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270 nae 
கடவுள்து Ma 

ஏலாது மூலமும் உரையும்; 

  

காப்பு, 

அறு ால்வ ராய்புகழ்ச் சேவடி யாழ்றப் 
பெறுகால்வர் பேணி வழங்கிப் - பெறுநான். [ர்க 
மறைபுரிர்து வாழுமென் மண்ணொழிக்து விண்ணே 
கிறைபுரிரந்து வாழச் லியல்பு, 

அறுமால்வா - இருபததுநான்கு தாததகாகளுடைய, ஆய 

பகழ்ச்சேவடி - சுத்தமான சோததியையுடைய சவர்த பாதங் 

களை, ஆறறபடெறும - சமககபபெறற, மால்வா 5 சால்வசைப 

பட்ட தேவராபெபருஷா, பேணி வழ௩க - பரிபாலிததுக்கொ 

தெததனால், டெறும் - (மாம்) பெறறுக்கொணட, சானமறை - 

அற முதலி.ப நால்வகைபபொருளைப போதி வேதங்களை, 

புரிர்துவாமும் - (ஓ ஜனங்களே) அஜுட்டித்து வாழுங்கள் ; 

மணணொழிந்து என - பூலோகத்தை விட்டால் அலுட்டிக்சதி 

தக்கது என்ன இருக்கறது ; விணணோக்கு இறை புரிந்து வா 
ழ்தல் - சகல தேவாகளுக்கும் மேலான கடவளைப பூசைசெய 

துவாழ்வது, இயல்பு - யாவாக்கும் கடமை.பான காரியமாம் 

எனபதாம். 

இர்தாலாசிரியா அருகசமயத்தா, இதலின் இதில் கொல்லா 
மை புலாலுணணாமை சளளுணணாமை துறவிகளை யுடசரித்தல் 
முதலிய தருமஎகளையே அடிக்கடி. சொல்லிபிருககிரர, இவை 
மறறச சமயத்தாருக்கும் உடன்பாடா யிருபபிஜம் அருகசமய 
த்தாருக்குபடோலே அவவளவு விசேஷமானவை யல்ல: இவற் 
றை அவாகளுடைய சம.ப தால்சளைப்பாரத்சால் விசதமாகும். 
வாகள மததஇல் (₹ரிஷபதாததசா முதலாச இருபத்து 
ere திரத்தகாசளென்று சொல்லபபட்ட அ௮வதாரப்ருஷ 
நண. அவாகள் இயல்பிலே சகலகல। ஞானம் பொருந்தி மிகு 
அஇஜமயோ டிருப்பவர்கள், சான்கு தேவராசி புருஷர் என



௨ ஏலாதி மூலமும் உராயும், 

பவர் --சச்ரவர்த்திகள் பன்னிருவர், பல தேவர்கள் ஒன்ப 

இன்மர்) வாசுதேவர்கள் ஒன்பதன்1மர், பிரதி வாசுதேவர் ஓன் 

ப1இன்மர் என்டுற இவர்களே, இவர்கள் தாம் தருகதேவனு 

டைய பன்னிரண்டு வேதங்களிழ் சொல்லப்பட்ட கொல்லாமை 

முதலான தருமங்களை யெடுத்துப்போதித்துப் பரவச்செய்த 

வர்கள். துறவறத்திலேயே யல்லது வேறெதிலும் மோக்ஷ 
மில்லை யென்ற இத்தார்தம் இவர்களுக்குண்டு ; அதனாலே 
தான் இந்நூலாசிரியர் ஆதனை வெருவாய் எடுத்துப் புகழ்ச்இரு 

&இரார். இன்னம் விரிக்கன் நால்டெருகுமென்று விமித்தனம். 

வேண்மெவர் ஜைஈ சமயத்தாரிடத்தில் தெரிர்து கொள்ளலாம். 

இப்பாட்டுக்கு பின்வரும் யாமுரைத்தடொருளும் பிறருடை. 

தீத பொருளும் பொருத்தினவையேயன்றிப் பொருந்திவவை 

யல்ல வென்று எமக்குப் பின்னாலே தெரிந்தது: | 

(இ-ள்) ஆய்புகழ்சேவடி. - சுத்தமான€ர்ச்தியையுடைய 

சிஏந்தபாதங்களை, அறுநால்வர் - இருபத்துநான்கு தத்துவங் 

கள், ஆற்மப்பெறும் - சுமக்கப்பெற்ற, நால்வர் - ஸககர்முூதலா 

ன மகாயோடகள் நால்வரும், பேணிவழங்கு - பரிபாலித்துக் 
கொடுத்ததனால், டெறும் - (காம்) பெற்றுக்கொண்ட, கான் 

மறை-ரான்கு வேதங்கள் போதிக்கும் தருமங்களை, புரிர்து-செ 

ய்து, வாழும் . (ஓ ஜனங்களே!) வாழுங்கள்); மண்ஒழிங்து - 

பூலோகத்தைவிட்டால், என் - செய்யத்தக்க தருமம் என்ன 
இருக்கிறது; விண்ணோர்க்கு இறை - தேவர்க்செல்லாம் அதிபதி 

யாகிய கடவுளை, புரிந்து . விரும்பி, (பகத்திசெப்து,] வாழ்தல்- 
வாழ்வது, இயல்பு - (யாவர்க்கும்) கடமையான காரியம். 

இருபத்து கானகுதத்துவங்கள் சேவடியை ஆம்றப்பெறுத 

லாவது, அவைகளை வசப்படுத்தி மேம்கொண்டி.ருக்கை, இரு 
பதீ௮நான்கு தத்துவங்களாவன--பிருஇவி - அப்பு-தேயு-வாயு- 

ஆகாயம் என்க பூதங்கள் ஐந்தும், இவற்றின் சாரணங்களாய் 

தன்மாத்திரைகள் என்று சொல்லப்படுகிற சூக்ஷுமரூபங்கள் 

ஐந்தும், சண்ஈகாது-மூக்கு-நாக்கு-உடல் என்ட௰ ஞானேர்இிரி



ஏலாஇ மூலமும் உரையும், கூ 

யம் ஐந்தும், வாய் - கை - கால் - ஐலத்துவாரம்-மலத் துவாரம் 

என்டுற கன்மேந்திரியங்கள் ஐக்தம், மனம் - பத்இ - சித்தம் - 

அகங்காரம் என்ற அம்தக்கரணம் கான்கும் யெ இவையே 

யாம். இவற்றால் தமக்கு யாதோரிடையூறும் வராமம்காத்து 

யோககிட்டையில் நிலைடெற்ற erat, ஸ௩ந்தர், ஸரஈற்குமாரர் 

ஸ்னதஸுஜாதர் என்னும் யோடுகளும் ஆதரித்து வழங்னெ வே 

தங்களால் போதிச்சப்பட்ட தருமங்களை இப்பூமியிலுள்ளவள 

வே செய்யாமல் விட்டால் இறந்தபின் செய்யத்தக்க தரம 

மொன்றுமில்லை. தருமங்களுக்குப் பூமியே செய்யுமிடம் ; மற் 

தவை டேரகபூமி என்டது நூல்களின் துணிபு, இதச் சருமங் 

களைக் கைவிட்டால் கடவுளைச் சேருதற்கு வழியில்லை. கடவுமைா 
விசவாகித்து வாழவேண்டுவது இயல்பாதலால் ஜனங்களே நீங் 

கள் அப்டடி.ப்பட்ட தருமங்களைச்செய்து வாழுங்கள் என்பது 

திருமமாவறு, மேலுலகப்பயனை யடைவதம்குச் சாதனமா 

யுள்ளது. 

ஸாகாஇயர் ஆதரித் து வழங்கெ வேதம் என்றது, இயல்டாய் 

யோடயரானவரும் அனுட்டித்ததெனத் தருமத்தின் பெருமை 

யும் சம்பிரதாயமும் உணர்த்தற்கு, 

“அய புகழ்” என்றும் பாடமுண்டு; ககுதியானபுகழ் என்பது 
பொருள். ஆய--பெயரொச்சம்; ஆயெ என்பது இடைகுறைஈத 

தென்றும், அல்லது ஆ- பகுத, ய் - இற்ர்தகால இடைநிலை, 

அ-விசுதி, என்றும் Denag Gap tear. 

அஃதிணைப்டொருள்களாகிய தத்துவங்களை அறுகால்வர் என் 

og, wort ஞூயிலார் என்றதுபோல் உயர்வினால் உயர் இணை 

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

அவங்களின் தேவதைகளைச் சொல்லியது எனவுங் கொள்ள 

லாம். 

நால்வர் என்றது பிறவிதொட்டு யோகநிட்டையி லிருந்து 
மேம் பட்டவரான பொய்கையார், பூதத்தார், பேயார், ௪ட 

“கோபர், என்றெநால்வரை. அவர்கள் தந்தமறைகள் தருவாய்



௫ ஏலாஇ மூலமும் உராயும், 

மொழி முதலியன என்றும் மற்றவைக்கெல்லாம் முன்கூறிய 
டொருளே அமையுமென்றும் ஒருபுலவர் கூறினர். 

மற்றொருபுலவர் சொல்லியவுரையாவது;--அறுகால்வர் ஆய்- 

அந்தக்கரணவிருத்திகள் கான்கும் ஆற்றவராய், புகழ் சேவடி- 
(உலகத்தார்) புகழும்படியான பாதங்களை, [கடவுள் பாதங்க 
ளை], ஆற்றப்பெறும் - விசேஷமாகப்பெற்ற, மால்வர் - அப்பர், 
சுந்தரர், சம்பந்தமூர்த்தி, மாணிக்கவாசகர் என்ற சிவனடி. 
யார் நால்வர், பேணிவழங்கிப்டெறும்--, நான்மறை-கானமழை 

களின் கருத்தமைம்த தேவாரம் தருவா௫௪ முதலிய ால்களை, 

புரிர்.துவா முமேல்-விரும்பி ஒதி (ஒருவன்) வாழ்வானாகில், மண் 

ஒழிர்து--, விண்ணோரக்கு இறை புரிர்து - தேவர்களுக்குக் கட 

மைகளைச்செய்து, வாழ்தல் இயல்பு--, என்பதாம். 

இதில் *₹வாமுமென்மண்ணொழிந்து?? என்பதை *வாழுமேன் 

மண்ணொதழிரச்து” என்றும் **புகழ்ச்சேவடி” என்பதை *புகழ்சே 

வடி.” என்றும் “அய்புகழ்? என்பதை ஆய்ப்புகழ்” என்றும் டா 

டம் சொள்ளவேண்டும், 

எமது உரையில் ஆறுநால்வர்-பண்புத்தொகை. ஆய்புகம்- 
வினைத்தொகை, வாமும்--முன்னிலை யேவற்பன்மை, ஒழிந்து 

எனபது ஓழிர்தால் என்பதின் இரிபு. மற்றோருரையில், அறு 

கால்வர்--வினைத்தொகை; நான்கு அற்றவர் என மாற்றிக்தகொ 

ள்க, ஆய்-வினையெச்சம்; வழங்கி எனபது இரண்டுடக்ஷ£த்இ 

லும் வழங்க என்பதின் திரிபு. [ வினை-ரூ-௨௭.] 

நா ல; 
சென்றபுகழ் செல்வ மீக்கூற்றஞ் சேவகம் 
நின்ற நிலைகல்வி வள்ளன்மை - என்றும் 
வழிவங்தார் பூங்கோதா யாறு மறையின் 
வழிவஈகார் கண்ணே வனப்பு, 

(இ- ள்.) என்றும் வழிவர்தார் பூங்கோதாய் - எப்போதும் 

க ல்வெியில வரீதவர்களுடைய பெண்ணே ! சென்றபுகழ் - 

இசைதோறும் வியாபித்த £€ர்த்தியும், செல்வம்-அப்படிட்பட்ட



ஏலாதி மூலமும் உளாயும், டு 

செல்வமும், மீக்கூற்றம் - மேலாடும்படியான சொல்லும், சேவ 

கம் நின்ற கிலை-வீரம் ஸ்திரமாயிருச்சப்பெற்ற நிலைமையும், கல் 
வி-மேன்மையான படிப்பும், வள்ளன்மை - வரையாது கொடுக் 

குச் தன்மையும், ஆறும் - ஆய இவ்வாறுபொருள்களும், மறை 

பின் வழிவர்தார்கண்ணே - வேதஞ்சொன்னவழியில் ஈடப்பவ 
ரிடத்தலேயே, வனப்பு - அழகானவையாம், 

கர்திதி, சம்பத் து, மேம்பட்டவார்த்தை, ஸ்இரமான மீரத்த 

னம், பெருங்கல்வி, மகாதாதாவாயிருத்தல் இக்குணங்கள் வேத 

போதிய சன்மார்க்கரிட மிருர்தாலே மேன்மைப்படு மென்ப 

தாம். ஏனெனில் இவை பிறரிடமிருக்இன் கர்வம் அகங்கார 

முதலியவற்றால் விளங்கா என்பது கருத்து. 

இதற்குச் சன்மார்க்கருக்குப் பிறர்த நீயே உசாரணம் என் 
டது தோன்ற “என்றும் வழிவந்தார் பூங்கோதாய்' என விளி 

தீத்து, 
புகழ் முதலியவை பெயர்ச்செவ்வெண் ஆதலின் ஆறும் என் 

௮ தொகைபெம்றன. [இடை-சூ-௯.] மீக்கூற்றம்--மேலேகிற் 

நிற கூற்றம், ஏழாம்வேற்றுமைத்தொகை; பண்புத்தொகை 

யென்றாலும் ஓக்கும். சேவகன்- ராஜசேவகன், அவன் தன்மை- 

சேவகம், வீரம்; வடமொழி தமிழில் வந்ததென்டர் ; சேரிஷ 

பம், அதன் அகம் - உள்ளம், அது எப்போதும் வீர ரங்களோ 

டிருப்பதுபற்தி வீரத்திற்கு வந்ததெனத் தோன்றுகின்றது. 

அகம்--அகங்காரம் எனினு மொக்கும், | 

வன்ளல்--இன்னாரின்னாரன்று பேதமில்லாமல் யாவர்க்கும் 

கொடுட்பவன்; அவன் தன்மை- வள்ளன்மை; மை-தன்மையைக 

குறிக்கும் விகுதி. பூங்கோதாய்-பூக்களையுடைய கூந்தலையுடை 

யவளே, வேற்றுமைத்தொகைப் பறத்துப் பிறந்த அன்மொழித் 
தொகை; விளிவேற்றுமை ஐ ஆய் எனத்திரிர்தது, ( பெயர்-ஞூ- 

௪௯-உயிர்-சூ-௫௦-னால்] நகரம் தோன்றியது. பூங்கோதை, 
தாழ்ஞுழல், பொற்றொடி முதலியவைப் பெண்களுக்குப் பெய 

சாய் அளப்படுசன்றன. கண்ணே. ஏ-பிரிரிலை. வனப்பு--வன 

ப்புள்ள வற்றிற்கு ஆகுபெயர், (2)



௭ ஏலாஇ மூலமும் உரையும், 

கொலைபுரியான் கொல்லான் புலான்மயங்கான் 
கூர்த்த, அலைபுரியான் வஞ்சியான் யாதும்-நிலை தரி 

யான், மண்ணவர்க்கு மன்றி மதுமலிபூங் கோதாய், 

விண்ணவர்க்கு மேலாய் விடும், 

(இ-ள்:) மது மலி பூங்கோதாய - தேன் மிகுக்த பூக்களைச் 

சூடிய கூந்தலாளே ! கொலை புரியான் - பிறர்செய்யுங்கொலை 

க்குச் சம்மதியாமலும், கொல்லான் - தான் கொல்லாமலும், 

புலால் மயங்கான் - அற்பனோடு சேராமலும், கூர்த்த-மிகுந்த, 

அல்லது கொடுமையான, அலை புரியான்-அலைத்தலைச் செய்யா 

மலும், யாதும் வஞ்சியான் - ஏந்தவுயிரையும் மோசம்செய்யா 

மலும், கிலைதிரியான் - தன் நிலைமையினின்றும் [விரதத்தினின் 

றும்] மாழுமலு மிருப்பவன், மண்ணவர்க்கும் அன்றி - பூமியி 

லுள்ளோர்களுக்கு மல்லாமல், விண்ணவர்க்கும் - தேவரும் 

கும், மேல் ஆய்விடும் - மேற்பட்டவனாவான். 

“மண்ணவர்க்கு மன்ற? எனப்பாடமாயின் நிச்சயமாக என 

ட்பொருள்கொள்க, 

பிறர்செய்யுங் கொலைக்குச் சம்மதிப்படாமல், கான் கொல் 

லாமல், அழ்பரோடு கூடாமல், பிறருக்கு அலைச்சலைச் செய்யா 

மல், எவ்வுயிரையும் வஞ்சியாமல், நிலைதிரியாமலும் ஒருவனிரு 

ப்பானாயில், அவன்பூமிமிலுள்ளோர் வான இிலுள்ளோர் யாவ 

ர்க்கும் மேலாக எண்ணப்பவோன் என்றபடி, புரியான மூத 

லானவயை முற்றெச்சம், ₹*ஒருபொருண்மேம்பல பெயர்வரினி 

றுதி ஒருவினை கொடுப்ப தனியு மொரோவழி”? என்றெ சூத் 

தஇிரவிதியினால் புரியான் முதலியவற்றை வினையாலணையும் பெ 

யராகவேகொண்டு விசேஷண விசேஷியங்களாக்கயு முடிக்க 

லாடம் 

புன்மையை உடையவன் புல்லான் ; லகரந்தொகுத்தல் 
“புலாள்? எனப்பாடமாயின் புன்மையான ஆள் எனக்கொள்க, 
ஆய்விடம்--செய்யுமென்மூற்று ஆண்பாலுக்கு வர்தத. [ வினை- 

ரூ-௨௬.] (௩)



ஏலாது மூலமும் உரையும், ள 

தவமெளிது தான மரிதுதக் கார்க்கேல் 
அவமரி தாக லெளிகாம் - ௮வமில்லா 
இன்பம் பிறழி னியைவெளிது மற்றதன் 
துன்ப துடைத்த லரிது, 

(இ-ள்.) தவம் எளிது - (யார்க்கும் தவஞ்செய்தல் சலப 
மாம்; தானம் அரிது - நகானஞ்செய்வழு அருமையானதாம் ) 

தீக்கார்க்கேல் - யோக்கயெர்களுக்கானால், அவ. அரிழு - சூரிற 

ஞ்செய்தல் அருமையானது ; ஆதல் எளிது ஆம் - கன்மையிலே 

சேருதல் எளிமையானதாம்; அவம் இல்லா இன்பம் - குற்ற 

மில்லாத மோக்ஷ இடம், பி றழின் - மாறும்படி. நடப்பா 

யின், இயைவு - (பிறப்புத்துன்பத்தில்) சேர்வு, எளிது; 

அதன் அுன்பம் துடைததல்-அப்பிறவித்துன்பத்தைப் டோக்கு 

இல், அரிது... 

எப்படிப்பட்டவரும் தவத்தைச் சலபமாச் செய்யலாம், பிற 

ருக்கும் கொடுப்பதோ அருமையானகாரியம், ஏனெனில் பண ம் 

இடைப்பது இலேசல்லவே. யோக்கியரா னா ஸ் கும்றம் கெய்யா 

ர்கள், செய்தாலும் அது நீங் கும்படி. நல்வழியில் சுலபத்தில் 

சேருவார்கள். மோக்ஷ இன்: வழி பிறழ்சீதால் பிறப்பிறப்டா 

இ.ப சுறா ரத்தில் வசியம் சேரவேண்மிம்; அந்தச்சமுசார 

துக்கத்தை நீக்குவதோ மிகவும் ச்டமாதலால் மோக்ஷூ்து 
க்கு விரோதம் வராதபடி. வெகுஜாக்பெதையாய் நடீச்கவேண் 

டும் என்பது கருத்து. ' 

இங்கே தலம் என்பது, ஸ்கானம் ஐபம் முதலியவற்றை 
“நூறுகோவிர்தம் போடலாம் ஒரு காதனுக் இடிவதல்லவோ 
கஷ்டம்” என்றொரு பழமொழியமுண்டு. 

எளிது, அரிது -- இரண்டும் குறிப்புவிளை முற்று; எளிறை 
அருமை என்னு மிரண்டுபண்படிகள் பசூதி, ஆ-விகு இ, “*இை... 
யகரம் இ-அதல்”” என்பதனால் அரு அரி ஆயிற்று. தக்கார்க்கு 
கான்காம்வேம்றுமை, கர்த்தாப்பொருளில் வர்த.து- (௪) 

இடர்தீர்க்க லெள்ளாமை 8ழினஞ்சே ராமை 
படர்தீர்த்தல் யார்க்கும் பழிப்பி - னடை தீர்த்தல்



| ஏலாஇ மூலமும் உராயும், 

கண்டவர் காமுறுஞ் சொற்காணிற் கல்வியின்கண் 
விண்டவரதநூல் வேண்டா விடும், 

(இ-ள்.) இடர்திர்த்தல். - பிறருடைய துன்பத்தைப்போக்கு 

வதும், எள்ளாமை ஃ பிறரை நிந்தியாமையும், &ழினம் சேர 
மை - கீழ்மக்களுடைய கூட்டத்சைச் சேராமலிருத்தலும், யா 
ர்க்கும் - எல்லாருக்கும், படர்தீர்த்தல் - பசிமுதலான வருத் 

தங்களைப் போக்குதலும், பழிப்பின் நடைதர்த்தல் - நிந்தனை 
யுள்ள ஈடக்கையை ஓமிப்பதும், காணில் - கண்டால், கண்ட, 

வர்காருறும்சொல் - காணப்பட்டவர்கள் விரும்பும்படியான 

சொல்லைச் சொல்லுதலும், (இப்படிப்பட்ட குணங்கள் ஒருவ 

னிடமுண்டானால்) சுலவியின்சண் - வித்தைகளில், விண்டவர். 

தெளிச்தவர்களுடைய, தல் - சாஸ்திர ஏம்பாடுகள், வேண் 

டாவிசிம் - வேண்டாகன ஆம். 

இடர்தீர்த்தல் முதலான சர்குணமுள்ளவனுக்கு இவையே 
, உ ் ட. ட்ட 

sone ne STB IS Bee அனுஷ்டி க்கவேண்டு 

யார்க்கும் என்டதை இடை விளக்காவைத்து, படர்தர்ததல் 

நடைிர்த்தல் இரண்டிலும் கூட்டிக்கொள்க, டழிப்பினடை 

இர்த்தலாவது, தெரிம்சோ தெரியாமலோ தகாத௩டை நடப் 

போர்க்கு இதமாயம் சாந்தமாயும் நியாயங்களை எடுத்துக்கா 

ட்டி. அட்பழ. நடக்சவொட்டாமம்செய்தல், 

பழிப்பின் இடை எனப்பிரித்து பழிப்பானகாரியத்தைச் சே 
ர்வதை முந்தியே தடுத்தல் எனவு முரைக்கலாம். 

கீழ்--இுகுபெயர். யார்க்கும்.-- முற்றும்மை. தாமுறும்-- 
ENON D aD. (Bi) 

தனக்கென்று மோர்பாங்கற் பொய்யான்மெய் 
பாக்கும், எனக்கென் றியையான்யா தொன்றும் - 

புனக்கொன்றை, போலு மிழையார்சொற் றேழுன். 
களியானேல், சாலும் பிறர்நாலின் சால்பு, 

(இ-ள்.) (ஒருவன்) தனக்கென்றும் - தனக்காகவும், ஒர்டாவ் 
கற் (குஎன்றும்) - தன் சினேடுதலுக்காகவும், பொய்யான் -



ஏலாது மூலழும் உனாயும், ௯ 

பொய்சொல்லாதவனா௫யும், மெய் ஆக்கும் - மெய்யை அகச் 
செய்வானாகியும், யாதொன்றும் - எந்தப்பொருளையும், எனக்கு 

என்று - எனக்குவேண்வெதென்று, இயையான் .- (அதன்மேல்) 

பற்றுவைக்கா தவனாகவும், புனக்கொன்றைபோலும் - காட்டி 

லிருக்கும் கொன்றைமலர் போன்ற, இழையார்சொல் - அபர 

ணமணிக்த பெண்களுடையசொல்லை, தேரான் - நம்பாதவனா 

இயும், களி.பானேல் - (செல்வமுதலியவற்றரால்) கர்வப்படாத 

வனாயும் இருப்பானானால், பிறர் நூலின் சால்பு ௨ பிறர்செய்த 

சாஸ்இரங்களி.ள் மேன்மைகள், சாலும் - நிறைவாயிருக்கும்- 

ஒருவன் தனக்காகவும் தன்னைச்சேர்ந்சவர்க்காகவும் பொய் 

சொல்லாமலும் மெய்யேசொல்லிக்கொண்டும் தனச்சு ஒரு 

பொருள்வேண்டுமென்று ஆதில் பந்றுவையாமலும் பெண்கள் 

பேச்சை ஈம்பாமலும் கர்வப்படாமலு மிருப்பாணாயின் நூலிற் 

சொன்ன எல்லா மேன்மைகளும் நிழைச்தவனாவான் என்பது 
கருத்து, 

க, என்றும், என்பவைக*ம் பிரித்துப் பாங்கன் என்பதோ 

டும் கூட்டிக்கொள்க. ஒன்றும் முற்றும்மை. கொன்றைப்பூ 

பொன்னி௰மா யிருப்பதாதலால் மரகிறையக் கொன்றை பூத் 

தீதுபோல் உடம்புகிறைய ஆப. ரணமணிஆ்தவர் ores utp. oN 

லும்--உரியடியாசவக்த வினைமுற்று, சால்பு--சொல்லளவில் 

தொழிற்பெயராயினும் டொருளளவில் குணத்தை புரைப்டது, 

ஆகுபெயர் எனிஞம் பொருந்தும்; (௬) 

நிறையுடைமை நீர்மையுடைமை கொடையே, 
பொறையுை_மை பொய்ம்மை புலாற்கண் - மறை 
யுடைமை, வேயன்ன தோளி யிவையுடையான் பல் 
லுயிர்க்கும், தாயன்ன னென்னம் தகும், 

(இ-ள்.) வேய் அன்ன தோளி - மூங்கலையொத்த தோளை 
புடையவளே ! நிறையுடைமை - இரமத்தில் நிற்கும் தன்மை 
யும், நீர்மையுடைமை - உலகத்துக்கு இதமாய் நடக்கும் தன் 

மையும், கொடையே - கொடுக்குந்தன்மையம், பொழையுடை. 

மை - பிதர்குற்றக்தைப் டொறுத்துக்கொள்ளு? தன்மையும்,
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wy 

டொய்ம்மை புலால்கண் - பொய்சொல்வதிலும் புலால் இன்ப 
திலும், மறையுடைமை - நீக்கும் தன்மையும், இவையடையான்- 

இஃக௫ுணங்களையுடையவன், பல் உயிர்க்கும் - பல ஆத்துமாக் 

களுக்கும், தாய் அன்னன் - தாய்க்குச்சமானமானவன், என் 

னத்தகும் - என்று சொலலதீ்தக்கவன்ஃ 

நிறைமுதலிய சற்குணமுள்ளவன் எல்லாருக்கும் தாய்க்குச் 
சமானமானவன், ஏனென்றால், தாயைப்டோல் ஆதரிப்பதம்கு 
ஏதுவானகுணங்களை யுடைமையாலே என்பது கருத்து, 

நிறை -- தரா௫ினால் நிறுக்கப்படவெது, இருக்கவேண்டிய 
நிலை; நிறு - பகுதி, ஐ - விகுதி. கொடு ஐ, டொறு ஐ, மறு எ, 

(மறுத்தல்) இவையெல்லாம் தொழிற்பெயராய் குணங்களைக் 

காட்டுவன: 1(முூற்றுமற்ரொரோவழி'” என்பகனால் உகரங்கெட் 

டது. கொடையே - இந்த ஏகாரம் எணன்ணிடைச்சொல், 

பொய்மைபுலால் - உம்மைத்தொகை, அன்னன் - அன் என் 

ஞம் ஒஓப்பிடைச்சொல்லின்மேல் வந்தபெயர்; குறிப்பு முற்று 

மாம். தோளி--இ - உடைமைப்பொருளைக்காட்டும் பெண்டால் 
விகுதி. (௭) 

இன்சொ லளாவ லி௨மினிதாண் யாவர்க்கும் 
வன்சொற் களைந்து வகுப்பானேல் - மென்சொல் 
தெருக்தேய்க்கு முட்போ லெயிற்றினாய் காளும் 
விருந்தேற்பர் விண்ணோர் விரைந்து, 

(இ-ள்.) மென்சொல் - மெதுவானசொல்லையம், மூருந்து 

ஏய்க்கும் - மயிலினிஈகடியை ஒத்த, முள்டோல் - முள்ளசோயொ 

த்து, எயிற்றினாய் - பற்களையடையவளே ! .யாவர்ச்கும் - எல் 

லாருக்கும், இன்சொல் - மதுரமான பேச்சட்பேசுவதும், அளா 

வல் - க்ஷேமவிசாரணைசெய்வதும், இடம் - இருக்க இடமும், 

இனிது - இனிமையான பொருளும், ஊண் - சாப்பாடும், வன் 

சொல்களைங்து - கடினமானசொரழ்களை நிக், வகும்பானேல் - 

கொடுப்பானாயின், விண்ணோர் - தேவதைகள், நாளும் - எப் 
போதும், விரைந்து - துரிதப்பட்டு, விருது ஏற்டர் - (அவனை) 

விருக்இனனாகச் கொள்வார்கள்,
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கேட்கப்பிரியமில்லாத சடினச்சொல் சொல்லாமல் இனிய 
சொல் சொல்லுகலோடும் Campin gon gs லிசாரித்தலோடும் இட 

ம் ஈற்பொருள் உணவு இவைகளைக்கொடுத்துப் பிறரை ஆதரிப் 

பவனை தேவர் விரு$்இனனாக ஏற்றுக் கொண்டாவொர்கள் என் 
டது கருத்து. 

அளாவல் - கலத்தலுமாம். வன்சொற்களைதலும் ஒன்தென 

வைத்து அறுடொருளு மமைத்துக்கொள்க, 

செயப்படுபொருள் விகுதி புணர்ந்துகெட்ட உண் என்பது 

முதல் நீண்டது. மென்சொல்--மெல் என்பதில் லகரம் னகர 

மாகத் இரிதல் வழக்கம், றகரமாடு மெலிந்ததென்றும் சொல் 

இடுரர்கள், வன்சொல் இதுவும் அப்படியே. எயிழ்றினாய்-- 

எயிறு - பகுத, இன் - சாரியை, ஆள் - விகுதி, ளகரம் யகர 

மானது விளிபுருபு, [பெயர்-சூ-௫௧.] மாளும் - மூற்றும்மை.() 

உடன்படான் கொல்லா லுடன்றார்கோய் தீர்த்து 
மடம்படான் மாண்டார் நூன் மாண்ட - இடம்பட 
கோக்கும்வாய் கோக்கு நுழைவானேன் மற்றவனை 
யார்க்கும்வா யாக்கு மணைந்து, 

(இ-ள்.) உடன்படான்-பிறர்செய்யும் ௮அகாரியத்துக்கு உடன் 
படாதவனாய், கொல்லான் - கொலைசெய்யா தவனாய், உடன்முர் 

நோய் தீர்த்து - (கோயால்) வரு தினவர்களுடையு நோயை 

ட்போக்இி, மடம்படான் - பேதைமை சேராதவனுமாய், மாண் 

டார்தூல் - பெரியோர்களுடைய நூல்களை, மாண்ட இடம் 

பட - மாட்சிமையான விஷயங்கள் (சன்னிடத்து) உண்டா 

கும்படி, நோக்கும் வீய்கோக்டு - ஆராயத்தக்க விஷயங்களில் 

ஆராய்க்து, நுழைவானேல் - (ஒருவன்) அவைகளில் பிரவேச 

ப்பானாயின், அவனை - அவனைச் (சேர்ந்திருக்கறெ,) யார்க்கும் - 
எவர்களுக்கும், வாய் அணைந்து ஆக்கும் - ஈல்வழிகளெல்லாஞ் 
சேர்ந்து ஈன்மைபயக்கும், 

ஒருவன் கெட்டகாரியத்துக்கு உடன்படாமலும் கொல்லா 
மலும் நோயாளிகளுக்கு இதஞ்செய்தும் பெரியோர் நால்களில்
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சொல்லிய நற்குணங்கள் தன்னிடம் ஆமையும்பழ. அவைகளின் 
லிஷயங்களை ஆராயாது அப்படியே ஈடப்பானாயின் அவனைச் 

சோந்தவர்களுக்கும் நல்வழிகள் கைகூடி. தன்மையுண்டாகுமெ 
ன்டது அருத்த, 

கொல்லாமையை மூன ராம்பாட்டிலேசொல்லி இங்குஞ் சொ 

ன்னதென்னவெனின், அது முக்கெதருமமென்றும் ஆதனால் 
அவனைச் சேர்ந்தவர்களும் சன்மை யடைவார்களென்றும் ஆழி 

வித்தற்கென்ச. இனி இவ்வாறு வருவனவழ்திற்கும் இதுவே 

நியாயம். 

உடன்றார்--உடலப்பட்டவர்கள் ; *6துறந்தார்க்கும் துவ்வா 

தவர்க்கும்? என்பதுபோல் செயப்படுபொருளைச் செய்ததுடோ 

ல உபசரித்தது, [பொது-ரூ-௪௯ ] உடல்-பகுஇ) ஐகரம்-இடை 
நிலை, ஆர் - பலர்பால் விகுதி. லகரம் னகரமான௪ர்இி, நால் 

என்னுஞ் செயப்படுபொருள் கோக்கு என்பதோடு முடியும், 

மாண்டார் --மாண் - பகு, பண்படி, ட் - இடைநிலை, ஆர்- 

விகுதி. நூல்களை கோக்ஞூவதும் அப்படி, ஈடப்டதும் என இர 

ண்டாசக்கொண்டு ஆறுபொருள் அமைத்துக்கொள்க. (௯) 

கற்ராரைக் கற்ற துணராசொன மதியார் 
உற்றாரை யன்னணமே யோராமல் - அற்முர்கட் 
குண்டி யுறையு ளுடுக்கை யிவையீயங்தார் 
பண்டி தராய் வாழ்வார் பயின்று, 

(இ-ள்:) கற்றாரை - படி.த்தவரை, கற்றது-கற்றவிஷயத்தை, 
உணரார் என - அமியாதவரொன்று, மஇ.பார் - நினைக்காதவர்ச 

ளாய், உற்றாரை - உறவினரை, ௮ன்னணமே -ஈ அப்படியே, 

[உறவினராக], ஒராமல் - நினையாமல், அம்றார்கட்கு - (ஆதரிப் 

டவர்) இல்லாதவருக்கு, உண்டி. - உணவும், உறை - மருந்தும், 

உள் - வாசஸ்தானமும், உடுக்கை - வஸ்இரமும், இவை” அய 
இவைகளை, ஈயந்தார் - கொடுத்தவர்கள், பண்டிதராய் - நால் 

களைக்கய்றுத் தேர்ர்தவர்களாக, பயின்று - வழங்கப்பட்டு, வா 

ழ்வார்..



ஏலாதி மூலமும் உரையும், ௧௩ 

பொஜஞுமை முதலியவம்றுல் கற்றுணர்ந்தவரைச் தெரியா தவ 

வரன்று இகழாமல் புகழ்வதும் தேகசம்பர்த மாத்தரத்தினா 

லேயே உறவினரை அுகூலாரன்று கினையாமலிருப்பதும் ஆத 

ரவுதப்பினவர்களுக்கு சோறுமுதலியவை கொடுத்துக் காப்பா 

ற்றுவதும் ஆகிய இர்த ஈகல்லியற்கைகளை உடையவரே பண்டித 

பென்று புகழப்படுவொரன்றி சும்மாப் புத்தகங்களைப் படித்தவர் 

புகழப்படமாட்டாரொன்பது கருத்து, 

கற்று அது உணரார் எனவும் பிரிக்கலாம். கற்ளுர்--கல் - 

பகுதி, ம-இடைநிலை, ஆர் -விகுதி, ல்.ம் ஆனது சந்தி. அன் 

னணம்--அன்னவண்ணம் என்பதின் மரு௨மொழி: உண்டி 

உண் - பகுதி, இ - செயப்டமிபொருள் விகுதி, ட் - எழுத்துப் 

பேறு. உடுக்கை-உடு - பகுத, ஐ - செயப்டமுபொருள் விகுதி, 

கு-சாரியை. ஈ என்னும் பகுதிபோல் mus cer ward po 

பகுதியும் உண்டென எமக்குக்கிடைத்த மன்று பிரதஇகளிலும் 

அப்டடியே யிருப்பதாலும் சிலபுலவர் இராமாயண முதலியவம் 

தில் அங்நனமே அச்சிட்டிருப்பதாலும் கொண்டோம். உண்டி 

உறை உள் உடுக்கை-இவை டெயர்ச்செவ்வெண். பண்டிதர்-- 

வடமொழி. (40) 

செங்கோலான் கீழ்க்குடிகள் செல்வழுஞ் சீரிலா, 
வெங்கோலான் கழ்க்குடிகள் வீய்ந்துகலும் - வெங் 
கோல், அமைச்சர் கொழிலு மதியலமென் (GOP 
எனைத்து மறியாமை யான், 

(இ- ன.) செங்கோலான்: செல்வமும் - டல்லதுரைத்தனஞ் 

odiesarcandes வருஞ் செல்வமும், ஈழ்குடிகள் செல்வ 

மும் - அப்படிப்பட்ட அரசன்€ழ் வாழுங்குடிகளுக்கு வருஞ் 
செல்வமும், ச€ீர்இலா-யோக்இயதை யில்லாத, வெங்கோலான- 

கொடுமையான துரைத்தனஞ்செய்யு மரசன், லீய்ர்து உகலும்- 
கெர் சிதறிட்டோவதும், ழ்க்சூடிகள்-௮வ்வரசன் கழிருக் 
குங் குடிகள், (வீய்ர்துகலும்: வெங்கோல் - கொடுங்கோன்மை 

யுள்ள, அமைச்சர்-மக்திரிமார், (வீய்ச்துகலும்--,) தொழிலும்- 

அந்த மக்திரிமார்களுடைய காரியம், (வீயர்துகலுங்--,) ஆம்ற- 

ட



௧௪ ஏலாதி மூலமும் உராயும், 

பூர்ணமாக, அறியலம் என்று - அறியமாட்டோம் என்றுசொல் 
வோம், (எனெனில்) எனைத்தும் அதியாமையான் - ஏதையும் 
அறியமாட்டாமையால். 

நல்ல ௮.ரசலுக்கும் Hae குடி.களுக்கும் செல்வமுண்டாவ 

தும், கெட்ட அரசனுக்கும் அவன் குடி.களுக்கும் அழிவுண்டாவ 
அம், கெட்டமச்திரிகளுடையகேடும், அவர்கள் காரியம் நிறைவே 
ரூமற்போவ.தம், ஆய இவைகளின் முகாந்தரம் ஈமக்குத் தெரி 
யாது, ஏனெனில் பிரத்தியஷூமாகாத எதையும் காம் ஆறிவது 

கூடாமையால் என்பதாம்; என்றால் வாழ்வதும் அழிவதும் பிர 
த்தியக்ஷமாகச் தெரிஏின்றன. சாரணமோ அவரவர் நன்மை 

யும் இமையுமென்று ஊூக்கத்தக்கனவா யிருக்கின்றன என்பது 

கருத்து. ப 

கோல் - தராசுக்கோல், செம்மையானகோல்--இருபுறமும் 

பேதமின்றி யிருக்குங்கோல் ; இது பக்ஷபாதமில்லாமல் கேரா 

யிருக்கும் துரைத்தனதீதுக்கு உவமையாகுபெயர், இதனாலே 

தான் அரசன் கையிற்பிடிக்கும் கோலுக்கும் செங்கோல் என்று 
பெயர்வழங்கும். செங்கோலானும் கீழ்க்குடிகளும் என்று ௨ம் 

மைத்தொகை. வெங்கோலான் ஈழ்க்குடி கள் என்பது மிட்படி. 

யே, வெம்மையானகோல் - வெங்கோல்; அமைச்சர்--அமா தீய 

என்ற வடமொழித்திரிபு, வீய்ந்துகல் என்பதை இதனோடும் 
தொழில் என்டதோடும் கூட்டவேண்டும். இல்லாவிடின் ஆறு 
விஷயங்கள் அமையா: எய்ந்தென்பதம்குக் காட்டிய நியாயத் 

தை வீய்ச்தென்பதற்கும் கொள்க, அமைச்சர்தொழில் - இது 
வும் உம்மைத்தொகை, அறியலம்-தன்மைப்பன்மை எதிர்மறை 
வினைமுழ்று. என்று என்பதோடு சொல்வோம் என்பதை வரு 
வித்துக் கூட்டிக்கொள்க, இல்லையாயின் வாக்கியத்திற்கு முடிபு 

இல்லை. எனைத்த--என் - வினாவிடைச்சொல், ஐ-சாரியை, து- 

ஒன்றன்டால் விகுதி. (௧௧) 

அ௮வாவறுக்க லுற்றான் றளரானவ் வைந்தின் 
அவாவறுப்பி னாற்ற வமையும் - ௮வாவருன்.



ஏலாதி மூலமும் உராயும், கடு 

ஆகு மவனாயி னைங்களித்றி ளுற்றுண்டு 
போகும் புழையுட் ugtg. ? 

(இ-ள்:) ௮வா அறுக்கல் உற்றான்-மனப்பற்ருகிய ஆசையை 

நீக்கெவன், தள.ரான் - மனம் ஸ்இரமாயிருட்பான்; அவ் ஐந் 
தின் - அந்தப் பஞ்சேச்திரியங்களின் வழியாவருறெ, அவா அறு 

ப்பின் - ஆசைகளைகிக்குனால், ஆற்ற அமையும் - (அவனுக்கு சற் 

குணங்களெல்லாம்) பூர்ணமாகம் பொருந்தும்; அவா அரறுன்- 

ஆசைகளை நீக்காதவன், அவன் ஆகும் - வீணன்ஆவான்;) ஆயின்- 
அடபழ.யானால், ஐங்களிற்றின் - ஐம்பொறிகளாடுய யானைக 

ளால், நாற்று உண்டு - அலைப்புண்டு, புலந்து - (சன்மைகளெல் 

லாம்) கெட்டு, புழையுள்-ஈரகஅவா.ரத்தில், போகும்-போலான்” 

அசைப்பற்றைச் துறர்தவன் எதற்கும் அஞ்சாமலிருப்பான்) 
ஆசைகளைத் துறந்தவனுக்குச் சகல சழ்குணலங்களும் வரது டொ 

ரு்தும்;) ஆசைநீக்காதவன் பிரயோசன மில்லாதவ னாவான்; 

அவலுக்கு ஈழ்குணங்களெல்லாம் டமுதுபடும்; அன்றியும் அலன் 

ரகத்தில் வீழ்வான் என்பது கருத்து. 

௮ என்னுஞ் சுட்டு பிரசித்தத்தைக் சூறிக்கின் 52, அதினால் 
ஐந்து இச்திரியங்களுக்காயிற்று, இர்இரியங்களைக் களிறு என் 

றது அலைக்கும் வல்லமை மிகுதி பற்றி என்ச. போகும்--செய் 

யுமென் முற்றாதலால் ஆண்பாலுக்கு வந்தது. அவம் - பயனின் 

மை, அதனையுடையவன் அவன் ;) னகரம் ஆண்பால் விகுதி, (): 

கொலைக்களம் வார்க்குத்துச் சூதாட மெல்லை 
௮லைக்களம் போர்யானை யாக்கும் - நிலைக்களம் 
மூச்சா ரிகையொ துங்கு மோரிடமு மின்னவை.. 
ஈச்சாமை கோக்காமை ஈன்று, 

(இ-ள்.) கொலைக்களம் - செந்துக்களைக் சொல்லுமிடமு மும், 

வார் குத்து - தோல்சைக்குமிடமும், சூது ஆடும் எல்ஃ- சூதம் 
ஆற இடமும், அலை களம் - சனங்களை வருத்து இடமும், 
போர்யானை - எண்டைக்கு உரியயானைகளை, க்கும் - (கொல்



கள ஏலாஇ மூலமும் உராயும், 

ஓம்படி) பயிற்றுவிகற, நிலைக்களம் - நிலையான இடங்களும், 

முச்சாரிகை - யானை தேர் குதிரைகள் இடமாகவும் வலமாகவும் 

சாரிகை செய்ற, ஒதுங்கும் ஓரிடம் - ஓதுங்கும்படியான தொ 

௫ இடமும், இன்னவை - இப்படிப்பட்ட தகாத இடங்களை, 

நச்சாமை-விரும்டாமையும், நோக்காமை-டா ராமையும், கன்று - 

ல்லகாரியம்; 

கொலைக்களம் அலைக்களம் சூழாடுமிடம் இவைகள் பழகப 

டழக இரக்கமற்று அந்தவா தனையே பெரும்பாலும் உண்டா 

மாதலின் அவைகளையும், போர்யானை யாக்கு மிடம் சாரிகை 

யொதுங்குமிட.ம் அபாயகரமாகையால் அவைகளையும், வார்கு 
திதுமிடம் அசுத்தமும் அருவருப்புமாகையால் அதுவும் Cee 

வும் நோக்கவு மாகா௮ு என்பது கருத்து; 

அசுத்தமும் அருவருப்பும் கொலைக்களம் முதலியவழ்றிம் 
கும் உண்டு. 

கொலைக்களம் - கொலையைச செய்யுங்களம் என உருபும் 

ட்யனுமுடன்தொக்க தொகையாகவேனும் கொலையினதுகளம் 

என ஆறஜுருபு தொக்கதாகவேனுங் கொள்ளலாம். அலைக்கள 

மும் இப்படியே; துலை-- முதனிலைத் தொழிற்பெயர். கொலை- 
தொழிற்பெயர், ஐ- விகுதி. குத்து -- முதனிலைத்தொழிற்பே 

யர், அவ்விடத்துக்கு இகுபெயர். முச்சாரிகை-மூன்் நினது ௪ 

ரிகை என அரும்வேம்றுமைத் தொகையாக் கொள்ளவேண் 

டும். மூன்றுசாரிகை என பண்புத்தொகையாகவும் ஆம். குறி 

ப்பினால் யானைமுதலியவற்றின் என்றாம். ஈன்று -- குறிப்பு 

மூம்று. ஒழுங்கும் ஓரிடம்-எல்லாம் ஒரேயிடத்தில் சாரி சுற்றி 
வருவதனால் விசேஷ, அடாயகரம் என்றபடி, (௧௩) 

விளையாமை யுண்ணாமை யாடாமை யாந்ற 

உளையாமை யுட்குடைத்தா வென்று - களையாமை 

அற்பட்டார் பூம்கோதாய் கோக்கு னிவையாறும் 

பாற்பட்டார் கொண்டொழுகும் பண்பு,



ஏலாதி மூலமும் உரையும், ௧௪௭ 

(இ-ள்:) தால் பட்டார் பூங்கோதாய் - ஈல்லசாஸ்இரநெறி 

யிழ் செர்ர்தவர்களுடைய பெண்ணே ! விளையாமை - பயிர் வி 

ளையாமையையும், உண்ணாமை - (இந்திரியங்கள் கொழுக்கும் 

டடி) போஜனஞ்செய்யாமையும், ஆட.॥மை- வீண் விளையாட்டு 
களைச் செய்யாமையும், ஆற்ற - மிகவும், உளையாமை- (கி. 

தைச்சொரற்களுக்கு) மனமோகாமையும், உட்கு உடை -பய 

தீதையுடைய, தா - வருதீதங்களை, வென்று- ஜயித்து, களையா 

மை - தம்முடைய சிலங்களை நீக்காமையும், இவை ஆறும்--, 

கோக்கின் - இராய்ந்துபார்த்தால், பால்பட்டார் - மேலான 

ஒழுக்கத்தையுடையவர்கள், கெரண்டு ஒழுகும்-கைக்கொண்டு 

ஆசரிக்கற, பண்பு - குணங்கள், 

மேலான வொழுக்கமாவது துறவறம்; ஆகவே துறவிகள் 

டமிரிடுந்தொழிலி லிறங்காமலும், இச்இரிய புஷ்டிக்கு ஏதுவான 

உணவுகளை யுண்ணாமலும், பலவிளையாடல்களால் காலங்கழியா 
மலும், பிறர்வைதால் அதம்கு மனவருத்தமடையாமலும், அஞ் 

சத்தக்க வருத்தங்களை வெல்லுசலும், அவை காரணமாகக் தஞ் 

ரீலங்களைக் கைவிடாமலும் இருக்கவேண்டும் என்பது கருத்து. 

அனேக ஐர்து இம்சை கேரிடுமாதலால் துறவிகள் பயிரிட 

லாகாது, இக்திரியங்கள்" கொழுத்தால் உலக இன்பங்கனின் 

மேற் செல்லும், விளையாட்டு வேதார்த காலக்ஷேடத்இற்கும் 

தியானத்திற்கும் இடையூரும். தூஷனைக்கு மனசோவது கு 
சோத முதலியவற்றை விளைக்கும். வருத்தங்களை வெல்லா விடி. 

ன் சீலங்கள் ஈடவா. லங் குலைந்தால் துறவற வியல்பே கெடு 

மென ௮மிஃ 

விளை - இங்கே பிறவினைட்டகுதி: உட்கு - முதனிலைத் தொ 
ழிற்பெயர், உட்குதலையுடைய என்றால் அதற்குக் காரணமான 

என்றடடி: உடைத்தா -- பண்புத்தொகை; (௧௪) 

பொய்யான் புலாலொடு கட்போக்கித் தியன 
செய்யான் சிறியா ரினஞ்சேரான் - வையான் 
கயலியலுண் கண்ணாய் கருதுங்கா லென்று 

மயல வயலவர் நால்,



க] ஏலாதி மூலமும் உணாயும், 

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

ய் - மையுண்ட கண்களை யுடையவளே ! (ஒருவன்) டொய் 

யான் - பொய்சொல்லாதவனாயும், புலாலொடு கள் - மாமிசத் 
தையுவ் கள்ளையும், போக்டு - நீக், தஇயனசெய்யான் - தீமை 

யான காரியங்களைச் செய்யாதவனாயும், சிதியார் இனம் சே 

ரான் - அம்ப ஜனங்களுடைய கூட்டத்தைச் சேராதவளனாயும், 
வையான் - பிறரைத் தூஷியாதவனாயும் (இருப்டானானால்), ௧௫ 

துங்கால் - யோடிக்கும்போது, என்றும் - எப்போதும், அயல 

வர்நால் - பிறர்செய்த தரும ,தால்கள், அயல - (அவனுக்கு) 

புறத்திலிருட்பன வேயாம், [ உபயோகமில்லை யென்றடடி.] 

ஒருவன் பொய்சொல்லாமை முதலிய சுகுணங்களுள்ளவ 
CCH சகல தருமசாஸ்இிர காரியங்களையும் ஆசரித்தவனாடிர 

னென்பது கருத்து. 

இவைகளை மறுத்தும் கூறியது எல்லாவற்றிலு மிவை மூச் 
இயெமென்பதற்கு. ஒடு - எண்ணிடைச்சொல். இது புலாலொ 

டும் சேரும். ௮யல--பலவின்பாம்குறிப்பு மும்று: அயல் - பகு 

தி, ௮ - விகுதி, மயல என்று பிரித்து, மயக்கமுள்ளன எனவு 

மூரைக்கலாம். » (௧௫) 

கண்போல்வார்க் காயாமை கந்ராரினஞ் சேர்தல் 
பண்போரற் கிளவியார்ப் பற்றாமை - பண்போலும் 
சொல்லார்க் கரும்றைசோ சாமை சிறிதெனினும் 
இல்லார்க் கிடர்தீர்த்த னன்று, 

(இ-்.) கண்போல்வார் - கண்ணோடொத்த சிநேகிதர் 

முதலானாரை, காயாமை - கோபியாமையும், கற்றார் இனஞ் சே 

ர் தல் - கழ்றவர்களுடைய கூட்டத்தைச் சேர்ந்திருப்பதும், பண் 
போல் இளவியார் - இராகத்தைப்போன்ற சொல்லை யுடைய 

பெண்களை, பற்ருமை - (ப.ரவசப்பட்டுச்) சேர்ந்திராமையும், 
பண்போலும் சொல்லார்க்கு - வணைடோன்ற சொல்லையுடைய 

பெண்களுச்கா, அருமறை - அருமையான ரகசியங்களை, சோரா 
மை - சோர்ந்து சொல்லாமையும், (சோ ராமை) - எர்தக்காரிய



ஏலாஇ மூலமும் உராயும், ௧௯ 

தீதிலு் தள.ராமையும், றிது எனினும் - சிறிது பொருளும், 
இல்லார்க்கு - இல்லாத தரித்திரர்க்கு, இடர்தீர்த்தல்-வருத்ததீ 
தைச் தீர்த்தலும், ஈன்று - ஈல்லகாரியங்கள். 

கருத்து வெளிட்படை,. பெண்களுக்கு ரகடியங்களைச் சொல் 

லின் வெளிப்படும். 

டோல்வார்க்காயாமை-- இயல்பின் விகாரமும் விகாரத்தயல் 

பும்” என்கிற விதியால் உயர் திணைப்பெயர் முன்னும் வலிமிகு 
ந்தது. இளவியார்ப் பம்ருமையு மிப்படியே, சோ ராமை என்ப 

தை சோர்ந்து சொல்லாமை வரைக்கும் கொள்ளவேண்டும். 
சொற்றாமை, அல்லது சொல்லாமை என்பது பாடமிருக்இல் 

லம். காயாமை முதலிய எதிர்மமைத் தொழிழ்பெயர்கள் செ 
வவெண் விகா.ரத்தால் தொகை பெருவாயின. நன்று என்பது 
பொதுவானதோர் குறிப்பு மூம்று. (௧௬) 

துறந்தார்கட் டுன்னித் துறவார்க் இடுதல் 
இறக்சார்க் இனிய விசைத்தல் - இறந்தார் 
மறுதலை சுற்ற மதத்தோம்பு வானேல் 
இறுதலில் வாழ்வே யிளிது, 

(இ-ள்.) துறச்தார்கண் துன்னி-துறவமத்தாரிடம் சேர்ந்து, 
துறவார்க்கு இடுதல் - இல்லறத்தார்க்குக் கொடுத்தலும், இறச் 

தார்க்கு - (கல்வி) மிகுர்தவர்க்கூ, இனிய - பிரியமான காரியங் 

களை, இசைத்தல் - செய்தலும், இறந்தார் - தன் வமிசத்தில் 

இறச்துபோனவரையும், மறுதலை - விரோஇகளையும், சுற்றம் - 
சுற்றத்தாரையும், மதித்.து - கனப்படுத்தி, ஓம்புவானேல்-பாது 

காப்பானாயின், இறுதல் - அற்றுப்போதலை யுடைத்தான, இல் 

வாழ்வே - இல்லறமே, இனிது - (துறவறத்திலும்) இனிபதாம். 

துன்னி யென்னு மெச்சம் ஒரு தனித்தொழிலே பன்றித் Sip 

வோர்க் இடுதலுக்குக் காரணமன்று- ஆகவே அறந்தாரைத் தின் 

லுதலும், துறவறத்தார்க்கு ஈதலும், கல்லிமிக்கார் ர்க்கு இனிய 

இசைகச்தலும்,இறர்தாராயும் விரோதிகளையும் பந்துக்களையும்ஓம்



2.0 ஏலாதி மூலமும் உராயும், 

புதலும், ஒருவனிட த் திருந்தால் இல்வாழ்ச்கையே மேலான தெ 

ன்பது கருத்து, 

இறுதலென்பது, துறவறத்தைப்போல் ஒழியாத மோக்ஷ 
சுகத்தைத் தராமல் சிறிது பயன் தந்து ஓழியுமென்பது பற்றி; 

ஆயினும் இக்குணங்களிருக்தால் அதுமேலென்பது கருத்து. 

இறுதல் இல் - இம்மை மறுமை யிரண்டிடத்தும் போகம் 
ஒழியாத, வாழ்க்கை - இல்வாழ்க்கை, எனவு மூரைக்சலாம். 

இனிய -- இனிமை யடியாக வந்த பலவின்பாரற்பெயர். மறு 

தலை - மறுதலிப்பவன் - விரோதுப்பவன், ஐ.- கர்த்தாப்பொ 

ருள்விகுதி. சுற்றம்--சுழ்றியிருப்பவர்; ௮ம்-கர்த்தாப் பொருள் 

விகுதி. (௧௭) 

குடியோம்பல் வன்கண்மை நால்வன்மை கூடம் 

மடி.யோம்பு மாற்ற லுடைமை - முடியோம்பும் 
நாற்றஞ் சுவை கேள்வி நல்லாரினஞ் சேர்தல் 
கேற்முனேத் றேறு மமைச்சு, 

இ-்.) குடி. ஓம்பல் - குடிகளைப் பாதுகாத்தல், வன்சண் 

மை - தூ௯திணிய மில்லா இருத்தல், நால் வன்மை-ூல்களைக் 

கற்ற வலிமை, கூடம் மடி. - வஞ்சனை சோம்பல்களை, ஓம்பும் 

அற்றலுடைமை - (தன்னிட ஞ் சேராமழ்) பாதுகாக்கும் வல்ல 
மையும், முடி. - முடி.தரித்த அரசன், ஓம்பும் - விரும்பும்படியா 

ன, காற்றம்( சுவை கேள்வி - சுகந்தப்டொருள் சுவையுள்ள பொ 
ருள் காதுக்கு இனியடொருள் இவற்றையும், நல்லாரினஞ் சேர் 

தல் - பெண்கள் கூட்டத்திற் சேருதலையும், தேம்ரானேல்- ஆறி 

ந்து விரும்பாதவனா யிருந்தால், (அப்படிப்பட்டவன்) அமை 
ச்சு - மந்திரியாக, தேறும் - நிச்சயிக்கப் படுவான். 

குடியோம்பல் முதலிய குணங்களையுடையவனே மந்திரியா 
யிருக்கத் தக்சவன் என்பதாம். அரசன் விரும்பிய பொருள்க 

ளைத் தான் விரும்பாமையோடு அவன் விரும்பிய பெண்களைச் 

சேராமையும் மக்திரிக்கு முக்கிய குணங்கள். தாக்ஷிணிய மில் 

லாமையாவது கியாயவிஷயத்தில் தன்னவன் பிறன் என்று
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பாராமை. கூடம் ஓம்புமாற்றலுடைமை, மடியோம்பு மாற்ற 

லுடைமை என்றிரண்டு குணங்களாகவும் சாற்றஞ்சுவை மூதல் 

தேற்றான் வரையில் ஒரு குணமாகவுங் கொண்டு ஆறென்க, 

கூடம் மடியோம்டல் ஒன்றாகவும், சாம்மழமுதலிய தேற்றல் ஒன் 

று நல்லாரினஞ் சேர்தல் தேம்றலொன்ராகவுங் கொள்ளலாம், 

மை--உடைமைப் பொருளைக் குறிக்கும் விகுதி. கூடம்-- 
வடமொழி. முடி--அ.ரசனுக்கு அகுபெர். அமைசச--இதுவும் 
வடமொழி, (௧௮) 

போகம் பொருள்கேடு மான்வேட்டம் பொல்லாக்க 
சோகம் படுஞ்சூதே சொல்வன்மை - சோகக் [er 
கடுங்கசத்துச் தண்... மடம்காமை கர்ப்பின் 

அருங்கதமி லேனை யரசு, 

(இ-ள்.) போகமே - அளுபவசுகமும், பொருள்கேடே - 

பொருளைப் போக்கடித்துக் கொள்வதும், மான்பேட்டமே - 

மான்களை வேட்டை யாடுவதும், பொல்லா கள்ளே-அயோக்கி 
யமான கள்ளைக் குடிப்பதும், சோகம்படும்-துன்பமுண் டாக்சத் 

தக்க, சூதே - சூதாடுதலும், சொல்வன்மை - கடினமான சொ 

ற்களைட் சொல்லுதலும், சோகம் கடுங் கதத்து - துன்பம் தசத 

தக்க கடுமையான கோபத்தினால், தண்டமே - எல்லைகடந்த 

தண்டனை செய்தலும், (இய இவை) அடங்காமை - தன்னிட 
தீதில் சேராமலிருப்பதை, காப்பின் - காத்துக் கொண்டால், 

ஏனை ஆரசு - மற்ற அரசர், [பகையரசு,] அடும் கதம் இல்-கொ 

ல்லும்படியான கோபமில்லாததாம். ப 

மிதமில்லாத போக முசலான இவை யில்லாத அரசனைப் 

பகைவரும் எதிர்க்சார் என்பது கருத்து. 

மான் என்பது, சாதுவான மிருகங்களுக்குமாகும். (பொது- 

சூ-௭:] மிருகங்களுக்குப் பொதுப்பெயராகய மா-என்பது ன 

ரச்சாரியை பெற்றது என்னவுமாம். போகம், சோகம், தண்ட 

ம், -வட்சொம்கள். கேடே எனவும் பாடம்: சொல்வன்மை- 
சொல்லில் வன்மை, வன்சொற் சொல்லுதல் என்பது திரண்ட
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பொருள். அடங்குதல் - சேர்தல், ஏலாதி ஆறாயிருக்க இதில் 

ஏமுடொருள் சொல்லியது என்னெனின், கண்டசர்க்கரையும் 

சேர்தீதுக் கொண்டென்க, (௧௯) 

சொல்லான் கொல்ைபுரியான் பொய்யான் பிதர் 
பொருண்மேல், செல்லான் சிறியா ரினஞ்சேரான் - 
பல்லார், மறையிழ் செவியிலன் தீச்சொற்கண் மூங் 
கை, இறையிற் பெரியார்க் இறை, 

(இ-ள்.) கொல்லான் கொலைபுரியான் பொய்யான் - கொல் 

லாதவனாயும் கொலையைச் சம்மதியாசவனாயும் பொய் சொட்் w» 

லாதவனாயும், பிறர்பொருள்மேல் செல்லான் - பிறர்சொத், துக் 

களில் ஆசைப்பட்டுக் செல்லாதவனாயும், சிறியார் இனம் ,சே 

ரான் - அற்பருடைய கூட்டத்தைச் சேராதவனாயும், பல்..லார் 

மறையில் - பலருடைய ரகசியத்தில், செவியிலன் - காதி "ல்லா 

தவனாயும், தீச்சொழற்கண் மூங்கை - கெட்டபேச்சுப் பேசுவதூ?ல் 
ஊமையாயு மிருப்பவன், இழையில் பெரியோர்க்கு - முதன்மை 

யான பெரியோர்களுக்கு, இறை - தலைவனாவான்-. 

கொல்லாமை முதலிய சற்குணமுள்ளவன் பெரியோர்க்கும் 
பெரியோன் என்பது கருத்து, 

மறையிம் செவியிலன் என்பதற்கு ரகசியம் பேசுமிடஞ்செ 
ன்று கேட்பயனல்லன் என்பதும் தீச்சொற்கண் மூங்கை என்ப 

தற்கு தீயி சொற்களைச் சொல்லாதவன் என்பதும் கருத்து. 

கொல்லான் முதலிய பெயர்கள், (ஒரு பொருண்மேற் பல 

பெயர்வரினிறுதி ஒரூவினைகொடுப்ப தனியுமொசோவழி” என் 

இற சூத்திரவிதியால் அமைந்தன. இதிலும் ஏழுபொருள் மும் 
பாட்டிழ் சொன்ன கியாயத்இனால் பொருர்இன: (௨0) 

மின்னே ரிடையார்சொற் றேறுன் விழைவோசான் 
கொன்னே வெகுளான் கொலைபுரியான்-பொன்னே 
உறுப்பறுத் தன்ன கொடையுவப்பான் றன்னின் 
வெறுப்பறுத்தான் விண்ணகத்து மில்,
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(இ-ள்.) பொன்னே - டொன் போன்றவளே | மின் கேர் 

இடையார் சொல் - மின்னலையொத்த இடையையுடைய பெண் 
சளின் பேச்சை, தேரான்-றிச்சயிக்கா தவனயும், விழைவு ஓரான்- 

ஆசைப்படத் தக்க விஷயங்களை கினையாதவனாயும், கொன்னே 
வெகுளான் - வீணாயக் கோபியாதவனாயும், கொலைபுரியான்--, 
உறுப்பு அறுத்தது அன்ன-தன் அவயவங்களை அறுத்துக் கொடுத் 

ததை யொத்த, கொடை - கொடுப்பதை, உவப்பான்-௪க்சோஷ 

மாய்க் கொள்பவனாயும், தன்னின் - தன்னிடத்தில், வெறுப்பு 

அறுத்தான் - மயக்கத்தை நீக்கெவனாயு முள்ளவன், விண் ௮௧ 
த்தும் - சொர்க்கலோகத்திலும், இல் - இல்லை. 

பெண் பேச்சை ஈம்டாமல் வலிவில் இழுக்கும்படியான உலக 

விஷயங்களைப் பற்றுமல் சன்னிடம் மகிமையை நினைத்து 
வீணாக் கோபியாமல் எவருக்கும் சங்கடம் விளைக்காமல் தன் 

மன திலுள்ள மயக்கத்தை நீக்இுக் காப்பவன் கிடைப்பது ௮, 
மை என்பது கருத்து: 

டொன் என்பது இருமகளுக்கும் சுவர்ணத்தும்கும் பெயர், 
மின்னலை, துவளுதலும் காணப்பட்டம் காணப்படாமலிருத்த 

இம் பழ்றி இடைக்கு உவமிப்பது, விழைவு--விழையப்படும் 

பொருளுக்கு ஆகுபெயர்: இங்கு கொலையாவது சங்கடம்; ௨ 

௮ப் டறுத்தன்ன கொடை என்பது புராவுக்காகத் சன் உட 
லை அறுத்துத் தநத சிபிச்சக்.ரவர்த் இயையும் கவசகுண்டலங் 
களை அறுத்துக் கொடுத்த கர்ணனையும் குறித்தது. கொன் 

னே --இடைச்சொல். அப்படிப்படடவரும் சலரிருநர்ததாக பு 

சாணங்களால் தெரிதலால் இல் என்டது அருமை மோக்கிஎன்க. 

இளமை கழியும் பிணிகூப் பியையும் 
வளமை வலியிவை வாடும் - உளநாளால் 
பா.டே புரியாது பால்போலுஞ் சொல்லினாய் 
விடே புரிதல் விதி, 

(இ-ள்) பால்போலும்சொல்லினாய் - பாலைப்போலே மதுர 
மானசொல்லை யுடையவளே 1 இளமை கழியும் - வாலிபம் நிலை
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wr போய்விடும் ; பிணி - வியாதியும், மூட்பு - இழத்தன 

மம், இயையும்- சம்டவிக்கும்; வளமை வலி இவை - செல் 

வம் தேகபலம் ஆடிய இவைகள், வாடும் - அழியும்; (ஆதலின்) 

உளகாளால் - உயிரோடிருக்கும் காலத்தில், பாடே புரியாது- 
உலகவின்பத்தை அனுபவிக்க வருத்தட்படாமல், விடே - மோ 
க்ஷத்துக்கு உரியகாரியத்தையே, புரிதல் - செய்வது, விதி - 
(மனிதருக்கு) கடமை, 

நிலையற்ற இளமை முதலியவற்றை நிலையுள்ளனவாக ஈம்பி 

இம்மைப்பயளை அநுடவிச்கப் பாபெடாமல் மோக்ஷத்துக்குப் 

bu Caren மென்பது கருத்து, 

நாளால் -- மூன்றாம்வேற்றுமை இடப்பொருளில் வர்தது.() 

வாளஞ்சான் வன்கண்மை யஞ்சான் வனப்பஞ்சான் 
ஆளஞ்சா னாயபொரு டானஞ்சான் . மாளெஞ்சாக் 
காலன் வரவெழுதல் காணின்வீ டெய்திய 
பாலினூ லெய்தப் படும், 

(இ-ள்.) வாள் அஞ்சான் - வாள் முதலிய ஆயுதங்களுக்கு 

அஞ்சாதவனும், வனகண்மை அஞ்சான் - வீரத்திற்கு அஞ்சாத 

வனும், வனப்பு அஞ்சான் - அழகானதோற்றத்திறகு அஞ்சாத 
வனும் ஆள் அஞ்சான் - படைலீரரையுடையனு யிருத்தலுக்கு 

அஞ்சாதவனும், ஆய. டொருள் தான் அஞ்சான் - செர்ர்இருகஇ௰ 

பொருளுக்கு அஞ்சாதவனுமாய், காலன் - எமன், நாள் எஞ் 

சா - சூறித்தநாள் குறையாமல், வர எழுதல் - தன்மேல்வருவ 

தற்கு ஆயத்த£ீயாயிருப்பதை, காணில் - ஒருவன் கண்டால், 

லீடு எய்திய - மோக்ஷமார்க்கத்தைப்பொருர்திய, பாலின்-தன் 

மையையுடைய, ஹூல் - சாஸ்இரத்தை, எய்தப்படும் - அவச 
யம் அடையவேண்டும். 

உலகத்தில் ஒருவன் எத்தனை ஆஇயுதருள் ளவனாயிருர்தாலும் 
மசாவீரனாயிருந்தாலும் எவ்வளவு பெருர்தோற்றமுள்ளவனு 
யிருந்தாலும் எத்தனைசேனை வைத்திருக்தாலும் எவ்வளவு டொ



ஏலாதி மூலமும் உராயும். உடு 

ருள் திரட்டி. மிருக்தாலும் ஒன்றுக்கும் பயப்படாமல் குறித்த 

ஆயுள்முடிவில் எமன் வ.ராதொழியா னாதலால் அது கண்ட 

வன் மோட்சத்திழ் குரிய வழிசாட்டும் சாஸ்இர த்தைப் பயில 

வேண்டும் என்பது கருத்து. 

அஞ்சான்--எதிர்மறை வினையாலணையும் பெயர். எஞ்சா — 

எதிர்மறை வினையெச்சம். எதுக்கும் பயப்படமாட்டான் நாள் 

எஞ்சாமைக்குப் பயப்படவொன் என வைத்து ஆறுபொருள் 

அமைந்தது காண்க. எய்தப்படும் என்பது ஒருவகை வியங் 

கோள் வினைமுற்று, தேற்றப்பொருளுள்ள சொழிழ்பெய 

ன்றும் சிலர் சொல்லுவர். (௨௩) 

குணகோக்கான் கூழ்கோக்கான் கோலமு கோக் 
கான், மணகோக்கான் மங்கலமுகோக்கான் - கண 
நோக்கான், கால்காப்பு வேண்டான் பெரியோர் நால் 
காதலற்கு, வாய்காப்புக் கோடல் வனப்பு, 

(இ-ள்.) குணம் கோக்கான் ... தயா தாக்ஷிணிய முதலான 

குணங்களைப் பாராமல், கூழ் - செல்வத்தை, கோக்கான்-௭ 

கோலமும் - அழகும், நோக்சான்--, மணம் - கலியாணசத்தை, 

நோக்கான், மங்கலமும் - கல்ல வாழ்க்கையையும், நோக் 

கான்--, கணம் - பந்துக்கள் கூட்டத்தையும், நோக்கான்-- 

காதலற்கு - தன் புத்தருக்கு, சால்காப்பு - கால்விலங்கு போ 
ன்ற சமுசாரபந்தத்தை, வேண்டான் - விரும்பாழல், பெரி 

யோர்ரால் - பெரியோர்செய்த சாஸ்இரங்களை, வாய்காப்பு - 
வாய்த்த காவலாக, கோடல் - கொள்ளுதல், வனப்பு - ஒருவ 

லுக்கு அழகா யிருக்கும்: 

ஒருவன் தன் குமாரனுக்கு கேர்ந்திருக்கும் குண முதலான 

வைகளை ஒரு பெரிதாக லக்ஷியஞ் செய்யாமல் அவனுக்குச் சம் 

சா.ரபற்த நீங்கும்படியான பெரியோர் அரால்பயிற்சியே விசேஷ 

மென்று கொள்ளவேண்டு மென்பது கருத்து: 

நோக்சான், வேண்டான் -- முற்றெச்சம். கூழ் என்பது 

செல்வத்துக்குக் சாரியவாகுபெயர், காப்பு - காத்தல்; அதா 

வது போகவொட்டாமல் தடுத்தல். ஆகவே கால்காப்பு விலங் 
௩



௨௬ ஏலாதி மூலமும் உரையும், 

காயிற்று. வாய்காப்பு--வினைத்தொகை, ₹வாய்ப்பாகக் கோ 
டல், எனவும் பாடமிருக்கலாம். ௮ல் வாய்ப்பு - பொருந்தி 
யது என்பது அருத்தம். | (௨௪) 

பிணிபிறப்பு மூப்பொடு சாக்காடு துன்பம் 
தணிவி னிரப்பிவை தாழா - ௮ணியின் 
அரய்கின்மே லாடுநாபோ லாகாம னன்ரும் 
நிரம்புமேல் வீட்டு நெறி, | 

(இ-ள்.) வீட்டுநெறி- மோக்ஷமாீர்க்கம், பிணி - வியாதி 

யும், பிறப்பு - பிறவித்துன்டமூம், மூப்டொடு - இழத்தனமும், 
சாக்காடு - மரணமும், துன்பம் - வருத்தமும், தணிவு இல்- 

அடங்காத, கிரப்பு - குறைகளும், இவை - ஆய இவைகள்... 
தாழா - குறையாமல், அணியின் - பற்பல கோலங்களால், 

அரங்டுன்மேல் - ஆட்டச்சபைமில், ஆ௫ெர்போல் - கூத்தாட 
இறவர்களைப்போல், ஆகாமல் - பிமப்பது மிறட்பதுமா யுழலா 
மல், கிரம்புமேல் - வந்து நிழையுமாயின், ஈன்றாம் - (மனித 

ீடைய நிலை) ஈல்லதாம்; 

மோக்ஷத்தின்வழி கைகூடி.னால் வேறுவேறு வேடம் பூண்டு 

,கூத்தாடுங் கூத்தராப்போல் மாறிமாறி வரும் பிறப்பிறப்பு 
கள் ஒழிந்து ஈன்றாகுமென்டது கருத்து: 

பிணி மு. ஈலிபவற்னோடும் ஒடு என்டதைப் பிரித்துக் கூட்டிக் 

'இசாள்௯ டதாழா என்ற வினையெச்சம் ஆகாமல் என்பதின் 

பஞூஇயாடிய ஆரூ என்பதில் முடியும். தாழாமல் - உழலுதல் 

இல்லாமல் எனப் பொருள் பொருந்தும். நிரப்பு - தரித்திரமூ 
மாம். சாக்காடு -- தொழிற்பெயர், காடு - விகுதி, துன்பம் 

என்பது பொருளழிவு முதலியவற்றால் வரும் பலவுமாம்- 
நன்று - எழுவாய், ஆம் - பயனிலை. *இகாமல் என்றும்” என் 

ற பாடம் பொருக்தாதென ௮மிக, (௨௫) 

டாடகஞ் சேராமை பாத்திலார் தாம்விழையும் 
நாடகஞ் சாரசாமை நாடுங்கால் - நாடகம் 

சேர்ந்தார் பகைபழி தீச்சொல்லே சாக்காடே 
இர்ந்தாற்போற் நீரா வரும்.



ஏலாஇ மூலமும் உராயும், ௨௭ 

(இ-ள்:) பாடு அகம் - சங்$தேம் பாடு மிடத்தை, சேராமை- 

சே. ராதிருக்கவேண்டும் ;) பாத்திலார்தாம் - வேிமார்கள், 
விழையும் - விரும்பத்தக்கதான, காடகம் - காடகங்களை, சா 

சாமை - சேராதொழிக ; காடுங்கால் - யோடத்தால், காடகம் 
சேர்ந்தார் - காடகம் சேர்ர்தவர்களுக்கு, பகை பழி - விரோத 
மூம் பழிப்பும், தீச்சொல்லே - பிறர் கூறும் கெட்டசொற் 
களும், சாக்காடே - மரணமும், தஇர்ந்தால்போல் - தீர்ர்தா : 
லெட்டடியோ அப்படியேயிருந்.து, இீராவரும் - அழியாமல் 
வந்து சேரும். 

வேிமார் பாடுமிடம் ஆடுமிடங்களில் சேராம லிருக்சவே 
ண்டும் ; அப்படி. சேர்ந்தால் பசை பழி நிந்தனை மரணங்கள் 
சம்பவிக்குமென்பது கருத்து: ஏனெனில் ௮ம்கே சேருறெ 

வர் பெரும்பாலும் குடியரும் வெதியரும் முதலான அயோக் 
இய அதலாலே ஏதேனு மொரு சரக்கிட்டுச் சண்டையும் 

வசையும் யோக்$யர்காணில் நிந்தனையும் முடிவுக்குப் டகை 

யால் மரணமும் சம்டவிக்கு மென்பதனாலென்வுணர்க, 

பாத்திலார் என்பதை பாடகத்தோடுங்கூட்டு௭ பாத்த - 

பங்கு, ௮தம்கு ஏற்ற இல்லார் எனச் காரணப்பெயர் ; லகரம்- 

தொகுத்தல். டாடகம்--வினைத்தொகைத்தொடர். சாராமை- 

வியங்கோள் வினைமுற்று. மை - விகுஇ என்பதுகேர். மகரம்- 
எழுத்துப்பேறு, இவை இரண்டோடு பகைமுதலிட சான்குஞ் 

சே.ர ஆறுபொருளாம். சேர்ந்தார் — கான்காம்வேழ்றுமைத் 
தொகை. பகைடழி--உம்மைத்தொகை. தீர்ச்தாற்போல் தீரா 
வரும் என்றால் முதலில் இருக்கற பகைமுதலியனலும் தீர்ந்து 
டோனதுபோல் அமைதியாயுஞ் சர்தோஷமாயுமிருந்து பின் 

ஒருகாளும் இரத்தக்கதாகாமலே வந்து சூழும் என்றடமு. 

தீரா---எதிர்மறை வினையெச்சம், விகுதிகெட்டது. (௨௪) 

மாண்டமைநங்கா ராண்ட மஇவனப்பே வன்கண்மை 
ஆண்டமைந்த. கல்வியே சொல்லாற்றல் - பூண்ட 
கால மறிதல் கருதுங்காழ் தூதுவர்க்கு [மைந்த 

ஞால மதிந்த புகழ்,



௨௮ ஏலாதஇ மூலமும் உரையும், 

(இ-்.) மாண்டு அ௮மைச்தார் - பெருமைட்டட்டுள்ளார், 

ஆய்க்தமதி - ஆராய்நீது எடுத்தபுத்தியும், வனட்பே - பெருமை 
யானதோத்தமும், வன்கண்மை - வீரதீரமும், ஒண்டு ஆமை 

ந்த - தாம் கையாண்டு பொருந்திய, கல்வியே - படிப்பும், 
சொல் ஆம்றல் - பேசுவதில் சாமர்த்தியமும், பூண்டு அமை 

85 - தாம் அலுபவித்துட்டொருக்திய, காலம் அறிதல் - (௮7௪ 

ரிடஞ்செல்வது முதலியவற்றின்) காலத்தை அறியுந்திறமும், 
கருதுங்கால் - யோசிக்குமிடத்து, தூதுவர்க்கு- தூது செல்ப 

வருக்கு, ஞாலம் அதிர்தபுகழ் - பூமியெல்லாம் தெரிந்திருக் 
இற £€ர்த்தியாகும். 

பெரியோர் எவ்வகைபுத்தியை மேன்மைப்படுத்தினார்களோ 
அவ்வகைப்புத்தியும் பார்க்கும்பொழுதே பெருமை தோன் 
அும்படியான ரூடமும் மிறர் அஞ்சும்படியான தீரநிலையும் தே 
ர்ந்தசல்வியும் பேசுர்திமமும், அவரவரிடம் செல்வதற்கும் 

பேசுவதற்கும் இன்னும் அர்தர்சத்தொழிலுக்குமேற்ற கால 
மறியும் சக்தியும் தூதுவர்க்கு இருக்கன் மிக்க புகழ் என்பது 
கருத்து, 

மஇவனப்பே முதலியவை விகாரத்தால் தொகைபெருவா 
மின, சொல்லாற்றல்--சொல்லில் ஆற்றல் எனவிரிக்க, (௨௪) 

அல்கு செய்ய லெனவறிந்தா ராய்ந்து 
வெஃகல் வெகுடலே தீக்காட்டு - எஃகுமன் 
கள்ளத் ௫ வல்ல கருதி னிவைமூன்றும் 
உள்ளத்த வாக வுணர், 

(இ-ள்.) வெஃகல் - பிறர்பொருளின்மேல் ஆசைப்பதெலை, 
HorG - குறை, வெருடலே - வீணாகக்கோபிட்பதை, நீ - நீக்கு, 

இக்காட்டு - இமையான பார்வையை, செய்யல் - செய்யாதே, 
என - என்று, அறிந்து - (பெரியோர்சொல்லத்) தெரிந்துகொ 

ண்டு, ஆராய்ந்து - யோசித்து, எஃகு - அவற்றைமேறம் கொ 

ள்ளு; கருதின் - ஆராய்ந்து பார்த்தால், இவை ஜூன்றும் - 

அஃகன்முதலிய மூன்று தருமங்களும், கள்ளத்த அல்ல - கப 
டமுூள்ளவை அல்ல, உள்ளத்த ஆக - மனதில் வைக்கத்தக்க 

வையாச, உணர் - தெரிர்துகொள்;



ஏலாதி மூலமும் உரையும், ௨௯ 

வெஃசல் வெகுடல் திக்காட்டு இஙைமூன்றும் தீமைதருவன 
ஆதலால் அவற்றைமுறையே குழைட்டதம் நீக்குவதும் செய 
யாதொழிவதும் அவசியமானவை, ஆசலால் இவற்றை ௮லுட் 
டியுங்கள் ; இவை கள்ளமுள்ளன வென்ச்கொள்ளாமல் மன 
இன்சண்ணே நிலைடெறுத்தத் திக்கவையா எண்ணுங்கள் என் 
பது கருத்து; 

வெல்கல் வெகுடல் இக்காட்சி என்டுற மூன்று செயப்படு 
பொருளுக்கும் HG நீ செய்யல் என்கற மூன்று வினைப்டய 
னிலை முலையே கூட்டியதனால் நிரனிரைப் பொருள்கோள், 
[டொது- சூ- ௬௩.] அணியுமிதுவே. அஃகு, நீ, எஃகு, இம் 

மூன்றும் ஏவலொருமை, செய்யல்--௪ திர்மறை வியங்கோள். 

வெகுள் தல் - வெகுடல், தீக்காட்சியாவது அன்புமருளு மில் 
லாதகோக்கு,டொழுமை எனினுமாம். கள்ளச், உள்ளத் த,-- 

கள்ளம் உள்ளம் என்னும் பெயர்களடி.யாகப்பிறர்த குதிப்பு 

முற்று, அத்து - சாரியை, SEB. கள்ள தீதவல்ல உள்ளத்த 
மூன்றைப்பெருக்க ஆரும். மல் - அசை, (௨௮) 

மையேர் தடங்கண் மயிலன்ன சாயலாய் 
மெய்யே யுணர்ந்தார் மிகவுரைப்பர் - பொய்யே 
குறளைக் கடுஞ்சொல் பயனில்சொன் னான்கும் 
மரலையின் வாயினவா மற்று, 

(இ-ள்.) மை ஏர்-மையின் அழகுபொருந்திய, தடம் கண்- 

விசாலமான கண்களையும், மயில் அன்ன-மயிலையெ த), சாய 
லாய் - பாவனையுமுடையவளே ! உணர்ந்தார்-அறிந்தவர்கள், 

மெய்யே மிக உரைப்பர் - மிகவு மெய்யையே சொல்லுவார் 
கள், [பொய்சொல்லார்]; பொய்யே - பொய்யும், குூதளை - 
கோள்சொல்வதும், கடுஞ்சொல் - கடுமையான சொலும், 

பயனில் சொல் - பிரயோசஜனமற்ற சொல்லும், நான்கும் - 

ஆடிய நான்கும், மாலையின் வாயின - மூடன்வாயில் உண்டாகு 
மவை, ஆம்--, மற்று - அசை; 

பெரியோர் மெய்பேசுவர் பொய்பேசார் என்டும இரண்டை 
யுங்கூட்டி. ஆருக்சக்கொளல்வேண்டும். 

கருத்து வெளிப்படை. (௨௧)



௨௩௨௦ ஏலாது மூலமும் உராயும், 

நிலையளவி னின்ற நெடியவர்தா கேராக் 
கொலைகளவு காமத்தீ வாழ்க்கை - அலையளவி 
மையனநீள் கண்ணாய் மறுதலையா மிம்மூன்றும் 
மெய்யள வாக விதி, 

(இ-ள்.) ௮லை அளவி - அலைகளைப்பொருர்தி, மை அன - கட 
லையொத்த, கீள் கண்ணாய் - நீண்டகண்களை யுடையவளே [ 

நிலைஅளவில்கின்ற - (சாஸ்திரம்கள் தத்தமக்குவிதித்த) நிலை 
யினின்றும் டேராத, மெடியவர்தாம் - பெரியோர், Cert - 

உடன்படாத, கொலைகளவு - கொலையும் களவும், காமத்தீவா 
ழ்க்கை - காமாக்டுனியிற் பட்டிருத்தலும், மறுதலை - இவற் 
கிம்கு எதிராயெ கொல்லாமை கள்ளாமை காமத்தீயிற்படா 

மை ஆூயெ, இம்மூன்றும் - இந்தமூன்றும், மெய் அளவாக - 

உடம்பின் அளவாக இருக்குமென்று, விதி- (ரீ) விதிப்பா 
யாக, 

பாபகாரியங்களாயினும் புண்ணியகாரியங்களாயிலும் இவ் 
வுடம்பிருக்கு மளவேயல்லது பின்செய்யட்படா , அவற்றின் 

பயனாகிய கரகமும் சொர்க்கமுமே அனுபவிக்கவேண்டும்; 
ஆதலால் பெரியோர் கடியும்படி.பான கொலைமுதலியவம்றைக் 
கைவிட்டுக் கொல்லாமை முதலிய தருமங்களை இவ்வுடம் 

பிருக்குமளவே செய்துகொள்ள வேண்டூமென்டது கருத்து. 

கெடியவர்--நெடு-பகுதி, அர்-விகுதி, ௮-சாரியை, “Ban 

யுகரம் இ ஆதல்'? என்பதினால் நெடு மெடி.ஐயிழ்று, யகரம் 
உடம்படுமெய். ரீள்--வினை த்தொகை, ஆதலின் எகரம் இயல் 

பாயிற்று. மறுதலையா -- அஃலினைச்சொகை. இம்ஜூன்றும் 

என்றதனால் அம்மூன்றும் எனக் கொலை முதலானவையோடு 
சேர்த்துக்கொள்க. (௩௦) 

மாண்ட்வர் மாண்ட வறிவினான் மக்களைப் 
பூண்டவர் போற்றிட் புரக்குங்கால் - பூண்ட 
உரதனே கேத்இரன் காகீகன் கூடன் 
இருதன் புகர்ப்பவன் பேர்,



ஏலாதி மூலமும் உரையும், க௧ 

மத்தசமயிலன்ன சாயலாய் மன்னிய சீர்த் 
தத்தன் சகோட னபவித்தன் . புத்இரி 
புத்திரன் பொய்யில் இரீத னுப௫ருதன் 

இ,த்திறத்த வெஞ்சிஞார் பேர். 
(இ-ள்.) மாண்டவர் - மேம்பட்டவர், மாண்டஅறிவினான்- 

மாட்சிமைப்பட்டபு த்தியினால், மக்களை - புத்திரரை, பூண்ட 
வர் - அடைந்தவர், போற்றி - மேம்படுத்தி, புரக்குங்கால் - 

காப்பாற்றும்போது, (அவர்கள் பெயர என்ன சொன்னார்க 

ளெனில்) உரதன்-ஒள.ரசனென்டதும், கேத்திரன்-க்ஷேத்தி 

னென்பதிம், காகீரன்-காநீகனென்பதும், கூடன்-கூடனென் 

பதும், இருதன் - இருதனென்டதும், புகர்ப்பவன் - புசர்ப்பவ 

னென்பதும், பேர்-டேராகுமென்றும்; (மேலும்) மதீதமயில் 

அன்ன சாயலாய் - மதங்கொண்ட மயிலைடப்போன்ற சாயலை 
யுடையவளே ! மன்னியசீர் - சீரைப்பொருந்திய, தத்தன்-ததீ 

தன் என்பதும், ௪கோடன் - சகோடன் என்பதும், அபகித்' 

தன் - அபவித்தன் என்டதும், புத்திரி புத்திரன் - புத்திரீ 

புத்திரன் என்பதும், டொய் இல் - வஞ்சனையில்லாத, இரீதன்- 

இரீதன் என்டதும், உப௫ருதன் - உடஇருதன் என்டதும், எஞ் 

சினார் - (மூழ்பாட்டில் சொல்லப்படாமல்) மிகுச்தவருடைய, 

பேர் - பேர்கள், இத்திறத்த- இப்படிப்பட்டவை (என்றும் 
சொன்னார்கள்.) 

உலகத்தில் அவரவர் புத்இூரரைப் பலவகையில் அடைந்து 

வளர்க்கருர்களே அவர்களுக்குப் பெரியோர் உரதன் முதலா 
சப் பேர் வழங்இஞார்கள் என்பது கருத்து. 

உரதன் முதலிய பெயர்கள் வடமொழித்திரிபு. அவை வட 

மொழியில் ஒளரஸ - க்ஷேம்ரஜ-காக£ச - மடு ௬7.௮௪ . பெளநர் 

மூவ - ஸஹோஜ - அபவிூ - புத்ரீபுத்ர - க்ரீத - உப்சர.ச் ~ 

என்றிருக்கும். இவர்களுள் ஒள.ரஸ் னாவது - தனக்குத்தன் 
இல்லாளிடத்திற் பிறக்தவன்; க்ஷேத்ரஜனாவது - தச்கவராலே 
தன்மனையாளிடம் பிறந்தவன் ; காரீசன்-மனையாள் கன்னியா



௩௨ ஏலாது மூலமும் உராயும், 

யிருக்கையிற் பிறந்தவன் ; மூன் - ரகசியமாய்ப்பிறச் தவன் 

கதன் - தானே மகனாகப்புகுந்துவா்; பெளகர்ட்பவன் - இர 

ண்டார்சரம் கலியாணம்செய்துகொண்டவள் வயிற்றிழ்பிறச் 

தவன்; உத்தன் - தாய்கந்தைய ராலே மகனாகக் கொடுக்கப் 

பட்டவன் ; ஸ்ஹோஜன் - விவாகஞ் செய்யும்போதே கர்ப் 

பத்திலிருந்து பிறந்தவன் ; அபவித்தன்-யாரோ பெற்றுப்போ 
ட்டுவிட எடுத்து வளர்க்கப்பட்டவன் ; புத்ரீபுத்ரன்-ஒருவனுக் 

குத் தன்மகளைக்கொடுக்கும்போதே (இவள் வயிற்றிற் பிறப்ப 

வன் எனக்கு மகனாகவேண்டும்?? என்று உடன்படுத்தட் பிறந்த 

வன் ; கதரீதன்-விலைக்கு வாங்கப்டட்டவன் ; உபகூமன்-அன்ன 

வஸ்இச முதலியவம்றைக் கொடுத்துப் பு இரனாகப் பாவிக்கப் 

பட்டவ.ர் ; இப்படி. இரமமாயும் அக்கரமமாயும் புத்திரா்க 
ஞூண்டென்றபடி, பத்துவசை எனவும் டனனிரண்டுவகை என 

வும் சாஸ்இரங்களில் விகற்பல்களுண்டு. இவ்வுலகத்தி னியம் 
கையை இந்த நீதிதாலில் சொன்னது என்னவெனின் மேல் 

பாட்டில் உபயோகத்திற்காக. மாண்டவர் மாண்ட அறிவி 

னால் புத்திரராக்கு இவை பெயராகக் கூறினார்கள் வருவித்து 
முடிந்துக்சொள்க. இது இசையெச்சம், [பொது-சூ-௯].  () 

உரையான் குலன்ரசூடிமை யூனம் பிறரை [னப் 
உரையான் பொருளோடு வாழ்வியாவும் - உரையா 
பூவா இ வண்டு தேர் துண்குழலா பீப்த்துண்பான் 
தேவாதி தேவனும் தேறு, 

(இ-ள்.) வண்டு- வண்கெள், பூவாதி - பூழூதலானவை 
களை, தேர்ந்து - ழெரிர்து, உண்ருழலாய் - உண்ணும்படியான 
கூந்தலை: யுடையவளே ! பிறரை - அன்னியர் விஷயத்தில், 

குலன்குடிமை - குலத்தி னியல்டையும் குடி.யினியல்டையும், 

உரையான் - சொல்லாதவனாடு, ஊனம் உராயான் - மற்றக் 
குறையுஞ் சொல்லாதவனாக, பொருளோடு - பொருளையும், 

வாழ்வுயாவும் - வாழுகிலைமுதலான எல்லாவற்றையும், உரை 

யானாப் - சொல்லாதவனா௫, எந்து உண்டான் - பிறருக்குக்



ஏலாது மூலமும் உரையும், ௩௩ 

கொடுத்து உண்ணனுடிறவன், தேவாதி தேவன் - கடவுளாக, 
தேறு - நிச்சயிக்கக்கடவாய், 

(bur லிரண்டிலு முரைத்தபடி. பன்னிரு வகையான 

குலங்கள் இருப்பதனால் எவனையும் குலத்தைப் பழியும் குடி. 
மை பழ்றியும் அவரவர்க்குள்ள குறைகளைப் பற்றியும் செல்வ 
த்ழைப்டற்றியும், ஜிவனத்தைம் பற்றியும் தாஷணைசெய்யாமல் 

தனக்குள்ளதைப் பிறர்க்குக் கொடுத்து அனுபவிப்பவன் கடவு 
ளஞுக்குச் சமானமாவான் என்பது கருத்து. 

Foo பிராணிகளையுங் குற்ற கற்றம் பாராமல் அருளு£தன் 

மை கடவுளிடத்தே உண்டாதலால் அப்படி. சொல்லப்பட்டது: 

குடிமையாவது, அந்தவமி௪ தீஇலுள்ள முன்னோர்களின் செ 

ய்கையும் இயல்பையும்டற்றி உலகத்தில் வழங்கவெரும் தன் 
மை, ஊனம் என்டது அவனவன் செய்த கொலைகளவு முதலி 

வற்றால் வந்திருக்கும் அபவாதம். அவயவ ஈனத்தைப்பற்றி 

யுமாம். வாழ்வு என்பது மனையாள் மக்கள் முதலானவர் 
களோடு பொருந்தியும் டொருந்தாமலும் மேன்மையாயும் தாழ் 
மையாயு மிருக்கு நிலை. ஈத்துண்ணல் யாசிப்பவர்களுக்கு 

aos. குலன் னகரம் மகாரத்துக்குப் போலி, [எழுத்து - 

சூ. - ௬௭] தேவர் முதலியோர்க்குக் தேவன் தேவாதி தேவ 

ன், தேவருக்கு ஆதியான தேவன் என்றுஞ் சொல்லலாம். 

அதி - காரணம். * (am) 

பொய்யுரையான் வையான் புறங்கூறான் யாவரை 
யும், மெய்யுரையா ஸுள்ளனவும் விட்டிரையான் - 
கெய்யுரையான், கூந்தன் மயிலன்னாய் குழுவான 
விண்ணோர்க்கு, வேந்தனா மிவ்வுலகம் விட்டு, 

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

வரையும் - எப்படிப் பட்டவராயும், வையான் - திட்டாத 
வலும், புறங்கூறான் - புறத்திலே கிந்தனை செய்யாதவலும், 

மெய் உரையான் - மெய்யானபேச்சை யுடையவனும், உள்ள 
னவும் - ஒருவரிடத்து உண்மையாயிருக்கிற குற்றங்களையும்,



௩௪ ஏலாதி மூலமும் உலாயும், 

எடுத்து உரையான் - வெளிட்பமித்திச் சொல்லா தவனும், கெய் 

உராயான் - கெய்யைட்டோல் கெடுழ்ந்தும் இன்பமாயு மிருக் 
இற பேச்சை யுடையவனுமானவன், கூந்தல் மயில் அன்னாய் - 
தோகையுள்ள மயிலுக்குச் சமானமானவளே ! இவ்வுலகம் 

விட்டு - பூலோகத்தை விட்டபின்பு, குழுவானவிண்ணோர்க்கு- 
கூட்டமா யிருக்க தேவர்களுக்கு, வேந்தன் ஆம் - அரசனா 
வான். 

இப்படிப்பட்ட ஈற்குணங்களுள்ளவன் இறந்தால் இந்திரனா 

வான் என்பது கருத்து: 

கெய் உரையான் கூர்தன் மயிலன்னாய் என்பதற்கு நெய்யை 
தீதடவுவதினால் செழித்தும் பளபளத்து மிருக்கற கூச்தலை 

யுடைய மயில்போன்றவளே எனவும் பொருள்கூறலாம். ௮து 

சிறப்பன்று, நெய்யாவது மயிருக்குத் தடவத்தக்க எண்ணெய் 

முூதிலானவை 

உளளகுற்த முரைத்தலும் மனம் வருந்தக் காரணமா மாத 

லால் அதுவும் செய்யான் என்றது, நையரையான் எனப் பா 

டம் கொள்ளின் பிறர் வருந்தும்படி பேசான் என்று பொரு 
ளாம். அது வையான் என்பதில் அடங்கினதால் கூறியது கூற 

லாகும். உள்ளனவும் - இழிவு சிறப்பும்மை, எச்ச வும்மையு 

மாம். குழுவான விண்ணோர் என்றால், ஏகாதசருத்திரர் துவா 
தசாதித்தர் என்றிட்படி. கூட்டங் கூட்டமாயுள்ள தேவர்கள் 
என்றபடி. (௩௪) 

சிதையுமையான் செற்த முரையான் €ரில்லார் 
இயல்புரையா னீன முரையான் - 5சையவர்க்குக் 
கூவெதீ வானைக் கொவ்வைபோறழ் செவ்வாயாய் 
நாடுவர் விண்ணோர் நயந்து, 

(இ-ள்) சதை உரையான் - ஒருவனது தாழ்மையைச் 

சொல்லாமல், செற்றம் உரையான் - கோபமான பேச்சைச் 
சொல்லாமல், €ர் இல்லார் இயல்பு உரையான் - சறப்பில்லாத 
வர்களுடைய தன்மையைச் சொல்லாமல், ஈனம் உரையான- 

குறைகளைச் சொல்லாமல், ஈசையவர்ச்கு - ஆசையால் தன்



ஏலாது மூலமும் உரையும், உடு 

னிடம் வந்தவர்களுக்கு, கூடுவது - தனக்குக் கைகூடிய 

பொருளை, ஈவானை - கொடுப்பவனை, கொவ்வைடோல் செவ்வா 

யாய் - கொவ்வைப் பழம்போல் சிவந்த வாயை யுடையவளே! 
விண்ணோர் - தேவதைகள், ஈயந்து - விரும்பி, நாடுவர் - எதிர் 

பார்த்திருட்பார்கள். 

சிதையுரைத்தல் முதலான சூற்றங்களில்லாமல் ஏழைகளுக் 

குக் கொடுப்பவளைச் தேவதைகள் இவன் எப்போது ஈம்மிடம் 

வருவானென்று எதிர்டார்த் திருப்பார்கள் என்பது கருத்து. 

சிதைதலுக்குக் காரண மாதலால் சிதை--முதனிலைத்தொ 

ழிற்பெயர், கருவிட்பொருள் விகுதி கெட்ட பெயர் எனிலும் 

ஒக்கும். இிதைவுரையானென்றும் பாடங் கூறலாம். செற்றம்-- 

செறு-பகுஇ, அம்-விகுஇ, பகுதி ஈகரம் இரட்டியதுவிகாரம். 
BOFLIGQI—bOF + 4 + Hi - UGE, சாரியை, விகுதி; ஈண் 

UhSe Toren Ourher Ong Antssorm. விண்ணோர் 

நாடுவர் என்பதையும் ஒரு பொருளாக்கி ஆஜெனக்கொள்ள 

வேண்டும். பெரும்டான்மை ஆறென்று காம் சொல்லி யிருப் 

பதனால் ஐந்திருப்பிலும் குற்றமில்லை. (௩௫) 
துறந்தார் துறவாதார் துப்பில்லார் தோன்றா 
திறந்தாரீடற்றா ரிளையர் - சிறந்தவர்க்குப் 
பண்ணாளுஞ் சொல்லாய் பழியிலூன்பாற்பழித்தான் 
மண்ணாளு மன்னனா மற்று, 

(இ-ள்.) பண் ஆளும் சொல்லாய் - இராகத்தை ஆளுகின்ற 

சொல்லை உடையவளே ! துறச்தார் - ௪மூசாரத்தை விட்ட 

வர்களும், துறவாதார் - சமுசாரத்தை விடாமல் விட்டவர் 

போல் பற்தில்லா இருப்பவர்களும், துப்பு இல்லார் - உணவு 
இல்லாதவர்களும், தோன்றாது இறந்தார் - சந்ததியுண்டா 
காமல் இறந்தவர்களும், ஈட அற்றூர் - துணையில்லாதவர்க 

ளும், இளையர் - ( தாய்தர்தைமுதலாரிறர்த) சிறுவர், (இப்படிப் 

பட்ட) இறெர்தவர்க்கு - மேலானவருக்கு, பழி இல் ஊன் - 
பழிப்பில்லாத வுடம்புகளை, பால்படுத்தான் - ஈன்மையிலே



௨௭ ஏலாதி மூலமும் உரையும், 

சேர்த்தவன், மண் அளும் மன்னன் ஆம் - பூமி ஆளுகிற ௮7௪ 

னாவான். மற்று - அசை; 

துறவிகள் முழலான இறச்சவர்களுடைய உடம்பைக் காப் 

பாற்றிக் கரை சேர்ப்பவனே அர௪னாவானல்லது சும்மா ஆட்சி 

செலுத்துகறவன் ஆகான் என்பது கருத்து. 

இறந்தாருடம்டைப் பால்டடுத் லாவது : அடக்க முூசலான 
ச.ரமக்கிரியை செய்தல். ஈடில்லாதார்க்குத் துணையாக நின்று 

போ்றல், மற்றவர்க்கு அன்னபான முதலியவை கொடுத்துக் 
காதீதல் இவை எல்லாவற்திற்கும் பொதுவாய் பாற்படுத்தான் 
என்றார்... இவை செய்தல் ௮ர௪ன் கடமையாக சாஸ்திரம் 
சொல்லுகின்றது. துட்பு - வல்லமையுமாம். ப 

துறவாதார்--.துற - பகுதி, ௮ - எதிர்மறை விகுதி, இவவிர 

ண்டுஞ் சேர்ந்ததோர் பகுதி, தகரம் எழுத்துப்பேறு, ஆர் - 

பலர்பால் விகுதி. ஊன்--இகு பெயர், And சவர்களுடைய 
உடம்பாதலால் பழிப்பில் என்றூர். (௩௬) 

காலில்லார் கண்ணில்லார் காவில்லார் யாரையும் 
பாலில்லார் பற்றிய நாலில்லார் - சாலவும் 
ஆழப் படுமுண்மை யாத்தா ரிமையவரால் 
வீழப் படுவார் விரைம்து, 

(இஃள்.) கால் இல்லார் சண் இல்லார் சாவு இல்லார் - 

கால் கண் காக்குகள் இல்லாதவர்களாய், யாரையும் பால் 

இல்லார் - எவர்களையும் தன்பக்ஷச்தில் வைச்காதவராய், 
பற்திய ல் இல்லார் - தாம் அசரிக்க வேண்டுவதாக 

யாதொரு அலையும் பற்றா தவருமாய், சாலவும் அழப்படும் - 
மிகவும் அழ்ச்திருக்கன்ற, உண்மை யாத்தார் - சத்தியமான 

கடவுளுருவத்தைப் பற்றியவர்கள், இமையவரால் - தேவர்ச 

ளால், விரைந்து - துரிதப்பட்டு, வீழட்படுவார் - விரும்பப்படு 

வார்கள். 
எங்கும் போகாமல் இருந்த சிலையிலிருர்து எதையம் பாரா 

மல் யாரோடும் பேசாமல் மோனமாஇ 'எவரைாயுஞ் சேர்க்கா 
மல் தனித்திருந்து இம்மை மறுமைகளுக்கு உரிய எந்தக் கர்



ஏலாது மூலமும் உராயும், கூ௭ 

மாைடானமூம் விட்டு எட்டுதம் சரிரான பசவானுடைய 

சொருபத்தைத் இடமாப் பிடித்தும் தியானிக்கும் யோடுகளை , 

எட்டோது இவர்கள் இந்த வழிவருவார்கள் காமெட்போது ௮வ 

ர்களைப் பூசிட்போ மென்று தேவர் காத்இிருப்பார்க ளென்டது 

ஃ௫திஆ7 
மூத்தியுலகஞ் செல்பவருக்கு ச் தேவமைகளும்[.ஆ இவாஇகர் ] 

வழி கடத்துயோ ராதகலின் விரைந்து வீழப்பயோர் என்றார். 

காலில்லார் முதலானவை ௪ஞ்சரியாமை' முதலியவற்திற் 

குக் குறிப்பு, அநாலில்லார் என்பது சஎன்மங்களைக் கைவிடத் 

முக் கூறிட்பு, ஆழப்படும் - அழ$த்திற்பட்ட. வீழப்படுவார்-- 
செயப்பாட்டு வினைமூற்று. (௨௭) 

அழப்போகா னஞ்சா னலறினாத் கேளான் 
ஏழப்போகா னீடற்றா ரென்றும்-கொழப்போகான் 
என்னேயிக் காலனீ டோரார் தவழுயலார் 
கொன்னே யிருத்தல் சூறை, 

(இ-ள்.) அழ போகான் - அழுதாலும் அப்புறம் போகான், 

அஞ்சான் - எதற்கும் பயட்படான், அலதினால் கேளான்-கோ 
என்று கூவினாலும் காதினால் கேட்கமாட்டான், எழ - (ஓடிப் 

போக) எழுந்தாலும், போகான் - விட்டுப் போகமாட்டான், 

ஈடு அற்றார் என்றும் - (இவர்கள்) துணையற்றவர்களென்றாயி 
னும், (டோகான்--) தொழவும்போகான்-கும்பிட்டாலும் விட் 
டுச்செல்லான், காலன் ஈடு - இப்படிப்பட்ட எமனுடைய தன் 

மையை, ஓரார் - அறியாதவர்களாய், தவம் முயலார் - தவஞ் 
செய்ய முயலாம லிரு4இருர்சள் (௪னங்கள்), என்னே - இதெ 
ன்ன, கொன்னே இருத்தல் - சும்மா இருட்டது, கூறை - கூறை 
யேயாம். 

அழுதாலும் தொழுகாலும் என்ன செய்தாலும் இரங்கி 

எமன் விட்டுப் போவதில்லை, இதனை யறியாமல் தவஞ் செய் 

யாமல் காலங்கழிப்பது கேட்டை.த் தரும் என்பது கருத்து, 

காலன் நீடு எனப்பிரித்து காலனுடைய நீட்டித்தலை என 
வும் உரைக்சலாம். அழ எழ தொழ--இவை செயவெனெச் 

, ௫



iY ஏலாதி மூலமும் உராயும், 

சம்: வினைச்செவ்வெண்தொகைபெருமை விகாரம், எனறும் 
என்பதல் உம்மையைச் தொழ என்பதோடு கூட்டிச்கொள்க. 

ஏ-அசை, இரக்கக்குறிப்புமாம். இரார் என்னு மிடத்தில் ஓர்ச் 
லிம் என்றிருத்தல் ஈன்று: (௩௮) 

எழுத்இனா னீம்காசெண் ணாலொழியா தேத்து 
வழுக்தினான் மாறாது மாண்ட - ஒழுக்கினால் 
கேராமை சாலவுங் கண்டார் பெருந்தவம் 
சாராமை சாலப் புலை, 

(இ-ள்.) எழுத்தினால் - கல்வியால், நீங்காது - (கர்மம்) 

தொலையாது ; எண்ணால் - சந்தையால், ஒழியாது - மாளாது; 
ஏழ்தி வழுத்தினால்-துதித்துப் பிரார்த்தித்தாலும், மாராத-- 
மாகிட்டோச மாட்டாது ; (ஞான கிட்டையாலேதான் தீரும்); 
(அர்த நஞானகிட்டையானத) மாண்ட ஒழுக்கினால்-மேம்பட்ட 
ஆசாரழ்தினால், நேராமை - கைகூடாமையை, சாலவும் சண் 

டார் - மிகவும் கண்டவர்கள், பெருந்தவம் - (ஞானநகிட்டை 

யாடிய) பெரிய தவத்தை, சா.ராமை - அடையாமலிருப்பது, 

சால் புலை - மிகவும் ஈனம். 

பிறவித்தொடருக்குக் காரணமாடய கருமம் எத்தனை சாஸ் 

இரங்களைக் கற்றாலும் எத்தனை சிர்தித்தாலும் போகாது; மே 
லும் என்னைவிட்டு நீங்கென்று எவ்வளவு தோத்திரஞ்செய்து 

வேண்டி.ஞ்லும் தான் கொடுக்கும் பயனைவிட்டு மாரூது. மோ 

க்ஷகாரணமான ஞானநிட்டை ஒன்றினாலேதான் கழியும். 96 
த ஞானரிட்டையோ மேலான கர்மங்களை ஆசரிப்பதினால் கே 
ராது. இதை யறிர்தும் அந்தப் பெருந்தவம் செய்யாமலிருப் 

பது மிகவும் இழிவு என்பது கருத்து; 

பொருத்தத்தினால் கருமமென்பது வருவிகச்கப் பட்டது. 

எண்--முதனிலைச் தொழிற்பெயர்: வழுத்தினால்--வினையெச் 
௪ம், வமுத்து என முதனிலைத்தொழிம்பெயராவைத்து மூன்ற 

லுருபு வந்ததெனினு மொக்கும், ஒழுக்கு -- விசாரப்பட்ட 

மு. தனிலைத்தொழிம்பெயர், (௩௯)



ஏலாதி மூலமும் உராயும், ௨௯ 

சாவ தெளிதரிது சான்ருண்மை ஈல்லது 
மேவ லெளிதரிது மெய்போர்த்தல் - ஆவதன்கண் 
சேற லெளிது நிலையரிது கெள்ளியராய் 
வேற லெளிதரிது வீடு, 

(இ-ள்.) சாவது எளிது - நினைத்தால் சாவது சுலபம் ; 

சான்றாண்மை - சற்குண நிறைந்திருட்பது, அரிது - அருமை 

யானது ; நல்லது மேவல் - நல்லதாகிய உலகப்பொருளைப் 

பெறுவது, எளித--; மெப்போர்த்தல் - சத்தியத் தினால் உல 

esos மூவெது, அரிது--;) ஆவதன்கண் - (இழ்துமாவுக்கு) 

இதமான வழியில், சேறல் - செல்லுதல், எளிது; நிலை - 
அதில் நிலைத்திருட்பது, அரித-; தெள்ளிபர் ஆய் - கல்வியில் 
தேர்ந்தவராய், வேறல் - (வாதியரை) வெல்வது, எளிது; 

வீடு - மூத்தியடைதல், அரிது--. 

நினைத்தபோது சாவது எளிதேயல்லது சற்குணம் பொரு 

நீதி யிருட்ப தெளிதல்ல ; நல்ல ஆபரண முதலான பொருளைப் 
Ques சுலபம் ; மேலான கீர்த்தி பரவி வாழ்வது சுலப 

மல்ல ; ஈல்லவழியில் பிரவேசிப்பது எளிதாளுலும் அதில் 
நிலையா யிருத்தல் அரிது ; ஈன்றாய்ட்டடி.தீது எதிரியை ஜயிக்க 
லாமே யல்ல அதனால் மோக்ஷமடைவது அசாத்தியம் எவ் 

பது கருத்து, 

சான்றாண்மையோடும் சத்தியக்தோடு மிருர்து நல் வழியில் 
நிலைபெற்று முத்தியைத்தேட வேண்டுமே யல்: சான்றொர் 
மூன் அவமானமா யிருக்இறதென்று உயிர் விமிவதும் கல்ல 

வஸ்இிராடரணங்களைட் பொரும் தி துனவானென்று புஃழ் பெறு 

வதும் ௪ன்மார்க்கத்தில் நிலையற்கிருப்பதும் கற்று வாதியரை 
வென்றோமென்று பெருமை பாராட்டுவதும் மீண் என்றதா 
Soo. சான்று - நிறைவை, அண்மை - ஆள்வது; சான் 

ரூண்மை, ' சேறல், Cams, —~ தொழிற் டெயர்கள். செல் 

வெல்,--பகுஇகள். தல் - விரூஇ, பகுஇமுதல் நீண்டது விசா 

சம், லகரம் கெட்டதும் தகரம் றகரமாத்திரிர்ததும் சந்தி: 

(மெய்யீறு-சூ-௨ ௬, ௩௪.) (சப)



௪௦ ஏலா மூலமும் உரையும், 

உலையாமை யுற்றதற் கோடி யுயிரை 
அலையாமை யையப் படாமை - நிலையாமை 
தீர்க்கும்வாய் தேர்ம்து பசியுண்டி நீக்குவான். 
கோக்கும்வாய் விண்ணி னுயர்வு, 

(இ-ள்.) உற்றதம்கு - தனக்கு நேர்ந்த துன்பத்துக்கு, ஒடி - 
அங்கே யிம்கே ஓடிப்போய், உலையாமை - வருந்தாமலும், 

உயிரை அலையாமை - பிறருயிரை வருச தப்படுத் தாமலும், ஐய 

ட்படாமை - மறுமையில் ௪ந்தேகப்படாமலும், நிலையாமை 

இீர்ம்ஞும் வாய் - நிலையற்ற சம்சாரத்தைழ் தீர்க்கும் படியாலா 

உபாயத்தை, தேர்ம்று - நிச்சயமா ய.ி£து, உண்டி - உணவை 

யும், டி - படியைபும், டூக்குவான் - நீக்க தவஞ் செய்பவன், 

கோக்கும் வாய் - (அவன் வ௫ிக்சூமிட த்மை) ஆராய்நீழு பார்தி 

தால், விண்ணின் உயர்வு - வானத்தின் உச்சி, 

தனக்கு வந்த துன்பத்தைப் பொறுத்தும் பிறர்க்குத் துன் 

பக்தை வருவியாமலும் முத்தியுலகம் உண்டோ இல்லையோ 

என்று சந்தேகப் படாமலும் பிறப்பை நீக்கத்தக்க உபாயத்தை 

அறிது தெளிந்து பசி முதலியவை நீக்டும் பெருந்தவஞ் 

செய்ய வல்எவன் எல்லாவம்றுக்கு மேலான திவ்வியலோசத் 

சை அடைவான் என்பது கருத்து; 

உலையாமை, அலையாமை, ஐயப்படாமை,- வினையெச்சங் 
Gor. கில். பாமை -- எஇிர்மறைச் தொழிற்பெயர் ; அசனையு 

டைய சம்சார த்துக்கு ஆரூபெயர். பசி உண்டி, என்பவற்றை 

உண்டி பசி என மாற்றிக்கொள்க. காரியமாகிய உண்டியை 

வருந்தித் தறர்தாலும் சாரணமாடிய பசியை நீக்காதபோது 

அது அவமேயாம். நீக்ஞூவான் என்பதை அதன்பபனாகிய தவ 

நேசெய்தல்வரையில் கொள்க, வ௫க்குமிடம் என்பது இசை 

பெபச்சம், [பொது “Go & | (௪௨) 

குறுகான் சிறியாரைக் கொள்ளான் புலால்பொய் 
மறுகான் பிறர்பொருள்,வெளவான் - இறுகானாய் 
ஈடற் றவர்க்கீவா னாயி னெறிநூல்கள் 
பாடற்ற பன்னு மிடத்து,



ஏலாதி மூலமும் உரையும், ௪௧ 

(இ-ள்.) சமியாரை குறுகான் - இழ்பரைச் சே.ராதவலும், 

புலால் - புலாலை, கொள்ளான். - ஏற்றுக்கொள்ளா தவம், 

பாய் மறுகான் - பொய்ப்பேச்சைக்கொண்டு இரியாதவலும், 

பிறர்பொருள் - பிறருடைய சொச்தை, வெளவான் - அபகரிக 

கரதவலும், இறுகான் ஆப்-(ஒ.ர்றின்மேல்பிடிட்பினால்) மனம் 
அழுந்தாதவனும் ஆகி, ஈசி அற்றவர்க்கு - அதரவு இல்லாதவர் 
க்சூ, சவான் - கொடுப்பவ.ம், ஆயின் - இறஸ், மெழிழாூல்கள்- 

தருமமெறியைம் போக்கும் சாஸ்திரங்கள், பன்னுமிட த்து - 

சொல்லுமிடத்து, பாடு ஆற்ற - (அவவ்மம்மிம்) டயன்படுத 

ல்ல்லாதவையாம். 

இட்டடிட்டட்டலன் ௪கல தருமரெறிகளையும் அடைந்திருட் 

டசீனால் தருமதூல்கள் அவன்மட்மிம் உபயோகமில்லை என்பது 

கருத்து, (2௨) 
கொல்லா னுடன்படான் கொல்வா ரினஞ்சேரான் 
புல்லான் பிறரில் புலான்மயங்கல் - செல்லான் 
ரூடி. ப்படுத்துக் கூழிவான் கொல்யானை யேறி 
அடிப்படுப்பான் மண்ணா எரசு, 

(இ-ள்.) சொல்லான் உடன்டடான் - கொல்லாமதும் கொ 

லைக்கு உடன்டடாமலும், கொல்வார் இனம் சேரா ௨ தொ 

ல்வாருடைய கூட்டத்தைச் சேராமலும், பிறர் இல் புல்லான் - 

பிறருடைய இல்லாளைச் சேராமலும், புலால் மயங்கல்-ஊனு 

ண்ணுதலில், செல்லான் - போகாதவறும், ருடிப்பதேது - குழ. 

யை நீலட்டடுத்தி, கூழ் ஈவான் - அன்ன மைக் கொடுட்பவ 

ஐம், கொல்யானை ஏமி - வீரமுள்ள யானைமேல் ஏறி, மண் 

ஆள் ௮7௬ - பூமியை ஆள்க ராசாக்களை, அடி. படுப்பான் - 

தன்பாதத்தில் இருக்கச்செய்வான். : 

கருத்து வெளிட்டடை, 

மண் ஆண்டரசு என்றும் பாடத்தில் தான் பூமியை ஆண்டு 

அரச௪ரையெல்லாம் ஆடிட்டடட்டான் எனப் பொருள்கொள்க, () 

சூதுவவான் பேரான் சுலாவுரையான் யார்திறத்தும் 

வாதுவவான் மாதரார் சொழ்றேருன் - காதுகாழ்



௪௨ ஏலாதி மூலமும் உராயும், 

வான்மகர வார்குழையாய் மாதவர்க் கூணீந்தான் 
தான்மகர வாயமாடத் தான, 

(இ-ள்.) காததாழ் - காதைச்தாழ்த்துகிற, வான் - பெரு 

மையான, மகர வார் குழையாய்- .மகரமீறுருவங்கொண்ட பெ 

ரியகுண்டலமணிந்தவளே ! சூது உவவான் - சூதாட்டம் விரு 

ம்பானாகி, பேரான் - வஞ்சனைசெய்யானா, சலா உரையான்- 

வீணாஃப்டேசாசவரா8, யார்திறத்தும் - எவர்விஷயத்திலும், 

வாது உவவான் - எதிர்த்துப்டேசுதலை விரும்பானாகு, மாதசா 

ர்சொல் - பெண்கருடையசொல்லை, தேரான் - நம்பாதவனாடு, 

மாதவர்க்மு ஊாண ஈந்தான் - டெரிய தடசிகளுக்கு உணவுகொ 

டுத்சவன், மகர வாய் மாடத்தான் - மகரமுதலான சித்திரத் 

தொழிலமைந்த வாயிலையுடைய மாளிகையி லிருப்பவனாவான். 

சூது வாது முதலானவை யில்லாமல் ஈல்ல த௫ிகளுக்கு 

ஊண்கொடுத்தவன் மேன்மையான ட டை செல் 

வங்களைட் டெறிறு வாழ்வானென்பது கருத்து 

பேர்தல் - மாறுதல், சத்தியத்தில் மாறுதல் வஞ்சனையா க 
Oar acura என்று உமாக்கப்பட்டது. யார்திறத்தும் 

என்பதை மத்திம தீபமாக்கொண்டு சுலாவாரையான் என்ப 

தோமிம் கூட்டுக, தாழ்- தன்வி பிறவினைகளுக்குப் பொது, 
இங்கு பிறவியின் வினைத்தொகை. தான் - அசை. மாடம்-- 

உபலக்ஷணிீம் ஆலின் மற்றைச் செல்வல்களையும் குறிக்கும். 

(பொழு - சூ- ௬] (௪௪) 
பொய்யான்பொய் மேவான் புலாலுண்ணான் யாவ 
வையான் வழிசீய்த்து வாலடி.சில்- கையாதே [மாயும் 
ஈத்துண்பா னாகு மிருங்கடல்சூழ் மண்ணரசசாயப் 
பாத்துண்பா னேத்துண்பான் பாடு, 

(இ-ள்.) பொய்யான் பொய் மேவான் புலாலுண்ணான் - 

தான் பொய்சொல்லாமலும் பிறர்பொய்யை விரும்டாமலும் 
புலாலையுண்ணாமலும், யாவரையும் வையான் - எட்படி ப்பட்ட 

வாயும் தூஷியாமலும், வழிசய்த்து - (ஜனங்கள் நடக்கும்



ஏலா லமம் உரையம், ௪௩. , ஏலாதி மூலமு யு 
வழிகளைக் கல்முதலியன இல்லாமல்) செட்டனிட்டு, வால் 
அடி.சில் - கல்லசோற்றை, நையாதே - மனம் வருர்தாமல், 

ஈத்து உண்பான் - பிதர்க்குக்கொடுத்து உண்பவன், இரும் கட 
ல்சூழ் - பெரியகடல் சூழ்க்த, மண் அரசு ஆய் - பூமிக்கு ௮7௪ 
னா, பாத்து உண்டான்-பலர்க்கும் பகுச்துச் தாலுண்பவலும், 

பாடு ஏத்து உண்பான் - மன்டெருமையை (பிறர்) துதிக்க 

அனுபவிப்பவனும், ஆஞும் - ஆவாஸ்; 

பொய் புலால்களைக் கடிர்து யாரையுர் திட்டாமல் வழிகளைச் 

செப்பனிட்டுட் புசிட்பைச் கொடுச்து உண்ணும் புண்ணிய புரு 
டன பூமியாண்டு அன்னதானஞ் செய்து பகரும் துதிக்க வா 

ழ்வானென்பது கருத்து. 

ஈ லி என்ற பகுதிகள் ஈய் வீய் என்று யகரலீருயு மிருப் 
பதுபோல் € என்பதும் சீய் என்று மிருக்குமெனக் கொள்க. 

நையாத.-- வினையெச்சம். ் (௪௫) 

இழுக்கா னியனெறி யின்னாத வெல்கான் [ன் 
வழுக்கான் மனையொருள் வெளவான் - ஒழுக்கத்தா 
செல்வான் செயிரிலூ ணீவா னரசாண்டு 
வெல்வான் விடிப்பான் விரைந்து, 

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

கான் - தப்பாமல், இன்னாத - பிரியமில்லாத காரியங்களை, 

வெஃகான் - (பிறர்க்குச் செய்ய) விரும்பாமல், மனைவழுக் 

கான் - பிறன் தாரத்தினிடம் பிழை செய்யாமல், பொருள் 

வெளவான் - பிறன் பொருளை அபகரியாமல், ஒழுச்கத்தான் 

செல்வான் - தன் கூலமூறைக்கு ஏற்ற அசாரத்தால் ஈடந்து, 
செயிர் இல் ஊண் ஈவான் - குற்றமில்லாத வுணவைக் கொடு 
ப்பவன், அரசு ஆண்டு - துரைத்தனஞ் செய்து, விரைந்து-சீக் 

சரப்பட்டு, வெல்வான் விடுப்பான் - (பகைவனா) செயித்து 

நீக்குவான், 

இப்படிப்பட்ட நன்னடக்கை யுள்ளவன் அரசனாடுப்பகைவ 

மையெல்லாம் வென்று துரத்த மாட்வொன் என்பதுகருத்த,



௪௪ ஏலாஇ மூலமும் உராயும். > 

இன்னா 5--பலவின்பெயர், இன் - இனிமையின்௮டி,, பகுதி, 
ஆ - எதிர்மறை விகுதி, கரம் - எமுத்துட்டேறு, ௮கரம்--பல 
வின்பால்விகுதி, இல் ஊண்-- பண்புத்தொகை. வெல்வான்-- 
முற்றெச்சம். விழித்தல் - அட்புமம்டோசசசெய்தல், நீக்குதல் 
என்றடமு. (௪சு) 

களியான்கள் ஞண்ணான் களிப்பாரைக் காணான 
ஒளியான் விருக்இற் கூலையான் - எளியாரை 
எள்ளானீத் துண்பாவே லேதமின் மண்ணாண்டு 
கொள்வான் குடி.வாழ்க்கை கூர்ந்து, 

(இ-ள்.) சளிபான் - கெர்வட்டடாமல், கள் உண்ணான் - கள் 

சைக் சூடியாமல், களிட்டாரைக் காணான் - கள்ளுண்டு களிப்ப 
வலாப் பாராமல், விரு£இஜ்கு - விருந்தினஞக்கு, ஒளியான் - 
உள்ளதை ஒளியாமல், உலையான் - (தன் ஆசாரதடுல்) sor 
ராமல், எளியாரை எள்ளான் - பொருள முதலியவை இல் 

லாதவர்களை இகழாமல், ஈர்து உணடானேல் - தரித்தாருக் 

முக் கொழித்து உண்டானாயின், ஏதம் இல் மண் ஆண்டு - கும் 

றமில்லாத ராச்சியத்தை ஆண்டு, கூடாது - மிகவும், குடிவா” 

ழ்ல்கை - குடிவாழ்க்கையை, கொள்வா.௭ - கைக்கொள்வான். 

செருக்கு மூதலிய துர்க்குணங்களை விட்டு அன்னதாஞ் 

செய்பவன் ஆர௪னாய்க் சூடிவாழக்கை மிகுந்தவனாவா னென் 

டது கருத்து. (௪௭) 

பெரியார்சொற் பேணிப் பிறழாது நின்று 
பரியா னடியார்ப் பரியான் - கரியார்சொல் 
தேற்ரு னியையான் றெளிந்தடிர லீத்துண்பான் 
மாற்றாமை மண்ணாளு மற்று, 

(இ-ள்.) டெரியார் சொல் பேணி - பெரியவர்களுடையசொ 
ல்லை விரும்பிக்கேட்டு, பிறழாது கின்று - அல் மாருமல் 

கின்று, அடியார் - தம்மடிக்கழ் வாழ்வோரை, பரியான் - ௮ன் 

கில்லாளாடு, பரியான் - நீக்காமல், கரி.பார் சொல் - அயோஃ 

இயேருடையபேச்சை, தேற்றுன் - நம்பாமல், தெளிர்து இயை



ஏலாதி மூலமும் உரையும், கட 

யான் 6 ஆராய்ச்ததிர்து gergaCrr® சேராமல், அடிசில் 
ஈந்து உண்பான் - சோம்மை (ஏழைகளுக்கு) கொடுத்து உண் 

ணுகிறவன், மாற்றாமை - ஒழியாமல், மண் ஆளும் - பூமியை 
அரூவரன். மற்று - ௮சை, 

கருச்து வெளிப்டடை; 

பிறழாது--எஇிர்மறை வினையெச்சம், பிறழ் - பகுதி. பரிவு 
இல்லாமை நிக்குதற்கும் காரணமாதலின் பரியான் என்டு 

மற்னொரு பரியான் என்பதின் பகுதியாகிய டரி என்பதோடு 
சேரும்: கரியார்--கருமை - பகுதி, மைகெட்டு ர ரி ஆயிற்று, 

களங்கம் என்பது பொருள், ஆர்-விகஇ, எஇர்மதையோடு பல் 

ர்பாலைக் காட்டியது என்பது கேர், மாழ்றாமை -- எதிர்மறை 
வீனையெச்சம், (சி 
வேற்றரவஞ் சேரான் விருந்தொளியான் றன்னில்லு 
சோற்மரவஞ்சொல்லியுண்பானாயின்-மாழறரவம்[ள் 
கேளான் களையோம்பிக் கேடி லரசனாய் 
வாளான்மண் ணாண்டு வரும், 

(இ-ள்.) Cadprai சேரான் - புகமுக்கு வேறாகிய நிந்த 

னைச் சொல்லச் சேராசவனாடு, விருந்து ஒளியான் 5 விருர்தி 
னர்க்கு ஒளி.பாதவளுட, தன் இல்லுள் - தன் வீட்டில், சோ 

ற்௨ரவம் சொல்லி - சோற்றின் பேச்சைச் சொல்ஷ்ீ உண்டா 
ஞயின்--, மாற்று அரவம் - பகைவருடைய வீரத்தொனியை, 

கேளான் - கேட்காமல், சை ஓம்பி- சற்றத்சைப் டாதுகாசத் 
அ, கேடு இல் அரசனாய்-கெடுதியில்லாத ராஜாவாய், வாளால்- 

வாளின் ஜயத்தினல், மண் - பூமியை, ஆண்டுவரும்--, 

அபவாத மில்லாதவஞய் சோறுகொடுத்து உண்டவன் 

டசைவர் வீரவாதஞ் செய்யாதடடி. ௮வர்களை வென்று ௮7௪1 

ள்வான் என்பது கருத்து, | 

ஒளியான் என்பது தன்விளை பிறவினைகளுக்குப் Gir gra 

தலின் சோறு மூதலானவற்றை ஒளியாமல் என்றும்! தான்



௪௭ ஏலாதி மூலமும் உராயும், 

ஒளித்துக் கொள்ளாமல் என்றும் பொருள்படும். சன் இல் 

லுள் சோற்றாவம் சொல்வதாவது, யாராகிலும் டரேிகள் 

சோறு வேண்டின் வரலாம் என்று உரத்த தொனியால் தெரி 

விழ்தல், மாற்று - மாறுதல், டகைவர்க்கு ஆகுபெயர், வேறு 

௮ரவம்--பண்புத்கொகை. சோறு அரவம்--ஆரும் வேற்று 

மைத்தொகை. [உயிரீறு-௩௩-வது] சூச்திரத்தினால் வெற்று 
மையிலும் மிகவே என்பதினால் அல்வழியிலும் றகரம் இரட்டி 

யது; (௪௯) 

யானை குதிரைபொன் கன்னியே யாநிரையோ 
டேனை யோழிந்த விவையெல்லாம் - ஆனெய்யோ 
டெண்ணனுய் மாதவர்க்கூ ணீய்ந்தான் aude Gy 
வண்ணஞாய் வாழ்வான் வகுத்து, 

(இ-ள்,) யானை கூதிரை பொன் கன்னியே - யானைமூதலிய 
வைகளையும், அகிரையோடு - பசுக்கூட்டத்தோடு, ஏனை ஒழி 

£த இலையெல்லாம் - மாறும் ஓழிக£ பொருள்களையெல்லாம்; 

(பிதர்க்கும்) ஆன் மெய்யோடு ஊண் - பளலின் கெய்யோடு 
உணமை, மாதவர்க்கு - மேலான தவசிடளுக்கும், எண்ணன் 

ஆய் - அறிவுள்ளவனாய், எய்தான் - கொடுத்தவன், வயிச்சிர 

வண்ணஞய் - கூடோனா௫, வரத்து - (பால.ராலும்) விசேஷ 

மாய் என்ணப்பட்டு, வாழ்வான்--. 

யானைமுதல் கன்னிமையரையு முள்ள கானங்களையும் கோ 

தான பூசான முதலியவற்றையும் இல்லறத்சதார்க்குக் கொடுத 

அழ் துறவிகளுக்கு டபசுவினெய்யோடு ஈல்லவுணயையுங் கொடு 

தீது வருபவன் குபோனைட்டோல் வாழ்வான் என்பதாம். 

வயிச்சிரவணன் என்ற வடமொழி ணகரவொரம்று விரிந்து 

நின்றது. விக்ரவஸ் என்ற முனிவரின் குமாரன் வைச் ரவ 

ண் தமிழில் வயிச்சிரவணன், ௭, ஒ,--இரண்டும் எண் 

ணிடைச்சொல். வகுத்து -செயப்பாட்டுவினையின் இரிப. வரு 

தீதலாவது இட்டடிட்பட்டவன் இட்டடிட்பட்டவள் என்று மஇ 

த்தல்: (௫0)



ஏலாதி மூலமும் உராயும். ௪௭ 

எள் ளேபருத்தியேயெண்ணெயுடுத்தாடை 
வள் ளேதுணியேயிவற்றோடு-கொள்ளென 
அன்புற்றசனய்கொடுத்தான்றுணையினோ 
டின்புற்றுவாழ்வானியைநது, 

(இ-ள்.) எள்ளே....துணியே-எள் மூதல் துணிவரையிலு 

முள்ள பொருள்களாகிய, இவற்ஜோடு - இவைகளையும், ௮௪ 

னம் - உணவையும், கொள்ளென - வாயூக்கொள்ளென்று; 

அன்புஉற்று - அன்பைப்பொரு£இ, கொடுத்தான் - கொடுத்த 

வன், துணையினோடு - மனைவிமுதலிய பந்துக்களோ0டு, இயை 

ந - பொருந்தி, இன்பு உற்று - சக்தோஷம்பெற்று, வாழ் 

வான், 

எள், தின்பதற்கு; விருக்தினர்வ௩தால் அவர்கடகு வெல் 

லங்தலந்த எள்ளைக்கொடுத்துப் பின்பு எண்ணெயிட வேண்டு 

மென்பது தரும.தால் கொள்கை. இதனைச் இருஸ.ரமெலர$ ப1_ 

grown சொல்லுவர். பருத்தி--பருச் இியிலாகிய பூணூல. எண் 

ணெய் தேய்ததுக்கொள்வதற்கு. உமிதாடை -- உடுத்து 

ஆடை, நிலை மொழி யீறு தொகஃழு. இல்லறத்தார் இடுத்துக் 

களைந்த வஸ்இரம் சன்னியாசி உகெகத்தக்கதென்று தரம 

அல்சொல்லும். ௨ள் - படுக்சை; இது பழையஉரையில் கண் 

டிருக்றெது. அணி கோவணம், துணிக்கப்பட்டலு துணி, 

செயப்படுபொருள் SGP புணர்ர்துகெட டது. சன்னியாகிக 

ள் பிக்ஷைக்கு வ்க்தால் கொடுக்கத்தக்கவை இவை என்பது 

அருக்சமயக் கொள்கைபோலும், பிறருக்கும் சில உடன் 

பாடாம். (௫௧) 

உண்ணீர்வளங்குளங்கூவல்வழிப்புளை 
« ௫ . * e ச . க ச தண்ணீரோயம்பலந்தான்பாற்படுக்கான்-பண்ணீர 

பாடலோடாடல்பழின்றுயர்செல்வனாய்க் 

கூடலோடூடலுளான்கூர்ந்து, 
டு



Pp ears) மூலமும் உராயும், 

(இ-ள்.) உள்நீர் - உள்ளத்தில்(அன்பாடுய) சம்குணம் 

(பொருச்தி), வளம்குளம் - நீர்வளப்பமுள்ள குளத்தையும், 

கூவல் - இணம்றையும், வழிபுரை - வழியில் (பலர்தம்கும்படி. 

யான) வீடுகளையும், தண்ணீர் - தண்ணீர்ப்பக்தல்களையும், ௮ம் 

பலம்- (பலர்கூடிக் கல்லிகற்றல் முதலியவற்றிற்குஉரிய) சபா 

மண்டபங்களையும், டால்படுத்தான் - (யாவருக்கும்) சாதாரண. 

மாச்செய்தவன், உயர்செல்வஞய் - மேம்பட்ட செல்வமுடை. 

யவனா௫), பண்நீர - இராகம்களின்சற்குணமுள்ள, பாடலோ 

டு ஆடல்பீயின்று - பாடலையும் ஆடலையும் அனுபவித்துக்கொ 

டீ ண்டு, கூர்ந்து - அன்புமிகுர், கூடலோடு ஊடல் உளான்ஃ 

வ பெண்களோடு கூடுவதும் ஊடுவதுமாகய விளையாட்டு உடை 

( பவனாவான்._ 

.. வழிகடட்போர்க்கு உபயோகமாக: அன்பில் வழிகளில் 

( (ல்லும் இணறு சத்திரம் தண்ணீர்ட்பந்தல்களையும், ரா 

உஷமந்கரங்களில் பலர்படி.க்கவும் ஜபமுதலிய செய்யவும் பிர 

ஆய்” கிடுக்தவும் இன்னும் இப்படிப்பட்ட சற்காரியஞ் செய்யவும். 

வஉதவியான சபாமண்டபங்களையும் பலர்க்கும் பொதுவாய்: 

ம! அமைக்கும் புண்ணியபுருஷன் இப்பிறப்பிலு மறுபிறப்பிலும் 

அதிகசெல்வம் பொருந்தி ஆடல்பாடல்களை யனுபவித்துக் 

கொண்டு தம்பெண்டீர்களோடு கூடும் ஆனந்தமும் ஊடும் 

ஆனந்தமும் உடையனாவான் என்பதாம். ண்டலாவது அன் 

பிஞம் பிணங்கிரிம்றல், அதனால் ஆன்ர்தம் விசேஷம் என் 

பதை “ஊாடிப்பெறுகுவங்கொல்லோறுதல்வியர்ப்பக், கூட் 

AS pCa Bway.” இக்குறளாழ் காண்க, . , 

குளமுதலியவை யேற்படுத்தல் £ர்த் திப்பிரதிஷ்டைகளுச் 

காகவன்றி உள்ளன்பிஞற்செய்வதே. ஈலமென்பதற்கு உண் 

ணீர் என்றார். உண்ணீர்வளங்குளமென ஒன்றாபெடுத்து



ஏலாதி மூலமும் உராயும், ௪௯ 

உண்ணத்தக்க நீர்வளட்பமுள்ள குஸஷமெனவுமுமாக்கலாம். 
பால் - உரிமை, இங்கு பலர்க்கு உரியசாயெனக் கொள்க, 

அல்லது பாற்படுத்தான் என்பதற்கு, பிறர் அமைத்தகுள 

முதலியவை அழிர்தவைகளைச் சீர்ப்படுத்தனவன் எனவும் 
உரைக்கலாம். [மெய்-சூ- -௧௭.] விதியால் வளங்குளம் என்றா 

யிற்று. கூவல் - கூப என்னும் வடமொழியின் திரிபு. தண் 

ணீரே - ஏகாரம் எண்ணிடைச்சொல், தான் - அசை. பண் 
ணீ. -- கூறிப்புப்பெயொச்சம், பண்களின் நீர், பண்ணீர் - 

டகுதி, ௮-விகுதி. ஓடு - இதுவும் எண்னிடைச்சொல. (௫௨) 

இல்லிழக்தார் கண்ணிழந்தா ரீண்டி௰செல் வம்மி 
ழநதார், கெல்லிழந்தா ரானினை தானிழந்தார்க்- -கெ 
ல்லுழந்து, பண்ணிய ணீய்தவர் பல்யானை மன்ன 
சாய், எண்ணிய; ணார்வா ரியைந்து, 

(இ-ள்.) இல்இழச்தார் - வீடி.ழச் தவர்கள் அல்லது தார 

மிழர்தவர்கள், கண்இழக்தார் - கண்முசலான அவயவமிழக் 
தவர்கள், ஈண்டியசெல்வம் இழச்தார் - சேர்ந்திருந்த செல் 

வமிழர் தவர்கள், நெல்இழக்தார் - விளைந்தகெல்லை யிழக்தவர் 
கள், ஆன்கிரைஇழச்தார்க்கு-பசக்கூட்டமிழர்தவர்கள்(ஆ௫ய 

இப்டடிட்பட்டவர்களுக்கு) , எல் - பகல்இரவுகளில், உழந்து 

பண்ணி - வருந்திமுயன்ராடலும், ஊண்ஈயத்தவர் - ௮ன்னய் 

கொடுத்தவர்கள், பல்யானைமன்னர்இய் - பலயானைமுதலான 
சேனையுள்ள.ராசாக்களாட, எண்ணி - (மேலானவராய்) என் 

ணப்பட்டு, இயைக்௮-மக்கள் மனையாள் முதலானவர்களோடு 

சேர்ர்து, ஊண் giant - சல்லபோசனத்தையுண் பார்கள். 

வீட்டையும் இல்லாளையும் இழக்தவருர் தவோர்க்கும், பார் 

வைமூதலிய அங்கங்க ளில்லாமல் தடிமாறுறெவர்களுக்கும், 

இருக்தசெல்வம்போய் ஏழைகளாய்த் இரியு மவர்களுக்கும், 
கன்ராய்' விளைர் துவர்தசெல்லைக் கொள்ளைமுதலிய காரணங்க 

ளால் இழக்துநிற்பவர்களுக்கும், அதஇிகமாயிருக்த பசுக்கூட் 

டம்பாழாடு மிளைத்தவர்களுக்கும் தாம் இரவுபகல் வருந்தி



டு௦ உ ஏலாதி முலமும் உரையும், 

மூயன்ராலும்' உணவகொடுத்தவர் மறுபிறப்பில் மகா ரா 
ஜாக்களாடுப் பெண்டிர்பிள்ளைகளோடு சேர்ந்து மேலாக 

வாழ்வார்கள்என்பழு கருத்து. 

கண்இழச்தார் என்பதற்கு ஆதரவுஇழந்தவர் எனவும் பொ 
ரள்கூறலாம். செல்வம் மிழக்தார்என்பதில் மகரம் விரித்தல் 
விகாரம் தளைகோக்கிவக்தது. ஈண்டிய ஈண்டுபகுதி, இன் 
இடைகிலையின் ஈறுகெட்டது, ம் - உடம்படுமெய், ௮- பெய 

ரொச்சவிகுதி, ஆனிரை-- ஆன்-ன &.ரம்சாரியை, (உ௬-சூ-௬.] 

தான் - அசை: எல்-இரவுக்கும்பகலுக்கும்பெயர். உழக்து 
பண்ணி--இரண்டுசொல்லும் சேர்ச்து முயற்சிசெய்தென்னு 
மொருபொருளைத்த£த.து. பண்ணி என்பதை வேருகப்பிரித் 

௮ச் சமையல்முதலியவை செய்து எனப்பொருள் உரைக்கவு 

மாம். யானை_இனமாகய குதிரைமுதலியவற்றையும் தழுவி 
யது. கண்ணும் இப்டியே; [பொ-சூ-௭]. எண்ணி--செயப் 
பாட்டுவினையின்திரிப, ஊண்--உண் என்பது செயப்படு பொ 

ரள்விகுதி புணர்ர்துகெட முதனீண்டுநின்றது. இல்லிழச் 
தார்முதல் ஆனிரை தானிழச்தார்வரையிலுமுள்ள பெயர்களை 
உம்மைத் தொகையாக்கொண்டு ஈற்றில் குவ்வுருபு வர்ததெ 

னக்கொள்கஃ, (௫௩) 

கடம்பட்டார்காப்பில்லார்கைத்தில்லார் தங்கான் 
முடம்பட்டார்மூத்தார்மூப்பில்லார்க்-குடம்பட் 
டுடையசாயில்லுளூணீத்துண் பார்மண் மேல் 
படையசாய்வாழ்வார்பயின்று, . 

(இ-ள்.) சடம்பம்டார் காப்பில்லார் கைத்இல்லார் - கடன் 
பட்டவர்களும் தம்மைக்காப்பாரில்லாதவர்களும் பொருளில் 
லாதவர்களும், தம்கால் மூடம்பட்டார் - தம்முடையகால் 
மூடமாய்ப்போனவர்களும், கூத்தார்-வயதுசென்றவர்களும், 

மூப்பில்லார்க்கு - இளையவர்களும். இய இவர்சளுக்சூ உடை 

யராய் - தாம் பொருள்உள்ள.வர்களாயிருக்க, உடம்பட்டு - 

காப்பாற்ற ஒத்துக்கொண்டு, இல்லுள் - தமதுெகத்திலே,



் ஏலாதி மூலமும் உரையும், டுக 

ஊாண் ஈத்து - உணவைக்கொடுத்து, உண்பார் - தாம் உண் 
பவர்கள், மண்மேல் - பூலோகத்தில், படையராய் - சேனைத் 

தலைவர்களாக, பயின்று - பிறரால் புகழப்பட்ட வாழ்வார் - 
வாழ்க்திருப்பார்கள். 

கருத் துவெளிட்படை, தங்கான்முடம்பட்டார் என்பதை 

மற்ற அவயவல்களில் பமுஅபட்டவர்களுக்கும்கொள்க. லூப் 

பில்லார் என்பதில் மூப்பாவது பு த்தியின்முஇர்ச்சி, தகுதிடம் 

தி அது இல்லாதவர் ிறுவமனக்கொள்ளப்பட்டன் அவர்க 

ளாவார் தாய்தர்தைமுதலிய ஆத.ரவற்ற சுற்றந்தார்மக்கள். 
மூப்பில்லார் என்பதற்குச் தேவர்கள் எனவும் பொருள் கொள் 
ளலாம், ஆயிலும் ௮௮ இங்குபொருத்த மின்று. கடம்பட்டார் 
'கூதலியவைகளை கான்காம் வேற்றுமைத் தொசையாக்கொ 
ane, அல்லது மூப்பில்லார்க்கு என்னுமளவும் உம்மைத் 
தொசையாசவேனும் கொள்க, உடையராயென்பது , செய 

வெனெச்சத்தின்திரிபு. கடம் என்னும் மகரவீற்றுப்பெயரே 
கடன் எனப்போலியாய் apie Ger ng. 'காப்பு--சொழிற் 
பெயர், இதுகாப்பாருக்கு ஆகுபெயர். (௫௪) 

பார்ப்பார்படுத்தார்தவரிகள் பாலர்கள் 
கார்ப்பார்தமையாதுங்காப்பிலார்- தூப்பால 
கீண்டாராலெண்ணாதுகீத்தவர்மண்ணாண்டு , 
பண்டாரம்பற்றவாழ்வார், 

(இ-ள்.) பார்ப்பார் பசித்தார் தவசிகள் பாலர்கள் - பிரா 

மணர்களும் ப௫ித்திருக்கும் ஏழைகளும் தவம்செயயும் துறவி 
களும் ஒன்றுமதியாதசிறுவர்களும், கார்ப்பார் - (வெய்யில் 
ப்னிமுதலியவை) உறைக்சவருச்துறெவர்களும், தமையாதும் 

காப்பிலார் - தம்மைக்காக்கும்படியான ௭௮வும் இல்லாதவர் 

களும், தூப்பால - சுத்தமானகாரியங்கள், நீண்டார் - மேம் 
பட்டவர்களும், எண்ணா - (இவரால் ஈமக்கு உதவிலடைக்கு 

மென்று) சிக் இியாமலிருக்க, நீத்தளர் - அவரவர்களுடைய 
அன்பத்தைப்போக்கவர்கள், மண்ஆண்டு - பூமியைஆண்டு, 
பண்டாரம்பற்ற - நிதிகள் சூழ்க திருக்க, வாழ்வாரீ--.



(ந௨ *ஏலாஇ மூலமும் உரையும், 

கீண்டாரால் என்பதில் அல்-௮சை, எண்ணாது என்பதற்கு 

தாம் அவர்களிடத்தில் கைம்மாறு வேண்டாமல் எனவும் பொ 
ரள உமாைக்கலாம். 

அாப்பயாலரீண்டார்என்பது எட்போதும் ஸத்காரியங்களைச் 

செய்தவரொனக்கொள்க. ஈன்லூல் [பொது-சூ-௨௬.] இத 
னால் அஃறிணைப்பெயர் உயர்திணை முடிபைக் கொண்டது. 

கார்ப்பை உடையார் காரீப்பார், கார்ப்பு - உறைப்பு, அது 
சுவையுள்சேர்ச்ததாயிலும் இடம்பற்றி இங்குலெயில் முதலிய 
வற்றிற்குக் கொள்ளப்பட்டு. பண்டாரம் என்பது வட 

சொல. ஊணீத்தவர் என்னும்பாடம் ஈறப்பன்று. (௫௫) 

சன்னாரீன்காற்றளர்வார்சூலார்குழவிகண் 
மான்றார்வளியான்மயங்கினார்ச்--கானுான் 

நூணிய்ச்துறுகோய்களைக்தார்பெருஞ்செல்வம் 
காணிய்த்துவாழ்வார்கலந்து. 

(இ-ள்.) என்றார் - பிள்ளைபெய்றவர்களும், ஈன்கால்-பெறு 

ங்காலத்தில், தளர்வார் - வருர்துறவர்களும், சூலார் - ௧௫ 

வுற்றவர்களும், குழவிகள் - குழந்தைகளும், மான்றார் - புத் 

இகலங்கெ்கர்களும், வளியால் மயக்இஞார்க்கு - பிசாசு முத 

லியவைகளால் மயங்டனெவர்களும் Bu இவர்களுக்கு, ஆனா 

சான்று - அனுகூலராயிருக்து, ஊண்ஈய்தது - உணவுகொடு 

த்து, உறுமோய் களைந்தார் - உற்றதுன்பங்களை நீக்னெவர், 

பெரும்செல்வம் - பெரியசெல்வத்தை, ஈய்த்து - பிறருக் 

குக் கொடுத்து, கலக்து - தம்சுற்றத்தோடு சேர்ச்து, வாழ் 

வார்--, காண் - முன்னிலையசை, 

ஈன்-- வினைத்தொகை, மான்றார்- இறந்தகால வினையால 

ணையும்பெயர், மாலுதல்-மயல்குதல், வளி காற்று, பிசாசய் 

களைக் காமிறு வடிவாகச் கொள்வதுண்டு, (௫௬)



ஏலாதி மூலமூம் உராயும், ௫. 

தளையாளர்தாப்பாளர் தாழம் தவர்பெண்டீ 

ருளையார்களுணொன்றுமில்லார்- இளைஞசாய் 

மாவலர்தகோக்கினாயூணீய்க்தார்மாக்கடல்சூழ் 

நாவலர் இீவாள்வாரேகன்கு, 

(இ-ள்.) மா௮லக்தகோக்இஞய் - மான்கள் துன்பட்டடும் 
படியான பார்வையுடையவளே! தளையாளர் - நிர்ப்பந்தம் 

செய்யப்பட்டவர், தாப்பாளர்-சமயம்பார்த் இருப்பவர், தாழ் 

தவர் - 8ழ்ப்பட்டவர், பெண்டீர்-பெண்டுகள், உளையார்கள்- 

கோய்முதலியவைகளாலே வருக்துறெவர், ஊணொன்றுமில் 

லார்-பயாதொரு உணவுமில்லாதவர் (இப்படி.ப்பட்டவர்கட்கு) 

இளைஞராய் - உறவினராக, ஊண்ஈய்ர்தார்-உணவுகொடுித்து 

க்காத்தவர், மா கடல்சூழ் - பெரிய௪முத்திரம்சூழ்ர்த, காவல் 

௮ம்தவு - சம்பூச்வீபத்தை, ஈன்கு”ஆள்வார் - கன்ாக ஆண்டு 
வருவார்கள், Te அசை, 

தளையாளர்-- சோறுமுதலியவற்றிற்கும் போகவொட்டா 
மல் நிர்ப்பர்திக்கப்பட்டவர். தாப்பாளர்--தாப்பு-௪மய த்தை 
எதிர்பார்த்தல், அதரல.து எப்போது எவர் சோறுகொடுப் 

பாரோவென்று எஇர்பார்த்தல். தாழ்£தவர் - இழிசனர் ௮ல் 
லது சோற்றுக்காகத் தம்மிடத்து வணங்கின்றவர். உளை - 

வருந்துதல், முதனிலைத்தொழிய்பெயர். தளையாளர்முதலிய 

வை சான்சாம் வேற்றுமைத்தொகை. அலத்தல் - வருந்து 

தல், அலந்தவென்னும் பெயரெச்சம் கோக்குஎன்லும் கார 

ணப்பெயரைக்கொண்டு முடிந்தது. கோக்கினாய்--இன்-சாரி 

யை, கோக்இனாள் என்பதின் ஈற்றுளகரம் விளியில் ய$ரமாக 

த்திரிந்து. ' [பெயர் - சூ-௫௧], (௫௭). 

கருஞ்சிரங்குவெண்டொழுகோய்கல்வளிகாயும் 

பெருஞ்சிரம்குபேர்வயிற்றுத்தயோர்க்-கருஞ்சாரம 

மாற்றியூணீத்தவைதீர்த்தாரரசசாய்ப் 

போற்றியூணுண்பார்புரக்து,



(டு௪ ஏலாதி மூலமும் உரையும்: 

(இ.ள்,) கரும்சிரங்கு - மிகுந்த சிரங்கும், வெண்தொழு 
கோய் - வெள்ளைக்ளூட்டமும், கல்வளி - வெடிப்புக்காணும் 
வியாதியும், காயும் பெரும்சிரககு - துன்பபபடுத்துஇன்ற 

கழலையும், பேர்வயிற்றுத்தயரர்க்கு - பெரிய வயிற்டறரிச௪லு 

ம் தூய இவைகளையுடையவர்களுக்கு, அரும் மம-அருமை 

யானவருத்தத்தை, ஆற்றி - தணியச்செய்து, ஊாண ஈத்து- 
ஆகாரம்கொடுத்து, அவை-௮£தகோய்களை, தீர்த்தா£ - போக் 
இனவர்கள், ௮ரச.ராய் - ராஜாக்களா௫, புரர்து - உலகத்தை 
க்காத்து, போற்றி - மேன்மைப்படுத்தப்பட்டு, ஊண் உண் 

பார் - இஷ்டமானவைகளை அனுபலிப்பாரகள். 

கருமை, பெருமை, இக்சோய்கள் மற்றகநோய்களையும்கொ 
ள்ளும். பேரீவமிற்றுத்தி -- அளவற்ற டசியுமாம், YD, 

ஓர்வியாதி. கருஞ்சிரங்குறாதல் வயிற்றுத்திவரையில் உள்ள 
வைகளை உம்மைத்தொகையாக்க அதன்ழேல் ஆாஎன்லும் 

பலர்பால்விகுதி வந்ததாகக்கெீள்க. அருஞ்சிரம மாற்றி - 
அன்பப்படாமல் சாரந்திசெய்து, தீர்த்தல் - வே ரறகாசப்படுத் 

தீல். போற்றி - இச்செய்வினை விளையெச்சத்தைச் செயப் 

பாட்டு வினையெச்௪மாச மாற்றிக் கொள்க, (௫௮) 

காமாடார்காமியார்கல்லாரினஞ்சேசா 

சாமாடாசாய்ந்தார்கெறிகின்று-காமாடா 

சேற்முரையின் புறவீய்ந்தார்முன்னிம்மையான் 

மாற்முஜாமாற்றிவாழ்வார், 

(இ-ள்.) காமாடார் - பெண்களை இச்சியாதவர்களும், காமி 
யார் - பிமர்பொருளை.இச்ரியாதவர்களும், கல்லார் இனம்சே 
சார் - மூடர்களுடையகூட்டத்தில் சேராதவர்களும், ஆம் 

ஆடார் - (தகாதபடி)) நீர்கிளையாட்டுச் செய்யாதவர்களும், 
ஆய்ந்தார் நெறிகின்று - விவே௫கெள்கிற்கும் வழியில்கின்று, 

தாம் ஆடாது - தாம்"தப்பிப்போகாமல், ஏற்முறா” ௨ யாச 
கர்க்கு, இன்புஉற - சர்தோஷம் வரும்படி,, எய்ர்தார்-கொடு



ஏலாஇ மூலமும் உராயும். '@@ 

ர த்தவர்களும், மூன் - முன்னே, இம்மையான் * இவ்வுலகத் 

இலி மாற்றாரைமாற்தி - சத்தருக்களைஜயித்து, வாழ்வார் - 

வுதழ்வார்கள். 

மூன் இறுமையான் மாற்ராரைமாம்றி வாழ்வாரென்பதஞால் 

மறுமையில் மேலாகவாழ்வது திண்ணமெனக் குநிப்பிக்சப் 
பட்டது; அல்லது முன்-முற்பிறப்பில் எனவைத்து, ஈய்ர்தா 
சோடும் கூட்டலாம். காமுறுதல் என்பதிற்போல சாமம் 
ஆடார்என்பது காமாடார் எனச் குறைந்துவந்தது, ஆடல் - 

மூழுக்ல், தாமாடாதென்னுமிடத்தில் ஆல்-அசைசல், () 

வணல்வெழியொழுகிமாண்டார்சொற்கொண்டு ¥ 
துணங்கெய நாஷேக்தநுழையா-விணங்கெ 
பானோக்வொழ்வான்பழியில்லாமன்னனாய் 
அஜேக்கவொழ்வானுனித்து. 

(இ-ள்.) வணங்கி - பெரியோர்க்கு வணகச்கஞ்செய்௮ு, 

வழிஓழுட - கல்லவழிகளைசரித்த, மாண்டார் சொல் கொ 

ண்டு - மேன்மையானவர்களுடையூ பேச்சை ஏற்றுக்கொ 

eG; நுணங்கிய graGeré@ - நுட்பமான சாஸ்திரம் 
களைப்பார்த்து, அழையா - அந் தூல்களின்பொருளிலே நுழை; 

கறு, இணகயெபால்கோக்கி - தம்க்கு ஒத்தகுணம்களைக்கண் 
Ob gi, வாழ்வான் - - வாழ்றெவன், (மறுபிறப்பில்) ) பழியில் 

லா மன்னனாய் - குற்றமற்ற ௮.ர௪னாு, ல் துனித்து சோ 

க - ஈல்லசாஸ்இ.ரமூறைகளை அட்பமாகக்கண்டறிந்து, வ.ழ் 

are. 

குருமுதலானவர்களுக்கு வணக்டு அவர்சொற்படி அற் 
பொருள்களையறிர்து சரியானவழியில் சடட்பவன் மறுபிறப் 

பில் அரசஞ்டச் சாஸ்இிரமுறைப்படிக் குடிகளை ஆண்வொழ் 

வானென்பது கருத்து. 

மரண்டார்--மாண் பகுத, ட் - இடைகிலை, ஆர் - விகுதி, 
இதர்தார் என்லும் பொருளில் மாள் - பகுதி. ௮ணல்யெ.... 

அணங்கு 5 பகுதி, இன் என்னும் இடைகிலையில் ஈறுகெட்



௫௬ எலாஇ மூலமும் உரையும், 

டத, ௮ - பெயரொச்சலிகுதி. இணங்கிய என்டு மிப்படியே.ஃ 
பழிக்சப்படுவது பழி, செயப்படுபொருள் ஜிகுதி Lyon fF gs 

செக்டத. அனித்த-அனி - பகுதி. (#9) 
பெருமைபுகழறம்பேணாச்சினமுற்ற . 
அ௮ருமைழால்சால்பில்லார்சாரி- னிருமைக்கும் 
பாவம்பழிபகைசாக்காடே கேடச்சம் 
சாபம்போற்சாருஞ்சலித்தது. 

(இ-ள்.) பெருமைபுகழ்அறம் - பெருர்தன்மை சீர்த்தி தரு 
மம் Gus இவைகளை, பேணா - பரிபாலிக்காத, சனம் - கோப 

ebro Bi, (PPD « - அஇகப்பவெதல், அரூமைஅல் - அருமை 
யான சாஸ்இரங்களினது, சால்பு - - பொருள்மேன்மை, இல் 
லார் - இல்லாதவர்கள், சாரின் - சேர்ச்தால், இருமைக்கும் - 

இம்மை மறுமையென்டுற இரண்டிலும், பாவமே - பாவமூம், 
பழியே - தூஷணையும், பகையே - விரோதமும், சாச்சாடே - 

மரணமும், கேடே - கேடும், அச்சமே - பயமும் (இய 

இவைகள்), சாபம்போல்- (முனிவரிட்ட) சாபத்தைப்போல, 
சலித்து - கோபித்து [உமா], சாரும் - சேரும், 

ஒருவனிடத்து அயோக்கியர்சேர்ந்தால் அவலுக்கும் பாவ 

முதலிய ஆறும்சேருமென்பதாம். 

கோபமுண்டானவனுக்குப் பெருமை ர்த்தி தருமம் இம் 
மூன்றும் கெமொதலால் டேணாச்சினமென்முர். பேணூதசற் 

ஐம் என்னும் பாடம் நேரன்று. சார்பில்லாரொனவும் பாடம், 
இருமைக்கும் -- குவ் வருபு இடப்பொருளில்வந்தது, சாக் 

காடே என்பதிலுள்ள ஏகார எண்ணிடைச்சொல்லைப் பிரித் 

தப் பாவமுதலியவத்றோடம் கூட்ட, சாக்கா சொழி 

ற்பெயர், arQ - - AGB: (௬௧) 

ஆர்வமேசெற்றம்கதமேயறையுய்கால் 
ஓர்வமேசெய்யுமுலோபமே-9£லா 
மானமேமாயவுயிர்க்கூ.னமென்னுமே 
ஊனமேரீர்க்தவசோத்து,.



ஏலாதி மூலமும் உரையும், ௫௪ 

(இ-ள்.) ஊனம்தீர்ச்தவர் - குழ்தமில்லாதபெரியோர்ச 
ளுடைய, ஓத்து -*சால்இரங்கள், ஆர்வமே - தன் சுழ்ற்த்தா 
ரிடத்தில் அன்பும், செற்றம் - பகைபாராட்டுதலும், &தமே- 

கோபமுஞ்ட் அறையுங்கால் - பேசுங்தாலத்து, ஓர்வமே - ஒரு 
பக்கத்இில்சார்தலும், செய்யும் உலோபமே - மனதநிர்துசெ 
ய் உலோபகுணமும், சீர்சாலாமானமே - றப்புமிகாகு 
கெர்வமும், மாயஉயிர்க்கு - மாயமுள்ள ஆச்துமாக்களுக்கு, 

ஊனம்என்னும் - தாழ்மையென்றுசொல்லும். 

* சுற்றத்தாரிடத்து அன்பு உண்டாயின் அவர்செய்யும் குற்ற 
மெல்லாம் ௮க்கேரிசகட்படமாதலால அதகடியச்தக்கதாம். 

ஏகாரம்--எண்ணிடைச்சொல், என்னுமே, ஊனமே இச 
ண்டிலும் ஏகாரம் அசை; ஊனமே ன்டநில் ஏகாரம் முழ் 
றுப்பொருளில் வநீததெனவும் சொல்லலாம், ஓதப்படுதலால் 

ஓத்த. மாய உயிர்க்கு--அாஇயாய் மாயைக்கு உட்பட்டதா 

தீலால் மாய உயிரென்னப்பட்டது. மாய - சாக எனப் பொ 
ருள்கொண்டு சாவதற்கு ஏதுவான ஊனமெனவு மூராக்க 

லாம். ு (௬௨) 

கூத்தும்விழவுமணமுங்கொ லேக்களமு£ 
மார்த்தமுனையுள்ளும்வேறிட த்து-மோத்து 
மொழுக்குமுடையவர்சொல்லாரேசொல் 
னிழுக்குமிழவுகந்தரும், qe 

(இ-எ்.) கூத்தும் - கூத்தாடுமிடத்திலும், விழவும் - இரு 
விழாசடக்காமிடத் தம், மணமும் - கலியாணம் $டக்குமிடத் 
அம், கொலைக்களம் - சண்டைகஈடக்குமிடத்தும், ஆர்த்த ஃ 

லீ ரவாதம்செய்கிற, 'மூனையுள்ளும் - - பகைவரிருக்குமிடத் தும், 

வேதிடத்தும் - இப்படிப்பட்ட வேறிட த்திலும், ஓ ஓத்தும் 
ஒழுக்கு மூடையவர் - வேதமும் சன்னடக்கையு முடையவர் 

கள், சொல்லார் - ஈல்ல உடதேசங்களைச் சொல்லமாட்டார் 

Sey சொல்லின் - சொன்னால், இழுக்கும் - தாழ்மையையும், 
இழவும் - பொருட்சேதத்னிதயும், தரும் - (அப்படூ.ச்சொல் 
வதானது) உண்டாக்கும்.



இ௮ ஏலாதி மூலமும் உராயும். 

கூத்துமுதலிய ஈடத்துவாக்கு இது உற்சாக விரோத 
மா யிருப்பதனாலுல், போசகளமுதலிகிவிடத்துக் காரிய 

விரசோதமாயிருபபதனாலும் சொல்வோர்க்கு அவமானமும் 
சில்வேளை பொருட்சேதறும் வருமென்பது கருத்து. 

விழவு--4குதியதன்ழோக்குறுகலுமதனோ டுகரமேற்றலு 
மியல்புமார்தூககன்?” என்னும் சூத்திரத்தால் விழாஎன்பது 
விழவு என்றுயிற்று. கூத்துமுதலியவை அவவிடங்களுக்கு 
ஆகுபெயர் ஏழாம்வேற்றுமைததொதகை, இழுக்கு விகார 

பட்ட மூதனிலைத்தொழிம்பெயா. (௬௩ 

ஊணொடுகூறையெழுத்தாணிபுத்தகம் 
பேணொடுமென்ணுமெழுத்திவை - மாணொடு 

கேட்டெழுஇியோஇவாழ்வார்க்£ய்ந்தாரிம்மையான் 

வேட்டெழுதவாழ்வார்விரிர்து, 

(இ-ள்) ஊணொட கூறை - உணவும் வஸ்இரரும், எழுத்தா 

ணிபுததகம் - எழுத்தாணியும் புததகமும், பேணொ?ு - விரு 
ப்பத் துடனே, எண்ணும் எழுத் இவை - கணிதழாலும் இலகக 

ணழதாலும் ஆகிய இவைகளை, மாணொடு - மாளுக்கர் தொழிலி 

னல், கேட்டு எழுதி- காதினல்கேட்டு எழுதி, ஒதி - படித்து, 
வாழவார்க்கு - வாழும்படி.யானவர்களுக்கு, ஈய்ந்தார் « gn 

தெதவர்கள், இம்மையான் - - இப்பிறபபில், வேட்டு - விரும்பி, 

எழுத-(தம.து கட்டளையை) எழுதும்படி, விரிச்அ - விரிவாக, 

வாழ்வார் தரச.ராக வாழ்வாகள். 

பேஹோடும்--உம்மை - அசை. * 

edgier 'வழிபாடகளோடு தம்மிடம் வந்த மாணாக்கர்க்கு 

முற்பிறப்பில் சோறும் கூறையும் எழுதவும் படிச்சுவும் வே 

ண்டிய கருவிகளும் sig எண்ணையு மெழுத்தையும் , கத்லி 

தவர்கள் இப்பிறப்பில் தமது கட்டளை எற்கும் செல்லும்படு 

அரசராக வஊழ்வாரோள்பது! கருத்து,



ஏலாதி மூலமும் உளாயும். ௫௯ 

ore விகாரப்பட்ட முதனிலைத்தொழிற்பெயர், ஒட 
எண்ணிடைச்சொல், [இடையி - சூ - ௧௦] விதியினால் பிரி 

ந்து பிறவற்றோடும் சேரும். எழுத்தை உண்டாக்கும் ஆணி 
எழுத்தாணி; எழு௮ என்னும் வினைத்தொகை ஒருதகா மிகு 
து வந்ததெனவும் சிலர் சொல்லுவர், புத்தகம் என்பது புஸ் 
தகம் என்னும் வடமொழியின் திரிபு. பொத்தகம் எனப் பாட 
மோதின் எழுத்துக்களைப் பதித்தம்கிடமானது எனக்சாரணப் 

பெயராக்கொள்க. பேண் -- முதனிலைத் தொழிய்பெயர். 

மாண்.மாணாக்கத்திற்கு ஆகுபெயர், மாணுக்கன் -- மாண 

வக னென்னும் வடமொழியின் இரிபெனக் கொள்ளுதலு 

மூண்டு. இம்மையான்--ஆன் உருபைக் கண் உருபாத் தரி 
நிதுக்கொள்க,. (௬௪) 

உயர்ந்தான்றலைவனென்றொப்புடை த் கானோக்கி 
உயர்ந்தானூாலோதுயொடுயங்கி - உயர்ந்தான் 
அருந்தவமாற்றச்செயின்விடாமென்ளார் 
பெருந்தவஞ்செய்தார்பெரிது. 

(இ-ள்.) உயர்ந்தான் தலைவன் -யாவரினும் மேம்பட்டவன் 

[ பிரதானமானவன் ], என்று--, ஒப்புடைத்தான்கோக்கி-(௪ற் 

குணங்கள்) ஒத்திருப்பதனாலே ஆராய்ந்துபார்த்து, உயர்ச் 

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

ங்இ - (அர்.ஜால்களில் சொல்லியபடி. அகங்காரமுதலியவை 

யில்லாமல்) அடங், உயர்ச்தான் அரும் தவம் - உயர்ஈ்தவன் 

(அனுட்டிக்கும்) அருமையான தவத்தை, ஆத்றசெயின் - பூர 
ணமாகச் செய்தால், வீடு அம் - மோக்ஷம் உண்டாகும், என் 

மூர் - என்று சொன்னார்கள்; (யாரெனில்) பெரும் தவம் பெ 

ரிது செய்தார் - பெரியதவத்தை மிகுதியாகச் செய்தவர்கள். 

எவன் உயர்வானகுணங்களும் ஈடக்கையு மூடையவனோ 
அவனே உலகத்தஇிற்குப் பிரதானமானவன் என்று நினைத்து, 
மத்தவர்களுக்கு அவன் உபதேரித்த சன்மைகளால் பொரு 

கச தூற்பொருள்களை அராய்ச்துபார்த்௮) அவ்வுயர்நீதவன் 
௬



௬௦ ஏலாதி மூலமும் உராயும், 

சொன்னபடி. தவம்செய்தால் மோக்ஷம் உண்டாகும் என்று 
சொன்னார்பெரியோர்கள் என்பது கருத்து. 

இ.து அருகமதக்கொள்கையைக் குறிப்பிச்சின் 0.து. உடை 

த்து--இதனை இங்கே தொழிழ்பெயாபோலசக் கொள்க, மா 
யையினின்றும் விபெடுதலால் வீடு, (சுடு) 

காலனாரீடறுத்தல்காண்குறின்முற்றுணர்ந்த 
பாலனார் நாலமர்ந்துபாராது-வாலிதா 
ஊறுபாடில்லாவுயர்தவ£தான்புரியின் 
ஏறுமாமேலுகமோர்ந்து, 

(இ-ள்.) காலஞர் - யமனுடைய, ஈடு அறுத்தல் - வலிமை 
நீக்கூதலை, காண்குறின்-சாணவேண்டமோயின், முற்று உணர்ந் 
த பாலனார் - எல்லாமறிக்த தன்மையுடையவராயும், நால் - 
அவர் சொல்லிய சாஸ்இரத்தையும், ஆமர்ர்து - பொருந்திப் 
பார்த்து, பாராது -(அநிம்சொன்னகாரியம் அருமையானதெ 

ன்று) யோடிக்காமல், வாலிது ௮ - சுத்தமாக, ஊறுபாடு இல் 

லா- தீமைஇல்லாத, உயர்தவம் - உயர்ர்ததவத்தை, தான் 
புரியின் - தான்செய்வாளுயின், ஓர்ந்து - மேன்மையதி£ த, 

மேல்உலகம் - மோக்ஷஉலகத்தில், ஏறும் - ஏறுவான். 

ஒருவன் யமதண்டனைக்கு உட்படாமல் தன்பிறப்பை நீக்க 
யத்தனித்தால், பெரியோர் நூல்களை யறிர்து அதிற்சொல் 

லியதவம் வருத்தமென்று நினைத்துப் பின்வாங்காமல் அதை 
௮லுட்டிக்கவேண்டும், அப்படி. அலுட்டிப்பவன் மோக்ஷம் 
பெறுவா னென்பது கருத்து. 

காண்சூறின்--காண்கு சாணுதலைஎனத் தொழிற்பெயரா 

கக் கொள்க, காலனார், பாலனார்,--இர் விகுதி உயர்வைக் 
காட்டவந்த௮, பாலனார், காலனார், அண்ணன்மார், தோழன் 

மார் என்பவைபோல் ஒருமைமேற் பன்மைவிகுஇ வந்தது. 
வாலிது...-வால் - பகுதி, இ - சாரியை, ௮ - ஒன்றன்விகுதி, 
இக்குறிப்புமூற்று ஈறுகெட்ட வினையெச்சமான ஐ என்ப 
தோடு சேர்க்து வினையுரியாறின்தது. (௬௬)



ஏலாஇ மூலமும் உளாயும், ௬௧ 

பொய்தீர்புலர்பொருள்புரிந்தாராய்ந்த 
மைதீருயர்கஇயின்மாண் புரைப்பின்-மைதீர் 
சுடரின்றுசொல்லின்றுமாறின்றுசோர்வின் 
நிடரின்றினிதுயிலுமின்று. 

(இ-ள்.) பொய்தீர்புலவர் - பொய்யறிவுதீர்ச்த வித்வான் 
கள், பொருள்புரிர்து - பொருளாக விரும்பி, ஆராய்ந்த - 
சோஇத்தெடுத்த, மைதீர் - அஞ்ஞானமில்லாத, உயர்கதியின்- 

மோக்ஷத்தினது, மாண்பு - பெருமையை, உப்பின் - 

சொன்னால், (அங்கே) மைதீர் - இருளை£க்குற, சுடர் இன் 

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

மாறுபதேலில்லை, சோர்வு இன்று - தளர்ச்சியில்லை, இடர் 
இன்று - துனபமில்லை, இனிதுமிலும் இன்று - இனிமையான 

அக்கமுமில்லை, 

மற்றப்பொருள்கள் பொருளல்ல, இதுவே பொருளென்று 
பெரியோர் கொண்டாடின மோக்ஷத்தின் இறப்பு எத்தன் 

மையதென்றால், அது சுயம்பிரகாசமாகையால் அங்கே அதை 

விளக்கும்படியான வேறொரு வெளிச்சமுமில்லை, அதனை இத் 

தன்மையதென்று சொல்வதற்குச் சொல்லுமில்லை, அதற்கு 

வளர்தல் தேய்தலாயெ மாறுபாடுமில்லை, அங்கே நித்திய ௪ம் 
தோஷமாதலால் அதற்கு விரோதமான தளர்ச்சி யில்லை, 
பகைமுதலியவற்றால் உண்டாகும் துன்பமுமில்லை, ஞான 

விரோதமாய் இருளுக்குச் சமானமான தூக்கமுமில்லை யென் 

பதாம். இங்கு சுமுத்தியில் ஈமக்கு ஒரு இனிமைதோன்றுவ 

அபத்றி இனிதயிலென்றது. 

உயர்கதி-- பண்புத்தொகை, நீர் - வினைத்தொகை, இன் 
னு - எதிர்மறை ஒன்றன்பால் குறிப்புவினைமுற்று. யிலும் 
எச்சஉம்மை, **செவ்வெணீற்றதாமெச்சவும்மை”” யென்பத 

ஞல் இது செவ்வெண்ணின் ஈற்திலேவர்தத. (௬௪) 

கூர்ம்புவெம்மணலீர்மணிதூங்கலும் 
சரும்புகையிருளோடிருணூல்-ஆராய்க்



௬௨ ஏலாதஇ மூலமும் உராயும், 

தழிகதியிம்முறையானான்றாரறைக்தார் 
இழிகதியிம்முறையானேமு, 

(இ-ள்.) கூர் ௮ம்பு - கூர்மையான அம்புகளும், வெம்ம 

ணல்- உக்ரமான மணலும், ஈர்மணி - குளிர்ச்சியான மணி 

யும, தாங்கலும் - மயய்க்டெத்தலும், ஈரும்புகை - துன்பப் 
படுத்துற புகையும், இருளோடு- சாதாரணமான இருட்டும், 

இருள் - பேரிருளும் என, நால் ஆராய்ந்து - சாஸ்இரல்களைச் 

சோதித்து, அழிகதி - பிராணிகள் அழியும்படியான கதஇகளை, 

இம்முறையான் - இந்தக்கரமததினால், ஆன்றார் அறைக்தார்- 

பெரியோர் சொன்னார்கள்; இழிகஇ - ஈரகங்கள், இம்முறை 

யான் - இவ்வகையினாலே, ஏழு - ஏழாயிருக்இன்றன. 

முற்பாட்டில் மோக்ஷத்தின்பெருமையைச் சொல்லினார், 

இப்பாட்டில் ஈரகத்தினிழிவைச் சொல்லுஇருர். 

நாற்புறமும் அம்பு காட்டப்பட்டு எப்புறம் சென்றாலும் 
குத்தும்படியான இடமொன்று, கெருப்பிற்காய்ச்சீன மண 
லிருக்கு மிடமொன்று, பொறுக்கக்கூடாத குளிரைத்தரும் 

படியான மணிக்கல் இருக்குமிடமொன்று, ஒன்றும் தோன் 

மல் மயங்கி வருஈஇக்டெக்கத்தக்க விடமொன்று, துன்பப் 
படுத்தும் புகைசூழ்க்த விடமொன்று, சாதாரணமான இரு 

TPES Me Coram, தன்னுடம்பும் தனக்குச் தெரியா 

இருக்கும்படியான பேரிருள் சூழ்ர்த விடமொன்று, இப்படி 

ஏழுவிதமான ஈரகங்களுண்டென்று பெரியோர் கூறினர் என் 

பலுகருத்து, 
வெம்மணல்.-வெம்மையான மணலெனயிரியும். ஈர்மணி 

மென்பது ஈசொன நின்றது. அழிகதி, இழிகதி, --இவ்வி 

சண்டும் வினைத்தொகைழ்தொடர்,. (௬௮) 

சாதல்பொருள்கொடுத்தலின்சொற்புணர்வுவகத்தல் 
கோதற்பிரிவிற்கவறலே-ஓ.தலின் 
அன்புடையார்க்குள்ளனவாறுகுணமாக 

மென்புடையார்வைத்தார்விரித்து,



ஏலாதி மூலமும் உளாயும், Sr 

(இ.-ள்,) சாதல் - தன் நண்பன் இறர்தால் இறத்தலும், 
பொருள்கொடுத்தல் - பொருளில்லாத விடத்துப் பொருள் 
கொடுத்தலும், இன்சொல் - இனிமையான சொற்களைச் சொ 

ல்லுதலும், புணர்வு உவத்தல் - சேருதலைச சக்தோஷித்த 
லும், கோதல் - வருத்தத்தில் வருர்துதலும், பிரிவில் - அவர் 
பிரியுமிடத் த, கவறலே- கவலைப்படுதலுமாகிய, ஆறுகுணம்- 
ஆறு ஈற்குணங்கள், அன்புடையார்க்கு - நேசமூடையவர்களு 

க்கு அல்லது அன்புடைய பெண்டிர்க்கு, உள்ளன ஆக - இரு 

க்ன்றனவென்று, மெல்புடையார் - சாந்தமான இறத்தை 

யுடைய பெரியோர், ஓதலின் - சாஸ்இரங்கள் சொல்லுவத 

னாலே, விரித்துவைத்தார் - விவரித்து og HOS Pept sor. 

இவ் வாறுகுணங்களும் ஈண்பர்களுச்கு அல்லது அன்புடை 
ய பெண்டிர்க்கு உரியனவென்.று பெரியோர் சொன்னார்களெ 

ன்பது கருத்து. 

கவறல்- தொழிற்பெயர்; கவல் - பகுத, தல்- விகுதி, 
விகுதியின் தகரம் றகரமானதும் பகுதியின் லகரம் கெட்ட 

அம் சந்தி. [மெய்-சூ. ௩௪, ௨௬.] (௬௯) 

எடுத்தன்முடக்கனிமிர்த் தனிலையே 
படுத்தலோடாடல்பகரின்-அடுத் துயிர் 
ஆறுதொழிலென்றறைந்தாருயர்ந்தவர் 
வேறுதொழிலாய்விரித்து, 

(இ-ள்.) எடுத்தல் - அவயவங்களைத் தாக்குதலும், மூடக் 
கல் - முடக்குதலும், நிமிர்த்தல் - தலைகளை கிமிரச்செய் 
தலும், நிலையே - கிலையாகவைப்பதும், படுத்தலோடு - €ழாக் 
குதலும், ஆடல் - ஆடுதலும், என்று - என்றுசொல்லப்பட்ட, 
தொழில் - தொழில்கள், ஆறு - அறுவகைப்படும், விரித்துப் 

பகரின் - விரித்துச்சொல்லுமிடத்து, உயிர் அடுத்து - ஆதில 

மாக்களைச் சேர்ர்து, வேறுதொழிலாய் - வெவ்வேறு தொழில் 

களாக, உயர்க்தவர் - (தொழிலின்பேதங்களைச் கண்டறிச்த) 
பெரியோர்கள், அறைர்தார் - சொன்ளார்கள்.



௬௪ ஏலாதி சூலமும் உரையும், 

பொதலாய் உயிர்களின் தொழில் ஒறானாலும் விரித்துச் 
சொன்னால் பலவகைப்படும் என்று இங்கு கவிசொன்னது 

கன்மை தீமைகளைச் செய்யும் முறையால் பலவுண்டென்ப 

தற்கு. (௭௦) 

ஐயமேபிச்சையருந்தவர்க்க£ணாடை 

ஐயமேயின்றியறி6 6 சான்-வையமும் 
வானும்வரிசையாற்றுனாளுமாளுமே 

யீனமேயின்றியினிது 

(இ-ள்.) ஐயமே - (கூன்குருடு முதலியோர்ககுக் கொடுக் 
கும்) ஐயமும், பிசசை- (தவ௫ிமுதலியோர்க்குக் கொடுக்கும்) 

பிச்சையும், அரும்தவர்க்கு - அருமையான தவ௫களுக்கு, 
ளெண் - உணவும், ஆடை - (வஸ்இிரமில்லாக்கு)வஸ்இரமும், 

ஐயமே இன்தி-சக்தேகம் எவ்வளவேனுமில்லாமல, அறி - 

(கொடுப்பசனால்வரும் பிரயோஜனத்தை) அறிந்து, ஈஈதான்- 

கொடுத்தவன், வையமும் வாலும் - பூலோகத்தையும் தேவ 

லோகத்தையும், வரிசையான் - முறையாலே, காளும் - எப் 
போதும், ஈனமேஇன்றி - குறைவில்லாமல், இனிது - ௪௫6 
தோஷமாக, ஆளும் - ஆளுவான், தான் - அசை. 

இவ்வுலகத்தி லிருக்குமளவும் இவ்வுலகத்தையும் இறந்த 
பின் வானத்தையுமென்று சொல்லவந்தவர் வரிசையா யெ 
ன்ருர்.. சாளும்--உம்மை முற்றுப்பொருளில் வச்த.து. இனி 
அ௮--இனிமையென்னும் பண்படியாகப்பிதந்தபெயர், வருவிக் 
கப்பட்ட ஆக என்பதோ சேர்ச் வினையுரி யாயிற்று, இதில் 
சாற்பொருளே சொல்லப்பட்டி.ருககின்றன, ஆயிலும் சமூ 

கந்தோட்ட மென்பதுபோல் ஏலாதியென்னக் குறைவில்லை. 

ஈடப்பார்க்கணல்லபொறைதாங்கினார்க்கூண் 
இடப்பரர்க்கூண் கேளிர்க்கூண்கேடின்-றுடற்சார்க்த 
வானகத்தார்க்கணேமறுதலையார்க்கணமைத்தான் 
தானகச்தேவாழ்வான்றக,



ஏலாதி மூலமும் உனாயும், aD 

(இ.ள்.) ஈடப்பார்க்கு - வழிசட்ப்பவர்க்கு, ஊண் - உண 

வும், நல்லபொழைதாங்இஞார்க்கு - ஈல்ல பாரத்தைச் சமச் 

தவர்க்கு, ஊண்ட, இடப்பார்க்கு - (சோவுபட்டுக்) கடப்ப 
வர்க்க, ஊண்--, கேளிர்க்கு - பர்துக்களுக்கு, ஊண் 

கேடுஇன்று - கெடுதிஇல்லாத, உடல்சார்ர்த- தேகத்தைப்பெ 
றற, வானகத்தார்க்கு - பிதிர்ச்களுக்கு, ஊண்-, மறுதலையா 
ர்க்கு - தேசாச்தரிகளுக்கு, ஊண், அமைத்தான் - கொடுத் 

தவன், அகத்தே - இல்ல£த்திலிருர்து, தக - தககபடி, வாழ் 
வான்--. 

இன்று-- ₹₹குறிப்புமும் நீரொசசமாகலு முளவே”' என் 

இற விதியால் இங்கு பெயரொச்சமா நின்றது. கேடென்பது 

நரைதிரை முதலியவற்திற்குமாம். (௭௨) 

உணரசாமையாற்குற்றமோத்தான்வினையாம் 
உணரான்வினைப்பிறப்புச்செய்யும்- உணராத 
தொண்டிரு௩்துன்பர்தொடரும்பிறப்பினான் 
மணடிலமுமாகுமதி, 

(இ-ள்.) உணராமையால் - அறியாமையால் குற்றம் - 
(காமம் வெகுளிமயக்கமென்னும்) குற்றங்கள் உளவாம்); ஓத் 
தான் - கல்வியதிவினாலே, வினை - சீலமாடய ஈகல்வினை, ஆம்- 
உண்டாகும்; உணரான்வினை - அறதியாதவலுடைய, செய்கை 
கள், பிறப்புசெய்யும் - பிறப்பை உண்டாக்கும்; பிறப்பி 

ஞன்--, உணசாத - அறியக்கூடாத, தொண்டு இரும் துன் 
பம் - ஒன்பதாகய பெரியதுன்பங்கள், தொடரும் - சேரும்) 

(அன்றியும்) மண்டிலமும் - பஞ்ச பரிவர்த்தனையும், ஆகும் - 
உண்டாகுமென்று, மதி - நினை, 

காமமாவது பெண்டீராசை, வெகுளி - அடங்காக்கோபம், 
மயக்கம் - ஒன்றை ஒன்றாக நினைத்தல், இவை அ.தியாழை 
யால்வரூம்; கல்வியினாலேயோ இவற்திற்கு விரோதமான கற் 

குணக்களுண்டாம். ஆதலால், அதியாதான் செய்யுள் ! காரி 

பங்கள் பிறப்புக் சேதுவாம், அப்பிறப்பினால் ஒன்பது பெரு



ட ௭௬... ஏலாதி மூலமும் உளாயும், 

கதுன்டங்களுண்டாம். பெருக்துன்ப மொன்பதாவன : உயி 

ரூம் உயிரில்லாதனவும், புண்ணியமும் பாவமும், முத்றுஞ் 
செறிப்பும், கட்டு முதிர்ப்பும், வீடுமென கிவையென்று ப 
ழைய உரையிலெழுதி யிருக்கின்றன. இவற்றுள், உயிர்-உயிரு 

ளவாயிருத்தல்; உயிரில்லாதன - உயிரில்லாத கல் முதலியவா 
யிருத்தல்; பாவத்தோடொக்க புண்ணியமும் மறுபிறப்புக் 
குக் காரணமாதலால் துன்பமென்னப்பட்டது. முற்று- முற் 

றுதல், அதாவது சாளுக்குசாள் வேறுபதெல்; செறிப்பு - ஆயு 

GWOT THM உண்டாகும் ௮ன்பம்; கட்டு - சம்சாரபத்தம்; மூ 

திர்ப்பு - கலக்கம்; வீடு - மரணம் எனப் பொருள் தோன்று 

Gor pg. | 

பஞ்ச பரிவர்த்தளைசளாவன. கருமம், அவித்தை, வாஸனை, 
உருசி, மாயாசம்பந்தம் இவைகளாம். அவித்தை - அஞ்ஞா 

னம், வாசனை - பழக்கம், உருசி - பிரியம்; கருமத்தால் ௮வித் 

தையும், அவித்தையால் வாசனையும், வாசனையால் உருசியும், 

உருசியால் மாயாசம்பந்தமும், மறுபடி மாயாசம்பந்தத்தா 
ல் கருமமும் என்று இப்படி. இவை சக்கரம்போலச் சுற்றிவ 

Gage பரிவர்த்தனை யென்றது. (௭௩) 

மனைவாழ்க்கைமாதவமென்றிசண்டுமாண்ட 
வினைவாழ்க்கையாகவிழைப-மனைவாழ்க்கை 
பத்றுகலின்றிவிதெல்முற்சொல்லுமேல் 
பற்றுதல்பா த் இறவம், | 

(@) - or.) wivarpams - Qonnsadmig anpag, 
மாதவம்-(துறவறத்திலிரு்,து) பெரியதவம் செய்தல், என்று 

இசண்டும் - என்றுசொல்லப்பட்ட இரண்டும், மாண்டவினை- 

மாட்சிமைப்பட்டவினையினால் உண்டான, வாழ்ச்கையாக-வா 
ழ்வாக, விழைப-விரும்புவார்கள் ; மனை வாழ்க்சை-மனைவாழ். 

க்கையானது, பற்று தல்- (பொருளின்மேற்) பறத்றுடையஞய் 

கடப்பது; மூற்சொல், - முன்சொல்லப்பட்ட (மேன்மையான 

தவமான2), இன்திவிதெம். - (அப்பற்றுதல்) இல்லாமல் விடு



ஏலாதி மூலமும் உரையும், ௬௭ 

தலாம்; பாத்தில் தவம் - யோசி பியாசமானது, மேல்பற்று 

தல் - (உலஇலுச்சி) மேல் பற்றுகலைத்தரும், 

மனைவாழ்க்கையும் தவழும் கல்வினையாலாவன; அவற்றுள் 

மனைவாழ்க்கை பொருளைபபழற்திரிழ்பதாதலால சறப்பன்று, 

மாதவமானவு அதனைவிட்டிருட்பது, ௮௮ மோக்ஷத்தைத் 

தருவ தனால் சிறச்ததென்பதாம். 

மா தவம்-.-௨உரிச்சொற்றொடர். மஹாதப? என்னும் வட 
சொற்றிரிபு. மனைவாழ்க்கை மாதவம் -பெயர்ச்செவ்வெண், 

ஆதலின் பெயர்ச்செவ் வெண்ணே யென்னாவெனாவெண் 
ளுன்கும் தொகைபெறும்”” என்டும விதியால தொகைபெம் 

றன.  விழைப--பலர்பால் வினைமுற்று, ப - விகுதி, மேல் 

என்பது இரண்டிடத்தில கூட்டப்பட்டது, இரண்டாவஇல் 
மேலுலகத்திழ்கு ஆகுபெயர், பாத்தில் தவம் -- பாத்தில் - 

மோக்ஷம், அதற்குக்காரணமா௫யே தவம் [யோகம்]. (௭௪) 

இடைவனப்புந்தோள்வனப்புமீடின்வனப்பும் 

நடைவனப்புகாணின்வனப்பும்-புடைசால் 
கழுத்தின்வனப்பும்வனப்பல்லவெண்ணோே 

டெழுத்தின்வனப்பேவனப்பு, 

(இ-ள்.) இடைவனப்பும் - இடையினழகும், தோள்வனப் 

பும் - புஜத்தினழகும், ஈடின்வனப்பும் - பெருமையின் அழ 

கும், கடைவனப்பும் - கடையினது அழகும், காணின்வனப் 

பும் - சாணத்தினால் உண்டாகும் அழகும், புடைசால் கழுத 
இன்வனப்பும் - பக்கங்கள் மேம்பட்ட கழுத்தின் அழகும், 
வனப்பு அல்ல - அழகாகமாட்டா எண்ணோடு - கணிததா 
லோடு, எழுத்தின்வனப்பே - இலக்கணழராலின் அழகே, வன 
ப்பு - அழகாம். 

மற்ற அழகுகள் அழகல்ல, , எண்ணுமெழுத்தும் கற்திருப் 

பதாலாயெ அழகே அழகாமென்பதாம். (எட)



௬௮ ஏலாதி மூலமும் உரையும், 

அதுவர்தந்தாலுமறிக்துளைர்வுபழ்தி 
மறுவரவுமாருனநீக்கி-மறுவரவின் 
மாசாரியனாமறுதலைச்சொல்மாற்று கலே 
ஆசாரியன தமைவு, 

(இ-ள்,) அறுவர்தம்தாலும் - அறுசமயத்தாருடைய சாஸ் 

இரங்களையும், அறிந்து - ஆராய்ந்தறிர்து, உணாவுபற்றி - 

ல்ல விவேகத்தையடைந்து, ம.றுவரவு - குற்மமுடைய பொ 

ருள்களையும், மாருன-விரோதமான பொருள்களையும், கீக்இ- 
தள்ளி, opera இல் - மறுபிறபபில்லாத;, மாசாரியன் g- 

சிறக்தகடக்சை யுடையவனா௫ு, மறுதலைச்சொல் மாற்று தலே- 
விரோதமானசொற்களை வரவொட்டாமல் செய்தலே, ௮௪சா 

ரியனது அமைவு - அசாரியனுடைய இயல்பு, 

அசாரியலுக்கு இருக்கவேண்டிய இலக்கண மென்னவெ 
ன்னால், எல்லாச் சாஸ்இரங்களையும் கற்றறிச்து, அவற்றுள் 
குற்றஙகளையும் விரோதக்களையும் தள்ளி, தான் சரியான 
கட்ச்கை யுடையவனாடுச் சீஷரிடத்தில் தேர்ந்தபொருளு 
ஃகு மாறான சொற்கள் வரவொட்டாமல் காத்து உபதேச 
ப்பதேயாம். * 

மறுக்கப்படுவதாகையால் மறு - குற்றம், செயபபடுபொ 
ருள் விகுதிபுணர்ந்து கெட்டது. மாறு ஆன--பலவின்பாற 

பெயர், இரண்டாம்வேம்றுமைத்தொகை விரியுமிடத்து அற் 

அச்சாரியைபெற்று மாரானவற்றை யெனவிரியும், மாறு « 
விகாரப்பட்ட முதனிலைத் தொழிம்பெயர், சாரி - சரிதை, 

மறுதலை - மறுதலித்தல், (எசு) 
தல். லுவரல்லவுருவவேற்கண்ணினாய் 
வல்லுவநாட.வகையினால்-சொல்லின் 
கொடையினாற்போகஞ்சுவர்க்கந்தவத்தால் 
இடையாத்தவத்இனால்வீடு, 

(இ-ள்.) ஓல்லுவ - (ஒன்றோடொன்று) இயைர்சனலான, 

சீல்ல உருவ -'கல்ல'வடி.வத்தை உடைய, வேல்கண்ணினய் -



ஏலாதி மூலமும் உரையும், ௬௯ 

வேல்போன்ற கண்ணை உடையவளே! வல்லுவ - ஈல்ல ல்க 

௯, காடி - ஒராய்5து, வகையினால் - (சொலலத்தச்ச) வகை 
யினால், சொலலின் - சொன்னால், கொடையினால் - கொடுப் 

பதனாலே, போகம் - கல்ல அனுபவமும், தவத்தால் - தவத் 
இனால், பழகக் - சுவர்க்கமும், இடையாத்தவத்தினால் - 
வேறுபாட்டை யடையாத தவத்தினால், SO - மோக்ஷமும், 

(உண்டாகும்) 

ஒல்லுவ--பெயசொசசம், கண என்னும் பெயரைககொ 

ண்ெ மூடியும்; ஒல்லு - பகுதி, உருவ--இது குதிபபுப்பெய 

செச்சமாம், அல்லது உருவம் என்பது ஈறுகெட்டது. வல் 

gia - வினையாலணையும் பலவின்பாற்பெயர், இரண்டாம் 

வேற்றுமைத்தொகை, (௪௪) 

நாற்கதியுந்துன்பகவைர்த்தல்வேண்டுவான் 
பாற்கதிபின்பாற்படவாராய்ந்து-நூற்கஇயின் 
எல்லையுயர்ந்தார்தவமுயலின்கான்றைந்தேழ் 
வல்லைவிடாகும்வகு, 

(இ-ள்.) சாற்கதியும் - (தேவர்கஇி மனிதர்கதி விலங்கு 
கதி தாவரகதி ஆய) காற்கதிகளும், துன்பம் - gers 

தையே உடையனவாம்; ஈவைதஇீர்த்தல் வேண்வொன் - இத் 
அன்பங்களைத தர்க்க விரும்புகிறவன், பாற்கதியின்,- நிப்படி. 

ப்பட்ட பிரிவினையுடைய கஇிகளின௮, பாற்பட - (கூறுபாடு 
கள்) பிறழாமலிருக்கும்படி, ஆராய்க்து - சோதித்தறிரீது, 

அரற்கஇயின் - சாஸ் இிரங்களின் வழியினாலே, எல்லை உயர்க் 

தர் - அவற்றின் எல்லைகளைக்கண்டு உயர்ச்ச மூனிவர் செய் 
யும்) தவம் - தவத்தை, முயலின் - செய்ய முயல்வானாயின், 

மூன்று HEB Thy - மூன்றாவது ஐந்தாவது ஏழாவது ஐாசங் 

களில், வல்லை - திடமாக, வீடு தகும் - மோக்ஷம் உண்ட 
கும், (என்று) வகு - விரித்துச்சொல்லு, 

கதி-பிறப்பு. இப்பிறவித் அன்பங்களை 8ீக்க விரும்புதெவன் 
இவைசரைச் செமமாச ஆசாப்ச்௮, சாஸ்திரங்கள் சொல்லிய



௭௦ ஏலாதி மூலமும் உளாயும். 

படி. உயர்ந்தவர் செய்யும் தவத்தைச் செய்தால், மூன் ரூம்பிற 
ப்பிலாவது ஐந்தாம் பிறபபிலாவது ஏழாம் பிறப்பிலாவது 

அவயம் மோக்ஷமடைவானென்பதாம் (௭௮) 

தாயிழந்தபிள்ளைதலையிழந்தபெண்டாட்டி. 
வாயிழர் தவாழ்வினார்வாணிகம்-போயிழந௩தார் 
கைத்தாண்பொருளிழந்தார் கண்ணிலவர்க்கீய்ந்தார் 
வைத்துவழங்கிவாழ்வார், 

(இ-ள்.) தாயிழநதபிள்ளை - தாயில்லாத பிள்ளையும், தல்: 

இழந்த பெண்டாட்டி, - தலைவனை இழர்த பெண்பிள்ளைகளும், 

வாமிழர்த வாழ்விஞர் - வாயில்லாத வாழ்க்கையுடைய ஊ 
மைகளும், வாணிசம்போய் - வர்த்தகம் செய்யப்போய், இழ 
ந்தார் - பொருளிழக் தவரும், கைத்து ஊண் பொருள் இழக் 
தார் - கையிலுள்ள உணவுக்கு அதாரமான பொருள்களை 
யிழ்தவர்களும், கண்ணிலவர்க்கு - சகண்ணில்லாதவர்களுமா 
இய இவர்களுக்கு, ஈய்ச்தார் - பொருள்தர்தவர்கள், வைத் 
அ வழங்க - மறுபிறப்புககு வேண்டியவைகளைக் கொடுத்து 
வைத்து, வாழ்வார் - வாழ்வார்கள். 

பெண்டு ஆட்டி. - பெண்தன்மையை ஆள்பவள், (௭௯) 

சாக்காடுகேபபெகைதுன்பமின்பமே 
நாக்காரொட்டறைபோக்குமென-காக்காட்ட 
ஈட்டார்க்கியையித்றமக்கியைந்தகூறுடம் 
பட்டார்வாய்ப்பட்ட. துபண்பு, 

(இ-ள்) சாக்கா - மரணமும், கேடு - கெடுதியும், பகை - 
விரோதமும், அன்பம் இன்பமே - அன்பமும் இன்பமும், 

காக்கு ஆடு - சொல்லப்படுகிற, சாடு அறை - நாட்டார்சொல் 

லும் சொல்லில், போக்கும் - போகுதலும், எனநாக்காட்ட- 

என்றுசொல்லப்பட்ட இவை, ஈட்டார்க்கு-சனேதெர்களுக்கு, 

இயையின் - பொருச்தினால், தமக்கு இயைந்தகூறு - தமக் 

குப் பொருர்தின பாகமாக, உடம்பட்டார்வாய் - உடம்பட்ட 
வரிடத்து, பட்டது - உள்ளதுதான், பண்பு-குணமாம்.



எலா மூலமும் உரையும், தம் 

தம்முடைய தேசர்க்குநேர்$க சாக்காடுமூதல் போக்களவா 

புள்ள துன்ப வின்டங்கஃத் தமக்கு மேர்ம்சவையாக உடம்படு 
வதே குணமென்பதாம். 

கேடாவது டபொருளிழக்கை மாஈலிய இன்பம் - நோய் 

முகலியன, மாக்காடெ நாக்கு. ஆமி, பேசுதல், மாட்டை 

போக்காவறு -நாட்டார்சொல்லும் புகழுக்கும் HEC AE 1D 

உட்பவெது. மாக்கு ஆட்ட அட்ட - இட்டின,  பலலின்டால் 

விணையாலணையம்பெயர், வாய்--ஏமுஞருபு. (90) 

லையாவர்புண்பட்டார்கண்கெட்டார்போக்கல் 

கிலையானர்கீர்மையிங்கார்- மலையாளக் 

கூண்கொடுத நூழ்னாயுஉவினார்மன்னராய்க் 

காண்கொடுக் நுவாழ்வார்கலம்து, 

(இ-ள்.) பும.பாளர் - நீசர்களும், புண்பட்டார் “உ புண்டட் 

டவர்களும், கண்கெட்டார் - குருடர்களும், போக்டுல் Edu 

யாளர் - சேசயாச்திலை செய்இறவர்களும், சீர்மை இழம் 

தார் - மேன்மை இழக்கவர்களும், சலையாளர்க்ரூ - மேம்பாம் 

டவர்களும் ஆடிய இவர்கட்கு, ஊண்கொடுத்து - உணவு அளி 

தது, ஊற்றாய் - இதுரவாய், உதவினார் - உபகாரம் செய்த 

வர்கள், மன்னராய் - ராஜாக்களாஇ, கொடுத்து - (பலர்க்கும் 

வேண்டியவைகளைக்) கொடுத்து, கலந்துவாழ்வார் - (தம் உற்றா 

ரட்) கூடிவாழ்வார்கள். காண் - அசை, 

சாழ்ந்தவர், நோய்பட்டவர், பொறிகெட்டவர், யாத்திலா 

செய்பவர், மேன்மையாயிருந்து அதனையிழர்சவர், மேலான 

தவசி முதலானோரை ஆதரித்தவர்கள் அரசராய் வாழ்வார்க 

ளென்டது கருத்து. 

புலையென்பது யாரும் லக்தியம்பண்ணா இருக்கும்படியான 
தாழ்மை. போக்கில் நிலை 2 டலவிடத்திர்கும் போவதில் 
நிலைமை. ஊற்று ௮ DET Lag), ஆதிரவெப்பறுபொருள் , 

ஊன்று என்பஇல் சரம் வலிர்தது, ஊற்று siden Our



௭௨ ஏலாது மூலமும் உரையும், 

௫ள் விஞதி புணர்ந்துகெட்டது; முதனிலைத் தொழிம்பெற்ர 
மாம், ஆதரவுக்கு அருபெயர், 

* £மிழாசிரியர் மகனார் மாக்சாயனார் மாளுக்கர் 

கணிமேழையார்செய்த 

லொதி முற்றிழ்று- 

  

இல்லற நூலேற்றதுறவறநாலேயுங்கால் 

செொல்லற.நால்சோர்வி வ்றிம்மொக்குரைம்து - நல்க 

அணிமேகதையாய்கல்லவீட்டுகெறியுங் 

கணிமேதைசெய்தான்கலக்து, 

(இ-௭ள.) ஈல்ல அணிமேதையாய் - ஈல்ல அலங்காரமான 

பத்தியை யுடையவளே ! இல்லற நால் - இல்லற ்புக்னுநிய 

லும், ஏற்ற - கொண்டாடப்பட்ட, துறவ௱நூரல் - Bp 

வறத்துகஞுரிய நாலும், (தூய) சொல்லறமால் . சொல் Be 

பட்ட தருமசாஸ்இரங்களை, சோர்வு இன்றி - தளர்ச்சியி௦ 
   

   
மல், தொக்கு உரைத்து - தொகுத்துச்சொல்லி, ஏயுங்காஜல் 

பொரும£இனவிடத்து, நல்ல மீட்டுநெறியும் - நல்ல மேர்து 

மார்க்கத்தையும், கணிமேதை - கணிமேதை என்னுங்கவி, &- 

£து - கூடசீசேர்த்து, செய்தான்... ் 

. ct e னி . ச் ௪ . , > 

சணிமேதை - யாவராலும் கணிக்கப்பட்ட புத்தியை ௨ 

யவன் ;) கணி௰்சல் மேன்மையாக எண்ணுகுல். 
சீ 

இத இச்.நாலாசிரியர் தம்முடைய பெயர் முதலானவை ௨4 1 

ned சொன்னது. இர்.நால் காப்புடன் பாட்டு எண்பதடெ. 

ன்று, காப்பை நீக்கு எண்பது. 

  

  

* இங்கு தமிழாடரிரியரொன்பவர் சங்கப் புலவறாள் ஓ 

ரான மதுரைத் தமிழாடிரியர் செங்குன்் நூர்கீழொர் ௭ 
தோன்றுது.




