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முகவுரை ச 

மதுசையை அ௮டுத்துளள சோழவர்தாலூ௮ாசஜ்சண்முகன 

சென்பார் இலக்கண இலக்கியங்களில் ஆற்றன்மிக்கபெரும்புல். 

சரய்த் தமிழ்மக்கள் போற்றவிருக்து ஏழாண்டின்,முன்னர்க் காலஞ் 

சென்றமையை இற்றைக்கும் தமிழுலகம் ஈண்சறியும். இவர் சித் இத. 

கவிகளாலாய.நூல்களை எளிஇிலியற்றுவதிலும், கேட்போருவப்பஎப் . 

பொரானையும் ௮வையிடைச் தெளிய விளம்புவதிலும், எழுதல , 

னும் பேராற்றாலுடையராய் விளங்கனொ சென்பதை நேசேயறிந்துள்ள , 

தமிழ்ப்புலவர்களிற் பலர் இப்போது மிருந்து வருனேறனர். 

இவரியற் நியநூல்களில் **மாலைமாற்றுமாலை””:*இன்னிசையீ : 
ருநூற'“தோல்காப்பியப்பாமிரவிருத்தி” மீனாக்ஷியம்மைமீத“சந்தத் 

திருவடிமாலை'” “வள்ளுவர்நேரிசை ” .நகிய,நால்கள் முன்னரே ' 
வெளிவந்துள்ளன, 

“தொல்காப்பிய நூன்மரபுவிருத்தி” “cng. எழுத்தவிருத்தி' 

* திருக்குறட் சண்முகலிரு த்தி” *'ஏகபா தநூற்றந் தாதி,” 'நலமணிக் 
காரிகை நிகண்டு'' அய நூல்கள இனிவெளிவாவேண்டுவனவாய் 

அரி.பர் ௮ரசஞ்சண்முகனார் உடன் பிறந்தாரும் எனது ஈண்பரு 

மாயெ திருவாளர் ௮. இராமசாமிப் பிள்ளையவர்களிடத்தும் என்னி 

டத்தும் இருஈ.து வருகின்றன. 

4: இருக்குறளாசாய்ச்சி" என்ற தலைப்பெயரிட்டு மதுசைத் ப 

தபி/ழ்ச்சங்கம செந்தமிழ்ப் பத்திரிகையில் சலகுறட்பாக்கள் வெளி 

வந்துள்ளன. ௮வ்வரியலிஷயங்கள் .ஐரியரியற்,நிய விருத் தியுணின்று . 

அக்காலத்தே எடுத்தெழுதப்பட்டனவேயாம், அவற்றுள் முதற்குற. 

ளாராய்ச்சியும் ஒன்ராருமென்பதை யாவருமறிவர், 

இப்பொழுது திருக்குறட் சண்முக விருத்தியுண் முதற் 

குறள்விருத்தியாயெ இப்புத்தகம் பேருரைகாணும் வேட்கையுற் 

ரர்தங்கருத் இன்படி எனது ஈண்பசான மேற் கூறிய பிள்ளையவர்கள் 

பாலிருந்து இடைக்சப்பெற்ற பிரதிகளிரண்டையும் பெற்று எனது 

யிரஇயோடு ஒப்பிட்டுப் பார்த்து ௮வற்றுள் அடித்தும் வரிப்பிளக்



மூகவுரை. 

தெழுதியுமுள்ள இடங்கள் சோறும் இயன்றவரை சோத்து உள் 

ளவாறது அச்சிட்டு வெளியிடப் பெற்றுள்ள ௮. 

திருக்குறட்சண்முகவிருத்திபுட்கண்ட இம் முதற்குறள் 

விருத்தி, பரிமேலழகர் உரையினைக்காண்டிகையாக்கொண்டு அவ்வு 

ரையுட். பொருக்காதனமறு து ஏனையவற்றோடு வேண்டி௰ அளவில் 

விரிப்பனவிரித்து வெளிலாப்பெற்றுள்ள று. திருக்குறள் நூலுக்கு 

' திருவள்ளுவமர லை” சிறப்பு /பாயிாமா தலைப் பாயிரவியலுண்மு தலா 

வது ௮இகரரம் கடவுளா ந்து மாதற்ளுறவின் பின்னர் விளங்க 

வைத்துள்ள ர. இன்னி, அூறவுகலை பெனத் தமிழ் நான்முறை 

யிலங்க விளங்கும் மூப்பரலி னாற்பான காழிக 5 இந்_நாலின் முதற் 

குறட்பாவிற்கு ௮6மியர் ௮ார. சண மனா இயையக்கூுிய அகர 

மாயெ அ௮கத்ிசைககம காதவாலி2 யாடு ௮ நிபசவணிலககணமும 

பிறவும் ஊன் /யுணாவரரெவரும் பேருசையா சீரிய7தாநநலை ois 

பாராட்டாமலிரார் என்பது யான் சொண்ட துணிபு. 

இருக்குதள் நூலுர்கு இத கய பருரைநாலொன்று இது 

காறும் வெஸிவஈதஇல்லை; ௮ஃலின (இவவுசை நூலோடு அ௫ரியரியத 

றிய எல்லாநூல்களும் வெளிவருமா. மூருற்குறள் விருத்தியைக் 

கண்ணுறும் நீங்கள இயனற உசவிபுரியுமாறு கேட்டுக்கொள்ளு 

GC per, 

7 இப்பதிப்பில் Caras pra” o erg மற இழு தலியவற்றால் 
Caré gar வென்று கருதிப மபொறுழதருஷமாறு ௮னபாகளை வேண் 

டிக்கொள்கனெ றனன். % 

ஆூரியரியத்றிய “ஏகபாத நாற்றர்தாடு” என்னும் அரிய 

அக்தாதிநூல் உசையுடன் விரைவில் வெளிவரும, 

இங்கனம் 

ம. சுந்தரபாண்டிய ஓதுவார், 
தலைவர், தமிழர்சங்கம் 

மதுரை 

அன்மதிஸ 
ஆவணிமி”
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வரலாறு. 

  

இம் முதற்குறள்விருத்து யுரையாசிரியாகய அரசஞ்சண் 

முகனார் தமிழ்வள நாட்டின் றலை zara Gus மதுசைக்கணிததாயுள்ள 

சோழவர்தகானூரில், வேளாளர்மசபில், ௮சசபபபிள்ளை யென்பார் 

பால், (௫. பி, 1807.) விபவஷ் கோன்றியவர். இவர், இளம்பிசாயத் 

இலே தமிழ் மொழியில் ஆர்வமிகருடையவரசாப், அவதுர்க்கிண்ணி 

மங்கல மடாலயம், ௮ருளானர்தசுவாமிகள் பரம்பரையில வந்தருளிய 

இவப்பிரகரசஈவாரமிஎள் பால், இலக்சணம், இலக்கிபம், தருகசம், 

சோதிடம மூதலிபரற்று ௩ர்கது, சண்முகம் பிள்ளை” என்னும் 

பிள்ளைத் இருமாமமுடையவராப் விளக்கி வடகனர். 

இவர், முருகக்கடவுளிடத்தூம், அம்பிகையிடத்தும், பொதுமை 

யாக அன்மமாரிடத்தும மெப்யன்புடையவாயிருஈது வர்தனர். 

தமது இளம்பருவதடுிற் கல்லவிகற்றும் கொண்டிருக்க பொழுதே 

முருசக்கடவுண்மாட்டு மாலைமாற்று மாலை, ஏகபாத BIO Ob Ga Si aor 

முதன்முப்பது பாட்டு Du நூல்களைக் கேட்போர் வியப்ப இயற்று 

வாராயினார், 

இவரது சிறுபராவச்திலே, தரதையார் உயிர் துறர். மையால், 

குடும்ப பாரத்தை மேற்கொண்டு, 21-ம் வயில் மறுசையை 

wom 69, CrguG அங்கில உயர்தர கலாசாலைத் தமிழ்ப் புலவ 

op, பன்னீராண்டு இற்று வந்தனர். அப்பபாது தமக்குக் 

இடைத்த காலக்தை ஒருறிதேனும் ௮வமாகப் போக்காது பயில் 

வார்க்கினி.ப செஞ்சொலும் பொருளும் சுவையொடு ததும்ப 

இன்னிசைஇருா.று, வள்ளுவர் நேரிசை, மதுரைச் சிலேடை ஆசய 

திறந்ச நூல்களை இயற்றி உதவினார். பின்னர், *:ஈவமணிக்காரிசை 

நிகண்டு,” என்ற _நாலொன்றினைக் கலித் துறைப்பாட்டால், இலக்கிய 

ஆலுட்புகுவார்க் குறுதுணையாமாறு இயற்றிமுடிப்பான் கருதி, 

மக்கட் பெயர்த் தொகுதஇிகாறும் அமைத்து வைத்துள்ளார். 

பின்பு மதுரைச் தமிழ்ச் சங்கத்இல், தமிழ்ப் புலவசாயிருர்து 

4- வருடம் நாலாராய்தன் முதலிய பணிபுரிந்து,சங்கத்தை விட்டு நீக



IFC சண்முகனார் வரலாறு, 

இப், பிறப்பிடமாகிெய சோழவர்தாலூசே யிடமாக் கொண்டு, தமிழ 

கத் திலுயிர்நாடிபோன்ற தொல்காப்பியம், இருக்குறள் யெ இலக் 

கண இலக்யெ சநாலிரண்டினையும் கன்காரசாய்ந்து, ௮வற்றுட் டெக் 

கும் அண்ணிதாய௮ரிய பெரிய உண்மைகளைக் கண்டறிந்து தாட்டு 

வதையே கருத்தாக் கொண்டு விடாது முயன்று வந்தார், ஆன்றோர் 

அரலுட் புதைந்து கிடக்கும் ௮ரியவற்றைக் கண்டெடுத்தல் யார்க் 

கும் எளி தல்லவாகலான், ௮வ்வுழைப்பில் உடம்புமிக மெலிந்து, வாத 

கோயானிடர்ப்பட்டு, படுத்த படுக்கையாக வருந்துவாசாயினர், 

| இங்கனம் வருந்தும் ஒர் காள் வைகறையிற் பக்கத்தொரு 

வரு மில்லாத வேளையில், ஒருபெரியவர் தம்முன்றோன்றி “caps 

இரு'” என்றவுடனே எழுர்துநின்று, அ௮ப்பெரியவாடிச் சுவட்டைப் 

பின்பற்றி, ஊர்கடந்து வையையாற்றின் றென்கரையேறி, சுமார் 

அமைக்காததூசத்திற் காணப்பெறும் சாகமலையையடைந்து உச்சி 

யிற்போய்ச் சேர்ந்தனர். முன்செல்கின்ற பெரியார், இவரை நோக்கி 

நின்று கொண்டு “'உடலுக்குமருந்துவேண்டுமா? உயிருக்குமருக்து 

வேண்டுமா? என்று கேட்டனா்;''உயிருக்குமருர் துவேண்டும்''என் ௮ 

கூறிய வளவிலை அம்மலைச்சரிவின் ஒர்பாலிலங்கும் தாமரையூற்றின் 

பக்கல் அழைத்துவந்து, கடைக்கணித்தருஸி, விட்டு கிட்டே 

Boni. 

இதனையறியாத இல்லத்திலுள்ளார், நோய்வாய்ப்பட்டூப் 

படுல்கையிற் ெக்சாரைக் சாணாதையுற்று மயங்கிப்பக்கத்திலுள்ளா 

ர்க்கறிவிப்ப, ஊசறிந்தமையால், ௮வர்மாட்டன்புடைய அனைவரு 

இசண்டு தேடிக்காணாது, மலையையடுத்துள்ள “'காரணபுரம்” என்னும். 

ஊரிலுள்ளார், மேற்கூறிய ஊற்றின் பக்கலிருக்கு மவரைக்காட்டக் 

கண்டு, செழ்ச்தவற்றைக் கேட்டுப் பெரு வியப்பெய்இனார்கள். ௮ண் 

அதூகல், கோயொன்று மிலாத, கல்லுடம்பினசாய், மூன்.றுகாலச் 

கெம்தியையும் எவரும் மலைப்பெய்த 6-மா௫காலம் விளம்பிவர்தனர். 

இத்தமை.ப பல அஇசயங்கள் ஊாரக்கண்ணும், அம்மலைக்கண்ணும், 

இவாபொருட்டாச திசழ்ர்தவற்றை நேரே கண்டறிந்தாரிற் பலர் 

கோழவர்தாூரிடை இப்பொழுது முளசாகலான் அவர்பாற் கேட் 

get gi Qeiran ar gtr,



அரசஞ் சண்முகனார் வரலாறு, 

பெரியார். கடைக்கணித்தருளிய பின்புதான், தொல்கார் 

பியப்பாபிர விருத்தி, நான்மாபுலிருத்தி, (40௮ திகர£முடி ய)இருச்கு 
றட் சண்முகவிருத்தி அகிய பேருரசை.நூல்களை இயற்றுலாசாயினர், 

கடைசியாக, மீனாக்ஷியம்மை மீது “சந்தத்இருவடி.மாலை” என்லும் 

முப்பத்திரண்டு சந்த விருத்தங்களாற் புனைந்த பாமாலை யொன்நியற் 

ித்தமிழசம் போற்ற விந்றிருந்து, 47ம் வயதில், ஏவெபெருமானது 

திருவடி. நீழலில் இரண்டறக்கலக்துப்ந்தனர், ,இவர்புகழ்என்றும் 

நிலவுக, 

ஓத அதுவம் சடை மட்பவ அலைவு ஆவ கணண ளவகைவகுமை அவல அட பபப 

அவையடக்கம், 

கல்லான் வராயிலுக் தெப்லந்தனைக் காதலில்லார் 

நல்லார் பணிவார் பணியார் பொரு ணாடல் செய்யார் 

வல்லார் மதியின் மொழியாயினும் வைப வேமாண் 

சொல்லா ரிசையாற் றலைக்கொள்ப வென்சொல்து மேலார்,





தருக்குறட்சண்முக விருத்தியுண் 
முதற்குறள் விருத்தி. 
அட ஆ 

திருக்குறள். 
அறத்துப்பால் 

பாயிரவியல் 

முதலாவது அதிகாரம், 

  

கடவுள் வாழ்த்து. 

அகர முதல வெழுத்தெல்லா மாதி 

பகவன் முதற்றே யுலகு. 

என்பது முதற்பாட்டு. 

இக்நூற்குப் பரிமேலழகர் உரையினைக் காண்டிகையாகம் கொண்டு 

விருத்தி யெழுதப்படும், 

திருவள்ளுவர்குறள், 

பரிமேலழகருரை. 

அறத்துப்பால். 
We a 

  

உரைப்பாயிரம். 

இர்திரன் முதலிய இறையவர்பதங்களும் அச்தமிலின்பத் தழிவில் 

வீடும் செறியறிர்ெய்துதற்குரிய மாந்தர்க்கு உறுதியென உயர்ர்தோசா 

னெடுச்சப்பட்ட பொருள் சான்கு; அலை அறம்) பொருள், இன்பம்,



உ திருக்குறட் சண்முக விருத்தியுண் 

வீடென்பன. அவற்றுள், வீடென்பது சர்தையுமொழியுஞ் செல்லா நிலை 

மைத்தாகலின், துறவறமாயெ சாரண வகையாற் கூறப்படுவதல்லது இலச் 

கணவசையாற் கூறப்படாமையின், நூல்களாற் கூறப்படுவன ஏனை மூன்று 

மேயாம். 

அவற்றுள், ௮றமாலது மனு முதலிய நூல்களில விதிச்சன செய்த 

ஓம் விலக்யென ஒழித்தலுமாம், அலது ஒழுக்சம் வழக்குச் சண்டிமென 

மூவகைப்படும். 

அவற்றுள், ஒழுக்சகமாவது ௮ச்தணர்முசலிய வருணகச்தார்தத்தமக்கு 

விதிச்சப்பட்ட பிரமசரிய முதலிய நிலைசளிணின்று அவ். வவற்றிற் கோதிய 

அறங்களின் வழுவா தொழுகுதில், 

வழச்காலது ஒருபொருளைத்தனித்தனியே எனதெனதென்றிருப்பார் 

அ.துகாசணமாகத் தம்முண்மாறுபட்டு ௮ப்பொருண்மேற் சொல்வது, ௮ 

கடன் கோடன் முதற் பதினெட்டுப் பதத்ததாம், 

சண்டமாவது அ௮வ்வொழுக்ககெறியினும் வழச்குநெறியினும் வழீஇ 

யினாசை ௮க்கெறி நிறுத்தற் பொருட்டு ஒப்ப காடி, அதற்குத்தசவொறுத்தல், 

இவற்றுள் வழக்குந்தண்டமும் உலககெறி கிறுத்தற்பயச்தவாவதல்லது 

ஒழுக்கம்போல் மச்களுயிர்ச்கு உறுஇிபயத்தற்ிறப்பிலவாகலானும், அவை 

தாம் நூலானேயன்றி உணர்வுமிகுதியானுக் தேயவியற்கையானும் ௮றியப் 

படுதலானும் ௮வற்றையொழித்து ஈண்டுத் தெய்வப்புலமைத் திருவள்ளுவ 

சாற் சிறப்புடைய ஒழுக்சமே ௮றமெனஎடுச்துச்கொள்ளப்பட்ட து. 

அதுதான் சால்வகை நிலைத்தாப் வருணந்தோறும் வேறபாரிடைமை 

மின், சிறுபான்மையாகயெ ௮ச்ரிறப்பியல்புகளொழித்து, எல்லார்க்கு மொத் 

தீலிற் பெரும்பான்மையாயெபொதுவியல்புபற்றி இல்லறர் தறவறமென 

இருவகைகிலையாற் கூறப்பட்ட. 

அவற்றுள் இல்லறமாலது இல்வாழ்ச்கை நிலைக்குச் சொல்லுன்ற 

கெறிச்சணின்று அதற்குத் துணையாகிய கற்புடைமனைவியோடுஞ் செய்யப் 
படலதாசவின், அதனை முதற்சட்ி கூறுவான்றொடங்க எடுச்துச்சொண்ட 

இலக்யெ மினி துமுடி த்தற்பொருட்டுச் சடவுள்ளாழ்த்துச் கூறின்றார்,



முதற்குறள் விருத்தி: ட 

முதலாவது அதிகாரம்; கடவுள் வாழ்த்து. 

அல்தாவது சவி தான் வழிபடுகடவுளையாதல் எடுத்துச்கொண்ட 

பொருட்கு ஏற்புடைச்சடவுளையாதல் வாழ்த் துதல், அவற்றுள் இவ்வாழ்த்து 

ஏற்புடைச்கடவளையெனவறிக, என்னை: சத்துவமுதலிய குணங்களான் 

மூன்றாயெ உறுதிப்பொருட்கு ௮வற்றான் மூவராகய முதற்கடவுளோடு 

் இயைபுண்டாசலான். அம்மூன்றுபொருளையுங் கூறலுற்றார்ச்கு ௮ம்கரவரை 

யும் வாழ்த்துதல் முறைமையாகலின் இவ்வாழ்ச்து அம்மூவர்ச்கும் பொதுப் 

படச் கூறினாரெனவுணர்க, 

௮.கர முதல வெழுத்தெல்லா மாதி 

பகவன் முதற்றே புலகு, 

இதன்பொருள்: எழுத்தெல்லாம் ௮கர முதல-எழுத்துக்களெல்லாம் 

அ௮சரமாகெயெ முதலை உடையன, உலகு ஆஇபகஈவன் முதற்று - அதுபோல 

உலகம் ஆஇபெசவனாகிய முதலையடைத் த, என்றவாறு, 

இத தலைமைபற்றிலர்த எடுத் துக்காட்டுவமை, அகரத்இிற்குச் தலைமை 

விசாரச்தானன்றி காதமாஈகிரையாகிய இயல்பாற்பிறத்சலானும், ஆதிபச 

வற்குத் தலைமை செயற்கையுணர்வானன்றி இயற்கையுணர்வான் முற்று: 

மூணர்தலானுங்கொள்க, தமிழெழுத்திற்கேயன்றி வடவெழுத்திற்கும் முத 

லாதல் கோக், எழுத்செல்லாமென்றார். ஆஇிபகவன் என்னுமிருபெய 

சொட்டுப் பண்புத்சொகைவடநூன்முடிபு, உலகென்றது ஈண்டு உயிர்சண் 

மேனின்றது, காணப்பட்ட உலசச்சாற்கசாணப்படாத SLOG உண்ம 

கூறவேண்டுசலின், ஆதிபகவன் மு£ற்றேயென உலகின்மேல்வைத்துச் கூறி 

ey; கூறினாரேனும் உலூற்கு முதல் ஆதிபகவன் என்பது கருத்தாகச் 

கொள்க, ஏகாரம் தேற்றத்தன்கண்வர்த௫. இப்பாட்டான்முதற்கடவுள 

துண்மைகூறப்பட்ட து. 

விருத்தியுரை. 

இனி எந்.நாலையுரைப்பினும் அந்நூற்குப்பாயிர முரைத்த. 

சைத்தலே மாபாசலான், அஃதுசைக்கற்பாற்று, அப்பாயிரம், பொது:



© திருக்குறட் சண்முக விருத்திபுண் 
வுஞ்சிறப்புமென இருவகையவாயினும், அவற்றுட் பொதுப்பாயிரம் 

எல்லாரான்முகத்தும் வேறுபாடின்றி ஒருபடிகதாந் தன்மைத்தாக 

லின், இலக்கணராலானுணரப்படு மாகலான் ௮ஃதொழித்து எனைச் 

சிறப்புப்பாயிரமே எண்டுரைக்கப்படும். 

அப்பாயிரக்கான், இக்்.நூலை அறங்கேற்று காலை ௮ுவைக்களத் 

இருந்துகேட்ட ஈல்லிசைப்புலவரும், அவர்க்குப்பிற்காலத்திற் சங்க 

மேறியால்லிசைப்புலவருட் Gamo urge இருவள்ளுவமாலையே 

WHT Lp. 

௮.க்இருவள்ளுவமாலைக்குச் சரவணப்பெருமாளையர் செய்த 
வுரையினைக்காண்டிகையாகக்கொண்டு, QO Bude விருத்தி 

பெழுதப்படுமாகலின், ஈண்டைக்கு வேண்டுவமாத்திரையே ௮த 

னுட்கொண்டு ஆக்யோன்பெயர் முகலாபவற்றைமுறையே கூறப் 

படும், 

இருத்தகுதெ.ப்வத்தருவள்ளுவசென அசரீரி கூற்முகவும் வள் 

ஞூவனென ரசாமகள் கூற்றாகவும் இருபுலவரும், மன்புலவனென் 

இறையஞரும, நான்முகத்தோன் கூற்றெனக்கொண்டு நான்முகத் 

தோன் அ௮பனென உக்கிரப் பெருவழு9 முதலாயிஞரும், 

வள்ளுவனாசெனக் கபிலர் முதலாயினாரும், வாலறிவினு ரென 

Curses, சானே முழுதுணர்ந்தோ னென ஈச்£ரனாரும, 

தேவென மாமூலனாரும், வள்ளுவரெனச் சீத்தலைச் சாத்தனார் முதலா 

யிஞரும், முத.ற்பாவலசென ஆரியர் நல்லக் துவனார் முதலாயினாருக், 

தெய்வ மெனக் சேர்தையார் முதலாயினாரும், மாகானுபங்கி wos 

லார் செங்காப்போதாரென நல்கூர் வேள்வியாரும், பெரு நாவல ரெ 

னத் தொடி த்தலை விழுச்தண்டிஞருர், திருவள்ளு£வசென வெள்ளி 

வி.தயார் முதலாயிஞரும், பிணக்லொ வாய்மொழியாசென உருத்திர 

சன்மகண்ணரும், ஏதமிலாரெனப் பெருஞ் €த்தனாரும், புலவசெனச் 
செக்குன்றூர்க் இழாருர்,தேவிற்கிறக்காசென முதுக ற்றனாருச், தேவ 

செனச் செயிர்க்காவிரியார்மசனாரும், சாப்புலமையாசெனக் சவுணிய 

னாரும்,ெள்ளியாசென மதுசைப் பாலாசரியஞரும் உசைத்தவாற்றுன் 
ஆக்கியோன்பெயரும் பெருமையு முணாப்படும்; வள்ளுவசோடெச, 
க்க விருக்க வுருத்இசன்மசென்வும், மறச்தேபும் வள்ளுவனென்பா,,



மூதற்குறள் விருத்தி, டு 

$ 

னோர் பேதை யெனவும், வல்லாசார்வள்ளுவால்லா லெனவும், முதற 

பாவலசொப்ப வெப்பாவலரினுமில்லெனவும், செர்காப் போதார் 

கூடற்கச் செனவும் பிறவு முரைத்த வாற்றான் ௮வர் பெருமை யுண 

சப்படும். 

முதல் நான்மறை பாடா இடைப் பாரதம் பகர்ந்தேன் பின் 

வள்ளுவன் வாயதென்வாச்செனவும், கரன் மறைப் பொருகைத்தர் ஐ 

சைதத நூலெளவும், சாற்றியபல்கலையும் தப்பாவருமறையும் போக் 

நியுசைத் த பொருசளெல்லாஈ தோற்ற வெளவும், வேதப்பொருளாம் 

மிச விளங்க யெனவும், வேதப்பொருள் வீளங்க வெனவும், பாரதஞ் 

சமாமகதை மனுப்பண்டை மறை நேர்வன வெனவும், தாமேத 

மைப் பயக்த வேதமெனவும், இன்கானகு முன்பறியச் சொன்ன 

முது மொழி .நாலுள்ள வரிதென் றுலகககொள்ள மொழிர்தாரொன 

வும், வேதவிழுப் பொரும் யோதவெனவும், வேதப்பொருளைத்தமி 

மூலுரைசெய்தாரெனவு முரைகத்தவாற்றான், மறையும் மறைப் 

பொருளின் முரணாது தோன்றிய பாரதம் £சாமகதை மனு அகப் 

பொருள்.நால் புறப்பொருள்_நால் முதலாய பிறவும் தானே முழுது 
ணர்ந்து, அவற்றின் வழித்தாகச் செய்தாசென வழியுணமப்படும். 

வை.பத்தாருள்ளுவ வெல்லா மளந்தாசெனவும், அகலிடத்தோ 

ரெல்லாஈ தேர்ஈது தெளியவெனவும், அ௮கிலத்தோருள்ளிருணீக்கு 

மொளி யெனவும், வானின்று மண்ணின்றளந்ததெனவும் பிறவு 

முசைத்த வாற்றான் இர். நாற்பொருள் முதலூலாயே வேசப் பொரு 

ளேயாகலானும், ௮ம்முதனூல் வானுலகச்தும் வழங்கலாலும் ழ். 

ணெருட் கெல்லை இவவுலசேயன் றி ஏனையுலகுமா மென்பதாஉம், 

மும்மலைமுதலாயதாமுடைய மன்னர் தடமுடிமேற் முரன்றோ என்ற 

மையான் நாற் சொற் கெல்லை, வண்புகழ் மூவர் தண்பொழில் வரைப் 

பாய தமிழ் காடா மென்பதூஉம் உணரப்படும், 

வள்ளுவன் வாயதெனவும், வள்ளுவன் வாய்ச் சொல்லெனவும், 

முப்பொருளெனவும், குறட்பாவெனவும், குமளெனவும், முப்பாலெ 

னவும், பொய்யாமெரழியெனவும், வாய்மொழியெனவும், மிணக்லொ 

மொழியெனவும், வாயுறை வாழ்த்தெனவும், வள்ளுவர் வெண்பாவெ, 

வும், குறள்வெண்பா வெனவும், வள்ளுவுனார்பொருளெனவும், உள்



௬ திருக்குறட் சண்முக விருத்தியுண் 
ளிருணீக்கும் கிளக்கெனவும், உள்ளக்கமல வெங்கஇிரெனவும், உள் 

லிருணீசக்குமொளியெனவும், வள்ளுவர்பாட்டெனவும் பிறவுமுரைத் 

தீமைபான், நாற் பெயரும் பெருமைய முணரப்படும். 

வள்ளுவர்சொல், வள்ளுவர் பாட்டு, வள்ளுவர்பொருளென்றுற் 

போலப், பிற்காலத்தார் இருவள்ளுவப்பயனெனவும் வழங்குப, 
தொல்காப் பியர்திரு வள்ளுவர் கோவையார் மூன்றினுமுழங்கு 

மென்றார் சொற்பற்றி வள்ளுவரென்பது கருத்தனாகு பெயராய் அலை 

யுணர்திது மென்பாருமுளா) ௮து பொருந்தாமை தொல்காப்பிய 

லிருக்சயுட்சாண்க, 

செய்யாமொழிக்கும் பொய்யாமொழிக்கும் பொருளொன்றே 

யெனவும், ௮ரிபம் வேதமுடைத்துத் தமிம் குறமட்பாவுடைத் தென 

வும், கான்முகத்தோன் றந்த,நாலெனவும், அர் தாமறைமேலயன்றச் 

தானெனவும் உரைத்தமையான் நாற்பெருமை யுணரப்படும். பசந்த 

பொருளெல்லாம் பாரறிய வேறு, தெரிநது தஇறந்தோறுஞ் சேசச் 

சுருங்கிய சொல்லால் விரித்துப் பொருள் விளக்கினாசென் றமையா 

னும், பிறவாற்றானும் சாற்றிய பல்சலையும் தப்பாவருமறையும்போ ற் 

ஜியுரைத்த பொருளெல்லார் தோற்றத் தொகுத் தியாத்தாரென; 

யாப்புணாப்படும். 

மூப்பாலி னுற்பான் மொழிஈதவ ரென்றமையானும், பிறவாற்றா 

லும் நுதலிய பொரு எறமுதனான்குமாமென்பதுணாப்படும், 

4 

ஈற்பலகை யொக்க விருக்க வருத்தசசன்ம ரென்றமையாலும், 
வள்ளுவனார்தம் வாயாற் ்கேளாதனவெல்லாங் கேட்டு என்றமை 

யரனும், உருத்தசன்மருஞ் சங்கப்புலவருங் கேட்டா ரெனக்கேட் 

போருணாப்படும். 

தமிழ்ப் புலவராய்க் கேட்க விற்றிருக்கலா மெனவும், உள்ள 
முருக்கு மெனவும், எப்பொருளும் யாருமியல்பின்றிஉற வெளவும், 

ஆய்தோ.று மூறுமறி வெனவும், இம்மை மறுமையிரண்டு மெழு 
மைக்குச் செம்மை கெறியிற் , றெளிவுபெற மும்மையின் வீடிவற்றி 

ஞன்னெ விதிவழங்க வெனவும், உள்ளிருணீக்கு மெனவும், சந்தைக்:



ட் மூதற்குறள் விருத்தி, ள் 

இனி௰ செவிக்கனிய வாய்க்கிய wits விருவினைக்கு மாமருந்து 

எனவும் பிறவு முரைத்த வாற்றாற், பயலுணரப்படும். 

கடைச் சங்கத் தார்பாடினமையான் ௮வரதுகாலமென்பதூஉம், 

உக்ரெப் பெருவழுஇயார் பாடினமையான் ௮வரதுகளனென்பதூஉமு 

ணரப்படும். இன்பம் பொருளறம விடென்னு மிச்கான்கு முன்பறி 

பச சொன்ன மு௮ மொழிழான்-மன்பதைகட்,குள்ள வரிென்றவை 

வள் ளூவருலகங், கொள்ள மொழிக்தார் குறள்!” என்றமையானும் 

பிறவாற்றானும் காரண முணாப்படும். 

தன்னாசரியன் முதலாய மூவருளொருவான்றிப் Gores 

பாயிரங் கூறினா; செய்யுளாதலின். குமார தெய்வத்தின் கூருக 

மணிக்காலஜிஞராக.ப வணிகமாபிற் றோன்றி, ௮வையத்துக் தலைவ 

சாய்க் கேட்ட உருத்தாசனமர், சாபத்தால் வாய் வாளாமை புடைய 

சாகலிற் பாயிரம் கூறிற்றிலர், 

இ௫.நூல் சங்கத்தாசாற் சீழ்க கணக்கெனக் கொண்டு 

போற்றப்பட்டது என்னை! 

தலைச்சங்கம், இடைச்சங்கம், கடைச்சங்கமென மூன்றுசங்க 

மிரீஇயினார் பாண்டியர்கள், அவற்றுட் கடைச்சங்க மிருந்து தமி 
மாசாய்நதார், சிறுமேதாவியாரும் சேதம் பூகனாரும் ௮றிவுடையா 
னாரும் பெருங்குன்நூர்கிழாரும் இளநதிருமாதனும் நல்லர் துவள, 

ரும் மருதனிளகாகனாரூம் நக்£ரனாரமென, இத்தொடக்கத்தார் 

நாற்பத் கொன்பதின்மசென்ப. அவருள்ளிட்டு, சானூற்று காற்பச் 

தொன்பதின்மர் பாடினாசென்ப, அவர்களாற் பாடப் பெறறன, 

கூத்தும் வரியும் பேரிசையும் சிற்றிசையும் பத்துப்பாட்டும் எட்டுத் 

தொகையும் பதினெண் €ழ்க்கணக்கு மென்றித் தொடக்கத்தன 

வென்று, களவியலுரைப் பாயிரம் கூறியது கொண்டுணாப்படுமாச 

லின்) 

நாலடி. நான்மணி நானாற்ப தைந்திணைமுப் 

பால்கடுகங் கோவை பழமொழி---மாமூல 

மின்னிலைசொல் சாஞ்சியுட னேலாஇ யென்பவே 

கைந்நிலைய வாங்கழ்க் கணக்கு



௮ திருக்குறட் சண்முக விருத்தியுண் 

எனரூரா ஈலிற் பதினெண் £€ம்க்கணக்கின் முப்பால் யெ குறளொன் 

றென்பதுணசப்படும். 

இனிக், சணக்கென்பது என்னை யெனின? 

மேல்$ழ்க் கணக்கென விருவகைக் கணக்சே 

சன றம், 

மேற்கணக் கெனவுக் கீழ்ச்கணக் கெனவும 

பாற்படும் வகையிற் பகர்ஈதனர் கொளலே 

எனறும், 

அகவலுங் கலிப்பா வும்பரி பாடலும் 

பதிற்றைர் தாதி பதிற்றைமப தீரு 
மிகுத்துடன் ஜொருப்பன மேற்கணக் கெனவும், 

வெள்ளைத் தொகையு மவ்வகை யெண்பெறி 

னெள்ள௮ £ழ்க்கணச் கெனனவு&் கொளலே 

என்றும, 

ஐம்பது முதலா வைந்நூ மீறு 

யைவகைப் பாவும் பொருணெறி மாபிற் 

ஜொருக்கப் படுவது மேற்கணக் காகும் 

என்றும், 

அடி.நிமிர் வில்லாச் செய்யுட் டொகுதி 

யறம்பொரு ளின்ப மடுக்கி பலவ 

இறம்பட வுரைப்பது £ழ்க்கணக் காகும 

என்௮ங் கூறு மாற்றானறிக, 

இனிக் சழ்க்கணக்கிற்கு, ௮வ்வகை பெண் பெறினென்றதல 

லது இத்துணைத் தென்றுசையாமையானும், அடிகிமிர் வில்லாச் 

செய்யுட் டொகுதியென எண்ணின்றி யுரைத்தமையானும், இனி 

யவை முதலாயின ஐம்பதிற் குறைகதும், இக.நால் ஐக்ாத்றின் மிக் 

கும் வதன வென்க. 

இ.துன்மென் மொழிய ரூ. பபனுவலோடு அடிநிமிர் வின்றிச் 

'செய்யப்பட்ட மையின், அம்மை யெனவும்படும்.



முதத்குறள விருத்த ர. 

ன்னை? ('சின்மென் மொழியாற் ரய பனுலோ 
டம்மை தானே யடிநிமிர் வின்றே'' என்றாசாகலின், 

இனி, முப்பாலெனப் பலர் பெயர் கூறினமையாலும், ௮றந்தசளி 

யான்ற பொருடிரி யின்பு, சிறந்த செய் யென்றமையாளும், இர்அல் 

அறத்துப்பால், பொருட்பால், காமத்துப்பாலென முப்பாலுடைத் 

தென்றுணாப்படும். முப்பாலினாம்பான் மொழிர்தல ரென்றும், 

விடொன்ற௮ பாயிரமொன்றும் கூறினமையான், ஏனைய விட்டுப்பா 

அர் துறவறமாகிய காசணத்தாலுணருமாற௮, அறத்துப் பாலுட் 

பாயிரத்தினுர் அறவறத்தினுவ் கூறப்பட்ட தென்றுணாப்படும், 

ஐயா௮ அறு ம இசாசமூன்௮ மெனவும், ஆயிரத்து முக்தாற்று 

முப்பதருக்குறளு மெனவும், குறள் வெண்பாகிற் சிறர்திடு முப்பா 

லெனவும் கூுமாற்றான், இக்.நூல் ாற்று முப்பத்து pesto parr 

மும், ஒவ்வோ சஇகாசத்தக்குப் பப்பத்தாக, ஆயிரத்து முற்மாற்று 

முப்பது குதள வெண்பாவு முடைச் தென்௮ணாப்படும். 

தொடி த்தலை விழுத்தண்டிஞர் பாட்டால், அறத்துப்பால்கான் 

இயலும், பொருட்பால் ஏழியலும், காமத்துப்பால் மூன். நியலுமு 

டைய வெனவும்); எறிச்சலூர் மலாடனார் பாட்டால், பாயிரவியல் 

நான்கும், இல்லறவியல் இருபதும், துறவறவியல் பஇன்மூனறும், 

ஊழியல் ஒன்றுமென, அறத்துப்பால் முப்பத்தெட்டதகொமுடைத் 

தெனவும்; போக்கியார் பாட்டால், ௮சசியல் இருபத்தைர்தும், 

அமைச்சியல் பத்தும், ௮சணியல் இரண்டும், பொருளியல் ஒன்றும், 

படையி.பலிரண்டும், நட்பியல் பதினேழும், குடி.யி.பல் பதின்ரூன்.று 

மெனப், பொருட்பால் எழுபததஇிகார முடைத்தெனவும்; மேரசிரே 

னார் பாட்டால், ஆண்பாற் கூற்றியல் ஏழும், பெண்பாற் கூற்றியல் 

பன்னிசண்டும், இருபாற் கூற்றியலாறு மெனக், காமத்துப்பால் இரு 

பத்தைர்த,இகார முடைத் தெனவு முணாப்படும். 

அசிரியர்க்கு முன்பு, ௮வர் கருத்துணர்ந்து பாடிய ஈல்லிசைப் 

புலவருசைத தன கொள்ளாது, தருமர், மணக்குடியார், சாமத்தர் 

ஈச்சர், பரிமேலழகர், பறாஇ, இருமமலையர், மல்லர், கவிப்பெருமான், 

சாளிங்களென, , இர்சோற்குசை கண்டி : பஇன்மருட்பமர், -தசற்காம் 

வேண்டு மசற்றாணே, கொருஃ்பாடை- முள் திளிலெனவும், காம்த்ணுப்



#0 திருக்குறட் சண்முக விருத்தியுண் 

பாலை இரண்டியலெனலும், அதனையே கயர்தியலெளவும் பருத்துசை 

சுட்டினா். இதுவன்றி ஒவ்வோசஇகாசரத்திலும், முறைபடரின் றகுறட் 

பாக்களையுர், சாச்தாம் வேறு முறை கொண்டு பிறழவைத்தசச், அவை 

யெல்லாம் அரியர் கருத்தன்றென்க, அப்பதின்மருசையுட் பல 
விக்காலத்திறந்தன. இருப்பவற்றுட் பரிமேலழகருசையே மிக்கச் 

சிறப்புடைத்தாகலின், அதனைக் காண்டிகையாகக் கொண்டு, sao 
ரையுஃ பொருக்தாதன மறுத்து, ஏனையவற்றொடு விரிப்பன வீரிதஅ 

இவ்வுரை யெழுசப்படும், 

அறத்துப்பால், அறத்தை யுணர்த்தும் பாலென விரியும்,பாலெ 

ன்பது நூற்பருஇ, பாயிரவியலென்பது, ௮றதஇன து பாயிரத்தினி 

யலை யுணர்த்தும் பகுதி. இயல், இயலை யுணர்த்தும் பகுதிச்காயின 

மையின் அருபெயர், அறத்தின்பாயிரமாவது, றம் இத்தன் 

மைச் தென்றுணாதற் ஜெறியமையாக் காரணமாய், ௮தன்பெருமை 

யையறிவிப்பது, வெழ்றிக்குக் காணமான படைச் செருக்கின் 

பெருமையெனப் பொருள் படுமா, பாயிரங்கூறி, படை தொக்கா 

லென்செய்பவென்னார் பழமொழியிலும். அப்பாயிரம் பலவகைய 

வாயினும், ஏனையவுந்தம்முளடங்குஞ் சிறப்புடைய வாய கடவுள் 

வாழ்த்.ஏம், வான்சிறப்பும், த்தார் பெருமையும், அ௮றன்வலியு௮த் 

தலுமென கரன்கே, இரந்தாலிற் கூறப்பட்டன. Qasr நூற் 

குப் புறவுரையாகய பொஜுப்பாயிரமுஞ் சிறப்புப் பாயிரமும் 

போலாது, நானுதலிய பொருளிலறத்தின் பகுதியாகவே முடி தலிற், 
'பிறராற் கூறப்படாமல் தூலினகத் அறுப்பாக ஆ௫ரியராற் கூறப்பட் 

டன. 

முதலாவது ௮இகாசம் கடவுள் வாழ்த்து என்பது முதலாவதி 

டமாகிய கடவுள் வாழ்த்தினியல்புணர்த்தும் நூற்பகுப்பென விரி 
யும். கடவுள் வாழ்த்து, கடவுளை வாழ்த து,கலாய ஒழுக்கம். 

கடவுளென்றது-சார்பினுற்றோன்றாது தானருவாயெப்பொருட் 

குஷ் சார்பென நின்று, பிறகெல்லாம் சடந்த பொருளை. உள்விருதி, 

இய ென்பதன்கட்போல வினைமுதற் பொருளுணர்த்திக், கடந்த 

பொருளை புணர்ச்இற்று, அஇகாசம்-இடம். அதிகொரம்சட்ரு இயல், 
டோன, மொழியும் இயல்கட்டுப், பால் பொது - மொழியுமாச திற்



* மூதற்குறள் விருத்தி: ௧௪ 

தீவின், மூசலாலது அ;சொர் கடவுள்: ஊழ்த்தெனற்கு, இர்ழுதுள் 
அறத்தை யுணர்த்து மிடமூம், அறத்தின் பகுஇயட், பாயிசஷிய 
யுணர்த்து மிடமும், பாயிரவியலுட் கடவுள் வாழ்த் துணர்ச்து மிடி 

மூமாகசிய முதலாவதிட மெனப் பொருள் கொள்க, 

இர்.நால் நுதலிய பொருள் மூன்றனுள், ௮றம் இம்மை, 

மறுமை, விடென மூன்றும் பயத்தற் சறப்பிறறா, யேனைப் பொரு 

ளின்பங்கட்குக் காரணமாக நிற்றலின், முன்வைக்கப்பட்டது. ஏனைய 

௮அறதிது வழிப்படூஉர் தோற்றத்தவாகலிற் பின் வைக்கப்பட்டன. 

அவற்றுட் பொருள், இம்மை மறுமையென விசண்டும், இன்பம், 

இம்மையென ஒன்றும் பயத்தலானும், இன்பத்துக்குப் பொருளுல் 

காரண மாகலானும்,௮ம்முறையே பொருள் முன்னு மின்பம் பின்னு 

மாயின.௮றத்தின் பகுதி கான்கலுள்,இல்லறர் துறவற மூழெனஏளை 

மூன்று முணாற்குப் பாயிரல் காணமாகலின், ௮.து முன்னும் ஏனைய 

பின்னுமாயின. பாயிரத்தெெஇகார கான்கலுள்:--வான்சிறப்பு முத 
லாய பிறவற்றுக்குக் கடவுளே சாரணமாகலின், ௮வ்வாழ்த்து முன் 

றும் ஏனைய பின்னும் வைக்கட்பட்டன. 

பரிமேலழகர் உரைப் பாயிரத்தில் ௮றமாவது மனுமுதலிய 

மூல்களில் விஇத்தன செய்தலும், விலக்கியன வொழிதலுமா மென் 

௫ சேனலும், ௮ற்நூல் சொல்லியவற்று எக்காலத்திற் கேலாதன் 

வொழித்துச், சொல்லாத வற்று ளேற்பன கொண்டு, உயர்க்தோர் 

் பலரு மொழுகிய வாற்றா னொழுகு முலக நடையையும், sould 

விலக்குள் ௮மைத்துச் கொள்க. இத பரிமேலழகர்க்கு முடன் பா 
டாதலை, உலசத்தோ டொட்ட என்னுங் குறளி லவருசைத்த வாற்ரு 

on 0). 

சேவர்கோட்ட முதலாயவற்றுள்ள பொருளைப் மிறர்தமவென 

வெளவி.பலழி, ௮றிக்தோர் ௮ரசற்குணர்த்தும் வழக்குப்போல்வன 
போறம் விளைத்தலாலும் அங்கனமுணர்த தாவழிப் பெருர்தீங்கு 

கிளைத்தலாலும், வனை முறைகாக்குமுட்டாச௫ செயி?ெெனவும், அல் 

லற்பட்டாற்றாதழுசசண்ணீரன்றே செல்வத்தைத் சேய்க்கும் பல்க் 

'பேளவும் சூடறினாராகலின், 'ப்பசாடியதற்குச்த்ச்னெறுத்தன்வ் 
'சண்டம் அறம்கிளைத்தலும்; ம்ங்ளஞ் செபா நிற்கு “எஸ்



க்ஸ், இருக்குதிட் சண்முகாவிருத்தியுண் ( 

்ுமங்ளாப்படுமாகளாளும், வழக்குக கண்டமும் உலசரெ.றி கிறுத்து 

திற்பயுத்தலாவதல்லற், ஒழுக்சம்போல மக்களுபிர்க்கு உறுஇிபயுத். 

sp Spinto (வெளலும், அதனைவற்றை யொழித்தாசெனலும் 
பொருக்தாமைகாண்க, 

- மனித தெய்வப் புலமைத் இருவள்ளுவனார் அவற்றைச் கூறக் 

கண்டிலேமெனின்,அசசர்.துணையின் வியும்கிகமுமொழுக்கமாயெ௮றம் 

பேர்லன் றிவ [pS Ss serpin Bus அறங்கள் ௮வாது அணைக்கொண் 

டே நீகழுமியல்பின வாகலின், அவற்றை ௮றத்துப் பாலுட்கூறாது, 
அரசியலும் பிறகியலுங் கூறும் பொருட்பாலுட் ல விதந்தும், பல 

வுப்த்துணரவும் வைத்துச் கூறினாரென்க, இங்ஙனமே ஒழுக்கத்துள் 

ளும், விரிவஞ்ுப் பலவிதற்து கூருமல் உய்த்துணா வைத்தார். இவ் 
வாறு பரிமேலழகரு மிறுதியிலுரைத்தல் காண்க, 

இனித் சத்தம் வருணத்திற்கும் நிலைக்கும் ததப்பட்ட Fp 

பாரன்மையாயெ சிறப்பியல்பு ஒழித்தாரெனலும், பொருந்தாது 

என்னை? அழுக்க முடைமை முதலாய வதிகாசத்துள்,மறப்பினு மோத 

அக் சொளலாகுமென்றாற் போலச் ெவிதந்தும் சிலவய்த் துணசவும் 
கூறுமாற்றான். இக்கருத்தானன்றே எல்லாப் பொருளுமிதன்பாலு 

எவிதன்பா லில்லாத வெப்பொருளு மில்லை பென்ரூர் தமிழ் சாயனா 

ம், 

இனி வழக்குக் தண்டமுமென அவற்றைப் பொருட்பாலுள 

டக்கலும், சால்வகை நிலையை இன்னிலை, துறவு நிலையென விரண் 

டாகப் படுத்ததும் தமிழ் நான் முறை, நுதலிய பொருள் வேதப் 

பொருளேயாயிலும், ஆசிரியர் வடரால் வழக்குப்பற்றி யோதாது, 

பெரும்பான்மை தமிழ் வழக்குப் பற்றியே வோதினாரென்க. இது 

வேதப் பொருளை கிசகால் விரித்துலகோ சோதத் தமிழா லுசைசெய் 

, தீரசெனவும், பரந்த பொருளெல்லாம் பாசறிய வேறு தெரிந்து 

,இறந்சோறுஞ் சோச் சுருக்கிய சொல்லால் விரித்துப் பொருள் 

விளக்கச் சொல்லுதல் வல்லாரார் வள்ளுவால்லால்'” எனவுவ் கூறு 

மாத்ருனு முணசப்படும். 

௩ இளி, அன்மின்,மி பில்லற்மும், அருளின் நித அறவறமும் நிக 

PERN, அன்பே வருட்குச் சாசணமால் அருளெள்னு டன்



9 முதற்குறள் விருத்தி, am 

பின் குழவி யென்றமையா னுணாப்படுமாகலாலும், துறவறத்திற்கு 

இல்லறங் சராரணமாதல் பெறப்படலின், ௮க்காரக சரரியமுறையால் 

இல்லத முதற்கட் கூறப்பட்டதன். றிக், கற்புடை மனைவிே 1 BS 

செய்யப்படுங் காரணத்தானன்று, 

இல்லறக் துணையோடும் ஏனையது துணையின்றியுஞ் செய்தலின் , 
அக்காசணச்சால் இல்லற முற்கூறப்பட்டதென்றார்க்குத், துணை 

யோடு செயலிலுச் துணையின்றிச் செயலே றந்தமையான், gpa 

ற்மே மூதற்றுகல் வேண்டும், துணையோடு செயலே ௪ுறர்ததெனின் 

மூன்றாவதுநிலை துணையோடு செ.பலு முடைமையானும,௮5கீலை துறவு 

ளடங்கு மென்பது மூயல்வாருளெல்லாக் தலையெனக் கூ.றுமாற்றுனு 

ணரப்படு மாகலானும், இல்லறத்சோ டொப்பத் துறவறமு முதற்மு 

தல் செல்லும், இவவாற்ாரன் ௮துகாரணமாகாமை யறிக. 7 

இருவகையறமு முறுதற்காக் கடவுளை வாழ்த்துதலாகிய ௮தமே 

சிறந்த காரணமாகலின், அவற்றைக் கூறலுற்றார்க்கு முதற்கட் கூறப் 

படுவ கடவுள் வாழ்த்தன்றிப் பிறிதின்மையின், ௮ம்முறை பத்திக் 

கடவுள வாம்த்து மூற்கூறப்பட்டதன் 3ி, எடுத்துக் கொண்ட இலக் 

கி.பம் இனிது முடி.கதற் பொருட்டுக் கூறபபட்டதன்று. கடவுளை 

வாழ்ததாவழி ஏனை.ப அறங்கள் பபன் படாமையைக் கற்றசனாலாய 

ப.பனென்னெனவும், மனக்கவலை மாற்றலரி தெனவும், பிறவாழி நீக் 

தலரி தெனவும், பிறவுங் கூ.றலானுணர்க, 

இவவாழ்த்து இலக்கி.ப முடிகற் பொருட்டுக் கூறபபட்டதா 

யின், ஆயெண் பொருளும் வாய்ப்பக் காட்டல் பாயிரத்தியல்பே 

யென்றது உமன் றி, ஒரு சாசாசரியர் சில வேதினாலும் பெறப்படுமா 

முன்னைப் பெயரெனவுல் கூறினாராகலின, ஆக்கியோன் பெயர் முத 
லாய வெட்டேயன்றிப் பிற லெ கூறிலுல் குற்ற மாகாமையசனும், 

வணக்க மதிகாச மென்றிசண்டுஞ் சொல்லச் சிறப்பெனலம் பர்யி 

ரஞ் சசென்றமையாற், கடவுள் வணக்கமுஞ் பிறப்புப் பாயிசமென்ப் 

படுமாகலாஸும், ௮க்கியோன் பேர் முதலாயின போலன்றிச் கடவுள் 
வணக்க முதலாய சல .க்கியோனானுல் கூறப்படு மியல்பிகஙியச்க 

கின் அவை தல் றப்புப் பாயிரமெனச் கஉூறப்படிமாகலானும்,.அது 

ஆக்கள் பொருட்டொளுக்ர் பொருப்ட் க.றப்பவெ- சொன்று



ae திருக்குதட்.சண்முக விஞத்தியுண் 

இம், தாலின,ச்.துறுப்,பாகாறு புறவுறுப்பாகவே நிற்றல் வேண்டும்; 

அமவ்கனமின்றி றத்துறுப்பாசிய அ௮றத்துப்பாலிண். முதற் பருதி 

யாகிய பாயிரகியலின் ஒரு பகுதியாக நின்று, ஏனைய ௮ றங்களு 

அரர்த்தும பிற ௮இகாரங்கள் போலவே கடவுளை இல்பொருளென் 

மயகிசலும், இல்பொருளோ உள்பொருளோவென ஐயுறலுமின் றித் 

துணிததுர், துணிஈது கினைத்தன் முதலாயின செயலுமாகய வாழ்த் 

துல்கையும், வாழ்த்துதலானெய்தும் பயனும், வாழ்த்தா வழிப்படுக் 

குத்றமூ முணா்த்தலின், ஒழுக்க வகையுண் முதன்மைத்தாய ௮ற 

மாதலுணர்க, பல சமபத்தாருந்தாரகா முணாந்த வாற்றான் வேறு 

வேறு கொள்ளினும், ௮ப்9பொருள் ஒன்றேயன்றிப் பலவின்மையின், 
இக்கடவுளென ஒருவரைச் சுட்டிச் சிறபபுவசை.பாற் கூருது நன் 

றென எப்பாலவரும இயைய மூவ?சே யன்றிப் பிறதெ.ப்வமாகிகின்ற 
கடவுளை வாழ்த்தும் ஒழுக்கத்தைப், பொது வகை.பானுணர்ச்தல் 

இவ்வ ரி.பர் கருத்தென்க. 

குணங்களான் மூன்றாஅி.ப வுறுஇப் பொருட்கு ௮வற்றான் மூவ 

ராய கடவுளோ டியைபுண்டாயிலும், அம்மூன்று பொருளையும் 
பெரதுவகையாற் கூறாது, அறம பொரு ளின்பமெனச் சிறப்புவகை 

யாற் கூறலுற்றார்க கங்கனமே ௮ம்மூவரையுஞ் இெப்புவகையாற் 
கூற?லை முறை, அ௮ங்கனமின்றி, ௮ம்தூவர்க்கும் பொதுப்படச் கூறி 

னாசெனல் ஆரியர் கருத்தாகாமை காண்க. 

இலக்கி.ப முடி.ச்தற் பொருட்டு மங்கல வாழ்த்துக் கூறல் ஆன் 

ளோ வழக்கசே.பாதலின், இரநாலகத்தும் ௮.து வேண்டு மாலெனிற் 

கவிதான் வழிபடு கடவுளை.பாதல், ஏற்புடைக் கடவுளையாதல், பயன் 

கு.றித்தாயினும், இன்றியாயிலும், பிறர்க்குப் புலஎனாகாவாறு ௮கத்.து 

வாழ்த்துதலே கியமமாகலாலும், ௮வ்வொழுக்கத்தை மாணாக்கருக 

தடைப்பிடிச் தொழுருமா௮ புறச்சே செய்யுளானும் வாழ்த்தல் கிய 

“ws தப்பலானும், ௮து தொல்காப்பியனார் செப்யுளான் வாழ்ந் 

*ரமையானுணாசப்படு மாகலாலம், 8ீத்தார் பற்றுவிடற்குப் பற்றற் 

முன்வற்றிலைப் பற்தலன்றி வீடெனினும் பயன்வேண்டிப்பற்றாசாச 

லின், வள்ளுவனார் இலக்யெ முடி.த.ற் ப.பன் வேண்டி வாழ்ச்தினு செ 

ஐரின்.புரவர்பெருனமக் சேலாமை. பாலும், பயன் வேண்டாது லாழ்ச் 
இழவும்: குன்னாத் செறலு முங்ர்தோரையாச்சறு ' மெண்ணிந்



முதற்குறள். விருத்தி, சுகி 

நலத்தான்வரு மென்றாசாகலின், ௮ரியவாயினும் பெரியார்க்கு. எனி 

இன் மூடி,கல் இயல் பாகலாலும், ஆசிரியர் அகத்தியனார், தொல்காப் 

பியஞர் முதலாய ௮.,றிவசைப் போன்றே ' வள்ளுவனாரும்,. மளவில் 

செய்தி மூவகைக் காலமு முடையசாகி அகத்தின்கட் கடவுளை, மூக், 
காலத்தும் வாழ்த் துமி.பல் புடையசாகலானும், இவகியல்பு ஒழுக்சுவ 

கையுள் முதன்மைத்தாகக் கொண்டுகூறிய கடவுள்லாம்,்.ச.இகசத் 

தானு முணாப்படு மாகலானும், ஞான பூரணராகிய இருவள்ளுவளூர், 

ஆசிரியர் தொல்காப்பியனார்போல இலக்கிய முடிதற் சாணமரய 
மங்கல வாழ்த்தைச் செய்புளாற் கூறாது, அசத்து வாழ்த்தினாசெனக் 

கொள்க. மங்கலவாழ்த்தில்லாவழி நூன் முற்றா தென்பது சேற்த 

மாகலானும், இரான் முற்றினமையாளும், ரியர் மாற்குப் புறம் 

பரச ௮கத்தே வாழ்த்தினென்பது கொள்ளப்படும். 

இப்பாட்டு என்னுதலிற்றோ வெனின், கடவுள் காட்சியாலு 

மனத்தானுந் தாமேயுணர் பொருளனமையின், மறை முதலாய 

மூலுட் கூறப்பட்ட. அப்பொருளை, அ௮நுமான ௮ளவையாலுணர்த்தி 

வலியுறுத்து தல் நுதலிற்றென்பது, 

பொருளடை யுவமைக்கு மெய்து மாகலிற், பகவனை யடுத்து 

தின்ற அதியென்னுமடைபை, ௮கரத்தொடுல் கூட்டுக. ஆதி ௮கரம் 

-அபாகிய ௮கரமென்க. ௮சாமுதல--௮கரமாகய சாரணததை 

யபுடைபவென்க, எழுத்தெல்லாம்-எழுத்தின் வசைகளெல்லா மென்க, 

எழுத்.௪.ச்) தொழிற் பெ.பர், ௮ஃ தெழுசப் படுமியல்பினவா£ ஒலி 

வடி.வையும்,வரிவடிவைபு முணர்த்தலின் ஆகுபெயர், அது பால்பசா 

as றிணைப் பெயசாதலின், ஈண்டு அதன்வகைகளாகி.ப பன்மையை 

யுணர்த்திற்று. ஆதி பகவன் முதற்று--அ.இ பகவனுபெ காசணத் 

தை யுணர்த்இற் றென்சு, முதல்--காரணம், Hogs புல்றிணையும் 

பன்மையாலனும் ஒருமை யரனும் மூகல வென்றும், மு.கும் தென் 
ம் ஆயிற்.று.உ௨லகென்புது உயிரும் உயிரல்பொருளுமெனஇருபாற் 

முகிய பிரபஞ்சத் தொகுதி. இ காமாவது அசாவுயிர்க்கும், உயி 

சாய்ச் செகியிற் கேட்கப்படுதல மெழுதப்படுதலு மின்திடகாத, ஆர 

தீதிரையாள் ௮கத்.திசக்கு, மொலி, ௮அசாமாவது செவியிற் சேட்கப் 

படகு மெழுசப்படுகளு முடைய புதத்திசைக்கு மொலி. எழுத்தே 
ன்ற, சமி$யன் றி. வடமொழி முதலாய பிசமெழிக
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செதியிற்கேட்குமா௮ புறத்திசை்.து வழங்கும் ௮௧7 மு.தலாய௫ழுத் 
்க்சுளை, 

இங்கன மொலியிருவகை யாதலை ஆரியர் தொல்காப் பியனார், 

“அகதிதெழு வளியிசை யரிறப நாடி 

யளபிழ் கோட லர்தணர் மறைத்தே 

யஃதிவ ஹுவலா தெழுந்து புறத் திசைக்கு 

மெய்தெரி வளியிசை யளபு. நுவன் நிசினே". 

எனக் கூறுமாற்றானுணர்க, 

க்கப்படுவன வெல்லாம் தோன்றி நின்றழியுமியல்பின வாக 

லிற், புறத்திசைத்தலா னெழுதப்படுவனவாய், எழுத்துக்களும் 

காணப்படுதலாற் சுட்டப்படுவதாய், உலகக்தோன் றி நின்றழியுமியல் 

பினவென்பது பெறப்பட்டது. 

பின்னர் எழுத்தென்று காரணப்பெயர் கூறியாங்கு, முன்னரு 

மகாவெழுத்தென்னாமல் ௮கரமெனக் கூறினமையாலும், பொருட் 

ருக் கூறினமை.பாற் கொள்ளப்பட்ட ஆதியென்னுமடை. யானும், 

புற்த்தினிசைத்துக் கேட்கப்படுதலு மெழுதப்படுதலுமுடைய ௮௪7 

வுயிரையுணர்த்தாமல், அவ்வுயிர்க்கு முயிராய் ௮சத்திசைத்துக் கேட் 

கப்படாமலு மெழுதப்படாமஜலு நின்ற காதமாகிய அகரத்தை யுணர் 

த்திற்று. அகரம், நாதத்திற்கே யன்றி அசசவுயிர்க்கும் பெயராக 

லின், ௮காத்தை அ௮கத்திசைக்கு நாதமெனக் கொள்ளாது புறத்தி 
சைக்கும் ௮காவுபிரை முதலாக வுடையன வென்றும், இப்பாட்டுத் 

தமிழாதலிற் தமிழெழுத்தே ௮காத்தை முதலாக வடையன வென் 

௮ம், அகரம் ஒலிவடிவிற்கே காரணமாதலன்றி வரிவடி.ித்குக்காசண 

மாகாதென்.றும் பொருள் கோடலும் கூடுமாகலின், ௮ங்கனம் கொள் 

ளாமற் புறத்திசைக்கும ௮சரலெழுத்தும் தமிழெழுத்தேயன் நி, 

வடவெழுத்தும பிறவெழுத்தும் வரிவடி வெழுத்துங் கோடற் 

டபோருட்டு எழுத்து ௮காமுதலவெனிலும், ௮தன்பன்மை யபறியப் 

படுமாயினும், அங்கனங் கூருமல் எழுத்தெல்லாமென்று விதந்து 

கூறினார். 
எழுச்தெல்லா. மென்றாற்போல உலகெல்லாமெனக் கூறின், 

உயர்ச்தோரும் உயிர்களும் இடமூமேன அலற்றுளொன்றனது பன
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மையே யெஞ்சாதுரைத்தலின், அங்கனங்கூறாமல் உயிரும் உயிரல் 

பொருளுமென விரண்டனது தொகுதி யெல்லாவற்றையு முணர்த்.து 

மியல்பிற்றாசலின், உலகென ஒருமையாற் கூறினர். 

கடவுளது அளவில் பெயர்களுட் பிறகூறாது உலகர் தோன்று 
தற்கு ௮வன் குணங்கள் பலவற்றுள் ஈச்சரத்தன்மை முசுலாய 

ஆனுகுணங்களுமின்றி யமையாச்காண மாகலின், அவற்றை 

யுணா்ததற் பொருட்டு அக்குணங்கட்குப் பொதுப்பெயசாகிய பக 

மென்னு முதனிலை புணர்த்துப் பசவ னெனக் கூறினார். கடவுளருள் 

பெற்றாரும் ௮க்குண முடையராதலின், ௮வரும் அப்பெயருக் குரிய 

சாதலைக ௪௬௫, ௮வசைகிலக்கற் பொருட்டு ௮ இபகவனென்றார். 

ஆதிபகவ னெனற்குத் தனக் கோராதியின்றி உலகிற்கு ஆதி 

யாய் கின்ற பசவனெனப் பொருள் கொள்க, கீலையுடைப் பொருளா 

கிய அஇபசவனும நிலையில் பொருளாகிய உலகுமென இவ்விரண் 

டன்றிப் பொருள் பிரிதின்மையானும், இவ்விரண்டலுள் உலூற்கு 

அதிபகவனெனவே, பகவலுக்காதி பிறிதொன்றில்லை யென்பது 

தானேபோதரும். பதி, பசு, பாசமெனப் பொருள் மூன்றெனித் 

பசபாசமிரண்டு முலகெனப்படலின் ௮மையுமென்க. ௮கத்திசைக் 

கும் அ௮காமுமூவகைநிலையான் முத்திறப்படலின், ௮௫ ௮௧௪ 

மெனற்கு அம்மூன்றனுள்ளு முதலாவதாயெ ௮காமெனப்பொருஞ் 
சைகத்துக்கொள்க, 

உவமைத்தன்மையைப் பொருளுக்குங் கோடல் வழக்காறு 

லமலும், நாதமாக.ப ௮கரம் ௮ருவமாதலானும், ௮ருவமாயெ gf 

பகவனென விரீத்துசைத்துக்கொள்க. . 

உலகுகாணமுடைத்தன்றென்பார்க்கு, இவ்வேதுக்களாற் கதர 

ணமுடையசே யெனவும், சாரணமுடைத்தாயினும் பகவன் ௧ரரண 

மாகானென்பார்க்கு இவ்விவ்வேதுக்களான் அவனே காரணமெனவுர் 

அஊணிதற்பொருட்டூம், ௮வன்சாணனாயினும், அவத்குத்துணையாசப் 

பிறகாசணமும் வேண்டுமென்பார்க்கு, இவ்கிவ்வேதுக்களாத் பிறகாச, 

ணங்கள் வேண்டா ப.கவனேகாசணமெனப் பிரித்தற்பொருட்டும் 
கூறினாசாகலின், முதற்தேயென்பசன்கண் ஏகாரம் தேத்தமும், பிரி, 

நில்யுமாமெனக்சொள்க, 
13) 
ட
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Ras பகவ்னாயெ கரர்ணத்தையடையதே; காரியமாதலின். 

யாது யாது காரியமெனப்படுவது து அது காசணமூடைத்து, 

எழுத்துக்களாக காரியம் எழுதப்படாத ௮காரமாயெ சாணத்தை 

யுடையவாயினாற்போல என, மேற்கோளும் ஏதுவும் எடுத்துக்காட் 

டுல்கூறியுணர்த்தலின் இதுபிறர்பொருட்டனுமானமாம். பகைகாரிய 

மாதலின் ௮னலாகி.பகாரணத்தை யுடைத்தென்ராற்போல உலகத 

தாத்பசவலுண்டென உணர்த்தலின், ஆ௫பசவனென்னுங் காரணக் 

துணிபொருளெனப்படூஞ் சாத்தியமாம். உலகந்துணிபொருட் டெ 
மாயெ பக்கமாம். பக்கமாகயெ உலகு சாத்தியமா காரணத்தை 
யுடைத்தென்பது மேற்கோள், சொல்வோன் கேட்போனென இரு 

வரானு மறியப்பட்ட உலகு, சொல்வோனாலறியப்பட்டுக் கேட்போ 
ஞலறியப்படாக.சாகிய காரணமுடைத்தென்றும், விசேடணம் 

பெற்றமையிற், பச்சமாயிற்று, முன்னுணர்வின்றெனினும் ஏதுவாற் 

பின்னுணர்பொருளே சாத்தியமாதலின். ஈண்டு முதலென்பது சாத் 
தியமாயிற்று. 

காரியப்பொருளா கலினென்பது ஏது, உலகென்பது நிலம் தீ நீர் 

வளி விசும்போடைர்துங் கலந்தமயக்கமாதலின் ௮ம்மயக்கம்காரண 

மின்றியுள தாகாமையாளும், முதற்ேறயென்லுந்தேற்றத்தானும்,காரி 

யமாதலினென்பது உப்த்துணாப்படுமாகலின், அவவேதுவைவிதர்து 

கூருமற்சருங்யெ சொல்லாற் பொருள் விளங்கக்கூறினார். எழுத்தெல் 

லாம் ௮சாமுதலவென்பது எடுத்துக்காட்டு, 

இத்திட்டார்தத்தித்காணத்தானன்றி யி.பங்காமை.பாவரரீனு 

மறி.பப்படலின் எழுத்துக்கள் சபக்கமாம். இட்டாந்தத் நின் உறுப் 

பாகலின் யாது யாது காரியமெனப்படும் ௮து அ௮துகாரணமுடைச் 

தென்பது வியாத்திவாசகம். இதுவும்ய்திதுணாப்படமாகலின் விதற் 

துக்றிற்றிலர். செய்யுளாதலிற் போலவென்னுமுருபுதொக்கழ. துணி 

டபாருளில்லா நிலைக்களன்விபச்கமெனப்படுமாகலின், ஈண்டுத்தனக் 

பஇகொருகாசணமில்லாக் கடவுளொப்பரியாயவைசேடிகர் முதலாயி 
ஞர்தாம் நித்தமெனக்டககொண்ட பொருளைக்காணமில் பொருளென் 

சச்சயிலும், அஃதெல்லார்க்றா முடன்பாடன்மையின், விபக்கச்னத 

i) oro ook ube sir pe சபச்சமாயெ எழுச்துச்களையவமை கூறிஞர், இது



மூதற்குறள் விருத்தி. 5% 
சாதனமிய இட்டார்தமெனப்படும். விபுக்சம் உசரரணமாசவரின 

வைதன்மிய திட்டார்தமாம். 

இம் மூன்றுறுப்பொடு உபஈயகிகமன மென வாண்டுங் கூட்டி 
ஐந்து.றுப்புக் கூறுவாருமுளர்; அவையிரண்டும் எடுத்லுச்சாட்டுள 

டங்கும். ஒட்டிய உபரயகிகமன மிரண்டுர் திட்டார்சத்திலே சென்: 

டங்கு மென்றார் கூலவாணிகன் சாத்தனாரும். 

அனுமான மூவகைப்படும்; பூரூவக்காட்சியலுமானமூம் ௧௬௮ 

லனுமானமும் உரையலுமானமுமென. அவற்.றுளிஃஅசையனுமர் 

னம்; கடவுள் காட்சிப்பொருளுங்கருத்துப் பொருளுமாகாமல் உரை 

யளவையா.ற் கொண்ட பொருளாகலின். 

இனிச் சொல்வோன்றான் கூறும் பக்கத்திலுங் கேட்போன் 

பிறிதொருபக்கத்திலுமுணார்த பொருளே சாத்திபமாதல் வேண்டு 

மாதலானும, ஈண்டுச்சாச்தியமாகய பகவன் சொல்வோர்ச் குணர் 

பொருளாய்க் கேட்போரில் உரையளவை கொள்ளாதார்க் குணர் 

பொருளாகாமைபானும, பகவன் முதற்றேயுலகென்ப.து௮ுப்பிர௪ ச் ௧ 

சேடணமென்லும் பக்கப்போலியாகுமெனிற் பகவனையுடைக் 

தென்னாது பகவனாகிய காரணத்தை யுடைத்தென்றாராசலிற் பகவ 

னாகிய சாத்திய விசேடம் காரணமாகிய சாத்தியப் பெஈதுமையை 

விசேடித்து நிற்நலானும், ௮க்காரணக்தான்யாவராலுங் காரியமுள் 

வழிக் கண்டபபிரசச்ச௪ விசேடணமாகலாலும், அ௮ங்ஙனமாகாஈ 

தென்க. அ௮.த்ராயின் உலகு முதற்றெனலேயமைய மெனின், உரைய 

ளவை கொண்டார்க்குக் கேள்வியாற் பகவனுணர் பொருளாதல் 

பற்றி ௮வர்காணமுடைத்தெனப் பொதுவகையாற் கொளலே 

யன்றி இக்காணமுடைத்தெனச் சறெப்புவகையானுக் ஐணியமாத 

பகவன் முசற்றே யெனரார். ௮ப்பிரசததெதம்அ ௮றியப்படாத.த. 

உலகமாயெ தொகுதி, இன்னசாலத்துசக் தோன்றி, இன்ன 

காலத்து ௮ழிந்ததென்று ஒருவரானுங் காணப்படாது நிற்றலின், 

அஃது அ௮ழிவுபாடுடைய காரியமன்று) நித்தமே Ques mes 

சமையக்கணக்கரு முண்மையின், ௮வர்க்கிவ்வேது அர்கியதசாசித்த 
மென்றும் ஏதுப்போலியாகுமெனின் அவர் உல௪,ச்தொகுஇ சாரிய 

முரதலைச் காணாராயிலும் அதன் பகுப்புச்சள் காரியமா தலை. புணர்ச



Pad திருக்குதட் சண்முக விருத்தியுண் 
Aigo gi, அவைகாரியமாயின், ௮வற்தை யுற௮ுப்பாகவுடைய 

உலகும் காரியமாகல் சொல்லாதேயமையு மாசலாலும், அ௮க்குற்த 

மின்ன. shu scorn இருவரில் ஒருவன். அத்தம் உள்ள 
தென்று கொள்ளப்படாத.த. 

உலகு தானே தோன்றி யழியு மியல்பிற் முகலாலும் அது 
சானகு பூதங்களின் கூட்டமாகலின் வையே தம்மு ளொன்றனை 

யொன்று தோற்றி நிறுத்த யழிக்கு மாகலாலும், பிறீதொருகாண 

மூடைத்தென லமையாதெனக் கூறுவாரு முண்மையின், அவர் 
கூறுங் கடாவை யாசங்கித துக் காரணமுடை த்தென்னு மேற்கோளை 

வலி யு௮த்தற் பொருட்டு முதற்றே யெனக் தேற்றங் கூறி வழுத் 

அக்களை யாவருங் காரியப் பொருளென்றே கோடலின், ஆண்டு முத 

லவென ஏகாசமின்றிக் கூறினார். மாறுபட்ட இருதன்மையொரு 

பொருட்கண் இயல்பினுளவாகாமையாளும், நீரிற் சூடுகாண்பின் 

தனை யியல்பெனக் கொள்ளாது செயற்கை யெனவே கோடலா 

னும், தோற்றமும் அழிவுக் தம்முள் ஒன்றற் கொன்று மாறுபா 

டுடையவாகலின் ௮வம்றி லொன்றைக் காணாமின்றெனக் கொள்ளி 

ணுமற்றறுன்றைக் சாரணமுடைத்தெனவே கோடல் வேண்டு மாக 

லாலும், உலகு காரணமுடைத்தெனல் பெறப்படு மெனவும், பூதங் 
சுள் தம்முள் ஒன்றற் கொன்று காரணமெனின் ௮வை கான்குக் 

கோத்றமும் அழிவுமுடைய வாகலின், தோற்றமும் அழிவு மில்லாத 

பிமிதொன்றே காணமாதலமையுமன்றி ௮வைதாமே யொன்றற் 

கொன்று காரணமாகாவெனவும் பிறவுக் கூறி, மேற்கோளை வலியுறு 

தீதற் பொருட்டுக் தேற்றப்பொருளை விரித்துக்கொள்க. 

உலகக் தோற்றத்திற்குக் காலமுகலாய காரணங் கூறுவாரு 

முண்மையின், அவர்கூறும் கடாவை யாசயகத்துச் சேதனமும் 

அ சேதனமுமாகிய இவ்வுலகிற்கு, ௮சேதனங் காரண மாதலமையா 

தென்று மேற்கோளை வலியுறுத்தற் பொருட்டு ௮வன் ௮வள் 25 

வென்று சட்டப் படாக கடவுளைப் பகவனென உயர் இணையாற் கூறி 

த 

உலகம் பெரிகாகலின் ௮தனையாக்கல் ஒருவசாலமையாது பலர் 

வேண்டு மென்பாரு முண்மையின், அதனையாசக்கித்துக் கடவுட்சகு



முதற்குறள் விருத்தி, ௨௧ 

அளவிலாற்ற லுண்மையிற் சாலு மென்று மேற்கோகாவலியு றுக் 

தற் பொருட்டுப் பன்மை ஈடமுமல் உயர்இணை யுள்ளும் ஒரு 
மையாற் கூறினார். 

கடவுள் சேதனமாயிலும், மனமுகலாய கருவியொடு கூடியே 

யறியு மென்பாரு முண்மையின், அுதனை.பாசங்கித்து என்பும நரம் 

பும் மூளையும் ௮றிவுமென்பன் அஆண்பாற்கூறும், தோலுர் சசையு மிர 

த்தமு மென்பன பெண்பாற் கூறு மாகலானும், பிருங்கி முணிவர்க் 

ருப் பெண்பாற் கூறு£ங்கிய வழியும் அறிவு குன்றராமையானும், ஆண் 

பாற் கூறின்றிப் பெண் மகளறிஈதாளெனல் காட்சியானுங் கருகலா 

லுமோயன்றி புசையாலு. மமியப்படாமையாலும், பெண்பாற் கூற் 

ஹஜொடு கூடாவழியு மாண்பாலறிதலும, அண்பாழ் கூத்றாடு கூடினன் 

றிப் பெண்பாலறியாமையு முணரப்படலிற் கடவுளும் தான் உலகெ 

லா மாக,ப நிலையினும உலருடனாகிய கிலையினும ௮றிதல் போலவே, 

உலூய்ரு வேறாகிய நிலையினுங் கருவிபின்றிக் தானே யறிதல் சுதந் 

சாம் தன்மை.பா லமையு மென்றுணர்த்கற்பொருட்டும், கடவுள் 

மாயாட்டானே உலகத்தைச் தோற்றிக் காத்தழிக்கு மென்பாரு 

முண்மையான் அதனையாசங்கித்து விமாயாட்டானொரு தொழிலை 

மேற்கோடல் பெண்மை யறிவிற்ிிபலாத லன்றி யாண்மை பறிவிந் 

கியல் பன்மையின், உயிர்கள, து உள்ளிருணீக்கியாளுர் தன்மைகரரண 

மாக அ௮த்தொழில்கள் நிகழுமன்் நி, விளாயாட்டானாவன வல வென் 

ுணர்த்தற் பொருட்டும், உயர்தணே யொருமையுள்ளும் பெண் 

பாலாற்கூறாது அ௮ண்பாலாற் கூறினார். விளையாட்டால் நிகழுமெனவு 

நூல் கூறிற்றுண்டே யெனின், ௮து கடவுளதாற்றலை கோக்கசன் 

அத்தொழிலரியன வல்ல எளியவே யென்னுக்கருத்தானன்றிப் பய 

னின்மைக கருத்தானன்று. 

இருடிகளுட்சிலர் உலகு. படைத்தாரெனமூல் கூறலான் ௮வ 

ரும் காணமாதல் செல்லு மாகலின், அதனையாசங்கித்து ௮வர் உல 
குபடைப்பினும் இயற்கையினன் றிக் கடவுளருள் பெற்றே படைத் 

sorgin, ௮வர் கோற்றத்திற்குங் கடவுளே காரணமாகலாலும்;, 

வர்காரணமாகார்? அவர்க்குமாதியாசிய கடவுளே காரணமென 

மெம் சோளை வலியுறுத்தத் வொருட்டு ஆதி யென்றார்.



ஷி திருக்குதட் சண்முக விருத்தியுண் 
உலகிற்குப் பகவன் சாரணமென் நான்கனுருபாற் கூறின் 

பொருளினிதலு விளங்கவும் ௮வலாறு கூருது எழுவாயாற் கூறிய 

தென்னையோவெனின் ரான்களுருபு ௮தற்கு வினையுடைமை முதலா 

கப்பல பொருளுடைத்தாப் அவமழ்.றுள் யாதானு மொன்றே 

புணர்த்து மியல்பிற்றாகலின் அலவுருபு கடிசூத்திததஇற்குப் 

பொன்னென்புழிப்போலக் காத்தற்கே காணமெனப்பட்டு i GD 

குபகாரமாகவேளும் பிணிக்கு மருக்தென்புழிப்போல ௮ழிச் 

தற் காரணமெனபபட்டு அதற்குப் பிறிதாகவேனும் பொருள் 
ப.பக்குமன்றி, ஆக்கல் காத்தல் அழித்தலென முத்தொழிற் 

கும் காரணமாதலை யுணர்த்காமையாலும், முதற்றென்பது 

குறிப்புவினைப் பயனிலைபாகலின், எவ்வினையும ஏதுமுதலாயின 

வின்றி யுளதாகாமையான் முக்கொமிற் படலானென ஏதுவருவித் 

தல் கூடுமாகலாலும், நான்கனுருபாற் கூறாமல் உலகு YS usar 

முகறஹேயென எழுவாயாற் கூறினார், 

இங்கனம் பக்கமாகிப உலகு எழுவாயாற் கூறப்படவே எழுத் 

க்கள் சபக்சமாதலின் Hoa மெழுத்தெல்லா மகரமுதலவென 

சழுவர.பாற் கூற லின்றி.பமையாதாயிற்று, 

'" உலகைப் பகுததுக் காண்புமி அப்பகுப்பிற்குப் பசவனாயெ 

காரணத்தொடு காலமுதலாய பிறவும் காரணமாதல் பெறப்படலின், 
அக்கால முகலாய பிறவெல்லாம் உலகெனப்படும் Gas Ger 
ஏகதேசத்திற்கன்றி முழுமைக்கும் காண மாகாமையானளும், பகுப் 

பிற்கே யன்றி பிண்டதஇுற்கும் ௮திபசவன் ஒருவனே காசணமரீக : 

லானும், சேசனமும் ௮சேதனமுமென இருபாற்றாகசிய உலகெனப் 

பகுப்புத் தோன்றக் கூறிப்பிரகாரணமுக் கூறாமை குன்றக் கூறலாக 
முடி.புமாகலானும், மிண்டத்திற்காவது பகுப்பிற்கு மாதல் சொல் 

லரதே யமையுமாகலானும், உலகெனப் பிண்டமே கூறினார். 

எழுத்துச்களைப் பகுத்துக் காண்புழிப் பல்லு மிதழும் முதலாய 

வும், பிதவுங்காரணமாதல் பெறப்படலாளும், பன்முகலாய பிறவெல் 

வாம்பழ்பருப்பைத் தொகுத்துச் கான்புமி ௮சனேச சேசத்ற் 

சீள்கி முழுமைச்குங் சாணழாகாமையானும், உர்தி முசலாமுந்து



மூதற்குறள் விருத்தி. et 
வளி எழுத்தின் ஜொகுஇக்கும் பகுதிக்கும் சாரணமாயினும் வரிவடி 

வாகிய எருரத்துக்களின் ஜொகுடுக்காவது எகதேசத்திற்காள்து சாம 

ணமாசாமையானும், வரிவடிவும் எழுத்தே யாகலானும், அசாமாகிய 

ராதம் ஒலிவடிவாய எழுத்துக்களைத் தனித்தனிக் சாண்புழியும் 
தொகுத்துக் காண்புழியுங் காரணமாதல் போலவே அவ்வொலி வடி 

வைப் புறத்துய்ப்பதா௫யெ வளிக்கும் வரிவடிவிற்கும் காரணமாக நிற் 

தலானும், ஆசிரியர் தொல்சாப்பியனார் தனித்தனிக் காரணங் கூறல் 

கருத்தால் “எல்லா வெழுத்துஞ் சொல்லும் காலைப் பிறப்பி னாக்கம் 

வேறு வேறியல”' வென்றாற் பால் ஈண்டும் எல்லாவெழுத்தும் அகர 

முதல லெனக்கூறின் ௮வை பிண்டமாகாது தனித்தனிப் பகுக்க 

படும் பன்மை.பாகவே முடி தலிற் பிறகாரணக் கூறாமை குன்றக்கூற 

லாக முடியுமாகலானும், எழுத்தெல்லாமெனிற் பிண்டமாகக் கொள் 
ளப்படுமாகலிற் பிண்டத்திற்காகய காரணம் பகுப்பிற்குஞ் சொல் 

லாதே யமையுமாகலானும, எழுத்தெல்லாமெனப் பிண்டமே கூறி 

ஞர், எல்லாவெழுத்து மெனிற் பன்மைபாதலின்றிப் பிண்டமாகா 
மையும்,எழுத்சிதல்லாமென்பது பன்மை.பாதலோடு பிண்டமாதலும், 

தொல்காப்பி.ப முதலாப நால் வழக்கானுணர்க. 

நா.தமாகிய ஓசையினின்று விசம்பும், விசும்பினின்று வளியு 

மூளவாதல் .நாற்றுணிபாகலின், உந்தி முதலாமுந்து வளிக்கும் 

நாதங் காரணமாதல் காண்க, 

, நாதம் புறச்திசைப்பதன்றி யுணர்வுமாத்டிரையா லுண்மை 

யர்னும், வரிவடி.வின்சட்புறத்தொலி யின்றெனிலும் சததிர முதலிய் 

வெழுக்அுப்போல ஒலியுணர்த்தாமையும் ஈந்துமுக விரேகைபோலப் 

பொருளுணர்த்தாமையுமின் றி ௮வவரிவடிவாய எழுத்து, ஒலிவடி.வர 

ய எழுத்தையும் பொருளையு முணர்த்தலின், அவ்வுணர்வு on wines வி 

யுளதாகாமையாலும், சாதம் வரிவடிவிற்கும் காணமாதலறிக, 

கடவுளது குணங்கள் அளவிலவாயினும் prev ஆ௮குண மென 

வும், முக்குணமெனவும், எண்ருணமெனவு மொவ்வேரசாற்துற் 

‘pier, அவற்றுட் பகமென்னு மூதனிலையால் “அறுமசுனமும் 
ஜெரமான அ௱ிலவையாற் : காரண முன்டெனச் wb “lien



உச் திருக்குறட் சண்முச விருத்தியுண் 

அறிவு இன்பமென்ற முக்குணத்தல் உண்மையும், பசவனெனி 
உயர்திணையாற் கூறலான் அறிவும், இப்பாட்டாற் பெறப்பட்டன. 
ஏனைய பிற்கூறுப, அறுகுணங் கடவுளுக்கிபற்கையும் அவனருள் 
பெற்றூர்க்குச் செ.பற்சைபுமாதல் அியென்மதாற் பெறப்பட்டது. 
முக்குணமுயிர்க்கு மூளவாயினுங் கடவுள துண்மையாண்டு மொரு 
தன்மைகத்சாதலும் உபிரதுண்மை உடலொடுதோன்றி மறைதலு 
மாகிய வே௱றபாடுடைய வென்பது, கடவுள் காரணம உல குகாரிய 
மென் ததனாற் பெறப்பட்ட த, 

௮றிவின்பங்களின் வேறுபாடு பின்வருங் குறளாலுணாப்படும், 

 




