சத்தில் சேசயராஜவம்சத்சை *'மயின்முறைச்குலம்”” என்றதும், சீவக 

சிந்தாமணியில் புத்திசேனனை 4: இங்கள்விரவியபெயரினஞன் ?? என்றதும் 
இத்தன்மையன வே.) (௨) 

௩௭௩, அங்கண் விசும்பி னமரர் தொழப்படுஞ் 

செங்கண்மா லாயினு மாகமன்--றங்கைக் 

கொடுப்பதொன் றில்லாரைச் கொய்தளி ரன்னார் 
விடுப்பர்தங் சையாற் ஜொழுது. 

(இ-ள்.) ௮ம் கண் விசும்பின் - ௮ழசய இடமசன்ற வானுலகத்திலு 

ள்ள, அமரர் - தேவர்களால், தொழப்படும்- ௨ணங்கப்படுகின்ற, செம் சண் 
மால் ஆயினும் ஆக - சவர் தகண்களையுடைய திருமாலேயானாலும் ஆகட்டும், 
தம் சை கொடுப்பது ஒன்று இல்லாரை - தமது சையிற் கொடுக்கும் 

படியான பொருள் றிதுமில்லாசவரை, கொய் தளிர் அன்னார் -கொய் 

யத்தச்ச தளிர்போன்ற உடம்பின்கிறத்தையடைய பொதுமகளிர், தம் 
கையால் தொழுது - தமதுகைசகளாற் கும்பிட்டெவணங்), விடுப்பர் - அனுப்பி 

விவொர்கள்; (௭ - று.) 

மிச்சபெருமை அழகு முதலிய குணங்கள் வாய்ச் சவராயினும் பொரு 

ளில்லா வரைப் பொதுமகளிர் 'ரீங்கள் வருதற்கு இது சமயமன்று” என்று 

போக்குச்சொல்லி அனுப்பிவிவொர்களே யன்றி ௮வரைச சேரா ரென்பது 
கருத்து, இதனால், கொடுப்பாரை விரும்பர்மல் பொருளையே விரும்பும் 

பொதுமசளிரது இரசமறியாத்தன்மையை எடுத்துச்சாட்டினர்,
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₹அமரர்சொழப்படும்? (செங்கண்? என்ற அடைமொழிகள் கொடுத்துச் 
கூறியதனால், திருமாலுக்கு மேன்மையும் அழகுமிகுதியும் கூறியவாரும், 
இனி, மால் என்பதர்கு - இர்தரனென்று பொருள்கூறுவாரு மூளர். ௮ம 
ரர் - அமிருதமுண்டதனால் மரணமில்லாதவ ரெனச் தேவர்ச்குக் சாரணக் 

குறி. மன் - அசை, தம்கைச்கொடுப்பது என்பதற்கு - தமதகையாற் 
கொடுக்கும் பொருளென்று கூறிலும் பொருச் தம். (௩) 

௩௭௪. ஆணமி னெஞ்சத் தணிநீலக் கண்ணார்க்குக் 
காணமில் லாதார் கடுவனையர்--காணவே 
செக்கூர்ர்து கொண்டாருஞ் செய்த பொருளுடையா 

ரக்கார மன்னா ரவர்க்கு, 

(இ-ள்.) சாண - ஆலோத்தப்பார்ச்குமிடச்,த,--அணம் இல் செஞ் 

சத்து - அன்பில்லாத மனத்தையுடைய, அணி நீலம் கண்ணார்க்கு - அழகய 

கருங்குவளைமலர்போன்ற கண்களையுடைய பொதுமகளிக்கு,சாணம் இல் 

லாதார் - பொருளில்லா,த௨ர், (அழகுருசலியவ்றார் சஇரர்தோராயினும்), 
கடு ௮னையர் - விஷம்போலப் பிரியமில்லாதவராவர் ; செச்கு ஊர்ந்த சொ 

ண்டாரும் - செக்கு ஆடுதலாகய இழிதொழிலுடையவரானாலும், செய்த 

பொருள் உடையார் - தேடிய செல்வமுடையவசே, அவர்க்கு - அப்பொது 

மசளிர்ச்கு, அச்சாரம் அன்னார் - சர்சக்கரைபோலப் பிரியமுடையவசாவர், 

பொருசளொன்றனையே முக்கெமாகக்கொள்ளுர் தன்மைய ராதல்பற் 

றிப் பொதுமசளிர் பொருளில்லாதாரை விஷத் தக்சொப்பாகவும், பொரு 

ஞளுள்ளவரைச் சர்ச்கரைச்கொப்பாகவும் பார்ப்பராதலால், ௮௨7௫ போசம் 

ெறுக்சத்தச்கத என்பதாம், 

:இழிபவ ர௬ுயார்தோர் மூத்தோ ரிளையவர் சழியாசோயாற், கழிபவர் 

யாஉரேனுங் கண்௨லைப்பட்டு நெஞ்ச, மழிபவர் பொருள்சொண் டெளளுச் 

செண்ணெய்போ லளக்தசாட்டிப், பழிபடுபோசம் விற்பார்?” எனப் Sor 

கூறியது இம்குப் பின்னிரண்டடிக்கு ஒப்புசோக்கத்தச்ச2. 

சாண” என்பசை முன்னும் பின்னும் கூட்டிச்சகொள்ச;) இடைநீலைத் 

தீவகம். இனி, சாண என்பதை :செக்கூர்ச்தகொண்டாரும்” என்பதனோடு 

இயைத்து, உலகத்தார்யாலரும் காணும்படி. செச்கு ஆ0ர் தொழில் செய் 

தஉ௨ராயினும் என்று பொருள் கூறினும் பொருச்தும். * செச்கூர்ர்து கொ 

ண்டாலுஞ் செய்த பொருளுடையார் * என்ற பாடத்திர்கு-செச்கு அடியா 

வத தேடிய பொருளை யுடையவ ரென்ச, நீலம்-பண்பாகுபெயர், ஆனலும் -- 

ஆயிலும் ; மரூ௨, (௪) 

௯௭௫, பாம்பிற் கொருதலை காட்டி. யொருதலை 

தேம்படு தெண்கயத்து மீன்காட்டு--மாங்கு 
மலங்கன்ன செய்கை மகளிர்தோள் சேர்வார் 
விலங்கன்ன வெள்ள றி வினர். 

(இ-ள்.) பாம்பிற்கு ஒரு தலை சாட்டி-(தன்னைப் பிடிச்சவரும்) பாம்பு 

க்கு ஒருபு,றத்தைச் காண்பித்து, ஒரு தலை - மற்றொருபுறத்தை, சேம் பட
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தெள் கயத்து மீன் சாட்டும் - இனிமைபொருக்திய தெளிர்தரீரையுடைய 

தடாகத்தி வள்ள மீனுக்குக் காண்பிச்குட் தன்மையையுடைய, மலக்கு 

அன்ன - விலாங்குமீனைப் போன்ற, செய்கை - (பலரிடத்தம் அன்புகாட் 
Q6) தொழிலை யுடைய, மசளிர் - பொதுமகளிரத, தோள் - தோள்களை, 
விலங்கு அன்ன வெள் அறிவினர் - மிருகத்தை யொத்த பகுத்தறிவில்லாச 

மூடர்கள், சேர்வார் - சேர்வார்கள் ; (எ - று,) 

தன்னைப்பிடிச்சவரும் பாம்புக்கும் மீனுக்கும் பிடிபடக்கூடு மென்னும் 
ஆசையைக் சாட்டி ஒன்றுக்கும் ௮சப்படாமல் தப்பித்துச்கொண்டு செல் 

லுகற விலாங்குமீனைப் போலப் பலர்க்கும் ஆசைகாட்டி மயக்கும் பொது 

மகளிரை அறிவில்லாதவர் சேர்வரேயன்றி அறிவுடையார் சேரமாட்டா 
ரென்பதாம். பொதுமகளிர்ச்கு மலங்குமீன் சொழில்பற்றிய உவமம், 

(மலங்கன்ன செய்கை” என்பது - அவரவர்க்கு வேற்றுமைகாட்டாமல் 

இனமாசச்சேர்ர்து நின்று அன்பு காட்டுதல், ௮வர்சள் செய்யும் வஞ்சனை 
தெரிச்தால் ௮வரது இன்பம் வெறுச்சப்படு மென்பது, குறிப்பு, ௮ம்வஞ்ச 

னையை அறியமாட்டாமல் ௮வர்சள்தோள் சேர்பவரை (வெள்ளறிவினார் ? 

என்றார். வெள்௮றிவு - சாரமற்ற அறிவு. வெண்மையென்பத சாரமின்மை 
யென்னும் பொருளதாய், ௮றிவுமுதிராமைமேல் நிற்பதை, *(வெண்மையெ 
னப்படு௨தி யாதெனி ஞெண்மை,பயுடையம்யா மென்னுஞ் செருக்கு”"எனத் 

திநக்தறளிலும், வெண்மையுடையார் விழுச்செல்வ மெய்தியக்சால்””என 

இர் நூலிலும், வெண்மையில்லை பல்கேள்வி மேவலால்””, *வெள்ளியையா 

தீல் விளம்பினை!? எனக் கம்பரர்மாயணத்திலும் சாண்க, (வெள்ளறிவு! 

என்றல் வழக்கு, | 

மீன்சாட்டும் - சான்காம்வேற்றுமைச்தொசை, அங்கு - ௮சை, (ட) 

௩.௭௬. பொத்த நாற் கல்லும் புணர்பிரியா வன்றிலும்போ 
னித்தலு ஈம்மைப் பிரியல மென்றுரைத்த 

பொற்றொடியும் போர்த்தகர்க்கோ டாயின ணன்னெஞ்சே 
நிற்றியோ போதியோ நீ. 

(இ-ள்.) ஈல் செஞ்சே - (எனது) ஈல்ல மனமே!--பொத்த நூல் சல் 
லும் - துளைச்சப்பட்ட [உட்டுளையுடைய] நூலிற் கோத்த இரத்தின ச்சை 

யும், புணர் பிரியா அன்றிலும் - கூடியிருத்தல் பிரியாச ௮ன்றிற்பறவை 

களையும், போல் - போல, நித்தலும் - எப்பொழுதும், ஈம்மை பிரியலம் - 

ஈம்மைவிட்டுப்பிரியமாட்டோம், என்று உரைத்த - என்று (முன்பெல்லாம்) 

உறுதிகூறியிருச்ச, பொன் சொடியும் - பொன்னினாலாகிய வளையல்களை 

புடைய பொதுமகளும், (இப்போத), போர் தகர் சோடு ஆயினாள் - போர் 

செய்யுக்தன்மையுள்ள ஆட்டுக்கடாவின் கொம்புபோல [மா௮பாடாசிய] 

குணமுடையகளாயினாள் ; (அவள் அவ்வாறான பிறகும்), £---, நித்றியோ ல் 

(அவளிடத்தில்) கித்பாயோ 1 (அல்லத), போதியோ - (என்னுடன்) வருவா 

யோ? (சொல்); (௪ - ௮.) 
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௩௨௧௪ நாலடியார். [காமத்துப் 

தூலும் மணியும் போலவும், இரட்டையாகய அன்றிற்பறவைசள்போல 

வும் எப்பொழுதும் இணைபிரியாமலிருப்பேனேயல்லத சற்றும் உன்னைவிட் 
டுப்பிரியே னென்று செல்வமுள்ளசால,ச்தில் ஈம்பிச்சைகூறியிருச்ச பொது 

மகள் செல்வம்௨றண்ட இப்பொழு சண்டைசெய்யும் ஆட்டுக்கடாவின் 

கொம்பு பி.ற்பட்டு முறுச்குடன் வளைர்திருப்பதுபோல முன்சொன்னதற்கு 

விரோதமாகக் குணம்மாறிவிட்டாள் ; ௮வள் குணம் திரிர்தபிறகும் ௮வளு 
டன் இணங்கிடப்பது ஈல்லதன் ரென்று ஒருவர் தமதுமனத்திற்கு ஈல்ல 

நிவுகூறிய வாய்பாடடையதாக இச்செய்யுள் செய்யப்பட்டதென gfe. 
வேசையர்வழிச்செல்லாமல் மனத்தை வசப்படுத்தமேண்டுமென்பத, கர 
SQ. நூலும் மணியும், இரட்டையன்றிற்பறவைகளும் - இணைபிரியாமல் 
உடனுறைதற்கு உவமம், 

அன்றிலென்பது - ஒருபறவை, ௮, எப்பொழுதும் ஆணும் பெண் 

ஹும் இணைபிரியாது கிற்கும், கணப்பொழுது ஒன்றை ஒன்று விட்டுப்பிரிம் 

தாலும் ௮ச் துயாத்தைப்பொருமல் ஒன்றையொன்று இரண்டுமூன்றுத.ரம் 
கத்திச்கூவி ௮சன்பின்பும் தன் தணையைக் கூடாவிடின் உடனே இறர்து 

படும், இதனை, வட நூலார் கரெளஞ்சம் என்பர், தசர்ச்கோடாதல்-பின்பு 
இருகி நிற்றல். இனி, பொச்தநூற்கல் என்பதற்கு - கடையும் சாணைக்சல் 

என்று பொருள்கொண்டு, ௮க்சல்லில் இரத்தினங்களைத் தேய்க்கும்போது 

மணலும் கூடத்தேய்உதுபோல ௮வன் செட்டபொழுது சானும் உடன் 

செடவும், அவன்வாழ்ர்தபொழுது தானும் உடன்வாழவும் இவ்வாறு வஞ் 

சனையாகக்சொண்டுள்ள பொதுமகளிரது மனத்திண்மைச்கு உவமைப்படு 

த்திச் கூறுவாரு மூளர், பொத்துதல் - துளைப்படுதல், பிரியலம் - தன் 

மைப்பன்மை யெதிர்மறைமுற்று, பொன்தொடி - வேற்றுமைச்தொசை 

யன்மொழி, (௬) 

௩௭௭. ஆமாமோ னக்ட யவர்கைப் பொருள்கொண்டு 
சேமாபோற் குப்புமாஉஞ் சில்லைக்ச ணன்பினை 

யேமாச் தெமதென் நிருர்தார் பெறுபவே 
சாமாம் பலரா னகை, 

(இ-ள்.) ஆமா போல் - காட்டுப்பசவைப்போல, ஈ௧9- (முதலில் 
இன்பமுண்டாகப்) பரித்து, ௮வர் கை பொருள் கொண்டு - தம்மிடம் 
கூடியவர்கள து சையிலுள்ள செல்வத்தைச் கவர்ச்துகொண்டு, (பிறகு), சே 

மா போல் - எருதைப்போல, குப்புறும் -கவிழ்ச் துபடுத் தக்கொள்ளுடன் ற, 

ில்லைக்சண்-தாழ்ச்தநடத்தையுடைய பொதுமசளிளிடத்தில், அன் பினை- 
ஆசையை, ஏமாச்.து - மயல், எமது என்று இருர்தார் - எமகச்சே உரியது 

என்று (மோசத்தினால் ஈம்பி) இருந்தவர், பலரால் - பலராலும், ஈகை 
பெறுப - ௮வமதிப்பைப் பெறுவர், (௪ - று.)--தாம், ஆம் - அசைகள், 

சாட்டுப்பசு உடம்பைரச்சினால் அப்பொழுது சுசமாயிருர்து பின்பு 
விஷம்போல மரண்த்தை விளைக்கு மென்பர்; அன்றியும், சாட்டுப்பச் பிறர் 
க்கு இன்பமுண்டாம்படி. முதலில் சாவினல் ௮வருடலை ஈரச் அவர்ச்சுத்



பால்,] கூ.௮) - ஆம் அதிகாரம்.--போதும்களிர், ௩௧௫ 

தம்பக்சல் ஈம்பிச்சையையுண்டாக்இப் பிறகு அவர் அஜாக்ரெதையாயிருச் 
கின்ற சமயம் பார்த்து முட்டிக் கொல்வது போல, பொதுமகளிரும் தம்மி 

டம் வரத ஆடவரை இன்பமுற ஆலிங்கனம் முதலியவற்றைச் செய்து ஈம் 

பிச்கைசாட்டி அவர்கைப்பொருள் பறித்துக்கொண்டு அவர் ஏமாச்தசமயத் 

தில் உழவுச்கு உதவாமல் படுத்துக்கொள்ளும் எருதைப்போலக் கவிழ்ர்,து 

மோசஞ்செய்துவிவொர்க ளாதலால், அவர்கள் ஈடித்தச் சாட்டும் பொய் 

யன்டை ஈம்புகன் றவர்கள் பலராலும் பழிச்சப்படுவார்க ளென்பதாம், ௮வ் 
வேசையரது ௮ன்பு தற்காலத்தில் மகழ்ச்சியைச் செய்தாலும் பின்பு பழிப் 

புச்'ிடமான பல தீமைகளைச் கருமென்பது, கருத்த, உவமையணி, 

சேமா - எருதாகய விலங்கு எனஇருபெயசொட்டு, சில்லை-தார்த்தை 
[ தியொழுக்சமுடையாள்.];இனி, ரில்லைக்சகண் என்பதற்கு- சிள்வண்டு போ 
ன்.உ கண்களை யுடையாள் என அன்மொழிச்சொகையாசப் பொருள்சொ 

ண்டு, வண்டு சேனுள்ளவிடத்திற் சென்று அதனைக் சவர்ச் தகீங்குசல் போல, 

செல்வமூடையாரிடத்துச் சென்று ௮வர்செல்வ,ச்தைப் பறித்தச்சொண்டு 

செல்லுச் தன்மையுடையா ளென்று கூறுவாரு முளர், சண்என்றத, அப் 
போது உள்சாட்டத்தை, குப்புறுதல் - குதிச்தோடுதலுமாம், (௭) 

௩௭.9. ஏமாசர்த போழ்தி னினியார்போன் நினனாராய்த் 
தாமார்ந்த போதே தகர்க்கோடா---மானோக்கற் 
றந்நெறிப் பெண்டிர் தடமுலை சேராரே 
செந்நெறிச் சேர்து மென்பார். 

(இ-ள்.) செம்நெறி சேர்தும் என்பார்-செவ்வியவழியை [சல்லமுத்தி 

மார்ச்சத்தை]ச் சேர்வோ மென்று கருதுவோர், -- ஏமாச்த போழ்தின் - 
(ஆடவர் ௮௨ரதமோசவலையிழ் சக்க) மயங்கயபோது, இனியார் போன்று- 
அன்புள்ளவர்களைப்போல விருக்து, தாம் ஆர்ர்த போது - (வறுமையடை 

ég) தாமே இச்சித்துச் சென்றகாலத்தில், இன்னார் ஆய் - அன்பில்லாதவ 
ராய், தகர் சோடு ஆம் - ஆட்டுக்கடாவின்கொம்பைப்போ லாகும்படியான, 
மான் மோக்கன் - மான்போன்ற பார்வையையுடைய, தம் நெறி பெண் 
டர் - தமச்குஉரிய களவுவழியில் தவரு தடச்கும் பொதுமகளிருடைய, 

தீட மூலை - பெரிய தனங்களை, சேரார் - அடையமாட்டார்சள் ; (எ-று) 

காமுகர் தமதுமோசவலையிற் சிக் மயம்செ போது ௮வர்பொருளைப் 

பறிப்பதற்கு ௮ன்புடையார்போன்றிருர் ஐ, அதுமுடிச்தவுடன், ௮வர் பொ 
ருள்வறண்டு தாமாக விரும்பிவர்சபோது உடன்படாது மாறுபடுகின்ற 

பொதுமசகளிரது இன்பத்தைப் பெரியோர் விரும்பிச் சேரமாட்டா ரென் 

பது, கருத்து. தாம்விரும்பிப் பற்றும் செர்செறிச்கு ௮௮ரது இன்பம் மறு 
தலையாதலின் சேரா ரென்பதாம். “பொருட்பொருளார் புன்னலர் தோ 

யா ரருட்பொரு,ளாயு மறிவினவர்”?,*பொ.துாலத்தார் புன்னலர் தோயார் 

மதிரலத்தின், மாண்ட வறிவினவர்?? என்றார் திருக்குறளிலும், 
ஆர்தல் - விரும்புதல், தம்செறிப்பெண்டிர் - ஒருவர்ச்கும் ,வசப்படா 

மல் தமதுமனப்போச்சன்படியே செல்கன் றவர் என்றுமாம். செர்நெறி- 

செல்வையாயெ வீட்டுசெறி, (௮)



௩.௧௬ நால்டியார். 

௩௭௯, ஊறுசெய் நெஞ்சந்தம் முள்ளடக்கி யொண்ணுதலார் 
தேற மொழிந்த மொழிசேட்டுத்--தேறி 
யெமரென்று கொள்வாரும் சொள்பவே யார்க்குக் 
தீமரல்லர் தம்முடம்பினார். 

(இ-ள்,) ஒள் நுதலார் - பிரகாசமான நெற்றியையுடைய பொது 

மசளிர், ஊறு செய் நெஞ்சம் -(பிறர்க்குத்) துன்பஞ்செய்யும்படியான தமது 
எண்ணத்தை, தம் உள் ௮டக - (பிறர்௮றியவொட்டாமல்) தமக்குள்ளே 

மறைத்த வைச் துக்கொண்டு, தேற - (கேட்டு) நிச்சயமென்று ஈம்பும்படி, 

மொழிர்த-சொல்லிய, மொழி-பசப்புவார்த்தைசளை, கேட்ட, தேறி- ஈம் 
பிச்சைசொண்டு, எமர் என்று கொள்வாரும்-(௮ர்தப்பொதுமகளிரை]இவர் 

எம்மைச்சேர்ர்தவரென்று நினைப்பவர்களும், சொள்ப-அவ்வாறே கினைச்சட் 
டும்: (௮ர்தப் பொதுமகளிர்), யார்ச்கும் - எப்படிப்பட்டவர்க்கும், தமர் 
அல்லர் - உரியவராகார் : தம் உடம்பினார் - (பிறர்ச்குஉரிமையன்றித்) த.மக் 
ச்கேஉரிய உடம்பையுடையவராவர் ; (௪ - று,) 

தமதுவஞ்சனையை வெளிச்காட்டாமல் ஈல்லவர்களைப்போல eyo 

படி. பேசவல்ல வேசையரை ஈற்குணமுடையவ ரென்று கினைப்பவர்சள் 
நினைச்சட்டும், அவர்கள் வாய்ப்பேச்சனால்மாத்திரம் ௮அவ்வாராவரேயன் றித் 
தமத உடம்பைப் பிறர்க்கு வசப்படுத்தாமல் தமச்கேவசமரக்கு வைத் துள்ளவ 
சென்று கருதத்தச்சவ ென்பதாம், (௯) 

௩௮0. உள்ள மொருவ லுழையதா வொண்ணுதலார் 
கள்ளத்தாற் செய்யுங் கருத்தெல்லார்--தெள்ளி 
யறிர்த விடத்து மறியாராம் பாவஞ் 
செறிந்த வுடம்பி னவர். 

(இ-எ்.) உள்ளம் ஒருவன் உழையது ஆ - (தமத) மனம் ஒருவணிட 

த்தி லிருச்ச,ஒள் நுதலார் - விளச்கமான நெற்றியையுடைய பொதுமகளிர், 
கள்ளத்தால் செய்யும் - சபடமாக(அன்புடையார்போன்று)செய்கன் ற, ௧௬ 

தீது எல்லாம் - நினைவுமுழுவசையும், தெள்ளி அறிர்த இடத்தும் - தெளி 
வாக ஆராய்ச்தறிர்தபோதும், பாவம் செறிர்த உடம்பினவர் - திவினைமிகுதி 

யையுடைய உடம்பை யுடையவர் [பாவிகள்], அறியார் - உண்மையறிய 
மாட்டார்கள் ; (ஏ - று.) 

தீமதுமனம் ஒருவர்மேல் கிற்ச மற்றொருவர்மேல் ௮ன்புற்றவர்போல 

ஈடிச்கும் பொதுமசளிரத வஞ்சனைச்கருத்தை ரன்றாக௮றிச்தாலும் பாவிச 

ட்கு ௮வர்கள்மீதே அ௮ன்புசெல்லுமென்பத, கருத்து. இசனால், பொதமச 

ளிர் இருமனப்பெண்டிரென்றும், உருவுசொல்செயல்களால் வஞ்டப்பது 

அவர்க்குச் சாதிசரும மென்றும் பெறப்பட்டது, இங்குப் பாவம் என்றத, 
மூற்பிறப்புக்களிற் செய்த தீவினைகளால் மனம் தெளிவடையா திருத்தலை, 
*இருமனப்பெண்டிருங் கள்ளுங் சவறுர், திருநீக்சப்பட்டார் தொடர்பு?! 
என்ற திநக்தற்விற் கூறியவாறு பிளவுபட்ட மனமுடைய பொதுமசளிரி 
டம் பத்றுச்செல்லுதலினாலேயே அகர் திவினையுடையாரென்று அறியப் 

படு மென்க, ஆம்-௮சை, (௧0) 
ராசை



இரண்டாவது 
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அதாவது - முழுவதும் மனத்திற்கு இன்பத்தையே கொருக்கும் பிரிவு 

என்று பொருள். இத சற்புடைமகளிரின் சேர்க்கை யாதவின், இன்பமே 

தீருவதென்பது வெளிப்படை. இவ்வதிகாரமும், அடுத்த ௮இிசாரமும் இவ் 

வியலிற் சேர்ர் தவை, 

அச்சாமவின்பர்சான் - புணர்ச்சி பிரிவு என இருவகைப்படும்; மற்றை 
இருத்தல் இரங்கல் ஊடல் என்பனவோ வென்றால், இச்நூலாிரியர் பொ 
ருட்பாகுபாட்டினை ௮றம் பொருள் இன்பமென வட நூல்வழக்குப்பற்றிக் 

கூறுதலால், அவ்வாறே அவற்றைப் பிரிவினிடத்து அடக்கினொ ரென்று 
அறிக, இனி, ௮வற்றையே தமிழ்நூல்களோடும் பொருக்தப் புணர்ச்சியை 

“களவு? என்றும், பிரிவை தற்பு' என்றும் பெரும்பான்மைபற்றி வகுத்து, 

அவற்றைச் சுவைமிகுதி பயச்குமாறு உலகசடையோடு ஓத்தலும் ஒவ்வா 

மையு முடையனவாக்கச் சொல்லுகின்றார். ௮வ்வொழுச்ச மிரண்டனுள், 

களவாவது - பிணி மூப்பு இறப்புக்ச ளில்லாமல் எர்சாளும் ஒரு தன்மைய 

சாய் உரு திரு பருவம் குலம் குணம் அன்பு மு தலியவற்றாலே தம்முள் ஒப் 
புமையுடையராகிய தலைமகனும் தலைமகளும் பிறர் கொடுப்பவும் அடுப்ப 
வும் இல்லாமல் ஊழ்வகையால் தாமே எதிர்ப்பட்டுப் புணா்ர்.து வருவது, 
சற்பாவது-சணவனைத் தெய்வமென்று உணர்வதோர் மேற்கோள்; பதிவிர 

தாதருமம். கொண்டானிற் சிறர்த தெய்வ மில்லை யென்றும், அவனுக்கு 
இன்னவாறு நீ குற்றேவல் செய்தொழுகு என்றும் தாய்தர்சையராலும் 

பிறராலும் கற்பிச்சப்பட்டு இவ்வொழுச்சம் உண்டா நிலைபெறுதலால், 

கற்பு எனப் பெயர்பெற்றது, 

உண்மையறிவை யுண்டாச்கும் நீதிநால்களில் ௮சப்பொருட்ளெவிச் 
துறைகளை இடையிடையே கூறுதல் கவிசமயமாதலை இலக்கயெங்கள் 

சொண்டு உணர்க. இரும்சார ரசப்பிரதானமான ௮சப்பொருட்செவித் 

துறைகளை ஞானமூண்டா தற்குக்காரணமாகிய கீ.தி.நால்களிற் கூறுதற்குக் 
சாரணம், கடுத்தின்னாதானைச் சட்டிபூசிக் கடுத்தின்பிப்பார்போலச் சற் 
நின்பங்கூறும் வசையாற் பேரின்பத்தைச் காட்டி. சாட்டுதல் என்பர், 

௩௯ - ஆம் அதிகாரம்.--கற்புடைமகளிர்: 

அஃதாவ2-பதிவிரதைகளின் தன்மை,சாணம் மடம் அச்சம் பயிர்ப்பு 

என்னும் மகடஉக்குணம் சான்சனோடும் பாதிவிரதியத்தையு முூடையவர்,௧.ற் 
புடைமகளிர், பொதுமகளிரது இன்பம் வெறுக்சத்தச்சது என்றதனால், 

குலமசளிரத இன்பம் ௮.றத்திற்குப்பொருர் தியகாரணமாச விரும்பத்தச்ச 

தென்பதை அறிவித்தற்கு, இது பொதுமசவிரின்பின் வைச்சப்பட்டது. 

௩௮௧, ௮ரும்பெறற் கற்பி னயிராணி யன்ன 
பெரும்பெயர்ப் பெண்டி ரெனிலும்---விரும்பிப் 

பெறுஈசையாற் பின்னிற்பா ரின்மையே பேணு 
நறுதுதலா ணன்மைத் துளை.



க] நாலடியார். [| காம்த்துப் 

(இ-ள்.) ௮ரும் பெறல் கற்பின் - பெறுதற்கரிய பதிவிரதாதருமத்தை 
யுடைய, அயிராணி ௮ன்ன - இர்திராணியைப்போன்ற, பெரும் பெயர் - 
பெரிய £ர்த்தியையுடைய, பெண்டிர் எனினும் - பெண்களாயிலும், பெறும் 

ஈசையால் - (சன்னைப்) பெற்று ௮னுபவிக்கவேண்டுமென்னும் ஆசையால், 

விரும்பி - விருப்பல்கொண்டு, பின் நிற்பார் இன்மையே - தனத பின்னே 

கிற்கும் ஆடவ ரில்லாமையாயெ நற்குணத்தையே, பேணும் - விரதமாகக் 
கொண்டொழுகுர் தன்மையுள்ள, ஈறு நுதலாள் - ௮ழகய நெற்றியையு 

டைய பெண்ணே, ஈன்மை துணை - (சனது கணவனுக்கு) ஈன்மை பொருர் 
திய துணையாவாள் ; (௪ - று) 

மிகச்சிறச்தவளாயினும், தன்னைச் சேரவேண்டுமென்று விருப்பங்சொ 

ள்ளும் பரபுருஷர்ச்குச் சிறிதும் இடங்கொடாது ஓழுகுபவளே தனது கண 
வனுக்கு உற்ற துணையாவ ளென்பதாம். பெண்ணின் குறிப்பை நோச்சா 
மல் எவனும் ஒருச்தியின்பின்னே கிற்சகமாட்டா னாகையால், ' பின்னிற் 

பார்” என்றார். ௮யிராணி-தேவேச்.இரன் மனைவி, இவளை இமங்கே உவமை 

கூறியதற்குச் காரணம், நகுஷன் புதிதாச இர்திரபதவிபெற்றுத் தன்னை 
விரும்பி யணுயெபோதும் தனது பழைய கணவனாகிய இச்்திரனையே யன்றி 

அவனை விரும்பாது கற்புநெறியில் நின்றா ளாதலின்.'பெரும்பெயர்”என்ப2த, 
பெரும்புகழ் ; அதாவது - தான்வாழும் ஊரார் கற்புடைமையால் தன்னைப் 

புகழ்ச்து கூறுவது. கற்புடையமனைவி தான் பிறச்த குலத் தார்க்கும் புகுத 

குலத்தார்ச்கும் ஈற்சதியண்டாச்குதலால், அத்தகைய பெண்ணைப் பொது 

வாச (நறு நுதலாள் ஈன்மைத்் துணை *? என்றா ரெனினுமாம்; இத்தன்மை 

யை, :: கற்புமேய கனங்குழை மாதரைப், பெற்றுளோர்த மரபும் பெருர் 

தவச், சற்பினட்கொண்ட காதலனாருயிர்ச், சுற்றம் யாவும் துறச்சத்தினெய் 
தமால் ?? என்னுஞ் செய்யுளால் அறிக, (௧) 

௩.௮௨. குடநீரட் ண்ணு மிடுக்கட் பொழுதுங் 

கடனீ ரறவுண்ணுக் கேளிர் வரினுக் 

கடனீர்மை சையாருக் கொள்ளு மடமொழி 
மாதர் மனைமாட்டு யாள். 

(இ-ள்.) குடம் மீர் ௮ட்டு உண்ணும் இடுக்சண் பொழுதும் - ஒரு 

குடத்து நீரைச் காய்ச்சி உண்ணும்படியான [சீரையேயன் றி உண்பதற்கு 

உரிய பொருளொன்றும் அகப்படாத] வறுமைத்தன்பம் வர்தசாலத்தம், 

சடல் நீர் ௮ற உண்ணும் கேளிர் வரினும் - கடலின் நீரை வற்றும்படி. உண் 

ணத்தக்க [மிசப் பெருங்கூட்டமான ] சுற்றத்தார் வர்தாலும், கடன் நீர் 

மை - தனது சடமையாகய குணங்களையே, கைஆறு ஆ கொள்ளும் - ஒழு 

és செறியாகக் கொள்ளுன்ற, மட மொழி மாதர் - இரசமான இன் 

சொற்களையுடைய பெண்ணே, மனை மாட்சியாள் - இல்லறவாழ்ச்சைக்குத் 
தச்ச பெருமையுடையஊளரவாள் ; (௭ - று.) 

சுற்றத் தவர் பலர் வந்தாலும் தனது சணவன் வறுமைப்பட்டாலும் 

மனஞ்சோராது தனது சடமைகளைச் தவறாது ஈடத்துபவளே இல்வாழ்ச்



பால். | ௩௯ - ஆம் அதிகாரம்,--கற்புடைமகளிர், ௧௩௯ 

சைச்குரிய மனைவியாவ ளென்பதாம், அவட்குக் கடமையாஉன - துறந்த 

வரை உபசரித்தலும், விருந்தோம்பலும், சுற்றர் தழுவுதலும், வறியவரிடத்.த 

அருளுடைமையும், வாழ்ச்கைக்கு வேண்டும் பொருள்களைத் தேர்க்து காப் 

பாற்றி வைத்தலும், உண்டி சமைத்தல் வல்லமையும், உபகாரஞ்செய்தலும் 

முதலியலையாம். இடுக்கண் என்பது, அதற்குக் காரணமான வறுமை 

யைச் குறித்தது ; உபசாரவழக்கு. முதலடி - வறுமை மிகுதியையும், இர 
ண்டாமடி. - உறவினர் மிகுதியையும் குறிப்பன. (௨) 

௩.௦௩. காலாறு மாருய் நனிசிறிதா யெப்புறனு 
மேலாறு மேலுறை சோரினு-.-மேலாய 

வல்லாளாய் வாழுஷூர் தற்புகழு மாண்கற்பி 

னில்லா எமர்ர்ததே யில். 

(இ-ள்.) சால் ஆறும ஆறு ஆய் - சான்கு பச்சங்களிலும் வழியையு 
டையதா$ஓயும்,--ஈனி சிறிது ஆய் - மிகச்சிறியதாகியும்,--எ புறனும் - எல் 
லாப்பச்சங்களிலும், மேல் ஆறு - மேல் வழியினின்று, மேல் - தன்மேல், 

உறை சோரினும் - மழை௰ர் பெருகி வழிர்தாலும், மேல் ஆய - றந்த தரு 
மங்களை, வல்லாள் ஆய் - (செய்ய) வல்லவளாய், வாழும் ஊர் - தான் வாழு 
இன்ற ஊரிலுள்ளார், தன் புகழும் - தன்னைப் புகழும்படியான, மாண் கற் 

பின் - மாட்டிமைப்பட்ட பதிவி ரதாதருமத்தையுடைய, இல்லாள் - மனைவி, 

௮மர்ந்ததே - பொருந்தப்பெற்றசே, இல் - வீடாகும்; (௪ - று) 

சான்கு பக்கங்களிலும் வழியையுடையதாதலும், மிசச்சிறியதாதலும், 
மிச்ச வறுமைச்காலத்திலும் தனது ஈல்லொழுகச்கத்திர் சிறித குறையாத 

புகழ்பெற்ற சற்பினையடைய மனைவி பொருந்தப்பெற்றதாதலுயே, ஒருவீட் 
டி.ம்கு ஈல்விலக்கண மென்பசாம், 

ஈனிரறிதாய்--(இடம்படவீடிடேல்””,'சிறுச்சக்சட்டிப் பெருச்சவாழ்!? 
என்பன காண்க, எப்புறனும் மேலாறு மேலுறை சோர்தல் - வீட்டின்கட் 

டுக்கோப்புக் குலைர்து மழைநீர் ஒழுகப்பெறுதல் ; இவ்வாறு கூறியத, 

வறுமை மிகுதியைக் குறித்தற்கு, வாழும் ஊர் தற்புகழ்தல்--4 தற்கா 
துத் தற்சொண்டாற் பேணித் தகைசான்ற, சொர்காத்துச் சோர்விலாள் 

பெண் *” என்னுச் தீநக்தகறவின் பரிமேலழகருரையில் : தன்மாட்டுப் புச 
மாவது - வாழும் ஊர் கற்பால் தன்னைப் புகழ்வது ? என்றது சாண்ச, 

இதனால், எவ்வளவு வறுமைச்காலத்திலும் தனக்கு உரிய ஈல்லொழுச்சத் 
இத் குறையாது கற்புநெறியில் நிற்பவளே சிறச் ச பெண் என்றதாயிற்று,(௩) 

௩௮௪, சட்டெனியாள் காதலன் காதல் வசைபுனைவா் 
ளுட்குடையா ஞூர்ரா ணியல்பின--ஞூட்டு 

யிடனறிர் கூடி. யினிதி ஐுணரு 
மடமொழி மாதராள் பெண். 

(இ-ள்.) கஃகு இனியாள் - சண்ணுச்கு இனிய &உருவமுடையஊளர்டு 

யும் --சாதலன் காதல் வகை புனைவாள் - (சனத) சணவனது ஆசை



௩௨௦ நாலடியார், [ காம்த்துப் 

யின்படி தன்னை அலங்கரித்துக்சொள்பவளாஇியும்,--உட்கு உடையாள் - 
அச்சமுடையவளாடியும், ஊர் நாண் இயல்பினாள் - ஊரிலுள்ளார்ச்கு [பிற 
ரிடத்தில்] சாணங்கொள்ளுர் தன்மையுடையவளாஇயும்,--உட்டு - (தனது 

கணவனிடச்,த) அஞ்சி, இடன் ௮றிச்து - சமயமறிர் த, ஊடி - (அவனோடு) 
பிணங்கி, இனிதின் உணரும் - இன்பமுண்டாம்படி உடனே றிந்து 

ஊடல் தீர்ன்ற,) மட மொழி மாதராள் - சபடமில்லாத இன்சொற்களை 

யுடையவளாகியு மிருப்பவளே, பெண் - மனைவியாவாள் ; (எ. று.) 

முகச்சோட்டம் கடுப்பு முதலிய தர்ச்குணங்ச ளில்லாமல் பார்ப் 
பதற்கு இனிய சோற்றமும், சனத கணவ னிஷ்டப்படி தன்னை யலங்கரிச் 

துச்சொள்ளுதலும், செய்யத்தகாத காரியங்களில் அஞ்சி விலகுதலும், பர 

புருடரிடத்தில் சாணங்கொள்ளுதலும், ஊடலையும் கூடலையும் உரிய சம 

யங்களிற் சொள்ளுதலும் - கற்புடைய மனைவியின் குணங்க ளென்பதாம், 

ஊர்சாணியல்பினாள் என்பதற்கு - தான் வாழும் ஊரி ஓுள்ளார் தன் 

னைச் கண்டு மபெட்கமடையும்படியான சிறர்த ஈல்லொழுக்சமுடையா ளெ 
மரினுமாம், உவப்பிற்கு ஏதுவாதலால் : இடனறிச் து ஊடி” என்றும், ௮வ் 

வூடலைத் தணித்துக்கொள்ளாமல் நீட்டித்தால் வெறுப்பைத்தரு மாதலின் 

: இனிதிணைரும் ” என்றும் கூறினார். ஊடலாவது - இன்பநிலையில் அவ் 
வின்பத்தை மிகுவிச்குமாறு ஆடவர்மீது மகளிர் கோபித்தல், இங்ஙனம் 
விளையாட்டுவகையாற் கலவியிற் கொள்ளும் பிணக்கு, புலவி யெனவும் 

படும், ப்ரணயசலஹமென்பத, இதற்கு ஏற்ற வடமொழி, இதன் முதிர் 
சீதநிலைமை, தனி யெனப்பமெ, 

ஊடலுணர்தல் புணர்த லிவை காமம், கூடியார் பெற்ற பயன்", 

(ஊடிப்பெறுகுவங்கொல்லோ நுதல்வெயர்ப்பச், கூடலிற் ரோன் றியவுப்பு!? 

என்னுச் திநக்தறள்கள் இங்குச் சவனிச்சத்தக்சகன, (௪) 

௪௩௮௫. எஞ்ஞான்று மெங்கணவ ரெந்தோண்மேற் சேர்ந்தெழினு 

மஞ்ஞான்று கண்டேம்போ னாணுதுமா--லெஞ்ஞான்று 
மென்னை கெழீஇயினர் கொல்லோ பொருணசையாற் 

பன்மார்பு சேர்ந்தகொழுகு வார், 

(இ-ள்.) எ ஞான்றும் - எந்தநாளும், ஏம் கணவர் - எமது தலைவர், 
எம் தோள்மேல் சேர்ச்து எழினும் - எம்முடைய தோள்களில் ௮ணைர்து 

எழுச்தாலும் [தினர்தோறும் கூடி இன்பமனுபவிச்சதாலும்],--௮ ஞான்று- 

(புதிதாக மணஞ்செய்துகொண்ட/)௮ச்சாலத்தில், சண்டேம் போல் - (யாம்) 

கண்டதுபோல, காணுதும் - (அவரிடம் இப்பொழுதும்) சராணமடைகன் 
றோம்; (இவ்வாறுஇருக்க),--௭ ஞான்றும் - எச்சாளும், பொருள் ஈசை 
யால் - பொருளாசையால், பல் மார்பு சேர்ர்து ஓழுகுவார் - பலரது மார்பு 
களை (ஒருகால்) சேர்ர்துரடச்சன்ற பொதுமகளிர், கெழீஇயினர் - (௮௪ 

தப்பலரிடத்தும்) உரியராயிருக்சன் றனர் ) என்னைகொல் ஐ - இழு என்ன 
தன்மையோ! (௭ - ஓ.)



பால்,] ௬௯ ஆம் . அதிகாரம்.--கற்புடைமகளிர், ௩௨௧ 
ராம் எமது கணவரிடத்தில் எப்பொழுதும் கூடிப்பழஇனொலும் அவரை 

முதலிற் கண்டபோது எவ்வாறு ராணினோமோ அவ்வாறே இப்பொழுதும் 
ராணவேண்டியிருச்கின்றத; இப்படியிருக்ச, பொதுமகளிர் பொருளாசை 
யாற் பலபுருடரை ஒவ்வொருகால் சேர்ச்தாலும் அப்பொழுது சிறிதும் 
சாணமில்லாமல் அ௮வ்வாடவரைச் சொர்சமாகச் கையாளுகின் ரூர்களே! 
இத என்ன! என்று ஒருகுலமகள் பொ.தமகளிரின் ராணமின்மையை ரோ 
628 வியந்து கூறியவாறு, பொதுமசளிரைப்போல சாணமில்லாமல் குல 
மகளிர் ஈடவா ரென்பதாம். 

கெழிஇயினர் - கெழுவினர் ; சொல்லிசையஎபெடை, ௮ல், சொல், 
அசைகள், (டு) 

௬.௦௬. உள்ளத் அணர்வுடையா னோதிய gra pape 
வள்ளன்மை பூண்டான்்௧ ணொண்பொரு--டெள்ளிய 
வாண்மகன் கையி லயில்வா ளனைத்தரோ 
நாணுடையாள் பெற்ற நலம். 

(இ-ள்.) வள்ளன்மை பூண்டான்ஈண் - ஈகைத்தன்மையை மேழ்கெர 
ண்டவனிடத்தி லுள்ள, ஒள் பொருள்-மிச்ச செல்வமான2, உள்ளத்து உண 
ர்வு உடையான் - மனத்தில் ஈல்லறிவுடையவன், ஓதிய - கற்.றறிர்த, நூல் 
அற்று- நூலைப்போலும்; நாண் உடையாள்-சாணமுடைய குலமகள், பெற்ற- 

௮டைச் தள்ள, ஈலம் - அழகான, தெள்ளிய ஆண்மகன் - தேர்ச்தெடுச்ச 
ப்பட்ட [:பிசச்சிறச் த] வீரபுருஷன.த, சையில் - கையிலுள்ள, அயில் வாள் 
அனைத்து - கூரிய வாளாயுதத்தைப் போலும் ; (௭ - று,)--அல், அரோ - 
FD) Deng Sarr. 

இயற்கசையிற் சகொடைத்தொழிலுடையாலுக்குச் கையிற் பொருள் 

இருச்தால் ௮த விவேகமுள்ளவன் க.்றறிர்த நால்போலப் பயன்படும் ; 

இயற்கையில் சாணமுடையவளுச்கு அழகு இருச்தால் ௮த சுத்தவீரன்கை 
யிலுள்ள ஆயுதம்போலப் பயன் படுமென்பதாம். இவ்வாறுகூ.றினாராயினும், 
கற்புடைமகளிர் அதிகாரப்பட்டு நிற்றலால், முதல் மூன்று பொருள்கள் 
உபமானமும், ஈர்றது உபமேயமு Quer é கொள்ளுதல் தகுதி, இதற்கு 
இணங்ச, முதலடியிலுள்ள அற்று? என்பதை இரண்டாமடியிலும் 'ஒண்பொ 

ருள.ற்று? என்று கூட்டிப் பொருள்காண்ச. கற்புடைய குலமகளுக்கு சோ 

ச், ச அழசானத-தெளிர் த௮அறிவுடையான் கற்ற நூல் போலவும், கொடை 

யாளிச்குச்சிடைத்த செல்வம் போலவும், சு,த்தவீரன் கையிற்பிடித்த ஆயுதம் 

போலவும் பெருமையடையு மென்பது, கருத்து. சாண் என்பது - மடம், 
அச்சம், பயிர்ப்பு என்னும் மற்மை மகஉக்குணம்கட்கும் உபலக்டிணம், 

இவை ஆறு செய்யுள்களாலும், கற்புடை மகளிர்க்கு உரிய இயற்கை 
ஈ.ற்குணங்கள் பொ துவாக எடுத். துச்கூறப்பட்டன, (௪) 
[உலாப்பேய்வந்ததலைமகன்பள்ளியீடத்தானுத் தலைமகள் சோல்லியது.] 
௩.௦௭. கருக்கொள்ளுஞ் செங்கொள்ளுந் தூணிப் பதக்கென் 

ஜொருக்கொபபக் கொண்டானா மூர--னொரும்கொவ்வா 
நன்னுதலார்சத் தோய்ந்த வரைமார்ப னீராடா 

தென்னையுர் தோய வரும், 
21



(1-4: நால்டியார். [கரம்த்துப் 

(இ-ள்.) ஊரன் - சிற்நாரிலுள்ளானொருவன், கரும் சொள்ளும் - கறு 

AS கொள்ளையும், செம் கொள்ளும் - சவர்்ச கொள்ளையும், ஒருங்கு ஒப்ப - 

(இவ்விரண்ட ர்குமுள்ள வேற்றுமையைக் சருதா.த) ஒருகிசசாக, அணி பத 

கீகு என்று-(ஒன் றற்குச் ॥றப்புக்கொடாமல்) சாணிப் பதக்கு என்னும் ஒரே 
அளவாக, கொண்டான் ௮ம்-வாங்கக்கொண்டானாம் ; (அதுபோலவே) 

ஒருங்கு ஒவ்வா - முழுவதும் ஓத்திராத, ஈல் நுதலார் - அழயெ கெழற்றியை 
யுடைய பொதுமகளிலை, தோய்ச்த - அனுபவித்த, வரை மார்பன் - மலை 

போன்ற மார்பையுடைய (எனத) கணவன், டர் ஆடாது - ஸ்சாஈஞ் செய் 

யாமல், என்னையும் தோய வரும் - (குலமகளாகயெ) என்னையும் ௮னுபவிக்ச 
வருகின்ருன்; (இத என்ன அநீதி!) (௪ - ௮.) 

தலைவனும் தலைவியும் ஒருபடுச்கையிலே கூடியிருச் சவிடத்.த Sach 

தீதுப் பிணம்குதற்குக் கா.ரணமில்லாதிருக்கவும் காதல் சைம்மிகுதலால் 
துட்பமாகிய ஒருகாரண மிருச்சறதாக உட்கொண்டு அதனை அ௮வன்மேலே 
ஏற்றி அவள் பிணங்குதல் என்பது, இத்துறையின் போக்கு, 

பகுத்த றிவில்லாத சாட்டுப்புறத்தானொருவன் கருங்கொள் செங்சொள் 
என்னு மிரண்டன.த வேறுபாடு கருதாமல் இரண்டையும் ஓரே விலைக்கு 

ஒயேயளவாக வாங்கிச்கொண்டாற்போல, பொதுமசகளையும் குலமகளையும் 
வேற்றுமை கருதாது எனதுதலைவன் பொதுமகளைப் புணர்ர்தபடியே 

என்னையும் ௮னுபவிச்கவருவது தகுதியன்றென்று பிணக்செகூறினளென் 
பதாம், பொதுமகளிர் உன்னையனுபவித்ததனால், அவர்மிசசிலாயெ நினது 

மார்பினைப் பொருர்தே னென்பத, குறிப்பு. :' பெண்ணியலா ரெல்லாரும் 
சண்ணிற் பொதுவுண்பார், ஈண்ணேன் பரத்த கின்மார்பு”? என்ற திரக் 
குறள் இம்குகோக்கததக்கது, 

இதனால், தனது கணவன் செய்த ௮ச்சிரமத்தையும் கற்புடை மகளிர் 

பொறுத். தக்சொள்ச ரென்பதும், நீராடியாவது வந்தால் சேரலா மென்று 

தமத அய்மையுடைமையும் கூறியவாரும், 

உபமானத்தில் கருங்கொள்ளையும் செல்கொள்ளையும் ஒருகிகராசகக் 

சருதியமை கூறியதனால், உபமேயச்தில் பொதுமகளிர்ச்கு உரிய தாழ்வை 
பும், குலமசளிர்ச்குஉரிய உயர்வையும் கரு தாமை வெளிப்படும், (ஒருங்கொ 

வ்வா ஈன்னுதலார்? என்றது, கற்பு மாண் முதலாய ஈற்குணக்களில்லா 
மையால், பொதுமகளிர்ச்கு உள்ளத பெண்ணாயிருக்குர்சன்மைமாத்திமே 
யென்னும் கருத்தால். தூணி, பதக்கு-முகத்தலளவைப்பெயர்கள். தாணி- 

ரான் குமரக்கால்; பதக்கு-இரண்டுமரச்சால், ₹ஆம்” என்ப.து-இக்கு ௮லட்9ி 

யர்தோன்ற கின்ற த) “ைத்தோடுஞ் சிழைக்போயை, வைத்தோனின்னு 
யிர்வாழ்வானாம், பொய்த்தோர்வில்லிகள்போவாராம்,இத்சோடொப்பதியா 

௮ண்டே”' எனச் கம்பராமாயணத்தீலும், :அன்னையான்வரு மிருவராம் 
மு.தலளித்த தர்தையர்க ளைவராம்?? என்பது முதலாக விலலிபுத்தூரார் 

பாரதத்திலும் வருவன சாண்ச, !வரைமார்பின்? என்றும் பாடம், segs 

லார்த் தோய்ச்த - இயல்பின் விகாரம், ?? வரைமார்பு - உத்சமவிலச்சண 

மாயெ சோகெளையுடைய மார்பு எனிலுமாம், (௪)



பால். ] ௩௯ - அம் அதிகாரம்.--கறழ்புடைம்களிர், rh... 
[தலைவனதுபிரிவுணர்த்திய பாண$ன நோக்கத் தலைவிமறுத்துக்கூறியது.] 
௩௩.௮௮. கொடியவை கூறுதி பாண£ கூறி 

னடிபைய விட்டொதுக்டுச் சென்று அடியி 
னிடக்கண் ணனையம்பா மூரற் கதனால் 
வலக்கண் ணனையார்க் குரை, 

(இ-ள்.) பாண - பாணனே!--சொடியவை கூறு தி-சொையான 
சொற்களை (எம்மிடம்) சொல்லாதே; (ஏனெனில்,--)யாம்--, ஊரற்கு-தலை 
மகலுச்கு, தடியின் இடச்சண் ௮னையம்-உடுக்சையின த இட்ப்பச்கத்தைப் 
போலப் பயன்படா திருச்சன்றோம் ; அதனால்--, மீ கூறின் - (அப்படிப் 
பட்டசொற்களை) நீ சொல்வதாயிருக்தால், பைய ௮டி விட்டு ஓதிங்க செ 
ன்று- (6) மெதுவாச இல்விடம்விட்டு ௮ப்புறம்போய், வலகச்சண் அனையார் 
ச்கு - (௮ச்த உடுச்கையின்) வலப்பச்சச்தைப்போலப் பயன்படும மகளிர் 
க்கு, உரை - சொல்வாயாச ; (௪- று,) 

ஒருத்தி, தன துதலைவன் பிரிர்து பரத்தையரிடஞ்செல்வதைப் பாணன் 
தன்னிடம் வர். துகூ.ற, அதுகேட்கப்பொருமல் (பயன்படாத என்னிடம் £ 
இதனைச் சொல்லவேண்டாம், பயன்படும் பரத்தையரிடம் சொல்! என்று 
வருச்திச்கூறின ளென்று துறையின்போக்குச் காண்ச, தீனச்கும் தலைமக 
ளுக்கும் வேற்றுமைகருதாது பாணனை சோக்கித தோழிகூறியதமாம். (கொ 
டூ.யவை” ஏன்றது, தலைவன்பிரிர் தசெல்லுஞ் செய்தியை, தலைவன் என் 
னைப்பிரியாமை யுண்டாயின் ௮தனை எனக்குச் சொல் எனபது, குறிப்பு. 

மணஞ்செய்துகொண்டபின்பு தலைவன் அமம்பொருளின்பங்களின்பொரு 
ட்டுத் தலைவியைப்பிரிர்து தரத்திலும் ௮ம்விடததிலும் செல்வதன் டென் 

பதை ௮றிக, 

பாணன் - பாட்டுப்பாடுகின்ற ஐர் இழிகுலத்தான் ; இவன், தலைவன் 

தீலைவிகளுக்குத் த.துசெல்வது உண்டு, 'பாணன் - செஞ்சிலன்றிக்கேயிருக் 
சப் பண்ணுர் தோத்திமொழியுடையான் என்பர், உடுக்சைக்கு வலப்பக்கம் 
அடிபடுதலும், இடப்பக்கம் அடி. படாமையும் கருதி இவ்வுவமை கூறப்பட் 
டத. சண்- அுடிக்குமிடம், கூறாத - ஏவலொருமையெதிர்மறைமுதற்து, 

இவ்வதிகாரத்து ஈற்றுச்செய்யுள் இல்கு கோக்கத்தச்கது. (௮) 

[“பரத்தையிற்பிரிந்துவந்த தலைமகனோட நீ புலவாமைக்தக் காரணம் 
யாது?” என்ற தோழிக்தத் தலைவி சோல்லியது.] 

௩.௦௯. சாய்ப்பறிக்க நீர்திகமுர் தண்வய லூரன்மீ பட 

இப்பறக்க நொந்தேலும் யானேமற்--றீப்பறக்கத் 

தாக்க முலைபொருத தண்சார் தணியகல 

நோக்க யிருந்தேலும் யான். 

(இ-ள்,) சாய் பறிச்ச - சோரையைப் பிடில்கயெடுச் சமா 5 Bos Ae, 

நீர் இகழும் - தண்ணீர் நிறைச்து விளங்சப்பெற்ற, சண் வயல் - குளிர்ச் 

யான சழனிசள் சூழ்ர்த, ஊரன்மீது-ஊர்களையடையவனான (எனத) தலை



௩௨௪ நாலடியார். | காமத்துப் 

வன்மேல், (கூடியிருர் சசாலத்தில்,) ஈ பறக்க -ஈயான.து பறச்கும்போதும்,' 
கொச்தேலும் - பொருமல் மனம்வருர்தியஉளும், யானே--; (௮.த.தலைவன் 

என்னைப்பிரிர்துசென்ற காலத்தில்), தீ பறக்ச - நெருப்புப்பொறி பறக்கும் 

படி, மூலை தாச்9 பொருத-(பொதுமகளிர் தமத) தனங்களினால் தாகப் 
போர்செய்த[தழுவி இன்பமனுபவித்த],தண் சார்த௮ணி ௮௧லம்-குளிர்ச்ச 
யான கலவைச்சர்தனத்தை யணிர்த (அத்தலைவனத) மார்பை, கோக்க 
இருச்சேனலும்- பார்த்துப் பொறுத்திருச்சவளும், யான்- யானே; (௭ - ற.) 

கூடியிருக்கையில் என த தலைவன்மேல் ஈயானது பறர்தாலும் சசியா 
மல் ௮ன்புசொண்டிருர் தவளும் சான், பிரிச்தகாலத்து வேசையர் தமது 
மூலை ஜெமும்சப்புல்லி யின்பமலுபவித்த ௮,த்தலைவன.து மார்பைக் கண்டு 

நொந்து நிற்பவளும் நானே யென்று ஒருதலைவி வருச்.திச்கூறின ளென்ப 

தாம், இதனால், குலமகளிர் தமதுதலைவர் பொதுமகளிரைச்கூடியவழி 

யும் அவரை ௮லட்சியஞ்செய்யாதிருச்சகமேவண்டு மென்று கூறியவாறு, 

சாய் - ஒருவகைக்கோரை. “சாய்ப்பறிச்ச மீர்.இகழுச் தண்வயல்” என் 
றத, நீர்வளமிகுஇியைக் குறிக்கும். மன் - ௮சை. நொர்தேன், இருச்தேன்- 

வினையாலணையும் பெயர்கள், (௯) 

[தலைவி பரணஜேடு வேதளல்.] 

௬௩௬௯௦. அரும்பவிழ் தாரினு னெம்மருளு மென்று 
பெரும்பொய் யுரையாதி பாண--கரும்பின் 
கடைக்கண் ணனையமா மூரற் கதனா 

லிடைக்கண் ணனையார்க் குரை, 

(இ-ள்.) பாண - பாணனே[--!அரும்பு அவிழ் தாரினான் - பூவரும்பு 

சள் மல ரப்பெற்ற மாலையை யணிர்த தலைவன், எம் அருளும் - எமக்கு 

அருள்செய்வான்,” என்று--, பெரும் பொய் உரையாதி - பெரிய பொய்வா 
ர்த்தைசளைச் சொல்லாதே; (ஏனெனின்,--) ராம்--, ஊாற்கு - தலைவனு 

க்கு, கரும்பின் கடைக்கண் ௮னையம் - கரும்பின து கடைசியிலுள்ள கணுக் 

களை யொத்திருக்சன்றோம் ; ௮சனால்--,(இப்பேச்சை), இடைக்கண்டுனை 

யார்க்கு உரை - (௮ச்சரும்பின த) இடையிலுள்ள சணுச்களையொத்த பர 
தீதையர்ச்குச் சொல்வாயாக ; (௭ - று.) 

திலைமகளைப்பிரிர் தசென்று பரத்தையைக்கூடிகின்ற தலைமகன் மீண்டு 
தலைமசளிடம் வருமளவில், அவன்செய்தியை ௮றிர்த னெக்கொண்ட 
அவள் ௮வன்வரவை ஏத்றுச்சொள்ளாது மறுக்க, அனால் வருத்தமுற்ற 
தலைமகன் அ௮வட்குச் சமாதானங்கூறி அவளைக் சோபர்தணித்த பொருட்டு 
ஒருபாணனை அ௮வள்பக்கல் ௮லுப்ப, ௮.ன் அககனமே உந்து தலைவியை 
கோக்ெ-கீ மறுத்தலால் கின துதலைவர் நின்மனைச்கு வரச் கூடி கின்ருர் ) 
அவர் நின்மீத மிச்சசாதலையுடையர்? என்பன போன்ற சிலகயப்புரைகளை 
ஏடுத்துக்கூற, ௮.துசேட்ட தலைவி அவனைப் பரிச9த்து Ca genta. Dug 
இதவென ௮றிச,



பால்.] ௪௦ - தம் அதிகாரம்.--காம்நுதலியல். ௩௨௫ 

கரும்பின் கடை$ச்சணுச்சளைப்போன்ற அவலுக்கு உருசிகுறைர்து 
ள்ள எம்மிடத்தில் தலை௨ன் அன்புடையனாயுள்ளா னென்று பொய்சொல் 
லாதே ;) கரும்பின்இடையிலுள்ள சணுச்களைப் போன்ற அவனுக்குஉ௬9 

Net gore பரத்தையரிடம் இப்பேச்சைச் சொல்வா யென்று பாணனை 

சோச்கித் தலைவி கூறியத, இது கரும்பின் கடைக்கணுக்களில் இனிப்பின் 

மையும், இடைச்சணுக்களில் இனிப்புண்மையும் வெளிப்படை. (௪௦) 

  

௪௦ - ஆம் அதிகாரம் --காமநதலியல், 

அஃதாவது - சகாமவின்பத்தின் பகுதிகளைக் குறித்துச் சொல்லுகின்ற 

பிரிவு என்பதாம் நுதலுதல் - குறித துக்கூறுதல், இழிகுணமுடைய பரத் 

தைய ரன்றிச் குலமகளி7த இன பம் ரிறத்தலால், அதனை இவ்வதிகாரத்திற் 

ஜெப்பிததுச் கூ.றன்றன ரென்று ௮றிக, அதிசாரமுரைமையும் இதனா 

லே விளமகும். இணி, இயல் என்பதற்கு - இலக்கண மென்று கொண்டு, 

இன்ப முறஹைமையைச் கூறும் இலச்கண மென்றும் பொருள்கூறுவர், 

[தலைமகற்த வாயில்நேர்ந்த தோமீ தலைமகள்புலவ் நீங்கச் சோலலியது,] 

௩௯௧. முயங்காக்காற் பாயும் பசலைமற் நாடி 

் யுயங்சாக்கா லுப்பின்றாங் காமம்--வயங்கோத 
நில்லா த் திரையலைக்கு நீளகழித் தண்சேர்ப்ப 

புல்லாப் புலப்பதோ ராறு, 

(இ-ள்.) வயங்கு - விளங்குகின்ற, ஓசம்- கடலானது, நில்லா - நிலை 
யாயிராமல், திரை அலைக்கும் - அலைகளால் மோத ன்ற, நீள் சழி - நீண்ட 

கழிசளினத, தண் - குளிர்ர்த, சேர்ப்ப - கரையையுடைய அரசனே... 

மூயல்காக்சால் - கூடாவிட்டால, பசலை பாயும- (பிரிவுச்துன்பமிகு தயால்) 

நிறவேறுபாடு (உடம்பில) மிக்குப்பரவும ; ஊடி உயங்காக்சால் - ஊடல் 

கொண்டு வருர்தாவிட்டால், காமம் உப்பு இன்று ஆம்- காமநுகர்ச்சி இன்ப 
மூடையதாசாது ) (அதலால்,, புல்லா புலப்பது - முதலிர்கூடிப் பிறகு 

ஊடுவத,ஒர் ஆறு-(சாமநுகர்சசியில் ௬ுசியுண்டா த,ச்கு)ஒரு௨ழியாம்; (௪ - ற.) 

தலைவனும் தலைவியும் கூடாவிட்டால் உடம்பிற் பசலை யுண்டாகின் 

௮௫: ஊடல்சொள்ளாமல் எப்பொழுதும் சேர்ச்தேயிருர்தால் காமத்தில் 

ருசயுண்டாதலில்லை ; ஆதலால், கூடுவதும் ஊடவதும் காமநுகர்ச௫க்கு 

அழகு என்பதாம். :*உப்பமைந்தற்றாற் புலவி”, துணியும் புலவியு மில் 

லாயிற் காமங், சணியும் கருச்சாயு மற்று!?, ஊட லுணர்தல் புணா்த 

விவை சாமல், கூடியார் பெற்ற பயன்”! என்னுர் திநக்தறள்கள் ரோக்சத் 

நீச்சன, 

வாயில்சேர்கல் - வழியெடுத்துச்கூறுதல், புலவி - புலத்தல்) ஊடுதல், 

பசலை-த$லைவனைப்பிரிர் த துன்பத்தினால் தலைமகளது உடம்பி லுண்டாகும் 

கிறவேறுபாடு, உப்பு என்பது - இங்கு இணிமையென்னும் பொருளில்
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வச,௪.த. வடநூலார், கூடலை ‘odibGun sth? என்றும், ஊடலை :விப்ரளம்பம்? 
ஏன்றும், விப்ரளஎம்பத்தை :மதுரதரம்” [மிச்சஇனிமை] என்றுங்கூறுவர், 

இங்கு:பசலை” என்பது - துயிவின்மை, உடம்புமெலிதல், எல்லாவற்றிலும் 

வெறுப்பு மு.தலியவற்றிற்கும் உபல௯டிணம். மற்று - அசை, (௧) 

[பரவங்கண்டூ ஐற்றளாகிய தலைவி தோமிக்தச் சோல்லியது.] 

௩௯௨. தம்மமர் காதலர் தார்சூ ழணியகலம் 

விம்ம முயங்கும் துணையில்லார்க்--இம்மெனப் 
பெய்ய வெழிலி முழகங்குக் திசையெல்லா 
கெய்த லறைந்தன்ன நீர்த்து, 

(இ-ள்,) தம் ௮மர் காதலர்- தம்மிடத்து விருப்பமநுடைய தலைவரது, 
தார் சூழ் அணி அசலம் - மாலையையணிச்த அழூய மார்பை, விம்ம முயல் 

கும்-(மகழ்ச்சியினாம்) பூரிக்கும்படி. தழுவுத.ற்குஉரிய, துணை-தலைவரை, இல் 

லார்ச்கு - இல்லாத [தலை௮ரைப்பிரிச்த] மகளிர்க்கு,--இம்மென-இம்மென் 

னும் ஓசையோடு, பெய்ய - மழைபொழியும்படி, எழிலி முழங்கும் - மேகங் 
கள் கர்ச்க்ன்ற, திசை எல்லாம் - இக்குககளிலெல்லாம், (௮ம்முழச்சம் 

அவர்க்கு), நெய்தல் அறைந்து ௮ன்ன நீர்தது - சாப்பறையடித்தாற்போ 
ன். உ தன்மையுடையதாம்; (எ -று.) 

மிகுதியும் வருத்தர்தரு மென்பதாம். கார்காலத்திலே மீண்வெருவே 
னென்று காலங்குறித்துப் பிரிச்தசென்ற தலைமகன் அச்சாலம் வர்தும் 

வாசாததனால், சாலத்தைரோகடத் தலைமகள் ஆற்றாது வருர்திச் கூறி 
யது இது, சேர்தர்கு௨ரிய காலத்தில் தனதுதலை௨னைச் சேரப்பெருது 

வருச்.தும் ஆற்றாமையும்,எவ் வகைத் தரபத்தையுச் தணிக்கவல்ல நீர்கொண்ட 

மேகம் தன துநிலைமைமாறி இப்பொழுது தன்னைவருத்துன் உ கொடுமை 

யும் தலைவி இரமகுதற்குச் காரணமாயின வென்ச, கார்காலத்து மேச 

முழக்சம் - சாமோத்திபகப்பொருள்சளில் ஒன்று, இம்மெனல் - ஒலிக் 

குறிப்பு, செய்தல் - சரப்பறை, (௨) 

[தலைமகள் சேலவுடன்படாமையைத் தலைமகற்தத் தோழீ சோல்லியது,] 

௬௩௩, கம்மஞ்செய் மாக்கள் கருவி யொடுக்கெ 

மம்மர்கொண் மாலை மலராய்ந்து பூத்தொடுப்பாள் 
கைம்மாலை யிட்டுக் கலுழ்ர்தா டுணையில்லார்க் 

இம்மாலை யென்செய்வ தென்று, 

(இ-ள்.) சம்மம் செய் மாச்கள் - கம்மியத்தொழிலைச்செய்கின் 2 மனி 

தீர் [சம்மாளர்], கருவி - (தம.து) ஆயுதங்களை, ஒடுச்செ - (வேலையில்லா 
மல்) அடங்கச்செய்த, மம்மர் கொள் மாலை - மயக்கத்தைச்சொண்ட மா 

லைப்பொழுதில், மலர் ஆய்க்து பூ தொடுப்பாள் - மலர்களை ஆராய்ச்தெடு 

த்து ௮வற்றைச்கொண்டு மாலைதொடுப்பவளாகயெ தலைமகள்;--'துணை இல் 

லார்க்கு - தலைமகனைப்பிரிர்ச மகளிர்க்கு, இ மாலை என் செய்வது - இர்த



ured. ] ௪௦ - ஆம் அதிகாரம்,--காம்நுதலியல். moc 

Hatori wrg uweru@u?? என்று---, கை மாலை இட்டு. தனத கையி 

லுள்ள மலர்மாலையைப் போகட்டு, கலுழ்ர்தாள் - மனம்கலங்9 யழுதாள், 

தலைமகள் மாலைப்பொழுதில் ஈல்லமலர்களை மாலையாகத்தொடுக்கும் 

போது தலைமகன் பிரிர் தசெல்வதைத் தோழியால் அ௮றிக்து ௮வளைகோக்கி 

் எனதுசாயசலுக்கென்று ௮ன்போடுகட்டும் இம்மலர்மாலை அவரில்லாத 

போது எதற்கும்பயன்படாதே!"என்று மனங்கலங்யெழுதனளெனத்தோழி 

தலைமகற்குச் கூறியது இது, :'காலையரும்பிப் பகலெல்லாம் போதா, மா 

லைமலரு மிர்சோய்”? என்றபடி சேர்ச்கைக்கு உரிய சாலமாயெ இரவின்தொ 
கடக்கமான மாலைப்பொழுது, பிரிச்தார்ச்கு ௮,த தயரைமிகுவிக்கு மென்சு, 

இதுபற்றியே, (மம்மர்கொள் மாலை” என்றார். மம்மர் - காமக்களிப்பு, 

கம்மாளர் பகல்முழுதும் வேலைசெய்து மாலைப்பொழுது வர்தவுடன் 

வேலையொழில ராதலின், மாலைப்பொழுதச்கு 'கம்மஞ்செய்மாக்கள்கருவி 
யொடுக்சிய? என்னும் அடைமொழி கொடுக்கப்பட்டது ;  ஒலைச்சணக்ச 

ரொலியடங்கு புன்செக்கர் மாலைப்பொழுது '? என்று பின்வருவதும் இத 

போன்றதே இத, பகலெல்லாம் வருச்தி வேலைசெய்யும் சம்மியரும் 

வேலையைகிறுத்தித் தம்தம்ராயகியரிடம் செல்லும் கால மென்பதைக் 

குறிக்கும். (௩) 
[வினைழற்றி மீண்ட தலைமகன் பாகன்கேட்பச் சோல்லியது.] 

௩௯௪. செல்சுடர் நோக்கிச் சதெரரிக்கண் கொண்டநீர் 

மெல்விர லூழ்தெறியா விம்மித்தன்--மெல்விரலி 
னாள்வைத்து ஈங்குற்ற மெண்ணுக்கொ லந்தோதன் 
ஹோள்வைத் தணைமேற் இடந்து, 

(இ-ள்.) (என ததலைமகள்),--செல் சுடர் ரோக்கி - (மேல்கடலைசோ: 
கச்) செல்லுசின்ற சூரியனைப் பார்த்து, சிதர் ௮ரி சண் சொண்ட நீர்-ரித 

நிய செவ்வரிகளையுடைய (தனத) கண்களில் நிறைந்த நீரை, மெல் விரல் - 
(தனத) மெல்லிய கைவிரல்களால், ஊழ் தெறியா - முறைமையாச [அடிச் 
கடி] எடுத் தஏறிச்து, விம்மி - அமுத, தன் மெல் விரலின் - தனத மெல்: 

விய விரல்களினால்,மாள் வைத்து - (காம் பிரிர் த சென்ற) சாள்களைச் சணச்' 

இட்டுச்சொண்டு, அணைமேல்-படுக்கையில், தன் தோள் வத்து கிடந்து - 

தனதுதோளையே தலையணையாசச்சொண்டு படுத்து, ஈம் கு.ற்றம் எண்ணும். 

கொல் - ஈமதுகுற்றங்களை நினைத்து வருர் தவளோ! ௮ர்தோ - ஐயோ! 

ஒருதலைமகன் தன து தலைவியைப் பிரிர்துசென்று வினைமுழ்றி மீண்டு' 

வருகையில்,'என துகா.தவி மாலைப்பொழுதில் சான்பிரிஈதசென்று இத்தனை 

நாளீரயின கென்றும், விரைவில் வருவே னென்றும், இன்னின்ன௨.று 

செய்வே னென்றும் சொல்லிக்கொண்டு என குற்றங்களைச் சிர்இித்து வறு 

ர். துவளே!! என்று Orage பாகனொடு கூறியத இ... 

பிரிர்த தலைவன் மீண்டுவருவ. மாலைச்சால மர தலின்(செல்சுடர் சோ 

க் 53 என்றும், தலைமகன் தான்குறித்சபடி. மீண்டுவராது நீட்டித்தலாம்



உறு ந்ர்ல்டியரீர். [காமத்துப் 

பிரிர் தசென்றராள்களைத் தன்விரல்களரல் தலைமகள் எண்ணுவ ern seler 

(மெல்விரலின்டாள் வைத்த ..... எண்ணுககொல்? என்று கருதிச் கூறின 

னென்க, விரையச்சென்று சேராவிடின் ஆற்றாமை சைவிஞ்சுதலால் அவள் 

இறச்துபடவ ளாதலால் ஈமக்குப் பழிசோர் திடு மாதலின், அதற்குமுன்பே 

தேர்செலுத்தவேண்டு மென்ற குறிப்பு. செதரரிக்கண்கொண்டஙநீர் - உரிய 

காலத்தில் தலைமகனைக் கூடப்பெறாது வருத்தமிகுதல்பற்றி உண்டாவழு ) 

இனி, இயேகைகள் படர்ச்த கண்களின் அழகை மறைத்துச்கொண்டு 

தீதும்புகன்ற நீர் என்றும் பொருள்கூறலாம் : இத, Haag som em pens 

கினைச் த வருச்தியதைச் குறிக்கும். கண்களிற் செவ்வரிபரத்தல் உத் 

தமவிலச்கணம், அந்தோ - இரச்சச்குறிப்பிடைசசொல், செல் சுடர் 

என்பதை, ௮ஸ்தமிக்குர் தருணத்திலிருக்ற சூரியனையுடைய மாலைப்பொ 
மூதென அ௮ன்மொழிததொகையாகவும் கொள்ளலாம் தன்தோள்வைத்து 

அணைமேறடெத்தல் - வருத்தமிகுதியால் படுக்கைகொள்ளாமல் முடச்யெ 

தீன தகையின்மேல் தலையைவைத்தக் கடப்பது. ‘Onadra’ ae pg, 

'வாளற்றுப் புற்கென்ற சண்ணு மவர்சென்ற, சாளொற்றித் தேய்ச்த விரல?” 

cer pul Shs sre» சாளகள் சுவரின்சண் இழைததவற்றைத் தொட்டு 

எண் ணுதலால் கைவிரல்கள் தேய்ந்தன வென்ற குறிப்பு, (௪) 

[ தலைமகன் தானு ற்றதைப் பாங்க*தச் சோல்லியது.] 

௩௯௫. கண்கய லென்லுக கருத்தினாற் காதலி 
பின்சென்ற தம்ம சிறுரக---பின சென்று 
மூக்கி மியமுக்து மெறிகல்லா வொண்புருவங் 
கோட்டிய வில்வாக் கறிந்து. 

(இ-ள்.) சிறு சிரல் - சிறிய செ௫லிச்குருவியானத,--சண் - (எனது 
காதலியின்) கண்களை, கயல் என்னும் கருததினால் - கயல்மீனென் ற எண் 

ணததினால், காதவி பின் சென்றது - (அவற்றைச் குத்திததின்னக் ௧௬ தி) 
அவள்பினனே தொடர்ச் துபோயிறறு; பின சென்றும - (அவ்வாறு) பின் 

தொடர்ச் துபோயும், ஊக்கி எழுக்தும் - மூயற்சிசெய்தம், ஒள் புருவம கோ 

ட்டிய வில் வாக்கு ௮றிஈது- (அவளத) ஒள்ளியபுருவம் உளைச்சுப்பட்ட வில் 

லின்வளைவுபோவிருச்ததை ௮றிர் த, எறிகலலா(த)-(௮ஞ் ௮ச்சண்களைக்) 
குத்தித இன்னமாட்டா இருந்தத ; (௪ - று,) 

தனதுசாதலியின்கண்களைச் சயல்மீனென்று கருதிச் சச்9லிக்குருவி 

பின்சென்று பிடிச்ச முயன்றும் ௮ச்சண்களுககுமேலுள்ளபுர௬ு௮, த்தை வளை 

ந்தவில்லென்று நினைத்த ௮ஞ்சிப் பிடியா மலே நின்றுவிட்ட தென்று ௮வ 

எதுகண்ணழட லீடுபட்ட தலைவன் ௮தனை வியர்து தோழனொடு சொல் 

விய துறை இது, 

செலிக்குருவி தலைழகளது கண்களைச் கயலென்றும், புருவல்களை 
வளைததவில்லென்றும் மாறுபடக் கருதியதாகக் கூறிய த, மயக்கவணி, 

சிரல் - மீன்குத்திப்பறலை, ௮ம்ம-வியப்பிடைச்சொல்; இனி, “gu 

கேட்பிக்கும்!? என் தனால், பாககனே? 8 கேள் என்றுமாம், வாச்ரு-வாங்கு 

என்னும் முதனிலை இரிர்ச தொழிர்பெயர், (௫)



பால்,] ௪௦ - தம் அதிகாரம்,--காமநுதலியல், ௩௨௯ 

[நற்றய் தன்மகள்சேன்ற சுரத்தநமை கூறி டூரங்கியது.] 

௩௨௯௬. அரக்காம்ப னாறும்வா யம்மருங்கிற் கன்னோ 

பரற்கான மாற்றின கொல்லோ---வரக்கார்ந்த 

பஞ்சிசொண் ட்டினும் பையெனப் பையெனவென் 

peau Garam ae wy. 

(இ-ள்,) அரச்கு அம்பல் நாறும் வாய் ௮ம் மரும்இற்கு - Paws Hw 
பல்மலரைப்போன்ற வாயையும் ௮அழகய இடையையுமுடைய (எனத) மக 
ளுச்கு,--அரக்கு அர்ச்த பஞ்சிகொண்டு ஊட்டினும் - (மூன்னே)செச்கிறம் 

பொருச்திய பஞ்சைச்சொண்டு (செம்பஞ்சுக்குழம்பைத்) தடவினாலும், பை 

யென பையென என்று - மெல்ல மெல்ல வென்று, அஞ்ச - (அதனையும் 

ஆற்றமாட்டாமல்) அச்சம்கொண்டு, மின்வாங்கும் - இளைத்துப் பின்வாம் 
இயெ, அடி - (அவள.௫) பாதங்கள், (இப்பொழுது), அன்னோ - ஐயோ! பரல் 

சானம் ஆற்றின சொல் ஐ-பருச்கைச்சற்தளையுடைய சாட்டைப் பொறுத்ச 

னமசோ!(எ-று.) 

இயற்சைப்புணர்ச9), பாம்சற்கூட்டம், பாம்சியிற்கூட்டம் என்பலற் 

ரா.ற் களவுநெறியில் தலைமகளைச் கூடிய தலைமகன் பழிபரவுதலின் தோழி 

யால் விலச்சப்பட்டு அதன்பின்பு உடனே ௮௨ளை வெளிப்படையாச மணஞ் 

செய்துசொள்ளுதல் இயல்பு: ௮்கனஞ் செய்யாஞாயின், அப்பழியடங்கு 

மாறு சிலராள் தலைமகளை ஒருவழிப்பிரிர் து உறைதலும், தலைமகளை உடன் 

கொண்டு தன்னர்ச்குச்செல்லுதலும், தோழியால் வரைவுமுடுக்சப்பட்டு 

அரியஅணிசலஞ்செலுத்தி வரைர்துகொள்ளுதலும் என்னும்இம்வள் றனுள் 

ஒன்று மூறைமையாய் நிகழும்) அவற்றுள், தலைவன் தலைவியை Seo. Fer 

நெறியாக உடன்கொண்டு போனமையைத் தோழியாலறிர்த செவிலித் 

தாய் அதனை ஈற்றாய்ச்கு உணர்ச்ச, ௮வள் அப்பாலைநிலத்தின் கொடுமை 

யையும் தன I SOT மிச்சமென்மையையும் சருதிச் சவன்று இங்கன 

கூறின ளென்ச,. 

செம்பஞ்சுக்குழம்பைக் சால்களிற் பஞ்சினெல் சடவினலும் பொறுச்ச 

மாட்டாது வருர்திய என தமகள் இப்பொழுது தன துதலைவன்பின்னே 

காட்டிற்குச் செல்லுகையில் அவளதுபாதங்கள் பருக்கைக்சற்களின் மீது 

எவ்வாறு ஈடர்துசென்றனவோ வென்று தாய் இரங்கிச்கூறியது இது, 

| அரக்காம்பல் சாறும் வாய் - செல்வாம்பல்மலர்போல மணம்வீசும் 

லா யெனினுமாம், மருங்குல் - அதனையுடையாட்கு அகுபெயர், அன்னோ - 

இரச்சச்குறிப்பிடைச்சொல். பஞ்சு எனினும், பஞ்சி எனிலும் ஓக்கும், 

செம்பஞ்சுச்குழம்பூட்டதல், மகளிரது பாதங்கட்குச் செம்மையும் மென்மை 

யும் உண்டாசற்பொருட்டு, பையென - பையவென என்பதன் தொகுச் 

தல், அடுக்கு - அச்சப்பொருள்து, அடி. - பால்பகாவஃறிணைப்பெயர்; இக் 

குப் பன்மை, (4) 
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AAO நாலடியார், [ காமத்துப் 

[தலைவனதுயிரிவையாற்றத தலைவியின் நீலைமையைத் தோழிகூறியது.] 
R&T, லைக் சணக்க ரொலியடங்கு புன்செக்கர் 

மாலப் பொழுதின் மணந்தார் பிரிவுள்ளி 
மாலை பரிந்திட் டழுதாள் வனமுலைமேற் 
கோலஞ்செய் சாந்தந் திமிரந்து, 

(இ-ள்.) ஒலை கணக்கர் - தலையிலெமுதும் சணச்சர்களுடைய, ஓலி- 

ஓசை, ௮டங்கு - ஓழிர்துபோம்படியான, புல் செக்கர் - அற்பமாக செவ் 
வானத்தையுடைய, மாலை பொழுதில் - மாலைக்காலச்தில்,--(தலைமகள்),-- 
மணந்தார் பிரிவு உள்ளி - (சனத) தலைவன் பிரிச்து செல்வதை நினைத்த, 

மாலை பரிச்து இட்டு - (தான் சூடியிரு*த) மலர்மாலையைச் கழற்றியெறிர்த, 
வனம் முலைமேல் சோலம் செய் சார்தம் திமிரச்து-(சனது) அழமயெ தனவ் 

சளின்மீத அலங்கா. ரஞ்செய்திருந்த சலவைச்சர்தனத்தையும் உதிர்த்து 

ஒழித்த, அமுதாள்--) (எ - று.) 
தலைவி மாலைப்பொழுதில் சன.த.தலைவன் பிரிர்துசெல்வதை யெண் 

ணி அதனைப் பொருது தான் அணிச் திருந்த மலர்மாலையையும் சந்தனத் 

தையும் வெறுத்து ஒழித்து வருர்திஸஐ ளென்று தோழி தலைவனுக்குக்கூ. றி 

யத இத, இதனை,மூன்றாஞ்செய்யுள்போலத் தலைமகள் பிரிவடன்படாமை 

யைத் தோழி தலைமகற்குச் கூறிய துறையாசவுஙம் சொள்ஃர் சிலர், 

மூதலடி- -இவ்வதிகாரத்து ௩ - ஆஞ்செய்யுளில் :கம்மஞ்செய் மாக்கள் 
சருவியொடுக் கய” என்றது போன்ற மாலைப்பொழுதிற்குஉரிய குறிப்பு, 
மணந்தார்? என்ற, தன்னைச் களவுவழியாற் கூடியவரை, (er) 

[உடன்போக்கப்போநந்திய தலைமகள் தோழிக்தக் கூறியது.] 

௩௨௯.0), கடக்கருங் கானத்துக் காளைபின் னாளை 
நடக்கவும் வல்லையோ வென்றி--சுடர்த்தொடீஇ 
பெற்றா னொருவன் பெருங்குதிரை யர்கிலையே 
கற்று னஃதூரு மாறு, 

(இ- ள்.)சுடர் தொடீஇ-பிரகாசிச்ன்ற வளையல்களையுடையவளே!-.- 

(சடச்ச அரு கானத்து - கடர்துசெல்வதற்கு அருமையாயெ காட்டில், 
காளைபின் - இளவெருதுபோன்ற (உனத) தலைவன்பின்னே, காளை-காளை 
த்தினம், ஈடக்கவும் வல்லையோ-ஈடச்துசெல்லவும் மாட்வொயோ?? என் றி- 

என்று (என்னைசோக்டச்) கூறிஞய் ) பெரும் குதிரை - பெரியதொரு குதி 
ரையை, பெற்றான் ஒருவன் - கிடைக்சப்பெற்றவனாகிய ஒருத்தன், ௮ நிலை 
யே - பெற்றஅப்பொழுதே, அலது ஊரும் ஆறு - அதனை ஏறிரடத்தும் 
முறைமையையும், கற்றான் - கற்றறிக்ககனேயாவனன்றோ? (௭ - gr.) 

(நீ உனதுதலைவன்பின்னே உடன்செல்ல உடன்பட்டாயே; ராளைச்சு 
அவன்பின்னே ஈடச்துசெல்ல வல்லையோ?' என்று நீ என்னை வினாவிஞரய்; 

அதற்குச் கூறுவேன் கேள்: ஒருவன் குதிரயொன்றை வாம்கினால் அதை 
யேறிஈடத்துச் திறத்தையும் அவன் கற்றிருப்பானல்லனோ? அதுபோலவே, 
ஒருகணவனுக்கு வாழ்ச்கைப்பட்ட யான் அவன்பின்செல்லவும் வல்லே 
னென்று தலைமகள் தனதுதோழியை சோகச்ச் கூறிய தறை இத,



பால்.] ௪0-ஆம் அதிகாரம்.--காமநுதலியல். ஈடாடக 
பின்னிரண்டடி . பிறிதுமொமீதலணி; உபமானத்சைச்கூறி அதன் உபமேயத்சைப் பெறவைத்தத சாண்ச, 

சணவன்பின்் செல்வது ௮ரிதன்று என்பத, குறிப்பு, 
சாளை - உவமையாகுபெயர், ஆண்மகனுக்கு இளவெருது - நடை வலி மை சாம்மீரியங்சளிலே உவமை, வல்லை, என்றி - முன்னிலையொருமை 

மூறீறுச்சள்; முறையே ஐ; இ- விகுஇகள். சுடர்ச்தொடீடு - அளபெடை, 
விளியருபு, இங்கு ஆய்தம் உயிர்போல் ஒலித்தது, (௮) 

[மகளைப்போக்கிய நந்றய் கவள்று கூறியது.] 
௩௬௯௯, முலக்கண்ணு முத்து முழுமெய்யும் புல்லு 

மிலக்கணம் யாது மறியேன்--கலைக்கணம் 
வேங்கை வெரூ௨ கெறிசெலிய போலுமென் 
பூம்பாவை செய்த குறி. 

(இ-ள்.) (கே.த்று எனதுமகள்), முலை கண்ணும் - (சனத)முலைச்சண் களையும், முத்தும் - முத்துமாலையையும், (சன்றாச அழுர் மாறு), முழு மெ ய்யும் புல்லும் - (என. த)உட ம்புமுமுவதையுர் தழுவிய, இலச்சணம் - ௮டை 
யாளத்சை, யாதும் அறியேன் - (அப்பொழுது)9றிதம் அறிர்திலேன் ; என் 
பூ பாவை செய்த குறி- என அழயெ சச்திரப்பதுமைபோன்ற மகள்(அப் 
பொழுது) செய்த அர் தஅடையாளம்,--கலை சணம் - மர ன்கூட்டம், வேல் 
கை வெரூஉம் - டேங்சைப்புலிக்கு அஞ்டித்திரிகின் ற, நெறி - சாட்டு௨ழியில், 
செலிய போலும் - செல்லுதற்குப் போலும்; (எ- து.) 

நேற்று என்மகள் சனத மூலைக்கண்ணும் மூதிதுமாலையும் எ ஈ.தஉட 
ம்பில் ௮முர் தும்படி என்னைத்தழுவிச்கொண்ட சின்னம்மை அப்பொழுது 
இன்னதென்று சிறிதும் அறிர்திலேன் ; மான்கள் புலிச்கு அஞ்சியோடும்படி. 
யான சாட்டுவழியில் தனதுகணவன்பின்னே சான் Cragg Hg ௮டை 
யாளமாகச் செய்தா ளென்று அதனை இப்பொழுது அறிர்சேனென்று தாய 
தின்மகளைச்குறித்து இரகூக்கூறியது இத, 'என்பூம்பாவை? என்ற, 5ம் 
ரூய்கூற்று என்பசைச் குறிக்கும், 

் கலைச்சனாம் வேம்கைவெரூஉம் நெறி ? என்றது, சாட்டின் சொடுனடை 
யைச் காட்டும். வேங்கை வெரூ௨உம்-வேங்கையினின்று வெருவும் என 26 5 
னுருபுத்தொகையாகவாவது, வேங்சையை வெருவும் என இரண்டனருபுச் 
தொகையாசவாவழத சொள்ச ; ::அச்சச்செவிக்கு ஐர்.து மிரண்டும், எச்சமில 
வே பொருள்ஃயினான?”என்பது தோலகாப்பியம். மேங்சைச்கு வெருவும் 
என சான்கனுருபுத்தொகையாகச் கொள்வது உலச௨ழக்கு, வெரூஉம் 
வெருவும்; சொல்லிசையஎபெடை, செலிய - செய்யியவென்னும் வாய் 
பாட்டு எதிர்சாலவினையெச்சம் ; இசன்முன் வலி இயல்பாம், (போலும்! 
என்பது - ஒப்பில்போலி ; இங்குத் தற்குறிப்பேற்றவுருபாய் நின்றது, பூம் 
பாவை என்பத,ற்கு - தாமரைமலரில் வாழ்னெற இலச்குமிபோன்ற மச 
ளெனிலுமாம், 

(௯)



2 நாலடியார், [காம்த்துப்பர்ல். ] 

[தலைமகள் பிரிவாற்றமையைத் தோழிக்தச் சோல்லியது.] 

௪௦௦, சண்மூன் நுடையாளுய் காக்கையும் பையரவு 
மென்னீன்ற யாயும் பிழைத்ததென்---பொன்னீன்ற 
கோங்கரும் பன்ன முலையாய் பொருள்வயிற் 
பாங்கனார் சென்ற நெறி, 

(இ-ள்.) பொன் ஈன்ற-பொன்போன்ற தேமல்பொருர்திய, சோம்கு 
அரும்பு ௮ன்ன - சோம்கமலரை யொத்த, முலையாய் - தனங்களையுடைய 
தோழியே!---சண் மூன்று உடையாலும் - மூன்றுகண்களையுடைய சவபீரா 
லும், சாச்சையும்--, பை அரவும் - படத்தையுடைய (இராகுவென்னும்) 
சர்ப்பமும், என் என்ற யாயும் - என்னைப்பெற்ற தாயும், பிழைத்தது - (என 

க்குப்) பிழைசெய்தது, என் - யாது!| ஒன்றுமில்லை]; பொருள்வயின் -பொ 

ருளினிடத்து ஆசையால், பாங்களார் - (எனது)தலைவர், சென்ற - போன, 
நெறி - மார்ச்சமே, (எனச்குப் பிழைசெய்்த.த) ; (எ-று) 

பயனிலை வருவித்து முடி.ச்சப்பட்டத, ௮ர்செறிஇல்லையாயின் எனது 

தலைவர் பிரிர்து செல்லார்; அப்பொழுது யாவும் ஈமச்கு ஈல்லனயேயாம். 
எனதுதலைவர் பொருள்விருப்பத்தாற் பிரிர்துசென்ற நெறியை நரம் வெறு 

த்துப் பழித்துப் பேசவேண்டுமேயன்றி வேறன்று, என து. தலைவர் பிரியாது 

உடனிருர்தால் மன்மதனும் குயிலும் சச்திரனும் என்னை வருச்தச் காரண 

மில்லை யாதலின் செவெபிரான் முசவியோர்மீது பழிகூற வழியில்லை யாதலால், 
அவர் சென்ற நெறியே மக்குப் பிழைசெய்ததென்று கூறவேண்டியதாயிழ் 

றெனத் தலைமகள் தோழிக்குத் தனதுபிரிவாற்றாமையைச் கூறியது இத, 

மன் மதனை உருவழித்துப் பின்னும் ௮வனை உளனாச்௫ய Padang, 

தன்கூட்டிற் பொரித்த குயிலின் குஞ்சைச் குத்திக்கொல்லாத விட்ட சாக் 
கையும், சர்திரனை விழும்இப் பின்பு உமிழ்ர்திட்ட இராகுவும், என்னைப் 

பெற்றபோதே கொல்லாமல்விட்டு ஊளர்த்ச சாயுமே பிழைசெய்தனரென்று 

சருத,ச.ற்குச் சாரணம், கணவனைப்பிரிர்சசாலத்து மன்மதனும் குயிலும் சர் 
இரனும் வருத்துவதனாலும், தாய் பிறச்த௮ப்பொழுதே சொன் நிருர்தால் 

தான் இப்படிப்பட்ட துன்பங்களை அனுபவிக்கச் காரணமில்லை யாதலாலும், 

(இறைவனுக்குக் கண்மூன்றும் முச்சுடர்" ஆதலால், சிவபிராலுக்கு 

(சண்மூன்றுடையான்! என்று ஒருபெயர்கூறினர், குயில் முட்டையிட்ட 

வுடனே அதனைப் பொரித்துப் பாதுகாவாமல் காச்கையின் கூட்டில் அத. 

குத்தெரியா மலே இட்செ செல்ல, அது அ௮ம்முட்டையைத் தீனசென்றே 

கருதி அடைசாத்துச் குஞ்சுபொரித்துச சிலசாள் சென்றவுடனே I fi 

கூவென்று கத் ,த்தொடங்குசையில் சாச்சை சோபங்சொண்டு அதனைச் 

குத்தித் து.ர.த்திவிர மென்பது வழக்கு, (பொன்? என்றது - அதுபோன்ற 
நிறமுடைய சேமலுக்கு ஆகுபெயர், (50) 

காமத்துப்பால் முற்றுப்பேற்றது, 

நாலடியார் முற்றிற்று: 
மெய்கைகைைவலிக்கவைவையவ எவவ பச்.
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கல்லாதுபோ 
சல்லாமை 

கல்லாசேயா 
சல்லெறிச் 
சல்லென்று 

கல்லோக்கு 
சல்விசகரையில 
கழிர்தாரிடு 
கழுநீருட் 
களர்நிலத்து 
சள்ளார்கள் 

சற்றதா௨ 
சற்றறிச்த. 
கற்றனவும் 
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நாலடியார், 

பாட்டு, 

கத்றாருரை 
கனைசடற்ண் 
சன்னனிஈல்ல 
காணிர் 
சாதலார்சொல் 
காலாடுபோ 
காவாதொரு 
சாழாயகொ 

துஞ்சியழகுங் 
குடரீ.ரட்டுண் 
குடருங்கொ 
குலர்தவக் 

குக்சமுமே 
கூரததுராய 

கேளாதே 
கோடியவை 
கொடுத்தலுர் 
கொய்புற் 
கொலைஞருலை 
கொல்லையிரு 
கொன்னே 
கோடேர்த 
கோட்டுப்பூ 
கோதையருவி 
சோளாற்றக் 
சச்சரசசெல் 
சாய்ப்பறிக்ச 

சான்ராண்மை 

சான்றோரென 
சிதலைதினப் 
எறுகாபெருகா 

சிறுசாலையே 
சீரியார் 
சேர்ரெல்லா 
செம்மை 
செய்கையழி 
செய்யாத 
செல்சுடர் 
செல்லாவிட 

செல்வர்யா 
செல்வுழிக் 
செழும்பெரும் 
செறிப்பில் 
செறுத்தோ 
சென்மேயெ 
சோற்றளர்ர்.து 
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பாட்ட, 
தச்காருர் 
தீச்சோலக் 
8H Sem lor 

தண்டாச 
தீமரென்று 
தீம்மமர்காத 
தம்மையிகழ்ர் 
தீம்மையிசழ்வா 
தலையேதவ 
SLNGE 

தளிர்மேலே 

தனதாகச் 
தாஞ்செய் 
தாமேயுமின் 
சாழாச்சளரா 
சான்செடி 

திருத்தன்னை 
திருமதகை 

தினைத்துணை 
தினையனைச் 
தீங்கரும் 
துகடீர் 
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HUSH 
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தெளிவிலார் 
தோணியியக் 
தோழற்போர் 
தோற்றநஞ்சான் 
நச்சயோர்ச் 
ஈடுக்குற்றுத் 
ஈடுவூருள் 
நட்டார்ச்கு 
நட்புகார 
ஈம்மாலே 
ஈயவார்க 
சரம்பெழுர் து 
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CANCE ET 
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சேய்யுள் முதற்குறிப்பு அகராதி, 

பாட்டூ, பக்கம். | பாட்டு, 
பிறர்மறை ௧௪௧ மாண்டகுண 
புச்சவிடத் ௮௧ | மாற்றாராய் 
புணர்சடல் ௨௨௪ | மானவருங்கல 
புதுப்புன ௩௦௮ | ழட்டிகை 
புத்தகமே ௨௭௦ | முட்டுற்ற 
புல்லாப்புன் ௨௪௬ । முயங்காச்காற் 
புல்லாவெழு ௧௩௯। முலைச்சண்ணு 

புறத.த.த ௨௬௪  முல்லைமுகை 
புன்னுனி ௩டு முற்தற்சிறு 
பேயற்பான் ௬௨ | முற்றுத்துக் 
பெரியவர் சகடு। மூன்னரே 
பெரியார்பெருட ௭௪ ழப்புமேல் 
பெரியார்பெருமை ௧௪௧ மேய்ஞ்ஞானக் 
பெருகுவது 2௬௭ | மெய்வாய்சண் 
பெருங்கட ௨௮௧ | மெல்லியஈல் 
பெருஈடை ௨௮௮ | மைதீர்பசும் 
பெருமுத்த ௧௭௪௦ /யா௮ருலகச் 
பெருவரை SHO] wr HOTT CRA 
Qu pw ga 0. FG | யாச்கையை 
பெறுவதொன்் ௨௮௩(யாமாயினெம் 
போத்தநாற் ௩.௪௩ | யானையனைய 
பொழிர் தினி ௨௨௦0 யானையெரு 
பொழிப்பகல ௨௭௧ வடுவிலா 
பொறுப்பரென் ௧௪௩ வயாவும் 
பொற்கலத்துப் -௪௪௬  வலவைச 
பொரற்சலச்தூ ௨௧0 வழங்காத 
Quin em oot) me ௨௨௮) வழுச்கெனை 
பொன்னே ௧௪௪ । வளம்பட 
மச்சளாலாய ௪௧ (வற்றிமற் 
wg Soom SHE | வாழ்சாட் 
மதித் திறப் ௬௨ । வாணிடிவில் 
மரீஇப்பல ௧௮௪௬ | விரிகிற 
மலைஈலமூள் ௨௧௮ விருப்பிலா 
மலைமிசை த் ௩௪ விழைச்தொரு 
மல்குதிரைய ௨௨௩ (விளக்குப் 
மல்லன்மா உடுச  விளச்கொளி 
மழைதிளைக்கு ௩0௪ வினைப்பயன் 
மறுமைக்கு கடு௮ | வேறியயர் 
மறுமையு ௯௦ | வெறுமையிட 
மற்றறிவா ௨௯ । வென்றிப் 
மனத்தான் கடுசு | வேம்பினிலை 
மனைப்பாசம் ௧௪௮] வேற்றுமை 
er MAS DHE ௩௨ | வைகலும் 
மன்னர்திருவு ச௪௪எ௭(|யைப்புழிக் 
மாச்சேழ்மட Fe 

LIT, பக்கம், 

ஈல்லாவின் ௧௦௪ 
ஈளிசடற்றண்-ஈல் ௨0௩ 
ஈளிசடற்றண்-ரா ௧௪௪ 
ஈறுமலர்த் ௧௭௬ 
நன்னிலைச் ௨0௭ 
நாப்பாடஞ் ௨௬டு 
நாய்ச்சாற் ௧௮டு 
நார்த்தொடு ௩௪ 
நாலாறுமா ௩௪௯௬ 
சாள்வாய்ப் ௧௭௭ 
சாறாத்தகடே ௨௨டு 
நீலஈலத்தா கடுடு 
நிலையாமை On. 
நின்றனநின் ௧௬ 

நீரினுநுண் ௨௪௧ 
நீருட்பிறர்து ௩௦௦ 
நீர்மையே ௨௪டு 
நுண்ணுணர்வினு ௧௧௭ 
நுண்ணுணர்வின் ௨௪0 
தநேடுங்கால ௬௮ 
நெருப்பழற் ௧௧௪ 
நேரல்லார் ௭௨ 
நேர்த்து SP 
பகைவர்பணி ௨௦௨ 
பூமழை ௩௪ 
பண்டமறி Go 
ப.ரவாகெளிப் ௮௪ 
பரா௮ரைப் 2.0% 
பருவமெனை ௨௮! 
பலசாளும் ௧௮% 
பல்லாரறியப் ௮௩ 
பல்லாவு ௬௫ 
பல்லான்.ற-பா ௨௧௨ 
பல்லரன் ற-வி ௬௯ 
பழமைசுந்தாகப் ௨௬௩. 
பழையரிவ ௨௬௨ 
பணிீபடு ௨௮] 
பன் றிச்கூழ் ௨௧௮ 

UOTOGG 5௪%. 
பாடமே ௨௬௮ 
பாம்பிற்சொரு ௩௧௨ 
பாலாற்சழீஇ ௨௧௯ 
பாலோடளாய கட௪ 
பாவமுமே உடு௦ 
பிறர்தகுல ௨௪௩               
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பக்கம், வரி, பிழை, திநத்தம் 

௮ | ௩௨ அருத்தாத்பதி அருத்தாபத்தி 
சுடு 5௨ எல்லாணி எல்லாவணி 
சுக ௩௩ போர்த்து பேர்த்து 
௧௧0 ௪௪ 'இச்செய்யுள்?:*சஸ்யதோஷ இச்செய்யுள்கஸ்பதோஷு 
௧௨௧ | Os பெருஞ் - | UG G 
௧௬௨ ௯ விளச்சினு லொண் விளச்சினு ளசொண் 

” ௧௪ கட சுடரே 
௧௭௬௯ | ௨௩ கமடமுன்னிலை மகடூஉமுன்னிலை 
௧௮0 | ௩௪ சுற்றர்தழா சுற்றர்தழா 
௨௧௨ | ௩௭ து பது 
௨௨௮ | ௩ மூடயவ மூடையவ 
௩௦௯ | ௨௭ ஒரியலாமை ஒரியலானமை   
  

 




