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கழக

வெளியீடு:

௧௩௩௦.

திருவள்ளுவர்

திருநாள்

விழாமலர்

தொகுப்பு

கழகப் புலவர் குழு

15—10—1968
தமிழகக்

மாண்புமிகு

கல்வி

அன்று

அமைச்சர்

நாவலர் இரா. நெட௫ுஞ்செழியான் அவர்கள் தலைமையில்

முன்னாள்

முதலமைச்சர்

எம். பக்தவத்சலம்

அவர்களால்

வெளியிடப்பெற்றது.

இருநெல்வேலிக்

சைவரித்தாந்த
சென்னை-1.

தென்னிந்திய

நூற்பஇப்புக் கழுகம், லிமிடெட்,
1௦ துரை-1 .
இருநெல்வேலி-6. _
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MALAR

பதிப்புரை.
திருவள்ளுவ

நாயனார்

உலகப்

பொதுமறை

தந்தருளிய

ஒப்பில்லாத

ஒருவர்.

அவர் செய்த தமிழ்மறை தமிழகப் பண்பாட்டின் அடிப்படையில்
எழுந்தது.
தமிழகப்
பண்பாடு, எல்லா வுலகத்திற்கும், எல்லா மொழியாளர்க்கும், எல்லாச் சமயத்தார்க்கும்,
எல்லாச் சாதியார்க்கும், எல்லாக் காலத்திற்கும் பொருந்தும்படியான பொதுத்தன்மை

வாய்ந்தது.
“மாகிய

வடமொழி

வேதமும்,

அதன்

கீதையும் குறிப்பிட்ட கொள்கைகளைக்

வழித்தாய

மனுநூலும்,

இவற்றின்

கொண்டு திகழ்வன.

விளக்க

-

்
அவை பெரும்பாலும் ஒரு நாட்டினர்க்கும், ஒரு சமயத்தார்க்கும், ஒரு சாதியார்க்கும்,
ஒரு காலத்திற்கும் பொருந்துவனவாக
உள்ளன.
அதனாலேயே
அவற்றை
உலகப்
பொதுநூலென்றோ, அல்லது இந்திய நாட்டுப் பொதுநூலென்றோ யாரும் முன்வந்து
உரிமை

கொண்டாடி

வழக்குப்பேசக்

காணவில்லை.

திருக்குறளின்

உண்மையுணர்ந்த

இந்தக் காலத்தில் இந்திய நாட்டினுள்ளும் வெளிநாட்டினுள்ளும் எல்லாரும் ஒருமனப்
பட்டுத் தங்கள் தங்கள் கொள்கைகள் முழுவதும் சிறிதும் வேறுபாடின்றி அமைந்திருக்கக்
ாண்கின்றோம்.
அதனால் திருவள்ளுவ நாயனார் எங்கள் சமயத்துக்குரியவரே என
எழுதவும் பேசவும் செய்கின்றனர்.
மேலும்
பட்டாலும்,

அவரவர்

அவற்றை

தனிக்கொள்கைக்கு

அவர்கள்

மாருன

சில

பொருட்படுத்துவதில்லை.

கொள்கைகள்

இத்துணைச்

சிறந்த

காணப்
தமிழ்

மறை நமக்குக் கிடைத்திருப்பது
நாமும் நம்முடைய முன்னோர்களும் இடைவிடாமல்
சய்துவந்த, வருகின்ற நல்ல தவப்பயனேயாகும்.
வரலாற்றுக் காலத்துக்குப் பல
ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு முன்னிருந்தே தமிழகம் சிறந்த நாகரிகமுடைய நல்ல
நாடாகத் திகழ்ந்து வருகின்றது.
நாகரிகமென்பது கடவுள் நம்பிக்கையும், கடவுள்
வழிபாடும்,

பிறர்க்கென

கொள்ளாமையும்,

வாழும்

பெருந்தகைமையும்,

நட்புக் கொள்ளுதலும்,

பிறப்பற

நல்லொழுக்கம்

முயலுதலும்,

கடைப்பிடித்தலும்,

பகை

சொல்லுறுதி

நீங்காமையும், விளைவித்து உண்டலும், விருந்து பேணலும், கண்ணோட்டங் கொள்ளலும்,
தெய்வத் தொடர்பால் தேசமக்கள் அனைவர்களும் ஒரு தாய்வயிற்றுப் பிள்ளைகள்போல்
உளங்கலந்த

உள்ளமொடு

அன்போடு

வாழ்தலும்,

அளவளாவி

வாய்த்த பொழுதெல்லாம் உதவ

சிற்றுயிர்க்குந்

துன்பம்

நேராமலிருக்க

எண்ணமே பெருந்தவமெனக் கொள்ளுதலும் பிறவுமாம்.

பழந்தமிழர் , கண்டு

கடைப்பிடித்தொழுகிய

'

வேண்டுமென்னும்

வேண்டுமென்னும்.

சிறந்த. கொள்கைகள்

முற்றும்

திருக்குறளின்கண் தெளிவாகக் காணலாம்.
அவையாவன : கடவுள் வழிபாடு, கடவுளுக்கு
வழங்கும் பொதுப்பெயர்கள், கடவுள் ஒருவனே என்பது, உயிர்கள் அளவில்லாதன,
ஒருவரால் படைக்கப்படாதன.--படைப்பென்பது உலகத்தில் குடியிருக்க வீடு அமைத்துக்

காடுப்பதுபோல் கடவுளும் உயிர்களுக்கு உள்ளதாகிய

மாயையினின்று

உடல், உலகம்,

உண்பொருள் இவற்றை அருளால் படைத்துக் கொடுக்கின்றார் என்பதாம்.
உயிர்களுக்கு:
இயல்பாகவே இருள்மலம் நோய்போன்று பற்றியிருந்தது.
அதனைப் போக்கவே உடம்பும்;
உடம்பைக் கருவியாகக் கொண்டு செய்யும் இருவினைமுயற்சியும் கடவுளால் தரப்பட்டன.
இவ்வுண்மை வருமாறு :
்
இருள்சேர்

இருவினையும் 'சேரா

இறைவன்

பொருள்சேர் புகழ்புரிந்தார் மாட்டு,”

திருக்குறள் - இ,
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திருவள்ளுவர் திருநாள் விழாமலர்7 .

இருள் - மலம். இருவினை - நல்வினை, தீவினை.
இறைவன் - எல்லாவுயி
ரோடும், உலகத்தோடும் கலந்திருந்து அவற்றிற்கு நன்மையுண்டாகும்படி இயக்குபவன்.
புகழ் - அவன் செய்தருளும் அருளிப்பாட்டை வாயாரப் புகழ்ந்து பாடி வழிபடுதல். வழி
படுவாரிட த்துப்

ஓங்கும்.

பிறப்பு

நீங்கும்.

இவ்வுண்மை

பிறப்பு

நீங்கினால்

இறைவனடி

சேர்வதாகிய

சிறப்பு

வருமாறு :

“பிறப்பென்னும் பேதைமை நீங்கச் ஏறப்பென்னும்
செம்பொருள் காண்ப தறிவு.''
திருக்குறள் - ௩உடு௮.

ண்டவன் உயர்ந்த மக்களின் வாழ்க்கை உணவுக்கு வேண்டும் வித்தும்,
விளை நிலமும், நீரும், காற்றும், வெப்பதட்பமுந் தந்துள்ளான்.
இவற்றைப் பெற்ற சிறந்த
அறிவுடைய நாம் விளைவித்து உண்ணவேண்டும்.
அதுவே தவவுணவு - சைவவுணவு.
இவ்வுண்மை

வருமாறு :
“தன்னூன் பெருக்கற்குத் தான்பிறி
எங்ஙனம் ஆளும் அருள்.”

தானுண்பான்
திருக்குறள் - உடுக,

புலாலுணவை மிகவும் வன்மையாகக் கண்டிக்கின்றார் வள்ளுவர்.
(உண்ணாமை

அண்ணாத்தல்

இக்குறிப்புத்
எனவே ஓதியுள்ளார்.

உள்ள

துயிர்நிலை

செய்யா

தோன்றவே

அது வருமாறு:

ஊனுண்ண

தளறு.”'

-இருக்குறள் - ௨௫டு.

அந்த

அதிகாரத்திற்குப்

பெயர் “பூலான் மறுத்தல்!

அதுவே அவர் கருத்தென்பது வரும் திருக்குறளான் உணரலாம் :

கொல்லான் புலாலை மறுத்தாணக்
எல்லா ஃயிருந் தொமும்,”?

கைகூப்பி
திருக்குறள் - ௨௬௦.

மேலும் திருவள்ளு நாயனார் கொள்கைகளை முற்றாக உற்றுநோக்குவார்க்கு அவை
தமிழகத்துத் தொன்னெறியாகிய சைவசமயக் கொள்கைகளே என்பது நன்றாகப் புலனாகும்
அஃதாவது
“பதி பசு பாசம்''
என்னும் முப்பொருளும் அனாதி என்பதும், கடவுள்
உலகத்தைச் சங்கற்ப மாத்திரையால் படைத்தார் என்பதும், உயிர்கள் ஒருகாலத்தும்
அழியா என்பதும்,
கடவுள் திருவடியில் கூடி அழியாது
வேறன்மையாக
இருந்து
பேரின்பம் அனுபவிக்கும் என்பதும், இருவினைப் பயனைக் கடவுளே தருவான் என்பதும்,
கடவுள் உடனாய் இருந்து அறிவிக்கவே உயிர் அறியும் என்பதும், கடவுள் திருவுருக்
கொண்டு எழுந்தருள்வன் என்பதும், கடவுளுக்கு நாமெல்லாம் அடிமை என்பதும், கடவுள்
ஆதிசத்தியை உடையவன் என்பதும் பிறவுமாம்,

சைவ நூலாசிரியர்கள் திருக்குறளின் கொள்கைகளை 'முற்றாக எடுத்தாண்டமை
போல் புத்தமோ, சமணமோ, கிறித்துவமோ, இஸ்லாமியமோ, வைதிக சமயமோ, எடுத்
தாளவில்லை.
அவர்கள் கொள்கைகளுக்கு ஒத்தவற்றைக் கையாண்டு, மற்றவற்றை. நீக்கி
விட்டனர். அதுவுமல்லாமல் பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்தொட்டே. திருமயிலாப்பூரில்
திருவள்ளுவநாயனார் திருக்கோவிலும் வழிபாடும் சைவர்களால் சைவ மரபின்படி நடந்து
வருவதை யாவரும் காணலாம்.
வேறு எந்தச் சமயத்தாரும் அவருக்குத் திருக்கோவில்
அமைக்கவோ,
வழிபாடு செய்யவோ தொடங்கவில்லை.
அவர்மீது பாடல்கள் பாடித்
தொழவுமில்லை.
சைவர்கள் பாடிய பாடல்களே இன்றும் நின்று நிலவுகின்றன.
கழகத்தார் திருவள்ளுவநாயனாரை

விரும்புவனவும் வருமாறு.

உலகத்துக்குக்

காட்டிய முறைமையும்

காட்ட

பதிப்புரை
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இதற்குமுன் 1985ஆம் ஆண்டு வெளிவந்த
Ger”

ஆண்டுகள்

முப்பத்துமூன்றுகள்

வெளிவந்துள்ள

திருக்குறளைப்பற்றிய

அமைந்துள்ளன.

அம்மட்டுமன்றி

ஆயின.

“திருவள்ளுவர்

இம்

பதிப்புவகை,
முன்னுள்ள

நினைவு

முப்பத்துமூன்று

உரைவகை
புலவர்கள்

எல்லாமும்

தத்தம்

மலருக்குப்

ஆண்டுகளிலும்

இதன்கண்

நூல்களில்

எடுத்

தாண்டமைபோல் இஞ்ஞான்றுள்ள புலவர்களும், எழுத்தாளர்களும், இதழாசிரியர்களும்,
மேடைப் பேச்சாளர்களும் வேண்டுமிடங்களிலெல்லாம் எழுத்திலும் பேச்சிலும் மேற்கோள்
அளவைச் சட்டநூலாகப் பெரிதெடுத்துக் கையாளுகின்றனர்.
இவ்வனைத்தும் தமிழகத்

திற்றான் நிலவுகின்றன.
இது போன்று எளிதாக உலகமெங்கணும் எல்லாராலும் கையாளப்படும் நாளே
திருக்குறள் மாண்பு வெளிவந்து மலர்ந்த பொன்னாளாகும்.
அதன் பொருட்டு நாமெல்
லாம் பெரிது முயன்று செய்யப்பட வேண்டிய தொன்றுண்டு.
அஃதாவது உலகப் பொது
மொழியாகிய ஆங்கிலத்தில் செவ்வையாக மொழிபெயர்த்துச் சிறந்த விரிவுரைகளுடன்
பல நூல்கள் வெளிவரச் செய்வதாகும்,
அங்ஙனஞ் செய்வோமாயின் ஆங்கிலத்தின்
வாயிலாக உலகப் பல்வேறு மொழியாளர் தத்தம் மொழிகளில் மொழிபெயர்த்துக் கைக்
கொண்டு பயின்று எழுத்திலும் பேச்சிலுமாக எங்கணும் எளிதாகப் பரப்புவர். அப்பொழுது
தான் அஃது உலகப் பொதுமறையாம் உண்மையோடு குன்றின்மேலுள்ள பெருவிளக்குப்
போன்று நின்று நிலவும்.
மேலும்
தைத்திங்களில்

திருவள்ளுவநாயனாரின்

நிகழ

இருக்கின்றது.

குறிப்புகளைச் செல்வி

சிலம்பு ௪௨.

இரண்டாயிரம்

அதற்கு

பரல் ௧௨

ஆண்டுத்

நம்மனோரால்

திருவிழா

வருந்

செய்யப்படவேண்டிய

இன் தலைப்பாக வெளியிட்டுள்ளோம்,

பல

அதன்

_ சுருக்கம் வருமாறு ;
தமிழகத்

தலைநகரில்

திருமயிலைக்

கடற்கரையில்

மிகப்பெரிய

பளிங்குமண்டபம்

அமைத்து இதன் நடுவே விரிவுரை மண்டபம், நூற்று முப்பத்து மூன்று வளைவுகள்,
அதிகாரப்பெயர் பாட்டுகளுடன் விளங்கச் செய்தல்வேண்டும். நூற்று முப்பத்துமூன்றடி
உயரமுள்ள

கோபுரம் அமைத்தல்வேண்டும்.

எப்பொழுதும் நிலவவேண்டும்.
அவரவர்

தாந்தாமே

அதன்

வழிபாடு செய்தல்வேண்டும்.

ஆங்கே கிடைக்கும்படி
அமைத்தல்வேண்டும்.
இஞ்ஞான்று

பெரிய

நந்தவனம்

பேரொளிப்

ஊரவராலும்

அதற்கு

உலகவராலும் ஆட்சியாளர்

சுப்பையா

என்ற

இவைபோன்ற

பலவும்

அனைவர்களாலும்

நன்கு

வாழ்த்தப்படும் திருக்குறள், இந்திய
விளம்பப்படுகின்றது.
ஆனால் கழக

அவர்கள் 1924ஆம்

ஆண்டு

முதலாகவே

இந்

வருகின்றனர்.
திருநாட்கழக

தலைப்பில் காண்க.

1995ஆம்

ஆண்டில்

கூட்டப்பட்ட

இம்மா நாடு கூட்டப்பெறுகின்றது.
மலர்?

வேண்டும்,

நறுமணமலர்கள்

தோக்கத்துடன் திருக்குறளைப் பலவகையான முறைமையில் வெளியிட்டு
அவற்றின்
விரிவெல்லாம்
இத்துடன்
காணப்படும்
திருவள்ளுவர்
வரலாறு”'

பெருவிளக்கு

அமைத்தல்

வேண்டும்

இருத்தல்வேண்டும்.

மதித்துப் போற்றப்பட்டு உலகப் பொதுமறையென
நாட்டுத் தேசிய நூலாக விளங்க வேண்டுமென்று
ஆட்சிப் பொறுப்பாளர் திரு, வ

உச்சியில்

திருவள்ளுவநாயனாரின் திருவுரு

வெளியிடப்பட்டது.

திருக்குறள்

மாநாடு

போன்று

அம் மாநாட்டிலும் சிறந்ததொரு

அதுபோல்

இம்

மாநாட்டிலும்

இம்மலர்

இப்பொழுது

**திருவள்ளுவர் நினைவு
வெளிவருகின்றது...

இதன்கண் திருக்குறள் மூலம்” முதலாகத் **திருக்குறள் கட்டுரை ' முடிவாகப் பதினை ந்துக்கு
மேற்பட்ட பகுதிகள் அடங்கி உள்ளன.
அவை வருமாறு :

துள்ளன.

பக்கம் க முதல் ௩௯ முடியத் திருக்குறள் மூலமும் செய்யுள் முதற்குறிப்பும் அமைந்
பக்கம் ௪௮ முடிய ஒருகுறட் பொருள்வளம் : தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும் பிற
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மொழிகளிலும் பழைய

உரையாசிரியர்

உள்ளிட்டு

முறையே

ஐம்பதுக்கு

மேலாகவும்,

நாற்பதுக்கு மேலாகவும் உள்ள பேராசிரியன்மார்களின் சிறந்த ஆய்வுரைகள் காணப்படும்

அவ்வுரைகள் தோன் நிய காலவரையறைகளுடன் குறிக்கப்பட்டுள்ளன.

திருக்குறளைப் பல்வேறு காலங்களில் பல்வேறு சிறப்புகளுடன் பதிப்பித்த பெரும்
புலமைப் பெருந்தகையார். ஒன்பதின்மர் ஒளியுருவப் படங்கள்
அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
பின் திருவள்ளுவமாலை என்னும் தலைப்பில் சங்கப்புலவர்களால் பாடப்பட்டதாகக் கருதப்
படும் (௫௭) ஐம்பத்தெழுவருடன் இக்காலத்துப் புலவர்கள் எண்பத்துமூவர் (௮௩) பாடியன
வும் சேர்த்து இருநூறுக்கு மேற்பட்ட பாக்கள் அவரவர்களின் சிறப்புப் பெயர்களுடன்

சேர்க்கப்பட்டுள்ளன.

புகழ்ப்பூந்துணர்
எவ்வெவ்வாறு

என்னும்

தலைப்பில் பற்பல

எடுத்தாண்டுள்ளார்கள்

என்னும்

பாக்களையும் சேர்த்து வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

அறுபதுக்கு

மேலாவர்.

மேலாவர்.
மேலாவர்.

இவைபோன்று

நூல்களில்

இயைபுடன்

பாக்களாகப்

உரைரநடையாலாக்கிய

ஆங்கிலமொழியில்

பாடிய

புலவர்கள்

ஆக்கிய

அவ்வந்

நூலாசிரியர்

அவ்வவர்

அரும்பெரும்

புலவர்கள்

ஏறத்தாழ

ஏறத்தாழ

இருநூற்றுக்கு

புலவர்களும் அறுபதின்மர்க்கு

குறள்பயில் வெண்பா நூல்கள் என்னும் தலைப்பில் “சிவசிவ வெண்பா” முதலாகத்
முடிவாகப் பன்னிரு நூல்களினின்றும் ஒவ்வொரு வெண்பாக்கள்
“திருமலை வெண்பா'”
தரப்பட்டுள்ளன.
அத்துடன் திருக்குறட் சிறப்புப்பா ஒன்றும் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது.
நூல்களில்
சங்கமருவிய

மேற்பட்ட
இவற்றுள்

என்னும் தலைப்பில் எழுபதுக்கு
“குறள் மிளீர்பா''
எவ்வெவ்வாறு மிளிர்கின்றன என்பது காட்டப்பட்டுள்ளன.
தனிப்பெரு நூல்களும் சேர்ந்துள்ளன.

“குறள் இசைப்பாக்கள்'' திருக்குறள் இயற்றமிழ் இயைபுடன் மட்டும் அன்றி
இசைத்தமிழ் வனப்புடன் இயைந்தும் திகழுஞ் சிறப்பினவாகவும் காணப்படுகின்றன.

அத்தகைய அரிய இசைப்பாக்கள் எண்மரால் பாடப்பட்டுள்ளன.
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| ஆம் ஆண்டு முதல் 1968 முடிய
வுள்ள காலங்களில் நானூற்று
முப்பதின்மராகிய
பேராசிரியர்களின்
பெயர்களுடன்
அவரவர்களால் வெளியிடப்பட்டுள்ள நூல்பெயர்களும், மேலும்
ஆங்கிலம், செர்மன்,

இலத்தீன்,

ஃபிரஞ்சு,

உருசியன், சீனம், பிஜியன், சமக்கிருதம், பர்மியம், சிங்களம், இந்தி,

உருது, மராத்தி முதலிய மொழிகளில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளமையும் அவ்வத் நூலாசிரி
யரின் பெயர், சிறப்பு முதலியவற்றுடன் பொறிக்கப்பட்டுள்ளன.
ஆசிரியர் இருபத்தெழுவர் உருவப் படங்களும் காணப்படும்.

ப...

குறள் கட்டுரைப்பட்டி””

என்னுந்

இவற்றுடன்

தலைப்பில் , இருநூற்றெழுபதுக்கு

இயைந்த

மேற்பட்ட

தமிழ்க் கட்டுரைகளும், பத்துக்கு மேற்பட்ட ஆங்கிலக் கட்டுரைகளும் காணப்படும்,

மலரின் இரண்டாம் பகுதியில் குறள்பற்றிப் பேராசிரியர்களும் பெரும்புலவர் களும்

எழுதிய
தமிழ்க்கட்டுரைகள்
பெற்றுள்ளன.

இவ்வாற்றால்

பத்தொன்பதும்,

ஆங்கிலக்

*திருவள்ளுவர் திருநாள் விழா

மலர்”

கட்டுரைகள்

பெரியதொரு

ஏழும்

இடம்

தமிழ்மறைக்

கருவூலமாக அமைந்துள்ளமை தானே போதரும். திருவள்ளுவநாயனார்க்கு நாம் செய்யக்
கடமைப்பட்டிருக்குந்
திருத்தொண்டுகளுள்
இத்தொண்டு
ஒரு சிற்றளவின தேயாகும்.
நான்கு கோடித் தமிழ்மக்கள் கைக்கணியாகத் திருக்குறள் திகழ்தல்வேண்டும்.
கல்லூரிகளி
லெல்லாம் எல்லா மாணவர்களாலும் பயிலப்படுதல் வேண்டும். பெருமக்களும் மாணவர்

களும் அதன்படி ஒழுகத் தலைப்படுதல் வேண்டும்,

எல்லா நிகழ்ச்சிகளின் தொடக்கத்திலும்

பதிப்புரை

திருக்குறளின் .கடவுள்

முடிவிலும் அவையே

வாழ்த்துப்

7

பாடல்கள் இன்றியமையாது

பாடப்பெறு தல் வேண்டும்.

பாடப்பெறுதல் வேண்டும்.

ஆயிரத்து முதீநூற்று முப்ப தருங்குறள்எண்
ஆயினகாண்

இம்மலரும்

அஃதுணர்த்தும்---தாயினும்சர்

நாயனார்

தாள்போற்றும்

நம்கழகக்

தாயனார்

தாள்நாூல்வாழ்

௧,

வையமெலாம்
செய்யசிவ

வள்ளுவர்தாள்

வாழ்வு

செம்பொருளால்
ஐம்மறைக்கே

தன்மையினை

வாழ்த்தி

வழிநிற்பின்

சிறப்பென்னும்--தெய்வஅருட்

சேருமச்

செம்பொருள்

கொள்ளுவம்தாம்

போற்றியெறும்

அன்பு.

நன்
Hl uy om J
தமிழ் மறையான திருக்குறளை யருளிய திருவள்ளுவப் பெருமானின் நினைவாக
, வெளியாகும் இம்மலர் சிறப்பாக அமைவதற்கு ஊக்கமும் உழைப்பும் நல்கியோர் பலர்.
இம்
சேர்ப்பதற்காக

மலருக்கு வாழ்த்துரை நல்கிய பெரியோர்கட்கும், திருவள்ளுவமாலையில்
வெண்பாக்கள்
எழுதியனுப்பிய
புலவர் பெருமக்கட்கும் எம் நன்றி

உரித்தாகுக.

இம் மலரின்கண் இடம்பெற்றுள்ள குறள்பற்றிய
எழுதித்

தந்த

பேராசிரியர்கட்கும்

பேரறிஞர்கட்கும்

அரிய ஆராய்ச்சிக் கட்டுரைகளை
எம்

நன்றியைத்

தெரிவி த்துக்

கொள்கிறோம்.
இம்

மலருக்கு

முன்மாதிரியாக

அமைந்த

1985ஆம்

ண்டு

வள்ளுவர்

நினைவு மலரை வெளியிட்ட திருவள்ளுவர் திரு நாட் கழகத்தினர், அம்ல்ட உள்ளுவர்
உதவிய விழாக்குழுவினர், ஓவியப் புலவர்களான திரு மா. முத்து, திரு. அரு,
பட
அச்சாளர் எம். சி. அப்பாசாமி செட்டி கம்பெனியார், கமெர்சியல் பிரின்டிங் ஒர்க்ஸ்,
சாந்தி
அச்சகத்தார், மலருக்கு
விழைந்து விளம்பரங்கள்
கொடுத்துதவிய
வணிக
நிறுவனத்தார் ஆகிய அனைவர்கட்கும் கழகத்தாரின் அன்புகலந்த நன்றி என்றென்றும்
உரித்தாகுக.
இம் மலர் வெளியீட்டு விழாவையொட்டி நடத்தப் பெற்ற திருவள்ளுவர் திருநாள்
விழாக் கட்டுரைப் போட்டி, புத்துரைப் போட்டிகளில் பேரார்வத்துடன் பங்கு கொண்டவர்
களுக்கும்

அக்கட்டுரை,

புத்துரைகளை

மதிப்பீடு

செய்த

அறிவு

சான்ற

நடுவர்களுக்கும்

கழகத்தாரின் நன்றி உரித்தாகுக.

சென்னை-1, }

15-10-1968,

சைவசித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகத்தார்

திருவள்ளுவர்
கட்டுரை,

இருநாள்
புத்தூரைப்

விழா

போட்டி,

தெள்ளு தமிழ்க் கவிஞர் வள்ளுவர் திருநாளை யொட்டிச்சென் ற 1964ஆம் ஆண்டு
சூன் திங்களில் திருக்குறள் கட்டுரைப்போட்டி நடத்தப்பெற்றது.
அதன் முடிவுகள் கீழே
கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

ளத

கு
க

ம்
ஒட டட

கட்டுரைகளை

மதிப்பிட்டுதவிய

நடுவர்கள்

ஆட்சிமொழிக் காவலர் திரு.கீ. இராமலிங்கனார், எம்.ஏ.
பேராசிரியர் திரு. அ. மு. பரமசிவானந்தம்,

எம்.ஏ., எம்.லிட்,

9
திரு. மா. இராசமாணிக்கம், எம்.ஏ.
திரு. ௧. த. திருநாவுக்கரசு, எம்.ஏ., எம்.ஏ., எம்.விட்.
திரு. வே, தா. கோபாலகிருஷ்ணன், எம்.ஏ.
கழகப்புலவர் இரு, ப. இராமநாத பிள்ளை.

முதல்பிரிஷக் கட்.௫ரைகள்
இப்பகுதியில்
கட்டுரைக்கும்

ஒவ்வொரு

தலைப்பிலும்

தலைப்பு
உய கசன்
க ee Ot

பரிசு

பெறற்குரிய

சிறந்த

ஒவ்வொரு

ரூ. 50 பரிசளிக்கப்பெறும்,

பரிசு பெற்றவர்

திருக்குறளும் சைவமும்

திரு. சொ.

திருக்குறளும் வைணவமும்

(பரிசு பெறற்குரிய சிறந்த கட்டுரை வரவில்லை).

திருக்குறளும் பெளத்தமும்

திரு. பொ. வே, இராசகுமார், மேலைமாம்பலம், சென்னை,

திருக்குறளும் சமணமும்

சிங்காரவேலன், எம்.எ. மாயூரம்.

(

்

)

திருக்குறளும் கிறித்துவமும்

திரு. அமலபாக்கியராசு, இராயபுரம், சென்னை.

திருக்குறளும் இஸ்லாமும்

திரு. ரா. ராகவன், கோடம்பாக்கம், சென்னை,

திருக்குறளும் பகவத்கீதையும்

திருமதி பா. செளந்திரா, எம்.ஏ.,

தென்சருக்கை, தஞ்சை.

சிறப்புப் பரி சூ. 50
இப்பகுதியில் பரிசுபெறும் கட்டுரைகளுள் முதற்றரமாக மதிக்கப
்பெறும் ஒரு
கட்டுரைக்குச் சிறப்புப் பரிசாக வழங்கப்பெறும் ரூ. 50-ஐத் “திருக்குறளும்
 சைவமும்” என்ற

கட்டுரை எழுதிய திரு. செ.

சிங்காரவேலன் எம்.ஏ., அவர்கள் பெறுகிறார்.

இரண்டாம்
.

இப்பிரிவுக்

கட்டுரைகளுள்

பிரிஷக் கட்டுரைகள்
மிகச் சிறந்த மூன்று

இரண்டாம் மூன்றாம் பரிசுகள் பெறுகின்றன.

கட்டுரைகள்

முறையே

முதல்

திருவள்ளுவர் திருநாள் வீழா--கட்டுரை, புத்துரைப் போட்டி
பரிசுத் தொகை

பெறுபவர்

. கட்டுரைத் தலைப்பு .

எம்.ஏ.

1ஆம் ரூ. 100 திரு. வீ.ப.கா. சுந்தரம்,

குறளில் மட்டும் வழங்கும் சொற்கள்

மதுரை.

2ஆம்
8ஆம்

,
,

75
50

திரு. கவியோகி சுத்தானந்த
திரு.க. வீரகத்தி,
்

பாரதியார்
'யாழ்ப்பாணம்.

்

பிறமொழிப்

பழமொழிகளில்

குறட்

கருத்துக்கள்.
பரிஉரையில் இலக்கணக்
குறிப்புக்கள்.

து. இப்
திருக்குறள் பூத்துரைப் போட்டியின் முடிவு கீழே கொடுக்கப்பெற்றுள்ள
காணப்
புத்துரைகள்
வகையான
408
கொண்டனர்.
கலந்து
போட்டியில் நூற்றொருவர்
உரைகளுக்குப் புதிய
பழைய
குறளுக்குள்ள
எனினும் பெரும்பாலானவை
பெற்றன.
இருப்
புத்துரைகளாகக் காணப்பட்டவை மிகச் சிலவே.
விளக்கங்களாக அமைந்தனவே.
பினும் ஊக்கத்துடன் இத்துணைப் பேர் எழுதி யனுப்பியமையை இக்குழு பாராட்டுகிறது.
கீழ்க்கண்ட ஐவர் எழுதிய ஆறு

புத்துரைகள்

பரிசு பெறுதற்கு

உரியவாகின்றன.

ஒவ்வொரு புத்துரைக்கும் ரூ. பத்து பரிசளிக்கப் பெறும்.
பரிசு பெறுவோர்

“ருறள் முதற்குறிப்பு

திருமதி. அம்புசம், பழைய வண்ணை, சென்னை.

குணமென்னுங் குன்றேறி”

திரு. சி. அன்பான ந்தம், பினாங்கு, மலேயா.

தீயவை தீயபயத்தலால்”

வித்துவான் ஆ. பழம்நீ, முத்துப்பட்டினம், காரைக்குடி.
கவியோகி சுத்தானந்த பாரதியார், அடையாறு.

அறவாழி அந்தணன்”
'ஓர்த்துள்ளம்” “தோன் றிற்புக”

திரு. கீ. இராமலிங்கனார், செனாய்நகர், சென்னை.:

“இல்வாழ்வான்

என்பான்”

நடுவராயிருந்தோர்
பன்மொழிப்புலவர் திரு. கா. அப்பாத்துரையார்.

கழகப் புலவர் திரு, ப. இராமநாத பிள்ளை.
பண்டித வித்துவான் திரு ஆ. பொன்னுசாமிப் பிள்ளை.

1968

அக்டோபர்

14ஆம்

சூறிப்பர
நாள் சென்னையில் : நடைபெற்ற

திருவிழாவிலே தமிழகச் சட்ட அமைச்சர் மாண்புமிகு- 0௪.
தமிழகப் பொதுப்பணி

மாதவன் அவர்கள்

திருவள்ளுவர்
தலைமையில்

அமைச்சர் மாண்புமிகு கஃஞர் மு. கருணுநிதி அவர்கள் நூற்காட்சியைத்

திறந்துவைத்துப் பரிசுக்குரியவர்களைப் பாராட்டிப் பரிசுகளை வழங்கினார்.

திருவள்ளுவர் திருநாட்கழக வரலாறு
திருநெல்வேலித் தென்னிந்திய சைவசித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம் 1920 செப்டம்பர்த்
திங்களில் திருநெல்வேலியில் பதிவு செய்யப் பெற்றுத் தமிழ்ப் பணிபுரியத் தொடங்கியது.
1981 - பிப்ரவரித்
திங்கள்
சென்னையில்
அதன்
கிளைநிலையம்
நிறுவப்பெற்றது.

திரு.
திரு.

வ.

வ.

திருவரங்கம்பிள்ளை

சுப்பையா

சென்னைக்

அவர்கள்

கழக

கிளைநிலைய

முகவராவும்

அமைச்சராகவும்,
கழகப்

அவர்

தம்பியார்

பணியினைச்

செவ்வனே

செய்துவருவாராயினர்.'
திரு.

வ.

சுப்பையா

தாம்

கல்வி

பயிலும்போதே

தெய்வப்

புலவர்

இருப்பது

என்ன

திருவள்ளுவர்

அருளிய திருக்குறளின்
தனிப்பெருமையினை உணரலானார். ஒருநாள் அவர் தம் உறவினர்
திரு. சி. பி. சுப்பையா பிள்ளை அவர்கள் தம் உள்ளங் கைக்குள் ஒரு சிறிய

வழக்கறிஞர்
நூலை

வைத்துக்

கொண்டு

“தம்பி!

என்

கைக்குள்

?

சொல்லும்"

என்றனர்.
அதற்கு அவர் “எனக்குக் குறி சொல்லத் தெரியாதே” என்றனர்.
உடனே
அவர்கள் கையை விரித்துத் தாம் வைத்திருந்தது செகப்பிரியர் எழுதிய “ஒதெல்லோ

(Othello)?

என்னும்

கொண்டதாகும்.

நாடக

நூலாகுமென்றனர்.

அஃது

அந்

நாடக

முழுமையும்

அதைக் கண்ணுற்றதும் வியப்படைந்து நம் தெய்வப்பனுவல் திருக்குறள்

இதே வடிவில் அச்சிடப் பெறின் எவ்வளவு நன்றாயிருக்கும் என்று சொன்னார். “தம்பி!
இப்படித் திருக்குறள் வெளிவரத் திருவருள் புரியட்டும்? என்று பிள்ளை அவர்கள்
மகிழ்வுடன்

கூறினர். :

இறைவன்

்

திருவருளால் திரு.

வ.. சுப்பையாவுக்குச்

நூற்பதிப்புக் கழக முகவராகப் பணிபுரியும்

சிறிய

அளவிலே
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சென்னையில்

ஏற்பட்டது.

படிகள் அச்சிட்டு இரண்டணா

அதனை விவிலிய நூலைப்போல்
யிட்டனர். ரெவரண்ட் பாப்ளி
வழங்கினர்.

நூல்

வாய்ப்பு

சைவசித்தாந்த

1924இல் . திருக்குறளைச்

அடக்கவிலை வைத்து

விற்றனர்.

உயர்ந்த கட்டடஞ் செய்து பரிசுப் பதிப்பாகவும் வெளி
உட்பட அறிஞர் பலர் அதனைக் கண்டு பாராட்டுரை

1927ஆம் ஆண்டு சொல்லின் செல்வர் டாக்டர் சேதுப்பிள்ளை எழுதிய “திருவள்ளுவர்
நயம்” என்ற நூலையும், 1928இல் பேராசிரியர் கா. சுப்பிரமணியபிள்ளை, எம்.ஏ.,

எம்.எல்., எழுதிய திருக்குறள் பொழிப்புரை''யையும் அச்சிட்டு வெளிப்படுத்தினர். பொழிப்
புரையை 5000 படிகள் அச்சிட்டு 8 அணா அடக்கவிலை வைத்துப் பரப்பினர். திருக்குறள்

மூலத்தைச் சிறிதும் பெரிதுமாகப்
மலிவு விலைக்கு விற்று வரலானார். '

பல

அளவுகளிலும்

பல்லாயிரம்

1982இல் திருக்குறளைப் பரப்புதற்கு நாட்குறிப்பு வெளியிடுவது
என்று கருதித் “திருக்குறள் நாட்குறிப்பு” வெளியிடலானார்.

படிகளை

நல்ல

அச்சிட்டு

முறையாகும்

நாள் ஒன்றுக்குக் கருத்துரையுடன் ஒரு குற்ளாக 4 ஆண்டுகளில் 1880 குறட்பாக்
களையும் கற்கும் வகையில் நாட்குறிப்பு வெளியிடலானார்.
திருக்குறள் பாக்களிலிருந்து

நிறைவான பொருளுள்ள 3 சீர், 4 சீர் தொடர்களைப் பொறுக்கி எடுத்து முச்சீர் மணிகள்,
நாற்சீர் மணிகள் என்னுந் தலைப்புக்களில் பொழிப்புரையுடன் பதித்து வெளியிட்டனர்.

1995இல் மிகச் சிறிய 2'”)13”” அளவில் முன்னே கூறிய ஒதெல்லோ நாடகநூலைப்
போன்று அச்சிட்டு வெளிப்படுத்தினர். திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரையினை ரூ. 1-50

திருவள்ளுவர் திருநாட்கழக வரலாறு
அடக்கவிலை

விற்று

வைத்து

வந்தனர்.

விற்றதோடு

பரிசு

வழங்குதற்கேற்ப

இவ்வகைகளிலெல்லாம்

அளவு தமிழ், மக்கள் அதன்

திருக்குறளை

ஒப்புயர்வற்ற

என்று வருந்துவர்:

உயர்ந்த

அச்சிட்டுப்

பெருமையினையும்,
்
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கட்டடம்

செய்தும்

பரப்பினும் போதிய

பயனையும்

உணரவில்லையே

்

ஊர்கடோறும், பள்ளிகடோறும் திருவள்ளுவர் கழகம் நிறுவப் பெறுதல்வேண்டும்
என்றும், மொழிபெயர்க்கப் பெறாத உலகமொழிகளில் திருக்குறள் வெளிவருதல் வேண்டு
மென்றும்,
திருக்குறள் ஒவ்வொரு
தமிழன் கையிலும் இருத்தல் வேண்டுமென்றும்

திரு. வ. சுப்பையா கருதினர்.

இக்கருத்துக்களைப் பற்றி 17-1-1986இல் இவர் தம் உற்ற

நண்பரும், சென்னை அஞ்சல் ஆட்சித் துறைத் தலைமைச் செயலகத்தில் தலைமை எழுத்த
ராகப் பணிபுரிந்துவந்தவருமான தருமபுர ஆதீனப்புலவர் திரு. காழி. சிவ. கண்ணுசாமிப்
பிள்ளை, பிஏ., அவர்களிடம் தெரிவித்தனர். . இருவரும் கலந்து பேசியதன் விளைவே
* திருவள்ளுவர் திருநாட்கழகத்தின்?” தோ ற்றமாகும்,

,

தமிழ்ப் பேராசிரியர் திரு. கா. நமசிவாய முதலியார் தலைவராகவும், வித்துவான்
பாரிப்பாக்கம் கண்ணப்ப முதலியார் செயலராகவும், காழி. சிவ. கண்ணுசாமிப் பிள்ளை, பி.ஏ.,
டி.

செங்கல்வராய

பிள்ளை,

பி.ஏ.,

எல்டி.,

மா.

பாலசுப்பிரமணிய

முதலியார்,

எம்.ஏ.,

ஆகிய மூவரும் துணைச்செயலராகவும், திரு டி. சிவராம சேதுப்பிள்ளை.
எம்.ஏ., பி.எல்,
திரு. வி.. கலியாணசுந்தர முதலியார், டாக்டர் எஸ். கிருட்டிணசாமி ஐயங்கார், எம்.ஏ.,

௪. சச்சிதானந்தம் பிள்ள, பி.ஏ., எல்.டி. ரெவரண்ட் எச். ஏ. பாப்ளி ஆகிய ஐவரும்
துணைத்தலைவர்களாகவும், வ. சுப்பையா பொருளாளராகவும், புலவர்
மயிலை
சிவமுத்து,
பன்மொழிப் புலவர் தெ. பொ. மீனாட்சிசுந்தரனார், பி.எ., பி எல்., பரலி ௬, நெல்லையப்பர், புலவர் மே. வீ. வேணுகோபால பிள்ளை, புலவர் சிவ. அருணகிரிநாதர்,
முதலியார், எம்.ஏ. எல்.டி.,
டி. செங்கல்வராய பிள்கா, பி.ஏ., எல்.டி.,
முதலியார், பு. பா. கோபால்ரத்னம், டி. செங்கல்வராயன், பி௭., பி.எல்.,

மணி கோடீசுர
டி. துரைசாமி
பி. சி. மாணிக்க

வாசக முதலியார், வித்துவான் ஆர். எஸ். சாம்பசிவ சர்மா, இ. டி. இராசேசுவரி அம்மை
யார், எம்.ஏ. ஆகியோர்
உறுப்பினர்களாகவும் தேர்ந்தெடுக்கப் பெற்றுச் சென்னையில்
திருவள்ளுவர் திருநாட்கழகம்'” பணியாற்றத் தொடங்கியது.
.
சென்னைப் பவழக்காரத் தெருவிலுள்ள சைவசித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகக் கட்டிடம்
திருநாட் கழகத்துக்குப் பணிமனையாக உதவப் பெற்றது.
திருவள்ளுவர் திருநாளை
மிகவுஞ் சிறப்பாகச் சென்னையிலே கொண்டாடவும், தமிழ் நாடெங்கணும் அதே நாளில்
கொண்டாடச் செய்யவும், '*திருவள்ளுவர் நினைவு மலர்? ஒன்று , வெளியிடவும் திட்டம்
வகுத்துத்
திருவள்ளுவர்
திருநாட்கழகத்துக்கு ' உறுப்பினர்களும்,
காப்பாளர்களும்,
வாழ்நாள் உறுப்பினர்களும் சேர்க்கப்பெற்றனர்.
.
முதலாண்டுத் திருவள்ளுவர் விழா 1988 மேத் திங்கள் 18, 19ஆம் நாட்களில் சென்னை-1:
பச்சையப்பன் கல்லூரி மண்டபத்திலே மறைத்திரு மறைமலை யடிகளார் தலைமையில் மிகவுஞ்
சிறப்பாகக் கொண்டாடப் பெற்றது.
விழாவிலே வரலாற்றுப் பேராசிரியர் வி. அரங்காச்

சாரியர்,

திரு. க. ப. சந்தோஷம் (மகிழ்நன்),

திரு

பா. தாவுத்ஷா

(ஆசிரியர்,

தாருல்

இஸ்லாம்), திருவாட்டி மீனாம்பாள் சிவராஜ், .புலவர் கா. ர. கோவிந்தராச முதலியார்,
திரு. ௪. சச்சிதானந்தம் பிள்ளை ஆகியோர் சொற்பொழிவாற்றினர். அவ்விழாவை யடுத்துத்
“திருவள்ளுவர் நினைவு மலர்?” அச்சிட்டு வெளியிடப்பெற்றது.
அதன்கண்
திருக்குறள்
1880 பாக்களும், திருமயிலையிலுள்ள திருவள்ளுவர் திருக்கோயில், அதனுள் அமர்ந்திருக்
கும் திருவள்ளுவர் திருமேனி இவற்றின் படங்களும், அற்றைநாள் வரை திருக்குறளைப்
பதிப்பித்தல், அதற்கு உரை எழுதுதல், அதனை ஆராய்ந்து கட்டுரை வரைதல், அதனைப்
பிறமொழிகளில் பெயர்த்தல் ஆகிய துறைகளில் திருக்குறளுக்குத் தொண்டாற்றியுள்ள

அறிஞர் பெருமக்களின் உருவப்படங்கள்

முதலியனவும், திருக்குறள் பயின்ற முதுமொழி
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திருவள்ளுவர் திருநாள் விழா மலர்

வெண்பாப்

நூல்களிலிருந்து

போன்ற வெண்பா

ஒவ்வொரு

செய்யுளும்,

தமிழிலும்

பிற”

மொழிகளிலும் வெளியிடப்பெற்ற திருக்குறள் பதிப்புக்களைப் பற்றிய விளக்கக் குறிப்பும்,
, தமிழ்நாட்டறிஞர்களும், பிறநாட்டறிஞர்களும் கூறிய புகழ்ப்பூந்துணர்களும், . இசைப்பாக்"
களும், முதலாண்டு விழாத் தலைவர் மறைத்திரு மறைமலையடிகளார் தலைமையுரையும்,
வரவேற்பாளர், பேச்சாளர் சொற்பொழிவுக் குறிப்புக்களும், கண்கவர் வனப்புடன் அச்சிடப்
பெற்றுள்ளன.

*இதுகாறும் இத்தகைய மலர் வெளிவந்ததில்லை' என்று யாவரும் போற்றும் வகையில்
உயர்ந்த கட்டடஞ் செய்து 9 அணா அடக்கவிலை வைத்து 5000 படிகள் வெளியிடப்பெற்றன.
திருவள்ளுவர் திருநாட்கழகத்தினர் விரும்பியவண்ணம் தமிழகத்தில் பல ஊர்களிலும்,

பல பள்ளிகளிலும், பிற மாநிலங்கள், பிறநாடுகளிலுள்ள சிற்சில ஊர்களிலும் அதே
நாட்களில் திருவள்ளுவர் திருநாள் கொண்டாடப்பெற்றது.
திருவள்ளுவர் கழகங்கள் பல
திரு நாட்கழகம் தொடங்கு
இத்திருவள்ளுவர்
நிறுவப்பெற்றன.
ஆங்காங்கே நிலையாக

“திருவள்ளுவர் கழகம்'' நிறுவப்பெற்றதாகத்

வதற்குமுன் தென்காசியில் மட்டுமே 1921ல்

தெரிகிறது.

பள்ளிகளிலும்,

கல்லூரிகளிலும் , திருவள்ளுவர்

விழாவை

மாணவர்

கொண்டாடத் தொடங்கினர். 1947இல் கல்வியமைச்சராயிருந்த திரு. தி. ௬ அவிநாசி
லிங்கம் செட்டியார் பி.ஏ., பி.எல்., அவர்கள் தமிழகப் பள்ளிகளில் திருக்குறளைக் கட்டாய
மாகப் பயில்வதற்குத் திட்டம் வகுத்தனர்.

பயின்று

வருகின்றனர்.

திருவள்ளுவர்

அதனால் பள்ளிகளில் மாணவர்கள் திருக்குறள்

திருநாட்கழகத்தால்

ஏற்பட்ட

நனமைகள்

பலப்பல. முதலாண்டு விழா முடிந்த பின்னர்ப் பேராசிரியர் கா. நமசிவாய முதலியார்
அவர்கள் இறையடி சேரவே திரு. வி. கலியாணசுந்தர முதலியாரவர்கள் திருநாட்கழகத்
தலைவராயினர்.

இரண்டாவது ஆண்டு
பச்சையப்பன் கல்லூரி

திருவள்ளுவர் விழா 1990 சூன் திங்கள் 4ஆம் நாள் சென்னைப்
மண்டபத்திலே முதுபெரும்புல்வர் டாக்டர் ௨. வே, சாமிநாதையர்

அவர்கள் தலைமையில் நடைபெற்றது. அவ்விழாவிலே கன்னிமாரா நூல்நிலைய நூலகர்
திரு. ஆர் ஜனார்த்தனம் நாயுடு அவர்கள் Tiruvalluvar an International Poet creirm
தலைப்பில் ஆராய்ச்சி உரை நிகழ்த்தினார்கள். திருவாட்டி பண்டிதை கிருஷ்ணவேணி
அம்மையார், புலவர் திரு ,அ. வரதநஞ்சைய பிள் ஆகியோரும்
சொற்பொழிவாற்றி
னார்கள்.
.
மூன்ருவது ஆண்டுத் திருவள்ளுவர் diyn

மாவட்டம்

பாகனேரியில்

கோலை

1637 Gos திங்கள்

சிவக்கவிமணி

அவர்கள் தலைமையில் நடைபெற்றது.

92ஆம் நாள் இராமநாதபுர ।

9, கே. ஈப்பிரமணிய

முதலியார், பி.ஏ., பி எல்,

அவ்விழாவிலே சொல்லின் செல்வர் ரா. பி. சேதுப்

, பிள்ளை, பண்டித அ. நடராச பிள்ளை ஆகியோர் சொற்பொழிவாற்றினர்.
திருவள்ளுவர் திரு நாட்கழகம் அமைவுற்றது.

திருவள்ளுவர் புகழ் ஓங்குக.

அத்ன் பின்னர்த்

கழகம்

திரு.

வ.

நிறுவிய

செயலாளர்

திருவரங்கம்

(ஆட்சிக் காலம்

பிள்ளை

1920 - 1944)
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₹ அமமா

உள்ளுறை
பருதி

௬

திருக்குறள் மூலம்

ஒருகுறட் பொருள் வளம்
திருவள்ளுவ மாலை

௯௦
௪௯

புகழ்ப் பூந்துணர்

குறள் பயில் வெண்பா நூல்கள்

௧௧.௮)

குறள் மிளிர் பா

௧௨௦
௧௨௪
௧௨௮

குறள் இசைப் பாக்கள்.

|

குறள் நூற் பட்டி

|

நூற்பட்டியின் ஆசிரியர்
குறள் கட்டுரைப் பட்டி

நூற் பெயர் அகரவரிசை

௧௪௮

௧௫௩.

திருக்குறட் சிந்தனை

௧௬௫

குறள் முச்சீர் மணிகள், நாற்சீர் மணிகள்

.

௧௬௬

துதி உட

ஒரு புரட்சி

ட்ட

_டாக்டர் மு: வர்த்ராசனார்

திருவள்ளுவரும் இந்நாளைய கல்விக் கொள்கையும்
_திரு. தெ,

பொ.

மீனாட்சிசுந்தரனார்

' திருவினுக்கும் ஒரு கயிறு
.பேராிரியர்.

கோ. சுப்பிரமணிய

12

பிள்ளை

இந்திய வழிகாட்டி
டாக்டர்

17

வ, சுப. மாணிக்கம்

வள்ளுவர் வகுத்த “திர”

பேராசிரியர். ௮. மு. பரமசிவானந்தம்

'

22

வள்ளுவர் காட்டும் சமயக் கருத்துக்கள்
-உரைவேந்தர்

திருவள்ளுவனாரின்
-பெருமழைப்

ஓளவை

சு. துரைசாமிப்

பிள்ளை

25

சிறப்பியலுட் சில
புலவர் பொ.

வே.

சோமசுந்தரனார்

29

திருக்குறளிற் பொது நோக்கம்
பேராடரியர் சரவண

ஆறுமுக

முதலியார்

24

திருக்குறட் சிறப்புச் சொற்களும் சொல்லாட்சியும்
பண்டித

ஞா.

தேவநேயப்

பாவாணர்

47

'வருக திருக்குறள் ஆட்சி நலம்
_-சவியோகி சுத்தானந்த

பாரதியார்

45

திருவள்ளுவரின் அரசியற் கோட்பாடு
பன்மொழிப்

புலவர்

கா,

அப்பாத்துரை

51

1. M.

Dr.

ட்

P. MAHADEVAN,

Madras-5

M. A., PH. D.,
Director,

Tiruvalluvar
that
to hear
am glad
The message of Tiruvalluvar is for

T
Madras.

“to

message

spread his

’ Souvenir

this

to mark

R. E. ASHER,

in
to be celebrated
day is
all mankind and hence efforts

I welcome

success,

deserve

1965

:

;

Study in Philosophy,
University of Madras.

December,

4th

்

for Advanced

Centre

publication

the

of a

occasion.

8.A., Ph.p.

Lecturer.in Tamil,

Trivandrum

;

:

School of

Oriental and African Studies

:

6th

May,

1964

University of London.

definition of

«<Qne

world

agreat

classic

could

‘a work that

be

has

Tirukkural certainly has this quality
universal and perennial appeal’.
form he
control of the difficult
author’s masterly
in addition to the
be
still
should
chose. . It is appropriate that the memory of such a poet

periodically celebrated,
on Tiruvalluvar Day’’.

and Iam

happy to hear of the proposal to do this

C. G DIEHL
Uppasala

Mission,

Church of Sweden

11 April, 1967

Upadsalas

SWEDEN.

‘

has

Tiruvalluvar

earned

by his

his fame

in South India long ago,
of ethics prevailing
an eye
admiration of many friends by having

and

Unforgettable
these

worthy

of praise

from

comprehensive

people

all

over

the

world

are

்

lines.

6 அமிழ்தினு
சிறுகை

Prof. H. DANIEL

மாற்ற

யளாவிய

வினிதேதம்

மக்கள்

கூழ்.”

SMITH
Syracuse

315, H. B. Crouse Hall, Syracuse
University,

SYRACUSE,

presentation

but he has won the love and
for simple human concerns.

6th

December,

1965

13210 U.S.A.

I send youmy

felicitations

on

the

occasion

of the

TIRUVALLUVAR

DAY

CELEBRATIONS. You may be interested to know that I have introduced my
American students of Hinduism to an English translation of the Tirukkural
much to their delight and edification.
Those of us attempting to perceive
however dimly glimmerings of Hinduism are
‘light of the Tirukkural before the world.
study
and
scholarship,
and be
enabled

esteemed work.

indebted
to those who keep the
May you continue to encourage
to publish
editions
of
that

fa

—

திருவள்ளுவ மால்
[ திருவள்ளுவ

மாலை

பாடிய

[எண்:
அக்காரக்கனி

நச்சுமனூர்

அசரீரி
அரிசில்

கிழார்

முற்காலப்

பக்க

புலவர்கள்]

எண்]

இக

தேனிக்குடிக் கீரனார்

fe

தொரடித்தலை விழுத்தண்டிஞர்

;

இ௪

@o

Px

நக்கீரர்

a

இக

ஆசிரியா் நல்லந்துவனார்

௫௦

நச்சுமனூர்

ஆலங்குடி வங்களார்
இடைக்காடர்
இழிகட். பெருங்கண்ணனார்
இறையனார்
உக்கிரப்பெருவழுதியார்
உருத்திரசன்ம சண்ணர்

ட-

நத்தத்தனார்

௫௦.

இ௨
இக

நப்பாலத்தனார்
நரிவெருஉத்தலைடார்

இச
இக

Fe
௫௯
6௦

நல்கூர்வேள்வியார்
நாகன் தேவனாம்
நாமகள்
இ

Ga

யரணர்

Pea

€௦

பாரதம் பாடிய பெருந்தேவனார்

Go

ஒளவையார்

டஇ௨

பெருஞ்சித்திரஞார்

௦

கபிலர்.
கல்லாடர்
கவிசாகரப் பெருந்தேவனார் |
சுவுணியனார்
களத்தூர் சழார்
த்துக் காரிக்கண்ணனார்
காவிரிப்பூம்பட்டின

Fe

பொன்முடியார்

சாக

en

யோக்கியர்

௫௦

இக

மதுரைத் தமிழாகிரியர் செங்குன்றூர் கிழார்

Ge

௫௨

மதுரைத் தமிழ் நாகனார்

இக

waleord

உறையூர் முதுகூற்றனர்
எரிச்சலூர்

மலாடனார்

@o
ளக
கிஸ்

Go

urenrhilueyt

@e.

௫௦

மதுரைப் பெருமருதனார்

@e

@o
இக

மதுரையறுவை வாணிகன் இளவேட்டஞார்
மருத்துவன் தாமோதரனார்

@e
௪௯

இக

மாங்குடி

கோதமஞார்

௫௦

மாமூலஞார்

கோவூர் கிழார்
அிறுமேதாவியார்
சீத்தலைச் சாத்தனூர்
செயலூர்க் கொடுஞ் செங்கண்ணார்
செயிர்க் காவிரியார் மகனார் சாத்தனார்

இச

முகையலூர்

கரந்தையார்

குலபதி நாயனார்
கொடிஞாழன் மாணிபூதனார்

[| திருவள்ளுவ

ராலை

வெண்பா

அரசு,

புலவர்

இராம

கணபதி

இராமசாமிப்

புலவர் (சு. ௮)

இராமநாத பிள்ளை (ப)
இராமநாதன் செட்டியார்

இராமநாதன்
இளஞ்சேரன்

். உலகநாதன்
கத்தசாமிப்
காமாட்சி

செட்டியார்
(கோவை)

(தணிகை)
பிள்ளை

(௮)

குமாரசாமி

(௮)

இருஷ்ணசாமி தாயுடு (௮)

(லெ. ப. ௧௫௬)

(வே)

Go

சறுகருந் தும்பியார்

௦

மோசிகீரனார்

®o

வண்ணக்கஞ்சாத்தனார்

@a

இக

வெள்ளி

Go

வீதியார்

@s

பாடிய
இஈ
@e
Ge
இ௬

அருணாசலம் பிள்ளை (மு)

௦
ஆ

௪௯

‘Os

அப்துல் கபூர் சாஹிப் (பி.வி)
அரங்கசாமி (இராூிபுரம்)

மருதனார்

பிற்கால, இக்காலப் புலவர்கள்|

குழந்தை (புலவர்)

இத்

கோவிந்தன் (பெ)
கோவேந்தன் (த)
|
சட்டைநாதத் தம்பிரான்
சிங்காரவேலன் (சொ)

.

Ge

தம்பரநாதன்

Ge

அசிவப்பிரகாசனார் (சுகவனம்)

௧௫

சிவலிங்களுர்

இக.

செட்டியார் (௮)

Ox
Ga
இஉ
௪

@e.

(ஆ)

'

ER

இடு

சீனிவாசராகவன்

(௮)

@n.

Ge

சுத்தானந்தபாரதியார்

௫௬

சுப்பிரமணிய

பிள்ளை

Gu.
(கோ)

இ௫

சுப்பிரமணியம்

இ௪
Ga

செங்கல்வராய பிள்ளை (வ.
சேதுராமன் (அருட்கவி)

Gu.

(புத்தனேரி)

Ga
௪.)

(இச
கடு

16

திருவள்ளுவர்

சோமசுந்தரனார் (பொ. வே)

Ge
இடு
இ
இடு

சோமு (மீ. ப)
்
ஞானப்பிரகாச தேசிகர் (தவத்திரு)
தண்டபாணி தேசிகர் (௪)

Ox

தமிழழகன்
் துரை

(டாக்டர்.

அரங்கனார்

௪)

(ஒளவை.

பிள்ளை

துரைசாமிப்

இ...
..இ௪
Ge.

மொ. அட.

தேச விநாயகம் பிள்ளை (கவிமணி)
தேவநேயப்பாவாணர் (ஞா)
நடேச முதலியார் (௮)

இக.

இடு

,தவநீத கிருட்டிணன் (௮. ௧.)

௬

பெருமாள்

டு

திருநரள் விழா மலர்
பொன்னுசாமிப்
மயிலை

பிள்ளை

(ஆ)

சிவமுத்து

மீனாட்சி சுந்தரனார் (தெ.

பொ)

மூருகதாச ஐயா (தி. செ)
வச்சிரவேல் முதலியார் (௧)
வரதராசனார் (டாக்டர். மு)
வரதராஜ ஐயர் (௪. எஸ்)
வேங்கட ராமையா (கா. ம)
வேழவேந்தன் (கா)
ஜகந்நாதன் (௫. வா)
ஜெகவீர: பாண்டியனார்

புந்துணர்
_ புகழ்ப்
அருங்கருத்துக்கள் வழங்கிய அறிஞர்கள்]

(௧)

[குறன்பற்றி

[எண்
(பண்டிதை)

அம்மையார்

.அசலாம்பிகை

அண்ணாதுரை (அறிஞர். சி. என்)
அந்திரோனவ்

(எம்)

௮)

(கொ.

செட்டி

அப்புஸ்வாமி (பெ. நா.)
அமிர்தம் சுந்தரனார்
அரசஞ்

கவிராயர்

எஸ்):
்

ரா)

(மு.

அருணாசல தேசிகர் (சோ)
அவினா?லிங்கம் செட்டியார் (தி. ௪)
ஆரோக்கியசாமி (டாக்டர் எம்)

ஆறுமுக

முதலியார் (சரவண)

இரத்தினவேலு

(ஈக்காடு)

முதலியார்

இராகவையங்கார்

ம)

இராமநாத பிள்ளை (ப)
இராமலிங்கத்தம்பிரான் (கொ)
இராமலிங்கம் பிள்ளை (வெ)
(2)

வே)

௮௨

து)

கதிரேசச் செட்டியார் (பண்டிதமணி
கந்தையா பிள்ளை (ந. ச)

gp)

கருணாநிதி (கலைஞர். மூ)
கலியாணசுந்தர முதலியார் (இரு. வி
கலியாணசுந்தர முதலியார் (பூவை)
கனகசுந்தரம் பிள்ளை (தி. த)
கிருஷ்ணசாமி

ஐயர் (டி.

எம்)

கஇிருஷ்ணமாச்சாரி(வி)

கிருஷ்ணமூர்த்தி (கல்)
குஞ்சிதபாதம்

(வை)

குமரகுருபரன்

பிள்ளை

(டி. எம்)

புலவர் (௮)

குன்றக்குடி அடிகள்

(டாக்டர்.

இராமசாமி ஐயங்கார் (சரக்கை)
இராமச்சந்திர முதலியார் (முடிச்சூர்)
இராமச்சந்திரன் செட்டியார் (A. arth)

இராமலிங்களுர்

(த.

(பாரிப்பாக்கம்)

குழந்தை (புலவர்)

இராகவையங்கார் (ரா)
இராசமாணிக்கம் (மா)
இராசமாணிக்கனார்

முதலியார்

குமாரசுவாமிப்

(மு)

பிள்ளை

கண்ணப்ப முதலியார் (பாலூர்
கண்ணுசாமி (காழி. சிவ)

Qe

(எஸ்.

பிள்ளை (தி)

உமரமகேசவரம்

௬௮

௫௯

அருணடிரிநாத முதலியார்
அருணடிரிநாதர்

எண்]

இலக்குமண
கண்ணப்ப

௧௬௦௧

சண்முகனார்

அருணாசலக்

கடு
டு:

அப்துல் மஜீத் (ஜனப்)
அப்பாய்

: பக்க
௮௨

ன

இராஜேஸ்வரி அம்மையார்
இலக்குவனார் (டாக்டர் A)

கு

(ஈ. த)

கோவிந்தராஜ
சங்கராசாரிய

சச்சிதானந்தம்

முதலியார்
பிள்ளை

சண்முக

ர)

(வை.

மு)

(௪)

சடகோபராமாநுஜாசாசி
சண்முகசுந்தர

(கா.

சுவாமிகள்

முதலியார்

(வல்லை)

தே௫கர் (சீர்காழி, வித்துவான், ம)

சண்முகஞ் செட்டியார் (ஆம். கே?
- சந்தோஷம் (மூழ்நன்) (௧. ப)
சபாபதி தமவலர்

சரவண

முதலியார்

(௮. மூ)

‘ya:

புகழ்ப் பூந்தூணர் வழங்கிய அறிஞர்கள்
சரவணமுத்துப் பிள்ளை (தி)
காந்தலிங்க சுவாமிகள்
சாமிக்கண்ணு (இ)
சாமிநாதையர் (௨. வே)

சாம்ப சர்மா (இரா.
"சிங்காரவேலு

தெய்வநாயகம் பிள்ளை (௪)
தேசிக விநாயகம் பிள்ளை (கவிமணி)

By

நடராச

௬௫

பிள்ளை (௮)

நடராஜன்

(டாக்டர்.

பா.)

௬௬

சவ)

நமச்சிவாய முதலியார் (௧)

முதலியார் (ஆ)

தவநீத கிருட்டிணன் (௮. ௧)

அக.

தல்லசாமிப் கிள்ளை (ஜே. எம்)

சிதம்பரநாதஞ் செட்டியார் (டாக்டர். ௮)

சிதம்பரனார் (௮)

நாடிமுத்துப் பிள்ளை (தஞ்சை வி)

சிதம்பரனார் (சாமி)

நாரண

துரைக்கண்ணன்

சிவகுருநாத பிள்ளை (த)

நாராயணசாமி முதலியார்

சிவஞானம் (ம. பொ)
சிவபாத சுந்தரம் பிள்ளை (௯)

நெல்லையப்ப பிள்ளை (மா. வே)
௭,

சிவலிங்கஞர் (ஆ)
சீனிவாசப்பிள்ளை (கே. எஸ்)
சுத்தானந்த பாரதியார்

சுப்பராயன் டோக்டர். பட்

Qa
௭௦

பிள்ளை (கா)

சுப்பிரமணியாச்சாரி (வெ. ௪)
சுப்புலட்சுமி அம்மாள் (ஆர். எஸ்)
சூரிய நாராயண சாஸ்திரியார் (வி. கோ)
பிள்ளை (வ. ச)

சேதுப்பிள்ளை (ரா. பி)
சொக்கலிங்கம் (ராய)
சொக்கலிங்கன் (ஆ. பழ)
சோமசுந்தர பாரதியார் (நாவலர். ௪)
ஞானசம்பந்தம்

௬டு , பர.ம௫வம் பிள்ளை (இ. ௪)
பாப்ளி (ச். ஏ)
௧௦
பாரதிதாசன்
௬௪
௬௦

சுப்பராயச் செட்டியார் (சோடசாவதானம்)

செங்கல்வராய

(9. க)

பரத்தாமனார் (௮. ௪)

சிவப்பிரகாச சுவாமிகள்

சுப்பிரமணிய

(௮. ௪)

ஞானமூர்த்தி (டாக்டர் தா. ஏ)
ஞானியாரடிகள்

௪௮
௬௮
AF
ROT

பாரதியார்

பாலசுப்பிரமணியம்

(மா)

பூர்ணலிங்கம் பிள்ளை (எம். எஸ்) .

பொன்னுசாமிப் பிள்ளை (ஆ)
மறைமலையடிகள்

் மாணிக்கம் (ஆ)
மாணிக்கம் (டாக்டர்

வ. சப)

- மாணிக்கம் (மைக்கேல் பிரான்சிஸ்)
மாணிக்கவாசகம் (இ)
மாதவையா

(௮)

மிக்கேல் (எஸ். எம்)
மீஞட்சி சுந்தரனார் (த.

பொ)

மீனாட்டு சுந்தரம் பிள்ளை (மகாவித்துவான்)
முகையதீன் சுவிராயர் (டி. எம்.)
முத்துக் குமாரசாமி முதலியார் (மயிலை. வ)

முத்துத் தம்பிப் பிள்ளை (ஆ)

சன்

தண்டபாணி சுவாமிகள்
கண்டபாணி தே௫கர் (எம். எம்)

முத்துத் தாண்டவராய

தண்டபாணிப் பிள்ளை (சொ] .

முூத்தைய நாட்டார் (௮, மா)
முத்தைய பிள்ளை (பேரா. ௮)

தாமோதரம் பிள்ளை (௪. வை)

தாவூத் ஷா (பா)

பிள்ளை

(சீர்காழி ப, ௮)

முத்தைய பிள்ளை (௮)
முத்தைய பிள்ளை (பொ)

இம்மப்ப ஐயர் (ரா)
தியாகராசச் செட்டியார் (௪)
திருஞானசம்பந்த முதலியார் (மணி)
திருஞான சம்பந்தம் (பெ)

ராமசாமிப் பெரியார் (ஈ. வெ)

தஇருநாராயணையங்கார்

ராமஸ்வாமி

திருநாவுக்கரசு முதலியார் (புழலை)
திருநாவுக்கரசு

முதலியார் (மணி)

துரைசாமிப் பிள்ளை (ஒளவை.
அுரைசாமிப் பிள்ளை (ஞா. சா)
தெய்வசிகாமணி முதலியார்

௪0௨

௬)

முருகப்ப பிள்ளை (௬)

ள்
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Rashtrapati Bhavan
New Delhi-4, October, 9, 1968.

The President

‘Thiruvalluvar Day’

is glad

tolearn

in Madras

on

that it is proposed

14th and

perpetuate the memory of THIRUVALLUVAR,
He sends

his best wishes

for success

of the

15th

to celebrate

October,

a great

poet

1968

1௦

and saint.

celebration.

NAGENDRA SINGH

P. GOVINDA
MINISTER

MENON

OF LAW:AND

. 2,

SOCIAL WELFARE

Hastincs Road,
New

INDIA

Derut-1l.

October

9, 1968.

Thiruvalluvar was agem of Indianculture,
a genius who
elevated
humanity to a high levél of spiritual awakening.
By honouring his memory
we are purifying ourselves and educating our youth. The celebrations of
14thand 15th October will help to remind our generationof their-precious
heritage and their responsibility to pass it on to the next one in state
of preservation.
‘
I wish

success

to

the

celebrations.

K. L. RAO

New

Minister for Irrigation

& Power,

Delhi

November

16,

1965

New DELHI.
Tiruvalluvar was a great Tamil saint and a poet philosopher of the
first century.
His poetical classic, Tirukkural, has made him immortal.
It is a literary treasure-a masterpiece of the choicest moral epigrams.

I am happy
Publishing
valluvar

to

know

Society,

Day’.

that

the

Tinnevelly

I wish

the

South

Ltd.,

celebration

India

Madras,
every

is

Saiva

Siddhanta

celebrating

Works

the

‘Tiru-

success.

S. L. SILAM
Lieutenant Governor

Ras Nivas
PONDICHERRY
October

9,

1968

It givesme
great pleasure
to know
that
the Tiruvalluvar Day
Celebration Committee is planning to bring
outa Souvenir
on the
15th

October, 1968, and that His Excellency Sardar Ujjal Singh,
Governor of
Madras and some of the Madras Ministers are being associated with the
function

on the

14th

October,

1968.

Tiruvalluvar
is a saint-peet
of all times
and
climes,
whose
teachings form the very embodiment of Indian, nay, wordly wisdom. His aphorisms are couched in matchless beauty and glory and so
is his
profile.
In my opinion,
if there
is one
saint whose’ practical wisdom could be
universally

bed-rock

epitome

accepted,

of Tamil

and
I wish

synthesis
the

it

is

Saint

literature,

of Indian

function

Tiruvalluvar’s.

Tiruvalluvar’s

every

life

and

success.

works

culture.

Apart

from

symbolise

being

the

the

very

-

New Delhi

*Dr. TRIGUNA SEN

Hith October, 1968

Education Minister
India
Tt

gives

celebration
have

which

great

pleasure

of Thiruvalluvar’

planned
The

me

Day

to

send

you

have

a message

in the city of Madras.

to bring out a souvenir

function

you

to commemorate

organised

symbolises

on the occasion

It is appropriate

The

hold this gifted

immortal message

ranks among
guidance

and

the

reverence

Thiruvalluvar
limitations

of

and

that the poet has conveyed

saw

women

the

time and

esteem

Tamil-speaking

in his classic,

‘‘Kural'',

universal

the

in

globe

the

and

will

particular

His life was

go

contintre

and in his

work

example

of what

& shining

to

among

the Gods

which

and

remain

transcended
he

has said about the certainty of the man, who follows the good life here
being placed

in

people

in the world had been a source of inspiration

all over

space,

and

inspired saint-poet.

the noblest literature

to men

that you

the occasion.

lovers of literature all over the world and among the

in particular

of the

himsel

on

earth

in the life hereafter,

I wish the function every success.

T: S. SOUNDARAM RAMACHANDRAN
Deputy Education Minister

Tirukkural

New Decai.
November 6, 1965

contains

truths
*

a

which

are

1

of

eternal

ச்

value.

It

is

ரு

amazing how modern and revolutionary the message of Kural is, considering
that it flowered during the period of ancient civilisation.

| What appealed to me most in Kural
human value

The
attaches

and its new meaning

ethics
great

towards

is its

revolutionary attitude to

relationship

between man and

God.

of Kural is more concerned with life in this world and
It, puts emphasis on
importance to peace and harmony.

and industry to
enterprise
human
than taking the view that poverty

doings in previous life.
and one family, ie., human

improve
and

the

diseases

It emphasises also the
—
race.

standards
are

the

of life
fruits

rather
of

evil

eternal truth of one God

.

10
“ANANDAASHRAMAM”
214, Ormes Road, Kilpauk,

JUSTICE
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ஈன்னெறி
குமிழ்

புகட்டும் கீ.இ groseser

மக்கள்

பாராட்டும்

சூல்.

அணுவைத்

துளைததேழ்

- குறுகத் தறித்த

swAnE SS
கடலைப்

BG&SGoer,

கமிழ் வேசம் என்று

புகட்டிக்

குறள்,

என்பது ஒளவையார் வாக்கு, இருக்குறள் உலகப் பொது நாலெனச் சிறப்பிடம் பெறுவதில்
காலபேதமோ, சமய வேறுபாடோ, 05௪ வித். இயாசங்களோ தடை செய்யவில்லை. இகுற்குச்
வாழ்க்கை
காரணம், வள்ளுவர் வகுத்த கூறள் நெறி யாவராலும் பின்பற்ற வேண்டி௰
கெறியென்ப? தமாம்.

உலகத்தை காம் எந்.த மனப்பான்மையோடு பார்க்கரோோமோ அதற்குக், தா.ற் போலவே
உலகமும் ஈமக்குக் காட்சி அளிக்கும் என்பது ஒரு கவிஞரின் கருத்து, இருக்குறள் கூட,
IS.
wr ASI sror Has,
படிப்பவர்களின் மனப்பான்மைக்கும், கருத்துக்கும் ஏற்றபடி
Gb Zr தருகின்றது.
gQrruéPRé
நூலின் பெருமையையும், சிறப்பையும் காட்டுகிறது.
கழகத்தார்
.நாற்பஇப்புக்
சென்ற ஆண்டு இருகெல்வேலித் தென்னிந்திய சைவசித்தாந்த
இரு.

சண்முகசுப்பிரமணியம்

இரு,

வெளியிட்டார்கள்.

அறிவுடன்
எவ்வகை

இருக்குறளை
உறவுகள்

இயற்றிய

சண்முக

காம்

சுப்பிரமணியம்

ஆராய்ச்சி செய்குதன்

உள்ளன

பலவிடங்களில்

“குறள் கூறும்

இருவள்ளுவர்

சட்ட

விகவாய்க்

எடுத்துக்

என்பைத

கழகங்களும்,

நெறி”

௪ட்ட

பூ.த்,கக,க்ைத

என்ற

கற்ற

கசடறக்

நூல்களைக்

சட்ட இயலுக்கும்

குறளுக்கும்

்

காட்டியிருக்கறுர்.

இருக்குறள் பீடங்களும் கோன்றியுள்

உலக
இருக்குறள்
சன. இருவள்ளுவர். இருநாள் விழாக்கள் கொண்டாடப்படுகின்றன.
மெங்கும் சிறப்பிடம் பெறவும், ௮.சன் கருத்துக்கள் பரவவும் நல்ல காலம் பிறந்திருக்க

தென்றே

சொல்ல

வேண்டும்.

பதிப்புக்கழக,த்.தார் இம்.த ஆண்டும்
SY

இருவள்ளுவர்

-விழாவின் கருத்துக்கள் எல்லார் மனத்திலும்

காள் விழா மலரைக்

கழகத்தின் 1880 ஆவது

திருவிழாவை

கல்ல முறையில்

பதியும் வண்ணம்,

நூலாக: வெளியிடும்

நூற்

சைவூத்தாக்து

,இருகெல்வேலித் “தென்னிக்திய

கடத்தி:

இருவள்ளுவர்

பணிமை

இரு

சான் மிகவும்

பாராட்டு? றன்.

MOHANLAL

SUKHADIA

Chief Minister
RAJASTHAN.

Jaipur
4th November,

1965

I am happy to learn that you are celebrating
thé Tiruvalluvar Day
to pay respectful homage to the memory of the great poet & philosopher Shri
Tiruvalluvar.
His teachings have been inspiring and guiding the millions
of people since many centuries and his great work Tirukkural is one of our
great classics.
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KESHUB CHANDRA BASU
Former Speaker, Legislative Assembly,
West Bengal,

- CALCUTTA.
‘Tiruvalluvar Day’ is soon going to be
I am glad to know that the
celebrated in Madras in memory and honour of Tiruvalluvar, the poet-saint
of South India.
The writings of such great men are the true recorded

‘evidence of India’s cultural advancement.
I wish the celebration all success and hope that the organisers will
be able to create in the minds of the South Indian readers a true desire
to go through the writings of this famous poet and be inspired by them.

Be, B. S.» Me

M.

Ripon

BAIG,

Dr. HABIBULLAH

Buildings,

Manpras-3.

L. A.

11th October, 1968.

MAYOR OF MADRAS

I am happy fo note that Thiruvalluvar Day is going to be celebrated ona
grand scale by Thiruvalluvar Day Celebration Committee constituted by your Society.
The City of Madras has the great pride of being the birthplace of the great Tamil

sage and scholar, Thiravalluvar, who has gifted to us the nectar of Thirukkural, the
deep

of which

rooted teachings
appropriate
the World

and

unscathed

recognised by all as the Common

path and it has been
is very
become

still remain

and our duty
Saint. I wish

lead the

to right

people

Scripture of the. World. It

also to honour -our Immortal
the Celebrations all success,

Citizen,

has

who

Dr. R. SUBRAMANIAM,
B. SC., M.D. C. P.

(LONDON)

Physician, Govt. General Hospital,
Professor of Medicine, Madras
Medical College, Madras.

Among

the

many

illustrious

sons

of

India,

undoubtedly

Thiruvalluvar

is the most outstanding person, a person who led a simple life and left
behind a monumental work which in spite of the advance that have taken
couplets
The
place, and in spite of its age, remains most up-to-date.
him on
help
will
Tamil
of
written by him if got by heart by any student
that
be
speech,
short
a
give
to
upon
all occasions when he is called
or
gathering
social
a
or
youngsters
the
occasion intended for addressing
a

marriage

produced,

festival.

Another

work

of

a

similar

nature

is

yet

to

be
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Dr. T. M. P. MAHADEVAN,
Madras-5

M. A., PH. D.,
Director, Centre for Advanced
Study in Philosophy,

Madras.

to

glad

this

R. E. ASHER,

Tiruvalluvar

Tiruvalluvar

of

message

to mark

that

hear

message

The

‘to spread his
Souvenir

December,

to

be

1965

of Madras.

University

I,am

4th

deserve

is

for

success.

day
all

is

I welcome

celebrated

publication

the

in

efforts

and hence

mankind

of a

occasion.

8.A., Ph.p.
Trivandrum

School of

.in Tamil,
Lecturer

6th May,

Oriental and African Studies

1964

University of London.

definition of agreat

‘*One

world classic

could be

‘a work that has

Tirukkural certainly has this quality
universal and-perennial appeal’.
in addition to the author’s masterly control of the difficult form he
chose. , It is appropriate that the memory of such a poet should still be
periodically celebrated, and Iam happy to hear of the proposal to do this
on Tiruvalluvar Day’’
Cc. G

DIEHL
Uppasala

Church of Sweden Mission,

11 April, 1967

பறக்க,

SWEDEN.

Tiruvalluvar has earned his fame by his comprehensive presentation
of ethics prevailing in South India long ago, but he has won the Love and
admiration of many friends by having an eye for simple human concerns.
and worthy of praise from people all over the world are
Unforgettable
.
these lines.
“அமிழ்தினு மாற்ற வினிதேதம்
ிறுகை யளாவிய கூழ்?
—

Prof.
315,

H. DANIEL

H. B. Crouse

மக்கள்

SMITH

Hall, Syracuse

University,
SYRACUSE, 13210 U.S.A.

Syracuse

6th December,

.

1965

I send you my felicitations on the occasion of the TIRUVALLUVAR DAY
You may be interested to know that I have introduced my
CELEBRATIONS.
American students of Hinduism to an English translation of the Tirukkural
. much to their delight and edification.
Those of us attempting to perceive
however dimly glimmerings of Hinduism are indebted to those who keep the
‘light of the Tirukkural before the world.
May you continue to encourage
study and scholarship,
and be enabled
to publish
editions
of
that

esteemed work.
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திருவாவடுதுறை ஆதீனம்
ஸ்ரீலஸ்ரீ அம்பலவாண பண்டார சன்னதி

அவர்கள்

தமிழகத்திலே தொன்றுதொட்டு 8இ, ஒழுக்கம், ௮ரசு, அமைச்சு, குடிமக்கள் நிலை
மூ,தலியன மாவும் நிலைபெற இயல்பாகவே அமைந்து, எல்லாமக்களும் மக்கட்பண்புடையராக
அன்பு, அடக்கம், அறிவு ஒப்புரவுகளில் தலைசிறந்து கடவுட் கொள்கையுடையவராக இருந்து
வருதலை

காம் கண்கடடாகக்

காண்கி3ரும்,

இன்றிமமையாக

இலக்கியமாக

விளங்குவது

இருவள்ளுவகாயனார்

். அருளிய இருக்குறள் கருஷலமேயாகும்,

ஏ.றக்குழைய

இரண்டாயிரம்

ஆண்டுகளாகத் திருக்

இவைகளுக்கு
குறளுக்கு ஒப்பாகவோ
கடறவொண்ணாது.

உயர்வாகவோ

எவராலும்

வேறு நூல்கள் உள என்னு

எக்காலத்தும்

இருக்குறள் மேன்மையை கமது சைவ சித தாக்க நூற்பஇப்புக் கழகம் பல்லாற்றானும்
பல அரிய செயல்கள் செயற்கருஞ்செயல்கள் ஆற்.றிவரு தலை
உலகம் உணர்ந்துயருமாறு
அறியாதார் இலர். மேலும் அச்செயல் சிறக்க-திருக்குறள் வளமிக 1330 ஆவது வெளியீடாக
ஒரு

மலரைத்

தக்க

முறையில் உலகம் முழுவதும் மணம்செயத் இருவள்ளுவர்

நாளில்

மலர்.

இம்மலரினின்று கோன்றும் பசுக்தேன் பலப்பல நிலையில் சுவை பயக்
விக்கப்பெறுகிறது,
கும் கட்டுரைகளாகத் தெவிட்டா இன்பம் ஈல்குவதை ஒவ்வொருவரும் அனுபவத்திலே அறி
இம்மலர் தமிழகத்திலுள்ள தமிழர்கள் ys S DCO ஒருபடியாவது இடம்பெற்று
யலாம்.
விளங்குதல் வேண்டும்.
பிற காட்டவரும் பெற்றுப் பேரின்பம் நுகர் தல் வேண்டும்.

மதுரை ஆதீனம் அருட்பெருந்திரு
ஞானசம்பந்த

தே௫க

பரமாசாரிய

௬வாமிகள்

பேரன்புடையீர்,

தங்களது 7௨ கடிதம் டைத்து அக்டோபர் 14, 15 0,ச.இகளில் இருவள்ளுவர் இருநாள்
விழாவும், கழகத்தின் 1330 ஆவது

வெளியீட்டு விழாவும் கொண்டாடத் இர்மானி,த்திருப்ப)ைத

யும், ௮இல் ,தமிழக ஆளுகரும், அமைச்சர்களும், பிற பெரிமோர்களும், ௮கிஞர்களும், கலந்து
இ.றப்பிப்பைதயும் அறிந்து மகிழ்கன்றோம்,

தங்களது அயரா உழைப்பையும், தாங்கள் செந் தமிழுக்கும் உமது
வரும் அ௮ருந்தொண்டுகளையும் பாராட்டுகின்றோம்.

கழகப் பணிகள் மேன்மேலும் பல துறைகளிலும் சிறந்தோங்கி
தங்களுக்கு அவற்றிற்கு வேண்டிய
அ.குனால் மேன்மைகொள்

சைவ

இ

ஊக்கமும், ஆக்கமும்,
உலசெல்லாம்

வும் இருவருள் பாலிக்குமாறு ஏல்லாம் வல்ல
லைப் பிரார்.த்.இத்.து ஆர்வ இக்கின்றோம்.

பரவவும்,

sous Doe

ei gi

வரவும் ஆட்சியாளராக

மேன்மேலும் பெருக உண்டாகவும்,
கிரக்தகர உலக

சமா கானம் ஏற்பட

பங்களும்

ஆலவாய் ௮ண்ண

அங்கயற்கண்ணி
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V. A. MAKRENKO
Lecturer

in Tamil,

Moscow

University,

Moscow.
the

The Tirukkural by
most ancient books

Tiruvalluvar,
sacred book of the Tamils,
on moral, politics,
and love is the pride

one of
of the

Tamils
and the
5.
Indians
generally.
It
contains
common
and
great
thoughts along with
beautiful
and
elegant pure Tamil Language.
The
sayings and
maxims of the
Saint
Tiruvalluvar
constituted are of the

greatest

books

Bhagavad

Gita,

in the world
Ramayana,

and invaluable
now into to
peginning.

books

few

of

which

is

of

of the mankind.
Indian

of the

creations
and

This

foreign

to

value

and

of Manu,

other

oldest

Tamil poem is translated

languages.

scale

as Laws

Greeks

sacred

Tt need to gelebente: on international
of other great Tamil Authors.
With high respect

same

ancient

Ithink

itis

the Avveyyar

the

Day,

very

and Days
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திருநெல்வேலித் தென்னிந்திய சைவ௫த்தாந்த grou Guys

that

you

கழகம்.

P. SHIUDO
Former Chief Minister,
NAGALAND.
T am happy
research

to

articles

learn

on Tirukkural

on

are

bringing

the

occasion

out a souvenir
of the

containing

‘Tiruvalluvar- Day’

Celebrations,
Tiruvalluvar, the author
of the ancient Tamil
classic Tirukkural
was a poet-philosopher.
Kural, his holy maxims, are considered to be one
of the highest and purest expressions of human thought.
The mere fact
that
Tirukkural
has
been
translated
into
many
foreign and
Indian
languages amply justifies its claim as one of the best books of the world,
which transcended all barriers of regions and religions...

T. S. AVINASILINGAM

Sri Ramakrishna Vidyalaya P. 0.
Coimbatore
12-10-68

Thirukkural is perhaps the greatest book on Ethics in the
as

refreshing

guided by

today

its sayings

is to popularise
ta follow

them

as

if was

in the

the great

written

last thousands

principles

in their daily

over

life,

preached

2000

of

years

years.
by

it.

back.

To
We

modern
Millions

celebrate
should

world. It is
of

people

its 2000th

inspire

the

are

year
people

௮.இகாரம்

கடவுள் வாழ்த்து
அகர

முதல

பகவன்
கற்றதனா
தற்றுள்

எழுத்தெல்லாம்

முதற்றே
லாய

பயனென்கொல்

தொழாஅர்

மலர்மிசை

ஆதி

உலகு.

ஏகினான்

வாலறிவன்

எனின்.
மாணடி

சேர்ந்தார்

நிலமிசை மீடுவாழ் வார்.
வேண்டுதல்

வேண்டாமை

இலான் அடி

சேர்ந்தார்க்கு

யாண்டும் இடும்பை இல.

;

இருள்சேர் இருவினையும் சரா

இறைவன்

பொருள் சேர் புகழ்புரிந்தார் மாட்டு.
பொறிவாயில்

ஐந்தவித்தான்

பொய்தீர்

ஒழுக்க

நதெறிநின்ருர் நீடுவாழ் வார்.
\

தனக்குவமை

. மனக்கவலை
அறவாழி

இல்லாதான்

தாள்சேர்ந்தார்க்

கல்லால்

மாற்றல் அறிது.

அந்தணன்

தாள்சேர்ந்தார்க்

கல்லால்

பிறவாழி நீந்தல் அரிது.
கோளில் பொறியில் குணமிலவே
தாளை

வணங்காத்

எண்குணத்தான்

தலை.

பிறவிப் பெருங்கடல் நீந்துவர் நீந்தார்
இறைவன் அடிசேரா தார்.
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ஒழுக்கத்து மீத்தார் பெருமை விழுப்பத்து
வேண்டும் பனுவல் துணீவு.

2

துப்பார்க்குத் துப்பாய துப்பாக்கித் துப்பார்க்குத்

துப்பச்ய தூஉம் மழை.

தூறத்தார் பெருமை துணைக்கூறின் வையத்து
இற த்தாரை எண்ணிக்கெொண்் டற்று.

a

விண்்இன்று பொய்ப்பின் விரிநீர் வியனுலகத்து
உள் நின்று உடற்றும் பசி.

இருமை வகைதெசித்து சண்டுஅறம் பூண்டார்
பெருமை பிறங்கிற்று உலகு

3

ஏரின் உழாஅர் உழவர் புயவென்னும்
ant வளங்குன் நிக் கால்.

உசனென்னும் தோட்டியான் ஓரைத்தும் காப்பான்
வரனென்னும் வைப்பிற்கோர் வித்து.

4

எடுப்பதாகம் எல்லாம் மழை.

ஐ.த்தவித்தான் ஆற்றல் அகல்விகம்பு னாச்கோமாண்
இத்திசனே சாலுவ் aff.

5

விசும்பின் துனிவிழின் அல்லால்மற் புங்க

செயற்கரிய செய்வசச் பெரியர் சிறியர்

யசம்பூல் தலைகாண்பு அரிது.

செயற்கரிய செய்கலா தச்.

தெடுங்கடலும் தன் தீர்மை குன்றும் தடி. ந்தெழிலி

சவைஒனி

த்சன்தல்கா தாக விடின்.

வகைதெரிவான் கட்டட உகு.

சிறப்பொடு பூசனை செல்லாது வரணம்
வறக்குமேல் வாஜோச்க்கும் சண்டு.

திறைமொழி மாத்தர் பெருமை
மறைமொழி காட்டி விடும்.

தானம்

குணமென்னும் குன்பேறறி நின்ருச் வெகுளி

தவம்இரண்டும்

தங்கா

முங்கே

வியன் உலகம்

தீச்இன்று அமையாது

அத்தணச்

உலகெணிீன்

யார்யார்க்கும்

;y

அதிசாரம்

என்போச்

செ.த்தண்மை

7

௪

பாயிரம்

அறம்

;

சிறப்புசுனும் செல்வமும்

;:

ஆக்கம் எவனோ

ஈனும்

pss

Ore VE

உயிர்க்கு.

அறத்தினூஉங்கு ஆக்கமும் இல்லை அதனை
மறத்தவின் சங்கில்லை கேடு

$
;
§
§
;

ஜறெவ்வுயிச்க்கும்

லான்.
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அதிகாரம் ட

இல்லறவியல்

ட

இல்வாழ்வான்

என்பான் இயல்புடைய மூவர்க்கும்
தல்லாற்றின் தின்று துணை

2

துறந்தார்க்கும் துவ்வா தவர்க்கும் இதத்தார்க்கும்
இல்வாழ்வான் என்பன் துணை,

a

மனத்துக்கண் மாசிலன் ஆதல்

அனைத்துஅறன்

இன்னாச்சொல்

.

தான்கும்

்

ட்
:

அனறறிவாம் என்னாது அறஞ்செய்க
பொண்றுங்கால் பொன்றுத் துணை.

:

அறத்தாறு இதுவென வேண்டா சிவிகை

4

பெசறுத்தானோடு

:

ot ip pic Ui
HOw Ber Eb Bsr 958
£9 Hw ir
வாழ்தான் வழியடைக்குங் கல்.
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அறத்தான் வருவதே

$

புறத்த புகழும் இல

$
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கர்ந்தான் இடை.
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9

இல்புலத்தாறு ஓம்பல் தலை.

ஆகுல மீச பிற.

4

8

பழியஞ்சிப் பாத்தாண் உடைத்தாயின்
வழியெஞ்சல் எஞ்ஞான்றும் இல்.

அவாவெகுணி

5
4
‘
5
5

திலத்து

ஒல்தும் வகையான் அறவினை ஓவாதே.
செல்லும்வச யெல்லாஞ்.செயல்.

இழுக்கா இயன்றது அறம்.

|
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தென்புலத்தார் தெய்வம் விருத்தொக்கல் தானென்றுங்கு
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அதவோர்மற்
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5
§
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நாற்றமென்று

கணமேயும் காத்தல் அளீது

அறம்

5

ஊறுஓசை

வாணம் வழங்கா தெணிீல்.

வான்இன்று அமையாது ஒழுக்கு.
§
4
5

§
ர்

வான்தின்று உலகம் வழவ்கி வருதமசைல்
தாண்அமிழ்தம் எண்றுணரற் பாற்று.

கெடுப்பதூஉவ் கெட்டார்க்குச் சாச்வாய்மற்

4
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பாயிரம்

இன்பம்மற் ல்லாம்
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இல்லறவியல்
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அதி, ௯

அறம்

வாழ்க்கைத்துணே௩லம்

மக்கட்பேறு

மனைத்தக்க மாண்புடையள் ஆகித்தம் கொண்டான்
வளத்தக்காள் வாழ்க்கைத் துனை.

2

பெறுமவற்றுள் யரமறிவது
மக்கட்பேறு அல்ல பிற.

மனைமாட்சி இல்லாள்சுண் இல்லாயின் வாழ்க்கை
எனமாட்டுத் தாயினும் இல்.

2

எழுபிறப்பும் தீயவை தீண்டா பழிபிறங்காப்
பண்புடை மக்கட் பெறின்.

இல்லமதென் இல்லவள் மாண்பானால் உள்ளதென்
இல்லவள் மாணாக் கடை.

8

தம்தம் வினையான்

பெண்ணிற் பெருந்தக்க யாவுள கற்பென்னும்
திண்மையுண் டாகப் பெறின்.

4

சிறுகை

§

மக்கள் மொய் தீண்டல் உடற்கின்பம் மற்று௮வர்
சொற்கேட்டல் இன்பம் செவிக்கு.

தெய்வத் தொழாஅள் கொழுநன்
பெய்யெனப் பெய்யும் மழை.

தம்பொருள்

இல்லை

அறிவறிந்த

என்பதம் மக்கள் அவர்பொருள்
வரும்.

அமிழ்தினும் ஆழ்.ற இணிதேதம் மக்கள்

தொழுதெழுவாள்

அனாவிய

கூழ்.

குழல்இனிது யாழ்இணனிது என்பதம் மக்கள்

தற்காத்துத் தற்கொண்டாற் பேணித் தகைசான்ற
சொற்காத்துச் சோர்விலாள் பெண்.

6

மழலைச்சொல்

சிறைகாக்குங் காப்புஎவன் செய்யும் மகளிர்
நிறைகாக்குங் காப்பே தலை.

7

OEP

கேளா

தவர்.

தத்தை மகற்குஆற்றும் நன்றி அவையத்து
யிருப்பச் செயல்.

:

பெற்றுள் பெறின்பெறுவர் பெண்டிர் பெருஞ்சிறப்புப்
புத்தேணஸீர் வரமும் உலகு.
8

தம்மின்தம் மக்கள் அறிவுடைமை
மன்னுயிர்க் கெல்லாம் இனிது.

புகழ்புரித்த இல்லிலோர்க்கு இல்லை இகழ்வார்முன்

சன்ற பொழுதிற் பெரிதுவக்கும் தன்மகனைச்

ஏறுபோல்

பீடு நடை.

ட

சசன்றோரோன்

மங்கலம் என்ப பானமாட்சி மற்றுஅதன்

எனக்கேட்ட

மாநிலத்து
ரி

தாய்.

மகன்த தந்தைக்கு ஆற்றும் உதவி இவன்தந்தை

தன்கலம் நன்மக்கட் பேறு.

10 |

என்னோற்ருன் கொல்எனுஞ் செசல், *
4

அறம்
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அன்புடைமை

%

இல்லறவியல்

விருந்தோம்பல்

அன்பிற்கும் உண்டோ அடைக்குந்தாழ் ஆர்வலர்
புன்கண்தீர் பூசல் தரும்.

்.

அன்பிலார் எல்லாம் தமக்குரியர் அன்புடையார்
என்பும் உரியர் பிறர்க்கு.

விருந்து பூறத்ததாத் தானுண்டல் சாவா
£ | மருத்தெனினும் வேண்டற்பாற் றன்று.

அன்போடு
என்போடு

இயைத்த
இயைத்த

வழக்கென்ப

ஆருயிர்க்கு

தொடர்பு.

ருந்தோம்பி இல்வாழ்வ தெல்லாம் வீருத்தோம்பீ
சேவேளாண்மை செய்தற் பொருட்டு.
.
ட

3

பருவத்து

அன்புசனும் ஆர்வம் உடைமை அதுசனும்
தண்பென்னும் நாடாச் சிறப்பு.

சீ |

அகனமர்நீ்து செய்யான் உறையும் முகனமர்ந்து
தல்விருத்து ஓம்புவான் இல்.

அன்புற்று அமர்ந்த வழக்கென்ப
இன்புற்றுர் எய்துஞ் சிறப்பு.

5 |

வித்தும் இடல்வேண்டும் கொல்லோ
மிச்சில் மிசைவான் புலம்.

அறத்திற்கே அன்புசார் பென்ப
மறத்திற்கும்

அஃதே

வையகத்து
அறியார்

பாழ்படுத

லீன்று.

விருந்தோம்பி
்

செல்விருந்து ஓம்பி வருவிருத்து பார்த்திருர்பான்
6

தல்விருந்து

என்பீ தைளை பெெயில்போலக் காயுமே
அன்பி லதனை அறம்.

7 |

இனைத்துளைத் தென்பதொன் நில்லை விருந்தின்
துணைத்துணை வேன்விப் பயன்.

அன்பகத் தில்லா உயிர்வாழ்க்கை வன்பாற்கண்
வற்றல் மரந்தணிர்த் தற்று,

பரிந்தோம்பிப் பற்றற்றேம் என்பர் விருந்தோம்.பி
8 | வேள்வி தலப்படா தார்.

புறத்துறுப் பெல்லாம் எவன்செய்யும் யாக்கை
அகத்துறுப்பு அன்.பீ லவர்க்கு.

உடைமையுள் இன்மை விருந்தோம்பல் ஓம்பா
ரி | மடமை மட்வார்கள் உண்டு.

துணை.

அன்பின் வழியது உயிர்நிலை ௮அஃதிலார்க்கு
என்புதோல் போர்த்த உடம்பு,
3

=

வருவிருந்து வைகலும் ஓம்புவான் வாழ்க்கை

10

வானத்

தவர்க்கு.

மோப்பக் குழையும் அனிச்சம் முகந்திரித்து
தோக்கக் குழையும் விருந்து.

a
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திருவள்ளுவர் நினைவு மலர்

o

oreo

o

இனியவை

கூறல்

செய்ந்௩ன்றி

சுண்டார்வாய்ச் சொல்.

அகனமர்நீ்து சதலின் நன்றே
இன்சொலனாகப் பெறின்.

3 | வானகமும் ஆற்ற

முகனமர்த்து
2 |

முகத்தான் அமர்நீதுஇணனிது நோக்கி அகத்தானாம்
இன்சொ வினதே அறம்.
துன்புறாஉத் துவ்வாமை

இன்புநூஉம் இன்சொ

அல்லவை

தேய

தினைத்துணை

லவர்க்கு.
ஆதல்

ஒருவற்கு

சொலின்.

நயன்சன்று

நன்றி

>

எழுமை

:

மறுமையும்

6
i

நன்றன்று

7

4

‘

9

எத். நன்றி கொளன்ருர்க்கும் உய்வுண்டாம் உய்வில்லை

70 | செய்த்தன்றி கொன்ற

இல்லறவியல் | அறம்

மகற்கு.

அதி.

நடுவுநிலைமை
நன்ற

8

கொளன்றன்ன இன்னா செயினும் அவர்செய்த
9 | ஒன்றுதன்று உள்ளக் கெடும்.

கூறல்

4

நன்றல்லது

4 | அன்றே மறப்பது நன்று.

அ.தி. ௧௨

தகுதி எனவொன்று

துறவற்க

எழுபிறப்பும் உள்ளுவர் தங்கண்

நன்றி மறப்பது

கனியிருப்பக் காய்கவர்த் தற்று.

அறம்

மாசற்முர் கேண்மை

? | விழுமந் துடைத்தவர் நட்பு.

இன்செசல் இணிதீன்றல் காண்பான் எவன்கொூலா
வன்சொல் வழங்கு வது.

௫.௪.௪௮.௪.

ம்

6 | துன்பத்துள் துப்பாயார் நட்பு.

இம்மையும் இன்பத் தரும்.

இன்னாத

3

நன்றி செயினும் பனைத்துணையாக்

4

பயக்கும் பயன்சன்று

சிறுமையுள் நீங்கிய இன்சொல்

உளவாக

2%

நயன்தூக்கின்

உதவி வரைத்தன்று உதவி உதவி
5 | செயப்பட்டார் சால்பின் வரைத்து.
மறவற்க

3

பண்பின் தலைப்பிரியாச் சொல்.

இனிய

5.

சீ | கொள்வர் பயன்தெரி வார்.

அறம்பெருகும் நல்லவை

தாடி இனிய

லரிது.

காலத்தி னாற்செய்த நன்றி சிறிதெனினும்
ஞாலத்தின் மாணப் பெரிது.

பயன்தூக்கார் செய்த உதவி
8 | நன்மை கடலிற் பெரிது.

இல்லாகும் யார்மாட்டும்

பணிவுடையன் இன்சொலன்
அணியல்ல மற்றுப் பிற.

அறிதல்

செய்யாமற் செய்த உதவிக்கு வையகமும்

இன்சொலால் ஈரம் அளைஇப் படிறுஇலவாஞ்
செம்பொருள்
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அடக்கமுடைமை

பகுதியால்

அடக்கம்

அமரருள்

உய்க்கும் அடங்காமை

பாற்பட்டு ஒழுகப் பெறின்.

1 | ஆரிருள் உய்த்து விடும்.

1

செப்பம் உடையவன் ஆக்கஞ் சதைவின்றி
எச்சத்திற் கேமாப்பு உடைத்து.

காக்கு பொருளா அடக்கத்தை ஆக்கம்
8 | அதனினூ௨உங் கில்லை உயிர்க்கு.

2

தன்றே

தரினும் நடுவிகந்தாம் ஆக்கத்தை

அன்ற
ப்

ஒழிய விடல்.
2

செறிவறிந்தூ சீர்மை பயக்கும் அறிவறிந்து

5

.

தக்கார் தகவிலர் என்பது

8 | ஆற்றின் அடங்கப் பெறின்.

அவரவர்

க

எச்சத்தாற் காணப் படும்,
ன்
த்க  ம
கேடும்ன் பெருக்கமும்
இல்லல்ல
தெஞ்சத்துக்
கோடாமை சான்மருர்க் கணி.

ஒருமையுள் ஆமைபோல்

தடுஓரீஇ அல்ல செயின்.
வையாது

6 |

உலகம்

நடுவாக

சான்றோர்க் கணி.

[பால்

சொற்கோட்டம் இல்லது செப்பம் ஒருதலலையா

8 |

"

பெறின்.

ELE

SLELPPD

ELI

நாகாக்க

6
காவாக்கால்

7

நன்றாகா தாக

உண்டாயின்

விடும்.

8

தீயினாற் சுட்டபுண் உள்ளாறும் ஆருதே

SL: PP

PLP

9

குதங்காத்துக் கற்றடங்கல் ஆற்றுவான் செவ்வி
10

OOO

5

9 | தாவினாற் சுட்ட வடு.

யிறவுற் தமபோமழ் செயின்.
LOL

ராயினும்

LPI LP OL

ட
6

ஐ.த்தடக்கல் ஆற்றின்

ஒன்றானும் தீச்சொல் பொருட்பயன்

வாணிகஞ் செய்வார்க்கு வாணிகம் பேணிப்
PLE

6

? | சோகாப்பர் சொல்லிழுக்குப் பட்டு.

சமன்செய்து சீர்தாக்குங் கோல்போல் அமைந்தொரு

உட்கோட்டம் இன்மை

>

க்

எழுமையும் ஏமாப் புடைத்து.
யாகாவா

தன்றிக்கண் தங்கியான் தாழ்வு.
கோடாமை

3

ச் | மலையினும் மாணப் பெர்து.
;
எல்லார்க்கும் நன்றும் பணிதல் அவருள்ளும்
5 | செல்வர்க்கே செல்வத் தகைத்து.

கெடுவல்யான் என்பது அறிகதன் நெஞ்சம்
கெடுவாக

ர

நிலையில் திரியாது அடங்கியான் தோற்றம்

wed

அறம்பார்க்கும் ஆற்றின் நுழைந்து.
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திருக்குறள் மூலம்
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ஒழுக்கமுடைமை

இல்லறவியல்

பிறனில் விழையாமை
i

பிறன்பொருளாள் பெட்டொழுகும் பேதைமை
அறம்பொருள் கண்டாச்கண் இல்.
ரீஞாலத்து

1

8

அறன்கடை நின்றுருள் எல்லாம் பிறன்கடை
தின்ருரின் பேதையார் இல்.

8

a

விணித்தாரின் வேறல்லர் மன்ற
தீமை புரீந்துஒழுகு வார்.

3

4

எணத்துணையர் ஆயினும் என்னாம் தினைத்துணையும்
தேரான் பிறணில் புகல்.

ஒழுக்கம் விழுப்பம் ததலான் ஒழுக்கம்

உயிரினும் ஒம்பப் படும்.
பரித்தோம்பிக் காக்க ஒழுக்கம் தெரிந்தோம்பித்
தேரினும் அல்தே துணை.
ஒழுக்கம் உடைமை குடிமை இழுக்கம்
இழிந்த பிறப்பாய் விடும்.
மறப்பினும் ஒத்துக் கொளலாகும் பார்ப்பான்
BpuQurapsad Gor ps Qa@w.
அழுக்கா றுடையான்சண் ஆக்கம்போன்று

1

எளிதென

இல்லை

கெளித்தாரில்

இல்லிறப்பான் ஏய்துமெஞ்

க்

ஞான்றும்

ஒழுக்க மிலான்கண் உயர்வு,

5 | விளியாது திற்கும் பழி.

ஒழுக்கத்தின் ஒல்கார் உரவோர் இழுக்கத்தின்
ஏதம் படுபாக் கறிந்து.

பகைபாவம் அச்சம் பழியென நான்கும்
8 | இகவாவரம் இல்லிறப்பான் கண்.

6

ஒழுக்கத்தின் எய்துவர் மேன்மை
எய்துவர் எய்தாப் பழி.

அதறணியலான் இல்வாழ்வான்
? ! பெண்மை நயவா தவன்.

7

இழுக்கத்தின்

தன்றிக்கு வித்தாகும் நல்லொழுக்கம்
என்றும் இடும்பை தரும்.
ஒழுக்க முடையவர்க்கு ஓல்லாவே
வழுக்கியும் வாயாற் சொலல்.

தீயொழுக்கம்

தீய

தாங்கும் நிலம்போதை

தம்மை

தலை.

8

மறத்தல் அதனினும் நன்று.

ஒழுக்காருக் கொள்க

ஒருவன்தன் நெஞ்சத்து

ட்கீ

விழுப்பேற் றின் அஃதொப்பது இல்லையார் மாட்டும்
8 | அழுக்காற்றின் அன்மை பெறின்.

வன்மையுள்

நிறையுடைமை நீங்காமை வேண்டின் பொறை
ரியுடைமை
ஒழு-ப் படும்.

போற்றி

அறன்ஆக்கம் வேண்டாதான்
9 | பேணாது அழுக்கறுப் பான்.
கீ |

வைப்பர்

பொறுத்தாரைப் பொன்யோற் பொதித்து.

2

என்பான்

பிறனாக்கம்
3

அழுக்காற்றின் அல்லவை
ஏதம் படுபாக்கு அறித்து.

செய்யார் இழுக்காற்றின்
்

அழுக்காறு உடையார்க்கு

அதுசாலும் ஒன்னாம்

5 | வழுக்கியும் கேடீன் பது.

பொன்றுற் துணையும் புகழ்.
இிறனல்ல

அவ்வித்து

UG Gurr
தகுதியான்

தற்மிறர் செய்யினும் நோதொத்து
செய்யாமை நன்று.
Deana
வென்று

Gruigrors

துறத்தாரின் தூய்மை உடையர்

உண்ணாது நோற்பார் பெரியர் பிறர்சொல்லும்
இன்னாச்சொல் நோற்பாறின் பின்.

6

செய்யவள்

தங்வையைக்

8

தீயுழி உய்த்து வீடும்.

காட்டி விடும்.

7

9

அவ்விய தெஞ்சத்தான் ஆக்கமுஞ் செவ்வியான்
கேடும் நினைக்கப் படும்.

அழுக்காறு எனஒரு பாவி திருச்செற்றுத்

இறத்தார்வாய்

இன்னாச்சொல் சதோற்கிற் பவர்.

உடையானைச்

7

gr bpib

விடல்.

அழுக்காறு

4

5

கொடுப்பது அழுக்கறுப்பான் கூற்றம் உடுப்பதூஉம்
உண்பதகுூரஉம் இன்றிக் செடும்,
.

ஜ்றுத்தார்க்கு ஒரு. நாகா இன்பம் பொறுத்தார்க்குப்

அறனல்ல

9

இல்லறவியல்

4 | அழுக்காறு இலாத இயல்பு.

இன்மையுள் இன்மை விருத்தொரால்
வன்மை மடவார்ப் பொறை.

ஒன்றாக வையாரே

சரன்றோர்க்கு

அழுக்காறாமை

பொறுத்தல் இறப்பினை என்றும் அதனை

ஒறுத்தாரை

பேராண்மை
ஒழுக்கு.
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பொறையுடைமை
அகழ்வாரைத்

என்பான் பிறனிய
ர்லான்

அறன்வரையசன் அல்ல செயினும் பிறன்வரையசன்
10 | பெண்மை நயவாமை நன்று.
10

௮. சச

இகழ்வார்ப் பொறுத்தல்

-5

தலக்குரியார் யாரெனின் நாமநீர் வைப்பின்
பிறற்குரியாள் தோள்தோயர தரார்.

9 |

உலகத்தோடு தட்ட ஒழுகல் பலகற்றும்
கல்லார் அறிவிலா தார்.

அறம்

பிறன்மனை நோக்காத
8 | அதனொன்றோ ஆன்ற
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அறம்

g

10

அழுக்கற்று அகன்றுரும் இல்லைஅ௮ஃது
பெருக்கத்தில் தீச்த்தாரும் இல்.
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திருவள்ளுவர் நினைவு மலர்
ee

௮௫௪௮௫௮.

அறம்

அதி. ௪௮

1
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வெல்காமை
அடுவின்றி தன்பொருள்

;

அறங்கூருன் அல்ல செயினும் ஒருவன்

டி
்
ட,
ம்

3 | மூறங்கூறுன் என்றல் இணிது.

UGuuiar QarsArs uyphuGe
*டுவன்மை நாணு பவர்,

செய்யார்

இத்றின்பம் வெஃகி அறனல்ல
மற்றின்பம் வேண்டு பவர்.

செய்யாரே

இலமென்று

1

அறனழீஇ அல்லவை செய்தலின் தீதே
புறனழிீதுப் பொய்த்து தகை.

2

பூறங்கூறிப் பொய்ததுயிர் வாழ்தலின் சாதல்
8 | அறங்கூறும் ஆக்கத் தரும்.

3

8 |

வெஃகுதல் செய்யார் புலம்வென்ற

கண்தின்று

கண்ணறச்

சொல்லினும் சொல்லற்க

புன்மையில் காட்சி யவர்.

ச்

அக்கி அகன்ற அறினென்னாம் யாச்மாட்டும்
வெல்கி வெறிய செயின்.

அதஞ்செசல்லும் நெஞ்சத்தான் அன்மை புறஞ்
2 | பூன்மையாற் காணப் படும்.
ரசொல்லும்

அருவ்வெஃகி ஆற்றின்கண் நின்றான் பொருள்
பொல்சைத சூழக் கெடும்.
ர்வெஃகிப்

8 |

வேண்டற்க

வெஃகியசம் ஆக்கம் விகாவயின்

AVS

பமுன்தின்று பின்தோக்காச் சொல்.

செல்வத்திற்கு யாதெனின் வெஃகாமை

வேண்டும் பிறன்கைப் பொருள்.

6

7 | தட்பாடல் தேற்று தவர்.
துன்னியார் குற்றமும் தூற்றும் மரபினார்

7

சி | என்னா கொல்

8

ஏதிலார் மாட்டு.

அறன்தோக்கி ஆற்றுங்கோல் வையம் புறன்ோக்கிர்
9 |

இறல் ஈனும் எண்ணாது வெஃகின் வீறல்சனும்

புன்சொல் உரைப்பான் பொறை.
ஏதிலார் குற்றம்போல் தங்குற்றங் காண்கிற்பின்

வேண்டாமை என்னுஞ் செருக்கு.

10 | தீதுண்டோ மன்னும் உயிர்க்கு.

அதி, ௨0

8

பிறன்பழி கூறுவான் தன்பழி யுள்ளும்
திறன்தெரித்து கூறப் படும்.

அதனறித்து வெஃகா அறிவுடையசர்ச் சேரும்
திறன் அறித் தாங்கே திரு.

அறம்

4

_பகச்சொல்லவீக் மேணீர்ப் பிரிப்பர் நகச்சொல்லி

மாண்டற் கரிதாம் பயன்.

இல்லறவியல் | அறம்
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பயனில சொல்லாமை

16

OF

இல்லறவியல்

தீவினையச்சம்

i

,

யல்சைர் நூனணியப் பயணில சொல்லுவான்
எல்லாரும் என்னப் படும்.
.

்

பயணில

§

BUah cos

,

urds ging &gib உரை.

3 | Qe gamiageb Qednur fie.

தயன்சாரா நன்மையின் நீக்கும் பயன்சாராம்
பண்பில்சொல் பல்லா ரகத்து.

மறந்தும் பிறன்கேடு சூமற்க சூழின்
ச | அறஞ்சூழும் சூழ்த்தவன் கேடு,

4

சீர்மை சிறப்பொடு, நீங்கும் பயணீல
தீர்மை யுடையார் செொரனின்.

இலன் என்று தீயவை செய்யற்க
் | இலனாகும் மற்றும் பெயர்த்து.

5

>

§
,
‘

இல்லறவியல்

புறங்கூறாமை

வெஃகின் குடிபொன் நிக்

குற்றமும் ஆங்கே தரும்.
5

அஃதும்

:

பல்லைர்முன் சொல்லல்

நயனில

தட்டார்கண் செய்தனின் தீது.
arig

ப்யணில்சொல்

3 |

தீயவை

$

SUS

Gere ges

பயனில சொல்லாமை
:

வான

மகன் எனல்

Gerd ga

erat

தீப்பால

6 | தன்னை
எள

நன்று,

அரும்பயன் ஆயும் அறிவினார் சொல்லார்
4

பெரும்பயன் இல்லாத

சொல்,

பொருள் தீர்ந்த பொச்சாத்துஞ் சொல்லார் மருள்
மாசறு காட்சி யவர்,
ர்தீர்ந்த
சொல்லுக

சொல்லவீற்

பயனுடைய

சொல்லிழ் பயனிலாச் சொல்,
Kono

POPOL

I LLL

EL

SLE

LLLP

1

தீயவை

2

அறிவினுள் எல்லாத் தலையென்ப

மக்கட் பதடி யெனல்.
>

தீய பயத்தலால்

8 | தீயினும் அஞ்சப் படும்,

சொல்லும் பயனில

பாராட்டு

தீவினையார் அஞ்சார் விழுமியார் ௮அஞ்௬வர்
தீவினை என்னும் செருக்கு.

தான பிறர்கண்

அடல்வேண்டா

ப்பகை

செய்யற்க

திய

3

செய்யின்
தோய்ப்பால

தான்.

8

யுற்ருரும் உய்வர் விளை ப்பை

7 | வீயாது பின்சென்று அடும்.
தீயவை செய்தார் கெடுதல் நிழுல்தன்னை

7

8 | வியாது அடிஉறைத்

8

தற்று.

தன்னைத்தான் காதல னாயின் எனைத்தொன்றும்
9 | துன்னற்க தீவினைப் பால்.

சொல்லற்க

அருங்கேடன்

என்பது

அறிக

109 | தீவினை செய்யான் எனின்,
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9

மருங்கோடித்

19
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திருக்குறள் மூலம்
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௮-௫

அதி, ௨௩.

ஒப்புரவறிதல்

இல்லறவியல்

வதறியார்க்கெொள்று சவதே சகைமற் றெல்லாம்

உலகு.

I

குறியெதிர்ப்பை நீர துடைத்து.

தானாற்றித் தந்த பொருளெல்லாம் த்க்கார்க்கு

வேளாண்மை

அசுஸ்

ஈகை

கைம்மாறு வேண்டா கடப்பாடு மாரீமாட்டு
என்ஆற்றுங் கொல்லோ

௪

i

தல்லாறு எணினும் கொளல்தீது

செய்தற் பொருட்டு.

மேலுலகம்

8 | இல்லெணினும் சதலே தன்று.

புத்தே ஞூகைத்தும் ஈண்டும் பெறலரீதே
ஒப்புரவின் நல்ல பிற.

2

இலனென்னும் எவ்வம் உரையாமை
8 | குலனுடையான் கண்ணே உள.

ஒத்த தறிவான் உயிர்வாழ்வான் மற்றையான்

சதல்
3

இன்னாது இரக்கப் படுதல் இரத்தவர்

செத்தாருள் வைக்கப் படும்.

கீ | இன்முகங் காணும் அளவு.

4

ஊருணி நீர்நிறைந் தற்ேற உகைவாம்
பேரறி வாளன் திரு.

ஆற்றுவார் ஆற்றல் பசிஆற்றல் அப்பசியை
5 | மாற்றுவார் ஆற்றலின் பின்.

5

பயன்மரம் உள்ளூர்ப் பழுத்தற்றுல் செல்வம்
தயனுடை யான்கண் படின்.

அற்றுர் அழிபசி தீர்த்தல் அஃதொருவன்
6 | பெற்றுன் பொருள்வைப் புழி.

6

மருந்தாகத் தப்பா மரத்தற்றுல் செல்வம்
பெருத்தகை
இடனில்
கடனறி

பாத்தான் மரீஇ யவளனைப் பசிஎன்னும் '

யான்கண் படின்.

7 |

பருவத்தும் ஒப்புரவிற்கு ஓல்கார்
காட்சி யவர்.

8

தயனுடையான் நல்கூர்த்தா னாதல் செயும்நீர
செய்யாது அமைகலா வாறு.
ஓப்புரவி னால்வரும் கேடெனீன்
விற்றுக்கோகோள்

9

வைத்திழக்கும்

வன்க

சாதலீன் இன்னாக
10

அதி, ௨௪

7
தாமுடைமை

ணவர்.

8

இரத்தலீன் இன்னாது மன்ற நிரப்பிய
|) தாமே தமியர் உணல்.

அஃதொருவன்

தக்க துடைத்து.

௮றம்

தீப்பிணி தீண்டல் அரிது,
சத்துவக்கும் இன்பம் அறியார்கொல்

ஈதல்

இயையாக்

9

தில்லை இனிததூ௨உம்
கடை.

இல்லறவியல் | அறம்
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அதி. உடு

அ.றவறவியல்

அருளுடைமை

புகழ்
ஈதல் இசைபட வாழ்தல் அதுவல்லது
ஊதியம் இல்லை உயிர்க்கு.

1 |

அருட்செல்வம் செல்வத்துள் செல்வம் பொருட்
மூரியார் கண்ணும் உள.
[செல்வம்

1

உரைப்பார் உரைப்பவை எல்லாம் இரப்பார்க்
சவார்மேல் திற்கும் புகழ்.
ரகொன்று

8 |

தல்லாற்றுல் நாடி. அருளான்
தேரினும் அஃதே துணை.

2

ஒன்று உகைத்து உயர்ந்த புகழல்லால்
பொன்றாது நிற்பதொன்று இல்.

அருள்சேர்ந்து ெெெஞ்சினார்க் கில்லை இருள் சேர்த்த
8 | இன்னா உலகம் புகல்.

நிலவரை

நீள்புகழ் ஆற்றின் புல்வரைப்

பல்லாற்றுல்

8

மன்னுயிர் ஓம்பி அருளாள்வாற்கு இல்லென்ப

போற்றுது புத்ததன் உலகு.

கீ | தன்னுயிர் அஞ்சும் வினை.

தத்தம்போல் கேடும் உளதாகும் சாக்காடும்

4

அல்லல் அருளாள்வார்க்கு இல்லை வளிவழங்கும்
5

ஞாலம் கரி.

வித்தகர்க் கல்லால் அரிது.

5 | மல்லல்மா

தோன்றின் புகழொடு தோன்றுக அல்திலார்
தோன்றலின் தோன்றுமை நன்று.

பொருள் நீங்கிப் பொச்சாந்தார் என்பர் அருள் நீங்கி
6 | அல்லவை செய்தொழுகு வார்.

6

புகழ்பட வாழாதார் தந் நாவார் தம்மை
இகழ்வாரை நோவது எவன்.

அருளில்லார்க்கு அவ்வுலகம் இல்லை பொருளில்
7 | இவ்வுலகம் இல்லாகி யாங்கு,
ரீலார்க்கு

7

வசையென்ப வையத்தார்க் கெல்லாம் இசையென்னும் | பொருளற்ருர் பூப்பர் ஒருகால் அருளற்றுர்
எச்சம் பெறு௮

வசையிலா வண்பயன் குன்றும் இசையிலா
யாக்கை

பொறுத்த

வசைஒழிய
வாழ்வாரே

தெருளாதான் மெய்ப்பொருள் கண்டற்றுல் தேரின்

நிலம்,

9 | அருளாதான்

வாழ்வாரே வாழ்வார் இசையொழிய
வாழா தவர்

DOOLDPLIOOID

ODS DL LOLOL

8

ச | அற்றுர்மழ் முதல் அரிது.

விடின்.

LS F POE

LO PLO LDO

செய்யும் அறம்.

8

வளவியாரர்முன் தன்னை நினைக்கதான் தன்னின்
10 | மெலியார்மேல் செல்றும் இடத்து.
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ம்

திருவள்ளுவர் நினைவு மலர்
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துறவறவியல்

அதி, ௨௪

அதம்

புலால் மறுத்தல்

தவம்

தன்னூன் பெருக்கற்குத் தான்பிறிது ஊனுண்பான்
.
எங்ஙனம் ஆளும் அருள்.

உற்றதோய் தோன்றல் உயிர்க்குறுகண் செய்யாமை
் | அற்றே தவத்திற் குரு.

பொருளாட்சி போற்றுதார்க்கு இல்லை அருளாட்சி

ம்

தவமும் தவமுடையார்க்கு ஆகும் அவம்அதனை

2

—

வது.

8 | அமீதிலார் மேழ்கொள்

ஆங்கில்லை ஊன்தின் பவர்க்கு.

,

தூறத்தார்க்குத் துப்புரவு [வண்டி
மற்றை யவர்கள் தவம்.

மற.ந்தார்கொல்

படைகொண்டார் ெெதெஞ்சம்போல் நன் நூசக்காது
உடல்கவை உண்டார் மனம்.
ஒன்றன்

8

அருளல்லது யாதெனில் கொல்லாமை
பொருளல்லது அங்வுன் தினல்.

4

எண்ணின் தவத்தான் வரும்.

5

ேண்டிய வேண்டியாங் கெய்தலால் செய்தவம்
ஈண்டு முயலப் படும்.

§

6

தவஞ்செய்வார் தங்கருமஞ் செய்வார்மழ்
அவஞ்செய்வரர் ஆசையுட் பட்டு.

6

உண்ணாமை வேண்டும் புலாஅ௮ல் பிறிதொன்றன்
யுண்ணது உணர்வார்ப் பெறின்.

7

௬டச்சுடரும் பொன்போல் ஒளிவிடும் துன்பஞ்
௬டச்சுட தோற்கிற் பவர்க்கு.

7

செயிரின் தலைப்பிரித்த காட்சியார் உண்ணார்
உயிரின் தலைப்பிரிந்த ஊன்.

8

தன்னுயிர் தான்௮அறப் பெற்றுனை
மன்னுயி ரெல்லாம் தொழும்.

8

ஒன்னார்த் தெறலும் உவத்தாரசை

கோறல்

Rone nin esi ot gy உயிர்நிலை ஊனுண்ண
அண்ணாத்தல் செய்யாது அளறு.
தினற்பொருட்டால்
விலைப்பொருட்டால்

கொல்லாது உலகெனின்
ஊன்தருவார் இல்.

அவிசொரித் தாயிரம் வேட்டலின் ஒன்றன்
உயிர்செகுத் துண்ணாமை தன்று.

யாரும்

எல்லா உயிரும் தொழும்.

௮இ.

4

நல்லார்

ஏனைய

ஆற்றல் தலைப்பட் டவர்க்கு.

9

9

இலர்பல ராகிய காரணம் தோற்பார்

10 | சிலர்பலர் தாலா

௨௮

ஆக்கலும்

கூற்றம் குதித்தலும் கைகூடும் தோழற்.றலின்
.

கொல்லான் புலாலை மறுத்தரனைக் கைகூப்பி

அதம்

3

துறவறவியல்

தவர்.

| அதம்

10

அதி, ௨௯

கூடா ஒழுக்கம்

அறவறவியல்

கள்ளாமை
எள்ளாமை

வஞ்ச மனத்தான் படிற்றொழுக்கம் பூதங்கள்

வேண்டுவான் என்பான் எனைத்தொன்றும்

ச்

கள்ளாமை காக்கதன் தெஞ்சு.

1

8

உள்ளத்தால் உள்ளலும் தீதே பிறன்பொருளைக்
கள்ளத்தால் கள்பேவம் எனல்,

2

வலியில் திலைமையான் வல்லுருவம் பெற்றம்
யுவியின்தால் போர்த்துமேய்த் தற்று.

8

களவினால் ஆகிய ஆக்கம் அளவிறந்து
ஆவது போலக் கெடும்.

3

தவமழறைத்து அல்லவை செய்தல் புதல்மறைத்து
வேட்டுவன் புள்சிமிழ்த் தற்று.

4

வீயா விழுமம் தரும்.

4
ச
6

ஐந்தும் அகத்தே நகும்.
வானுயர் தோற்றம் எவன்செய்யும்

தன்ெெ தஞ்சம்

தரன்அறி குற்றப் படின்.

களவின்சண்

கன்றிய

கரதல் விளைவின்கண்

2

அருள்கருதி அன்புடைய ராதல் பொருள்கருதிப்
பொச்சாப்புப் பார்ப்பார்கண் இல்.

தெெஞ்சில் துறவார் துறந்தார்போல் வஞ்சித்து
வாழ்வாரின் வண்கணுர் இல்.

6

அளவின்சுண் நின்றொழுகல் ஆற்றுர் களவின்கண்
- கன்றிய காத லவர்.

புறங்குன்றி கண்டனைய ரேனும் அகங்குன்
றி
மூக்கிற் கரியார் உடைத்து. :

7

களவென்னும் காரறி வாண்மை
ஆற்றல் புரிந்தார்கண் இல்.

8

அளவறித்தார் நெநஞ்சத் தறம்போல
களவறிற்தார் நெஞ்சில் கரவு.

ந

அளவல்ல செய்தரங்கே வீவர் களவல்ல
மற்றைய தேற்று தவர்.

பற்றற்ேம் என்பார் படிற்றொழுக்கம் எற்றெற்
ஏதம் பலவுழ் தரும்.
ர்றென்று

மனத்தது மாசரக மாண்டார்நீ ராடி
மறஹைந்தொழுகு மாத்தர் பலர்.
கணை கொடிது யாழ்கோடு செவங்விதுஆங் சுன்ன
வினைபடு பாலால் கொளல்.
மழித்தலும் நீட்டலும் வேண்டா

பழித்தது ஒழித்து விடின்:

உலகம்,

10

அளவென்னும்
7
நிற்கும்

கள்வார்க்குத் தள்ளும் உயிர்நிலை சகன்ளார்க்குத்
தள்னாது புத்த ஞூலகு.
+
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திருக்குறள் மூலம்
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அறம்

துறவறவியல்

HD.

யாதெனின்

d

செல்லிடத்துக் காப்பான் சினங்காப்பான் அல்
GUA
SD OS SF BT சகாவரக்கால் என்.
[விடத்துக்

1

2

செல்லை இடத்துச் சினந்தீது செல்லிடத்தும்
இல்அதணின் தீய பிற.

2

யாதொன்றும்

பொய்ம்மையும் வாய்மை யிடத்த புரைதீர்ந்த
தன்மை பயக்கும் எனின்.
தன்நெஞு சறிவது பொய்யற்க
தன்நெஞ்சே தன்னைச் சுடும்.

அது.றவறவியல்

வெகுளாமை

வாய்மை
வாய்மை எனப்படுவது
தீமை இலாத செலல்.

Ee

யொய்த்தமின்

உள்ளத்தால் பொய்யா தொழுகின்
உள்ளத்து ளெல்லாம் உளன்.

மறத்தல்

யார்மாட்டும்

தீய

3

சரறத்தல் அதனான் வரும்,

3

க்

தகையும் உவகையும் கொல்லும் சினத்தின்
பகையும் உளவோ பிற.

க்

5

தன்னைத்தான் காக்கின் சினங்காக்க காவாக்கால்
தன்னை ய கொல்லும் சினம்.

5

உலகத்தார்

மனத்தொடு வரய்மை மொழியின் தவத்தொடு
தானஞ்செய் வாரின் தலை.

வெகுளியை

சினமென்னும் சேர்ந்தாரைக் கொல்லி

பொய்யாமை அன்ன புகழுில்லை எய்யாமை
எல்ல அறமும் தரும்.

இனமென்னும்

6

ஏமப்

பொய்யாமை பொய்யாமை ஆற்றின் அறம்பிற
செய்யாமை செய்யாமை நன்று.

7

சினத்தைப் பொருளென்று கொண்டவன்
நிலத்தறைந்தான் கைபிழையா தற்று.

புறந்தூய்மை தீரான் அமையும் அகத்தாய்மை
வாய்மையால் காணப் படும்.

8

இணர்எரி தோய்வன்ன இன்னா செயினும்
புணரின் வெகுளாமை நன்று.

எல்லா விளக்கும் விளக்கல்ல
யாமமெய்யாக் கண்டவற்றுள்

உள்ஸீய

சான்றோர்க்குப்

போய்யா விளக்கே விளக்கு.

புணையைச்

9

1

சுடும்

6

சேடு
7
8

தெல்லாம் உடனெய்தும் உள்ளத்தால்

உள்ளான் வெகுளி எனின்.

9

இறந்தார் இறந்தார் அனையர் சினத்தைத்

இல்லை எனைத்தொன்றும்

10

20 | தூறத்தார் துறந்தார் துணை.

அ.தி.

அறம்

௮.இ.

அறவறவியல் | அறம்

௩௨

இன்னா செய்யாமை

அறவினை யாதெனில் கொல்லாமை
polis எல்லாத் தரும்.
2

மாசற்றார் கோள்,

i

தொகுத்தவற்றுள்

2

எல்லாத் தலை.

ஒன்ருக நல்லது கொல்லாமை மற்றுஅதன்
8 | சின்சாரப் பொய்யாமை நன்று,

செய்தபின்

3

யாதொன்றும்

இன்னாசெய் தாரை தறுத்தல் அவர்நாண
நன்னயம் செய்து விடல்.

நல்லாறு எனப்படுவது யாதெனின்
க் | கொல்லாமை சூழும் நெறி.

அறிவினான் ஆகுவ துண்டோ பிறிதின் தாய்
தற் நோய்போல் போற்றாக் உடை.

அிலைஅஞ்சி நீத்தாருள் எல்லாம் கொலை௮ஞ்சிக்
ச | கொல்லாமை சூழ்வான் தலை,

இன்னா எனத்தான் உணர்ந்தவை
டவண்டும் பிறன்சண் செயல்.

துன்னாமை
6 |

எனைத்தானும் எஞ்ஞான்றும் யார்க்கும் மனத்தானாம்
மாணாசெய் யரமை தலை,
தன்னுயிர்க்கு இன்னாமை
மன்னுயிர்க்கு

இன்னா

தானறிவான்

என்கொலோ

செயல்.

8

பிழ்பசுல் தாமே வரும்.
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வாழ்நாள்
[Gwe

தன்முகும் ஆக்கம் பெரிதெனினும் சான்றோர்க்குச்
கொன்ருகும் ஆக்கம் சடை.
கொலைவினைய

9

ேதோய்எல்லாம் நோய்செய்தார் மலவாம் தோய்
தோோயின்மை வேண்டு பவர்,
(செய்யார்

கொல்லாமை மேற்கொண் டொழுகுவான்
செல்லாது உயிருண்ணுங் கூற்று.

ச்

தன்னுயிர் நீப்பினும் செய்யற்க தான்பிறிது
7 | இன்னுயிர் நீக்கும் விளை,

பிறர்க்குஇன்னா முற்பகல் செய்யின் தமக்குஇன்னா

்:

கோறல்

பகுத்துண்டு பல்லுமிர் ஓம்புதல் நூலோர்

சுஅத்துஇன்னா செய்தவக் கண்ணும் மறுத்துஇன்னா
செய்யாமல் செற்றார்க்கும் இன்னாத
உய்யா விழுமத் தரும்,

அறவறவியல்

௩௩௨

கொல்லாமை

சிறப்புசனும் செல்வம் பெறினும் பிறர்க்குஇன்னா
செய்யாமை மாசற்றுர் கோள்.
செய்யாமை

PP

PP

வாய்மையின் தல்ல பிற.

PD

அ.தி.

ODP

அறம்

10

௫௫௮.௫௮௫௮௫.

6
7
&

ராகிய மாக்கள் புலைவிளையர்

புன்மை தெரிவா ரகத்து.
உ௰ிர்உடம்பின் நீக்கியார் என்ப செயிர் உடம்பின்
செல்லாத்தீ வாழ்க்கை யவர்.
௪:

5

9
30

௮௪௫௫௪௪௫௫௫௫௪௫௫௮௮௮௫௫௮௫௫௫௫௫௫௫௮௭௫௮௮௫௫௪௮௫.௫.௮ழ்,

௧0

திருவள்ளுவர் நினைவு மலர்

3௮௪.

௮௫௪௫௯௫௫௮௫௫

அறம்

௪௪

அதி, ௧௩௪

௮௮௮௪

oo

அதுதவறவியல் | அறம்

அதி.

நிலையாமை
:

தில்லாத வற்றை

$

புலைறிவாண்மைகடை.

4

கூத்தாட்டு அவைக்குழுரத் தற்ற
போக்கும் அதுவிளீத் தற்று.

OP

ae

உடு

றவறவியல்

துறவு

நிலையின என்றுணரும்

யாதணின்

பெருஞ்செல்வம்
ட்

யாதனின் தீங்கியான் தோதல்

7.

அதனின் அதனின் இலன்.

ம
2
3

8

வேண்டின் உண் டாகத் துழக்க துறந்தபின்
சண்டுஇயழ் பால பல.

அற்கா இயல்பிற்றுச் செல்வம் அதுயெற்றுல்
அற்குப ஆங்கே செயல்.

9,

அ.டல்வேண்டும் ஐ.த்தன் புலத்தை
வேண்டிய எல்லம் ஒருங்கு.

காளென ஒன்றுபோல் காட்டி
@ of FH
வானது உணர்வாச்ப் பெறின்.

இயல்பாகும் நோன்பிற்கொன்று
ச் | மயலாகும் மற்றும் பெயர்த்து.

தாச்செற்று விக்குன்மேல் வாராமுன் நல்வினை

ரமற்சென்று செய்யப் படும்...

தெரு, நல் உளனொருவன், இன்றில்லை என்னும்
பெருமை உடைத்துஇவ் வுலகு.
ஒருபொழுதும் வாழ்வது

ச
.6

அறியார் கருதுப

கோடியும் அல்ல பல.
உயிரிடை

நட்டு.

உறங்கு வதுபோலும் சாக்காடு உறங்கி
விழிப்பது போலும் பிறப்பு.
பூக்கல்

அமை த்தின்று கொல்ளோ

அறம்

WIT OST oF OT BF oT HT ld OF GEG
உயர்ந்த உலகம் புகும்.
இடும்பைகள்
தவர்க்கு.

உடைமை
4

மற்றும் தொடர்ப்பாடு எவன்கொல்
உற்றார்க்கு உடம்பும் மிகை.
.

பிறப்பறுக்கல்
5

puursr

வானோர்க்கு
8

சீ

தலைப்பட்டசர் தீரத் துறந்தார் மயங்க
வலைப்பட்டசர் மற்றை யவர்.

8

நி

பற்றற்ற கண்ணே பிறப்பறுக்கும் மற்று
நிலையாமை சாணப் படும்.

பற்றினைப்

9

7

பத்துக பற்தற்ருன் பற்றினை அப்பற்றைம்

39 | பற்றுக பற்று விடற்கு.

அதி, ௩௬

துறவறவியல் | அறம்

வற்றைப் பொருளென்று

10

௮இ,

மெய்யுணர்தல்
பொருளல்ல

இன்மை

பற்றி வீடா௮
பற்றி விடாஅ

ச.டம்பினுள்

அச்சில் இருந்த உயிர்க்கு,

விடல் வேண்டும்

7

குடம்பை தணித்துஒழியப் புன்பறத் தற்றே
உடம்போடு

௮-௮

௩௪

துறவறவியல்

அவா அறுத்தல்
உணரும்

மருனானாம் மாணாப் பிறப்பு.

அவாஎண்ப

எல்லா உயிர்க்கும்எஞ் ஞான்றும்

3 | தவசஅப் பிறப்பினும் வித்து.

இருள் நீங்கி இன்பம் பயக்கும் மருள் நீங்கி

ேவண்டுங்கால்

i

பவண்டும் பீறவாமை

மாசறு காட்சி யவர்க்கு.

2 | வண்டாமை

ைத்தின் நீங்கித் தெனி த்தார்க்கு வையத்இன்
வானம் நணிய துடைத்து.

ேவண்டசமை அன்ன விழுச்செல்வம் சஎண்டில்லை
2 | யாண்டும் அஃதொப்பது இல்

3

ஐயுணர்வு ஏய்தியக் கண்ணும் பயமின்றேற
மெய்யுணர்வு இல்லா தவர்க்கு.

தூஉய்மை என்பது அவாவின்மை
ச் | வாஅ௮ய்மை வேண்ட வரும்.

க

எப்பொருள் எத்தன்மைத் தாயினும் அப்பொருள்
மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவ,

அத்றவர் என்பார் அவா அழற்றுர் மற்றையார்
ச் | அற்று அற்றது இலர்.

கற்றிண்டு மெய்ப்பொருள்
மற்றீண்டு வாரா நெநறி.

கண்டார் தலைப்படுவர்

ஓர்த்துள்ளாம் உள்ளது

உணரின்

Curd gion or வேண்டா

பிறப்பு.

8 |
தருதலையாப்

ிறப்பென்னும் பேதைமை நீங்கச் சிறப்பென்னும்
செம்பொருள் காண்பது அறிவு.
சார்புணச்த்து சார்பு கெடஓழுகின் மற் றழித்துச்
சசர்தரா சார்தரு 0 நாய்.
சமம் வெகுளி மயக்கம் இவைமூன்றன்
நாமம் கெடக்கெடும் தாய்.

வண்ட

மற்றது

வரும்.

அஞ்சுவ தோரும் அறனே
வஞ்சிப்பதோரும் அவா.
அவசவிகை

ஆற்ற

7 | தான்வேண்டு

2

மற்றது

அறுப்பின்

10 |

6
6

தவாவிளை

மாற்றுன் வரும்.

7

அவரஇல்லார்க் கஇல்லாகுத் துன்பம்௮ஃ
8 | தவாஅது மேன்மேல் வரும்.
9 |

.

ஒருவனை

துண்டேல்

இன்பம் இடையரூ தீண்டும் அவாவென் னும்
தூன்பத்துன் துன்பய் கெடின்.
ஆரா இயற்கை அவரநீப்பின்
Gurr Qu pens sob.

8
9

அழ்நிலையே
410
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திருக்குறள் மூலம்
௫௮௮௫௫௫௮௫௫௮௫௫௮௫௫௫௫௫௮௫.௮௫.௮௫.௫௫.௫௫.௫.௮௫.௫௫௮௫௫௮௫.௮.௮.௫.௫௫௮.

OPP

PE

ஆகூழால் தோன்றும் அசைவின்மை
போகூழால் தோண்றும் மடி.

நுண்ணிய

உண்மை

தால்பல

அறிவே

கைப்பொருள்

Dus
p pi

8

கல்வி

துணிவுடைமை

இம்மூன்றும்

3

நீங்கா நிலனாள் பவர்க்கு

அறணிழுக்கா தல்லவை நீக்கி மறணிழுக்கா
ஈட்டலும் காத்தும் காத்த

இயற்றலும்

தீயவாம் தீயவும்

4

தரசு.

சீ | மானம் உடைய

5 | வகுத்தலும் வல்ல தரசு.

பரியினும் ஆகாவாம் பாலல்ல உய்த்துச்
சொரியினும் போகா தம.

காட்சிக் கெளியன் கடுஞ்சொல்லன் அல்லனேோல்
6 | மீக்கூறும் மன்னன் திலம்.
இவ்செசலால்

கோடி

எத்தனிக்க

ல்

? | தான்கண் டனைத்திவ் வுலகு

துறப்பார்மணன் துப்புர வில்லார் உறற்பால
ஊட்டா கழியும் எணின்.

மூறைசெய்அ காப்பாத்றும் மன்னவன்
8 । இறையென்று வைக்கப் ப௫ம்,

தன்றுங்கால் நல்லவாக் காண்பவர் அன்ரறாங்கால்
அல்லற் படுவ தெவன்.

9 |

செவிகைப்பச் சொற்பொறுக்கும்
கவிகைக்கீழ்த் தங்கும் உலகு

கற்றபின்

எனை எழுத்தென்ப
வாழும் உயிர்க்கு.

தொட்டனைத்

8 |

உளரென்னும்
துண்மாண்

ஊராமால் என்னொருவன்

KopPPOOGL
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5

6
7

இன்னாதே
8

கற்றார் அனைத்திலர் பாடு.
விலங்கொடு

10
CCLOGE

3

மேற்பிறத்தா ராயினும் கல்லாதார் 8ீழ்ப்பிறந்தும்
9

காமுறுவர் கற்றறிந் தார்.
கேடில் விழுச்செல்வம் கல்வி ஒருவற்கு
யவை.

நல்லார்கண் பட்ட வறுமையின்
கல்லார்கண் பட்ட திரு

8 |

தாமின் புறுவது உலூன் புறக்கண்டு

மற்றை

துழைபுலம் இல்லான் எழில் நலம்

2 | மண்மாண் புனைபாவை யற்று.

ஒருமைக்கண் தான்கூற்ற கல்வி ஒருவற்கு
எழுமையும் ஏமாப் புடைத்து.

மாடல்ல

மாத்திரையர் அல்லால் பயவாக்

6 | களரனையர் கல்லா தவர்

சாத்துணையுங் கல்லாத வாறு

2

4

கல்லா ஒருவன் தகைமை தலைப்பெய்து
ச | சொல்லாடச் சோர்வு படும்.

மாத்தர்க்குக்

1

ay ul gp: tb

கல்லாதான் ஒட்பம் கழியதன்
4 | கொள்ளார் அறிவுடை யார்.

ஏக்கற்றுங் கற்றுர்

தூறும் மணற்கேணி

நாடாமால்

நிரம்பிய

கல்லா தவரும் நணி நல்லர் கூற்றுர்மூன்
8 | சொல்லா திருக்கப் பெறின்.

கற்றனைத் தூறும் அறிவு
யாதானும்

10

அரசியல்

கல்லாதான் சொற்கா முறுதல் முலையிரண்டும்
இல்லாதாள் பெண்காமுற் இற்று.

இன்விரண்டும்

புலவர் தொழில்.

உடையார்முன் இல்லார்போல்
கடையே கல்லா தவர்.

வேந்தன்
9
.

3 | நாலின்றிக் கோட்டி கொளல்.

கண்ணுடையர் என்பவர் கற்றோர் முகத்திரண்டு
புண்ணுடையர் சுல்லா தவர்.
உவப்பத் தலைக்கூடி உள்ளப் பிரிதல்
அனைத்தே

8.

கல்லாமை
அரங்கின்றி வட்டாடி யற்ே

தி.ற்க அதற்குத் தக. ”
எண்ணென்ப
கண்ணென்ப

பண்புடை

அதி, ௪௧

கல்வி
கற்க கசடறக் கற்பவை

7

மக்கட்கு

கொடையளி செங்கோல் குடியோம்பல் தான்கும்
. 70 ! உடையானாம் வேந்தர்க் கொளி.

அரியல் | பொருள்

௪௦

அதி.

பொருள்

6

வல்லார்க்குத் தன்சொலால்

தொகுத்தார்க்கும் துய்த்தல் அரிது.

op or wl
கழிம் பெருவலி யாவுள 0G
சூழினும் தான்முந் துறும்.

3

இத்தான்கும்

தல்லவா.ம் செல்வம் செயற்கு.

வகுத்தான் வகுத்த வகையல்லால்

)
5

அரசியல்

௩௧

அஞ்சாமை சகை அறி௫க்கம்
3. | எஞ்சாமை வேத்தர்க் கியல்பு
3. |

தெள்ளிய ரரதலும் வறு.

b

PODADO

1

தூங்காமை

மிகும்.

எல்லாஅத்

ODE

படைகுடி கூழ்௮அமைச்சு நட்பரண் ஆறும்
4 | உடையான் அரசருள் ஏறு.
.

மற்றுத்தன்

கற்பினும்

இருவேறு உலகத்து இயற்கை திரு£வறு
தல்லவை

PD

இறைமாட்சி

ஊழ்

பேதைப் படுக்கும் இழுஞழ்
ஆகூழ் உற்றக் கடை.

OLE

௮.

ஊழியல் | பொருள்

௩௮

௮இ.

அறம்

PL

க்க

DECPIOEG
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LOL
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ra
EPPO

மக்கள் அனையர்
ஏனை
SOR O

யவர்.

இலங்குநால்
0
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4

RK

௧௨

திருவள்ளுவர் நினைவு மலர்

3௯௮.௭௫௫௮:௫௪.௪.

௮.௮௮

பொருள்

௮.௮.

அதி. ௪௨

aa

அசசியல் | பொருள்

அதி,

கேள்வி
செல்வத்துள்

செல்வஞ்

செவிச்செல்வம் அச்செல்வம்

அறிவற்றங் காக்குங் கருவி செறுவார்க்கும்

1 | உன்ளழுிக்க லாகா அரண்.

செவிக்குண வில்லாத பேசழ்தூ சிறிது
வயிற்றுக்கும் சயப் படும்.

2)

நிலத்து.

ஆன்ற

பெருமை

ஊ.ற்றுக்கோல்

அப்பொருள்

3

அற்றே

உலகம்

தழீஇய

தொட்பம்

மலர்தலும்

5 ' கூம்பதும் இல்ல தறிவு.

கேட்க

அளைத்தானும்

எவ்வ

தரும்.

6 | அவ்வ

பிலழைத்துணர்ந்தும் பேதைமை

சொல்லார்

Somnus கேள்வி பாவர்.

துறைவது

மேகன்வியால்

5

உலகம்

துறைவது

உகைத்தோடு

அறிவு.

அறிவுடையார் ஆவ

ர்இழைத்துணர்தி

கோட்பினுவ் கேளாத் தகையவே
தோட்கம் படாத செவி.

6

தறிவார் அறிவிலார்

7 | அகதைறி கல்லா தவர்.

7

அஞ்சுவ தஞ்சாமை பேதைமை
8 | அஞ்சல் அறிவார் தொழில்.

துணங்கிய கேள்விய ரன்னார் வணங்கிய

வாசின ராதல்

8

யார்யரர்வாய்க் கேட்பினும்

எண்டிபாருள வாகச் செலச்சொல்லித் தான். பிறர்வாய்
ச் | துண்பொருள் காண்ப தறிவு.
4

ஒழுக்க முடையார்வசய்சி சொல்.
நல்ைவை

எப்பொருள்

தீதொரீஇ

8 | மெய்ப்பொருள் காண்ப தறிவு.

கற்றில னாயினும் கேட்க nd
aT Ga PG
இற்கத்தின் அற்றுத் துணை.

எனைத்தானும்

1

சென்ற இடத்தால் செலவிடா
நன்றின்பால் உய்ப்ப தறிவு.

செவியுணவிற் கேள்வி யுடையார் அவீயுணவின்

இழுக்கல் உடையுழி

அரசியல்

அறிவுடைமை

செல்வத்து செல்லத் தலை.

ஆன்ருசேோச டொப்பர்

௪௩௨

அஞ்சுவது
8

எதிரதாக் காக்கும் அறிவினார்க் கில்.

yf gy.

9 | அதிர வருவதோர் தோய்.

செவியிற் அலையுணரச

வச௫ுணரச்வின்

மாக்கள்

, அறினடையசர்

அவியினும் வாழினும் என்.

19 | என்னுடைய

எல்லாம்

9
உடையார்

அறிவிலார்

ரேனும் இலர்.

10

4

பொருள்

அ.தி. ௪௫

அரயெல் . பொருள்

குற்றங்கடிதல்

பெரியாரைத்

செருக்குஞ் சினமும் சிறுமையும் இல்லார்:

பெருக்கம் பெருமித நீர்த்து.
இவதனும்

மரண்பிறத்த

அறனறித்து

-

மானமும்

குற்றமே

கரக்க

உற்ற

8

பொருளாகக்

we des 3 glen wits

என்னும்

எண்ணப் படுவதொன்

இவறன்மை

4

அரதல காதல் அறியாமை
ஏதில ஏதிசைச் நால்.
&

ROP LOLOL ELL LLL

தன்னை

2
பெரியார்
3

ஒழுகுதல்

தலை

4

5

5

8 |

தக்கா ரினத்தனய்த் STAMOS
செற்முர் செயக்கிடத்த தில்.

0

7

இடிக்குத் துணையாரை ஆன்.வாரை
கெடுக்குத் தகைமை பயனர்.

எற்றுள்ளும்

க்

னொல்லாத்

1

மூற்காக்கும்

சூழ்வார்கண் ணாக ஒழுகரைன் மன்னவன்
குற்வாரைச் சூழ்நீது கொளல்

செள்வம்

இடிப்பாரை

இல்லாத

ஏமரா

8 |

கெடுப்பா ரீலானுங் கடும்.

9

முதலிசைர்க்கு
சார்பிலார்க்கு

நயவற்க

உய்க்கிற்பின்

ODP OL COLL

வன்மையு

எசீமுன்னர்

றன்று

வீயவற்க எஞ்ஞான்றும்
ன்றி பயவா விக.

நோய் நீக்கி உரஅமை

தம்மிற் பெசியரர் தமரா

STEP Md நீக்கிப் சிறர்குற்றம் காண்கிற்பின்
எண்குற்ற மாகும் இறைக்கு.

பற்றுள்ளம்

துணைக்கோடல்

மூத்த அறிவுடையார் கண்மை

அரியவற்று சொல்லாம் அரிதே
8 | பேணித் தமராக் கொளல்.
கீ

செயற்பால செய்யா திவறியான்
உயற்பால தன்திக் கெடும்.

அ.சதியல்

பெற்றியார்ப் பேணிக் கொளல்.

குற்றமே

அற்றம் தரூஉம் பகை,
வருமுன்னர்க் காவாதான் வாழ்க்கை
ous
a7
போலக் கெடும்

௪டு

ம | இறனதித்து தேத்து கொளல்.

மரணா

உவகையும் ஏதம் இறைக்கு
Sir
3 gies wise Bh pib ard gy
கெசன்வர் பழிநாணு வார்.

அ.தி.

ஊதியம் இல்லை
இல்லை நிலை.

வல்லானைச்
யாரே

ச
மதலையாஞ்

பல்லார் பசைகொளலிழ் பத்தடுத்த தீமைத்தே
49 | தல்லாச் தொடர்சை விடல்.
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அரசியல் . பொருள்

அதி, ௨௪௭

சிற்றினம் சேராமை
சிற்றினம் அஞ்சும் பருமை

சிறுமைதான்

அழிவதாஉம்

ஆவதாகஉம் ஆகி

வழிபயக்கும்

i

திலத்் தியல்பால்

தெரித்த இனத்தொடு தேர்த்தெண்ணீச் செய்வார்க்கு
8 | அரும்பொருள் யாதொன்றும் இல்.

2

மனத்து

நீர்திரித் தற்ருகு.ம் மாந்தர்க்கு

தாகும் அறிவு.
மாந்தர்க் குணர்ச்சி இனத்தானாம்

ளதுயோலக்

இனத்துள

ஆக்கம் கருதி முதலிழக்கும் செய்வினை

8 | ஊக்கார் அறிவுடை யார்

காட்டி ஒருவற்கு

தெனிவி

தாகும் அறிவ.

.

5

மனத்துூயார்க் கெச்சம்தன்
இல்லைநன் மருகா விக.

இரண்டும்

முகும் இனத் தாயார்க்கு

1

லதனைத் தொடங்கார் இணிவென்னும்

‘

க | ஏதப்பாடு அஞ்சு பவர்.

மனத்குரய்மை செய்வினை தூய்மை
இன ந்தாய்மை தாவா வரும்.

a4

வகையறச் சூழூ தெழுதல் பகைவரைப்
5 | பாத்திப் படுப்பதோ ராறு.

5

செய்தக்க அல்ல செயக்கெடும்
6 | செய்யாமையானும் கெடும்

6

ஏண்ணித் துணிக கருமம் துணித்தபின்
7 | எண்ணுவம் என்பது இழுக்கு

?

மன நலம் நன்குடைய ராயினும் சான்றோர்க்கு
இன நலம் ஏமாப் புடைத்து.

ஆற்றின் வருந்தா வருத்தம் பலர்நின்று
8 | போற்றினும் பொத்துப் படும்.

8

தன்ருற்ற லுள்ளுத் தவறுண்டு

மன நலத்தின் ஆகும் மறுமைமற் நலீதும்

என்ளாத

கல்லீனத்தி மூங்குத் துணையில்லை தீயினத்தின்

‘

வலியறியார்

ஊக்கத்தின்

. அமைத்தசங்

கொழுகான்

3

அளவறியான்

தன்னை

5 | ஞாலம் சுருது பவர்
ஊக்க முடையான் ஐடுக்கம் பொருதகச்
8 |

விடும்

பொள்ளென ஆங்கே புறம்வேரார் காலம்பார்த்து

கடை.

8ி | காணின் கிழக்காம் தலை.

எய்த.ற் கரியது இயை த்தக்கால் அத்நிலையே

அளவதித்து வாழாதான் வாழ்க்கை உளபோல

இல்லாகித் தோன்றக் கெடும்.
ஒப்புர
ப்

வளவரை

வல்லைக் கெடும்.

4
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6

3

7
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9 | செய்த் கரிய செயல்.

வாண்மை
ன்

3 :௮௮௫௮௫௮௫௫௫௫௫௮௫௫௮௫௮௫௮௫௫௮௮௮௮௫௫௫௮௮.

யவர்

3

செறுநரைக் காணின் சுமக்க இறுவரை

ஆகாறு அளவிட்டி தாயினுங் கேடில்லை

தாக்காத
i

தாக்கற்குப் பேருத் தகைத்து.

7. | உள்வேர்ப்பர் ன்னி

வழங்கும் 0 தறி.

Largan

செயின்.

காலம் கருதி இருப்பர் கலங்காலூ

ஆற்றின் அளவறிந்து சக அதுபொருள்
௮கலாக்

காலம் அறிந்து

கருவியான்

ஞாலம் கருதினுங் கைகூடும் காலம்

சால மிகுத்துப் பெயின்.
அணிக்கொம்பர் ஏறினார் அஃதிறத் தூக்கின்

போகாறு

R

ஆர்க்கும் கயிறு

4 | கருதி இடத்தாற் செயின்

பீலிபெய் சாகாடும் அச்சிறும் ௮ப்பண்டஞ்

போற்றி

தீராமை

அருவினை என்ப உனவோ

ஊக்கி

வியந்தான் விரைத்து கெடும்.

உயிர்க்கிறுதி யாக

i$

பருவத்தோடு ஓட்ட ஒழுகல் திருவிசைத்
2

இல்.

மூரித்தார் பலர்.

இடைக்கண்

ட

பகல்வெல்லும் கூகையைக் காக்கை இகல்வெல்லும்

ஒல்வ தறிவது அ.றித்ததன் கண்தங்கச்
உடைத்தம்

ட

மீ | வேேத்தர்க்கு வேண்டும் பொழுது.

தாக்கிச் செயல்.
செல்லாதது

்

காலம் அறிதல்

விளைவலியும் தன்வளியும் மாற்றுன் வலியும்

செல்வார்க்குச்

அரசியல்

௪௧

அதி.

வலியறிதல்
துணைவலியும்

410

கொள்ளாது உலகு

அரசியல் | பொருள்

௪௮

௮,

பொருள்

9

செயல்வேண்டும் தம்மொடு

எண்ணீச்

30 ; கொள்ளாத

அல்லற் படுப்பதுரஉம் இல்.

|

அவரவர்

0 | பண்பறித் தாற்றுக் கடை.

இன தலத்தின் எமாப் புடைத்து.

9

செய்தக்க

மன நலம் மன்னுயிர்க் காக்கம் இன நலம்
எல்லாப் புகழும் தரும்.

டெ

4

அரசியல்

் | ஊதியமும் சூழ்த்து செயல்,

மனத்தானாம்

$

அனி]

தெரிந்து செயல்வகை

இன்னான் எனம்படுஞ் சோல்.

1

a

சுற்றமாச் சூழ்ந்து விடும்.
இனத்தியல்ப

§

PD

10 |

த

பருவத்து மற்றதன்
கூம்பும்
கொக்கொக்க
சக்க
சிர்தி
இடத்து.
சீர்த்த
குத்தொக்க

co

அச

‘
10

அசடு

4
4

௧௪

திருவள்ளுவர் நினைவு மலர்

பொருள்

௮.இ.

௫௦

இடன்
தொடங்கற்க

இடங்கண்ட

அர்சியல் | பொருள்

அறிதல்

எவ்வினையும்

-

என்ளற்க

முற்றும்

னவர்க்கும் அரண்சேர்ந்தாம்

ஆற்றுரும் ஆற்றி அடுப இட்னதித்து

தீங்கின்அதனைப்
பிற.
த
௮

:

கடலோடா கால்வல் தெடுத்தேர் கடலோடும்
'நாவாயும் ஓடா நிலத்து.

2
2

-

6 |

எஞ்சாமை

சிறை நலனும் சிரும் இலரெனினும்
உழைழிலத்தோடு ஒட்டல் அரிது.

|

8 |

மாந்தர்

்
.

காலாழ் களரில் நரீயடும் கண்ணஞ்சா
வேலான் முகத்த களிறு.

49.82

காதன்மை

-

கத்தா

்

அறிவறியார்த்

6

தேறுதல்

8
9

டதரான் தெளிவும் தெளி நீதான்கண் ஐயுறவும்
தீரா இடும்பை தரும்.
்

:

Af.

Br.

1 |
8 |

விருப்பறாச் சுற்றம் இயையின்
ஆக்கம் பலவுந் தரும்.

இத்.நான்கும்

ராட்டுதல்
d
அருப்பரறு
8

அள வனா
வில்லாதான் வாழ்க்கை குனவளாக்
8 | கோடின்றி நீர்நிறைத் தற்று.

்

அறித்தாற்றிச் செய்கிற்பாற்கு அல்லால் வீனைதான்
சிறதீதானென்று ஏவற்பாற் றன்று.

5

கொடுத்தலும் இன்சொலும்
FIP SAT
சுற்றப் படும்.

நாடி வினை நாடிக் காலத்தோடு

இதனால்

அதனை

அவன்கண்

வினை க்குரிமை
அதற்குரிய

பெருங்கொடையான்

செயல்

இதனை

6

இவன்முடிக்கும்

னாகச்

என்டுய் ந்து
ட்ரீ

பின்றை

அவசன

செயல்,-

8

கேண்மைவே

நாடோறும் நாடுக மன்னன்
கோடாமை கோடா துலகு.

வினைசெய்வான்

ந

‘

ED

அன்ன நீ

கரவா

முக

é

அது

நோக்கி

பேணான் வெகுளி

சுரைந்துண்ணும்

ரார்க்க

;

.
6

ஆக்கமும்

வரிசையா

.

10

7

நோக்கின்

பலர்.

8

தமராகித் தற்றுற.ந்தார் சுற்றம் அமராமைக்
9 | காரணம் இன்றி வரும்.

~

5

அவனின்

‘

வேந்தன்

3
ட்டி
49

-

உள.

வாழ்வார்

:

ஆற்றின் அடுக்கிய
்

மாநிலத்து.இல்.

பொதுதேேர்க்கான்

வினைக்கண் வினையுடையான்
திளைப்பானை நீங்கும் திரு.

* ODPL LE

மருங்குடையார்
காக்கை

விடல்.

நாடிய

10

சுற்றந் தழால்
பற்றற்ற கண்ணும் பழைமைபா
சுற்றத்தார் கண்ணே யுள.

4

உணர்த்து

்

அரசியல்

ச௬ற்றத்தால் சுற்றப் படஒழுகல் செல்வந்தான்
பெற்றத்தால் பெற்ற பயன்.

எய்த

:

வழிமுறை

dear ou ongusr
oir தேறியக் கண்ணும் வினவகையான்
வேரறுகும் மாந்தர் பலர்.

செய்வானை

5

7

தேரான் பிறளைத் தெளித்தான்
தீரா இடும்பை தரும்.

அரசியல் | பொருள்

உற்றவை

அன்பறிவு தேற்றம் அவாவீன்மை
நன்குடையான் கட்டே தெளிவு.

த

யெல்லாம் தரும்.

வினையாடல்

வாரி பெருக்கி வளம்படுத்து
ஆராய்வான் செய்க வினை.

8

ட்

தேறற்க.யாரையும் தேராது தேர்ந்தபின்
9 | தேறுக தேறும் பொருள்.
210 |

தன்மையும் தீமையும் தாடி நலம்புரிந்த
தன்மையான் ஆளப் படும்.

$

3

அற்ருரைத் தேறுதல் ஓம்புக மற்றவர்
பற்றிலர் நாணார் பழி.

? | பேதைமை

சிறுபடையான் செல்லீடம் சேரின் உறுபடையான்
ஊக்கம் அழித்து வீடும்

Sor

வெளிறு.

5 | கருமமே
சுட்டளைக் கல்.
க

துணைபேவேண்டா

தெரிந்து

அரிதே

பெருமைக்கும். ஏனைச் சிறுமைக்கும் தத்தம்

,

செயின்.

பொருள்

நான்கின்

குணம் நாடிக் குற்றமும் நாடி அவற்றுள்

நதெடும்புனலுள் வெல்லும் முதலை அடும்புனனவீன்

$s

உயிரச்சம்

8 | மிகைநாடி பிக்க கொளல்.

;ூ

அல்லால்

இன்பம்

குடிப்பிறந்து குற்றத்தின் நீங்கி வடுப்பரியும்
8 | தாணுடையான் சுட்டே தெளிவு.
8 | இன்மை

துன்னியார் துன்ணிச் செயின்.

இடத்தால்

4

1 | திறத்தெரித்து தேறப் படும்.

எண்ணியார் sresremrih Qipriud B)i_
oor 8 SI

எண்ணி

அசசியல்

அரியகற்று ஆசற்றார் கண்ணும் தெரியுங்கால்

போற்றார்கண் போற்றிச் செயின்.

அஞ்சாமை

O&

தெரிந்து தெளிதல்

அறம்பொருள்

பின்௮ல் லது.

முூரண்சேர்ந்த மொய்ம்பி
ஆக்கம் பலவைத் தரும்.

a8.

உழைப்பிரித்து காரணத்தின் வத்தானை
இழைத்திருந்து எண்ணிக் கொளல்...

9

வேந்தன்

:
10
4

LE EP

LO

ED

OL LL

PM

PP

PLP

EL

PILL

LLL

PL

PLD

’

No

திருக்குறள் மூலம்
LO DOL OO PPO OLDE POO

பொருள்

தி.

PPP OPP POL LL DELILE

இ௫

பொருள்

அரசியல்

48

பொச்சாவாமை
. இதத்த வெருளியின் தீதே சிறத்த
உவகை மகிழ்ச்சியிற் சோர்வு.

௮:௭௫:௭௮.

28

வாஜோக்கி வாழும் உலகெல்லாம்
கோல்ம தாக்கி வாழும் குடி.

3

தின்றது

அதுவுலகத்து

பின்னூறு

காவாது
இரங்கி

இழுக்காமை
வாயின்

நன்கு.

அதுவொப்பது

புகழ்தீதவை

போற்றிச்

Cousv
car gy வென்றி

எய்தல் எனிதுமன்
உள்ளப் Gus pi oir

பொருள்

7
8

wf.

தரா

தண்பதத்தான்

தானே

௧௭௮௮௮.

பவவேலொடு நின்ருன் இடுஎன்
கோலொடு இன்றுன் இரவு.

்
410

தாடி

முலை றசெய்யா

கதாடொறும்

தாடு

கெடும்

கொண்டு

செய்யும்

அல்லழற்பட்டு

கொலையிற் கொடியாறரை
களைக்

டத்னொடு

rs

செல்வத்தைத்
மன்னர்க்கு

மன்னுதல்

மன்னாவாம்

மன்னர்க்

செங்கோன்மை

இன்மையின்

இன்னாது

மன்னவன்

கோரற்க&ழ்ப்

உடைமை

Kae

ஆபயன்

குன்றும் அறுதொழிலோர்

காவலன்

காவரன்

ow.

வேந்தன்

எணின்.

செய்யாமை

செய்தொழுகும்

ஒருவத்தம்

தல்லைக் கெடும்.

்

இறைகடியன்
உறைகடுகி

oa

வண்ணத்தால்
மீ

வேந்து

வெருவத்த

4

வெங்கோல

2
னாயின்

3

என்றுரைக்கும் இன்னாச்சொல்

ஐல்லைக்

டன்னது

4

ம வேத்தன்

கெடும்.

இன்னா

முகத்தான் பெருஞ்செல்வம்
ச்

உடைத்து.

5

டூபஎய்கண்

6

கடுஞ்சொல்லன் கண்ணில
தீடின்றி ஆங்கே கெடும்.

னாயின்

ெெநடுஞ்செல்வம்
6

கடுமொழியும் கையிகதந்த தண்டமும் வேந்தன்
7 | அடுமுரண் தேய்க்கும் அரம்.
இனத்தாற்றி

re pee

படின்.

மூறைகோடி மன்னவன் செய்யின்
இல்லாது வானம் டுபயல்

ஒறுப்பது

, அ ரயல்

கடிதோச்சி மெல்ல எறிக தநெடிதாக்கம்
நீங்காமை வேண்டு பவர்.

௮2௦ தின்டூறல்

கொளி.

ஞாலத்திற்கு எற்றற்றே
வாழும் உயிர்க்கு.

10

௮.இி,. ௫௪

அருஞ்செவ்வி

படை.

துளியின்மை
அனளியின்மை

வேந்தொறுத்தல் பைங்கூழ்

தேர்

2

அழுதகண் ணீரன்ேற

தேய்க்கும்

9.

ஒத்தாங்கு

"8 |

அரசு

ஆற்றாது

8.

1 |

மன்னவன்

கூழும் குடியும் ஒருங்கிழக்கும் கோல்கோடிச்
சூழாது

7
மன்னவன்

வ்டுவன்று வேந்தன் தொழில்.

தக்காங்கு தாடித் 'தலைச்செல்லா

அலைமேற்

றதுபோலும்

கதாடொறும்

.

கெடும்,

வெருவந்த

வேத்து.

6

அவளை

மூறைசெய்யா

அரசியல் ' பொருள்

டாரிற் கொடிதே

செய்தொழுகும்

அல்லவை

5

தெனின்.

எண்பதத்தான்

கொடுங்கோன்மை
கொலைமேற்கொண்

தாட்ட

குடியுறங் காத்தோம்பிக் குற்றம் கடிதல்
9

மற்றுந்தான்

Oa

கோடா

்

மன்னவன்

இறைகாக்கும் வையக மெல்லாம்
மூறைகாக்கும் முட்டாச் செயின்,

பணை

இகழ்ச்சியின் கெட்டாரை உள்ளுக தாந்தம்
மகிழ்ச்சியின் மைந்துறும் போழ்து.
உன்னியது
"உள்ளியது

தருவது

கோலதாஉம்

.

மன்னன்

ச்

6

சாவாக்.

இகழ்ந்தார்க்கு எழுமையும் இல்.

3

மாநில

அடிதழீஇ நிற்கும் உலகு.

வழுக்காமை

செயல்வேண்டும்

கோல்.

இயல்புளிக் கோலோச்சும் மன்னவன்
பெயலும் விளையுளும் தொக்கு.

இல்

அ௱ியஎன்று ஆகாத இல்லைபொச்
கருவியால் போற்றிச் செயின்.

i
8

4

தன்பிழை

என்றும்

மன்னவன்

குடிதழீஇக் கோலோச்கம்

விடும்

யார்மாட்டும்

்
மன்னவன்

அத்தணர் நூற்கும் அறத்திற்கும் ஆதியாய்

:

இழுக்கியான்

யார்மாட்டும்

முறை.

ள்

. பொச்சாப் புடையார்க்கு.

ரியல்

இறைபுரித்து

மேதர் ந்துசேய் வலத

அச்ச முடையார்க்கு.அரணில்லை ஆங்கில்லை
மூன்னுறக்

ணோடாது

1
அறிவினை

பொச்சாப்பார்க்கு இல்லை பூகற்மை
எப்பால்நா லோர்க்கும் தூணிவு.

Be

OO,

செங்கோன்மை
ஒர்த்துகண்

பொச்சாப்புக் கொல்லும் புகழை
௮ிச்ச நிரப்புக்கொளன் ரங்கு.

OIE DDE

எண்ணாத

சத்தான

8

திரு.

சீறின் சிறுகும்

9

செருவந்த போழ்திற், சிறைசெய்யா
வெருவத்து வெய்து கெடும்.

நால்மறப்பர்
20

கல்லார்ப் பிணிக்கும் கடுங்கோல்
இல்லை நிலக்குப் பொறை.

POPP PLO LED LLL ELE ELE LLL LLL DLL LEE GEOL

7

சினத்தாற்றிச்

8
உறைகோடி

PP

KOM

கட

வேேத்தன் .

5
9

அதுவல்லது
10:

P DLP PPL LLLP PLL LLP LIL DLL LLP LID PP PP DEG

அட்

:

க

சு

திருவள்ளுவர் நினைவு மலர்

3௮௫௮௪௪௪௮௮௪௮௮௮௫௮௫௮௫௪௫௪௫௪௫௪௮௪௮௫௮௫௪௮௮௮௫௫௫௮௮௮௫௮௫௫௮௮௮௫௮௫௫௮௮௮௮௮௮௮௮௮௮௫௮௫௫௮௮௫௮௮௫.௮௮௫௮௮.௮௮.௮

பொருள்

அதி.

இ௮

அரசியல்

பொருள்

௮.இ.

te

௫௯௬

ஒற்றும் உரைசான்ற

கண்ணோட்டம் என்னும் கழிபெருவ் காரிகை
உண்மையான் உண்டிவ் வுலகு.

WIG

கண்ணிற்கு அணிகலம் கண்ணோட்டம்
புண்ணென்று உணரப் படும்.

2

எல்லார்க்கும் எல்லாம் நிகழ்பவை
வல்லறிதல் வேத்தன் தொழில்.

3

ஓற்றினான் ஒற்.றிப் பொருள்தெரியா மன்னவன்
கொற்றங் கொளக்கிடத்தது இல்

8

4

வினை செய்வார் தம்குற்றம் தேவேண்டாதார் என்றுங்கு
அனைவரையும் ஆராய்வது ஒற்று.

4

5

கடாஅ உருவொடு கண்ணஞ்சாது
உகாஅமை வல்லதே 9PM.

ச்

அள தின்றேல்

மண்டோ டியைந்த மாத்தளனையர் அண்ணோ
*யைத்துகண் ஹணேடா தவர்.

நூலும் இவையிரண்டும்

தெற்றென்க மன்னவன் கண்.

கண்என்னாம்

sorGured முகத்தெவன் செய்யும் அளவினால்
கண்ணோட்டம் இல்லாத கண்.

1
எஞ்ஞான்றும்
2

யாண்டும்
ம

துறந்தார் படிவத்த ராகி இறத்தாராய்த்து
6

என்செயினும்

கண்ணோேட்டம் இல்வைர் கண்ணீலர் கண்ணுடையார்
கண்ணோட்டம் இன்மையும் இல்.

ச்

மறைந்தவை கேட்குவற் முகி அறித்தவை
ஐயப்பாடு இல்லதே ஒற்று,

கருமஞ் சிதையாமல் கண்ணோட
உரிமை உடைத்திவ் வுலகு.

8

ஒற்றினால் ஒற்றிக் கொளல்.

9

ஒற்றொற் நுணராமை ஆன்க
சொல்தொக்க நேதறப் படும்.

ன

சிறப்பறிய

பெயக்கண்டும் நஞ்சுண் டமைவம் நயத்தக்க

தசகரீகம் வேண்டு பவர்.

ஐ.ற்று.

8
7
கி

உடன்மூவர்
9

ஒற்றின்கண் செய்யழ்க

செய்யின்

10 | பூதப்படுத்தா னாகும் மறை.

ஊக்கம்

௬௦

அரசியல் | பொருள்

உள்ளம் உடைமை உடைமை
நில்லாது நீங்கி விடும்.

10

அ.தி. ௬௪

உடைமை

உடைய ரெனப்படுவது ஊக்கம் ௮2
உடையது உடையரேோ மற்று.

அரசியல்

மடி இன்மை
இல்லார்

பெரருளணுடடைமை

குடியென்னும் குன்ரு விளக்கம் மடியென்னும்
ு் | மாசூர மாய்த்து கெடும்.

i

மடியை மடியா ஒழுகல் குடியைக்
8 | குடியாக வேண்டு பவர்.

2

ஆக்கம் இழு நீ்தேமென்று அல்லாவார் ஊக்கம்

ஒருவந்தம் கைத்துடை

சோர்விலது

ஒற்றொற்றித் தத்த பொருளையும் மற்றுமோர்

வல்லார்க்கு

ஓறுத்தசற்றும் பண்பினார் கண்ணும்கண் ணோடிப்
பொசறுத்தாற்றும் பண்பே தளை...

௮இ.

het

I

அஃதிலார்

பண்என்னாம் பாடற்கு இயைபின்றல்
கண்ணோட்டம் இல்லாத கண்.

பொருள்.

a

ஒற்றாடல்

கண்ணோட்டம்

கண்ணோட்டத் துள்ளது 2 oBurc
உண்மை நிலக்குப் பெரறை.

Oe

யார்.

மடிமடிக் கொண்டொழுகும்

பேதை

பிறந்த

2 | குடிமடியும் தன்னினும் முத்து.

ஆக்கம் அதர்வினாய்ச் செல்லும் அசைவிலா
ஊக்க முடையா வுழை.

9

ச்

குடியாடிந்து குற்றம் பெருகும் மடிமடிந்து
மாண்ட உரஞற்றி லவர்க்கு.

4

வெள்ளத் தனைய மலர்நீட்டம் மாந்தர்தம்
உள்ளத் தனையது உயர்வு.

5 |

நதெடுமீர் மறவி மடிதுயில் நான்கும்
கெடுதீரார் காமக் கலன்,

5

உள்ளுவ தெல்லாம் உயர்வுள்ளல் மற்றது
தன்னினும் தள்ளாமை தீர்த்து.

படியுடையார் பற்றமைத்தக்
8 | மாண்பயன் எய்தல் அரீது.

சிதைவிடத்து ஒல்கார் உரவோர்
பட்டுப்பா டூன்றும் களிறு.

இடிபுரிந்து என்ளுர்சொல்
7 | மாண்ட உற்றி லவர்.

புதையம்பிற்
்
்

உள்ளம் இலாதவர் எய்தார் உகைத்து
வள்னியம் என்னும் செருக்கு
பரியது கூர்வ்கோட்டது
உள்ள

ஆயினும், யர
வெறுக்கைஅஃ

மரம்மக்க ளாதலே வேறு.

6
கேட்பர் மடிபுரித்து

மடிமை குடிமைக்கண் தங்கின்தன்
8 | அடிமையுகுத்தி விடும்.
குடியாண்மை

வெரூஉம் புவிதாக் குறின்.
'உரமொருவற்கு

கண்ணும் மடியுடையார்

7
ஒன்னார்க்கு

9 | மடியாண்மை மாற்றக் கெடும்.
தில்லார்

மடியிலா மன்னவன்

10 | தாஅய

8

யுள்வத்த குற்றம் ஒருவன்

9

எய்தும் அடியள தந்தான்

தெல்லாம் ஒருங்கு.

10°

ல்
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திருக்குறள் மூலம்
அ

அ.

பொருள்

4.௮.

அருமை

௮௫௪௮௫௮.

AaB. ar
ஆள்வின
உடைத்தென்று

௧௪

அரசியல்

பொருள்

அதி, ௫௩

உடைமை
அசாவரமை

இடுக்கண்
வேண்டும்

அரசியல்

அழியாமை

இடுக்கண் வருங்கால் நகுக அதசனை

பெருமை மூயற்சி தரும்.

I)

வீனைக்கண் வினைகெ.டல் ஓம்பல் வினைக்குறை
தீர்ந்தாரின் திர்ந்தன்று உலக.

| வென்னத் தனைய இடும்பை அறிவுடையானண்
8 | உள்ளத்தின் உள்ளக் கெடும்.

தாளாண்மை

என்னுத்

தகைமைக்கண்

வேளாண்மை

என்னுஞ் செருக்கு

தங்கிற்றே

அடுத்தூர்வது அஃ்தொப்பது இன்,

இடும்பைக்கு

இடும்பை

2

படுப்பர் இடும்யமைக்கு

8!

இடும்பை

சீ.

மடுத்தவா மெல்லாம் பகடன்னுன்
இடுக்கண் இடர்ப்பாடு உடைத்து.

5 |

அடுக்கி வரினும் அழுிவிலான் உற்ற
இடுக்கண் இழுக்கம் படும்.

5

ups HSgtiat uvsgeh gu pw drew
இன்மை புகுத்தி வீடும்.

6 |

அற்தேமென்று அல்லற் படுபபவோ பெத்றேமிமன்று
ஓம்புதல் தேற்று தவர்.

6

மடியுனான் மாமுகடி என்ப மடியிலான்
தாளுளான் தாமரையி னான்.

இலக்கம் உடம்பிடும்பைக் கென்று கலக்கத்தைக்
7 | கையாருக் சொன்னாதாம் மோன்.
:

சீ

பொறியின்மை யார்க்கும் பழியன்று அறிவறித்து
ஆன்னிசன இன்மை பழி.

இன்பம் விழையான் இடும்பை
8 | துன்பம் உறுதல் இலன்.

&

தெய்வத்தான் ஆகாது ஏணினும் முயற்சிதன்
மெய்வருத்தக் கூலி தரும்.

இன்பத்துள் இன்பம் விழையாதான்
9 | துன்பம் உறுதல் இலன்.

தாளசண்மை இல்சைதான் வேளாண்மை
வானணாண்மை போலக் கெடும்,

இன்பம் விழையான் வினை விழைவான்
துன்பம் துடைத்தான்றும் தாண்.

பேடிகை

தன்கேளிர்

ஊழையும் உப்பக்கம் காண்பர் உகவின்றித்
ததாது உஞற்று பவர்.

படாஅ

i

தவம்.

3
உற்ற

.
:

இயல்பென்பசன்

இன்னாமை இன்பம் எனக்கொளின்
30 | ஒன்னார் விழையுஞ் சிறப்பு

4

துன்பத்துள்
்

9

ஆகுதந்தன்
to

்

பொருள்

as.

ச

ae

அசசியல் | பொருள்

கருவியும் காலமும்

செய்கையும்

அருவிளையும் மாண்டது

eB

செய்யும்

ம்
ஆள்வினை யோடு

கேடும்

காத்தோம்பல்

அதனால்

3

மூேவட்ப மொழிவதாஞ்
திறனறிந்து

4

பொருளும்

சொல்லுக

சோர்வு.

2

ேளாரும்

சொல்.

3

சொல்லை

அதனிதாஉங்கு

அறனும்

இல்.

4

அறனறித்து ஆன். றமைத்த சொல்லான்எஞ் ஞான்றுந்
திறனறித்தான் தேர்ச்சித் துணை.
5

சொல்லுக சொல்லைப் பிறிதோர்சொல்
வேல்துஞ்சொல் இன்மை அறத்து.

ம௦திதுட்பம் நரலோடு உடையார்க்கு
யாஉள முன்றிழ் பவை.

வேட்பத்தாஞ் சொல்லிப் பிறர்சொல் பயன்மீோகோடல்

அதிநுட்பம்
8

7

அறிகொள்று

அறியான்

அச்சொல்லை
ச்

மசட்சியின் மாசற்றுர் கோள்.
சொலல்வல்லன்ை

அறிந்தக் கடைத்தும் உலகத்து

இயற்கை அறித்து செயல்.

இகல்வெல்லல்

சோர்விலன்

4

6
அஞ்சான்

உழையிருந்தான் கூறல் கடன்.

8

சொல்லுதல் வல்லார்ப் பெறின்,

பழுதெண்ணும் மத்திரீயின் பக்கத்துள் ஜெவ்வோர்
எழுபது கோடி உறும்.

9

யலசொல்லக் காமுறுவர் மன்றுமா
சிலசொன்லல் தேற்று தவம்.

2

அவரன

யசர்க்கும் அரிது.

7

விரைத்து தொழில்கேட்கும் ஞாலம் நிரந்தினிது

எணினும் உறுதி

;
i

வருதலான்

சொல்லின்சண்

கேட்டார்ப் பிணிக்கு நீ தகையவாய்கீ

தெரிதலும் தேர்த்து செயலும் ஒருதலையாச்

சொல்லலும் வல்லது அமைச்சு.

,

தநலம் என்னும் நலனுடைமை அத் நலம்
யாதலத்து உள்ளதூஉம் அன்று.
ஆக்கமுங்

2

ிரித்தலும் [பணிக் கொள்லும் பிரிந்தார்ப்
பொருத்தலும் வல்லது அமைச்சு.

செயற்கை

4

அமைச்சியல்

சொல்வன்மை

அமைச்சு.

வன்கண் குடிகாத்தல் கற்றறிதல்
.சீதுடன் மாண்டது அமைச்சு.

§
4
6

IB.

அமைச்சு

4
3

க்

8

3

9

4
டி

சற்ற

4

முறைப்படச் சூழ்ந்தும் முடிவிலவே
திறப்பாடு இலாஅ௮ தவர்.

செய்வர்
19

இணகுழ்த்தும் நாறு மலரசையர் கற்றது
உணர விரித்துரையா தார்.
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பொருள்
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நினேவு மலர்
PEP PLD PL LPP PLL PLL OP

a

ஆமைச்சியல்
*

பொருள்

4

AG.

$.

்

துணைநலம்

ஆக்கம் தரூஉம் விச

ஒருவுதல்

4

தன்றி பயவா

3

PEE

வேண்டும்

3

விகத்திட்பம் என்பது ஒருவன் மனத்திட்பம்
மற்றைய எல்லாம் பிற

1

2

OGIO
a pmilar Peder oni G) ai af gs arty
or
ஆதென்பர் ஆய்த்தவர் கோள்.

2

3

சகடைக்கொட்கச் செய்தக்க தசண்மை இடை
எற்றா வீழுமத் தரும்
[கொட்கின்

8

த

சொல்லுதல் யசர்க்கும் எனிய
செசல்வீய வண்ணம் செயல்.

4

5

வீழெய்தி மாண்டார் விசைத்திட்பம் வேந்தன்கண்
ஊடுறய்தி உள்ளப் படும்.

5

6

எண்ணீய எண்ணியாங்கு எய்துப எண்ணியார்
திண்ணிய ராகப் பெறின்.

6

7

உருவுகண்டு என்னாமைவேண்டும் உருள் பெருத்தேர்க்கு
அச்சாணி அன்னார் உடைத்து

8

சுலங்காது கண்ட வினைக்கண் துளங்காது
தாக்கங் கடிந்து செயல்.

தலம்

வேண்டிய எல்லாம் தரும்.
என்றும்

புகமொடு

வினை.

வேண்டும் ஒனிமாழ்கும் செய்வினை

ஆனதும்

என்னு

nus,

ட

*

இக்கட படினும் இணிவத்த செய்யார்

ச

தடுக்கற்ற காட்சி யவச்,

ட

சற்றென்று இரங்குவ செய்யற்க செய்வானோல்
மற்றன்ன செய்யாமை தன்று.
சணன்றுன் பசிகாண்பான் ஆயினுஞ்
சான்றோர் பழுக்கும் வின.

செய்யற்க

ய்ழிமகைதீது எய்திய ஆக்கத்தின் சாண்டூரூர்

ape

era

தலை.

கடிந்த கடிந்தொரார் செய்தார்க்கு அவைதாம்

முடிந்தாலும் பீழை தரும்.
அழக்கொண்ட எல்லாம் அழப்போம்
பிற்பயக்கும் நற்பா லவை.
சத்தால் பொருள் செய்தே

இழப்பினும்
ட

OO

௮தி.

9

தரங்குக தூங்கச் செயற்பால

துரங்கற்க

, அண்பறிவு

சாலம் வீனையிடமனொடு

ஒல்லாக்கால்

செயல்.

ஆராய்ந்த

சொல்வன்மை

மூன்று.

ட்பார்க்கு

க்

தொகச்சொல்லீத்

தூவாத

மீக்க ககஈச்சொல்லி

8 |

5

கற்றுக்கண் அஞ்சான் செலர்சொல்லிக்
தக்கது அறிவதாம் தரது.

காலத்தால்
6

கடணதித்து சாலம் 55D Dior Pb gy

? | எண்ணி உரைப்பான் தலை.
நனைகவுள்

கட்டார்க்கு தல்ல செயலின் Gog sete
ஒட்டாரை ஒட்டிக் கொளல்.
.
உறைகிறியார் உன் நடுங்கல் அஞ்சிக் குறைபெறின்
கொள்வர் பெரியார்ப் பணித்து.

8
3

ச் | தன்றி பயப்பதாம் தூது.

உன்ளறிவான் உள்ளம் கொளல்.

1

தரதுரைப்

அறிவுரு ஆராய்ந்த கல்விஇம் மூண்றுண்
ச் | செறிவுடையான் செல்க வினைக்கு.

செய்வினை செய்வான் செயல்முறை 2008 dor

PPP PLL LPP LIL PPD LEP OOO

ஆன்ற குடிப்பிறத்தல் டூவத்தவாம்
தாதுரைப்பான் பண்பு

தூலாருள் நூல்வல்லன் ஆகுதல் வேலாருள்
ச | வென்றி வீனையுரைப்பான் பண்பு...

ஐந்தும்

முடிவும் இடையூறும் முழ்றியாங்கு எய்தும்
படுபயதனும் பார்த்துச் செயல்.

வினையால் வினையாக்கிக் கோடல்
யரனையால் யசனையாத் தற்று.

அமைச்சியல்

2 | இன்றியமையாத

வினைபகை என் றிரண்டின் எச்சம் நினையுங்கால்
தீயெச்சம் போலத் தெறும்.
இருள் தீர எண்ணிச்

அ.தி. ௬௯
தூது

அன்புடைமை
் 1 பண்புடைமை

ஒல்லும்வா யெல்லாம் வீனைநன்ேற
செல்லும்வாய் 6 நாக்கச் செயல்,

பொருள்கருவி

10

்

அத்துணிவு

அங்காது செய்யும் விசனா,

9
வினைத் திட்பம்

வேண்டாது உலகு,

|' பொருள்

அமைச்சியல்

வினைசெயல்வகை
சூழ்சீசி முடிவு துணீவெய்தல்
தாழ்ச்சியுள் தங்குதல் தீது.

8

இன்பம் பயக்கும் வினை.
எனைத்திட்பம் எய்தியக் கண்ணும்

16 | வேண்டாரை

௪௮

அரியவாம்

துன்பம் உ.றவரினும் செய்க வுணிவாழ்நி

மார்த்தல் பசும்

கலத்துள் நீர் பெய்திரீஇ யற்று.

பொருள்

அமைச்சியல்

வினைத்திட்பம்

வினைத்தூய்மை

4

Her

தாய்மை துணைமை துணிவுடைமை
8 | வாய்மை வழியுரைப்பான் பண்பு.

7
இம்மூன்றின்

வீடுமாற்றம் வேந்தர்க்கு உரைப்பான்
9 | வாய்சோரா வன்உணவன்,
410

FLOOD OL PDO OOP LD PPP

8
வடுமாற்றம்

இதுதி பபப்சினும் எஞ்சாது இறைவர்க்கு
உறுதி பயப்பதாம் தாது.
LDOLP LOL LLL LL DIP
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திருக்குறள் மூலம்
Oe

அச
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மன்னரைச்

விழையாமை

ல்

oe

அமைச்சியல்

குறிப்பறிதல்
கூருமை தோகக் குறிப்பறிவான் எஞ்ஞான்றும்

வார்.

i

OIG LT maudsgG

மன்னரால்

யர் படாஅது

மன்னிய ஆக்கத், தரும்.

sow.

1

அகத்தது உணர்வானைத்

8 | தெய்வத்தோ டொப்பக் கொளல்.
2 |

செவிச்சொல்லும் சேர்த்த நகையும் அவித்தொழுகல்
ஆன்ற பெரியா ரகத்து.

குறித்தது கூறாமைக் கொள்வாரோ
ச் | உறுப்பே ரனையரால் வேறு.

எ.ப்பொருளும் ஓரார் தொடரார்மற்
விட்டக்கால் கேட்க மறை.

5

குறிப்பிற் குறிப்புணரா வாயின்
என்ன பயத்தவோ கண்.

குறிப்பறிந்து காலம் கருதி வெறுப்பில
பேவண்டுப வேட்பச் சொலல்.

6 |

அடுத்தது காட்டும் பளிங்குபோல் நெஞ்சம்
கடுத்தது காட்டும் முகம்.

வேட்பன சொல்லீ வினையில எஞ்ஞான்றும்
கேட்பினும் சொல்லா விடல்.

முகத்தின் முதுக்குறைறந்தது உண்டேடா
7 | காயினும் தான்முந் துறும்.

றப்பொருளை

குறிப்பிற் குறிப்புணர் வாரை
யாது கொடுத்தும் கொளல்.

2

போற்றின் அரியவை போற்றல் கடுத்தபின்
தேற்றுதல் யார்க்கும் அரிது.

தி.

பொருள்

அவை
அவையறித்து
தொகையறிதந்த

வகைமை

20 | சண்ணல்லது

அமைச்சியல் |

௪௨

7

இடைதெரித்து தன்குணர்த்து
நடைதெரீந்த தன்மை யவர்.

சொல்லுக

செலச்சொல்லு

5

6 | நுண்ணவை

;
ச

?

வளர்வதன்
8

1

அஞ்சு பவர்க்கு.

6

[Quer

பகையகத்துப் பேடிகை ஒன்வாள் அவையகத்து
அஞ்சு மவன்கற்ற நால்.

?

பல்லவை கற்றும் பயமிலரே தல்ணைஉயுள்
தன்கு செலச்சொல்லா தார்.

8

கல்லா தவரீன் சகடையென்ப கற்ற றித்தும்

நல்லவையுள்
9

தல்லாச் ௮வையஞ்சு

9

வார்.

6

உளரேனினும் இல்லாரொடு ஒப்பர் கனன் அஞ்சிக்
10

கற்ற செலச்சொல்லா
௫௮௮௭௫௫௮௮௪௫

h—n

3

ஆற்றின் அனவறித்து கற்க அவையஞ்சச
மாற்றம் கொடுத்தற் பொருட்டு. :

*

இ.

2

வாளொடென் வன்சுண்ணர் அல்லார்க்கு நாடுலா

யார்.

கொளல்.

i

தாம்கற்ற

கற்றார்முன் கற்ற செலச்சொல்லிழ்
மிக்காருள் மிக்க கொளல்.

அவ்கணத்துள் உக்க அமிழ்தற்றுல் தங்கணத்தர்
அல்லார்முன் கோட்டி

'

அரியர்

4

கற்றறிந்தார் கல்வி விளங்கும் கசடறச்
சொல்தெரிதல் வல்லா ரகத்து

புல்லவையுள்

அஞ்சாமை

பகையசகத்துச் சாவார் எனியச்
அவையகத்து அஞ்சா தவர்.

முதுவருள்

பொச்சாத்தும் சொல்லற்க

அமைச்சியல்

am.

2

ஏற்றுணர்வார் முன்னர் இழுக்கு.

நன்கு

AB.

கற்ருருள் கற்றார் எனப்படுவர் கூற்ருர்முன்
கற்ற செலச்சொல்லு வார்.

ஆற்றின் நிலைதளர்ந் தற்றே வியன்புலம்

உணர்வ துடையார்முன் சொல்லல்
பாத்தியுள் நீர்சொரித் தற்று.

10

வகையறிந்து வல்லவை வாய்சோரார் சொல்லின்
தொகையறிந்த தாய்மை யவர்.

அவையறியார் சொல்லல்மேற் கொள்பவர் சொல்லின்
3
வகையறியார் வல்லதாஉம் இல்.

நன்றென்ற வற்றுள்ளும் நன்ே
முத்து களவாச் செறிவு.

9
காணுங்காள்

1
சொல்லின்

ஒனியார்முன் ஒன்னிய ராதல் வெளியார்முன்
வான்சதை வண்ணம் கொளல்.

கண்ணீன்

இல்லை பிற.

அவை
சொல்வின்

8

கண்ணுரைக்கும்

என்பார் அளக்குங்கோல்

பொருள்

அறிதல்

ஆராய்ந்து சொல்லுக
தாய்மை யவர்.

6

உவப்பினும்

உணர்வார்ப் பெறின்.

நுண்ணியம்

செய்யும்

4
5-

பகைமையும்

9

;
க
4

உறுப்பினுள்

கொளப்பட்டூேடம் என்றெண்ணிக்
துளக்கற்ற காட்சி யவர்.

கேண்மையும்

3
டேனை

முசும்தோக்கி நிற்க அமையும் அகம்தோக்கி
உற்ற துணர்வார்ப் பெறின்.

கொள்ளாத
[செய்யார்

§

உறுப்பினுள்

இளையர் Goran
purt svar Paipri நின்ற
ஒளியோடு ஒழுகப் படும்.

பழையம் எனக்கருஇிப் பண்பல்ல
கெழுதகைமை சேடு தரும்.

LOLOL SD

WB.

சேர்ந்தொழுகல்

இகல்பேவேத்தர்ச் சேர்ற்தொழுகு
மன்னர் விழைய

௮

அமைச்சியல் | பொருள்

். அகலாது அணுகாது தீக்காய்வார் போல்௯

KCDPOLPP OP DOLE DDL LD LOGLE DEL ODD
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தார்.
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>
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௨௦

திருவள்ளுவர் நினைவு மலர்

koe

அ

௫௫௮௪

பொருள்

௮௫௮௫௫௫௫௮௮௮

அ.தி. ௪௪

ஷீ

௫:

அரணியல் | பொருள்

௮.தி. எடு

நாடு
தன்னா

அரண்

விளையுளும் தக்காரும் தாழ்விலாச்

- ஆற்று பவர்க்கும் அரண்பொருள்

செல்வரும் சேர்வது நாடு.

8 | காடும் உடையது

அரண்.

2

பெசறையொருங்கு மேல்வருங்கால் தாங்கி இறைவற்கு | உயர்வகலம் திண்மை அருமைஇந் நான்கின்
இறையொசருங்கு தேர்வது நாடு.
3
அமைவரண் என்றுரைக்கும் தால்.

3

2 muGab ports 2 osff aj
சேரா தியல்வது தாடு.

4

Qs gic wuld

பல்குழுஏம் பாழ்செய்யும் உட்பகையும்

சிறதுகாப்பிற் பேரீடத்த தாகி உறுபகை
சீ | ஊக்கம் அழிப்பது அரண்.

வேத்தலைக்கும்

ொல்குறும்பும் இல்லது தாடு.
கேடறியாக் கெட்ட

| கொளழ்கரிதாய்க் கொண்டகூழ்த

6 | நல்லான் உடையது

8 | பற்தியார் வெல்வது அரண்.

நாடல்ல

409 | இல்லார்சுண் இல்லது அரண்.
ந

"அதி.

௪௬

கூழியல்

பொருளல் லவரைப் பொருளாகச்
பொருளல்லது இல்லை பொருள்,

Af.
படை

செய்யும்
1

இல்லாரை எல்லாரும் என்ளுவர் செல்வரை
எல்லாரும் செய்வர் சிறப்பு.
பொய்யா

2

விளக்கம் இருளறுக்கும்

எண்ணிய தேயத்துச் சென்று.

க்

ஒன்னாச்த்

,

[தொன்று

தாகி வழிவந்த
4

மேல்வரீனும் கூடி. எதிர்நிற்கும்

8 | படைத்தகையால்

6

7

பாடு

பெறும்.

திலைமைக்கள் சால உடைத்தெணினும்

தலைமக்கள் இல்வழி இல்,

தானை

8

சிறுமையும் செல்லாத் துணியும் வறுமையும்
9 | இல்லாயின் வெல்லும் படை.

10 |
கச

5

வழிச்செலவு தேற்றம்

அடற்றகையும் ஆற்றலும் இல்லெனினும்

காழ்ப்ப இயற்றியார்க்கு ஏண்பொருள்

ககைதுமமசைகளைக

2

3

| அழிவின்று அறையோகா
1 வன்க ணதுவே படை,

7 | போர்தாங்கும் தன்மை யறித்து.

செய்க பொருளைச் செறுநர் செருக்கறுக்கும்
எல்கதனிற் கூரியது இல்.

i

தார்தாங்கிச் செல்வது தானை தலைவந்த

கண்டற்றுல் தன்கைத்

உண்டாகச் செய்வான் விசை.

ததை

வன்கண் தொலைவிடத்துக்
«fg.

6 | எனதான்கே எமம் படைக்கு.

செல்வச் செவிலீயால் உண்டு.

ஏனை இரண்டும் ஒருங்கு.

உளைவிடத்து ஊறஞ்சா
CsroumLed avore

மதமானம் மாண்ட

அருளென்னும் அன்பீன் குழவி பொருளென்னும்

3

உறுப்பமைத்து ஊறஞ்சா பேவேல்படை வேத்தன்
| வெறுக்கையு ளெல்லாம் தலை.

ட கூற்றுடன்று

தெறுபொருளும் வேந்தன் பொருள்,

ஒண்பொருள்

மாட்சி

ச் | ஆற்ற லதுவேபடை.

உறுபொருளும் உல்கு பொருளும்தன்

8

படையியல்

ஒவீத்தக்கால் என்னாம் உவரி எலவிப்பகை

வாராம் பொருளாக்கம்

புல்லார் புரள வீடல்.

குன்றேறி யானைப்போர்

va

4 | தாகம் உய௰ிர்ப்பக் கெடும்.

அறன்சனும் இன்பமும் எனும் திறனறித்து
தீதின்றி வத்த பொருள்.
அன்பொடும்

16

ன

| பொருள்

பொருள் செயல்வகை

அருளொடும்

9

. | எனைமாட்சித் தாகியக் கண்ணும் வினைமாட்சி

4

யொருளென்னும்

வினைமுகத்து

9 । வீறெழய்தி மாண்டது அரண்.
பயமின்றே

வேத்தமை வில்லாத நாடு.

பொருள்

8

முனைமுகத்து மாற்றலர் சாய

தாட வளத்தரு நாடு.
வெய்தியக் கண்ணும்

7

முற்றுற்நி முற்தி யவரையும் பழற்றுற்.ிப்

அணியென்ப தாட்டிற்கிவ் வைத்து.

ஆங்கமை

8

சீ | பற்றத் கரியது அரண்.

் பீணியின்மை செல்வம் வீளைவின்பம் ஏமம்
வளத்தன

அரண்.

மூற்றியும் முற்று தெறிந்தும் அறைப்படுத்தும்

வள்லரணும் நாட்டிற்கு உறுப்பு.

நாடா

5

எல்லாப் பொருளும் உடைத்தாய் இடத்துதவும்

இருபுனலும் வாய்த்த மலையும் வருபுணதும்

தாடென்ப

தாகி அகத்தார்

ச் | நிலைக்கெளிதாம் தீரது அரண்.

விடத்தும் வளங்குன்று

தாடென்ப தாட்டில் தலை.

>

1

மணிதீரும் மண்ணும் மலையும் அணிநிழமுற்

ஆற்ற விளைவது நாடு.

ு)

அஞ்சித்தற்

் | பேசற்று பவர்க்கும் பொருள்.

பேரும்பொருளசல் பெட்டக்க தாகி அருங்கேட்டால்

ந

௮.ரணியல்

9

தாசன

10
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௨௪

திருக்குறள் மூலம்
PPP OPP

அ.இ.

பொருள்

சட்பியல்

அ.தி. ௪௯

படையியல் | பொருள்

எத

ok

LLL LOD DLP POLL

BLY

படைச் செருக்கு

>

ந

செயற்கசிய யரவுள
3 | வினைக்கரிய யாவுள

என்சனைமுன் நில்லன்மின் தெங்விச் பலச் என்னா
முன்நின்று கல். நின் றவர்.

Bones நீரவர் கேண்மை
பின்றநீர பேதையார் நட்டு.

i

பிறைமதிப்

கான முயலெய்த அம்பினில் யானை
பிழைத்தவேல் எத்தல் இனிது.

2 |
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ஊராண்மை மற்.நதன் எஃகு.
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2 | பண்புடையாளர் தொடர்பு.

3

கைவேல் சுஷிற்றொடு போக்கி வருபவன்
மெய்வேல் பதியா நகும்.

நகுதற் பொருட்டன்று நட்டல் மிகுதிக்கண்
க் | மேற்சென்று இடித்தற் பொருட்டு.

4

விழித்தகண் வேல்கொண் டெறிய அழித்திமைப்பின்
ஓட்டன்ு வன்க ணவர்க்கு.

புணர்ச்சி பழகுதல் வேண்டா
5 | தஃ்பாம் கிழமை தரும்.

விழுப்புண் படாதநாள் எல்லாம் வழுக்கினுள்
வைக்கும்தன் தாளை எடுத்து.

முகதக
8 | அகதக

சுழலும் இசைவேண்டி வேண்டா
கழல்யாப்புக் காரிகை நீர்த்து.

இழைத்தது இகவாமைச் சசவரரை
பிழைத்தது ஒறுக்கிற் பவர்.

அதி.

நட்பது நட்பன்று நெஞ்சத்து
நட்பது நட்டி.
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ஈட்பியல் | பொருள்
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சட்பியல்
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யாதும்

சானப்படுவது யாதெனின்
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8 | செய்தாங்கு ௮அமையாக் கடை.
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விழைதகையான் வேண்டி யிருப்பர் ககழுதகையாற்
க் | கேளாது நட்டார் செயின்.

4

தட்பிழ் குறுப்புக் கெழுதகைமை
உப்பாதல் சான்றோர் கடன்.

கடைமுறை

பழகிய

குணனும் குடிமையும் குற்றமும் குன்று

-

இனனும் அறித்தியாக்க நட்பு.
குடிப்பிறத்து தன்கட் பழிநாணு வாளைக்
கொடுத்தும் கொளல்வேண்டும் நட்பு.
அழச்சொல்வி

ஆங்கே

3 | கிழமையைக் &ழ்நீதிடா நட்டு.

பவர்க்கு.

ஆய்த்தாய்ந்து கொள்ளாதான்
தான்சசத் துயரம் தரும்,

7

பழைமை

தட்டலீற் கேடில்லை நட்டபின்

வீடில்லை நட்பான்

6

இளையர் இவெமக்கு இன்னம்யாம் என்றூ
LO | பூளையினும் புல்லென்னும் நட்டு.

௩ட்பாராய்தல்
BIg

க்

தட்பிற்கு வீற்றிருக்கை யாதெணில்
9 | தல்லும்வாய் ஊன்றும் இலை.

யாரே

்

உணர்ச்சிதான்.

உடுக்கை இழந்தவன் சையோல
8 | இடுக்கண் களைவதாம் தட்டு.

பூரத்தார்கண் நீர்மல்கச் சாகிற்பின் சாக்காடு
இரத்துகோள் தக்கது உடைத்து.

பொருள்

2

அழிவி னவைதீக்கி ஆறுய்த்து அழிவின்கண்
7 | அல்லல் உழப்பதாம் நட்பு.

உயிரார்

உறின் உயிர் அஞ்சா மறவர் இறைவன்
செறினும்சர் குன்றல் இலர்.

அல்லது இடித்து வழக்கறிய

நட்பெவன்

பேதைமை

இன்ேோ

மற்றுதற்கு

செய்யும் கெழுதகைமை

பெருங்கிழமை

என்றுணர்சு

(
6

6

வல்லார்தட்பு ஆய்த்து கொளல்,

௪ | ஏூதாதக்க நட்டார் செயின்.

5

ேகட்டினும் உண்டோச் உறுதி களைஞரை
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எல்லைக்கண் நின்றார் துறவார் தொலைவிடத்தும்
8 | தொல்கீலக்கண் நின்ரூர் ஜகொடர்மு,

6

ஊதியம்

என்பது

ஒருவற்குப் பேதையார்

அழிவத்த

செய்யினும் அன்பறார் அன்பின்

கேண்மை ஐரீஇ விடல்.

7 | வழிவத்த கேண்மை யவர்

உள்ள ற்க உள்ளம் சிறுகுவ கொள்ளற்க
அல்லற்கண் ஆற்றறுப்பார் நட்பு.

கேளிமுக்கம் கேளாக் கெழுதகைமை
9 | நாளிழுக்கம் நட்டார் செயின்.

கெடுங்காலைக் கைவிடுவார் கண்மை
உள்ளினும் உள்ளம் சுடும்.
மருவுக மாசற்ருர் கேண்மைதன்

ஒருவுக ஐ.ப்பிலாச் நட்பு,
*

நட்பின் அதுபோல்
காப்பு.

அடுங்காலை

றீத்தும்

9

கெடா௮ வழிவத்த கேண்மையார் கேண்மை
விடாஅர் விழையும் உலகு.
விழையார்

விழையப் படுப பழையார்கண்

20 | பண்பின் தலைப்பிரியா தார்.

7

வல்லார்க்கு
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ந

அஞ்சும் அறியான் அமைவிளன்
8 | தஞ்சம் எளியன் பகைக்கு.

இகலனிற்கு எதிர்சாய்தல் ஆக்கம் அதனை

இன்னாத

இகலானாம்

ப

.

தகையேயும்

வேண்டற்பாற்று

2 1

பண்புடை

யாளன்

இன்றால் பகைஇரண்டால்

தான் ஒருவன்

இன்துணையாக் கொள்கவற்றின் ஒன்று. '
தேறினும் தேரு

வாள்போல் பகைவரை அஞ்சற்க
கேள்போல் பகைவர் தொடர்மு.

மனமாணா
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உட்பகை

தோன்றின்
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இனமாணா

4

உறல்முறையான்

உட்பகை

தோன்றின்

இறல்மூறை

யான்

5 | ஏதம் பல்வுத் தரும்.
ஒன்ருமை

வீடினும் அழிவின்சண்

ஒன்றியார் கட்படின் எஞ்ஞான்றும்

6 | பொன்ருமை
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மென்மை

4

இன்னா செயின்.

கீ | ஏதம் பலவுத் தரும்.

தகைமைக்கண் தங்கிற்று உலகு.
தன்துணை

ச

உட்பகை அஞ்சித்தற் காக்க உலைவிடத்து
5 | மட்பகையின் மாணத் தெறும்.

ஏழமுற் றவரினும் ஏழை தமியஞய்ப்
ல்லசர் பசைகொள் பவன்.

4

கட்பியல்

தழல் நீரும் இன்னாத இன்னா தமர்தீரும்
3 | இன்னாவாம்
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சொல்லே ர௬ுழவர் பகை.
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அன்று.

பகை நட்பாக் கொண்டொழுகும்

எஞ்ஞான்றும்

உட்பகை

5

ஒருவன்

பகைஎன்னும் பண்பி லதனை
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நட்பியல் | பொருள்

பகைத்திறம்தெரிதல்
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8

ஏமாப்பு உடைத்து.

10 | ஓல்லானை ஒல்லாது ஐ
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8

கல்லான் வெகுளும் சஎறுபொருள்

எல்லாம் தகலானாம்

தன்னயம் என்னும் செருக்கு.

பொருள்

ச
காமத்தான்

செறுவார்க்குச் சேணிகவா இன்பம் அதிவிலா
9 | அஞ்சும் பகையர்ப் பெதின்.

அதனை

இகல்காணான் ஆக்கம் வருங்கால்
மீகல்காணும் கேடு தர.ற்கு.

செய்யான் பழிதோக்கான்

வாய்ப்பன

கொடுத்தும் கெொளல்வேண்டும் மன்ற அடுத்திகுத்து
2? | மாணாத செய்வான் பகை
குணனிலனாய்க் குற்றம் பலவாயின் மாற்றுர்க்கு
8 | இனணிலனாம்

மிகறுரக்கன் ஊக்குமாம் கேடு,

௨

8

காணாச் சினத்தான் கழிபெருங்
பேணாமை பேணம் படும்

வழி தோக்கான்

மீகல்பேவல் மெய்ப்பொருள் காணார் இசுல்மேவல்
இன்னா அறிவி னவர்.
்

பண்டிலன் பற்றுர்க்கு இணிதூ

வாழ்க்கை

இசவின் மிகலினிது என்பவன்
தவறும் கெடதும் நணித்து.

1

5

யாரே

4

ஒன்றல் அரிது.

செப்பின் புணர்ச்சிபோல் கூடினும் கூடாடுத
7 | உட்பகை உற்ற குடி.

தொந்தது அறியார்க்கு மேவற்க
பகைவ ரகத்து.

6
6
ச்

தேயும் உரம்பொருது

வகையறிந்து தற்செய்து த.ற்காப்ப மாயும்
பகைவர்கண் பட்ட செருக்கு.

அரம்பொருத பொன்போலத்
8 | உட்பகை உற்ற குடி.

,இகதாக முள் மரம் கொல்கசு களையு தர்
கைகொல்லும் காழ்த்த விடத்து.

எட்பக வன்ன சிறுமைத்தே ஆயினும்
9 | உட்பகை உள்ளதாம் சேடு.
உடம்பாடு இலாதவர் வாழ்க்கை
10 | பாம்போடு உடனுறைந் தற்று.

உயிர்ப்ப உளரல்லர் மன்ற செயிர்ப்பவர்
செம்மல் சிதைக்கலா தார்.
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யாங்கணும் யார்க்கும் எனிது.
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இகலெதிர் சாய்த்தொழுக

் மிகுலூக்கும் தன்மை யவர்.
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துன்பத்துள் துன்பம் கெடின்.
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நீங்கான் வெகுணி

இன்பத்துள் இன்பம் பயக்கும் இகலென்னும்
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ஈகலான்

௮௮௫௮௮௮

நீக்கின் தவனில்லாத்

இகலென்னும் எவ்வதோய்
தாவில் விளக்கம் தரும்.
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5 | என்பறீயும் ஏதிலான் துப்பு.

தலை.

இன்னாசெய் யாமை
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அன்பிலன் ஆன்ற துணையிலன் தான்துவ்வான்

பகல்கருதிப் பற்ரு செயினும் இகல்கருதி
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வலியார்க்கு மாேறேற்றல் ஓம்புக ஓம்பா
் | மெலியார்மேல் மேச பை.

இகலென்.ப எல்லா உயிர்க்கும் பகலென்னும்
யண்பின்மை பாரிக்கும் தோய்.
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திருக்குறள் மூலம்

திருவள்ளுவர் நினைவு மலர்
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பெரியாரைப்
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கெடல்வேண்டின் கேளாது செய்க அடல்வேண்டின்
8

கூற்றத்தைக் கையால் விளித்தற்றுல் ஆற்றுவசாரக்கு
ஆற்முதசர் இன்னா செயல்.
.

4

டவர்.
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வாழ்க்கையும் வான்பொருளும் என்னாம்

தகைமாண்ட

தக்கார் செறின்.

நல்லார்க்கு நல்ல செயல்,
ary sib

7

௬௨

ஈட்பியல் | பொருள்

அன்பின் விழையார் பொருள்விழையும்

ஆய்தொடி

பண்பின்

பொருளும்

பிறவினையும்

்

9

இல்.

IB.

[agit

BE

உண்ணழற்க

சட்பியல்

எண்ணப் படவேண்டா

8

சன்றுான் முகத்தேயும் இன்னாதால்
சான்மீரோர் முகத்துக் சளி.

4

பேணப் பெருங்குற்றத் தார்க்கு.

[இருட்டறையில்

புன்னலம் தோயார் அருட்பொருள்

பெர்துநலத்தார் புன்னலம் தோயார் மதிநலத்தின்
மாண்ட அறிவி னவர்.
்

வார்.

1

கள்ளை உணில் உண்சு சான்றோரோரான்

2
முயக்கம்

ஆயும் அறிவி னவர்,

தார்.

2
என்மற்றுச்
3

நாண்என்னும் நல்லாள் புறங்கொடுக்கும் கள்ளென்
கையறி

யாமை

யுடைத்தே

[gud

மெய்யறி யாமை

தத் நலம் பாரிப்பார் தோயார் தகைசெருக்கிப்
பூன்னலம் பாரீப்பார் தோன்.

6

அஞ்சினார் செத்தாரின் வேறல்லர் எஞ்ஞான்றும்
கஞ்சுண்பார் கன்ளுண் பவர்.

திறைநெெஞ்சம் இல்லவர் தோய்வர் பிற
பேணிப் புணர்பவர் தோன்.

7

சுள்ளொற்றிக் கண்சாய் பவர்.

8

சுளித்தறியேன் என்பது கைவிடுக
ஒளித்ததூஉம் ஆங்கே மிகும்.

மாய

அறிவினர்

அல்லார்க்கு

நஞ்சிற்

அணங்கென்ப

மகளிர் முயக்கு.

வரைவிலா மாணிழையார்
மூரியர்கள் ஆழும் அளறு.

உள்ளொற்றி

மென்0ீரன்

இருமனப் பெண்டிரும் கள்ளும் கவறும்
திருநீக்கப் பட்டார் தொடர்பு.
‘

புரையிலாப்

4

பொருள்கொடுத்து

6

ஆயும்

10

உட்கப் படாஅர் ஒளியிழுப்பர் எஞ்ஞான்றும்

3 | கட்காதல் கொண்டொழுகு

மகளிர்

விடல்.

ஏதில் பிணத்தழீஇ யற்று.

7

கள்ளுண்ணாமை
நரியார்

பொருட்பெண்டிர் பொய்ம்மை

6

8

309 | பெண்சேர்த்தாம் பேதைமை

இன்சொல் இழுக்குத் தரும்.

பொருட்பொருளார்

பவர்.

எண்சேர்த்த ெநெஞ்சத் திடனதுடையார்க்கு எஞ்ஞான்

வரைவின் மகளிர்

தயன்துரக்க நன்னா

அஞ்சு

9 | பெண்எவல் செய்வார்கண் இல்.

ராயினும் உய்யார்

பண்புரைக்கும்

Qedonsir

பெண்ணேவல் செய்தொழுகும் ஆண்மையின்
பெண்ணே பெருமை உடைத்து.
ரி தாணுடைப்

அறவினைாயும் ஆன்ற

்

சிறத்தமைத்த எரார் செறின்.

பயன்தாக்கிப்

5

uryoGr

அமையாரச்தோன்

சீறின் இடைமுரித்து

௮இ.

4

8 | பெட்டாங்கு ஒழுகு பவர்.

வேத்ததும் வேத்து கெடும்.

பொருள்

வீெெறெெய்தல் இன்று.

தட்டார் குறைமுடியார் நன்ருற்றார் தன்ணுதலான்

தின்றன்னார் மாய்வர் நிலத்து.

சார்புடைய

a
லாளன்

6

குன்றன்னார் குன்ற மதிப்பின் குடியொடு

இறத்தமைந்த

எஞ்ஞான்றும்

அஞ்சுவான் அஞ்சுமற் றெஞ்ஞான்றும்

Qonuriar

வகைமாண்ட

கொள்கையார்

பெரியதோர்

2

அஞ்சும் மறுமையி

வினையாண்மை
இல்லாளை

எரியால் சுடப்படினும் உய்வுண்டாம் உய்யார்
பெரியார்ப் பிழைத்தொழுகு வார்.

ஏந்திய

ஆக்கம்

தல்லாருள் நாணுத் தரும்.
மனையாளை

யாண்டும் உளராகார் வெந்துப்பின்

செறப்பட்

பெண்விழைவான்

1

காணாக நாணுத் தரும்.
இல்லாள்கண் தாழ்த்த இயல்.பின்மை

ஆற்று பவர்கண் இழுக்கு.

டவத்து

ஈட்பியல்

மனை விழைவார் மாண்பயன் எய்தார் வினவிழைவார்
வேண்டாப் பொருளும் அது.
பேணாது

தரும்.

யசண்டுச்சென்று

௬௧

பெண்வழிச் சேறல்

பெரியாரைப் பேணாது ஒழுகின் பெரியாரால்
இடும்பை

AG.

பிழையாமை

ஆற்றுவார் ஆற்றல் இகழாமை
போத்றது ளெல்லாம் தலை.
பேசா

பொருள்

நட்பியல்

Por

கொளல்.

5
6

உள்ளூர் நகப்படுவர் எஞ்ஞான்றும்

7
ெெஞ்சத்து
8

களித்தானைக் காரணம் காட்டுதல் இழ்நீர்க்
9

குளித்தானைத் தீத்துரிஇ யற்று.
கள்ளுண்ணாப் போழ்தில்

40

9

களித்தானைக் காணுங்கால்

உள்ளான்்கொல் உண்டதன் சோர்வு.

10

+

திருக்குறள் மூலம்
*

2@

aod

oe

பொருள்

அ.தி. ௬௪

ஈட்பியல்

| பொருள்

௮.

சூது

கடு

சட்பியல்

மருக்து

வேண்டற்க வென்றிடினும் சூதின் வென்றதாஉம்
தூண்டிற்பொன் மீன்விழுங்கி யற்று.
தன்றெய்தி தூ.திழக்கும் சூதர்க்கும் உண்டாங்கொல்

தன்றெய்தி வாழ்வதோர் ஆறு.

மிகினும் குறையினும் நோய்செய்யும் தாலோர்
1 | வணிமுதலா எண்ணிய மூன்று.
மருந்தென வேண்டாவாம் யாக்கைக்கு அகுத்தியது

4 | அற்றது போற்றி உணின்.
9

சிறுமை பலசெய்து சீரழிக்கும் சூதின்
வ்றுமை தருவதொன்று இல்.

அற்றது அறித்து கடைப்பிடித்து மாதன்லை
ச் | துய்க்க துவரப் பசித்து.

கவறும் கழகமும்

ஸல்மான்

பெற்றான் நெடிதுய்க்கு மாறு.

கருக்கி

யார்.

2 |

அசுடாரார் அல்லல் உழப்பர்சூ தென்னும்
்

பழய செல்வமும் பண்பும் கெடுக்கும்
சழூகத்துக் காலை புஏன்.
கொளீஇ

அருள்
[கெடுத்து

மறுத்துண்ணின்

&

தீயன வன்றித் தெரியசன் பெரிதுண்ணின்
? | தோயள வின்றிப் படும்.

ச்

8

Cardi pry. நோய்முதல் நாடி அதுதணிக்கும்
| வாய்நாடி வாய்ப்பச் செயல்.
:

9

உற்றவன் தீர்ப்பான் மருழ்துஉழைச் செல்வானென்று
10 |: அப்பால்தாற் கூற்றே மருந்து.
16
.

அதி. ௬௬

8

கற்ருன் கருதிச் செயல்.

நட்பியல் ; பொருள்

அதி,

குடிமை

௬௭

மானம்
இன்றி யமையாச் சிறப்பின ஆயினும்
3 | குன்ற வருப விடல்.

i

ஒழுக்கமும் வாய்மையும் நாணும்இம் மூன்றும்
இழுக்கார் குடிப்.பிறத் தார்.

சீரீனும் சரல்ல செய்யாரே சீரொடு
8 | பேராண்மை வேண்டு பவர்.

2

இன்சொல்

இகழாமை

பெருக்கத்து வேண்டும் பணிதல் சிறிய

தான்கும்

தலையின் இழிந்த மயிரனையர் மாத்தர்

பெறினும் குடிப்பிறந்தார்

குன்றுவ செய்தல் இலர்.
வழங்குவ துள்வீழ்த்தக் சுண்ணும் பழங்குடி
பண்பில் தலலைப்பிரிதல் இன்று.
குலம்பற்றி வாழ்தும் என் பார்.
God psert acti Aorweb Gp

4

குன்றின் அனையாரும் குன்றுவர் குன்றுவ
5 | குன்றி அனைய செயின்.

5

6 | இகழ்வார்பின் சென்று நிலை.

Bebe sir
௪

மதிக்கண் மறுப்போல் உயர்த்து.

மயிர் நீப்பின் வாழாக் சுவசிமா அன்னார்
9 | உயிர்தீப்பர் மானம் வரின்.

சடம் குலம்ர்
வேண்டும்
[வேண்டின்

.
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[தகைமை

8 | பீடழிய வத்த இடத்து.

நிலத்தில் கடத்தமை கால்காட்டும் காட்டும்
குலத்தில் பிறத்தார்வாய்ச் சொல்.

OCIS

6

ஒட்டார்பின் சென்றொருவன் வாழ்தலின் ௮.த் தீமையே
7
கெட்டான் எனப்படுதல் நன்று.

மருத்தோமற்று ஊன்றம்பும் வாழ்க்கை பெருத்

தலத்தின்சண் நாரின்மை தோன்றின் அவளைக்

, குலத்தின்கண் ஜயப் படும்.

28
Boern
ச
நாணுடைமை
தலம்வேண்டின்
மேவேண்டுக யார்க்கும் றனபணிவு.

4 | நிலையின் இழிந்தக் கடை.

புகழ்இன்றுல் புத்தேள் நாட்டு உய்யாதால் என்மற்று

சலம்பற்றிச் சால்பில செய்யார்மா சற்ற

8

3

8 | சுருக்கத்து வேண்டும் கயர்வு.

வகைஎன்ப வாய்மைக் குடிக்கு.
அடுக்கிய கோடி

4

குடியியல்

இற்பிறதந்தார் கண்ணல்லது இல்லை இயல்பாகச்
செப்பமும் நாணும் ஒருங்கு.

'நகைாகை

:

:
6

9.

இழத்தொறாஉம் காதலிக்கும் சூதேதேபோல் துன்பம்
உழத்தொறாூஉம் காதற்று உயிர்.

்

உண்டி

உற்றான் அளவும் பிணியளவும் காலமும்

ஆயம் கொளின்.

பொருள்

இல்லை உயிர்க்கு.

ச

6 | கழிபேரிசையாசன்கண் டூநாய்.

உடைசெல்வம் ஊண்டுளி கல்விஎன்று mp gb
அடையாவாம்

இல்லாத

ஊறுபாடு

3

இழிவறித்து உண்பான்சண் இன்பம்போல் நிற்கும்

முகுடியால் மூடப்பட் டார்.

பொருள்கெடுத்துப் பொய்டமற்
அல்லல் உழப்பிக்கும் சூது.

மாறுபாடு

2

அஃதுடம்பு

அற்முல் அளவறிந்து உண்க

உருளரயம் ஓவாது கூறின் பொருளாயம்
போய்ப் புறமே படும்.

இவறியார் இல்லாகி

i

இ னிவரின் வாழாதr

9

மானம் உடையார் ்

18

70 | ஒனிதொழுது ஏத்தும் உலகு,
அணல்

PPL
1

SS

8

௪௪௮௫௫௪

er

திருவள்ளுவர் நினைவு மலர்
அடும்

-

அ.தி. ௬௮

பொருள்

YG.

பொருள்

குடியியல்

ஒணிஒருவற்கு உன்ன வெறுக்கை இனி ஒருவற்கு
AnD pbs ay
ip gb sare.
ச

கடன் என்ப

ம | சான்ருண்மை

பிறப்பெசக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் சிறப்பொவ்வா
செய்தெசழுிலன் வேற். நூனம யான.
மேலல்லாச்

மேலலைலர்

தல்லவை

எல்லாம்

மேற்கொள்

கடன்அறித்து

பவர்க்கு.

ம்

குண நலம் சானண்டோர் நலனே பிற நலம்
எத்ததைது உன்னதம் அன்று.

2!

கீழிருத்தும்

அன்புதாண்

ஒப்புரவ

கண்ணோட்டம்

2

வாய்மையொடு

ழேல்லார் &ீமுல் லவர்.

4 |

ஐத்துசால்பு ஊன்றிய

ஒருமை மகணிரே போலப் பேருமையும்
தன்னைத்தான் கொண்டொழுகின் உண்டு.

4 |

கொல்லா
சொல்சை

பெரும உடையசர் ஆதிதூனாச் ஆற்றின்
அருமை உடைய செயல்.

ஆற்றுவார் ஆற்றல் பணிதல் அதுசான்ேோர்
ச | மாற்றாரை மாற்றும் படை.

சிறியார் உணர்ச்சியுள் இல்லை

பெரியாரைப்

நலத்தது
நலத்தது

தரண்.

3

தோன்மை
சால்பு.

சால்.பிற்குக் கட்டளை

பிறசர்தீமை
4

8 | துலையல்லார் கண்ணும் கொளல்.

இறப்பே புலீத்த தொழுிற்கும் சறப்புந்தான்
சரன் வவைர்கட் படின்.

இன்னாசெய் தசர்க்கும் இனியே
7 | என்ன பயத்ததோ சால்பு.

பணியுமாம் என்றும் பெருமை
அணியுமாம் தன்னை வயத்து.

இன்மை
8 | திண்மை

சிறுமை

பெுலம பெருமிதம் இன்மை
பெருமிதம் ஊர்ந்து விடல்.

சிறுமை

அற்றம் மறைக்கும் பெருமை
குற்றமே கூறி வீடும்.

சிறுமைதான்

ஒருவற்கு இளிவன்று
உண்டாகப் பெறின்.

19 |

குடியியல் | பொருள்

யார்மாட்டும்

உறுப்பயொத்தல் மக்களொப்பு அன்றால் வெறுத்தக்க
.
பண்பொத்தல் ஓப்பதாம் ஒப்பு.
புரிந்த

8

௮இ,

௧௦௧

10

பொருளானாம் எல்லாமென்று
மருனானாம் மாணாப் பிறப்பு.

ஈயாது இவறும்

2 |

ஆடவர்

3

சட்டம் இவறி இசைேவேண்டா
தேோரற்றம் நிலக்குப் பொறை.
எச்சமென்று

என்எண்ணுங்

அஃதுண்ணான்
ம
2
8

கொல்ேலோ

ஒருவரால்

சீ | தச்சப் படாஅ தவன்.
& |

பண்புடையசர்ப் பட்டுண்டு உலகம் அதுஇன்றேல்
மண்டுக்கு மாய்வது மன்

6

க்

அற்றார்க்கொன்று

ஆற்றுதான்

செல்வம்

மக்கட்பண்பு இல்லா தவர்.

7 | பெற்றுள் தமியன்மூத் தற்று.

தண்பாத்று ராகி நயமில செய்வார்க்கும்
பண்பாற்றா ராதல் கடை.

8 |

சச்சம் ,டசதவன் செல்வம் தடுவருள்
தச்சு மரம்பழுத் தற்று,

9

அண்பெொரீஇத் தற்செற்று அறதநோக்காது
ஒண்பொருள் கெசன்வார் பிறர்.

தகல்வல்லர் அல்லார்க்கு மாயிரு ஞாலம்
பகலும்பசற் பட்டன்று இருளன்.
நன்பால்

10

:

கொடுப்பதாகஉம் துய்ப்பதார உம் இல்லார்க்கு அடுக்கிய
கோடிஉண் உசயினும் இல்.”
ச்
தம் பெருஞ்செல்வம் தான்றுவ்வான் தக்கார்க்
| ஈதல் இயல்பிலா தான்.
ட்கொன்று

மரோனும் மரம்டூபால்வர்

பண்பிலான் பெற்ற பெருஞ்செல்வம்
கல.ந்திமை wri Ml s wo.

9

குடியியல்

வைத்தான்வாய் சான்ற பெரும்பொருள்
செத்தான் செயக்கிடந்தது இல்.

தகையுள்ளும் இன்னாது இகழ்ச்சி பகையுள்ளும்
பண்புளன பாடறிவசர் மாட்டு.

கூர்மைய

சால்பென்னும்

3 |

பய லதுடையாச்

பண்புபச ராட்டும் உலகு.

அரம்போலும்

7

நன்றியில் செல்வம்

அன்புடைமை ஆன்ற குடிப்பிறத்தல் இவ்விரண்டும்
பண்புடைமை என்னும் வழக்கு.

நன்றி

செய்யாக்கால்

சான்றவர் சாண்டுண்மை குன்றின் இருநிலத்தான்
தாங்காது மண்னே பொறை.

பண்புடைமை

நயனொடு

6

ஊழி பெயசினும் தாம்பெயரசர் சான்றுண்மைக்கு
9 | ஆழி எனப்படு வார்,

அ.தி. ௪௦௦

எண்பதத்தால் எய்தல் எனிதென்ப
பண்புடைமை ஏன்னும் வழக்கு.

5

யாதெணில் தோல்வி

ரீபணிக்கொள் வேம்எண்னும் 0 தாக்கு.

பொருள்

oon.

குடியியல்

சான்றாண்மை

பெருமை

மேலீருத்தும்

&&

, சீருடைச் செல்வர் சிறுதுணி மாசி
|) வறங்கூர்ற் தனையது உடைத்து.

8

மிக நலம்

7
8
சட்டிய
9
10

திருக்குறள் மூலம்
௮௧௫௮௮௫௮௪௮௪௪௮௫௮௪௪௮௪௮௪௮௫௮௮௮௪௮௫௮௮௪௮௪௫௪௪௪௫௫௮௫௮௪௮௪௫௫௪௫௮௫௫௮௫௮௮௫௫௫௮௫.௫.௪.௮.

;
$

பொருள்

அ.தி.

ச.

௧௦௨

|
|

குடியியல்

“௬௭
POPOL

பொருள்

Ll | பெருமையின் பிடுடையது

எச்சம் உயிர்க்கெல்லாம் [வேறல்ல

ஆன்விளையும்

மாத்தர் சிறப்பு.

8 | நீன் வினையால்

ஊனைக் குறித்த உயிரெல்லாம் நாண்என்னும்

கொள்ளாது

சான்மோர்க்கு ௮ஃ
ட்தின்றேல்

மன்னோ

-

2

3
.

4

்

தல்லாண்மை

எண்பது

ச்

ஒருவற்குத் தான்.பிறத்த

்

8 | இல்லாண்மை ஆகமக் கொளல்.

தாண்துறுவார் நாண்ஆன்

பவர்.

6

அமரகத்து வன்கண்ணர் போத் தமரகத்தும்
? | ஆற்றுவார் மேற்று

பொறை

7

பிறர்நாணத் தக்கது தான் நாணா னாயின்
அறம்கநாணத் தக்கது உடைத்து.

குடிசெய்வார்க்கு இல்லை பருவம் மடிசெய்து
ச | மானம் கருதக் கெடும்.

கி

குலஞ்சுடும் கொள்கை பிழைப்பின் நலஞ்சுடும்
தாணின்மை நின்றக் கடை.
க்

இடும்பைக்கே கொள்கலங் கொல்லோ
சி | குற்றம் மறைப்பான் உடம்பு

8

நாண்அகத் தில்லார் இயக்கம் மரப்பாவை

இடுக்கண்கால் கொளன் றிட

தாணால் உயிர்மருட்டி யற்று.

பொருள்

10 | தல்லான் இலாத

௮.இ. ௪௦௪

>

குடும்பத்தைக்

வீழும் அடுத்தான்றும்

குடி.

ரூடியியல் | பொருள்

29

௮.தி. ௪௦டு

குடியியல்

.

உழவு

BET

சுழுன்றும்ஏர்ப் பின்னது உலகம் அதனால்
உழந்தும் உழவ தலை.

இன்மையின் இன்னாதது யாதெனின் இன்மையின்
4 । இன்மையே இன்னா தது.

i

Rpt உலகத்தார்க்கு ஆணினுல்
எழுவாரை எல்லாம் பொறுழ்து.

இன்மை எனடஒரு பாவி மறுமையும்
8 | இம்மையும் இன்றி வரும்.

2

தாற்றுது

உழுதுண்டு வாழ்வாரே வாழ்வார்மற் ல்லாம்
தொழுதுண்டு பின்செல் பவர்.
பலகுடை நீழுலும் தங்குலடைக்க&ழ்க் காண்பர்
அலகுடை நீழ வர்.
இசவார் இரப்பார்க்கொன்று
கைசெய்தூண்

மானை

8 |

தொல்வரவும் தோலும் கெடுக்கும் தொகையாக
நல்குரவு என்னும் நசை,

3

4

இற்பிறந்தார் கண்ணேயும் இன்மை
சொற்பிறக்கும் சோர்வு தரும்.

4

சவர் கரவாது

யவர்.

நல்குரவு என்னும் இடும்பையுள்
ம்

துன்பங்கள்

சென்று

இனிவந்த

பல்குரைத்

படும்,

உழவினார் கைம்மடங்கின் இல்லை விழைவதாஉம்
வீட்டேடேம்என் பார்க்கும் நிலை,

8

நற்பொருள் நன்குணர்ந்து சொல்லீனும்
சொற்பொருள் சோர்வு படும்.

தொடிப்புழுதி சுஃசா உணக்கின் பிடித்தெருவும்
வேண்டாது சாலப் படும்.

ச்

அறஞ்சாரா
BF par Wun

ஏரினும் நன்றால் எருஇடுதல் கட்டபின்
நீரினும் நன்றதன் காப்பு.

இன்றும் வருவது கொல்லோ 0 தருநலும்
சி | மிகரன்றது போலும் நிரப்பு.

செல்லான் கிழுவன் இருப்பின் நிலம்புலத்து
இல்லாணிண் ஊடி விடும்

நி

இலமென்று அசைஇ இருப்பாரைக் காணின்
,நிலமென்னும் நல்லாள் நகும்.
*

அறிவும் எனஇரண்டின்

நீளும் கூடி

குற்றம் இலனாய்க் குடிசெய்து வாழ்வாளைச்
சுற்றமாச் கூற்றும் உலகு.

53!

தாணால் உயிரைத் துறப்பர் உயிர்ப்பொருட்டால்

4

i

சூழா.மல் தானே முடியெய்தும் தம்குடியைத்
4 | தாழாது உளற்று பவர்க்கு.

வியன்ஞாலம்

சபணலர் மேலா யவர்.

4

ஆன்ற

இல்.

5 | மடிதற்றுத் தான்முத் துறும்.

பிறர்பழியும் தம்பழியும் நாணுவார் நாணுக்கு
உறைபதி என்னும் உலர,
நாண்வேலி

குடியியல்

குடிசெய்வல் என்னும் ஒருவழ்குத் தெய்வம்

நன்மை குறித்தது சால்பு.
அணிஅன்டு நாணுடைமை
பிணிஅன்ோ பீடு நடை.

a,

சுருமம் செயஒருவன் கைதூவேன் என்னும்

தல்லவர் நாணுப் பிற.

தாணுடைமை

௪0௩

DL

குடிசெயல் வகை

சருமத்தால் நாணுதல் நாணுத் NG HEH
BSE SEDI om
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நாணுடைமை

,

LLL

7209 |

5

நல்கூர்ந்தார்

நல்குரவு சன்றதா யானும்
ததோக்கப் படும்

தெருப்பிறுள் துஞ்சலும் ஆகும் நிரப்பினறுள்
யாதொன்றும் சண்பாடு அரிது.
துப்புரவு இல்லார் துவரத் துறவாமை
உப்பிற்கும் காடிக்கும் கூழ்று.

9
8
g
410
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திருவள்ளுவர் நினைவு மலர்

‘ony

௮-௮.

இரவச்சம்

இரவு

சுரவாது உவத்தியும் கண்ணன்னார் கண்ணும்

இரக்க இரத்தக்கார்க் காணின் கரப்பின்

1

| இரவாமை கோடி யுறும்.

3

அவர்பழி தம்பழி யன்று.

இரத்தும் உயிர்வாழ்தல் வேண்டின் பரந்து

இன்பம் ஒருவற்கு இரத்தல் இரத்தவை
துன்பம் உறு௮ வரின்.

2 | கெடுக உலகயற்றி யான்.

கர.ப்பிலா நெஞ்சின் கடன றிவார் முன்றின்று
இரப்புமோ ரேஎர் உடைத்து.

‘
2

இரத்தலும் சதலே

குடியியல்

௮.இ. ௧0௪

குடியியல் | பொருள்

9B. 805%

பொருள்

கரப்பிலார் வையகத்து உண்மையால்
இரப்பவர் மேற்கொள் வது.

கொள்ளாத்

சீ |) காலும் இரவொல்லாச்
கண்ணின்று

கர.ப்பிடும்பை இல்லாரைக் காணின் திரப்பிடும்பை
எல்லாம் ஒருங்கு கெடும்.

a

இன்மை இடும்பை இரத்துதீர் வாமென்னும்
வன்மையின் வன்பாட்டது இல்.
இடமெல்லாம்

போலும் கரத்தல்

-கனவிறும் தேற்றாதார் மாட்டு.

தகைத்தே

3

இடமில்லாக்

. 4

சால்பு.

தெண்ணீர் அடுபுற்கை யாயினும்
ச |) உண்ணாலி ஜாங்கினியது இல்.

தாள்தந்தது
5

ஆவிற்கு நீரென்று இரப்பினும் நாவிற்கு
6 | இரவின் இணிவத்தது இல்.

6

இகழ்ந்தென்ளாது ஈவசரைக் காணின் 'மகிழ்ந்துள்ளம் | இரப்பன் இரப்பாரை எல்லாம் இரப்பின்
உள்ளூள் உவப்பது உடைத்து.

7 | கரப்பார் இரவன்மின். என்று.

இரப்பாரை இல்லாயின் ஈர்ங்கண்மா ஞாலம்
மரப்பாவை சென்றுவத் தற்று.'

'இரவென்னும் ஏமாப்பில் தோணி
9 | பார்தாக்கப் பக்கு விடும்.

தோற்றம் இரந்துகோள்

சவார்கண் என்னுண்டாம்
மேவார் இலா௮க் கடை.
இரப்பான் வெகுளசமை
தானேயும் சாலும் கரி.

வேண்டும் திரப்பிடும்பை

7B.

பொருள்

$ீ

609

2B.

2

10

சளவியல்

40%

ஆய்மயில்

அணங்குகொல்

கொல்லோ

ஒப்பாரி யாங்கண்டது இல்.

3 | மாதர்கொல் மாலும்என் நெஞ்சு.

தன்றறி வாரிற் குயவர் திருவுடையர்
'தஞ்சத்து அவலம் இலர்.

2 |

அகப்பட்டி ஆவாரறைக்

இரப்பவர்

தகையணங்குறுத்தல்

8 | பபெண்டகையால்

லான்...
காணின் அவரின்

பேரமர்க்

கனங்குழை

i

டூநாக்கனான் தோாக்கெதிர் 0 நாக்குதல்
தானைக்கொண் டன்னது உடைத்து.

பண்டறியேன் கூற்றென் பதன

ேதவர் அனையர் கயவர் அவருந்தாம்

2

8
9

கரப்பவர்க்கு யாங்கொளிக்குங் கொல்லோ
70 | சொல்லாடப் போம் உயிர்.

குடியியல் | இன்பம்

மக்களே போல்வர் குயவர் ௮அவரன்ன

செய்தொழுக

7

கரவென்னும்
‘

இரவுள்ள உள்ளம் உருகும் கரவுள்ன
9 | உள்ளதாஉம் இன்றிக் கெடும்.

கயமை

மேவன

ச

Orr

௮௮௪

OP

OL

One

்

தாக்கணங்கு
2

இணனியறித்தேன்

கட்டு.

கண்டார் உயிருண்ணும் தோற்றத்தால்

பெண்டகைப்

4

மிகப்பட்டுச் செம்மாக்கும் 8ழ்.

சீ | பேதைக்கு அமர்த்தன கண்.

அச்சமே க&ீழ்களது ஆசாரம் எச்சம்
அவாஉண்டேல் உண்டாம் சிறிது.

5 |

அறைபறை அன்னர் கயவர்தாம் கேட்ட
"மறைபிறர்க்கு உய்த்துரைக்க லான்.

கொடும்புருவம் கோடா மறைப்பின் நடுங்களர்
8 | செய்யல மன்இவள் சுண்

6

கடாஅக் கணிற்றின்மேல் கட்படாம் மாதர்
7 1 படாஅ முலைமேல் துகில்.

?

சர்ங்கை விதிரார் கயவர் கொடிறுடைக்கும்
கூண்கைய ரல்லா தவர்க்கு.
சொல்லப் பயன்படுவர் சான்றோர் கரும்புபால்

கூற்றமோ கண்ணோ பிணை யோ மடவரல்
சேோோக்கம்இம் மூன்றும் உடைத்து.

ஒண்ணுதற்

கோ

உடைத்ததே

கொல்லப் பயன்படும் 8ழ்.

8 | நண்ணாரும் உட்கும்என் மீடு.,

உடுப்பதூஉம் உண்பதூஉம் காணின் பிறர்மேல்
வடுக்காண வற்ருகும் &ழ்.

9 |

Tp Pp

குரியர் கயவரொன்று

வீற்றற்கு உரியர் விரைந்து.

10

ஞாட்பினுள்

பிணையேர் மடதோாக்கும் நாணும் உடையாட்கு
௮அணிஎவனோ ஏதில தந்து.
உண்டார்கண்

உற்றக்கால்

அல்லது

5

8
9

அடு நறுக் காமம்போல்

| கண்டார் மகிழ்செய்தல் இன்று.

10
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சுண்டுகேட்டு

ஒருநோக்கு

உள்ளது

இரு? நாக்கு இவளுண்கண்
கொள்ளும்

சிறு நோக்கம் காமத்தில்

தாம்வீழ்வார் மென்டருள் துயிலின் இனிதுகொல்

நிலன்தநோக்கும்

தீங்கள் தெறூஉம்

தோக்காக்கால்

தவர்போல்

6 | அமிழ்தின் இயன்றன தோள்.

ஒல்லை உணரப் படும்.
நாக்கும்

செரு௮ச் சிறுசொல்றலும் செற்றார்போல்
உருஅர்போன்று உற்றார் குறிப்பு.
அசையியற்கு

பசையினள் பைய

39 | செறிதோறும் சேயிழை
=

பாலொடு

:

வாழி அனிச்சமே நின்னினும்

மலர்காணின்

மையாத்தி

9 தஞ்சே

இவன் சுண்

பலர்காணும் பூவொக்கும் என்று.
முறிமேணி முத்தம் முறுவல் வெறிதாற்றம்
$ூவலுண்கண் பேவேய்த்தோ ளவட்டு.
காணிழ் குவளை கவிழ்ந்து நிலன்ட தாக்கும்

மாணிழை கண்ணொவ்வேம் என்று.
Meets
தல்ல படா௮

arosdrute
பறை.

மதியம் மடத்தை

Qudipror

gad’ pS

அறுவரய் நிறைந்த அவிர்ம்திக்குப் போல
மறுவுண்டோ மாதர் முகத்து.
மாதர் முசம்போல்

4

ஒளிவிட

வல்லையேல்

காதலை வாழி மதி.
மலரன்ன கண்ணாள் முகமொத்தி யாயின்
பலர்காணத்
|

தோன்றல்

மதி.

அனிச்சமும் அன்னத்தின் தூவியும் மாதர்
அடிக்கு ெெருஞ்சிப் பழம்.

3௮௪௮.

on

$

a

பணிமொழி

தேன்கலத் தற்ேற

டடக்

உடம்பொடு

௩

உயீரிடை

என்னமற்

ப

7

.
மறப்பறியேன்
.
.

4
5
4
உட

‘

7

வெய்துண்டல்
2

2

க

உவத்துறைவர் உள்ளத்துள்
70 | ஏதிலர் என்னும்இவ் ஆர்.

8;
J

>

6

.

ஏதிலர் என்னும்இவ் வூர்.

noccccececcccinppeeerceettteele

6

6

8 | அஞ்சுதும் வேபாக்கு அறித்து.
இமைம்பின் கரப்பாக்கு அறிவல் அனைத்திற்கே
9 |

4

பருவரார்

சண்ணுள்ளார் காத லவரசசுக் கண்ணும்
எழுதேம் கரப்பாக்கு அறிந்து.
தெஞ்சத்தார் காத லவராக

்

.

43

.

சீ | அதற்கன்னன் நீங்கு மிடத்து:

போகார் இமைப்பின்

3

6
a
1

2

ட்
2 | மஉடத்தையொடு எம்மிடை நட்டு.
கருமணியிற் பாவாய்தீ போதாயாம் வீழும்
8 | திருநுதற்கு இல்லை இடம்
வாழ்தல் உயிர்க்கண்னன் ஆயிழை சாதல்
உள்ளுவன் மன்யான் மறப்பின்
5 | ஒள்ளமர்க் கண்ணாள் குணம்.

4

.

றன்ன

ர | நுண்ணியர்எங் காத லவர்.

பதியிற் கலங்கிய மீன்,
2

4
%

துப

சிறப்புரைத்தல்

ம | வாலெயிறு ஊறிய தீர்.

கண்ணுள்ளின்

முகனும் அறியா

களவியல்

SEE.
.

ம்

காதற்

மென்னீரன் யாம்வீழ் பவள்.

4

40

a

மாட்டு.

டட

நலம் புனைந்துரைத்தல்
நன்ணீரை

௫

கண்டற்றுல் காமம்

yf.

உட

ப

.

ள்

9

=

களவியல் | இன்பம்

௧௨௪௨

அதி.

அறியாமை

அதிதோறு

வாய்ச்

4

இன்பம்

த ்.

9 | கூடியார் பெற்ற பயன்.

சொற்கள்

*

*

என்ன பயனும் இல.

4

ஊடல் உணர்தல் புணர்தல் இவைகாமம்

ேதோக்குதல்

நோக்கொக்கின்

7

வளியிடை

8 | போழப் படாஅ முயக்கு,

யுள,

கண்ணீணை

கண்ணொடு

ேோக்கப்

4

4

6

இ

தம்மில் இருந்து தமதுபாத்து உண்டற்றுல்
அம்மா அரிவை முயக்கு.
வீழும் இருவர்க்கு இனிதே

நகும்.

ஏதிலார் போலப் பொதுநோக்கு

காதலார் கண்ணே

7 |

ஏஎர்யான்

உண்டாண்டோர்

6

உயிர்தனீர்ப்பத் தீண்டலால் பேதைக்கு

உறுதோறு

செறுஅர்சொல்

சொலினும்

4 }

போலுமே

வேட்ட பொழுதின் அவையவை
5 | தோட்டார் கதுப்பினாள் தோள்.

குறிக்கொண்டு தோக்காமை அல்லால் ஒருகண்
சிறக்கணித்தான் போல நகும்.
உ௫ு௮

:

குறுகுங்கால் தண்ணென்னும்

4 | தீயாண்டுப் பெற்றுள் இவள்.

ப்

தான்தோக்கி மெல்ல தகும்

8

8 | தாமரைக் கண்ணான் உலகு.

யாப்பினுள் அட்டிய நீர்,
யான் நாக்குங் காலை

,

2

2 | தன்சேதோய்க்குத் தானே மருத்து.

அஃதவள்-

தாக்கி இறைஞ்சினான்

‘

உள.

பிணிக்கு மருத்து பிறமன் ௮ணியிழை

செம்பாகம் அன்று பெரிது.
தோக்கினாள்

உண்டுயிர்த்து உற்றறியும் ஓம்புலனும்

3 | ஒண்டொடி கண்ணே

ரோரய்நோக்கொன் றறந்தோய் மருந்து.
சுண்களவு

மகிழ்தல்

புணர்ச்சி

குறிப்பறிதல்

களவியல்

௧௧௪

அதி.

சளவியல் | இன்பம்

௧௧௦

௮.தி.

இன்பம்
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a.

என்றும் இகதந்துறைவ
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திருவள்ளுவர் நினைவு மலர்
foe

bee

இன்பம்

PAPO

௮௮.௮௮.

WG.

இன்பம்

சளவியல்

SEP

மடலல்லது

4

4

இல்லை

௮.

வலீ.

தோனு உடம்பும் உயிரும் மடலேறும்
தாணிசன நீக்கி நிறூத்து.

மலரன்ன

நாணொடு நல்லாண்மை பண்டுடையேன்சுசமூற்றார் ஏறும் மடல்.
ழீஇன்றுபையேன்

உறருஅதோ ஊரறிந்த கெளவை
Qug 2g பெற்றன்ன நீர்த்து.

சுசமகீ கடும்புனல் உய்கீ்குமே நரஹொடு
நல்லாண்மை என்னும் புணை.

கவ்வையால்

தொடலைக் குறுந்தொடி தத்தான்
மாலை உழக்கும் துயர்...

களித்தொறும்

கடலன்னா

சுண்ணாள்

அலரெமக்கு

சந்ததிவ் வூர்.

8
அதனைப்
3

கவ்விது காமம் அதுஇன்றேறல்

4

.

கள்ளுண்டல் வேட்டற்றால்
வெளிப்படுத் தோறும் இனிது,

காமம்
ச்

கண்டது மன்னும் இருநாள் அலர்மன்னும்
இங்களைப் பாம்புகொண் டற்று.
ஊரவர் கெளவை

காமம் உழத்தும் மடலேருப்

எருவாக

6

அன்னை சொல்

7

நீராக நீளுூம்இத் தோய்.

நிறையரியர் மன்௮ணியம் என்னாது
மறையிறந்து மன்று படும்.

தெய்யால் எரிதுதுப்பேம் என்றற்றுல் கெளவையால்

9

வசங்கண்ணின் கரண

“ம

யசம்பட்ட தாம்படர வாறு.

2

இன்பம்

காமம்
காமம்
+

8

அலர்நாண ஐல்வதோ அஞ்சலோம்பு or or Gt
பலர்நாண நீத்தக் கடை.

9

தாம்வேண்டின் நல்குவர் காதலர் யாம்வேண்டும்
20 । களவை எடுக்கும்இவ் வூர்.

நகுப அறிவில்லார்

WE.

காமம் நுதுப்பேம் எனல்.

:

சல்சைமை உண்டேடல் எனக்குரை
வல்வரவு வாழ்வார்க்கு உரை.
,இன்கண் உடைத்தவர் பார்வல்

திரங்கல்

படர்மெலிந்
மறைப்பேன்மன்
ஊற்றுநீர் போல

மற்றுதின்

யானில்ேதோ
மிகும்.

நோயை
[ீ இறைப்பவர்க்கு

(அரிதரோ தேற்றம் அறிவுடையார் கண்ணும்
பிரிவோ ரீடத்துண்மை யான்.

காமமும் நாணும் உயிர்காவாத்
நானா உடம்பி னகத்து.

, அனளித்தஞ்சல் என்றவர் நீப்பின் தெனளித்தசொல்

காமக் கடல்மன்னும் உண்டே
ஏமப் புணைமன்னும் இல்.

தவறு.

தூங்கும்என்
டு

4

துப்பின் எவனாவர் மற்கொல்
நட்பினுன் ஆற்று பவர்.

(ீரிவுரைக்கும் வன்சுண்ண
நல்குவர் என்னும் தசை.

இன்பம் சடல்மற்றுக் காமம் அஃதடுங்கால்

துறந்தமை

இறைஇறவா

நின்ற

தா.ற்றுகொல்

முன்கை

யாமத்தும்

தீ.

soe

யானே

என்னல்லது

உளேன்.

7

.

இல்லை துணை.

கொடியார் கொடுமையின்

போல

அசிதாற்றி அள்லல் தோய் நீக்கிப் பிரிவாற்றிப்
பின்இருந்து வாழ்வார் பலர்,

6

மன்னுயி ரெல்லாம் துயிற்றி அளித்திரா

இன்னாது இனியார்ப் பிரிவு.
காமதோய்

_
5

காமக் கடும்புனல் நீந்திக் கரைகாரேன்

இன்னாது இனன்இல்௭ர் வாழ்தல் அதணினும்

விடிற்குடல் ஆற்றுமோ

துயர்வரவு

துன்பம் அதனிற் பெரிது.

வளை.

தொடிற்குடின் அல்லது

8

அதுதீத்தும்!

கம்பின் அமைத்தார் பிரிவோம்பல் மற்றவர்
நீங்கின் அரிதால் புணர்வு.
ராயின் அரிதவர்

@

:

உரைத்தலும் நாணுத் தரும்.

துறைவன்

i

கரத்ததும் ஆற்றேன்இத் தநோயைதோய் செய்தார்க்கு

பிரிவஞ்சும்

'பூன்கண் உடைத்தால் புணர்வு.

'சதே.றியார்க்கு உண்டோ

10

கற்பியல்

அ.தி. ௪௧௪

கற்பியல் | இன்பம்

FER

பிரிவாற்றாமை

*¥

1

அறியாது

பெண்ணின் பெருத்தக்கது இல்.

அறிகிலார் எல்லாரும் என்றேஎன்
மறுகின் மறுகும் மருண்டு.

*

அருமை

தவ்வென்னும் தன்மை இழத்து.

மடலொடு

பூ
்

்

களவியல்

அலரெழ ஆருயிர் நிற்கும் அதனைம்
பரைறியார் பாக்கியத் தால்.

மடதூர்தல் யாமத்தும் உன்ளூவேன் மன்ற
படல்ஒல்லா பேதைக்கென் கண்.

'$

ககட

N,

அலர் அறிவுறுத்தல்

நாணுத் துறவுரைத்தல்
காமம் உழந்து வருத்தினார்க்கு ஏமம்
4

LDL OD ODD DD DOL DD DDL

8
தாம்கொடிய

இந்தாள்

நெடிய கழியும் இரா.
உள்ளம்போன்று உள்வழிச் செல்கிற்பின் வெள்ளதீர்
10

. தீ.த்தல மன்னோ என் கண்.
௮.௮.௫:௫.௫.௮.௫.௫.௫.
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அனகை

கடக்

கற்பியல் | இன்பம்

௮.தி, ௧௧௯

யாம்கண்

டது

தெரித்துணசா தோக்கிய உண்கண் பரிந்தூணராப்
பைதல் உழப்பது எவன்.
கதுமெனத் தாம்? தாக்கித் தாமே
இதுூதகத் தக்கது உடைத்து.
பெயலாற்ரு

பண்பியார்க்கு

உரைக்கோ

2 |

அவர்தத்தார் என்னும் தகையால்
மேனிமேல் கரும் பசப்பு.

தீருலத்த உண்கண் உயலாற்றா

ஓத இணிதே ஈமக்கிந்தநோய்
தாஅம் இதற்பட் டது.

‘

3

அவர்திறமால்

4
5

கொண்கன்

விளக்கற்றம் பார்க்கும் இருளேபோல்
முயக்கூற்றம் பார்க்கும் பசப்பு.

£ |

புல்லிக் கடத்தேன் புடையெயர்ந்தேதன் அவ்வளவில்
அள்ளிக்கொள் வற்ற பசப்பு.

ச

9

பசத்தான் இவள் என்பது அல்லால் இவளைத்
துறத்தார் அவர்என்பார் இல்.

8

6

1

பசக்கமன் பட்டாங்கென் மேணி நயப்பித்தாம்

வாராக்கால் துஞ்சா வரின்துஞ்சா ஆயிடை
ஆரஞர் உற்றன

கைம்மாரு
.

6 |

மற்றவர்க்

9

9 | நன்னிலையர் ஆவர் எனின்.

சுண்.

மறையெறல் ஊரார்க்கு அரிதன்றால்
அறைபறை கண்ணா ரகத்து.

2

உவக்காண்௭எம் காதலர் செல்வார் இவக்காண்என்
5 | மேணி பசப்பூர் வது.

வீழைத்திழைத்து

பேணாது பெட்டார் உளர்மன்னோ
காணாது அமைவில கண்.

இவர்தந்தென்

பசப்பு.

சீ 1 கள்ளம் பிறவோ

செய்தகண்

உழத்துமுத்து உன் நீர் அறுக
டூவண்டி யவர்க்கண்ட கண்.

மீ

பிற.

உள்ளுவன் மன்யான் உரைப்பது

* படலாற்று பைதல் உழக்கும் கடலாற்றுக்
கம நாய் செய்தஎன் கண்.

;

1

சாயலும் நாணும் அவர்கொண்டாச்
2 | தோயும் பசலையும் தந்து.

சுதுழும்

உய்வில் நோய் என்சுண் நிறுத்து.

ழ்
;

நல்காமை

6

பசத்தஎன்

தேர்ந்தேன்

நயத்தவர்க்கு

தண்டாதோய்

கண்தாம் கலுழ்வ தெவன்கொலோ
,தாம்காட்ட

சற்பியல்

பசப்புறு பருவரல்

கண்விதுப்பழிதல்

;

ook

oe

பசப்பெனப் பேர்பெறுதல் நன்றே
30 | நல்காமை நூற்றுர் எனின்.

எம்போல்

நயப்பித்தார்
10

>
>
>

இன்பம்

இ,

4

உள்ளினும் தீராப் பெருமகழ் செய்தலால்

தாம்வீழ்வார் தம்னீழப் பெற்றவர் பெற்றாரே
காமத்துக் காழில் கனி.

ம் | கள்ணினும் காமம் இணிது.

வாழ்வார்க்கு வானம் பயந்தற்றுல் வீழ்வார்க்கு
கீழ்வார் அளிக்கும் அணி,

எனைத்தொன்று இணிதேேகாண் காமம்தாம்
2 | நினைப்ப வருவதொன்று இல்.

வீழப் படுவார் கெழீஇயிலர்
வீழாப் படார்

யாமும் உளேங்கொல்

தாம்வீழ்வார்

கீ | ஒற

எனின்.

நா.ம்காதல் கொண்டார் நமக்கெவன் செய்பவோ
தாம்காதல் கொள்ளாக் கடை.
ஒருதலையான் இன்னாது காமம்காம் போல
இருதலை யானும் இனிது.
பருவரலும் பைதலும் சாணான்கொல்
ஒருவர்கண் நின்டுராழுகு வான்.
வீழ்வாரின் இன்சொல் பெருஅது
வாழ்வாரின் வன்கணார் இல்.

'நசைஇயார் நல்கார் எனினும் அவர்மாட்டு

உருஅர்க்கு உறு தோய் உரைப்பாய் கடலைச்
செரூ௮அம் வாழிய மெ தஞ்சு.
eececercccrrerserceccere
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தீ

1

வரல்.

மற்றியான் என்னுளேன் மன்னோ
உற்றநான் உள்ள உளேன்.

6

oy
எனைத்து நினைப்பினும் காயார் அனைத்தன்்
காதலர் செய்யும் சிறப்பு.
விளியுமென் இன்னுயிர் வேறல்லம் என்பார்

9 | அளியின்மை ஆற்ற நினைந்து.

விடாஅது சென்றாரைக் கண்ணினால்
10 | படாஅதி வாழி மதி.
ennne nal eeeeLLDLDLLOLEOL

5

அவரொடுயான்

மறப்பின் எவனாவன் மற்கொல் மறப்பறியேன்
7 | உள்ளினும் உள்ளம் சுடும்.
8 |

2

எந்ெ தஞ்சத்து

தற்ெெெஞ்சத்து எம்மைக் கடிகொண்டார் நாணார்கொல்

உலகத்து

இசையும் இனிய செவிக்கு.”

வீழ்வார்

அவர்.

5 | எத்ஜதெஞ்சத்து ஓவா
6 |

காமன்

உளரே

நஞ்சத்து

அவர்

1

தும்மல்

நினைப்பவர் போன்று நினையார்கொல்
9 | சினைப்பது போன்று கெடும்.

வீழுதர் வீழுப் படுவார்க்கு அமையுமே
வாழுதம் என்னும் செருக்கு.

நி

கற்பியல்

௪௨௪

நினைந்தவர் புலம்பல்

தனிப்படர் மிகுதி

'$

அ.தி.

சற்பியல் | இன்பம்

௧௨0

.
7
8

9

காணம்
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திருவள்ளுவர் நினைவு மலர்

9

OP

இன்பம்
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சற்பியல் | இன்பம்

௮இ,

கனவுநிலை உரைத்தல்

புன்கண்ணை

சாற்றுவேன் மன்.

கற்பியல்

இரங்கல்

வாழி மருள்மாலை

ம

எம்கேள்போல்

8 | வன்சகண்ண தோநின் துணை.

நனவினால் நல்கா தவரைக் கனவினால்
காண்டலவின் உண்டென் உயிர்.

2

பணிஅரும்பிப் பைதல்கொள்
8 | துன்பம் வளர வரும்.

கனவீனான் உண்டாகும் காமம் நனவினான்

காதலர் இல்வழி

மாலை

மாலை துணிஅரும்பித்
3

கொலைக்களத்து

தல்காரை நாடித் தரற்கு.

ச் | எதிலர் போல

தனவினால் கண்டதாஉம் ஆங்கே கனவுத்தான்
கண்ட பொழுதே இனிது.

காலைக்குச் செய்தநன்று என்கொல் எவன்கொல்யான்
ச | மாசீலக்குச் செய்த பகை.
5

தனவென தன். றில்லை யாயின் கனவினான்

மாஸைதோய்

காதலர் தீங்கலர் மன்.
கனவினால்

க்

செய்தல் மணந்தார் அகலாத

7 | மாலை மலரும்இதந் தோய்.

அஞ்சுங்கால் தோன்மேல ராகி விழிக்குங்கால்
தெஞ்சத்தர் ஆவர் விரைந்து.
நனவினால் நல்காரை 0 நோவர் கனவினால்
காதலர்க் சணா தவர்.

;*

நம்நீத்தார் என்பர் கனவினால்

காணார்கொல் இவ்ஷ

ரவர்.

இன்பம்

அதி

6

காலை அரும்பிப் பகலெல்லாம் 6பாதாகி

என்எம்மைப் பீழிப் பது.

நனவினால்

வரும்.

6 | காலை அறித்தது இலேன்.

நனவினால் நல்காக் கொடியார்

1

*

மாலையோ அல்லை மணத்தார் உயிருண்ணும்
2 | 6வலைநீ வாழி பொழுது.

கயலுண்கண் யானிரப்பத் துஞ்சிற் கலத்தார்க்கு

உயலுண்மை

௧௨௨௩

பொழுதுகண்டு

காதலர் தூதொடு வத்த சுனவினுக்கு
யாதுசெய் வேன்கொல் விருந்து.

PPPDODODO
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8 |

அழல்போலும் மாலைக்குத் தூதாகி
குழல்போலும் கொல்லும் படை.

9 |

பதிமருண்டு பைதல் உழக்கும் மதிமருண்டு
மாலை படர்தரும் போழ்து.

்

பெபொருள் மாலை யானரை

உள்ளி

ஆயன்
8
9

மருள்மாலை

10 | மாயும்என் மாயா உயிர்,

௧௨௪

>

கற்பியல் | இன்பம்

10

அதி,

62@

கற்பியல்

-

உறுப்புகலன் அழிதல்

நெஞ்சொடு

கிளத்தல்

ச

;

சிறுமை நமக்கொழியச் சேட்சென்றார் உள்ளி
நறுமலர் நாணின கண்.

தினைத்தொன்று சொல்லாயோ
2 | எவ்வதோய் தீர்க்கும் மருந்து,

தயத்தவர் நல்காமை சொல்லுவ போலும்

8 | பேதைமை

சால அறிவிப்ப போலும்

ஸ்

மணதந்தநாள் வீங்கிய தோள்.
பணை நீங்கப் பைந்தொடி
கொடியார் கொடுமை

்

்

2

என்பரீதல் ெெநெஞ்சே பரிந்துள்ளல்

கண்ணும்

கொளச்சேறி

நெஞ்சே

3
இவையென்னைத்

சீ | தின்னும் அவர்க்காண தற்று.

உரைக்கும் தொடியொடு

செற்று ரெனக்கை

க்

விடல்உண்டோ

நெநெஞ்சேயாம்

5 | உற்றால் உ௫௮ தவர்.

தொடியொடு தோள்தெகிழ 0 நாவல் அவரைக்
கொடியர் எனக்கூறல் தொத்து.

கலந்துணர்த்தும் காதலர்க் கண்டால்
6 | பொய்க்காய்வு காய்திஎன் @ pepe.

0 நெஞ்சே கொடியார்க்கெளன்

காமம் விடுஒன்ரோ

4

நாண்விடு

புலந்துணராய்
6

நன்னெஞ்சே

வாடுதோள் பூசல் உரைத்து.

7 | யானோ பொறறேன்.இவ் விரண்டு.

ச்

மூயங்கிய கைகளை ஊக்கப் பசற்தது
யபைத்தொடிப் பேதை நுதல்.

பரிநீதவர் நல்காரென்று ஏங்கிப் பிரிந்தவர்
8 | பின்செல்வாய் பேதைஎன் O pepe.

8

முயக்கிடைத் தண்வணி போழப் பசப்புற்ற
பேதை பெருமழைக் சுண்.
சுண்ணின் பசப்போ

பருவரல் எய்தின்po

ஒண்ணுதல் செய்தது கண்டு.
Kore.

இருந்துள்ளி

ெதஞ்சு.

தொல்கவின் வாடிய தோள்.

பாடு பெறுதியோ
9.

வாழிஎன்

5 | யைதல்தோய் செய்தார்கண் இல்.

சோரும் துணை நீங்கித்

தொல்கவின் வாடிய தோள்.

4

காதல் அவரில ராகநீ நோவது

பசத்து பனிவாரும் சுண்.
தணந்தமை

நெஞ்சே
[எனைத்தொன்றும்

ம

9

|

உள்ளத்தார் காத லவராக உள்ளிநீ
யாருழைச் சேறிஎன் நெஞ்சு.
துன்னாத் துறநீதாரை

தெஞ்சத்து

10 | இன்னும் இழத்தும் சகுவின்.

9
உடையேமா

10

௩௩

திருக்குறள் மூலம்
PPO
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ன
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6

வாளற்றுப் புற்கென்ற

காமக் கணிச்சி உடைக்கும் நிறையென்னும்
arn Quer pst op கண்ணின்றென்
யசமத்தும் ஆளும் தொழில்.

நெஞ்சத்தை

மறை.ப்பேன்மன் சாமத்தை யானோ
தும்மல்போல் தோன்றி விடும்.

குறிப்பின்றித்

2 |

5 |

எற்றென்ன

நாணென ஒன்ரு அறியலம்
பேணியார் பெட்ப செயின்.
பெண்மை

உடைக்கும்

புல்லீனேன்

நெஞ்சம்

திணத்தியில் இட்டன்ன நெஞ்சினார்க்கு உண்டோ
புணர்த்தாடி திற்பேம் எனல்.

௮இ.,

இன்பம்

8

கேளிர் வரின்.

நால்போல்

அணியில் திகழ்வதொன்று
முகைமொக்குள்
ககைமொக்குள்

ஒருநாள் எழு நான்போல் செல்லும்சேட்
9 | வருதரன் வைத்து ஏங்கு பவர்க்கு.

பெறின் என்னாம் பெற்றக்கால் என்னாம்
29 । உள்ளம் உடைத்துக்கக் ௧௪4

உண்கண்
4 |
6 பேதைக்குப்

உள்ளாது

3 | காணாது

அமையல

கத்மியல்

விதும்பல்

2
கொண்களைக்

3

கண்.

சென்டூறன்மன்

தோழி

அதுமறத்து

ெெநஞ்சு.

செறிதொடி செய்திறந்த கள்ளம் உறுதுயர்
திர்க்கு மருந்தொன்று உடைத்து.
பெரிதாற்றிப் பெட்பக் கலத்தல் அரிதாற்றி
அன்பின்மை சூழ்வது உடைத்து.

காணுங்கால் காணேன் தவருய
6 | காணேன் தவறல் வைவ

நம்மினும்

உய்த்தல்

தெருதற்றுச் சென்றார்எம் காதலர் யாழும்
எழுநாளேம் மேணி பசத்து.
தொடி நோக்கி மென்றோளும் தோக்கி
அஃதாண்டு அவள்செய் தது.

அடி

பெண்ணினால் பெண்மை உடைத்தென்ப
காமததோய் சொல்லி இரவு

அறிந்து

i

வேண்டும் பனைத்துளையும்

செய்யினும்

சென்றதுஎன்

ச் | கூடற்கண்

உண்டு.

9
உறின் என்னாம்
10

எழுதுங்கால் கோல்காணாக் கண்ணேபோல்
5 | பழிகாணேன் சுண்ட விடத்து.

தண்ணத் துறைவன் தணத்தமை
முன்னம் உணச்த்த வளை.

57

பெட்பவே

ஊடற்கண்

[பத

நாத்றம்போல்

8

உள்ளக் களித்தலும் காண மகிழ்தலும்
சள்ளுக்கில் காமத்திற்கு உண்டு.

பேணாது

உண்டு.

7

சென்ருர்

௪௨௯

அதி.

தினைத்துணையும் ஊடாமை
8 | காமம் நிறைய வரின்.

மடந்தை

உள்ளதொன்று

ழ் கலப்பேன்கொல்

புணர்ச்சி

கண்றிறைந்த காரிகைக் காம்பேர்தோட்
பெண்திறைத்த தீர்மை பெரிது.
திகழ்தரு

;

வினைகலத்து வென்றீக வேந்தன் மனைகலழ்து
மாச அயர்கம் விருந்து.

குறிப்பறிவுறுத்தல்

மணியில்

6
8

கண்அன்ன

கற்பியல் | இன்பம்

௧௨௮

கரப்பினுஙப் கையிகத் தொல்லாறின்
உரைக்க லுறுவதொன்று உண்டு

|

காண்கமன் கொண்களனைக் கண்ணாரக் கண்டபின்
தீங்கும்என் மென்றோள் பசப்பு.

7
sr
Gp pb

படை.

யபுலப்ப ளெனச்சென்றேன்
கலத்த லுறுவது கண்டு.

8
44

டடேறும்என் நெெஞ்சு.

பூலப்பேன்கொல் புல்லுவேன் கொல்லோ

காமத்தால்

asraicr LemiQuryy

i
ர

3

வருகமன் கொண்கன் ஒருதாள் பருகுவன்
6 | பைதல் தாய் எல்லாம் ௦௧௨.

அளித்தரோ

செற்றவர் பீன்ேசறல் வேண்டி
உற்ற துயர்.

2

சென்றார்

கூடிய காமம் பிரித்தார் வரவுள்ளிக்

pris

a7

செற்முர்பின் செல்லாப் QGuGsZmamw
உற்றுர் அறிவதொன்று அன்று

usrorud

இலங்கிழாய் இன்று மறப்பின்என் GC preirG web
சுலங்கழியும் காரிகை மீத்து

கீ | கோடுகொ

மன்று படும்.

4

4

உரன் நசைஇ உள்ளம் துணையாகச்
9 | வரல் நசைஇ இன்னும் உளேன்.

திறையுடையேன் என்பேன்மன் யானோஎன் காமம்

{

;

கண்ணும் அவர்சென்ற

1 | தானொத்தித் தேய்த்த விரல்.

தாணுத்தாழ் வீழ்த்த கதவு.

மறையிறத்து

விதும்பல்

அவர்வயின்

நிறையழிதல்

கற்பியல்

௪௨௪

HE.

கற்பியல் | இன்பம்

௧௨௬

௮.தி,

இன்பம்

புனல்பாய்

கொண்கன்
5

காணாக்கால்
6
பவழேபோல்

7

பொய்த்தல்

8

இளித்தக்க இன்னா செயினும் களித்தார்க்குக்
கள்ளற்றே கள்வறின் மார்பு.

8

9

மலரினும் மெல்லிது காமம் சிலர்அதன்
செவ்வி தலைப்படு வார்.

9

நோக்கி

கண்ணினால்
16

அறிநீதென்

புலந்து.

கண்ணின் துணனித்தே கலங்கினான்
என்னினும் தான்விதுப் புற்று.

7

புல்லுதல்
10
ச்

4
4

௩௪

திருவள்ளுவர் நினைவு
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4 இன்பம்
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கெஞ்சொடு

மலர்
௭௮௪

கற்பியல் | இன்பம்

௮தி.

புலத்தல்

- அவச்ஜதெஞ்சு அவர்க்காதல் கண்டும்
தீஎமக்கு ஆகா தது.
:
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கற்பியல்

புலவி

எவன்ெெநெஞ்சே
்

புல்லா திரா௮ப் புலத்தை அவர்உறும்
27 | அல்லல்்தோய் காண்கம் சிறிது,

1

,

்
;
9

்

௨௫௮ தவர்க்கண்ட கண்ணும் அவரைச்
செருஅரெனச் சேமிஎன் தெஞ்சு.

2 |

கெட்டார்க்கு நட்டார் இல் என்பதோ
பெட்டாங்கு அவர்பின் செலல்.

அலதந்தாரை அல்லல் தோய் செய்தற்ருல் தம்மைப்
௪ | புலந்தாரைப் புல்லா விடல்.

தெெஞ்சே நீ

ச்!

பெருஅமை அஞ்சும் பெறின்பிரிவு அஞ்சும்
௮௫௮ இடும்பைத்தென் நெநெஞ்சு.

தநதைதகை தல்லவர்க்கு ஏஏர் புலத்தகை
5 | அன்ன கண்ணா ரகத்து

இருத்து நினைத்தக்கால் என்னைத்

தினீய இருந்ததுஎன் ெெெஞ்சு.

,

ஊடி யவரை உணராமை
வன்னி முதலரித் தற்று.

2

இணீஅன்ன நின்னொடு சூழ்வாச்யாச் ெெெஞ்சே
துணிசெய்து துவ்வாய்காண் மற்று.

தனியே

்

உப்பமைந் தற்றுல் புலவி அதுசிறிது
மிக்கற்றால் மீள விடல்.

3

வாடிய
4
5

துனியும் புலவியும் இல்லாயின் காமம்

‘

6 | கனியும் கருக்காயும் அற்று.

8

தரணும் மறத்தேன் அவர்மறக் கல்லாஎன்
மாணா மடதெநஞ்சிற் பட்டு.

ஊடலின் உண்டாங்கோர் துன்பம் புணர்வது
7 | தீடுவ தன்றுகொல் என்று

7

என்னின் Dal
our sber or gy orabramh ast
BD pb
உள்ளும் உயிர்க்காதல் நஞ்சு.

தோதல் எவன்மற்று தொந்தாரென்று
8 | காதலர் இல்லா வழி.

8

துன்பத்திற்கு யாரே துணையரவார் தாமுடைய
ெநெஞ்சம் துணையல் வழி.
.

நீரும் திழுலது இணிதே புலவியும்
9 | வீழுதர் கண்ணே இனிது.

ர

பு

தஞ்சம் தமரல்லர் ஏதிலார் தாமுடைய
நெஞ்சம் தமரல் வழி.

ஊடல் உணங்க விடுவாரோடு
10 | கூடுவேம் என்பது அவச.

அஃதறியும்

9

என்நெநஞ்சம்
- 10

4
ச

இன்பம்

௮இி, ௧௩௨

சற்பியல் | இன்பம்

அதி. ௪௩௩

ச

கற்பியல்

ச

புலவி நுணுக்கம்
்.

ஊடலுவகை

பெண்ணீயலார் எல்லாரும் கண்ணின் பொதுஉண்பர்
தண்ணேன் பரத்தநின் மார்பு.
ஊடி

இல்லை தவறவர்க்கு ஆயினும் ஊடுதல்
் (| வல்லது அவர்அளிக்கு மாறு.

யிருந்தேமாத் தும்மினார் யாம்தம்மை

ஊடலில்

நீடுவாழ் கெள்பாக்கு அறித்து.

8 |

்.

யாரினும் காதலம் என்டேறனா 200 g.@psi

5

யரரினும் யாரினும் என்று.

்

இம்மைப் பிறப்பில் பிரியலம் என்றேனாக்

புலந்தக் கனன்.

3

தவறில

4

ராயினும் தாம்வீழ்வார் மென்டூறுள்

ச | அகறலினாங்கொன்று உடைத்து,
என்மறத்தீர்

ர என்றென்னைப்

6

உணவினும்

உண்டது

புணர்தலின்

ஊடல்

அறல்இணனிது

8

ஊடலில் தோற்றவர் வென்றார் அதுமன்னும்

7 | கூடவில் காணப் படும்

தும்முச் செறுப்ப அழுதான் நுமர்உன்ளல்
எம்மை மறைத்திரோ என்று.

ஊடிப் பெறுகுவங் கொல்லோ
8 | கூடலில் தோன்றிய உப்பு.

உணர்த்தினும் காயும் பிறர்க்குநீச்

இத்நீரர் ஆகுதிர் என்று.

4
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யாருள்ளி தோக்கினீர் என்று...

5
காமம்

இனிது.

யாருள்ளீத் தும்மினீர் என்று.

தன்னை

;
i

நீரியைத் தன்னா ரகத்து.
புல்லி விடாஅப் புலவியுள் தோன்றுமென்

வழுத்தினாள் தும்மிேனே னாக அழித்தழுதாள்

;

8
நிலத்தொடு

சீ | உள்ளம் உடைக்கும் படை

கண்ணிறை நீர்கொண்் டனன்.
யுல்லாள்

1
நல்லளி

பூலத்தலின் புத்ததேள் நாடு உண்டுடா

காட்டிய சூடினீர் என்று.

என்டேறன்மற்று

சிறுதுணி

8 | வாடினும் பாடு பெறும்.

கோட்டுப்பூச் சூடினும் காயும் ஒருத்தியைக்

உள்னளினேன்

தோன்றும்

"ஊடுக மன்னோ

அத்
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ஒளியிழை

7
நுதல்வெயர்ப்பக்

9 | தீடுக மன்னோ இரச.
ஊடுதல் காமத்திற்கு இன்பம் அதற்கின்பம்
10 | கூடி முயங்கப் பெறின்.
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வேண்டாமை

வேண்டிய வேண்டி
வேண்டின் உண்டாகத்

விழித்தகண

விழுப்புண்

வேண்டுங்கால்
வேண்டுதல்

விளக்கற்றம்

வைத்தான்வாய்
வையத்துள்

வேலன்று
வேலொடு

விழுப்பேறறின்
விழைதகையான்
விழையார்

-
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விளிந்தாரின்
விளியுமென்

திருக்குறளின் வேறு பெயர்கள்
முப்பானூல்

தேவர்

உத்தரவேதம்

முதற்பாவலர்

தெய்வநூல்

தெய்வப்புலவர்

இருவள்ளுவர்

தான்முகளார்

பொய்யாமொழி

-

மாதானுபங்கி

வாயுறை வாழ்த்து

செத்நாப்போதார்

தமிழ்மறை

பெரு தாவலர்

வினையடை

வினைக்குளி்மை
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கற்றதனா

லரய

பயசனன்ிகொல்

னற்று டொழா௮

வாலறிவ

டிரனின்.
பழைய

மணக்குடவர்
(மேற்கூறிய
யெல்லாம்)

யாது,

எழுத்தினறாகிய

கற்றதனாலாகிய

விளங்கின

-

(௨. வே. சா. நூல்கிலையப்

சொற்களை

பயன்

(வேறு)

அறிவிளையுடையவன்

திருவடியைத் தொழாராயின்?
் சொல்லினானே பொருள் அறியப்படுமாத
லான் அதனைக் கற்கவே மெய்யுணர்ந்து வீடு
பெறலாகும். '*கற்பக் கழிமட மல்கும்”? என்றாரு

உரை

எல்லா
யறிவினாறாய
உடையவன்

பதிப்பு)

நூல்களையுங்
கற்ற அக் கல்வி
பயன்
யாது,
தூய
அறிவை
நல்ல
பாதங்களைத்
தொழா

தொழிவாராயின்.

1840

இராமானுஜ

கவிராயர்

மீண்டும்
வணக்கம்
கூறியதெற்றுக்
கென்ருர்க்கு, கற்றதனால் பயன் இது வென்ப

பரிசுத்தமான
அறிவையுடைய
இறைவ
னது நல்ல பாதங்களை வணங்காரானால் (அவர்
எல்லா
நூல்களையும்)
படித்த
அறிவினாலே
ஆகிய பிரயோசனம் என்ன? (ஒன்றுமில்லை).

தூஉம்
வேறு
கூறிற்று.

விகாரப்பட்டு

முளர். -

பயன்

இல்லையென்பதூஉம்

பரிதி

எவனென்னும்
இன்மைப்

சாத்திரங்கற்றும்.
அதனாலாகிய
சன்ன?
மேல்
அறிவானனுான
் ஸ்ரீபாதத்தை வணங்காராகில்

பயன்
சிவன்

என்றவாறு.

கற்றதனா
மாசற்ற
அடியினை

வாவிமை யென்பது வெண்மை;

பெருமை

பிறவி

நீக்குவது

1850

வுடைய

1873
கற்றவர்க்கு

அக்

யாது?
மெய்யுணர்
தாள்களைத் தொழா

லென்பது

வினாப்பெயர்
குறித்து

அசைநிலை.

இதனாலே

என்னென்

நின்றது.

கொல்

பிறவிப் பிணிக்கு மருந்

முதலியார்

வணாங்காராகில்

கற்றதனாற்

என்பதாம்.

தரங்கம்பாடி

மெய்யறிவை
வணங்காவிட்டால்
பிரயோசனமென்ன

1889

எவனென்னும்

என்பது

வேதகிரி

கடவு

ராயின்?

ரூய், ஈண்டின்மை

பிறவி

மெய்யறிவிரோயுடையவனது
நல்ல வடி
களை
வணங்காராயின்
யாவுங்
கற்றதனால்
உண்டாகிய
பிரயோசனம்
யாது? மெய்யறி

பரிமேலழகர்
நூல்களையும்

கொல்

தோய்க்கு மருந்து ஆனதால் நற்ரடுளென்றருர்.
கல்வி அறிவுக்குப் பயன், இறைவளை வணங்

பயனில்லை

என்றுமாம்.

கல்வியறிவானாய
பயன்
விணையுடையானது நல்ல

நின்றது.

இடைச்சொல்,

சொல்லப்பட்டது.

பலவகைப்பட்ட
கலைகளையுங்
லுள்ள
பயன் யாது கொல்லோ?
அறிவுருவாகிய இறைவனகு; தூய
வணங்காராயின் என்றவாறு.

எல்லா

அசைநிலை

என்னென்று

இல்லையென்கிற

பொருள்பட

என்பது
கிப்

காளிங்கரா்

வினுவினை

இங்கே

பதிப்பு

யுடையவனின்
பாதத்தை
படிப்பினல்
உண்டாகும்
?

சுகாத்தியர்

மற்றதனா லாய பயனென்கொல் வாலறிவ
னெற்று டொழாஅ ரெனின்.
மற்றதனாலனுண்டாகிய
பயன்
யாதென்

தாகலின்
நற்றாளென்ருர்.
ஆகமவறிவிற்குப்
பயன் அவன்றுக£த் தொழுது
பிறவி யறுத்த

ரொழிக

லென்'பது இதனாற் கூறப்பட்டது.

மகந்தயாற்) ரொெழாரென்னுமிடத்து.

னிய

தூய

அறிவுருவான

பாதங்களய்

கடவுளது

(உலகினர்

ஓள்

யானெனு

ஒருகுறட்

1893
கடவுளை
னில்லை.

சுந்தர

முதலியார்

வணங்காராகில்

பய

1904 கோ. வடிவேலுசெட்டியார்
கற்றதனால் - (எல்லா நூல்களையுங் கற்ற
வாக்கு அக்) கல்வியறிவினால், ஆய - உண்டா
கிய, பயன்-பிரயோசனம், என் -யாது, வாலறி
வன் - மெய்யறிவு
உடையவனது,
நற்றாள் நல்ல வடிகளை, தொழாஅ ரெனின் - வணங்கா
ராயின்?
நூலறிவிற்குப்
பயன்
அவனடிகள்ை
வணங்கிப்
பிறவியை
யொழித்தலென்பது
இதனாற் சொல்லப்பட்டது.

1907

சரவணப்

வாலறிவன்
நற்றாள் - நல்ல

கடவுள டியை
பயனுடைய

- மெய்யறிவையுடையவனது,

வணங்காராயின்,

தொழாஅ௮

ரெனின் -

கற்றதனால் - யாவுங்

அக் கல்வியறிவினால்,

கற்ற

ஆய-உண்டாகிய,பயன்-

பிரயோசனம், என் - யாது?
(க௫த்நுரை)

வணங்காராகில்

கற்றதனாற்

கடவுளை

பயனில்லை என்ப

தாம்.

1913

மு. ரா. அருணாசலக்

வேண்டு

மென்பதும்

ருந்துங் கல்லாதவரே

வணங்காரானுல்

அலகுசால் கற்பின் அறிவுரூல் கல்லா
HOE HU

ஐஓதுவ

கற்றி

தெல்லாம்--கலகல

கூஉந் துணையல்லால் கொண்டு தடுமாற்றம்
போதந் துணையறிவா ரில் ”
என்றபடியால், அறிவு நூல் கற்று அதன் பயன்
அடைதற்கு
நீண்ட
அறிவினளைத்
தொழல்
வேண்டும்

என்று

ஆசிரியர் கூறினர்.

௮.

மாதவையா

உண்மை
அறிவினனான
கடவுளின்
திருவடி தொழாவிடின்
அறிவை
நாடிப் பல
கலைகளைக் கற்றதனால் ஆகிய பயன் என்ன?
If

one

worships

not

the

All

Know

of

what avoil is learning ?

காயாமொழி

- குமரகுருபரர்

பரிசுத்த அறிவாளியாய
பாதங்களை
வணங்காவிடில்
தனாலாகும் பயன் யாது?

1929

கி.

கடவுளின்
ஓருவன்

வீரராகவன்

கற்றோர் நிறைந்த அறிவுடைய
Stet clon வணங்காவிட்டால்

தனால் உண்டான

1995
வால்

குரய
கற்ற

கடவுளது

அவர்கள்

படித்த

பயன் ஓன்றும் இல்லை.

வ. ௨.
அறிவன்

சிதம்பரம்
நல்தாளன்

பிள்ளை
தொழாஅர்

ஆவரென்பதுங் கண்டு

கொள்க.

1924

அறிவிப்பதற்கு,

கவிராயர்

மேற்கூறிய
மெய்யறிவினையுடைய
கடவு
ளது நல்ல திருவடிக் வணங்காராளனால் நூல்
கணப் படித்ததனாலே யாதொரு பிரயோசனமு
மில்ல
என்பதாம்.
எனவே
படித்தற்குப்
பிரயோசனம் கடவுளது திருவடிகளை வணங்க

நூல்களாம்.

யருப்
பிறப்பில்
செலுத்துவது
ஐன்ருகும்.
அவை,
முறையே
சரியை, கிரியை,
யோகம்,
ஞானம்
என்பனவற்றைப்
பயப்பிக்கின்ற பதி
நூல்களும் ; அறிவு,
ஆற்றல் இன்பங்களைப்
பயப்பிக்கின்ற
பசு
நூல்களுமேயாம்
ஈது

1928

மெய்யறிவுடைய

போதிக்கும்

உலக
நூலாவது
இம்மைக்கு
வேண்டுவன
வாகிய போகம் ஒன்றையே கொடுத்து இடை

1925

பெருமாளையர்

அடிகளை,

Fs

மார்க்கங்களாப்

கற்றதனாற்

(க௫த்நு)
மெய்யறிவுடைய
வணங்காதவரது
கல்வியறிவு
கன்றாம் என்பது.

பொருள்வளம்

கி. குப்புசாமி

முதலியார்

(விளக்கர்)
கற்கவேண்டிய
நூல்கள் என்
றமையால், கற்கவேண்டா
நால்களும் உள்
னனவோ
என்று
மாணாக்கர்
MU MM,
ஆசிரியர், *ஆம் ; உலகத்தில் கற்கவேண்டிய
நூல்கள் அறிவு நூல்களாம்:; கற்கவேண்டா
தன
உலக
நூல்களாம்.
அறிவு
நூல்கள்
என்பன பிறப்பினையறுத்து முத்தியிணா யடை

வதற்குக் கடவுளின் திருவடியை

யடையவல்ல

வணங்கார் என்ரால், கற்றதனால் ஆய பயன்
என் - (மாந்தர் பல நூல்களையும்) கற்றதனால்
உண்டாய பயன் யாது? (ஓன்றும் இல்லை)
அகலம்.
அளபெடை

அகரம்
கொல்:

இசை
அசை

நிறைக்க
வந்த
தாள் !* சாதி

ஓருமைப் பெயர்.
என்னின் என்பது விகாரத்
தால் னகர வொற்றுக் கெட்டு நின்றது எவன்
என்னும் வினாக்குறிப்பு வினை முற்று என் என்று

நின்றது.
(கரத்து)

தொழுதல்,

கல்வியின்

பயன்

கடவுளைத்

திருவள்ளுவர்

1987.

வை.

கற்றதானாலாய
ஆய

பயன் என் - (எல்லா நூல்

கற்றவர்க்கு)

பயன் யாது?

அக்

1950

கல்வியறிவான்

வால் அறிவன் -மெய்யுணார்

வினையுடையவனது,

நல்தான்

- நல்ல: தான்
க௭

களை, தொழாஅர் எனின் - தொழாராயின்.

ஆய- ஆகிய, மெய்யறிவு - உண்மையறிவு;

ஜயம் திரிபு இல்லாத அறிவு; தத்துவ ஞானம்.

தொழுதல் - வணங்குதல்: வினாப்பெயர்,
வெழுத்தீனடியாகப்
பிறந்த பெயர்,
அஃறநிணையிருபாலுக்கும் பொது;
உலகத்தார்
வணங்காவிட்டால்,

கணப்

மலர்

கற்றவர்க்கு அக்கல்வி அறிவினால்
பிரயோசனம் யாது?

மு.

சடகோபராமானுசாச்சாரியார்
களையுங்

நினைவு

விஞ
இது

கடவுள்
திருவடிகளை
(அவர்) எழுத்து நூல்

படித்ததனால்

ஆகிய

பிரயோஜனம்

என்னமோ? ஓன்றும் இல்லை என்பது கருத்து.
ஆல்
உருபு
தொல்காப்பியத்திற்
கூறப்பட

டாகிய பயன் யாது?

1953

முதற் குறளிலிருந்து அதி

கரித்தன.

1949

்

டாக்டர்

மு. வரதராசனார்

**“தூய அறிவு வடிவாக விளங்கும் இறைவ
னுடைய
நல்ல
திருவடிகளைத்
தொழாமல்
இருப்பாரானால்,
அவர்
கற்ற
கல்வியினால்
ஆகிய பயன் என்னா?"

1949

௩. சி. கந்தையா

பிள்ளை

எல்லா
நூல்களையும்
கற்றவர்க்கு அக்
கல்வியநிவாஞாய பயன் யாது; மெய்யறிவினளை
யுடையானது நல்ல தாள்களைத் தொழாராயின்.

1949

புலவர்

வால் அறிவன்

பொருளைோ

நல்தாள் தொழார் எனின்-

கற்றதனால்

உண்டாகிய

குணத்தை

உயர்திணை

யாண்பாலாகக் கொண்டதற்கேற்ப
நற்றாள்”
என்றார்.
வருகின்ற
பாட்டுக்களில்
வரும்
“மாணடி'
முதலியவற்றிற்கும்
இஃதொக்கும்.
வால்- உண்மை. உ ண்மையதிவைப் பெறுவதே
கல்வியின் பயனாகும்.

1950 விருது௩கர்
திருவள்ளுவர் சங்கப் பதிப்பு
மெய்யநிவினை

உடையவனது

களை _வணங்காராயின்,

எல்லா

பயனாவது
வள்ளுவர்

கடவுளடி
வழியைக்

உயர்திணையன்று;
தலுமாம்.

எனத்

உடையனாதல்

ளைத் தருங்குறிப்பு
என்

இதனை

வினாப் பொரு

வினை முற்றெனக்
என்று

தடுமாறி

எங்ஙனம்

ஆனது

கொள்ளு
தொகுத்தல்

விகாரம். இன்மை- இல்லாமை. கொல்-இடைச்
சொல். அசை நிலையாவது ஐருபொகருளையும்
உணார்த்தாமற்

பெயர்ச்

சொல்லோடாயினும்

விணைச்சொல்லோடாயினும் சார்த்திச் சொல்லப்
பட்டு நிற்றல் பிறவிப்
பிணிக்கு
மருந்து.
பிறப்புத் துன்பங்களாகிய நோயை ஓழித்தற்கு
மருந்துபோல்வது.

ஆகம

களைக் கற்றதனாலாய
பாட்டால்,

ஆய

அறிவு-சாஸ்த்திரங்

அறிவு.

இதனால்
- இப்

- தெரிகிலைப் பெயரெச்சம்; ய்-

இறந்தகால

முணர்த்திற்று.

தொழாஅர்
- அவபெடை,
செய்யுளோசை
நிறைக்க
வந்தது.
இனி,
“*அறிவனறவோ
னறிவுவரம்
பிகந்தோன்''
எனச் சிலப்பதி
காரத்து
வருதலால்
வாலறிவன் - எல்லாப்

பொருளையும்
னென்பது

கொல்
- அசை.

முதலியார்

உள்பொருளோ

ஐயமோ

இடைநிலை:

குழந்தை

உண்மையறிவினை
உடையவனது நல்ல தாள்
களைத் தொழாராயின், கற்றதனால் ஆயபயன்
என் - ஒருவர்க்குக்
பயன் ஐன்றுமில்லை

௧. வச்சிரவேல்

கடைப்பிடிப்போனாயின், கடவுள இல் பொரு
ளென மயங்கும் மருட்கையோ, அட்து இல்
கூடும்!

எழுத்து என்பன

(ஒன்றுமில்லை எ-று.)

*கல்வியறிவின்
தொழுதலே.
ஓருவன்

நூலைக்

உலகு,

ரா.

(கரந்து) கற்றதன் பயன் கடவுளைத் தொழு
தலாம்.

நிற்கும்

ஆகுபெயர்.

வித்துவான் திரு. மு.
கந்தசாமி பிள்ளை

தூய அறிவுடைய கடவுளது நல்ல பாதங்
வணரங்காரானால், கற்ற கல்வியால் உண்

வில்லை. எழுத்து என்பது எழுத்துக்களாலாகிய
குறிப்பதால்

உண்டாகிய

இனி,

அதியும் தூய அறிவையுடையவ
அருகக்

“அடலாழி

கடவுளென்பாரும்

கொண்ட

முளர்.

அறிவன் '" என்று

ஆழ்வார் அருளிச் செய்திருத்தலால் அறிவன்திருமாலென்றுங்

1951

திரு.

கொள்ளலாம்.

வி. கலியாணசுந்தரனார்

"கற்றலின்
பயனும், வாலறிவன் இயல்
பும்” இப் பாட்டின் உள்ளுறை.
மேற்பாட்டிற்

போந்த

மலர்

மிசை

ஏகிஞி௯ை

உணர்தலே

நல்ல அடி

கல்வியின் பயன் என்றும், இறைவன் * மலர்
மிசை ஏகி ' இருத்தலைத் தெளித்தால் அவன்

நூல்களையுங்

"வாலறிவனு'யுள்ள இயல்பு இனிது விளங்கும்.

ஒருகுறட் பொருள்வளம்
என்க.

வால்
- குய்மை;

ளேறே

ஊர்தி

வால்

வெள்

இறைவன்.

தொழாஅ

ரெனின்-

வணங்கிக்கொண்டிராராயின்;
அளபெடை
இடையருமையைக் குறிப்பது.
வால் அறிவன்
தூய அறிவன்; இறைவன். அறிவு இறைக்கும்

உண்டு;

உயிர்க்கும்

அறியாமை
யாமை

உண்டு.

அற்ற அறிவு ; பின்னையது

விரவிய

அறிவு.

அவ்வறிவு,

அறி

இவ்வறி

அசை
பைத்

என்பர்.
*கொல்' பெரிதும் வினாக்குறிப்
தொடர்ந்து
வருவது
இயல்பு.
இது

பற்றியே
“என்கொல்”
என்றுமட்டும் பொருள்
என்று

பொருள்

*கொல்'லும்

என்பதற்கு
என்ன
கூறாது என்னையோ

கூறப்பட்டது.

ஆகவே,

ஈண்டுப் பொருளுடைய

அளபெடை,

அசைநிலை

என்ற

திகழும்.

கற்ற

தனால் என்பதனுடன் அதன் இனமாகிய * கேட்
டதனால்?
என்பதையுஞ்
சேர்த்துக்கொள்க.
தெளிவுக்கு இரண்டும் வேண்டற்பாலன.

தனால்

பயன்

என்னை?

மையை

உணர்ந்து,

வாலறிவன்

அதனால்

நற்றாள்

தொழா௮

பயன்' என்கொல்

தெளிவுபெற்று,

ரெனின்,

கற்றதனா

என்ருர்.

சாஸ்திரி

எழுத்து, உலகு, கடவுள் இவற்றிற்குள்ள
யாது எனின்,

‘

கற்றதனா லாய பயனென்கொல்
னற்று டொழாஅ௮ ரெனின்.

வாலறிவ

அறத்தை உள்ளவாறு உணர்ந்து, அதன்
வழிநின்று பயன்கொள்ள
விழைவார் கடவுள்
உண்மைக் கொள்கையும், கடவுள் வழிபாடும்
உடையராதல் வேண்டும்,

1983

௪. கந்தசாமி

முதலியார்

கல்வியின் பயன்
கடவுளைத் தொழுதல்.
கடவுளைத் தொழுவதன்
பயன்
மனக்கவலை

ஓழிதல்.
இடி

பயனும் இல்லை.

உலகத்துக்கு

மூதல்வனாகிய

இறைவன்

தூய அறிவு வடிவமாக இருக்கின்றான் என்பது

கூறப்பட்டது. அறிவில் தூய்மையாவது, அறி
யாமை நீங்கி எல்லாவற்றையும் அறியும் நிலை
பெறுதல். மக்கள் முழுதும் உணரும் நிலையை
அடைவதுதான்
இறைவனை
அறியும்
நிலை

யாகும்.

கல்வியறிவு

இறைவனை

படி செய்யவேண்டும்

1954

என்பது

விருதுநகர்

உணரும்

கருத்து.

௪. வெள்ளை ச்சாமி

நாடார்
மெய்யறிவு வடிவாய் விளங்கும் கடவுளின்
நல்ல திருவடிகளைத் தொழாமலிருப்பாரானால்
அவர் கற்றுணர்ந்த அறிவினால் ஏற்படும் பயன்

யாதும் இல்லை.

1954 எம். இ. வீரபாகு பிள்ளை
ஓருவர்
கடவுளுடைய
திருவடிகளை
வணங்காவிடின் அவர்க்கு நூல்களைப் படித்த
தனால் உண்டாகும் பயன் ஒன்றுமில்
ஸை.

1954 நாமக்கல் வெ. இராமலிங்கம் பிள்ளை

- தூய
அறிவன்

வால்

கின்ற

1939 டாக்டர் பி. எஸ். சுப்பிரமணிய

இயைபு

யாதொரு

கற்

உண்

மற்றவர்க்குச்
சேவை
செய்வது
இதற்குத்
துணைபுரிவது
தொழுகை.
தொழுகையைக்
கற்றதனாலாகிய பயனை விகாவித்தலால் “வால
Host

(மனிதனாகப் பிறந்து) கல்வியறிவு பெற்றதனால்

தென்க.
பெயரால்

கூறப்படுவன வெல்லாம் திருவள்ளுவர் மொழி
யில் பொருளுடையனவாகவே

ஜி. வரதராசன்

தூய அறிவு வடிவினனாகிய இறைவனது
திருவடிகளை
வணங்காமல்
போனால்

நல்ல

முன்னையது

வின்
அறியாமையைப்
போக்கித்
தன்னைப்
போலாக்கத் துணைபுரிவது.
கொல்: ஈண்டு

லாய

1984

- புறம். ௧. அறிவன் - அறிவுடையவன்,

இங்கே

FR.

பகவானுடைய,

இருக்

அறிவாக

தொழாஅர்

நல்தாள்

எனின் - நன்மை பயக்கத் தகுந்த பாதங்களை
வணங்கமாட்டார் என்றால், கற்றதனால் ஆய
பயன்

என் கொல்- அவர்கள்

அடைந்த

என்னவோ

பலன்

கல்வி

கற்றதனால்

தெரியவில்லை.

படித்தவர்களாக
நன்றாகப்
(போொ-ரை)
இருந்தும் அறிவுக்கெல்லாம் அறிவாக இருக்
கின்ற பகவானுக்கு வணக்கம் செலுத்த மறுக்

கின்றவர்களும்

இருக்கிறார்களே!

படித்த படிப்பு என்ன

படிப்பு.

கல்வி

கற்பது

(வி-ம்)

அவர்கள்

அறிவுக்காக:

நாம் எவ்வளவு கல்வி கற்றாலும் அதிலிருந்து
அறிந்துகொண்ட அறிவுக்குமேல் இன்னும்
அநியவேண்டிய அறிவு இரு ந்துகொண்டே
அந்த அறிவின் எல்லை எங்கே
இருக்கிறது.

முடிகிறது

என்று

நாடுகின்றபோது,

அது

நாமநிந்த அறிவுக்கு எட்டாததாக இருக்கிறது:

"திருவள்ளுவர் நினைவு மலர்

PP

ஆகவே

நாம்

அறிவு

அறிந்துகொள்ள

இருந்துகொண்டே

நிச்சயமாகத்

முடியாத

இருப்பதுமட்டும்

தெரிகிறது.

நம்

அறிவுக்கு

1956 டாக்டர் வ. சுப. மாணிக்கம்
. இறப்பும் நிகழ்வுமாகிய கல்வி நிலைக்

எட்டாத அந்த அறிவின்: பூரணத்தைத்தான்

களத்தினின்று
மெய்யான
துணர
வல்லுநரே
அறிவர்

கிரோம்.

வருங்காலத்தை
முன்
அறிவின்
இலக்கணம்

“வாலறிவன்” என்றும், பகவன் என்றும் சொல்
அந்த

அறிவிற்கு
முடை

:பகவான்'

மிகமிகக்

அறிவு

என்ற

பூரண

குறைந்ததுதான்

என்பதை

நம்

ஓப்புக்கொள்ளா

பயன்
விட்டால்
நாம்
கற்ற
கல்வியின்
் என்னவோ!
ஒப்புக்கொண்டால்
அதற்கு
வணங்க வேண்டும் என்பது கருத்து.

1955 வித்துவான் மா. வேதாசலம்
பன்னூல் கற்றதன் பயன்று னென்னே .
தூய வறிவன் துணைத்தாள்

- வாய்மை யோடு வணங்கா ரெனினே.

1965

பேராசிரியர்

கா. சுப்பிரமணிய

பிள்ளை
மெய்யறிவுடையவனறாகிய

நிலைத்த

கடவுளது

இன்பமளிக்கும்

திருவடிகளை

வணங்கமாட்டா ரென்றால் தக்க நூல்களைப்
படித்ததனால் ஆகிய பயன் யாதும் இல்லை.

1956 நாகை
வால்

சொ.

தண்டபாணிப்பிள்ளை

அறிவன்
- தூய

அறிவிளையுடைய

அக்கடவுளது, நல்தாள்-திருவடிகளை, தொழா
அர்.எனின் : வணங்காதவர்களாயின், (அவர்
கள்) கற்றதனால் - கற்ற
கல்வியால், ஆய உண்டாகிய,
பயன் - பலன்,
என்.யாது?

(ஐன்றுமில்லை.)
(இ-து.9) கல்வியறிவின் பயன் கடவுளைத்
தொழுதல் என்பதாம். வர்ல்-சுத்தம், தூய்மை.
._ **தொழார்'' எனற் பாலது செய்யுளிசை
நிறைக்கத் தொழாஅர் என நீண்டது. கொல்அசைநிலை.
எவன்
என்னும்
வினாவினைக்
குறிப்புப்

நின்று,

பெயர்,

என்

என்று

மரூஉவாகி

இல்லையென்னும் பொருள் குறித்தது.

நற்றாள் - திருவடி, நன்மை - பிறவிப் பிணிக்கு
மருந்தாதல்.
தூயதாவது
இயற்கைகப்
பொருளேயாதல், தூய அறிவாவது இயற்கை

யறிவு ; எனவே,

இறைவன் இயற்கை யறிவின

னாதல் பெறப்பட்டது.

1986 லிப்கோ தெள்ளிய
மெய்யறிவு

உடையவர்களின்

உரை

அங்ஙன்

உய்த்
நீடிய

எண்ணுதலளவில்
நின்றுவிடவில்லை.

எண்ணுவது

பிறழா

திருத்தலும்

என

அறிமுகப்

வேண்டும்.
செம்மை
தழுவிய
மயக்கமில்
எதிருணர்வே
மெய்யறிவு
எனப்படுவது.
இறைவளை

வாலறிவன்

படுத்தியதனால் (இறப்பும் நிகழ்வும் அறியும்)
மருள றிவினராகிய

தொறும்
தூய

நாம்

- இடையறாது

அறிவு

ஊறப்

அவனை

வணங்கு

எண்ணுதொறும்-பெறுவோம்

என்பது

வள்ளுவர் நெஞ்சமாயிற்று,
வாழ்வின் குறிக்
கோள் மாசில் மெய்யுணர்வு பெறுக என்னும்
திண்ணிய
எண்ணக்
கொழுந்தினையே
*வாலறிவன் நற்றாள் தொழல்'' என உர
வகஞ் செய்தார்.

1956

ஈக்காடு சபாபதி

உண்மை
வடிகளை

முதலியார்

அறிவினையுடைய

திவ்விய திரு
அவர்

இருப்பாரானால்,

வணங்காமல்

கல்வியறிவினால் உண்டாகிய
பிரயோசனமும்
(யாதொரு

தாம் கற்ற ௮க்
பயன் யாது?

இல்லை.)

1958 பால்வண்ணனார்
உண்மை
திருவடிகளைத்

உணார்வுடையவனின்

தூய

எவ்வளவு

நூல்

என்ன

பயன்

தொழாமல்,

கற்ருலும்
களைக்
விளையும் ?””

அதனால்

1958 வெ. கண்ணையன்
விளங்கின, மாசற்ற; ஓனிமிகுந்த, வெண்
களிலும்

காணப்படும்

மெய்யறிவை

சகல

லோகங்

அறிவிற்கும்

மேலான

பெற்ற,

பெருமை

மையான,

யுடையானது

நல்ல

திருவடியை, மலரடியை, மாணாடியை,

தாள்களை,
நற்கழலை

வணங்கார் என்றால், ஆயின் மேற்கூறியபடி
எழுத்துக்களால் ஆக்கப்பட்ட சகல கலைகக£
யும் கற்றறிந்ததனால் ஆகிய, உள்ள பிரயோ
வேறு யாது?
சனம், பலன் வேறு என்ன?
கொல்லோ!

1959

அடிகளைத்

'தொழவில்லையென்றால்,
நூல்களைக்
கற்ற
நர்க்கு, ௮க் கல்வியினால் ஆன பயன் யாது ?

எதிரது
ஆவர்.

(தூய

எஸ்.

இராமகிருஷ்ணன்

இறைவளை “வால் அறிவன்
இதில்
அறிவுக்கு இருப்பிடமானவன்) என்று

௪௫

ஒருகுற்ட் பொருள்வளம்
குறிப்பிடுகிறார்.
தூய அறிவுக்கு உறைவிட.
மாக விளங்கும் இறைவனைத் தொழாவிட்டால்,
படித்த படிப்பால் பயனில்லை என்பது இதன்
கருத்து.

படித்தவா்களுக்குத்

தன்னடக்கப் பண்பை

தேவையான

இந்தக் குறள் Guu Hs

கிறது.
அறிவின் இறுதியைக் கண்டு விட்ட
தாகக் கூறும் அகந்தை மெய்ஞ்ஞானிகளுக்குப்

புறம்பானது.
கூறி,

அறிவுக்கு உறுதியில்லை

மானிடன்

பேக்கு,

அறிவைத்

சோர்வுக்குத்

பலுக்கு மூடுதிரை.

எனக்

துச்சப்படுத்தும்

தூண்டுகோல்;

இந்த இரண்டு

சோம்

போக்கு

களையும் இங்கு வள்ளுவர்
கண்டிப்பதாகக்
கொள்ளலாம். “கற்றது கைம் மண்ணளவு,
கல்லாதது

உலகளவு”

என்பதை

உணர்ந்து

அடக்கத்தைப்பேணி,*சாந்துணையும்(இறக்கும்
வரை) கற்றுக்கொண்டே. இருக்க வேண்டும்.

தூத்துக்குடி. ௩. சிவகுருநாதன்
“இஃது

இந்

நூலைப்

பயில்வதனால்

அடையும் பயன் கடவுளைத் தொழுது அவன்
திருவருளைப் பெறுவது என்பதைக் குறிப்பர்
னுணர்த்துவதுபோல் இருக்கின்றது. ஈண்டுக்
கற்றல் என்பது
* இலங்கு
நூல்”
என்
ஆசிரியர்

நானூற்றுப்

பத்தாம்

குறட்பாவால்

கூறும் நூல்கள் ஓதியுணா்தலேயாகும்.

உலக

நூல்
“கல
கல
கூ
உந்துணை
யல்லாந்
கொண்டு தடுமாற்றம் போந்துணை?? செய்ய

மாட்டா,
இறை, உயிர், தளை என்னும் முப்
பொருள்களின் உண்மையையும் இலக்கணங்
களையும் உள்ளவாறே இனிதுணர்த்தும் ஞான
நூல்களென்பதே ஆசிரியர் கருத்தாகும். அத்
தகைய

நூல்கள் மெய்கண்ட

நூல்களேயாம்.

1959 சாமி. சிதம்பரனார்

குருசரணாலயர்

பரிசுத்தமான அறிவையுடைய கடவுளின்
நல்ல பாதங்களை வணங்கார் ஆயின் கல்வி
கற்றதனால் உண்டான பலன் என்ன?

உண்மையறிவினையுடைய
இறைவனது
பாத பதுமங்களா வணங்காதவர்களது கல்வி
யறிவினால் பயனில்லை.

1959 டாக்டர். சி. இலக்குவனார்

பி. பி. இரத்தினம் பிள்ளை

தூய்மையான
அறிவினன்
எனப்படும்
கடவுளின் நல்ல அடிககா வணங்காராயின்
எல்லா நூல்களையும் கற்றதனால் உண்டாய
பயன் என்ன?
ஒன்றுமில்லை,

யான அறிவிசையுடையவனது நல்ல பாதங்களை
வணங்காவிட்டால் அவர்கள் அடைந்த கல்வி
யறிவினால் உண்டாகிய பிரயோசனம் ஓன்றும்

1960

பேராசிரியர்.

தூய்மையான

மயிலை.

எல்லா நூல்ககயும் கற்றவர்கள் உண்மை

இல்லை.

சிவமுத்து

ENGLISH

அறிவினையுடைய கடவுளின்

சிறந்த திருவடிகளை நாம் வணங்க வேண்டும்.
அவ்விதம் வணங்காவிட்டால் நாம் கற்ற கல்வி
யால் பயன் இல்லை.

1962

என்றமையால்

இறைவனை

அறிவுருவமாகக் கொண்டு அறிவின்
அவ
ரிடம்
வேண்டி
வழிபடுதலன்றி
ஆற்றல்
செல்வம்
முதலியவற்றை
அளிப்பவளனாகக்
கொண்டு வழிபடல் *அறிவு சிறந்த' மனித
இயல்பிற்கு ஆகாதென்பதாம்.
உலகக் கல்வி

யறிவு

சிறந்தோரும்

காமல்

வாலறிவனை

(நாத்திகர்

வீண் (சமய) வாதங்களிற்

முதலோர்)

காலத்தைப்

வழிபட்டால்

Though one should be intimately acquain-’
ted with the whole circle of sciences, and
master of the respective principles on which
the most abstruse of them’are founded ; yet, if

மு. கோவிந்தசாமி

வாலறிவன்

1794, N. E. Kindersley

போக்

உயர்மனிதத்

தீன்மைக்குரிய அறிவு விளங்கப் பெறுவர்.
சமய வாதத்தினும் வழிபாடு சிறந்தது. '

this knowledge ‘be
humble

worship

unaccompanied

of the omniscient

by the
God,

it

shall prove altogether vain and profitable.
1812.

F. W.

Ellis

What is the fruit that human
gives,

knowledge

ட

ff at

the

feet

of

him,

‘knowledge
Due reverence be not paid?

who

is

pure

ba

திருவள்ளுவர் நினைவு மலர்
1840. Rev. W. H. Drew
What

profit

learning, who

have

worship

those

1942, Prof. M. S. Purnalingam

derived

from

not the good feet of

Him who is possessed of pure knowledge?

1873. E. J. Robinson

1886. Rev

learned do not adore the good feet of
Him who is Immaculate Wisdom ?

Dr. G. U. Pope

No fruit have men of all their studied lore

the

end of learning is the worship of

only wise.

condition

[This also ‘satisfies the

that an author

should

state in

the beginning of a book the benefit to be
gained by its study]
1915. Mrs.

of

him,

who

is

embodiment

of

Of what avil is all thy learning, if thou
worship not the holy feet of Him of the perfect
intelligence ?”
Madhavaiah

not

the

adoreth not the feet of Him
who has true wisdom ?”’
1953.

All-knower,

Lord,

all

1916. V. V. S. lyer

If one worships

“Of what use is learning if one

Prof. A. Chakravarti

do not adore the benevolent feet of the

wisdom?

1925. A

1950. M. R. Rajagopala Aiyangar

‘Of what avail is their learning if they

T. Tirunavukkarasu

What good indeed comes of all learning,
if one has not learnt to worship at the sacred
Feet

Dikshitaé

Of what avail is learning, if the

Save they the ‘Purely Wise Ones’ feet adore.
Note :—The

What avails learning (or any other act) —

unless men adore the holy feet of Him
of perfect wisdom (which afford salvation).
1949. Prof. V. R. Ramachandra

‘*The learnings vein that does not fall
At his good feet who knoweth all.

Pillai

of

what avail is learning ?

the All—Kaower

par excellence ?

Commentary

This couplet emphasises the importance
of the spiritual basis of education. Learning
by itself will be of no use if it does not lead
the person towards the realisation of summum
bonum in life. Hence it is indicated that all

learning must lead to the realisation of the
Self which is the goal of life. The one and
only means of such a realisation to walk the
path of life revealed by the Omniscient Being.
The Omniscient Lord through His knowledge
par excellence,
technically called
Kevola
Gnana, has within His knowledge the whole of
reality.
Hence he is able to perceive what is

1931. H. A. Popley
What use is lore, if the learned will not bow

Before the feet of Him that bides in lotus-

good for mankind and reveal it for the benefit
Hence, learning should lead to
this spiritual attempt which is associated with

hearts? _ of the world.

Note :—The Phrase ‘the feet of God’

or

His

sacred feet ‘is commonly used in Hindu
devotional poetry to signify the grace of
God.’
1933. A. Aranganatha

Mudaliar

- “Of what avail is one’s vast learning, if
one

adores not the holy feet

he pure light of wisdom.

of

Him

who is

the Lord who revealed the path. Hence, those
that do not adore the good feet of the Lord
will have no benefit from their learning.
In
fact all the Agamas, which constitute the
scripture for the Jains, were revealed by the
Thirthankara to his immediate disciples who
transcribed them in the form of books for the
benefit of the world.

ஒருகுற்ட் பொருள்வளம்1955. 1. D. Tangaswami

SANSKRIT

““What is the use of all learning if it does
Hot lead to the feet of God who is Wisdom in
all purity, for worship which is a cure for the
illness of repeated births and which results ©
from the knowledge of sacred writings?”
-

1962.

K. M. Balasubramaniam,

1922. நீதி குசுமமலாலா

Satya gnana svarupasya
Satpade na namanti ye
Tesam akila sostrartha
Vijnane nasti kim phalam

ச்த்திய க்ஞான ஸ்வரூபஸ்ய
ஸத்பதே ஈ நமக்தியே

B.A:, B.L:

Pray, what could be the use of all

தேஷாமகில

the learning they have got,

1964,

Was

Th.

Karl

ist der Nutzen, den man vom

Lernen

1961. Miss
Gowmd
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HINDI
1924

1886. Rev. C. J. Beschi
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1952. B. D. Jain

Lotin.

FRENCH
1942. Gnanoo

Kshmanandarahat

at arent we ant Pare Per any at?

Plurima didicisse quid, amice, predenit
rist veriari lonus ejus, pedes, ain puram scienevrores.
amni
Hapet i.e. Sc.a.b,
tions

க

Ja gr sa ade ana
எ

௭

௭௭ க

எற் வி எள agi
எள?

me

Diagou

1958. Prof. S$. Shankar Raju Naidu

A quoi sert le savoir, si lon n’adore pas
ce
les pieds de Celui quia la vraie Connaissan
patfaite.

ளாக

1964.

1964, Ilsov
B npuo6perenun ’ sHannti,

K CTONAM Toro,
o6nanated He கற கறக
co6oh omnueTBopenue YHCTOrO 3HaHHA?
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pedes (numinis) pura scientia praediti?

%e

Misigamy

Dr. C. Graut

Discendo fructus quis, nisi verearis

Kaxoii

ஈனிச௭௭ ப

SINHALESE |

LATIN

defaecateum.

Desikan

எகனிஈற் எானரீள் எ ர

Graul

nimmt, wenn man nicht anbetet den freundlichen Fuss Dess dem mit lautern Wissen.

1865.

$. N. Srirama

ளன எஎகான இள ஏகார |

GERMAN
Dr.

சாஸ்த்ரார்த்த

விக்ஞாரே சா£ஸ்திகம் பலம்,

The good feet of the sacred wise one
if they worshipped not?

1854.

1144 Kusumamala
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MALAYALAM

1948. Sri Ramulu’ Reddy

1957. ¥. Gopatakurup
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1957. P. Ramakrishna Pillai
019 1aj-9mAmMd0 ௨௧ ஆபிமூலே-ரகீஉ௰

வளி

Hasrat Suharwardy (1965)
“wt! ts SoS baraL is ( IIS சப

ஸ்.

MALAY
“அகர மூதல” என்ற குறளுக்கு
Semua huruf bermula dengan A.
Alam
-Mempunyal
Yang
Maha,
Asa_
sabagai
permulaan-nya.

KANNADA
1960. L. Gundappa
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TIRUVALLUVAR

Cavuniyanar
The short distichs which the learned poet Valluvar has composed in order
that we may know the ancient right way, are sweet to the mind to meditate on;
sweet

to

the

earto

form a sovereign

hear;

and

sweet to the

mouth

to repeatat; ; and

they moreover

medicine to promote good and prevent evil actions.

Irayanar

The Kural which has proceeded from the mouth of Valluvar, the king of
poets, will never lose its beauty by the lapse of time: it will be always
bloom, shedding honey like the flower of the tree in Indra’s paradise.

Madurai-Tamil-Naganar
What

is the use

of

works

of

great

Valluvar alone is enough to edify the world?
nothing which it does not contain.

length,

in its

.
when

It contains

the

short

all things,

work

andjthere

of
is

[முற்காலப்

மாமூலஞாரா்

புலவர்கள்]
அறம்பொரு

அசரீரி

இருத்தகு தெய்வத் திரூவன் ர வரோ

வள்ளுவ

வெப்பா

வத்திக்க சென்னிவாய்
சித்திக்க சேட்சு செவி.

கதாமுடைய

மன்னர் தடமுடிமேற் ரூரன்றோ

சித்திநீர்க் கண்டத்

முப்பொருளா |
[ தான்முகத்தோன்

[தான்முறையை

நாகன்றேவஞனார்
கானார் மலர்ப்பொய்கை
டூவனா
“அப்பா

முப்பான்

பொருளெல்லாம்

பார.றிய

வேறு

சுருங்கிய

சொல்லால்.விரீத்துப் பொருள்விளங்கச்

வையத்தா
“ge

வல்லாசார்

வள்ளுவரல்

சொல்லுதக்

லால்,

பொன்முடியார்

நக்கீரர்
காணின்ற

தானோ முழுதுணர்த்து தண்டமிழின் வெண்குறளா
லனா வறமுதலா வநீ நான்கு -மேனோருகி

கூழி னுரைத்தாற்கு மொண்ணீர் முகிலூக்கும்

வார்.

தெரித்து திறந்தொறுஞ் சேரச்

முழுது தயத்தளத்தான்-வாலறிவின்

தங்குறன்வெண் பாவடியால்
ருன்ளுவவெல் லாமளத்தா ரோர்தீது.

மொழிமூழ்கு

தொங்கலாய்? காசிபனார் தற்ததுமுன்

கூறின் தளத்த குறளென்ப-ஃநூன்முறையான்
வானின்று மண்ணின் றளந்ததே வள்ளுவனார்

ய

்
்

அரிசில்கிழார்
ur se

மாணடியான்

தாங்குடைவார் தண்ணீரை

தொழிதல் வியப்பன்று--வாளாதாம்
லொருபாவை ஆய்பவோ வள்ளுவனார்

௫

பரணர்

வள்ளுவருந்

ததேனளாய்

ஐலைக்குத்துத் தீர்வுசாத் தற்கு,

,

௪

வளர்ற்திரண்டு

தெதிசுக்குத்

ோத்தபின் யார்க்குத் தலைக்குத்தில்- காத்தி
மகக்குத்து மால்யானை வள்ளுவர்முப் பாலால்

தற்துரைத்த--

வாழ்த்துக தநன்னெஞ்சஞ்

ஒாழியுல கென்னாத்று மற்று.

்

பாமுறைதேர் வள்ளுவர்முப் பால்,

மருத்துவன்ராுமோதரஸஞார்

தினணாயனவு போதசச். அிறுபுன்னீர் தீண்ட
பனையளவு காட்டும் படித்தான். மனையளனகு :
வள்சளக் குறங்கும் வள நாட வள்ளுவனார். .
வெள்ளாக் குறட்பா விரி.

ஞால

.

மூம்முரசு மூத்தமிழு மூக்கொடியுமும்மாவுத்,

கபிலர்

மாறுங் குறளாய்

வள்ளுவனார்

மொழி.

சொ:

மெய்ப்பொருளை
வன்ளுவனாய்தீ

மியைபவே

சீத்தலைச்சாத்தனார்

உக்கிரப்பெருவழுதியார்

முன்மறைந்து

யவன்வாய்ச்சொஜழ்

மும்மலையு முத்தாடு மூத்நதியு முப்பதியு

தின்றலர்ந்து தேதன்பிலிற்று தீர்மையதாய்க -குன்றுத
செத்தனிர்க் கற்பகத்தின் றெய்வத் திருமலர்போன்.
வன்ளுவன்வாய்ச்

லவரு

a

செல்லுகினு

தியாணர்தாட்

பேதை

கல்லாடர்

முப்பான் மொழித்த

இறையனார்

தான்மறையின்

நான்கின்

ஒன்டேற பொருளெனின் வேெென்ப வேறெணி
னன்றென்ப வாறு சமயத்தார். தன்றென

யென்னிய வென்றி யிலங்கிக் வேன் tor pia oe
‘
"வள்ளுவன் வாயதெென் வாக்கு.

மன்புலவன்

ping

ரறிவுடையார்.

க

முதனான் மறைநான் மூகனாவிற்
கூடாரை
விடைப்பா ரதம்பகர்ந்தேன்

புலரா

னென்பானோர்

கொள்ளா

நாமகள்

என்றும்

Qtr

அிறற்தெரித்து. செப்பிய [ேதவை--மறத்தேயும்

இருத்தகு தற்பலகை சயொக்க- விருக்க
௮ுருத்திர சன்ம ரெனவுரைத்து வாணி
லொருக்கவோ பென்றதோர் சொல்.

நாடா
பாடா

of drum?

தாதின் தனத்த குறன்.

திருவள்ளுவர் நினைவு மலர்

@o

கோதமலனார்
ஆற்ற லழியுமென்

றறந்தணர்கள்

மாங்குடிமருதனார்
நான்மறையைப்

போஹற்றியுரைத் தேட்டின் புறத்தெதழுதா-ரட்டெழுதி
வல்லுநரும் வல்லாரும் வள்ளுவனார் முப்பாலைச்
சொல்லிடினும் ஆற்றல்சோர் லின்று.

௧௫

ஓதற் கெளிதாய் உணர்தற் கரிதாட
ேேத.ப் பொருளாய் மிகுவிளங்கித்-- தீதற்ஜோர்
உள்ளுதொறுள்ளுதொ நறுள்ள மூருக்குமே
வள்ளுவர் வாய்மொழி மாண்பு.

எரிச்சலூர்

நத்தத்தனார்
BITES

PS EPH

முகையலூர்ச்

௧௬

கள

அரசிய லையைத்து அமைச்சிய
வீரைத்
துருவல் லரணிரண்டொன் ஜொண்கூழ்--இருவியல்
திண்படை நட்டுப் பதினேழ் குடிபதின்மூன்
ஜறெண்பொரு ளேழா மிவை

சிறுகருந்தும்பியார்

உள்ளுத லுள்ளீ யுரைத்த வுரைத்ததனைத்

மோசிகீரனார்

நல்லந்துவனார்

ஆண்பாலே மாதிரண்டு பெண்பா லடுத்தன்பு
ழூண்பா விருபாலோ ராமுக--மாண்பாய
காமத்தின் பக்கமொரு மூன்றுகக் கட்டுரைத்தாம்..
நாமத்தின் வள்ளுவனார் நன்கு,

சாற்றிய பல்சுலையும் தப்பா அருமறையும்
போற்றி யுரைத்த பொருளெல்லாநீ- தோற்றே
முப்பான் மொழித்த முதற்பா வலரொப்பார்
எப்பா வலரினு மில்.
்

கீரந்தையார்

காவிரிப்பூம்பட்டினத்துக்

௧௯

அத்தா

மரைமே

லயன்,

மதுரைத்

வீடொன்று பாயிர நான்கு விளங்கறம்
சாடிய முப்பத்து மூன்றொன்றூழ்--கூடுபொருள்
எள்ளி லெழுப திருபதிற் றைந்தின்பம்
வள்ளுவர் சொன்ன வகை,

௨௦

'
ag

எப்பொருளும் யாரும் இயல்பி ண.றிவுறச்
செப்பிய வள்ளுவர்தாஞ் செ.ப்பவரும்--முப்பாற்குர்
பரரதஞ்சீ ராம கதைமனுப் பண்டைமறை
ேதர்வனமழ் றில்லை நிகர்.

பாரதம்பாடிய

உப்பக்க தோக்கி உப0கசி தோன் மணத்தான்
உத்தர மாமதுரறைக் கச்சென்ப-- இப்பக்கம்
மாதாது பங்கி மறுவில் புலச்செத்நாப்
போதார் புனற்கூடழ் கச்சு.

தொடித்தலை விழுத்தண்டிஞனார்

சல்லாதா

ஆராயி ணே
ரிஸ்,

௨௬

பெருந்தேவனார்

௩

உருத்திரசன்மகண்ணார்
.

மணற்கிகாக்க நீருறும் மைந்தர்கள் வாய்வைகத்
நுணச்சுரக்கும் தாய்முலை யொண்பால்--பிணக்கிலா
வாய்மொழி வள்ளுவர் முப்பான் மதிப்புலவோர்க்
காய்தொறும் ஊறும் அறிவு. -

வெள்ளிவீதியார்

இதற்குரிய

தமிழ்நாகளார்

எல்லாப் பொருளும் இதன்பா லுளஇதன்பால்
இல்லாத எப்பொருளு மில்லையாற் சொல்லாற்
பரற்தபா வாலென் பயன்வள் ஞரவனார்
சுரந்தபா வையத் துணை.

நல்கூர்வேள்வியார்

அதற்குரிய ரத்தணரே

பொய்யாது

ததீதா அுலகிற்குத் தான்வள் ஞவனாக

சிறுமேதாவியார்

செய்யா மொழிக்குந் திருவள் ரஞவர்மொழித்த
. இபாய்யா மொழிக்கும் பொோருளொன்ே ற--செய்யா

உள

காரிக்கண்ணஞர்

யாறு நாறு மதிகார மூன்றுமா
மெய்யாய வேதப் பொருள்விளங்கப்

கப்பா முதற்பாவாற் ருமாண்ட பா.டலினான்
முப்பாவி னாற்பான் மொழித்தவ--ெப்பாறும்
வைவைத்த கூர்வேல் வழுதி மனமகிழத்
செெய்வத் திருவன் ளுவர்.

அற தான் சுறியொரு பேழொன்று சாமத்
திறமூன் றெனப்பகுதி செய்து -பபெறலரைிய
தானு மொழித்தபபரு நாவலர நன்குணர்வார்
போது மொழிந்த பொருள்.

நாவின்
௨௫

போக்கியார்

தெள்ளுத லன்ேற செயற்பால
வன்ளுவனாச்
முப்பாலின் மிக்க மொழியுண் டெனப்பகர்வார்
எ.்ப்பா வலரினு மில்.

ஆசிரியர்

மலாடஞார்

பாயிர நான்கில் லறமிருபான் பன்மூன்றே
தூய துறவறமொன் மாழாக--ஆய
அறத்துப்பா னால்வகையா ஆய்ந்துரைத்தார்
அிறத்துப்பால் வள்ளுவனார் தேர்த்து.

Plu தருங்குறளும்

பாயிரத்தி னோடு பகர்ந்ததற்பின் போயொருத்தர்
வாய்க்கேட்க தூலுளவோ மன்னு தமிழ்ப்புலவ
சாய்க்கேட்க வீற்றிருக்க லாம்,
்

௨௪

பெருஞ்சித்திரனார்
ஏதமில்

வள்ளுவ ரின்குறள் வெண்

ஒதிய ஒண்பொரு

பாவினால்

ளெல்லாம்--உைரத்ததனாற்

மூதவிழ்

தார்மாற

Gai eG

மேதக்

தாம

னா,

தமைப்பயத்த

ங்க

திருவள்ளுவ

மாலை

இச

செயலூர்க் கொடுஞ்செங்கண்ணனார்

நரிவெரூஉத்தலையார்

தப் பொருளை விரகால் விரித்துலகோர்
ஓதத் தமிழா லுரைசெய்தார்-.. ஆதலால்

இள்பம் பொருளறும் வீடென்னுலம் இத்தான்கும்
மூன்பறியச் சொன்ன முதுமொழிதான்-மன்பதைகட்
குள்ள அரிதென் தலைவன் ஞரூவருகைங்
௩
கொள்ள மோழுிற்தார் குறள்.

வண்ணக்கஞ்

மதுரைத் தமிழாசிரியர் செங்குன் றார்கிழார்
புலவர் திருவன்

ளூவரன்றிப்

பூமேற்

லைக்கும் பெயர்மாலை

சீரியதென் ரொன்றைச் செப்பரீதால்--ஆசியம்

ae

ஒது குறட்பா வுடைத்து.

துன்பமூ

மென்னும்

கெல்லாம்

ஒருவ ரிருகுறனே மூப்பாலி ஜனோதுத்

இவையிரண்டும்

தரும முதல் தான்குஞ் சாலும்.
முமைறைகள்
ஐந்துஞ் சமயநூ லாறுறம் வள்ளுவளுர்
புந்தி மொழிந்த பொருள்,
.

மனமகிழ--அன்பொழியா

துள்ளி யுணர உரைத்தாடூர யோறுசர்
வன்ளுவர் வாயுறை வாழ்த்து.

-

ஈட

நச்சுமனார்
எழுத்தசை

om gb
or opus FT iby
துவிற்குத் தாமரையே Gun
கமரரும்பல்
யானைக்
கருமுனியா
ஆவிற்

தேதவிற் திருமா லெணச்சிறத்த தென்பவே
பாலிற்கு வன்ளுவர்வெண் பா.

சீரடி சொற்பொருள்

வண்ணம்--இழுக்கின்நி

என்றெவர்

எல்லாம் இயம்பிண

செய்தன

அக்காரக்கனி நச்சுமனார்

தின்பத்

ஓதவழுக் கற்ற துலகு.

sin Arild

காண்டற்

கினீதாகிக் கண்ணீன்

திலைநீரம்பு நீர்மைத் தெனினுந்--தொலைவிலா
mor

வானூர் மதியத் தனக்குண்டேோ
UT gon ob தயத்தின் பயசன்.

வள்ளுவர்முபப்
௪௭௬

ஈப்பாலத்தனார்

கோவூர்கிழார்
அறமுதல் நான்கும் அசுவிடத்தோ ரெல்லாத்
தஇிறமூறத் தேர்ந்து பதணியக்-குறள் வெண்பாப்
பன்ணீய வள்ளுவனார் பான்மூறைமோேத ரொவ்வாதேத
, முன்னை முதுவோர் மொழி.

அறத்தகளி யான்ற பொருடிரி மின்டு
சிறந்ததெய் செஞ்சொற்றித் தண்டு -கூறும்பாவர
வள்ளுவனு ரேற்றினார் வையத்து வாழ்வரர்கூண்
கன

நீக்கும் விளக்கு.

கஉள்ளிருள்

குலபதி

உறையூர் முதுகூற்றனார்
பாவிற் சிறந்திடுமும் பால்பகரார்- நாவிற்

Cust Fol dle மற்றுஞ்

செயலில்லை யென்னுத் இரு.

தேனீக்குடிக்

இழிகட்பெருங்கண்ணஞர்
சொய்ப்பால

யிரண்டும் எழுமைல்குஞ்

கபொய்வேயசய்ப்

போயினபெரய்

வல்ரைத

மெய்ப்பால மெய்யாய் விளங்கினவே.முர்பாலில்
அதய்வத் திருவள் ஞூவர்செப் பியகுறளால்

பாடின

வையத்து

செயிர்க்காவிரியார்
ஆவனவும் ஆகா
யாவரும்

வல்லா

மகளார்

இ, ரி.--௪

மாணிபூதனார்

அறனதித்தேம் ஆன்ற பொருள நிந்தேம் இன்பின்
திறனறித்தேம் வீடு தெனித்தே மறனெறித்த

தனவல் அறிவுடையசச்

செய்வரர்

்

re

மனத்து,

கொடிஞாழன்

சாத்தஞார்

வர்
செடும்தியம்பத்--

திருவன் ஞவசர்தரமுஞ் செப்பிய
பொருவி லொழுக்கம்பூண் டார்,

வாழ்வார்

wun

கீரனார்

செல்மை தெறியில் தெளிவுபெற... மும்மையின்
வீடவற்றி னுன்கின் விநிவழங்க வள்ளுவனார்
ரின்குறள் வெண்பா,

oe

நாயனார்

உள்ளக் கமல மலர்த்தி யுளத்துள்ள
poor on fb கரியவிருள் தன்ளுதலால்-வள் ளூவனார்
வெள்ளைக் சூறட்பாவும் வெங்க இரும் ஓக்குமெனக்
கொள்ளத் தகுங்குணுத்தைக் கொண்டு.

சேதவிற்[சிறந்த திருவன் ஞூவர்குறன் வெண்

மறுமை

சட

இன்றிவரின்குறன்வெண் பா.

திறமிருபத் தைத்தாற் றெளிய--முைமையால்
வேத விழுப்பொருளை வெண்குறளால் வள்ளுவனார்

இம்மை

யாம்பூ

அழுக்கில் வனப்பணி

மதுரைப் பெருமருதனூர்

gus dbo Gert paramo

ve

ட

கவிசாகரப் பெருந்தேவனார்

அறமுப்பத் தெட்டுப் பொருளெழுப

௪௩

களத்தூர்கிழார்

மதுரை யறுவைவாணிகன் இளவேட்டஞார்
இன்பமுதீ

சாத்தனார்

வேத மூைத்துத் தமிழ் திரு வள்ளுவளுர்

மற்றுவ்

கறங்கிருண்மா லைக்கும் பெயர்.

மண்பதைக்

௪௨

ஆரிீயமுஞ் செந்தமிழும் ஆராயத் திதனினிது

சிலவர் புலவரெனச் செப்பல்--நிலவூ
பீறங்கொளிமா

உண்டுடன்ப

உள்ளுர ருள்ளும் பொருளெல்லாம்
வள்ளுவர் வாய்மொழி மாட்டு.

பு

வாள்ரர் தெடுமாற வன்ளுவனார் தம்வாயசறி
டூனா தனவெல்லாங் கேட்டு.

இர

திருவள்ளுவர் நினைவு மலர்
கவுணியஞர்
சத்தைக் கணிய

செவிக்கணிய

வாழிமழை

வாய்கீ கனிய

மதுரைப்
வெள்ளி

வள்ளுவனார்

பாலாசிரியனார்

பேதத்தா

தென்ளமுதின்

தீஞ்சுவையும்

உண்டறிவார்
வண்டமிழின்

கவனக்

வாய்மடுக்குத்

@x

கடலைப் புகட்டிக்

குறுகத் தறித்த குறள்.

௫௪

ஒளவையார்
அணுவைத்

துளைத்தேழ்

கடலைப்

பால்வாழ்த்துச்

சொல்.”?

ட௬

தின்று சுடரெரித்து நெஞ்சத் திருளகற்றி
இன்றுபோல் என்றும் இலங்கிடுக-துன்றுபுகழ்த்
தெய்வப் புலமைத் திருவன்ளுவர் என்னும்
மெய்வைத்த வேத விளக்கு.

[பிற்காலப் புலவர்கள்]
பெருந்தொகை
முப்பாலும் உண்டோம் முலைப்பால் இணிநுகரோம்
அப்பாலுக் சகுப்பாலும் ஆயினோம்-- எப்பொருளும்

உன்ள படியுணர்ந்தோம் ஓதிக் குறைதீர்த்தோம்
எப்பாலும்

வைப்பெமக்கு வாய்திது.

ஏத்துவாம் இன்பம் பொருளறமா

முப்பாலு மாயிரத்து முற்தாற்று--முப்பதா ”
ஓரடி முக்கா லுரைத்ததிரு வள்ளுவனார்
ஈரடி முக்காலு மே.

க

அவே

புலவன் அவனே

அறிஞன்

அவனே

தமிழை அறித்தோன்.-சவனறிய

வள்ளுவ

தேவன்

வசனத்தை

உள்ளுவ

தேவன்

உளன்.

தேசிகவிநாயகம்

டு

பிள்ளை

சித்தம் கலங்கித் திகைப்பதேன் 2--வித்தகண்
தெய்வப் புலவன் திருவள் ஞுவன் சொன்ன
பொய்யில் மொழியிருக்கும் போது.

ச

தாலா ரணப்பசுவை நாடிக் கறந்தளித்த
பாலாகு மென்றுபா ராட்டுமே--நாலாய்ந்து
வன்ளுவன் தத்த மறுவில் திருக்குறளை
உள்ளுவற் தோது முலகு.

௪

மக்களுக்கு மாநிலத்தில் வாழ்க்கை வழிகளெொல்லாம்
சிக்கலறக் காட்டி நலம் செய்நாலாம்--மிக்கபுகழ்ச்
செத்தமிழ்ச் செல்வத் திருக்குறளை ெெதெஞ்சமே
சித்தனை செய்வாய் தினம்.

”

௫௫

“குறுமுனணிவன் கோத்தெடுத்த கொற்சேரீ ூூ௪
யுறுவிலைக்கு விற்ற தனோ டொக்குந்--ெறுகணையைச்
செற்றவேன் மாற திருவள் ளுவனுர்வாய்
.

வள்ளுவனார்

கவிமணி

கொண்டு.

புகட்டிக்

குறுகத் தறித்த குறள்.

சொற்றகுமப்

-தோதிப்

புத்தகம் நாறு புரட்டிக் களைப்புற்றுச்

இடைக்காடர்
சகுடுகைத் துளைத்தேம்

௪

மெய்த்்ெெதெறியில் போதவிடுத் தேவர்

குறட்பொருளைக்

இ.

ஒவ்வாதால்--தெள்ளமுதம்

தவர் உலகடைய உண்ணுமால்
முப்பான் மகிழ்ந்து.

பெய்தமுசில்

தம்பிரான்

லீவ்வுலகம் பேதுரு

புவனமெலா

வங்களார்

வள்ளுவர் பாட்டின் வளமுரைக்கின்

ஆகமங்கள்

சாதிக்கோர் நீதியாய்ச் சாற்றும் வடமறையின்

வியாழம் விளங்கிரவி வெண்டிங்கள்

ஆலங்குடி

சட்டைகாதத்

@«

பொன்ளென நீக்கும் புறஇருள்த்- -செள்னீய
வள்ளுவ ரின்குறள் வெண்பா அகிலத்தோர்
உள்ளிருள் நீக்கும் ஒளி.

வாழிமகத

தெள்ளுகுறட் செத்தேன் செவிகுளிரப்
வள்ளுவர் பாத மலர்.
,

த்த இருவினைக்கு மாமருதந்து--முத்திய
தன்னெறி நாமறிய நாப்புலமை
பன்ணீய இன்குறன்்வெண் பா.

ஆணிசாங்கள்

வாழிமனு நீதிமன்னர் மன்பதைகள்-- வாழியோ

மெய்யாக

௫௭

[இக்காலப்

புலவர்கள்]

டாக்டர் மு. வரதராசனார்
அன்றொருநால் தீயளித்தாய் ஆன்ற பொதுமறையாய்
இன்றொருவர் பேபரொனியாய் இங்குயர்நீதார்--தன்டூற
இலக்கணமாம் முப்பால் இலக்கியமாம் காந்தி
சுலக்கமெலாம் தீர்ந்திட்டோம் கூற்று.
க
வாழ்ந்தனை

நல்வாழ்க்கை

ஆழ்த்துணர்த்தாய்

வாய்த்தனை

நற்றெளிவும்

நாற்பொருளும் முப்பாலாய்ச்.-சூழ்த்தே

உலகன் பொதுமறையை ஒண்டமிழில் நல்ல
நிலவின எம்) தஞ்சில் நின்று.

உ

தமிழென்றுால் நீயே தவமமேயுன் வாழ்க்கை
அமிழ்தென்றுல் முப்பாலே ஆகும்--எமக்கினிய
தன்னெறியும் உன்னெறியே நாடி உலகுவக்கும்
தன்னாலும் உன்
லே நன்கு.

௩

டாக்டர் அ. சிதம்பரநாதன்

செட்டியார் ,

கடல்கடந்தும் விண்கடற்தும் கான்கடத்துங் காண்பாய்
அடல்வேத்தே யாயினும் அய்நா எனினுங்
கடன்பட்டார் வள்ளுவர்க்குக் கண்கூடே யென்றுல்
உடன்றெழுதலாமமோ உரை.
௪

பேராசிரியர் தெ. பொ.
அன்பே

அருளாதல்

அன்ரோ

மீனாட்சிசுந்தரனார்
அறமென்ருர்

அன்பறிவாய் தாட்டின் ௬டிமக்கள்- ஆன்றோராய்
இன்புறுத வேயபொருளாம் என்ருர்தம் வள்ளுவனார்

இன்பவன்பே

காமமென்ருர் இங்கு.

@

திருவள்ளுவ
பேராசிரியர்

கோ.

சுப்பிரமணிய

௬

பேராசிரியர் .
இராமகாதன் செட்டியார்

மொ.

௮.

எ

ன

௮. சீனிவாசராகவன்

தேவநேயப்

௯

லெண்ப

வடித்து,

is

முன்னோர் பொருளும் மொழியும் முழுமணிசேர்
பெொன்னேயபோற்
போற்றுகெனப் பொற்குறளை-அத்தாள்
இளங்கோ வடிகளுடன் எல்லாருங் கொண்டார்

வசாம்பெற

நீடு வாழி,

௧௨

தடுநிலை யில்லாத நால்வே நொறுப்பு
வடுமிகக் கூறும் வடநாற்--கெடுதிகண்டு
வெங்குங்

குறித்து,

௧௩

இன்மையு ஸீன்பமும் இல்லறத்தால் வீடுறவும்
செம்மையா யெப்பாற்கும் செப்பிய -அ௮ம்மைதான்
தேவன் தமிழத் திருவள் ளுவன்குறளே

மேவ நிலமிசையே

மிக்கு.

திருவாமாத்தூர் தி. செ. முருகதாச
அடுத்தது

கா.

த.ம்மையெலாம்

சாங்கு.

“a

ம, வேங்கடராமையா

2.0

பேராசிரியர்

மயிலை

சிவமுத்து

ஆழ்த்துயாத்த
சூழ்நிலையோ!

வாய்மொழிந்த

தீங்குறளோ ஆயாரென்-ஊழ்வினையேோ!
என்னென்பேன

சொல்வாய்

சொற்றிடவே

சொல்லறியேன்

பரித்து.

உக

வள்ளுவம்போல் வண்டமிழ் நூல் காண்பரி தஇவ்வுலகம்
உள்ளளவும் நின்றே உயர்வுபெறும்--என்ளளவும்
ஐய.மில மக்கள் இடர்நீக்கும் அற்புதநூல்
செய்வார் எவருளரே செப்பு.
௨௨
பேணிப் பொருள்போலே பெட்டியில வைப்பதுவும்
வீணேயாம் வள்ளுவத்தை வேருவர்-- ஆணி
அறைத்தாற்போல் கூற்றிங் கமர்ற்திருக்க மற்றோச்
குறைகூற லாற்பயனென் கூறு.
௨௩
எல்லோரும்

ஒன்றேனும் உண்டோ

இன்புற்று

வாழ்ந்திருக்க

உரைமின்சள்--பொன்ருத

தெய்வத் திருக்குறள் அல்லால் உலகேோருக்
குய்வை உணர்த்துரைக்க வேழு.

சொல்லழகும் ஆழ்கருத்தும் சூழ்ந்த திருக்குறளைப்
௧௪

்

வீடேடன்ருர்

வள்ளுவனா

வாழ்வாங்கு வாழ்த்திடவேே வள்ளுவனார்

என்றெறன்றும்

வள்ளுவன் தன்கு வருத்த தடுவறத்தைக்
கொள்ளுக

வேண்டவரும்

“கற்க சசடறக் கற்பவை” என்றமையாற்
கற்க கசடற நற்குறளாக் கற்றபின்
திற்கு வதற்குத் தகவென்ருர் நீளூலகோர்

பாழ்மனமே

செந்தமிழின்

சொல்வதற்கே

உள்ள விலக்கியத்து ளேசங்கு மொருதலையாம்
வள்ளுவச்தா

ஞானப்பிரகாசதேசிகர்

திற்க குறட்செத் தெறி,

பாவாணர்

சொன்மொழியாஞ

ஓல்காப் பெருமை யுலகிற்கு?-

வேண்டாமை

பேராசிரியர்

௪க்மதநா லென்ேே யெவரும் வினவினுடன்
எம்மதநா லென்ேற யெவருத்தான்--செம்மனமாய்ச்
சொல்லும் படியமைத்த சொற்பொருட் சீர்றநிரம்ப
ஓல்துங் குறளென் நுரை.
௧௦
பியம்போலத்

தாளாண்மை வேளாண்மை தாங்கிப் பகுத்துண்ணும்
ஆனாண்மை மேவும் அரசியலைத் -தோளாண்மை
துள்ளுமுயர் வீரத் துடிக்க நமக்கீத்த
வள்ளுவரின் வாய்மொழியெம் வாழ்வு.

ஆண்டார்பெய்

இறைவனடி காட்டும் இணையிலறம் தீட்டும்
குறைவில்
' பொருளின்பம் கூட்டும் மறையுருவாய்
உன்ளுவ தெல்லாம் உயர்வுள்ளும் வள்ளுவனார்
தென்னளமுதத் தெய்வத் தமிழ்.

தொல்காப்

or

தவத்திரு

ேபோயிீருக்க வீட்டிற் பொலிந்து.

ஞா.

௧௬

எம்மதமும் எவ்வினமும் எத்தாடும் எத் நாளும்
சம்மதமென் ேேற்குத் தமிழ்வேதம் -செம்மையுறும்
வள்ளுவனார் வாழ்வாங்கு வாழ்த்துலகிற் 2ந்தவரம்
தெள்ளுகுறட் பாவமுதத் தேன்.

இறவாத இன்பத்தை எய்திடவே வேண்டின்
பிறவாமை வேண்டுவது பேண--மறவாது

ஆயிரத்து முற் நாற்று முப்ப தருங்கு றளுன்

பண்டித

ஞாலத்தி லேயமைதி நாட்டிடுமே--தாலொத்து*
முப்பாவின் அன்பு முரசதிரும் செல்வத்தால்
எப்பாலும் எய்வோம் இசை,

துரைஅரங்களார்

ஒருகுறளே சாலும் உணர்த்தவழி நிற்பின்
திருவள் ளூவர்தமிழில் தீட்ட உருவெடுத்த

பேராசிரியர்

சுத்தானந்த பாரதியார்

காலத்திற் கேற்ற கருத்தமைதந்த வள்ளூவர்நூல்

உலகறியச் செய்த ஒருதால் தமிழர்
தலைநிமிரச் செய்த தணிநூல்--அலர்கதிர்போல்
எல்லோகும் போற்றும் திருக்குறளுக் உடாக
இல்லை ஒருநால் இவண்.

டாக்டர்

a
யோகி

பிள்ளை

அறப்பசுக் கொண்டே அரும்பொருட் கன்றால்
இறப்பதல் லின்பமாம் இன்பால்--சிறப்பூற
வள்ளுவனார் முப்பால் வழங்கினார் வையத்துக்
கொள்ளார் கொடுமை கொடிது.

லெ. ப. கரு

மாலை

ஐயா

காட்டி யவிர்பளிங்கு போலென் (று
சடுத்தகுறள் போற்கற்போ செல்லாம்- தொடுத்த
பொருட்கிலக்காய் நின்றவிரும் போய்யா மொழிசொல்
தெருட்சிறப்பபோன் வள்ளுவனாத் தேர்,
௧௫

பல்லோரும் அன்பாய்ப் படித்திடவும்--வல்லோர்கள்
வாழ்த்திடவும் தந்திட்டார் வள்ளுவனார் பேச .நிஞர்
வாழ்த்தோம் வழியறிந்தோம் வாழ்த்து.
௨௫
பொன்மொழியால்
அன்னியம்போல்

விஞ்ஞானம்

நன்கமைத்த
எண்ணிடுவோர்

கைவரினும்

புத்தமுகாம் வள்ளூவத்தை
ஆட்சியிேலே...பன் சரிய

வீணோயாம்

அஞ்ஞானம் வீழ்த்தும் அறி.

அத். நாட்டை
t

* அறம் பொருள்

இன்பம் வீடு,

திருவள்ளுவர் நினைவு மலர்

Re
உரைவேந்தர்

ஒளவை

௬.

துரைசாமி

எத்தனை நால் கற்றாலும் எப்பொருளை

புலவர்

பிள்ளை

ஆய்த்தாறும்

அத்தனைக்கும் ஆன்ற அறிவொளியாம்--மெய்த்தபுகழ்
வீ.றுடைய வள்ளுவனார் மேன்மை
கூறுசெய்து தந்த குறள்.

அறிமுதலாக்
அள

பேராசிரியை

கழகப்புலவர்

திருவள்ளுவரகம்

ப. இராமநாத

பிள்ளை

தன்றே

௨௮

பாயிர நான் கில்லறமுப் பானம் பகர்மூன்றே

தணிகைமணி

வ. ௬. செங்கல்வராய

பிள்ளை

““இருள்சேர்'* எனுங்குறனில் யான்கண்டேன் எங்கள்
மூருகன் புகழ்ப்பெருமை முற்றும் பொருளென்னும்
சொற்கு மகனென் பொருளுளதால் வள்ளுவநூரல்
கற்க கிடைக்குமெலாங் காண்,
௧௦

திரு. ௬

அ, இராமசாமிப்

பங்கிசெய்த

மாண்பார் திருக்குறளன்போல்

நூலிங் கிருக்கிறதோ--நீதானும்

*முப்பாலின் முன்னின் றுணர்த்தி யறிவிழ்கு

அலகில் நலஞ்செய் அருங்குறளை ஈத்த

தின்ற சிவமுழ் திருக்குறளு நீர்மையினா

திலகமாம் வன்ளுவர்தம் தீ.த்தமிழுக் கெல்லா
உலகமு மீடாமோ உரை.

லொன்றெறன்றே

மக்களெலாம்

pena

நன்மக்க

ளாய்வாழ

பிள்ளை

வானுலகும்

பண்டைச்

கவிராச
உள்ளம்

பண்டிதர்

தெளிய

ne

ஒர்ந்துணர்வார்

os

னாரல்லர்

தமிழுலகம்

பார்த்து.

௪௨

திரு. கி. வா. ஜகந்நாதன்

தெள்ளத் தெளியத் தெரிக்கும் திருக்குறள்போல்
உள்ளதுகொல்

வேரன்

திரு. சொ.

ஜெகவீரபாண் டியனார்

உயிர்உயர

7

காலத் திரையிற் கலங்கா துயர்ந்துறின்று
ஞாலத்தின் மக்கள் நலம்பெறுநம்--சீலத்தைத்

தான்வள் ளுவர்க்காம்
அஃது.

பாரும் இயம்பி

கலைமகளாசிரியர்

அப்பாலாய் நிற்ப தருளார் சிவனெறியாம்
முப்பால் மொழியுணர்த்தும் மூதறிவாம்--தப்பாத்
அனைவர்க்கும்

யுணர்.

உறைவார் தமிழரோ டொவ்வார்.. முறைமையால்
தண்டமிழ்ப் பாக்குமளைச் சாற்றினார் வள்ளுவனார்

கொள்ள விதிவிலக்குக் கூறுந் திருக்குறள் செய்
வள்ளூவனார்க் குண்டோகைம் மாறு.

அமிழ்தாம்

நன்று

வித்துவான் பெ. கோவிந்தன்
இறைவரென்

றெய்தத் தகைவின் றி--மிக்கின்பம்

தமிழர்தம் தொன்னெறியே

௪௦

மப்பாலா யன்ப ரகமுருக--எ.ப்பாலு

கொள்ளும்

பேராசிரியர் மு. அருணாசலம்

புலவர்

பெருமழைப்புலவர் பொ. வே. சோமசுந்தரனார்
௩௧

உச்சிமல்

ஜயர்

மத்தித் இருக்குருளை மன்,

வள்ளுவர்பேபோல்

நவில்.

வரதராஜ

இத்தத் திருக்குறகா இன்பினொடு போற்றாயேல்

தல்ல ஒனியருளும் ஞாயிறே நீயறித்த

உலகப் புலவரெலாம்

உண

மன்பதைகள் இம்மை மறுமைப் பயனெய்தத்
துன்பம் தொலயச் சுகம்பெருக--அ௮ன்புபத
நீ
தெங்கும் சிவம்நிறைய யாத்தார்செழ் தாப்போதார்
துங்கக் குறட்பா துணிழ்து.
௩௯

எதேது

எல்லா உயிர்க்குலமும் இன்புற்று முன்னேற

தல்லார் உளரோ

எற்தமிழ்த் தாய்.

திரு. ஈ. எஸ்.

மாதானு

௧, பெருமாள்

எல்லாப் புலவருள்ளும் எம்முடைய

கள

பாசம்
ae

.“ பேராசிரியர்

வன்ளுவர்நூல்

பத்தெனும் பாவழகில் தித்திக்கும் தீங்குறளில்
முத்தாய் முகிழ்கருத்து மொய்த்தலால்- எத்திசையும்
பன்னாளும் போற்றுமுயர் பாவலனைப் பெற்றிடவே
என்னோற்றுள்

தொல்சிவனாம்

தேவனுமென்

தன்றே நிலவிட நாற்றிசையும்
சென்றே நீறுவுமெனச் செப்பு.

தூய துறவறமும் சொல்லூமொன்
நேய
அறவுயிராம் மெய்யுணர்தல்
அறலே அவரவுறுத்த லாம்.

அ. காமாட்சி குமாரசாமி

குலமும் ஒருவனே

றன்றே உரைத்த அருங்கருத்தை--இன்றுலகில்

சமையங் கடந்தவர்மெய்ச் சார்பிற் கலற்தார்.
சமைய நம் வள்ளுவர்க்கிச் சால்பு -நமையெல்லாம்
ஓ.ற்றுமையாய் வாழவழி ஓதினார் அம்முறைமை

பெத்றபள்ளிச் சீர்வகுப்பாய்ப் பேசு.

அரசு

ஒருமையுற வள்ளுவள்றன் ஈரடியுட் கொண்டே
அருமைசால் முப்பாலும் ஆர்த்தால்-பெருமைசேர்
நாற்பயது மைத்துறவே நல்லாறு பெற்றெழுவேம்
தோற்பயன்வீ ணாக்கேஞ் சமத்து.
௩௬

்

நுரை.

௪௩

சிங்காரவேலன்

உள்ளமெலாம் இன்ப ஒளிவீச--வள்ளுவளனார்

பாரா ரறித்தார்; பன்மொழியா ரும்புகழ்நீதார்
வாரா வழக்கினரும் வந்திணைத்தார்--0
பரா

தத்த திருக்குறளைத் தாமுணர்வார் மானுடராய்

இயற்கை

யுடனோங்கும் இன்குறளின் ஸீழல்

செயற்கைெறெநறி பேணச் சிறத்து,
we
௩௫
* முப்பாலின்
முன்னின்று - வபெருமான்
ப.இ.- பசு- பாசம்
என்னும்
முப்பொருளில்
முன்னின்று ; குறள் ௮றம் பொருள் காமம் என்னும் முப்பாழ் பொருளால் முதன்மையாய் சின்று.
வத்தபயன்

கொண்டார்

வரைந்து.

திருவள்ளுவ மாலை
பேராசிரியர்

புலவர் குழந்தை
என்று முதிரா சாவர்மோக் கினுமருகா
அன்றளவே யென்றது மதுகமழும்--ஐன்தநொருகால்
உள்ளுவா ருள்ள முவக்கும் உலகுயுகழ்

௪௫

வள்ளுவர் * நல்வாய் மலர்.

பண்டித

திருக்குறளைக் கோயிலெனத்

கொல்லாமை

பின்சாசப் பொய்யாமை

மற்றதன்

நன்றெனவே--பொன்று

அறத்தா அரைத்த அருளாள ரன்றிச்
சிறத்தார் புவிக்குளரோ

கேர்.

ear
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உரைக்கும் உறுதி உரைத்தாரை யொப்பார்
தரைக்கண் உளரோ ழீ சாற்று.

அறுமுரைத்துச்

௫௦

சித்தாத்த

வே.

சைவத்

இராமநாதன்

திறம்பேணிச்

செட்டியார்

செந்தமிழிற்

மாதாது பங்கியெனும் வள்ளுவர்சொல் வாய்மொழியாம்
ர்தாதான் மியமார் தமிழ்மரறையை--ஒஓதாதாச்இம்பர் இருந்தும் இற ந்தவர்தம் மோடொப்பச்
உம்பரா வாராது வார்.
இள
திருக்குறளை

ஓதின்

சேலங்கிழான்

௬கவனம்

தேறலசம்
ou

சிவப்பிர,காசனார்

சித்தைக் கினிய எனுஞ்சீர்க் கவுணியனார்
மூத்து; வெள்ளி' என்மதுரைப் பாலாசான் தந்த
மதிப்புரைக்கு மேலுமொரு வாயேன்முப் பாலைத்

மகாவித்துவான்

௪

Ba

தண்டபாணி

தேசிகர்

நல்லறிவுப் பாறூட்டி நாளும் உயிர்பணிப்
புல்லரீக்கப் புத்தி புகட்டியே--செல்வகையிற்

சேய் போல தம்மைத் தெருட்டி வளர்த்திடலால்
@a

தாய்போல்வார்
அருவா

வள்ளுவனார் தாம்.

யறிவுருவாய்

ஆன்மாக்க

் ௬௦
ளுய்யப்

பெருகுதிரு ஞானம் பெறச்செய்--திருவுடையார்
வள்ளுவனார் தம்மையெலாம்
உள்ளுமின்

வாழச்செய்

தெய்வமே

உண்மை யிது,

ae

செந்தமீழ்ப் பூங்காச் சிறத்தளித்த செம்மலராம்
தத்தத் திருக்குறவின் தல்லதேன்.-மு.ந்தக்

வானுக் குலகம் வழங்குவதென் வள்ளுவனெம்
மானுக்கு மேயதுவாம் வையத்தீர் பேனா

பாலகவி

௫௬

துதித்தொழுகல் வாழ்வார் தொழில்.

பன்னூல் பயின்றும் பயனென்ன வள்ளுவர்செய்
தன்னூல்போன் றெத் நலனும் நல்குமோ-பன்னூறு
கோடி உடுக்களொன்றாய்க் கூடிடினும் காய்கதிர்போல்
@2.
நீடுமொளி செய்திடுமோ தேர்.

இசையெல்லாம் முப்பாலைச் செப்பிடுவீர் இன்பம்
இகசைவிப்பீர் எவ்விடத்து மே.

வாழ்ந்துணர்த்திக்

அருட்கவி சேதுராமன்

லாகலாம் செத்தமிழில்; ஆரணங்கள்
போகலாம் முத்திப் பொழிழ்கு.

அரு௮

மீன்பத்
அறனும் பொருளும் அகப்பொருளா
திறனும் பிறவும் தெளிந்தேம்--நிறைமொழியாய்
வள்ளுவனார் செய்தருளும் மாண்புறுசர் முப்பாலை
உள்ளமுறப் பல்காலும் ஓர்ந்து.

சொற்பொருளை

சுல்லின் சிலைபோழ் கவிசெய்து- தொல்லுலகில்
என்றும் திலைநிற்கும் இன்குறளை நல்கினனால்
மன்னுபுகழ் வள்ளுவதே வன்.

திருவள் ளூவர்செய்

அஞ்சும் பெறிற்பிரி வஞ்சும்

விடும்பைத்தென் ெெநெஞ்சென்--றறுஅத
காதற் பெருக்கிணீயல் கண்டுரைத்த மேலோன்சிர்
ஓதற் கெரிதோ உணர்,

oe.

"கருர்வன்ன லாற்றைக் கடத்து--பெருவன்ள

ஆக்கம் அதர்வினாய்ச் செல்லும் ௮அசைவிலச
ஊக்கம் உடையான் உழைஎனவே-.-ஆக்கம்
உறு்ெெதெறியை அன்போ டுரைத்தார்போற் செல்வத்
துறையறிவார் வேறுளரோ சொல்.
்
௪௯

பெராுஅமை

தேர்.

(சோழு)
சொல்லில்

கழகப்புலவர் பண்டித ஆ. பொன்னுசாமிப் பிள்ளை
நல்லது

சிவலிங்களார்

வித்துவான் மீ. ப. சோமசுந்தரம்

௮. கந்தசாமிப் பிள்ளை-

இன்றீத் தமிழால் இறைவனையே வற்பணிகொள்
வன்றொண்டர் தாம்வாய் மலர்ந்தருளும்-தென்றமிழின்
மாமறையில் நற்குறளை
வைத்துரைப்ப ரேல்குறள்போல்
மூமியில்வே றுண்டூடா புகல்.
.
௪௬

ஒன்றாக

ஆ.

உலகறி தோற்றத்தால் உள்ளே பயிலப்
பலமனம் நீக்கலால் பார்க்கும் கலையால்
செருக்கறுக்கும் செம்பொருள் சேர்தலால் நல்ல

௫௩

குடித்து மிகமதர்த்துக் கொம்மாளவங்
படித்தவராய்ச் சிர்பெறுவம் பார்.

புலவர் திரு. ௮.
அன்றுமுதல்

இன்றுவரை

நடேச

கொட்டிப்

முதலியார்

யாக்கியபன்

ஓரல்களுளே

என்றும் பெறலாகா இன்குறா--தன்முக
வத்தனித்த வள்ளுவன் வாழ்த்தோமென் நுள்ளுதொதும்
தத்தா
னுட்செதித்துத்
முலசியலை யோதியத
௬௩
சிந்தை மகிழும் சிறந்து.
ன்லகுதிரு வள்ளுவனென் றேத்து.
௫௪
போசா
்
5 நல்வாய் மலர் - சன்மை வாய்ச்சப்பெற்ற மலர்; மு.திரா - கருத்துக்கள் பழமைப்பட்டுப
அறம்கமமும் - ஒழுக்கம் இயலும்.
ர் அள்ளல் - சேறு.
தரதான்மியம் - ஒருமைப்பாடு.
சுத்தாத் துவிதவுண்மை சொல்லவெண்ணீச்--சதீதா

1

“சமயக்கணக்கர் மதிவழி கூறு
துலகியல் கூறிப் பொருளிது வென்ற
கல்லாடம்.

வள்ளுவர்”?

*-தேவர் குறளும் திருகான் மறைமுடிவும்

மூவர் தமிமும் மூனிமொழியும்-- கோவை
இருவா சகமும் திருமூலர் சொல்லும்
நல்வழி,
ஒருவா சகமென் றுணர்?”

**பல்காம் பழடனும் தெரியா வுளவேல்
தொல்காப் பியந்தரு1வள்ளுவர் கோவையார்

மூன்றினும் முழங்கும்”

இலக்கணக்கொத்து.

தனிப்பாடல்
““மூன்னம்பல

ருரைகாணினு

மூதற்பாவலர் நாலோ
இன்னம்பல ௬ரைகாணுமி
யல்பிற்றது மெய்யே
சொன்னம்பல மென்னிம்சில
சொல்வல்லிது மாண்பார்
பொன்னம்பல நாமன்மூதற்

கறந்தவா இயற்றி னவனிலுங் கோடி
யதிகமா மெனமன மறாது
துறந்துளோ னையும்பட் டணத்தெம தடி.க . மல்கு
டொகுத்தகட் டுரைஙிகழ்த் திடுமே.”?
_-பேரூர் சாந்தலிங்க சுவாமிகள்.
(வைராக்கெ Bu)

இல்லற

மென்னும் பொன்னுக் கியலுரையாணி”

நாரல்வரீசொல் சைவர் வேதம்
நளிர்குரு கூரன் சொல்லைப்
போல்வலார் சிலர்தாஞ் சொல்லும்
பொருவில்பா சவதர் வேதம்
வால்வளை யுலவும் வீதி
மயிலைவள் ஞ வன்சொல் யார்க்கும்
மேல்வழி யுணர்த்தக் கீழ்மை
விலக்குஈல் வேத மாமே”
புலவர்
இந்திரப்

பதவிக்

புராணம்.

கேற்று

மிவுளியா கமும்பொல்

லாதென்

றுந்திய கருணை வாய்ந்தோர்க்

புலவீர்ஈனி கேண்மின்.

வற்புறுத்த ஒர்பொருளை வள்ளுவனார் பத்துமுறை
சொழற்பொருத்தி யோதுக் துணிவுபோல்--

தற்பதத்தால்

ஓதும் பிரமமொரு தானென்ப தொன்றனைமால்
காதுபவம் பத்தெடுத்துக் காட்டினோன்.
--இவப்பிரகாச ௬வாமிகள்,
* பனுவல்கதை காவ்ய மாமெ ணெண்கலை
இருவளுவ தேவர் வாய்மை யென்கிற
பழமொழியை யோதி யேயு ணர்ந்து”!
-௮ருணகரிநாதர்.

(திருப்புகழ்)

நீறந்தருந் தெய்வப் புலமைவள் ஞவனார்
நீத்தவர் பெருமை நான் முகப்பாழ்
இறர்திட வமைத்தாங் கதுகொடில் வாழ்க்கைச்
சிறுமைதாம் நினரது தெரியார்ச்

குறுதியுண் டாகத் தேற்றுஞ்
சந்திர வதனத்

தாதி

தருமகா ரெழுவர் தம்மிம்
பிந்திவள் ளுவப்பேர் தாங்கும்
பெரியவன் பேசு நூலே.

தண்டபாணி

சுவாமிகள் என்னும்: முருகதாசர்.

“வள்ளுவர்செய் திருக்குறளை
மறுவறநன் குணர்ந்தோர்கள்
உள்ளுவரோ மனுவாதி

ஒருகுலத்துக் கொருநீ.தி”
மனோன்மணீயம்.

ஆலும் வேலும் பல்லுக் கு.றுதி

நாலு மிரண்டும் சொல்லுக் குறுதி
பழமொழி

திருவள்ளுவர் நினைவு மலர்

Ga

மூருச்சதெழ் கிறத்துச் சீரின்

மொழிசுருங்கல் போருள்வீளங்கல் மொழியவினி
தாதனல மொழிபுணர்த்தல்
வழியமையோ சையிழ்பொலித லாழ்ந்திருத்தன்
மூழைகிறுவன் மலைவு இர்தல்பொழிவிழுமி யதுபயத்தல் காட்டாத
லிப்பத் தும் பொலிய வாய்நீத
கழிபொருளுங் கருதணியு கோக்குமிடந்
தொறுங்கடந்து களிப்புச் செய்ய.
மையேறு மெழின்மதுரை மாககரத்
தருட்புலமை மாட்சி யாரீமுன்
கையேறு இருமூலா கமச்சோதி
மறைமுளைத்த

கணிவாய்

விண்டு

பையேறு மணிபொருமோர் துதிகவிசொழ்
திடப்பலரும் பரவிப்போற்ற
வையேறு திருக்குறளென் மொரு நால்செய்
துலகுவப்ப வளித்தா னாக,

மகாவித்துவான் மீனாட்செந்தரம்பிள்ளை
நான்மறை முழங்குஈன் னாவுடைக் கடவுள்
பெருகுபே ரருளாற் றிருவள் ஞவராய்

மகிதலத் துதித்து மன்னுறு மக்க
ளறமூத னான்குக் திறமூற வுணரவு
நன்மை
புன்மை
சந்தனப்
னுள்ளம்

யெங்கணு நனிஎறர் தோங்கவும்
யண்டப் புறம்போ யொழியவுஞ்
பொதியச் செந்தமிழ் முனிவ
பெருங்களி கொள்ளை கொள்ளவும்

துவலரும் புகழ்சால் சங்கத் தமர்ந்த

துவலரும் புலவாரசொ லுண்பொரு ஹாலெலாநம்
இருப்பெறு கல்வீ நிரப்புறு வோர்சொல்
பருப்பொரு ஹாலாய் விருப்பற் மொ.ழியவுஞ்_
Aine வினதாய்ப் பெரும்பொரு எடக்கி
யுத்றவிக் நாலினி துணர்வோர் யாரு
ஈணுகுசொர்சுவையொடுககுபொருட் சுவைகவரீக்
தணுவின்மா மேரு வடக்கத் துணியவு
ஈற்றமிழ்ச் செல்வம் பெற்றநன் னாட்டின்ழுன்
மற்றைய பன்மொழியுற்றபொன் னாடெலா
மன்பொரு ஞடையர்முன் வறியவர் போல
வென்செய் வாமென் றேக்கற்று நிற்கவு
மெழுத்து முதலாய விலக்கண மெல்லாம்
பழுத்தினி துறங்கும் பள்ளி யாகவு
மின்றி யமையா வின்னலம் பலவுங்

துன்றின கிடந்து துதிபெறத் இகழவுக்
இருவுளத் துன்னித் இருவாய் மலர்க்து
பொருவழப் புகன்ற புகலருர் தெய்வத்
திருக்குற ளென்னுஞ் செந்தமிழ் வேதம்
பலருரை செய்ய கிலவிய( gi).
இ. தியாகராசச் செட்டியார்.

மூதலடிக் குமர

யோடு

மிருக்கினி லிருக்கு மெம்மா

னீந்ததோர் வேதத் துற்ற
பெருக்கமே யொருங்கு பூத்துப்
பிறங்குஈன் னீதி நூலிற்

றிருக்குற டந்த வெர்தை
செனித்தது தொண்டை

நாடு.

--இத்தாந்தசரபம் அட்டாவதானம்
பூவை. கலியாணசுந்தர முதலியார்.
(திருவான்மியூர் புராணம்)
அ. அ மேணிலத் தவரு
மவாவுற வென்றுர் தவாகல மமைத்துப்
பன்மலை யுள்ளுயர் பொன்மலை யென்ன
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பன்னூ

லுள்ளுயர் ஈன்னூ

லாகப்

:

புரிவுற வருளிய விரிவுறு பொருள்சேர்

தெய்வச் திருக்குறள் மெய்மலி நால்,"
---௪. தெய்வநாயகம் பிள்ளை,

திருக்குற ஞருவில் விசுவரூ பத்தைத்
தெரிதரக் காட்டிய இருமால்
பொருக்கென உள்ளம் வியப்பது கொள்ளப்
புலவர்கட் கெய்ப்பினில் வைப்பாய்த்
இருக்குறட் பாவொவ் வொன்றிலும் விசுவப்
பொருளெலார் திகழ்தரக் காட்டிப்
பெருக்குறச் சொன்ன வள்ளுவ தேவர்
பெருமைதான் பேசுதம் பாற்றோ!
--தணிகைமணி

வ. ௬. செங்கல்வராயபின்ளை

எம். ஏ.
சென்னை,
தேன்முகப் பதும கான்முகப் புத்தேள்
வன்பட ரகன்று மன்பதை யனைத்தும்
விதிவிலக் குணர்ந்து கதிபெறற் குவந்து
சீரிய தெய்வ வாரிய மொழியா
னல்கிய வளமை மல்கிய இறப்பிற்
பாயிர சான்மறை மாயிரு ஞாலத்
தீடுபகை காக்கப் படுபொரு ளாதலி
லுலையா மரபி னிலைபெற வம்மறைப்
பருப்பொரு சொருவி விழுப்பொரு ளொருங்கு
மமிழ்தினு மினிய தமிழினீற் றருவான்
பவர்சடைப் பனவர் நுவலருஞ் Fier
லிகலறு தவத்திறற் பகவமா முனீவரன்
செய்தவப் பயனான் மைதப வந்து
மாண்டகல் லருட்கொடை பூண்டகா ரணத்தாற்
றெய்வப் புலமைத் திருவள் ஞவனெனு
கிகரில்பேர் மேற்கொண் டகலிட முய்யத்
அன்பக லறம்பொரு ளின்பம்வீ டென்னு
mr fb Quin Geir பயக்கு மேற்புடைத் தாகத்

இக்

புகழ்ப் பூந்துணர்
யாதுகெறி தானெனினு மஃதேயாக
இசைத்தனரால் வள்ளுவரும் முப்பா னூலே.

தப்பா தருளிய முப்பான் மருவிய
திருக்குற ளென்னுச் தெய்வ மாமறை.
அசோடசாவதானம்

“இப்போது

வழங்குகின்ற

என் முதலாவது கொள்கை.”
சோழவந்தான், அரசஞ் சண்முகனார்.

உலகுதித்த

காண்முகலா

இன்றுவரை

இவ்வுலகில் உரமா வாழ்ந்த
இலகுபெரும் புலமையினர் தம்முள்ளே
எவரம்.மா இனிய எங்கள்
நிலவுதிருக் குறளைப்போல் ஒருநாலைச்
செய்திட்டார் நிறையப் பின்னும்
குலவவரும் எவராழற்றான் உரைக்கவரும்
இதனருமை கூற வற்றே.
வித்துவான் அமிர்தம்-சுந்தரனார்.
்

நிலைமண்டில

வ

கண்ணுசாமி

தருமையாதன

திருக்குறட் பரிமே

இயல்களும் குறளின் முறையும்
லழகருரையில்
கருத்துக்கு மாழுயின
அரியர் இருவள்ளுவனார்

வென்பது

அகாழி.

சுப்பராயச் செட்டியார்

பி. ஏ.,

வித்துவான்.

நுண்மாண் குறட்புலம் இல்லான் தமிழ்கலம்
மண்மாண் புனைபாவை யற்று.
இருள்சேர் இருவினையும் சேரா மஹையோன்
பொருள்சேர் குறள்தோக்தார் மாட்டு.
பல்லவை கற்றும் பயனிலரே ஈற்குறள் நூல்
நன்கு செலச்சொல்லா தார்.
அன்பும் அறனும் குறள் நூலால் ஆய்வார்க்குப்
பண்பும் பயனும் உறும்.

நிறைமொழி

வள்ளுவர் நீர்மை குறளாம்.,

மறைமொழி

காட்டி

விடும்.

்

காக்க பொருளாக் குறள் நாலை ஆக்கம்
அதனின் ஊங் கில்லை உயிர்க்கு.
பாலசுப்பிரமணியம், எம். ஏட

மா.

ஆசிரியப்பா

உலூனில் திகழும் உயர் நாற் கெல்லாம்
இலங்குறு தலைமை எய்திய நூலெது ?
எக்கா ரணத்தால் £ என்றெனை வினவின்,
மிக்கா ரனைவரும் மெச்ூடுக் திருக்குறள் :
ஆய்தொறும் ஆப்தொறும் அறிவுமேம் படுதலால்,
உள்ளுகர் உள்ளும் பொருளெலாம் உடைமையால்,

வள்ளுவர்செய் திருக்குறளை
மறுவறகன் குணர்ந்தோர்கள்

ஒத வழுக்கற் றுலகு சிறத்தலால்,

மல்லல்மிகு தமிழ்ச் செல்வம்
மாண்புடைத்தா மெனல் வியப்போ/

உள்ளிருள் நீக்க விளக்கென உதவலால்,
செந்தளிர்க் கற்பகத் இருமலர் போல்வதால்,
புன்னுனித் திவலை பொருப்பின் பருவுருத்
தன்னிடங் காட்டும் தன்மையே மானச்
*இில்வகை எழுத்திற் படவகைப் பொருளைச்

செவ்வன் ஆடியின் செறித்தினிது Mouse’ ore,

பகர்ந்தியான் இன்புற்

யுளசாயின்,

கற்றவரும் மற்றவரும்
கருத்துடனே கற்.றிடுவர்

பெற்றபொருள் வளங்காணிற்
பிழைப்பாரோ பெரியவரே,

கற்.றிடுதல்

முதுமையை

!

மழறையவர்க்கா

பொதுமறையாம்

பிள்ளை,

வேதநெறி தானென்பர் வேத வாணர்
விறன்மிகுத்த திருச்சைவ ராக மத்தின்
போதகெறி தானென்பர் அருகர் புத்தர்
பூம்பிடக நாலென்பர் பொழுது மோயா
தோதுகெறி தானென்பர் விவில்ய நாலார்
 உலக வாணர்
- உயரொரழுக்க விதியென்பர்

ஆங்கிலேயர்.

மிதன்பாலே

மொழிக்திட்டா சாமாயின்

புரசைப்பாக்கம், சென்னை.

தி. கி

.

இவ்வுலகில் இயல்பன்
றோ

அத்தகைகச் குறளும் அத,ம்கமை தமிழும்

1.

எல்லையறு பொருளெல்லா

இச்சையுடன்

DO Dour !

வள்ளுவர் புகழும் வாழிவா மியவே/
வித்துவான் மே. வீ. வேணுகோபாலம்

ugar 8

யொருகுலத்துக் கொருகீதி,

எச்சமயத் தோர்தமக்கும்
எப்பொருளு மூளவானால்

ஏப்பா லவரும் ஓப்பப் போற்றலால்,
பொதுமறை என்னும் போக்கறு பெயரால்,
வையத் துணையா வயங்குறு பான்மையால்,
பற்பல மொழிகளில் பழகுறு பண்பால்,
எனவிடை

உள்ளுவரோ

இதைமக்கள்

போலற்றிடலும் வியப்பன்றே/
துறைபலவும் ஆப்ந்தறிந்தே
தூயதமி ழாற்செய்த
மூறையமைப்பை யென்னைனயான்
மொழிக்திடுவேன் மொழிய நியேன்.
வெள்ளைமொழி தம்மொழியாம்
வியனுலகில் என வெளுப்பா்”

ah

நினைவு மலர்

லி

திருவள்ளுவர்
கொள்ளைகொண்டே

கேயமூறு பொதுஈலமே

தம்மொழியிம் .

தாயமுதம் விளங்குகன்றாள்--௮றத்தேவி
திருக்குறளாய்--தாள்பெற் றுய்வாம்/

'ஓப்பில்லாப் புகழ்கிகுரிய
.
auwtigs
hip Our) soréCe
எப்பொருளும் அளிப்பதுகின்
் ஏழற்றம்சால் வாக்கன்ரோ/

கால்வரிசை யமுஇருக்க, நம்மாழ்வார்

மொழியிருக்க, சேக்கி மாரின்
பால்வடிசெட் தமிழிருக்கக் கம்பச்சித்
திரமுருக்கப் பகலே போன்று
ஞாலத்தி லறம்விளக்கும் நாயனார்
குறளிருக்க நமது நற்றாய்

ஒழூக்கமுயிர் எனவுணர்ந்த
ஓண்டமிழ் சர் கிலலக்கள்

வழுக்கவிலா ெறிபற்ற
Te
விளங்குவது வள்ளுவரே.

காலத்தை

-விரிபொருள்கள் பலகாண
‘
விந்தையுறக் குறுகியதால்

சழக்குகளேன் 1? சகத்திர் வம்மின்!
மேதினியுண் டானபொழு துண்டான
பொதுகெறியை விளங்கக் காணீரீ/
தீதிரிய நலம்பரவ்த் தேவர்திரு
வாய்மொழியை யியல்பாப்ப் போழ்றி
யோதியுணர்சம் தெல்லாரும் ஓற்றுமையாய்

அணுத்துளையில் எழுூகடலா
;
அறைந்திட்டான் இடைக்காடன்

துணித்தறித.ம் குறுபொருளை
தநுண்மையதாக். கொண்டமையே.
Mewes gs. மாலடியில்

வாழ்ந்திடுவோம் ! உண்மை

நீள்புகழ்சேர் குறளடியே
புலமளந்சே யுளமளரந்து
பொலிவுற்று விளங்குவதாம்.
வித்துவான். இரா. இவ. சாம்படிவட்சர்மா.

வாழ்வாங்கு

.

இருக்குமளெங் கண்க என்றே!

மன்பதை

யாவும்பேணுக்

யொன்றுளதோ

தோ

மெல்லிடையில்

சூடி.

பெயரிலாப் பெரியோன் பெரு.நா லாக்கனென்.

தூய்மையே

பெயல்! பல் லோர்க்கும் பொழிவது போலு!
புயல் வள வாரிப் பூரணம் போலும்,
கேட்பதைக் கொடுக்குங் கற்பகம்* போலும்,

மணிமார்பு) தொன்மறையின்

வாய்மையே

மனைவாழ்வே

மழை.

துலங்கு

கின்ற

மணிகாக்கு; மங்கலஞ்செய்
2.

மழை.

அயர்விலர

வேட்பதை

கண்கள்; வீர

3,

'

தெய்வப், புலவாதரு தெய்வத் திருமறைநால்
உய்வைத்தர் தூழி வாழி.
நாவலர் ந. மு. வேங்கடசாமி நாட்டார்,

நீதியொளிர் செங்கோலாய்த் இருக்குறளைத்
தாங்குதமிழ் நீடு வாழ்க!
பிழிசாறாய்த்

1

பொலியச்

வள்ளுவனார் வாய்மொழிபோன்

நானிலத்தோர்க் &ந்தருள்செர்
சாப்புலவர் சீர்வாழி நன்கு.

மேகலையுஞ் எிலம்பார் இன்பப்.
போதொளிர்பூந் தாளிணையும் பொன் முடிக
ளாமணியும்

4

காற்பொருண் முப் பாற்படுத்து

காதொளிருங் குண்டலமுங் கைக்குவளை '
யாபதியுங் கருணை மார்பின்
தாமணியு

சென்னை.

இருமை யறத்தி னியல்பனைத்துக் தேத்திப்
பொலிவது பொய்யா மொழி.
மூம்மை யுலகிற்கு மூப்பாலை யொப்பதொரு
செம்மைமறை யின்றாம் தெளி,

வாழ்க்தமர
வள்ளுவனார்

வெல்க/7

சுத்தானந்த பாரதியார்.

உலகழ் கொருபுலவர் வள்ளுவரே யோர் நால்
.
இலகு திறக்குறளே யாம்.

வாழ்அவய்த வழிஈந டத்துங்
ஈற்றுணைவர்;

யோக

தெள்ளுமறை

,செய்யொத்த பயிர்போலச் செந்தமிழுஞ்
் செழும்மிபாருளுஞ் சோக்தசெல்வம்;
ப அழும்
மனவருளை மாற்றியொளிர்
மணிவிளக்கு; மாந்த ரெல்லாம்

மீதொளிரஎம்

கம்பகமாய்

சா.திமதச் சச்சாவேன்? மேல்--கஇழக்குச்

பார்புகலும் இசையுண்டே.

கையோத்த

வென்றோங்குங்

கனிபெருகக் சண்டி டோமோ7

பரிமேலன் உரைகதனக்கும்

வையத்தில்

திருமேனி,

நிறையின்ப முறுவல் பூத்துத்

, குலவிவரைச் தனரன்றோ?

வருவாய்.

4.

ததனை

யனைவரு

மாய்குவர்,

விளைக்கும்வே ளாண்மை

தேவதரு,

போலும்,

புகழ்ப். பூந்துணர்

aé

கைம்மாறு கருதாக் கனிகரம்! போலும்,
செம்மாண் புற்ற செங்கதிர் பேரலும்,

தன்னிக ரிள்றித் தனித்தவிர் நிற்பது
தொடுதொறுஞ் சுரக்கும் தோய்மண;ர்

ஆல்பலா வத்திதாம் அலருராக் கனியைப்
பால்படா” தளிக்கும் பண்புறு பனுவலைக்

ஆய்தொறு

கயவரு முயவரும்” கவீஞரு

மறிஞரும்

நயம்படக் கற்று

நீடுவர்.*

சாடொறு

குயமுற! காடுங் கோனுறு வாழ்வும்
பயமிலாப் பாலனு ஈலமிக வெய்தும்
அயம்பற்றின௫ போன்று ஆகம வுண்்மையைச்
சயமு௦! வுணர்த்திச் சயனடிச்” சேர்க்கும்.
கயம்? பொருள் செறிந்த குறளடி யதனால்
மயன்”?றன் மாளிகை மேலுற மேய்ந்தனன்,
நியம சிட்டை Burgh" Carat gow
வயம்'“படு வாம்வினர் வாழுயிர் புரத்தவின்,
சுயமரி யாதைச் செய்ர்ஈன்றி யோம்பலின்.
தயாள

ஏிந்தையன் தன்னல

மொழித்தலின்,

துயம்'”படுப் போர்க்குச் தூ!*ஈயஞ்

செய்தலின்

புய'*வலி யுளார்க்குப் பொற்சொ லாற்றலின்,
ஞயம்படு வுரையால் ஞாலங் கொள்ளவின்,
இயம்பொணா விடும்பையை இசைய றப் பொறுத் தவின்,
இயல்பினில்'? வாமுகர் இயவரை'" இணக்கலின்,
இயவுள்!'* வள்ளுவ

ரியம்பிய மொழிபோல்

இயங்குமா வுலக மெங்கணு மிலங்கலின்
மயங்குத லின்றி மறை'* யெனல் முறையே,
௭ம்,

எஸ். பூர்ணாலிங்கம் பின்னை,
பி, ஏ, எல். டி.,

நிலைமண்டில ஆசிரியப்பா
நாரேய் காப னல்கய வண்குறள்
மூன்னீ ரடியான் மூவுல களந்தமை
அறைகரு வியப்பின தன்றென வெவரும்
அளந்த வுலகையு மவ்வீ ரடியையும்
தம்பா லொடுக்குச் ககைகெழு மான்றவர்
அறிவெலா மளந்தன வாசறு புலத்து

வள்ளுவ ரளித்த வண்கு£ ளீரடி.
எனனி

னிதன்8

ஐயிரு குணனு மமைந்துபொலிவது
உ)
எழுத்துச் சொற்பொருட் கலக்கிய மாவது.
இலச்சணத் தன்மைய மியைஈ்துகண் போல்வது
தன்சிறி தாகியு் தன்னிம் பெரும்பொருள்...
திம்மை யென்றுஞ் சலிப்பறத் தாங்கலின்
கெடுநீ ராரடைகொ ணிலத்திற் பெரியது
அளத்தம் கரிய வாழ முடைமையின்
கனை திரை மேவுவண் கடலிற் பெரியது
உயர்வுற வுயர்ந்த வொண்ணிலை யதனால்
வான்றொடு குடுமி மலையிம் பெரியது

அழியா வுடனல மளிக்குபிவ் வமுதைப்
படியுளோர் பெற்றபின் பாற்கட

ரியாரே யியம்புகர்

மற்றிது,
மதிமுக லாகிய வான்கெழு முடுக்கள்
தமக்கொளி யளித்துச் தனிச் தவிர் பரிதியின்

அழறைபிற நால்கட் கரும்பொரு ளளித்துச்

லமுதைப்

பெற்றென மெடுகாள் பிறங்குறு யாக்கையேம்
ஆயினே மாதலி னவனியோர் தம்மின்
சறப்புளே மியாமெனத் நிகழ்வா னுலகோர்
உற்ற செருக்கற வொழிந்தனர் மன்னே
தழைகலை

மடந்தை

தன்னா

விடுத்துப்

பல்லெழி வாலங்கள் பயிலுமிவ் வாப்மொழி
SLOG ரசுமே சார்தலைல் கண்டு
நாணம் தன்னா னாலு சிரத்தினன்

ஆயினன் மன்னே யவிர்மலர் மேலோன்
ஒருபாழ் கடலே யுடையகார் வண்ணன்
ச்ருதுமிம் முப்பாற் உடலினைக் கண்டு
, சங்கை யுற்றெழில் சார்தரு தண்ணாரும்
பணமணி

யாரே யியம்புஈ ரியாரே யியம்புநர்

கேணீயின்”

நன்னீ ரரும்பொருள் சுரப்பது

யரவப் பாயலிமழ் படுத்து

உறங்கா னாக யுனள்னுவன் மன்னே
பொய்யா மிடைப்பெண் பொருந்திடப் பாகன்

முன்னுமிப் பொய்யா மொழியினைக் கற்றோர் ~
தாம்பெற் றிலகுறு நிறைமதி தம்மையும் .
தனக்குள தாகிய குறைமதி தன்னையும்
கருதித் தன்னகங் கல்லா யீனன்மன்
இன்ன வியல்பினி Panu Durg மாறைச்சர்
என்னா லெங்ஙன மியம்புத லியலும்
ஆதலி னிவ்வெழிலருதா லுலகம்
உய்ய வருளிய வொப்பில் புலக்சோர்

செய்ய பவளவாய்ச் செம்மலர் வாழி
துய்ய சேவடித் துணைமலர் வாழி

1.
8.
7.
11.

அன்பு,
2. பரல்
அன்பமுற்றாரும்.
வெற்றிபெற.
,
சச்ரியாசம்,

கெடாமல், மச்சட்குப் பாகுபாடின்றி, முப்பால் மூறை கெடாமல்,
4.
ஐங்குவர்.
5. அழகுற...
0. காந்தம்,
8... இவன் பாதம்.
9.
ஆழமான.
10.
சேவ சச்சன்,
12. வசம்,
18.
இரண்டு, பிளவ,
14.
சுத்தமான,

1௦.
18.

தோள்,
புகழாளன், இரு.

16.
19.

சசைமையொரடு, குணச்தொரடு,
தமிழ்மறை,

17.

சண்டாளமை,

திருவள்ளுவம் நினைவு மலர்

௮௨
ஆழிய

கடனே

ரருளுளம் வாழி

வாழீய வென்னா வழுத்துவ னினிதே.
தா. ரா, கோவிந்தராஜ முதலியார்,
உல.கினுக்கில் வொருநாலே போதுமென
வள்ளுவர்முன் னுரைத்த நாலென்

திலகுதிருக்குறள்.?
ழு,

ரா. அருணாசலக்கவிராயர்.

மேலான வாழ்வு நிகழ்த்த விருப்புடையார்
நூலான நாலெல்லா நோக்கார்தம்--போலாத
வள்ளுவர் நால் மோக்குயதன் மாண்கருத்தைச் தம்

கொள்ளுவர்பின் கொள்ளார் குறை.

[மனத்துட்

யாவு மகத்தடக்கி எவ்வெவர்க்கும் வரய்க்தகுறள்
காவு முரைக்க நஈயந்தகுறள்--பரவும்

“பெயரும் பிறங்கும் பெருநூல் விசும்பில்
தி. இலக்டிமண

பிள்ளை,

சீரா ராளி தத்தற்குச்
செல்வப் புதல்வ ராய் மயிலை
Hay மாசி மகந்தோன் றித்
இவளு மொற்றி யேலர்குப்
பாரார் எித்திப் பயன்காட்டிப்
பண்பு செறிந்த வாசுகயைப்
பரிவின் வேட்டின் னிலை தெரித்துப்.
பவுத்த ரறத்தின் மேலாகப்

பேரார் நடைநால் வழிபமைத்துப்.
பெட்பத் தமிழின் முப்பாலும்
பேசுந் திருவள் ளூ வ.மாலை
பிறங்கு பொருளை ஈனிவிளக்கக்
காரார் மயிலைத் இருக் கோயில்
கவின விடையி லனுடராட்
கலந்து சிவமா யன்புஞம்றுங்
கனியே யெம்மைக் காத்தருளே.
விருப்பண்ணப் பல்லவரு மேலை யரின்
விருப்பண்ண தேவரு மேவி--யுருப்பண்
அணுரையே மறையா யுயர்வள் ளூவராக்
துரையே யெமக்குத் துணை,

-இர்காழி, வித்வசிகாமணி
1. ௮. முத்துத்தாண்டவராய பின்ளை.

எழுசீர்க் கழிநேடிலடி. ஆசிரிய விருத்தம்
உள்ளூதோ நுலூல் எந்காட் டவரும்
உவந்துதம் தாலென

-இர்காழி; வித்துவான். ம. சண்முக தேகம்,
உலக மெலாந் தொழுதேத்து மொருமொழியொன்
றுண்டென்னி லுயிரோ

டொன்றி

உலவாத வொருமுதலும் இரண்டருஞ
மூத்தொழிலு மோது கான்கு
நிலவுதிரு கெறிப்பயனு கேர்வித்து
வரழ்நாளின் நிறைவே யாகி
கீடுபல வுயிர்க்கின்ப கிறைத்துப்பல்

ஓரழிஙிற்கும் நினைக்கு லச்2ர்

அலகஇில்தமிழ் மொழிக்கன்றி மற்றறைதல்

வாரமெனல் அமைவே யாகும்

உயருர் தனிப்பே ரொளி.
டுசைவாணர்.

தெள்ளுறு ஞான நாலெனு மமுதச்
தெவிட்டிட ஈந்தருள் சலன்
வள்ளுவ னென்னும் வள்ளல்தம் அடியை
வணவஙஇயுள் வைத்துவாழ்த் துவமே,

அம்மொழியுநீ

திருக்குறளா மருமணியா

லகத்திருளு மகற்று மந்த
நலமறையை நமக்கருளு காவலர்கோன்
திருவடியை நாளும் போற்ற
காற்பொருளுர் தாம்வருமால் நற்றமிழா
விடையூறு ஈணுகா வன்றே.
அன்றுதிரு வள்ளுவராய் அருளுரூக்கொள்

பெம்மான்றன் அழகே வருக
ஆண்டவனை எழுகுறளால் அடி.மூன் றில்
தாள்கான்கில் அழைக்தோய் வருக
இன்றெமக்கு நாவளித்த.எழின்மறைக்கண்
இரண்டொன்
றில் இறையோ டின்பம்
ஈட்டுமுயிர் பமமலமும் இசைவித்திங்
இருளகற்றும் எந்தாய் வருக

, உன்றனடி யுறைப்பாலே ஒருமூன்றும்
இயலேமும் உணர்ந்த யாங்கள்
அரர்கராய் ஓதவொரு நாற்றுமுப்
பான்மூன்றாப் உற்றோய் வருக
என் றன்று மெமதுளத்திங் கெழின்மனையோ
டெழுந்தருளி ஈட்ட லீதல்
இன்சொல்லே வாய்மைபொழறை எழிழ்கல்வி
இசைவிக்க வருக வருகவே.
அந்தமும் ஆதியு மவ்வொடுனவ்வென் றருளியவர்
நந்தம் பெருசா வலர்தேவர் நாயகர் ஈற்றமிழின்

வந்த திருக்குறள் வையகத் தார்க்கு வழங்கமிழ்தாம்
எந்த மொழியுல

கெங்கணு பில்லை யிதம்சணையே.

-இருவள்ளுவரகம்,

ப. இராமநாத பிள்ளை.

மதித்து

உள்ளுறை காண்ட லரிதிதற் கென்று
உரைக்குமோர் திருக்குற ளாகும்

பன்னருநீ திருக்குறள் பாங்குடன் அளித்த
தீமிழ்ப்பெருநர் தெய்வத் திருவள் ளுவர்புகழ்

புகழ்ப் பூந்துணர்
ஈரே முலகும் எங்கணும் பெருகுக
வள்ளுவர் தஇருக்குமள் வான்புக ழெய்துக/
வை, குஞ்சிதபாதம், சென்னை,

ஆசிரிய விருத்தம்
மன்னீயசெர் தமிழ்நீதி நாலின் மேம்
படைவுரை

செய்ம௫ழ்மீ

பன்னருமெந் நாட்டினரு மெச்சமயகத்
தவருநணி

வூட்டிவைக்கும்,

இருக்குறள்வெண்

பாவதனின்

வாய்மைசெறி

சீர்சான்மிக்க

மூறைபிறழமா

தருமநெறி பிடிக்தொழுகு மில்லறமா
தியவியல்கள் சார்பிற்றோய்க்த
இருமையினும் பெருமைதரு ஈன்னூலிர்
மாலைன்றே

யீயம்புமக்து

பொருளின்ப

முப்பாலாய்

வகுத்தருளி யருள்புரிம்த
ஒருமைசவ

முயர்பொய்யர

சொல்கெதுவு

இமிறழ்தாரும்

இயல் பொளிருள்; -:

சர்த்திமிகக் கண்டார்.

..

இவ்வுலகர் தம்மொழியில்
இசைவு றவே கொண்டார்

இருக்குறள்
நா லாகும்
தழைத்தோங்க இவ்வுல£ர்
உழைப்பீர் நன்காகும்.
சாதிகுலம்

பெருக்கமுற நடுகிலமை பிசகாத
வகைபுரியும் பெருமிதங்கொள்
சருக்கமதாய் விளங்கச்செய் போபெரிய
arG hu & gus Bs
செருக்குடனே பிரமாணங் காட்டவல்ல
வுயரியஈம் செல்வ னெங்கோள்.

அருமையறம்

சம்பவர்கள் புநியபல
காண்பரதன் அருமை

தமிம்சாட்டின் தவப்பயன்றுன்

பரிவிமனோர்ந்து

சொன்னயமும் பொருணயமு மிகத்தொனிக்க
வெடுச்தோதுர் தொன்மைசான்.ற
உன்னும் வேதாகமத்தின் கருத்தையெலா
ஈன்குணர

கமழ்ர்திலகு பொன்மலர்போற்கவினாரும் பெருமை

மொழிக்குஙிகர்

முதவாவன்றே.

பண்டித ரத்தினம்

புழலை திருநாவுக்கரசு முதலியார்.

எண் சீரடி யாசிரியவிருத்தம்
பாலையிலே சென்றவர் பருகிடுஈம் குளமே
பருகிடுமக் குளத்திலுறை பண்பு.றுன் மலரே
சோலையிலே வீசுகின்ற தென்றலிளங் காற்றே
தூவுறுமக் காற்றினனி மேவுறுகன் மணமே
காலையிலே தோன்றுகின்ற கதிரொளியே யந்தக்
கதிரொளியிழ் காணலுறு கரிசறுகம் பொருள் மாழ்
சாலையிலே சவினுறுஈற் சாத்திரக்கம் பகமே
சார்வுறுமக் கற்பகத்தின் தனிப்பலமாங் குறளே.

குறவஞ்சி
அமிழ்தாறும் மொழிகள்மிக
வமைந்திலகும் பொழிலே
- அறம்பொருளின் பப்பால்க
ளார்ந்திலகும் எ ஹிலே

பிறப்பென்னும்

சழக்கனையே ஒழித்தார்
சமரசசன்

..-

மார்க்கமதை

யூய்யும்வளை தெளித்தார்
கூதுகொலை கட்காமம்
பொய்களையே

-

வெறுத்தார்

சோம்பல்மிடூ. யஞ்ஞானஜத்
தொடக்குகளை யறுத்தார்
நீதிிபாது யாவருக்கும்
என்பதனைச்

சொற்றூர்

கிலவலஇ விவர்கு றளைப் ...
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திதகல ஈலம்பெருகச்
சந்தனைசெய் குவமே
தேவர் திரு வள்ளஞுவரை
யரவருமுூள் ஞவமே.

அறுசீரடியாசிரிய விருத்தம்
விற் சிறக்கும் தாமரையே

புனலிழ் சிறக்கும் சரகதியே
தேவிற் எமக்கும் சதிரவனே
இருவிற் சிறக்கும் அறிவொளியே
நாவிற் சிறக்கும் தமிழ்மொழியே'
காட்டிற் சிறக்கும் தமிழ்சாடே
பாவிழ் சிறக்கும் வள்ளூவர்டுவண்
பரவே

யென்றும்

_மேலைச்சிவபரி

வா. மியரோ.

ஆ. ம,

சொக்கலிங்கன்.

நிலை மண்டில ஆசிரிப்பா "'
அறம்பொரு ளின்பம்வீ டாகு மென்னும்
அவற்றுள் மோக்க மகம்வாக் கெட்டா
நுவல வொண்ணா நுட்பத் தாமெனச்

துறவற மாகுங் காரண வகையால்
இசைப்ப தல்ல இலக்கண வகையால்
இசைக்கப் படுதல் இல்லை யாதலி

.

திருவள்ளுவர் நினைவு மலர்

aot

னாரண மூன்றே யவத்தை மூன்றே

பூவில் அயனும் இந்தப்
பூமீது வள்ளுவர் தம்
பாவின் ஈயமுரைப்

பூரண சத்தியும் புரமு மூன்றே
மலமு குன்றே மாயையு மூன்றே
சல.மி லினிய தமிழு மூன்றே
யாகலின் வள்ளுவ ராக்கிய குறளை

பாலகனாய் வந்தானோ.

மூப்பா லாக்கி முடித்தன் ரதனை

யெப்பா லாரு மெம்மதத் தினருக்
தத்தம் பொருளைச் சாற்றி உரைத்திட
முத்திக் காதியாய் மொழிந்தன ரம்மா
இத்திற மளித்ச விறைபெரு காவலரீ
புண்டரீ கனாய்மொழி பூர்வ வேதமு
மொண்டமி ழிற்றெரியுத்தர வேதமு
மொன்றே யாதலி னவனிவ னாமென
சீணிலத் துரைப்பது கீலையபே றதனான்
வாறி வாழி மாதானு பங்கி
வாழி திருக்குறள் வாழியன் னோன் சபை
அச்சபைத் தலைவ னமைச்சனும் வாழி
யன்னோர் நடாத்து மி3லகமும் வாழியே.

-செந்தமிழ் ரத்தினாகரம்
வல்லை சண்முகசுந்தர முதலியார்.

"வள்ளுவன் தன்னைஉ லூனுக் கேதந்து
வான்புகழ் கொண்ட

தமிழ் காடு,

யாமறிக்த புலவரிலே கம்பனைப்போல்

வள்ளுவர்போல், இளங்கோ வைப்போல்
பூமிதனில் யாங்கணுமே பிறக்த திலை,
உண்மை பெவறும் புழ்ச்சி யில்லை
ஊமையராய்ச் செவிடர்களாய்க் குருடர் சளாய்
வாழ்கிள்றோம், ஒருசொத் கேளீர்.
சேமமுற வேண்டுமெனில் தெருவெல்லாம்
தமிழ்நூழக்கஞ் செழிக்கச் செய்வீர்,
சிலப்பதி காரச் செய்யுளைக் கருதியும்
திருக்குறள் உறுதியும் தெளிவும் பொருளின்

ஆழமும் விரிவும் அழகும் கருதியும்
எல்லையொன் றின்மை எலும்பொரு எதனைக்
கம்பன் குறிகளாற் காட்டிட முயலும்
முயற்சியைக் கருதியும் முன்புகான் தமிழ்ச்
சாதியை அமரத் தன்மை வாய்ச்ததென்
றுறுதிகொண் டிருந்தேன்.
்
இருதலைக் கொள்ளியினிடையே
:

கவி

பாரஇயார்.

வள்ளுவர் 565 திருமறையைத் தமிழ்
மாதின் இனிய உயிர்நிலையை
உள்ளம் தெளிவுறப் போற்றுவமே-என்றும்
உத்தம ராக ஓழுகுவமே, (இலக்கிய பஞ்சகம்)

(தாலாட்)

வமுக்கள் போக்க வந்தோன்-ஈல்ல
வாழ்வை ஆக்க வந்தோன்
ஐமுக்கம் சாட்ட வர்தோன்- தமிழுக்கு
உயிரை ஊட்ட வர்தோன்.

கவிமணி

தேசிக விநாயகம் பின்ளை,.

. வானுக்குச் செங்கதிர் ஓன்று--புனல்
வண்மைக்குக் காவிரி ஒன்று--ஈல்ல
மானத்தைக் காத்து வாமஎண்ணு மிந்த
வையத்துக் கொன்று இருக்குறள்:
- பாரதிதாசன் (தேனருவி)
ஒன்றே முக்கால் அடியாலே
உலகம் தன்னைக் கவர்ந்ததுவாம்
அன்றும் இன்றும் என்றென்றும்
அருமை பெருமை உடையதுவாம்
உள்ளம் தரய்மை உற்றிடவும்
உயரிய நன்மை பெற்றிடவும்
தெள்ளத் தெளிய உதவுவது

திருக்குறள் திருக்குறள் திருக்குறளே.
இரு.

அழ,

வள்ளியப்பா.

உலகுக் கெல்லாம்

(மலரும் உள்ளம்)

ஒரு நால் இதுவென

பலமொழி பயின்றுள பலகாட் டறிஞரும்
ஏற்றுப் புகழ்ந்து எல்லா மொழியிலும்
மாற்றிப் படித்து மகிழ்த்திட நிம்பதாய்
தமிழ்மொழிக் கழியாச் தனிச்சிறப் 6g
அமிழ்தின் கலமுற அறம்பொருள் இன்பம்
முப்பால் அறங்களை

யாறையுடன்

எப்பா லவர்க்கும் எளி3த

வகுத்து

உரித்தென

தீருக்கவுக் தகுந்த தமிழ்மறை

யாகிய

திருக்குறள் என்னும் தெய்விகப் பனுவல்.”
நாமக்கல் கவிஞர் வெ. இராமலிங்கம் பிள்ளை.
தெள்ளிய சங்கக் கபிலாஈல் லோரான்
செய்யுள் வளஞ்செய்வித் தாய்தென்னி லத்தே
வன்ளுவ

ராலுல

கூட்டினை முப்பால்

வண் கம்ப ராலிரு ளோட்டினை யப்பால்
ஒள்ளிய நெஞ்சம் பெரும்புல வோரால்
ஓரரு ளின்சுவை யுண்ணவும் வைத்தாய்
எள்ளலில் செய்வத நூலேணி யால்வா

Car path நேர்வழி கண்டனை யெம்மேரய்
மகாவித்துவான்

ரா. இராகவையங்கார்,

புகழ்ப் பூந்துணர்

மயங்கிசைக்

கோச்சகக்

கலிப்பா

(தரவுகள்)
தென்றமிழ்த்தாய் செய்தவச்தாற்
சிறப்புள்ள தென்னாட்டில்,
மன்மரபில் வந்துதித்த
மாபுலவோப் / வாய்மைருதல்,
பிறனில்லை விமையாமைப்
பேரறங்க of pA oss gras!
அறனில்லை

யரசியலி

னறிவற்றாு லெனவுணர்க்கது,
பொதுமக்கள் பலர்க்குதவி
புரிந்திடவே, அரசியலிற்

பொதுமக்கள் போற்றமைச்சர்
புகழ்வாழ்வி லமர்ந்தோயே /”
பல்லூழி முத.ற்கணிலே
பலர்பரவத் தமிழ்காட்டில்,

கூட

மக்கடம வாழ்க்கைக்கு
. 1.
வாய்த் இடுக லின்பமதே
மிக்கதென வீட்டுக்கே

யின்பப்பால் விளம்பினையே /
பேரின்ப வடிகிலையா
மகப்பொருளின்

ஈக்காட்டுக் குரியவென்ற
நாவன்மை மிகப்பெரிதே!
பொதுவுடைமைக் கருத்ததனை
யொப்புரவாய்ப் பொதிர்துவைத்த,

இதுபுதுமை யெனவியக்க
வெங்காளு கின்றனையே7

(தனிச்சோல்)

பொல்லாத

காலமெனப்
புரண்டுவந்த கடம்பெருக்கால்,

“crear actos?’
(#f gab)
ரேங்கடுப் --.
நேடின
கிற்பெரு நிலையை
பற்பலர் நினது

கூர்த்தமதி மிசக்கொண்டு
குவலயத்தோர்க் குதவியங்கே
சர்த்தமதி வள்ளுவரென்

இிருப்பெயராஞ் சிறப்பு ற்றாய்
வள்ளுவரென் பெயர்ப்பொருளை
மறர்தர்தோ! தமிழ்மக்கள்
வெள்ளை மொழிப் பொருள் ?கொாள்ள
விதித்துவிது கொடுவிதியே /
தமிழ்மறைநாற் றணிப்பயனாச்
தகைமை கொடு முப்பாலாய்த்

௨ திமிழ்மறையாக் இருக்குறளைத்

_ தனிச்சிறப்பா யெமக்களித்தரய்!

பொருளறியா

aur Aus

பொல்லோர்கள் வடமொழியில்
பபொருளாகு

கா.ற்பொருளே

போட்மினிரென் றேகுரைப்பர்,

பழமையைக்

துருவிக்

கழகம் பலசாண் காலையில், சான்றோர்
பழகு திருக்குறட் பல்கடற் பெருக்கிற்
றமிழார் பலருக் தாவீயே குதித்தே
அமிழ்தெனும்

(தாழிசைகள்)

|

பன்னாட்டு மக்களது
பரந்தபல கொள்கைகளும்

எல்லோனின் கதிர த கஇரள்போ
லிருந்தமிம் மொழித்தாய்க்கும்

எல்லோரும் போற்றுமறை
யிடருஜ்றுப் போய்மறைய,
சல்லார்போம் ஐமிழ்மக்கள்
கருத்திலராய் வாழ்காளில்,
வல்லோய்/ நீ இருக்குறளைதி
தமிழ்மழையாய் வகுத்தனையே!

பெருமையினை

ஓர்ந்தறியார் காமமென
்
,வொதுக்கயதென் பேதமையே

பல்பொரு

சாகச்தே

கொண்டு,

சர்திருத் தம்மெனுர் இருக்கரை சேர்ந்து
வீறுகொண்் டிடயான் வேண்டினன்
மாறுகொ ளயலவர் மாப்பெரு ௩டுவணே.
--இருச்சி புலவர் ௮. நடராச பின்ளை
rer ory ac Gace mor Cor அடியிரண்டும்
என் றலையில் இருத்து மி.
துறைமங்கலம்

இவப்பிரகாச சுவாமிகள்

இருகிலத்தஇும் பெரும்புலவ
இறவாத

அர௫ியலிம்

ராகத் தோன் றி”

புதுதால்கள் இயத்று

பிழையாமல்

ஆண் டுவரும்

அவனி

புரவலரும்

வோரும்

தன்னை

அன்போ

டென்று

இரவலார்தம் கு.றிப்புணர்ர்து வழங்கு வோரும்
ஏத்தவொரு பொதுமறையை உலகுக் Cbs
பரவுபுகம் வள்ளுவனார் கெறியில் கின்று
பாரதனுச் குழைத்திடுவோம் வாரீர் வாரீர்.
புலவர் ஆ. பொன்ணுசாமிப், பிள்ளை

திருவள்ளுவர் நினைவு மலர்

அ

வாதபுரீச
திருவாய்

முப்பால்களை,
எசிலர் கோவை
ராகிய மாணிக்கவாசக சுவாமிகள்
மலாந்தருளிய

கோவை

திருச்சிற்றம்பலக்

யாருஞ் சங்கத்தவரைப் பங்கப்படுத்தி அழித்து
விட்ட தெய்வப் புலமைத் திருவள்ளுவ நாய
னரது பொய்யாமொழித் திருக்குறளுமென்று
மயங்கித் தடுமாறுப** இவ்விரண்டும் நம்
தமிழ் வேதழென்றாவது, சிந்தித்தாரில்லை.”
_.௫. வை. தாமோதரம் பிள்ளை
தமிழ்நூற் பதிப்பாளர்.

“*தெய்வப்புலமைத் திருவள்ளுவர் தம் தேசுய
ரில்லாள் வாசுகி என்னும் மாசற்றொளிரு

விளக்கொத்தவள்,

பொற்பு

விளங்கிக்

மணி

கற்பு

வழுவாதில்லறம்" நடத்தி | இன்புற்று வாழ்ந்து,
மாண்்*ப்ளொ்ப்்” - மமானத்திற்
கொடுபோய்த்
தகன சமுஸ்கார நீ” "தான்- செயப்படுகையில்
நெடுநாள் நகமுஞ்' "சீதையும் போலவும், உட

லும் உயிரும் போலவும் மனமொத்துப் பிரிவற்
றிருந்த அருமை மனைவியைப் பிரியவேண்டி
வந்தமைபற்றி
அவர்
துக்க
சாகரத்தில்

ஆழ்ந்து கண்ணீர் விட்டார்.
தில் தாமரையிலை

யோசிக்கு மிடத்

நீரும் புளியம்

பழமும்போல

மனைவாழ்க்கையில் ஓட்டியும் ஓட்டாத

மகாத்மா

வாகிய
gigi. அத்த. மாதர்க்கரசியின்
நற்குண நற்செய்கைகளாலல்லவோ அப்படிப்
பரிதபிக்கும்படி வந்தது ?'”
எுவீராசாமிச்

செட்டியார்,

(“*விரநோதரச மஞ்சரி”)

“திருக்குறள்
பொருளின்பம்
கொண்டு அறங் கூறி'வீட்டியல்பு
டிய தத்துவ ஞான

ரூர்லாம்

அகப்படக்
நன்று நாட்

உத்தரவேதமென்

புதெத்றென உண்ர்தந்துகொள்க.”
சபாபதி

நாவலர்,

“வள்ளுவர் நூலிலே யாவர்க்கு மங்கீகார
மாகிய பொருட் சிறப்பும் இலக்கிய இலக்கண
வனப்பு

மமைந்து

காலத்திலேயே

அது

கிடத்தலினால்

பிரமாண

வள்ளுவர்

நூலாகத்

தொடங்கிவிட்ட து. மலைவுவரு மிடங்கடோறும்
*இது வள்ளுவன். 'மொழி*யென்றால் அவ்வள

வில் மலைவு. "நீங்கிவிடும்: கண்ணுதல் கவியிலுங்
குற்றங் கற்பித்த நக்கீரரே தமது இறையனாரகப்
பொருளுரையிலே
குறளைப்
பிரமாணமாக
எடுத்தாண்டு
போயினரென்றால்
மற்றோர்
கொள்வது
புதுமையாகாது...... இலங்கையை
வெத்தி, கொண்டு இற்றைக்கு இரண்டாயிரத்

தறுப்து' வ்ருஷ்ங்கள்க்கு முன்னர் அரசு புரிந்த

சோழமண்டலத்தானாகிய ஏலேல சிங்கனுடைய
பெளத்திர பெளத்திரனுக்குப் பெள த்திரனாகிய
ஏலேல சிங்கன் என்னும் பிரபுவுக்குத் திருவள்
ளூவர்

நணபினரென்றும்

அப்பிரபுவினது

கலமொன்று கடலோடி மீண்டுவந்து, பாரிற்
பொறுத்து மிதவாது கிடந்த போது திருவள்
ளுவர்,
:“ஏலேலையோ!?”'
வென்று
கூறித்
தொட்டபோது
மிதந்ததென்றும்.
பாரமிழுப்
போர்
இன்றும்
“ஏலேலையோ!'”
வென்று

சொல்லி யிழுப்பது அன்று தொட்ட வழக்கென்
றும் கன்ன பரம்பரை...சிங்கன் என்னும் பட்டப்

பெயர்

சோழமண்டலத்திலுள்ள

வந்தது

தன்

மரபினர்

இவனுக்கு

இலங்கையரசு

காலத்தப்பெயரோடு

பெற்ற

விளங்கினாமையாற்

போலும்........ திருவள்ளுவர்க்கு

முன்னும்,

முனிவரும் புலவரும் அறம் பொருளின் பமென்
னும் முப்பாற்பொருளு மொருவா றெடுத்துக்
கூறினரேனும்,
அவரெல்லாம்
திருவள்ளு
வரைப் போலக் கேட்டார் நெஞ்சினுட் பாய்ந்து
பதிகொள்ளுமாறு சொல்லுஞ் சொல் வன்மை
யும் சாதுரியமு முடையரல்லர். “எழுத்து முத

லாய

விலக்கணமெல்லாம்--பழுத்தினி

கும் பள்னி'”

என்று

புகழப்பட்ட

துறங்

திருக்குறட்

சிறப்பு எழுத்திலடங்குவதன்று:””
--ஆ.

முத்துத்தம்பிப் பிள்ளை,

(“அபிதான

“திருவள்ளுவர்

கோசம்?)

ஓதாதுணர்ந்தவர்;

திரு

மயிலையிலிரு ந்தவர்; நெசவுத் தொழில் மேற்
கொண்டவர்... இவர் ஓருநாள் நெசவு நெய்து
கொண்டிருக்கையில் வாசுகியாரைப் பார்க்கும்
படி அவர் தாய் வீட்டினர் இடித்த அவலிளைக்

கொண்டுவர,

சிநிது

இவருக்குக்

நெய்கையில் அறுந்த இழையை

முறுக்கி முன்

கொடுப்ப,

அதிற்

அதக

வாயிலிட்டுக்கொண்டு

னிலுந் திடமாயிருக்கக் கண்டுபிடித்துப் பச்சை
வடமாக நெய்தலை மாற்றியவர்.”
_ஈக்காடு. இரத்தினவேளு முதலியார்.
(சிறப்புப் பெயரகராதி”)

“திருவள்ளுவரைச் சைதர், தம்
ஏளாசாரியார்

என்பவர்

என்பர்.

மதத்தவரில்
இவரைத்

திருவள்ளுவ மாலையிற் புகழ்ந்திருத்தலன்றிப்
பொய்யாமொழிப்

புலவர்

முதலியவர்

பிற்

காலத்தும் புகழ்ந்து இருக்கின் றனர்.
ஆ. சங்காரவேலு முதலியார்.
“நாயனார்

கிற்கு மேலான

தம்

வாய்மொழியானன்றி

அறத்தைத்

தாமே

உல

ஓழுகியும்

புகழ்ப் பூந்துணர்

காட்டினார்.

துறவறத்தை

நன்கு

மதித்தும்

சில ஞானக் கள்ளர்களைப்போல் அத்துறையை

நாடாது இல்லறத்தினின்றுமே பிறவிக்கடலை
நீந்தலாகு மென்பதனைக் காட்டி எந்நிலையின
ராயினும் தத்தம் நிலைக்குரிய தொழிலைச்செய்து
உயிர்
வாழ்வதே
மேலான
ஓழுக்கமென
உழைப்பின் பெருமையையும் புகட்டி, யாவர்
மாட்டும் அன்பு பூண்டொழுகுவதே மேலான
அறமெனவும் நாட்டி, மனத்துறக்கமடைந்து
தெய்வ பக்தியிற் சிறந்து அவருடைய அதீத
பக்குவ நிலையை விளக்கி நின்றார். ஓர் ஆங்கி
லேய சரித்திரக்காரர்,
“உலகிற் பெரியோ
ரெனக் கொண்டாடுபவரெல்லாம் சில குற்றங்
குறைபாடுள்ளவர்களாகக் காணப்படுகின் ரர்”?

என்றனர்.
காளிதாசப் புலவரும்,
*வெண்்
ஊணிலாவிற்
களங்கமிருப்பது
குற்றமாயி
னன்றோ அம்மேன்மக்கள்
குற்றமும் குற்ற
மாகும்??? என்றனர். இவ்வுரைகள் உலகிய
லுக்கு எவ்விதமாக
ஐஓப்பினும்,
இக்குற்றம்
குற்றமேயென நாயனார் தம்மொப்பற்ற புனித

வாழ்வினால் நிலை நிறுத்தினர்.

கிணயும்

நினைத்தலும்

விதப் பற்றுக்களையும்

தும் அன்பு

செய்தலுமின்றி

களைந்து

எவ்

எவ்வுயிரிடத்

பூண்டொழுகுவது அருமையினும்

அருமையன்றோ? அவ்வித
மையும் அல்லவோ
ஜே,

எவ்விதத் தீங்

அருமையும்

பெரு

நம் நாயனாருடையன?”?

எம். நல்லசாமிப் பிள்ளை,

*கடைச்சங்கத்தார்
காலத்துச்
செய்யப்
பட்டன “எட்டுத்தொகை' என்ற நூற்றொகையு
ளடங்கிய எட்டு நூல்களும் 'பத்துப்பாட்டும்”
“பதினெண் கீழ்க்கணக்கு”மாம்.
இனி இவற்
அடங்கியதாய்ச்

படாது,

சங்கத்தாராற்

திருவள்ளுவனாராற்

சங்கத்தாரான்

அங்கீகரிக்கப்

செய்யப்

செய்யப்பட்டுச்
பெற்ற

திருக்

குறள் என்ற அரிய நூலும் இவ்வாதி காலத்த
தாம்.
(கி. பி. 100க்கு முற்பட்டது) இதனை
மேற்கொள்ளாத
நூலும் புகழாத மாந்தரு
மில்லை,”
வி. கோ. சூரியநாராயணசாஸ்திரியார், பி. ஏ.
“நமது நாட்டில் ஒன்றோடொன்று
மாறு
படும் சமயங்கள் பலவுளவேனும், அச்சமயத்
தினர்
யாவரும்
திருக்குறளை உச்சிமேற்
கொண்டனர்,”

** நாயனார்

.

சகலமதங்களின்

சாராம்சங்களை

யும் மிகவும் சுருக்கமாயும், அழகாயும் சொல்லு
தி. சிக

எவற்றிற்காகக்

கிறிஸ்தவர்கள்

கிறிஸ் துவைக் கொண்டாடுகின்றனரோ
நாயனார்
சென்ற
வழியெல்லாம்
கின்றன.
6,

8. ௪னிவாசப்

அவை
Asm
பிள்ளை.

(“தமிழ் வரலாறு”)
“குறளுக்கு வெகுகாலத்துக்குப் பிற்பட்டன
சிலப்பதிகாரமும் மணிமேகலையும் என்பதும்,
இவ்விரண்டும் இயற்றப்பட்டதன் பின்பே நற்
றிணை, குறுந்தொகை முதலிய தொகை நூல்
கள் தொகுக்கப்பட்டனவென்பதும் தெளிவா
கின்றன,”
“இப்போதுள்ள
திருக்குறள்

தமிழ்

இலக்கியங்களுள்

முற்பட்டதென்பது

சாலும்; ஆயி

னும், அதற்கு முற்பட்ட தமிழ் நூல் வேறொன்று
மில்லயோ

என்னில், கூறுதும்; தொல்காப்பிய

மென்னுந்

தமிழிலுள்ள

பேரிலக்கணம் திருக்

குறளுக்கு முற்பட்டது. ஆராயுமிடத்துத் தொல்

காப்பியர் கூறிய விதியின்படியே திருவள்ளுவர்
தமது குறளை இயற்றி உள்ளாரென்பது விளங்
கும்.
அதுவுமன்றித் தொல்காப்பியருடைய
சொற்களையும்
பொருளையும்
திருவள்ளுவர்
தமது சூறனில் எடுத்தாண்டிருப்பதும் புலப்

படும்.”

இ,

பி.ஏ,,பி.எல்.

(**திருக்குறள்--வீட்டின்பால்?)

றுள்

கின்றவர்.

ae

த. கனகசுந்தரம் பிள்ளை பி.ஏ.

₹ நாயனார் தமக்கு முன்னுள்ள நூல்களிற்
சிறந்திருந்த பொருள்களை எடுத்துக்கொண்
டாராயினும் அவருடைய

மதி

நுட்பத்தினாலே

அவை ஒவ்வொன்றினிடத்தும் ஓட்டிக்கொண்
டிருந்த மாசைத் துடைத்துப் பேரொளி வீசும்
படி செய்தார். சமயவாதிகள் கூறியவற்றையும்
அவ்வாறே சமயக்கறையை நீக்கி யாவருக்கும்

பொதுவாகச் செய்து
மென்மையும் நயமும்
பொருந்தச் சுவையை யூட்டிச் செய்துள்ளார்.
குலப்பெருமை
கூறுவோர்
கூற்றுக்களையும்
அங்ஙனமே எடுத்தாண்டு ஓழுக்கப் பெருமை
யினையே மிகுத்துக் காட்டிக் குலச்செருக்கைக்
கவிழ்த்தார். எப்பொருளும் அவர் கைப்பட்ட
மட்டிலே

பொன்னாகத்

திகழ்ந்து

விட்டது.

மொழி,
பொய்யாமொழியே;
அஃது சன்றும் பொய்த்தல் இல்லை. அன்றும்
உண்மை
உண்மை

இன்றும்
மற்றெங்கும்

அருளிச்செய்த
போல்வது.

உண்மை;
உண்மை.

திருக்குறன்

அதன்

ஒளி

இங்கும்
தாயனார்

இரத்தின தீபம்

என்றும்

தின்று

௬௮

திருவள்ளுவர் நினைவு. மலர்

நிலவுவது.

ஐவ்வொரு

குறளும்

ஒவ்வொரு

ஒவ்வொன்றும்

ரகப் பொருளுரை”, மாணிக்கவாசகப் பெரு
மான்
அருளிச்
செய்த
-திருச்சிற்றம்பலக்

உணவுப் பொருள்களுக்குச் சுவை மூட்டு
வதுபோலவும் துகர் பொருள்கட்கு மணமூட்டு

கோவையார்” முதலான நூல்களைப்
பயின்
ரர்க்கன்றி ஏனையோர்க்கு எளிதிற் பொருள்
விளங்குவதன்று.
பரிமேலழகியார்
அதற்
கெழுதி மிருக்கும் உரையுஞ் சுருக்கமாகவே

மாணிக்கம் என்னலாம். அவை

விலை மதிக்கலாகாதவை.

்

வதுபோலவும் புலவர் திருக்குறளைக் கொண்டு

தம் நூல்களுக்குச் சுவையும் மணாமும் கனட்டு
வர். வெற்றெனத் தொடுக்கும் தம் பாடல்களுக்

யிருத்தலால்

அவ்வுரை

கொண்டும்

வாமி வேதாசலம்,
(மறைமலையடிகள்)

குத் திருக்குறளால் அணி பூட்டுவர்.
.. *இம்மட்டோ, திருக்குறள் தோன்றியதும்
ம்க்கள்: எல்லோரும் அதனைத் தமிழ் மறை
என்றும்

பொது

அ.ந்தணர்

மறை

என்றும்

மூடிவைத்த

போற்றினர்.

ஆதிமறை

எமக்கு

வேண்டா என்றனர். வேதம் ஆற்றலிற் குறை
யுமென
மறையாக வைக்கப்பட்டது.
திருச்
குறளோ, சொல்லச் சொல்ல ஆத்றலில் ஏற்றம்

பெற்றது.
னுக்குப்

“திருக்குறள் ஓன்று கற்றால் ஒருவ
போதும்.

தமிழை

அறியலாம்;

உல

கத்தை அறியலாம்;
வாழ்க்கை உண்மையை
அறியலாம்;
மறுமையை
அடையலாம்; வீடு

பேறும் எனிதிலே தானே வரும். இதற்கு உயர்
பிறப்பு வேண்டா; தீகைஷை வேண்டா? சம்ஸ்
காரம் வேண்டா;
இடையிலே
ஒரு
குரு
வேண்டா.
ஆ!
ஆ! இதன்
பெருமையே
பெருமை! இதனைப் பாடிய புவைரே புலவர்!
இவரே தெய்வப் புலவர்! இவரே பெரு நாவ
வர்! இவரே முதற்பாவலர்! அந்தணர் ஒரு

குலத்துக்கு ஒரு நீதி வகுத்தார்.

தகையோ
மிளா?

எம் பெருந்

யாவர்க்கும் நீதி இன்றே என நாட்

என்று

புலவர்

புகழ்ந்தனர்.

மக்கள்

களி துன்னி ஆரவாரித்தனர். அன்றும் யாவ
ரும் போற்றினர்;
இன்றும் யாவரும் போற்று
கின்றனர்; என்றும்
யாவரும் போற்றுவர்.
ஆனால், வேதத்தின் நிலை என்னே! அன்று
அதனைப்

போற்றினார்

பலர்!

போற்றுவார் சிலர். நாளை
வார் இலர்.?”
_ . மணி.

இன்று

அதைப்

அதனைப்

போற்று

இருநாவுக்கரசு முதலியார்.

எம்மொழியினுசூ
மொழியிலுள்ள

பமமொழிக்குச்

சிறப்பாய்

நாடக வழக்குப் பற்றிச்
ரகலின்,

கணம்,

அது,

நக்கீரனார்

உரிய

அகப்பொருள்

செய்யப்பட்ட

தொன்

தொல்காப்பியப்பொருளிலக்

அருளிச்செய்த

“இறைய

செம்மொழியாய

நூல்கள்

அற

யறிவுறுத்துவதிற் சிறந்து

பது முகமனாகாது.

நூல்களுள்

தமிழ்

முதலியவற்றை

நிற்கின்றன

என்

நிற்பது

திருக்

தென்றமிழ் மொழியிலுள்ள

முனைப்பட்டு

குறளே. இதனை மறுப்பார் யாரும் இல்லை. இத்
திருக்குறள் திருக் கயிலாயத்திற்குச் சென்ற
நூலில் (ஞானவுலா) மேற்கோளாகக் கரணப்
படுவது.
எச் சமயத்தினரும்
மறுக்கொணா
உண்மைகளையுடையது.
எக்காலத்திற்கும்

ஐத்துவரும்

இயல்பி

னது. எண்ணில் வகைக் கவிஞரும் தம் நூல்
ஏற்ற முற எடுத்த் சொல்லையும் பொருளையும்
உடையது.
பல்லுரைகாரரும்
பரிந்தெடுத்த
பாங்கினது. ஞான நூலார் பலர்க்கும் நல்கிய
பொருளது.
எவ்வறத்தினரும்
தள்ளாரும்
கொள்ளுந் தருமத்தது. ஏனை நூல்களை வாசிக்
குங்கால் வரும் ஐயங்களை

அகற்றும் ஆசிரியத்

தன்மையது.
பலமொழிகளில் பெயர்க்கப்பட்
டிருப்பது.
வேற்று மொழி வல்லார் காணாத
விளக்கத்தது.

வேற்று

மதத்தலைவரும்

கண்

டறியாத நுண் பொருளது.
செந் தமிழின்
மேலாந்தரத்தது.
சொல்லினுலப்புருச் சீர்த்தி
யது.
--இருப்பாதரிப்புவியூர் ஞானியாரடிகள்.

மொழிக்கேற்ற

மொழி.
“தெய்வப் புலமைத் திருவள்ளுவ நாயனார்
அருளிச்செய்த 'திருக்குறள்” நூலின் இறுதிப்
பகுதியாகிய
'இன்பத்துப்பால்?
செந்தமிழ்

அதன்

பொருளை எல்லாரும் விளங்கல் ஏலாது.”

செய்தி:

செய்திக்கேற்ற

தமிழுக்கேற்றது திருக்குறள்.

குறளுக்கேற்றது தமிழ்.
மணம்,
மாறு
அழகு,

மாரு இளமை,
இம் மூன்றும்;

திருக்
மாரு
இவ்

விரண்டினுள்ளும்
இயைந்து
கிடக்கின்றன
தமிழால் குறள் சிறந்து
விளங்குகின்றது.
குறளால் தமிழ் சிறந்து
விளங்குகின்றது.
என்று

கூறுதல் மிகையன்று.
வெ,

௬.

சுப்பிரமணியாச்சாரி,

Hsp User
. பழந்தமிழர்
இயற்கையோடு
இயைந்து
வாழ்ந்தவர். அவர்தம் வாழ்வுத் துறைகள்,
பலதிற ௮க நூல்களாகவும் புற நூல்களா
ae

பின் வந்தவரால் எழுதப்பட்டன.

- அகமும் புறமும் அறிவுறுத்துவன மூன்று:

அவை: அறம், பொருள், இன்பம் என்பன. '
வாழ்வுக்கு அகமும்
வேண்டும்;
புறமும்
வேண்டும்.
அகத்தின் உயிர் இல்லறம். புறத்
தின்

உயிர்

பொருள்

பொருள்.

இல்லறத்துக்குப்

இன்றியமையாதது.

பொருளை

நேரிய

முறையில் பெறுதற்குக் கல்வி, தொழில்,
முதலியன தேவை.

_ வாழ்வுக்குரிய

அகத்தையும்

அரசு

புறத்தையும்

விரித்துக் கூறும் நூல்கள் பல.

அவைகளுள்

சிறந்தது திருவள்ளுவர் அருளிய திருக்குறள்.
. திருக்குறள், வாழ்வுக்கு ஆக்கந்தரும் மெய்ம்
மைப்

பொருளைக்

கூறுவது.

மற்றப்

மைச் சிறுமைகளைக் கூறுவதன்று,.
ஓரு

நூல்

தாகாது.
யது.

ஓர்

இனத்தார்க்கு

அது,

இத்தகைய

மட்டும்

மன்பதைக்குரிய

- இப்பொழுது

பொய்ம்

உலகம் பலவகையில்

பிணங்கி இடருற்று வருவது கண்கூடு.
குக்

காரணங்கள்

அவைகளுள்

பல

பிரிந்து

இதற்

சொல்லப்படுகின்
றன.

ஓன்று,

போதிக்கும் நூல்கள்

உரிய

பொதுமை

பிரிவு

பிணக்குகளைப்

பரவுவதாகும்,

தற்கால

இடரைப் போக்கி, இன்ப நுகர்தற்குப் பொது
நூல்களைப் பயிலுவது

திருக்குறள்

தமிழ்மொழியில்

பெரும் பொதுமறை.

பொருள்கள்

நலம்,

தொடர்புடையார்

இன்னவாறு

என்று கற்பிக்கும்
பட்ட நூலாகும்;

ஐழுகுதல்

மாட்டும்
eae

=

நூலே யாவற்றினும்
அதுவே. உயிர்களை

விக்கும் பான்மையுடையது, ஆயின், அப். பெநி

றித்தர்ய நூல்தான் யாதெனில், அதுவே திருத்
தகுசீர் தெய்வத் திருவள்ளுவர்
புயாவற்ற

ணயோ

அருளிய ஒம்.

மாணிக்கத் திருக்குறளாகும்;

வெனின்,

கருவி.

என்.

நூல்களும் . கலை

ஞானங்களும் மனித வாழ்க்கைக்கு இன்றியமை.
யாத் துணையவாயினும், அவையளைத்தை
ம்
தராசின் ஓரு தட்டிலிட்டு. உயிர்க்குறுதி பயப்ப/

தாய திருக்குறட்
a ae”

செந்தமிழ் நூலை, மற்றோர்
திருக்குறள்

சிறப்பினால்

தாழ்ந்து

தட்டு- பொ

திற்குமெனில்,

ட்

கு

யாகாது.

அறம், பொருள், இன்பம்-இம் முங்பொருகிள்
யும் இரிடத்தே இயையச்
சேர்த்து விரிக்கநி
பாலதைவிரித்தும், சுருக்கற்பாலதைச் சுருக்கி,
யும் அரும் பெறல் மணிகளை யொருசிறுபேழை
யினகத்துப் பொற்புற
வைத்தாங்குக்
கவிண்
பெற மிளிரு மிவ்வருமைத் திருக்குறள்போன்.ந

ஒரு நூல் எம்மொழியிலும் காண்பதரிது: எப்
பாலவர்க்கும்
எவ்வெக்காலத்தும் . உயிர்க்
குறுதி

பயப்பனவாய

விளக்கி

அவரை

பொருள்களை

யுய்விப்பதே

இன்புற

இத்தொன்னு

லின் மாட்சி.
ஸ்ரீ சுவாமி விபுலானந்தர்,

யாழ்ப்பாணாம். 2

உலகைக் கூறுபடுத்தும்

அதன்கண்

இல்லை.

உலகை

மறையை
மன்பதை
பயின்று ஓருமை இன்
் பத்தை நுகர்வதாக,
“ *யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர்” என்பது
பழந்தமிழர் கொள்கை.
இக்கொள்கை திருக்
குறளாகப் பரிணமித்தது.
மன்பதைக்கென ஒரு பொது
ளிய திருவள்ளுவரைத் *தமிழ்
மட்டும் வழுத்தாது, உலகுக்கு

மறையை ௮௬
மணி: என்று
ஓளி வழங்கத்

தமிழ் நாடளித்த *வான் மணி” என்று வழுத்து
வள்ளுவன்

அவன்

பிறந்த ஒரு

ஐருமைப்படுத்தும்
செவ்விய
பொருள்கள்
அதன்கண் மிளிர்கின்றன. இப்பெரிய பொது

வீர்மாக.

“பல்வேறு வகைத் தொடர்பு பெற்ருனொரு

னுக்கு ஓவ்வொரு

தன்னை

உல%ூனுக்கே

தந்து வான்புகழ் கொண்ட தமிழ்நாடு?என்றார்
பாரதியாரும்...
இரு. வி. கலியாணசுந்தர முதலியார்.

திருக்குறள் என்னும் நூல் கடவுள்

cite

உண்டென்றும்,
உண்டென்றும்,

. எண்ணில்லாத
உயிர்கள்
ஆணவம்,
மாயை, -கன்மம்

ஆகிய

மலங்களும்

மூன்று

துறக்கம்

நிரயம்

உண்டென்றும்,

உண்டென்றும் கூறுத

லானும், தேவர்கள், அலகை, மறுபிறப்புக்கள்
உண்டெனக்
கூறுதலானும், முத்தியடைதற்
- குரிய சாதனங்களைக் கூறுதலானும், மனமொழி.
மெய்களாற்
செய்யப்படும்
வழிபாட்டைக்
கூறுதலானும்,

பெத்த

நீக்கமும்

முத்திப்

பயனும் கூறுதலானும், முத்தியிலும் முப்பொரு
ளும்

முதல்வன்

உபகாரமும்

உண்டென்று

கூறுதலானும்,
அடிசேர்: முத்தியாகிய சித்
தாந்த முத்தியைக் கூறுதலானும் இருவள்ளுவ நாயனார் சித்தாத்த சைவர் என்பது தேற்றம்...
ஸ்ரீ வாலையானந்த. சுவாமிகள்.

bs

௪௦

திருவள்ளுவர்

_ திருவள்ளுவரின் மகிமை
தமிழ்நாட்டிலல்
லாமல் மற்றத்தேசங்களுக்கும் நன்றாய்த் தெரி
யும். அப்படிப்பட்ட மகானின் தினத்தை அவ
ரது

நாட்டில்

இதுவரையில்

கொண்டாடாம

லிருந்தது நாட்டிற்கே ஒரு பெரிய குறை. இனி

மேலாவது
தமிழ்நாட்டில்
வருஷந்தோறும்
இந்நாள் கொண்டாடப்படும்
என்று நம்பு

கிறேன்.
டாக்டர்

திருக்குறள்,

நூல்

சிறப்பாலும் மிகவும்
றது.

காவியம்.

நூற்பகுதிகளில்
யாகும்.

பழைய

ப.

சுப்பராயன்.

அமைப்பாலும்

உயர்வுடன்

சரித்திரம்,

நீதிநூல்

நீதிநூலியற்றல்

நூல்கள்

உரைச்

விளங்குகின்
எனும்

அருமை

சிறப்பியல்புடன்

பொலிகின்றன.
தற்கால
ஸ்தல
புன்ணக்
குப்பைகள் ஒருவகை அமைப்புமின்றித் தமிழ்
நலனுமின்றி, ஓழுக்க நெறிக்கு மாறுபாடு செய்

யும் வகையில் வழுப்பட

மாறுபட்ட

முறையில்

தெளிவின்றி எழுதப்பட்டிருக்கின்றன.
காமந்
தகன், கெளடல்யர்
ஆகியவரின் சம்ஸ்கிருத
அர்த்த சாஸ்திரங்களினும் குறள் மிகச் சிறப்
புடையதாக விளங்குகின்றது. அவைபொருள்
களை மிகைபடக் கூறுகின்றன.
ஆனால், குறள்
வரையறை
செய்து எழுதப்பட்டிருக்கின்
றது:
நூலின் ஒழுங்கு பெரிதும் பாராட்டற்பாலது.
ஆசிரியா், ஒவ்வோர் இயல்பையும்
அழகாக

வகுத்துரைக்கின்றார். இலக்கணங்களை இனிது
எடுத்துக் காட்டுகின்றார்.
பயனை
விளக்கு
கின்றார்.

எதிர்

எடுத்துரைக்கின்றார்.

மறையாகத்

தீங்கிண

உவமவணி,

தன்மை

நவிற்சியயி
இரண்டிளையுந் திறம்படப் பல
இடங்களில் விளக்குகின்றார். அகப்
பொருட்
சுவையில்
திருக்குறள்
மிகவும்
மேம்பட்டு
விளங்குகின்றது.

_ இனித்

திருக்குறளில்

ஓரு.

சிறப்பான

பொருளை ஆராய்வோம்?
அது குறளில் ஆரி
யர் ஆசாரம்,
வேத
வழக்கு
ஆகியவை
உண்டா
இல்லையா
என்பதே. தமிழில் வட
சொற்கள்
தொல்காப்பியர்
காலத்திலேயே
கலந்துவிட்டன. . அப்பொழுதே
வடசொற்
கலப்பிற்கு . இலக்கணமுஞ்
செய்யப்பட்டிருக்
கிறது.
பழைய
நூலான
கலித்தொகையில்
**சடை'? என்ற
வடசொல்
வழங்கப்பட்டிருக்
கிறது.
ஆரியர் ஓழுக்கங்களையும் வேத வழக்

கிளையும் சில நூல்கள் நீண்ட நாளாக ஏற்றே
வந்திருக்கின்றன.
பிற்காலத்து
நூலாகிய

திருக்குறளில் வள்ளுவனார் தமிழர்க்கு
€

ஓத்த

நினைவு மலர்
ஆரியக்

கொள்கைகளை

எடுத்து

ஆண்டிருக்

கின்றார். திருக்குறள் ஆரிய வழக்கொடு உடன்
பட்ட நூலே.
தனித் தமிழர் கொள்கைகளைக்
குறிப்பது மட்டுமன்றி, ஆரிய வழக்குகளையும்
எடுத்தாளப் பின்
வாங்கவில்லை.
எடுத்துக்
காட்டாகப் பல குறள்களைக்
குறிப்பிடலாம்.
“அவி சொரிந்தாயிரம் வேட்டல்?? எனுங் குறளில்
அவ்வாரிய
வழக்கின் பெருமையினை நினவு
கூர்கின்றார்.
“ஆபயன்
குன்றும்
அறுதொழி
லோர் நூன்மறப்பர்?? எனுங் குறளில் ஆரியா
பெருமை கூறப்பட்டிருக்கின்றது. “மறப்பினும்
ஓத்துக் கொளலாகும்”? எனுங்
குறளில் பார்ப்
பனர் நிலை குறிக்கப்படுகிறது.
“*தென் புலத்
தார் தெய்வம் விருந்து ஒக்கல்”? எனுங் குறளில்
ஆரியரது இறுதிக் கடன் குறிக்கப்படுகிறது.
வாழ்நாளின் பின் மறுபிறப்பு உண்டென்பதை
யும், இறந்தார்க்குச் செய்கடன் குறித்தும் இக்
குறள் எடுத்துரைக்கின்றது.
பண்டிதமணி மு. கஇரேசச் செட்டியார்.
பெருங்காப்பியங்களால்
அறியப்படும் நீதி
களைச் சுருக்கமாகக் கூறும் அழகினைப் பெற்றி
ருத்தலால் இதன் செய்யுட்கள் காப்பியப். பண்
பாகிய பாவிக அணிக்கு மாறனலங்கார உரை
யாசிரியரால்
உதாரணமாகக்
காட்டப்பெற்
றுள்ளன.
எல்லா
நாட்டினருக்கும்
எல்லா
மதத்தினருக்கும்எல்லாக்கொள்கையினருக்கும்
இன்றியமையாத வாழ்க்கை ஓழுக்கங்களை மிக
வும் தெளிவாக
எடுத்துக் கூறும் பெருமை.

வாய்ந்தது இந்நூல்.
தமிழ்நூல்களிற் சிறந்தன இவை

யென்று

கூறுகையில் இலக்கணக்கொத்துடையார்
குறளை நடுநாயகமாக வைத்திருக்கிறார்.

திருக்

இந்நூலிலுள்ள பாக்களைத் தங்கள் தங்கள்
வாழ்க்கைக்கு வழிகாட்டியாகக் கொண்டு ஒழுகி
வந்த பெரியோர்கள் பலர்; எனக்குத் தெரிந்த
வர்களுள் கும்பகோணம்
காலேஜ் பிரின்ஸி
பாலாக
இருந்த
ராய்பககூர்
தண்டலம்
கோபலராவ் அவர்களும், என்னுடைய ஆசிரிய
ராகிய
மகாவித்துவான். ஸ்ரீ மீனாட்சிசுந்தரம்
பிள்ளையவர்களும், கும்பகோணம் காலேஜில்
தமிழ்ப் பண்டிதராக இருந்த ஸ்ரீசி. தியாகராஜ
செட்டியாரவர்களும்,
ராய்பகதூர்
பூண்டி
அரங்கநாத முதலியாரவர்களும் முறையே,

* அருமை யுடைத்தென் றசாவாமை வேண்டும்
. பெருமை

முயற்சி தரும்

புகழ்ப் பூந்துணர்
‘6

தறுத்தார்க்

கொருகசாளை

யின்பம்

பொுத்தார்க்குப்

நூல்களின்

வாகச் செலச்சொல்லித்

நுண்பொருள் காண்ப தறிவு” [ தான்பிறர்வாய்
₹ பலசொல்லக்

காமுறுவர் மன்றமா சற்ற

என்னும்
குறட்பாக்களைத்
தங்கள் தங்கள்
வாழ்க்கைக்குக்
கடைப்பிடியாகக்
கொண்டு
ஓழுகிவ ந்தார்கள்.
__மகாமகோபாத்யாம தாட்சிணாத்யகலாநித
டாக்டர் ௨. வே. சாமிநாதையர்,

கடைச்சங்கத்தார் நூற்றிரட்டுக்களில் திருக்
யாவருக்கும்
குறளும் ஓன்றென்பது தமிழர்

அத்திரட்டு

நூல்களுள்

ளும் வள்ளுவர் நூல் தலை சிறந்ததென்பதற்கு

இடை நெடுங்காலம் பிற பலநூலும் வழக்கிழ
நீ
தொழியவும், என்றும் பிரபல நூலாகக் குறள்
நின்று நிலவியதே போதிய சான்றும்.
எனவே
சங்கப் புலவர்
பலராலும் எடுத்
தாளப்படும் குறள் அவர் தமக்குக் காலத்தான்
முந்தியதாதல் ஒருதலை.
அன்றியும் கடைச்சங்
கப் புலவரான சாத்தனார் பொய்யில் புலவன்
பொருளுரை”யெனவும்,
ஆலத்தூர்
கிழார்
“அறம் பாடிற்றே” எனவும் குறளையும் அதனா
சிரியரையும் போற்றிப் பேணாக் காணும் நாம்
குறள் மெய்ம்மறையென
இப்பழம்புலவராற்
வும், அதனாசிரியர் பொய்யா அறக்கடவுளென
வும் பாராட்டப்படுதற்கு வள்ளுவரின் மெய்ப்
பெருமை

அப்புலவருக்கு

வெகு

நீண்ட

காலத்

நிலைபேறடைத்திருக்க
முன்னே
துக்கு
வேண்டுமென்பதை
எனளிதிற்றெளியலாகும்.
நமக்குக் கிடைக்கும் சங்க
நூல்களெல்லாம்
இயற்றப்பட்டன
புலவராலேயே
கடைச்சங்கப்
சில புறப்பாட்
இல்லை,
எனக் கொள்ளற்கும்
புலவரா
இடைச்சங்கப்
டுக்களும் கவிகளும்

லேனும் எனைத்தானும் கடைச்சங்கத்துக்கு முற்

ஆக்கப்
புலவராலேனும்
பட்ட
ஆராய்ச்சியாளர்
வேண்டுமென்று
றனர்.

பட்டிருக்க
கருதுகின்

அவர் நூல்களிலும் குறள் எடுத்தாளப்படுத
லால் வள்ளுவர் கடைச்சங்க கடைக்காலத்தவரு
மில்லை; முதலிடைக் காலத்தவருமில்்லை அச்
சங்கத்துக்கு

நெடும்

பல்லாண்டுகட்கு

பிருந்தவராவ ரென்பது

வழிநூலாக

வள்ளுவர்

இயற்றினர் என்பது பொருந்தாக்

குறக£

கூற்றும்.

இன்னும் ஆரிய தரும சாத்திர முறை வேறு,
இரு முறைகளை
யும் ஒத்துணரந்த வள்ளுவர் திருக்குறள்,

் தமிழற நூன்மரபு வேறுகும்.

சிலசொல்ல றேற்றா தவர்”

ஓப்ப முடிவதாகும்.

திருக்குறள் அற நூலாகவே, அறத்தின் ஒரு

பகுதியான நீதிகளை மட்டுங்கூறும். வடமொழி

பொன்றும் துணையும் புகழ்”?
1 எண்பொருள

ars

முன்

இனிது போதரும்.

தமிழ் மரபு வழுவாது பொருளின் பகுதிகளான
அகப்புறத் துறையறங்களை மக்கள் வாழ்க்கை
முறைக்காமாறு

ஆராய்ந்து

அறுதியிட்டு

எடுத்து விளக்கும் தமிழ்நூல்.
தமிழ் மரபும் ஆரியர் சம்பிரதாயமும் அறிந்த
பரிமேலழகர் தம் குறளுரையில் ஆங்காங்கே
இவ்விருபெரு
வழக்குகளின் இயைபும்
முர
ம் ஏடுத்துக்காட்டிச் செல்லுமழகு பாராட்
டத் தக்கது
தமிழிற் பெருமையுடைய அணைத்
தும் ஆரிய நூல்களினின்று திரட்டப்பட்டிருப்
பதாகக் காட்டிமகிழ்வார் சிலர்க்கன்றி, நடுநிலை
யாள ருக்கு வள்ளுவர் குறள் தமிழில் தனி முத
லற நூலே யாகுமென்பது வெள்ளிடை மலை
யாம்.

நாவலர் ௪. சோமசுந்தர பாரஇயார்,
“எம். ஏ., பி, எல்.

திருவள்ளுவர்

காலம்--கடைச்

சங்கத்தார்

காலம்; அஃது, இற்றைக்குச் சற்றேறக்குறைய
இரண்டாயிரம் வருடத்துக்கு முன் என்பர்.
“இத் திருவள்ளுவரையும் திருக்குறளையும்
பற்றிக் கல்லாடத்திலும்
மணிமேகலையிலுங்
கூறியிருத்தலாலும்,
இறையனாரகப்பொருளி
னது

உரையில்

திருக்குறட்

பாக்கள்

எடுத்து

ஆளப்பட்டிருத்தலாலும், இந்நூல் கல்லாடம்,
மணிமேகலை,
அதனோடு
சம காலத்ததாகிய
சிலப்பதிகாரம்,
இறையஞரகப்பொருளுரை

என்னுமிவற்றிற்கு

அறியப்படுகின்றது.

முந்தியதென

நன்கு

“இந்நூல் செய்கின்ற காலத்திற்கு இலக்
கண நூல் அகத்தியமுந் தொல்காப்பியமுமாத
லாலும்,
*முந்துநூல்
கண்டு
முறைப்பட,
வெண்ணி ” என்ற தொல்காப்பியச் சிறப்புப்
பாயிரத்தின்படி தொல்காப்பியம் அகத்தியத்
தின் வழி நூலாதலாலும், பிறர் கூறிய நூல்
கள் நிரம்பிய இலக்கணத்தன அன்மையாலும்,
தொகுத்துச் செய்யப்பட்டு வழக்கு நூலாகிய
தொல்காப்பியம் இடைச்சங்கம் முதலாக இன்ற
ளவும் உளதாதலாலும், தொல்காப்பியத்திற்

ro
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திருவள்ளுவர் நினைவு மலர்

கூறிய இலக்கணமே இதற்கு இலக்கணமென்று
உணர்க.”
௮97. சடகோபட

சே

ராமா நுஜாசாரியார்,

கருஷ்ணமாசாரியார்.

். ஒரு சமயத்தையும் சாராது பொதுரநூலாய்
மூன்று புருடார்த்தங்களையும் யாரும் பகுத்து
ஸணர்ந்து நற்கதி பெற உலகிலெங்கும் எப்
பாஷையிலும் கிடையாத இரத்தினச் செப்புப்
போன்ற சிறந்த நூல் இதுவே.
சகல வேத
உபநிடதங்களின் சாரம் இதுவே, எச்சமயத்
தோரும் சிரமேற் கொண்டு களித்துப் போற்று
நூல் இதுவே. இதற்கிணையான முதல் நூல்
எங்கும் எப்பாஷையிலும் இல்லை.

உக்கிரப்
யன்

பெருவழுதி

மதுரையில்

என்னும்

அரசாண்ட

பாண்டி

காலத்தில்

இற்

றைக்கு 1850 வருடங்களுக்கு முன் திருவள்ளு
வர் இவ்வுத்தர வேதமாஞ் சிறந்த நூரலை யரங்
கேற்றுவித்தனர்.
இவர் தாமாகவே
அனைத்
தையும் உணர்ந்தவர்; . யாரிடத்தும்
கல்வி

பயின்றவராகத் தெரியவில்லை.

இவர் காலத்தி

லேயே இவர் நூல் எல்லாராலும் போற்றப்
பட்டது. கடைச்சங்கமிருந்தபோது கடைசியாக

அரசு

செய்தவன்றுன்

உக்கிரப்

பெருவழுதி.

சிலப்பதிகார நூற் காலம் 378 நூற்றாண்டு
களுக்கு முன்னையதாம். மணிமேகலை அதற்குப்
பின் உண்டாயது.
திருக்குறள் இவ்விரண்டு
நூல்களுக்கும் முற்பட்டதென்பது இலங்கையி
லாண்ட

கயவாகுவின்

சரிதத்தால்

மகாவம்ச.

மென்னும் நூலில்
நிச்சயிக்கப்பட்டுள்ளது.
திருவள்ளுவர் காலம் இன்றைக்கு 7850 வருடங்
களுக்கு முற்பட்டதென்பது நிச்சயம். ஏலேல்
சிங்கரென்னும் பிரபு ஓருவர் மயிலையில் கப்பல்
வியாபாரம் செய்துவந்தார். இவர் திருவள்ளு
வ்ரின் நண்பர்.
இவ்வேலேல சிங்கர் 2000
வருடங்களுக்கு
முன்
சோழ : மண்டலத்தி:
லரசாண்ட

ஏலேல

மரபினர்.
கொண்டு

சிங்கன்

அவ்வரசன்

என்னும்

அரசன்

இலங்கையை

வெற்றி

அரசாண்டவன்.”

*இல்லறம்

மார்க்கத்தையும்

துறவறம்

என்னும்

நன்குணர்ந்து

இரண்டு

அவைகளை

மா ந்தர்க்குபகரித்தவர் திருவள்ளுவரே.

திருவள்ளுவரின்

போதனைத்

வதத்திற்கு
அவாவின்மையே
முக்கியமென்
ப்தையும். இவர் சித்தாந்தம்
செய்துள்ளார்.
இல்து இவரது தெய்வப் புலமையை இனிது

திறமும்

நியாய

நிரூபணவல்லமையும்
இவ்வுலகில்
எங்கும்
கிடைப்பனவல்ல.
கலைமகள் காந்தனான பிர.
மனே என்று சொல்லத்தக்கவர் திருவள்ளுவ
ரெனில் அவர் கலாவல்லமைக் கிண எங்கேனு
மிருக்குமா? இரா தென்பது நிச்சயமே.
திருவள்ளுவரைச் சிலர் அருக
சமயத்தவ
ரென்பர். வேறு சிலர் சைவரென்பர். பின்னுஞ்
சில் வைணாவரென்றும் சொல்லத் துணிவர்.
இப்பல துணிவிற்கும் ஆதாரங் காட்டுவாரு
முளர். எச்சமயத்தையும் நாடாது

செய்த

இவரை. ஒரு

பொதுதநூல்

சமயத்திலும்

சம்பந்தப்

படுத்தாது வேதாந்த சித்தாந்த நெறிகளையும்

கடந்த சமரச ஞானியென்று கொள்வதே சிறப்.
புடைத்தாம். சமயப் பற்றில்லார்க்கே சமயா
தீதப் பொருள் கிட்டும் என்பதற்குத்
திரு
வள்ளுவரே சான்ருவர்.
கன்ம
வியாபகத்தையும்
மறுபிறப்பையும்
ஊழையும் திருவள்ளுவர் எடுத்துக்
கூறுவ
தால் மேற்கு நாட்டார் சமயச் சார்பும் உண்
டெனக் கூறவகையில்லை.
இத்தகைய சிறப்புடைய குறளை எச்சமயத்தா
ரேனும்

தம்

சமய

நெறியையொட்டி

எழுதப்

பட்ட தென்பாரேல், அவர் குறளை ஆதியோ
டந்தம் பகுத்துணராது கூறினாரேயாவர். வேத
உபநிடதப்
பொருள்களைப்
பாஷியங்களைக்
கொண்டு ' நன்குணர்ந்தாலும்
உணரலாம்?
குறளின் உட்கருத்தறிதல் கடினமாம்
அதன்:
வழியிலிறங்கி மனப்புற் வாய் உழைப்பார்க்கே.
இவ்வுண்மை புலப்படும்.”
--திவான்பஹதூர்,, வி. கருஷ்ண்மாக்களிமார்க்

அழ்ந்து அக்க்ற அரிய கருத்துக்களைப்
பொருத்தமான
சொற்களிற்' சுருக்கமாகக்
கூறும் இந்நூல், இக்காலத்துத் தமிழ் மக்க
ளால் பாராட்டப்படும் அளவு பயிலப்படாதது.

பரிதாபமே.”?

.

௮, மாதவையா.

இல்ல

த்திற்கு அன்பே முக்கியமென்பதையும், துற

விளக்குகின்றது.

குறளில் நிரூபிக்கப்பட்டுள்ள நீதி விஷயங:
கள் கேட்பவர் நெஞ்சினுள் பசுமரத்தாணி
போல்
பதிந்து பயன் தருவனவாகின்றன..

மணிமேக்லை

திருக்குறள்

எழுதப்பட்ட

உலகில்

காலத்திலேயே

பலராலும்

ஓப்பப்படத்:

தக்கதோர்
உறுதி நூலாய்
விளங்கியது.
அதனைப் பாடிய திருவள்ளுவனார்
தெய்வப்,
புலவராகப்: பாராட்டப் பட்டனர்ட. .இத்நூலி.

(புகழ்ப் 'பூந்துணர்
எழுதப்பட்டுக்

.கிட்டத்தட்ட

யாண்டுகள் கழிந்தன.

இரண்டாயிரம்

இதற்கிடையே

உண்

டாகி யழிந்த ராஜ்யங்களும் ஜாதிகளும் பல;
தோன்றி மறைந்த நூல்களும் பல; எனினும்
இக்குறள் அன்றே போல் இன்றும் சிறப்புடன்
விளங்குகின்ற
நூலாயிருக்கிறது ...... திருக்

குறளில் தலைமுதல் அடிவரையும் பதந்தோறும்

குறள்தோறும் அத்தியாயந்தோறும் காணப்
படும் அழகுகளை விரிப்பதெனின் இது இடமா
காது,”

ஞா.

சா. துரைசாமி பிள்ளை.

(“தமிழ் இலக்கியம்: சங்ககாலம்?)
“திருவள்ளுவர் தெய்வப்புலமை வாய்ந்தவ
ரென்பது திண்ணம். அவர் பெரும்புலமையும்
நுண்ணறிவும், அரிய பொருள்களைச் சிறிய
செய்யுசரில் * அமைத்துக்கூறும்
ஆற்றலும்
படைத்தவர்.
அவர்
கூறியருளிய
அறநூ
லொன்றே உலகத்தார் அறிந்துய்ய வேண்டிய

அறங்களை

யெல்லாம்

தெள்ளிதின்

விளக்கிக்

கூறுவது; அரிய பொருள்களை ஆடியிற் காட்
டும் பொருள்போல் அமைத்துக் காட்டுவது;
ஓப்புயர்வற்ற உவமைகளைப் பொருள்களுக்கு
ஏற்றவாறு
பொகுத்தக்கொண்டு
விளங்கு
வது.”

“திருக்குறள் என்னுந் தெய்வத் தமிழ் மறை

நூல் அறம், பொருள், காமம் என்னும் முப்
பகுதியினை உணர்த்துவதோடு வீட்டைப்பற்றி
யும் இலைமறைகாய்போல்
விளக்குவதாகும்.
இத்தனை தமிழ்மக்களே யன்றி மற்றையோரும்
நன்கு உணர்தற் பொருட்டுப் பல்வேறு மொழி
களிற் பெயர்க்கப்பட்டிருக்கின்றது.
இது ஓவ்
வொரு வகுப்பினாக்கு ஓவ்வொரு விதமாகக்
கூறும்
அறநூல்களைப்போல்
அமையாது
். எவர்க்கும் ஒரு படித்தாய் அவ்வறங்களைத்
'திண்ணிதின் விளக்கவல்லது. ஆதலின் தமிழ்
மக்கள் இத்தாலைப் பலவகையானும் போற்றக்
கடவர்?
_ பேராசிரியர் கா. நமச்சிவாய முதலியார்.
இவை தோன்றியகாலத்தே தோன்றிப் பொரு

ளில் இவை யாவற்நிற்குஞ் சிறந்ததும், தமிழ்
னு

யெனச்

மாது

உச்சியிற்றரிக்குஞ்

சொல்லக்

கூடியதும்,

சூடாமணி

தமிழின்பெரு

மையை எங்கும் பரவச் செய்ததும், சாதி பேதம்
மத பேதமின்றி யாரு மெக்காலத்துங் கைக்

கொள்ளக் கூடியதும்,
தமிழர்க்குப் பெருஞ்
செல்வமாயதும் திருவள்ளூவரியற்றிய திருக்

குறளே.

re

தமிழ்

வேதமென்னும்

பெயருமிதற்

குத்தகுந்ததே. இவ்வித நூல் வேறொரு பாஷை

யிலும் இல்லையாயின்
இதனாற் றமிழடையும்
பெருமை இவ்வளவிற்றென எடுத்துரைக்கற்
பாற்றோ ! இற்றைக்காயிர
வருடங்கட்குமுன்

குறள் பேன்ற
மிகவுஞ்
மில்லை.

ஒரு நூல் இயத்திய தமிழர்

சீர்திருந்தியிருந்தனர் என்பதில்
சைவர்

இவரைச்

ஐய்

சைவரென்பர்.

வைணவர் வைணாவரென்பர்.
Guru
(Dr.
$0ற5) துரை கிறிஸ்தவர் என்பர் போலும்.

சமணர்

இவரைச்

சமணரென்றே

கூறுவர்,

இக்காலத்திலேயே
திவாகரம்,
பிங்கலந்தை,
சூடாமணி முதலிய கிகண்டுகளும், பவணந்தி
முூனிவரியற்றிய
நன்னூலும்'
எழுதப்பட்டன
எனக் கூறுவர்,
இத்துடன் தமிழணாங்கின்
வாலிபதிசையும் பூர்த்தியாயிற்றெனக்
கூறல்

வேண்டும். இவத்திற்கும், இவற்றிற்குப் பின்

வரும் மற்றைய நூல்களுக்குமுன்ள பேதத்தை
நோக்குங்காலத்து, இவ்விரு காலத்துக்குமிடை

யில் இருநூறு முந்நூறு வருடங்கள் சென்றி

ருக்க
வேண்டுமெனத்
தோற்றுகின்றது.
ஆயின் இடையேசென்ற,
இக்காலத்து நூல்
கள் எழுதப் படவில்லையோ, இல்லையேல் அது
யாதுகாரணம் பற்றியோ, இவை யார்க்கும்
புலப்படா.
- இ, சரவணமுத்துப்பிள்ளை,

19, ஏ.

இத்திருக்குறட்பொருள்களையுஞ் சொற்களை
யுந் தத்தம் நூனுரைகளிற் கொள்ளாத சான்
றோர் யாவர்! சமய வாதியர் யாவர்! சிந்தா
மணிகாரர், சிலப்பதிகாரகாரர் முதலிய உரை
யாசிரியருங் கொள்ளுவர். இளம்பூரணர், நச்சி
னார்க்கினியர் முதலிய உரையாசிரியருங் கொள்
ளுவர். கம்பநாடர் ஏரெழுபதிலே “உழுதுண்டு
வாழ்வாரே வாழ்வார்மற் றெல்லாரும்--தொழு
துண்டு பின்செல்வா ரென்றேயித் தொல்லு
லகில்--எழுதுண்ட
மறையன்றோ””
என்பர்.
திருக்கை வழக்கத்தில் “உடுக்கை யிழந்தவன்
கைபோல
வாங்கே-கொடுக்க
விசைந்த
குளிர்க்கை?' என்பர்.
௭ண்னாகம் ௮. குமாரசுவாமிப் புலவர்,

(தமிழ்ப்புலவர் சரித்திரம்.)

திருவள்ளுவர்

இறந்துமுயிருடனிருக்கின்ற

னர்.
எவ்வெவரானும்
திருக்குறள்
மேற்
கோளாகப்
பாராட்டப்படுகின்றது.
சாதி
வேற்றுமையானுண்டாகும் பொறாமைக்குணம்
இந்நூலின்கண்
எவரும் பாராட்டுவதில்லை.
உலகில் வழங்கும் பல பாஷைகளில் இந்நூலை

திருவள்ளுவர் நினைவு மலர்

or

மொழிபெயர்த்திருக்கின்றனரெனின்,

பெருமை

எடுத்துக்

கூருமலே

மேலான

விஷயங்களை

இதன்

விளங்கும்.

மிகவுஞ்

செறித்து

இரண்டு அடிக்குளமைத்துப் பாடியது
ஆசிரி
யர் திறமையை
மிகுத்துக்
காட்டுகின்றது. .
திருக்குறளின்கண் வடமொழிப்பதங்கள் அதிக
மாய்

உபயோரிக்கப்படவில்லை.

நூல்

பெருஞ்

சிறப்புற்று,

ருக்கும், ஏற்றந்
இரு

பெருநூல்

யாம்.

தமிழ்மொழிக்கும்

தருதற்கென்றே
திருவள்ளுவர்

இறைவனருளிய

தமிழ

தோன்றிய
திருக்குறளே

தெனப்படும்

வட

மொழி மறையினும் சிறந்தது இத் தென்
மொழித் திருமறை எனினும் ஓக்கும்.
புலவரேறு

முழு

௮.

வரதநஞ்சைய

பின்ளை.

மையும் ஐம்பது அல்லது அறுபது வடமொழிப்

பதங்களே
பதங்களே.

உள.

மற்றவை

இதுவே

தனித்

தூலின்

தமிழ்ப்

பழமையை

விளக்குகின்றது.
வடமொழிப் பதங்களை உப
வகோகிப்பதால் தமிழ்ப் பதங்களையே கொண்டு

ஒரு நூலியத்றல் முடியாதென்றும், அவ்வாறு

செய்யினும் தடையின் இனிமைகெடும் என்றும்
கூறும்

புல்லறிவாளரது

மருத்துபோலும்

மருட்கை

இந்நூல்.

தீர்க்கும்

தற்காலத்தில்

சால்லாச்

சமயத்தாரும்,

ரும் ஓப்புக்கொள்ளக்
ஏதாவது

நாலை

உண்டா?

உலகிற்கு

எல்லா

கூடிய

நாட்டின

வாழ்க்கை

உண்டு.

நூல்

அப்படிப்பட்ட

அளித்தது

தமிழ்.

2000

வருஷங்களுக்கு முன் தமிழ் நாட்டில் பிறந்த
திருவள்ளுவர்

அடைந்தவர்.

இந்தக்

குன்றாச்

சிறப்பை

அவர் தந்த திருக்குறள் தலை

சிறந்த வாழ்க்கைத் துணை

நூல்.

வழங்கும்
பயனுள்ளவைகளையே
ஏற்றுக்
கோடல் என்னுன் கொள்கை இவர் நூலின்கட்

வாழ்க்கையில் என்றும் அழியாமல் நிலை
பெற்ற உண்மைகள் நிறைந்த நூல் திருக்

காணப்படுகின்றது வாய்மையாதிய நற்குணச்
சால்புகளை, நன்மை தீமைப் பண்புகளைக் கருவி
யாகக் கொண்டு
அளக்கின்றனர்.
இதனை
யாவரும் உற்று நோக்குவாராக. இக்காலத்தித்
சொற்களில் மட்டும் ஒழுக்கத்தைக் கவனிக்குர்

குறள்.

சிரை வள்ளுவர் காமத்துப் பாலைப் பற்றிக்
கூறியது மடமையென இகழ்வ ராமினார்.
இப்
பாகத்தைச் சிறுவர்கள் படிக்க வேண்டுவதவசி

யமன்று.
இப்பகுதிக்கண் ஆசிரியர் கூறுவன
வெல்லாம் மிகவுஞ் சிறந்த கருத்துகனமைந்
தனவா
மிருக்கின்றன.
ஐரோப்பிய
பாஷை

களில் இப்பகுதியை மொழிபெயர்த்த
றிசை வாணருட் பெயர் போன ஒருவர்,
“இருநோக் கிவளுண்க ணூள்ள

மேற்

னர்.

வியந்து சொல்கின்ற

இந்நூல் யாவராலும்

சாதி

யின்றிப் பாராட்டப்படுமென்பதிற்
யில்லை.
--சருக்கை

இராமசாமி

வேற்றுமை

சந்தேகமே

லஐமங்கார்,

பி.

ஏ.

உலகப் பொதுமக்களின் 'இம்மை வாழ்க்
கையை மிக உயர் நிலையில் நிறுவி, மறுமைப்
பயன்களைப் பெற்றுச் சிறப்புற வழிகாட்டிப்
பல்வேறு வகைப் பிளவுப் பிணங்கிற்கு இடந்
தரும், சாதி சமய முரண்களை அகற்றி மெய்ந்
நெறியிற் செலுத்தி எந்நிலையினும்
இன்பம்
பெறும் வழிகள் கூறி, அறிஞர்கள் யாவரும்

புகழ்ந்து

போற்றித்

துதிக்கும்

வாழ்க்கை
நூல்களில்

இல்லையென்று

துணிவுடன்

சொல்ல

லாம்.
சர் ஆர். கே, சண்முகம் செட்டியார்.
** திருக்குறளானது

தமிழ்நாடெங்கும்

மிகச்

சிறப்பமைந்த நூலென்று புலவர்களும் தமிழ்
நாட்டார் யாவரும் மதிக்கின்றார்கள். எனினும்,
இக்காலத்தில்

அதேகர்

அதை

புகழ்ந்துரைக்கின்றது

வாயினால்

மாத்திரமன்றி

கருத்துக்களையும்

அந்

நோக்கங்களையும்

உய்த்துணர வேண்டும் என்று விரும்பிப்படிக்
கின்றிலார் என்பது மிக விசனப்படத் தக்கது.

கோய்கோக்கொள் றக்நோய் மருந்து”!
என்ற குறளைப் பெரிதும்

மிகப் பெரும்பான்மையோர்

திருக்குறளைவிடச் சிறந்த நூல் எந்த மொழி

யிலும்

நூலின்

தொருநோக்கு

மக்களில்

கடைப்பிடிக்கவேண்டிய௰
இல்லற
மின் பெருமையை வலியுறுத்தும்

இணையற்ற

அந்நூலின்

நல்லுரைகள்

திருவள்ளுவர்

காலத்தின்
சந்தர்ப்பங்களுக்குச்
சம்பந்த
முள்ளன என்பது மாத்திரமல்ல, நிகழ் காலத்
திலும்
அதி
சமயோசிதமா
யிருக்கின்றன

வென்பதற்கு ஐயமின்றே
!?”
--ரெவரெண்ட்

எச். ஏ. பாப்ளி, எம். ஏ.

திருக்குறள் நூலானது

ஏறக்குறைய

ஆண்டுகளுக்குமுன்

தெய்வப்

வள்சூவ

செய்யப்பெற்று

நாயனாராற்

1900

புலமைத்

திரு

மதுரை

யிலிருந்த மூன்றாவது தமிழ்ச் சங்கத்தில் அரங்
கேற்றப் பெற்றவொரு
“பெருமை,

பெருமித

செந்தமிழ் நூல்.
மின்மை:

என்று

திரு

வள்ளுவர் கூறியாங்கு, பெருஞ் சிறப்புவாய்ந்த

புகழ்ப் பூந்துணா்

திருக்குறள் நூலானது

முதலடி நான்கு சீர்க

ஸாலும், ஈற்றடி மூன்று சீர்களாலும் அமைந்த
சிறிய குறள் வெண்பாவில் ஆக்கப் பெற்றுள்
ளது.

அச்

சீர்களை

ஆக்குஞ்

சொற்களும்

எட

னும் நான்கு உறுதிப். பொருள்களும் நூலித்
கூறப்பட்டுள்ளன.
ar ஆடவன் தன் இல்
வாழ்க்கைத் துணைக்குப்
பொருத்தமாயுள்ள

கல்வித்திறன் கைவரப் பெருத சிறுவர் சிறுமி
களும் எளிதில் ஓதும் வண்ணாம் பெரும்பான்
மையும் ஐரசை
முதல்
மூன்றசைகளுடைய

யைக் காமத்துப் பாலிலும்,
அவ்வில்வாழ்க்
கையை அறநெறியில் நடத்தும் முறைமையை
அறத்துப் பால் இல்லறவியலிலும், அவனுக்கு

ஒரு பெண்ணை

அடைதற்கு

ஏற்ற முறைமை,

எழுத்துக்களால்

ஆரா இயற்கை

அவாவோட

கூடிய

அமைந்துள்ளன.

அதிற்

காணப்படும் சில வடமொழிச்
சொற்களும்
முற்றிலும் வடமொழி உருவம் நீங்கித் தமிழ்
மொழி
உருவம்
வாய்ந்தவை.
அவ்வெழுத்
துக்கள்
குறிக்கும்
ஐலிகளும்
மெல்லிய
ஒலிகள், உரப்பு
ஓலிகளும்
இளைப்பு ஐலி
களும், கணைப்பு

ஒலிகளும்

அதிற்

காணப்படு

தல் அரிது.
சொற்கூட்டங்களிலும் பொருள்
விளங்குந் தன்மைக்குக் குறைவின்றி இடம்
தோக்கிச் சொற்களும்,

சொற்றொடர்களும் பல

குறட்பாக்களில் தொக்கி நிற்பனவா யுள்ளன.
எந்தக் குறட்பாவிலும்
யாதாமொரு
சிறிய
சொல்லுங்கூட நின்று பயனின்மை”£ என்னும்

குற்றத்திற்கு உட்படாததாயுள்ள
து. பல குறட்
பாக்களில் ஓரு சிறு

சொல் ஆணிச்

சொல்லா

யமைந்திருத்தலினால்
அதனை
நீக்கிவிட்டால்
அவற்றின் பொருள் முற்றிலும் மாறிவிடும் தன்
மையா
யுள்ளது
இவ்வாறு
நூலினுடல்

அமைந்திருத்தலினால் அஃது ஓதுதற்கு ஆற்
நொழுக்கு நீர்போலத் த
தட்டுதலின்றி ஓழு

கிச் செல்லும் இனிமையை உடையதாய் விளங்
கும்
சீர் எனிமை,
அசை எளிமை,
சொல்
எளிமை, ஐலி எளிமை, சொற்செட்டு, சொற்
கூட்டச்செட்டு, ஐலிச்செட்டு, சொற்கிடக்கை
மூறை முதலிய உடற்றன்மைச் சிறப்புகளில்
இந்நூலைப் போன்று விளங்கும் நூல் உலகி
னுள்ள எந்த மொழி நூல்களிலுமில்லை. மேலே
தாம் காட்டியபடி

இந்நூவில் வழங்கும் சொற்

கள் மிக எனியனவாயினும் ஒரு சிறிய ஆடியா
னது பல வளம் பொருந்திய ஓரு பெரிய மலை
யின் பொருள்கள்
பலவற்றையும் தன்னுள்

எடக்கிக்

காண்பார்க்குத்

தெரித்துக் காட்டு

தல் போல, எளிய கல்வியூடையார் முதல் அரிய
கல்வியுடைய நுண்மாண் நுழைபுலவரும் தங்
கள்
தங்கள்
அறிவளவிற்குத்
தக்கவாறு
அதிந்து உளங்கொண்டு நற்பயனடையும் பல
சீரிய கருத்துக்களைத் தன்னுள் அடக்கி வெளிப்
படுத்துந் தகைமையது.
உலகவாழ்வின் பயனாக மக்களால் அடையப்
பெறும் அறம், பொருள், இன்பம், வீடு என்
்

தி. சி--௪௦

:

அவ்வில்

வாழ்க்கைச் சிற்றின்பத்தினுவர்ப்பு உண்டான
பருவத்தில்
பேரா
இயற்கைப்
பேரின்பம்
அடைதற்குப் பொருந்திய துறவற
வாழ்க்
கையை
அறத்துப்பால்
துறவற வியலிலும்
அவர் கூறியுள்ளார். இதனால் மக்கள் உலக
வாழ்க்கைக்கு
வேண்டப்
படுவனவாயுள்ள
அடிப்படை. அறிவுண்மைகளெல்லாம் நூலிற்
கூறப்பட்டுள்ளன என்பது நன்கு புலனாகும்.

ஆதலின் இந்நிலைச் சிற்றின்ப நூல், அறநூல்,

ஒழுக்க நூல், அறிவியல் wrod (Philosophy),
அரசியலறிவு நூல், உலக அறிவு நூல், மெய்
யறிவு நூல், பேரின்ப நூல் ஆகிய நூல்
களெல்லா மொன்று சேர்ந்து விளங்கும் ஒரு
தொகுதி நூல் என்று நாம் கூறலாம். உலக
வாழ்வுக்கு இன்றியமையாது
வேண்டப்படு
Uo UT yor or
அறிவுண்மைகளெல்லாம்,
ஒன்று
சேர்த்துக் கூறப்பட்ட
திருக்குறள்
போன்ற
gm
தனி
நூல்
எம்மொழியிறு
மில்லை.
மா. வே. நெல்லையப்ப பிள்ளை, பி. ஏ.
தெய்வப் புலமைத் திருவள்ளுவ நாயனாரைக்
-கேள்வியாலேனும்
அறியாத
தமிழர் இலர்
என்று நம்புகின்றேன்.
இவர் தமிழ் நாட்டுக்
கும் அதன் மக்களுக்கும் அழியாப் பெரும்புகழ்
கொண்டு
வந்தவர். இவர்
இயற்றியருூரல்

“குறள்!” என்னும் மூன்றெழுத்தால் அழைக்கப்

படுவதாயினும் பற்பல மொழிகளிலும் மொழி
பெயர்க்கப்பட்டு
உலகப் பிரசித்தி அடைந்
திருக்கிறது. இந்நூலின் மேன்மையின் காரணா
மாக இந்நூல் பொய்யா
மொழி
என்றும்
தெய்வ நூலென்றும், பொது மறை என்றும்,

பல

சிறப்புப் பெயர்களால்

வழங்கப் படுகின்

றது. மனித எண்ணங்களிலே மேன்மைபெற்ற
மாசற்ற
எண்ணங்களை
அடிப்படையாகக்
கொண்டது இப்பெருநூல்.
இவான்

பகதூர்
கே. தெய்வசிகாமணி முதலியார்.

“ இவ்வறநூலுள்

ரொடங்கி

இறுதிப்பா

முதற்பா

அகரத்திற்

னகரத்தின் முடிந்தழை

திருவள்ளுவர்

-இென முற்ற முடிய விளக்கும் நூல் இஃதென்

மகம் அறிவுறுத்த இந்நூலின் முதற்பா,

நிலையே பேரா இயற்கைதரும்,” “அறனிழுக்கா
தல்லவை
நீக்கி
மறனிழுக்கா
மானமுடைய

ஆதி

தரசு."
“அறத்தான்
வருவதே
இன்பம்,”
என்று கூறுவது காண்க.
காற்றிற் பறந்த
மூன்றையும் அறமெனுங்கயிற்றால்
இவ்வாறு
இன்றாகக் கட்டிச் சிறப்பெனப் பெயர் பெறு
வீடாம் அன்பினைப் பிழிந்து உலகிற்கு ஊட்டு

ஊடுதல். காமத்திற் கின்பம் அதற்கின்பம்
கூடி .முூயங்கப் பெறின்.”

ஊனவும் நிற்றல் காண்க.” என்னை?

அவ்விரு

கின்றார் வள்ளுவனார்.

குறள்களையும் இணக்கி
நோக்குழி,
உயிர்
களுக்கு முதல்வன் இறைவன் என்பதும், உயிர்
கள்” அவ்விறைவனடியைச்
சாராது
சிறிது

Kara

ஐம்புல

வாழ்க்கை

இன்பங்களைத்

என்பதும்,

அதுவே

_ *சிறப்பீனும் செல்வமு மீனும் அறத்தினூஉங்
காக்க மெவனோ

துய்த்தலே

-

நாகை,

வீடு என்ற நான்
ஓட்டாதெழுந்து,

ஒன்றோடொன்று

காற்றிற் பறந்து

புடிக்கட்டுகளாகக்

தென்றும் கூறுவர். சிலா கடைச் சங்கத்திற்கும்
சில நூற்டுண்டுகள் இவர் முற்பட்டவரென்று
கொள்வர்.
மணிமேகலையில் சீத்தலைச் சாத்
தனார், பரசுராமன் காலத்து நிகழ்ச்சி யொன்

சொ. தண்டபாணிப் பிள்ளை

கிணையும்,

முட்டிக்கொள்ளும்

கொண்டு தாவி ஏறி

நான்கு

றற்கு அக்காலத்தவர் கூற்றில் வைத்துத் “தெய்

வான

வந் தொழாஅள்...... எழுவாள்”

as கோட்டைக்குள் புகமுயன்றனர் ஒரு சிலர்.
வித்தகச் சித்தர்கணத்தைச் சேர்ந்த தமிழரோ

வீட்டைக் கண்ணிற் காணத வேறு Hours
Garr, . மற்றைய மூன்றைக் காற்நிற் பறக்க
விடவோ விரும்பவில்லை. .
இன்பமும், பொரு

ளும், அறனும் என்றாங்கு அன்பு,” என்று அன்
பாம் ஒன்றே உலகில் அறம், பொருள், இன்ப
மாய் ஒளிர்வதை விளக்கினார் தொல்காப்பியச்
தித்தர். அவ்வன்புதான் வீட்டுநிலைப்பொருள்

என்பதை, *-அன்பே சிவம்,” என விளக்கினார்
திருமூலச் சித்தர்." இக்கொள்கையை விளக்கு

வதற்கே

திருவள்ளுவச்

சித்தர் திருக்குறள்

எ்ழுதியருளினார். இந்த வீட்டு நிலையிலேயே
அந்த வீட்டுநிலையை அடைய வழி கூறுவாரே
சித்தர்கள்...
வீடென்பது
அன்பு வடிவாம்
கடவுட் "பேரொளி; அதனை ஆன்ம வளர்ச்சி,

சீமுதாய வளர்ச்சி, மனதிலை என முப்பாலாய்
வழங்கிவரும் உலக நிலையில் நின்று நோக்கும்
போதுஅப்பேரொளி இம்முப்பட்டைப் பளிங்கி

ளைக்

காட்டலால்,

யிருத்தல் வேண்டு
்

என்னுங்

குற

சாத்தனார்க்குச்

சில

இவர்

முற்பட்டவரா

மென்பது

றும், சாணக்கியராகிய

பொருத்தமென்

கெளடில்யரும்,அவரது

சீடராகிய காமந்தகரும் எழுதிய அருத்த நூற்
கருத்துக்கள் திருக்குறளுட் பலவிடங்களிலும்
பயினுதலால் அவர்கள் வாழ்ந்த கி. மு. நான்
காம் நூற்றாண்டுக்குப் பின்னும் கடைச்சங்கத்
திற்கு முன்னும் இவர் விளங்கியவராகலாம்.
மு.

சிலப்பதிகாரக்காலம்
காரத்துக்கு

முன்னே

கி. பி. ௧௪௪.

ஏறக்குறைய

திருக்குறள்

இராகவையங்கார்.

௨௫௦

இயற்றப்

சிலப்பதி

ஆண்டுகட்கு

பட்டிருத்தல்

கூடும்.

திருக்குறள் நூலுள் “ஆவோடல்லது யகர
மூதலாது”' என்னுந் தொல்காப்பியச்
சூத்தி
ரத்துக்கு மாறாகிய சொல்லொன்றுங் காணப்
படாமையாலும், நாற்குல முதலிய கொள்கை
கள்

“தையும் கவரும் மூன்று

லுள் *யூப'

நிறங்களாக

அச்

நூற்றாண்டுகளாவது

னுள்ளே ஊடுருவி வந்து அறம், பொருள்,
இன்பம் என்ற பெயரோடு கண்ணையும் கருத்

அழகிய

அம்மையார்,

நூலை அரங்கேற்றினரென்றும், அரங்கேற்றிய
காலத்துச்
சங்கப்பலகை
மற்ற நூல்களைத்
தன்னி இவர் நூல் ஒன்றையுமே அங்கீகரித்த

என்பதும்

ன அதம், ( பொருள், இன்பம்,

த.இராஜேஸ்வரி

திருவள்ளுவர்
கடைச்சங்கத்தார்
காலத்
திருந்தவரென்றும்,
அச்சங்கத்தார்முன்
தம்

ன்பதும், பின்னர் அவ்வுயிர்கள் அவ்வைம்
ய்ல: இன்ப நுகர்ச்சியைத் துறந்து இறைவன்
தி௫வடியிற்கூடி ஓன்று கலப்பதே வீடு பேரும்
அ

உயிர்க்கு”.

—F

சிற்றின்பமாம்

சான்பதும், அதுவே பேரின்பமாம்
உணரக் கிடத்தலினென்க."”

மலர்

விளங்குகிறது. “மனத்துக் கண். மாசிலனாதல்
அனணத்தறன்””, ““தூஉய்மை என்பது அவா
வின்மை'”, **ஆராவியற்கை அவா நீப்பின் அந்

இது கெந்தமிழ்.நூல் என்பதற்கோர் அறிகுறி
வாழ்க்கை நெறி இணைத்
வபோல்வதாமென்க.

* S85 Gao ergs sae
பகவன் முதற்றே உலகு.”

நினைவு

திருக்குறனிற்

முதுகுடுமியைப்

காணப்படாமையாலும்,

பற்றிய புறநானூற்றுப்

முதலிய

வடசொற்கள்

பாட

காணப்படு

wat

புகழ்ப் டூந்துணர்
கின்றமையாலும், அச்செய்யுள் எழுந்த காலத்

துக்கு

இயற்றப்பட்

திருக்குறள்

முன்பேயே

மருத்தல் கூடுமாதலாலும், முதுகுடுமிகாலம்
.மிகப் பழைமை யுடையதாதலாலும், தொல்காப்
பியத்திற்குப் பின் ஏற்பட்ட இலக்கியங்களுள்

திருக்குறளே முதலாய நூல் என்று கருத இட
முண்டு.

நூற்றாண்டேயாயின்,

நான்காம்

காலம்

முதுகுடுமியின்

காலம்

திருவள்ளுவர்

ஆகவே
அதற்கு முற்பட்டதாதல் வேண்டும்.
்கும்,
நூற்றாண்டிற
ாம்
பன்னிரண்ட
கி. மு.

கி. மு. ஐந்தாம்

நூற்றாண்டின் முடிவிற்கும்

இடையில், திருவள்ளுவர் நூல் தோன்றியிருத்
சிலப்பதி
தல் கூடும், அது கலித்தொகை,
தென்பது
முற்பட்ட
காரம் முதலிய நூல்கட்கு
சிலப்பதிகாரக்

காலத்துக்கு

பின்னிருந்த நக்கீரர்

காலம்

நெடுநாட்குப்

வரை

ஆசிரியர்

இருந்து உருத்திர சன்மரோடூ சங்கப் பலகை
கொள்ளுதல் வர
யில் வீற்றிருந்தாரென்று
லாற்று முறைக்குப் பொருத்தமாகத் தோன்ற
தோன்திய
இறையனாரகப்பொருள்
வில்லை.
காலத்தே உருத்திரசன்மரோடு ஆசிரியர் திரு
கொள்ளு
ஒருங்கிருந்தாரென்று
வள்ளுவர்
மிடத்து, அக்காலத்தே நக்கீரர் முதலாயினோர்
இருந்தாரென்று கொள்ள இடமில்லை. ஆனால்
அக்கொள்கைப்படி திருவள்ளுவர் காலம் கி. மு.

நூற்றாண்டு

என்று

கருத இட

ஏனெனில் இறையரனாகப் பொருள்
முண்டு.
தோன்றிய காலம் பன்னிரண்டாண்டு நிலை

பெற்றிருந்த

நன்கு அறிந்து
தக்க

ஒரு

பஞ்சத்தின்

முடிவு

கால

மென்று அந்நூலுரையால் விளங்குகின்றது;
பஞ்சம் கி. மு. நான்காவது நூற்
அத்தகைய
வரலாற்றாசிரியர்கள்
ருண்டில் நிகழ்ந்ததாக
ினென்க,
கருதுகின்றார்களாதல
மறைந்தபின்
தமிழ்மறைகள்
பண்டைத்
அவை கூறிய அறம்பொரு ஸனின்பம் வீடென்
தெள்ளிதிற் நெரிக்கும்
னும் நான்கிளையுந்
திருவள்ளுவர் நூலேயா மென்
பொதுமறை
றுணர்க. இந்நூலுட் கடவுட் கொள்கைபற்றிய
யமைந்து
சொற்கள் யாவுஞ் செந்தமிழிலே
நூலின் பொதுத் தன்மையை விளக்குவனவா
பிரமம், ஆன்மா, தத்துவம்,
யிருக்கின்றன,
ஞானம், வருணம், ஆசிரமம், வேதம், சாத்
முதலிய சொற்கள்
திரம், யாகம், விட்டுணு
இல்லறம் துற
இதன்கட் காணப்படவில்லை.
வற மென்று மக்கள் வாழ்வு பிரிக்கப்பட்டதே
யொழிய வடநூலிற் கூறும் நால்வகை நிலை

கொள்வதற்கு

. இத்நூலே

கருவியாம்.

ஆரியக் கருத்துக்கள் சிலவே இந்நூலுட்
காணப்படினும்,
அவை பெரிதுந் தழுவிக்

கொள்ளப் படவில்லை.

அவற்றுள்

வேள்வி

ஒன்று.
*அவிசொரிர் தாயிரம் வேட்டலின் oo poi
உயிர்செகுத் துண்ணாமை ஈன்று”?

என்றது காண்க.
(மானம்

்

தெளிவு.

நாலாவது

பற்றி அப்பகுப்பு அமையவில்லை; நால்வீகைக
குலமும் இந்நூலுள் விதந்தோதப் படவில்லை.
பண்டைத் தமிழரது
கடவுட் கொள்கையை

என்னும்

அதிகாரத்தில்,

“இன்றி யமையாச் சிறப்பின வாயினும்
குன்ற வருப

விடல்”?

என்னுந் திருக்குறளூக்கு உரை கூறுமிடத்து
ஆசிரியர் பரிமேலழகர்,

இறப்ப வருவழி இளிவந்தன செய்தாயினும்
உய்க* என்னும் வடநூன் முறையை மறுத்து
உடம்பினது
நிலையின்மையையும்,' மானத்தி
னது நிலையுடைமையையுந் தூக்கி அவை.செய்
யற்க என்பதாம்'? என்றது காண்க. இவ்வாறே
ஈன்றாள் பசகாண்பா னாயினும் செய்யற்க
சானரோர் பழிக்கும் வினை”

©

என்ற விடத்தும் ஆரிய அறநூற் பொதுவிதி
வினைத்தூய்மை யுடையானுக்கு எய்தாமையைப்
பரிமேலழகர் விதந்தோதினமை காண்க. அற
நூற் பொதுவிதி யாவது யாதெனில், “இறப்ப
மூப்பினராய இருமுது குரவருங், . கற்புடை
மனைவியுங், குழந்தையும்
பசியான் வருந்து”

மெல்லைக்கண்

தீயன

பலவுஞ்

புறந் தருக'' வென்பதாம்.

செய்தாயினும்'

(ஆசிரியர் பரிமே,

லழகருரை.)

சாணக்கியரும் சுக்கிரநீதி நூலுடையாரும.
தத்தம் பொருள் நூல்களிற் கள்ளினைச் சிறிதள

வுண்ண இடங்கொடுத்திருக்க, ஆசிரியர் திரு:
வள்ளுவனார் ” பொருட்பாலுட் , கள்ஞண்ணா
மையை
நன்கு வற்புறுத்திப்
போந்தனர்.
சுக்கிர நீதியுள்- முதல் அத்தியாயம் ௪௦௧-௪௧௪

ஆம்

சுலோகங்களில்

சிறிதளவு

உண்ணப்

படுங் கள் மதி நுட்பத்தையுந் தருவதாகும்
என்றது காண்க,

ஆசிரியர் திருவள்ளூவர், ...

திருவள்ளுவர்: நினைவு மலர்

ay

6 துஞ்சினார் செத்தாரின்

வேல்ல

செஞ்ஞான்று

கஞ்சுண் பார் கள்ளுண் பவர்'*
என்றது
அஜ,

உற்று நோக்கத்தக்கது.
சுப்பிரமணிய

பிள்ளை, எம். ஏ,

தாகூர்சட்ட
(“தமிழ்

எம். எல்.

விரிவுரையாளர்.
இலக்கிய

வரலாறு””)

மானுடம் பெற்றார் அடைதற்கான உறுதிப்
பொருள்களை நுணுகி ஆய்ந்து, திட்பமாகவும்

விளக்கமாகவும் அனுபவ மொழிகளால் எழு
திய நூலாகிய திருக்குறகா ஓப்பதும் மிக்கதும்
எம்மொழியினுமில்லை.
காலத்தாலும்,
இடத்
தாலும் மாறுபடாத உண்மைகளைக் கூறுவது.
அறுவகைச் சமயத்தோரும் அவ்வவர் .பொரு
ளாகப் போற்றும் மாண்புடையது; சிந்தைக்
கினியது; செவிக்கினியது; நந்தாப் புகழுடை

யது;

திந்தமிழ்ச்

தொறும்

நன்னயம்

சுவை

ததும்புவது;

நவில்

பயக்கும் நீர்மையது.

செந்தமிழ்ப் புரவலர்,
த. வே. உமாமகேசுவரம் பிள்ளை,
பி. ஏ., பி. எல்.

. திருக்குறள் என்னும்

இந்நூல்

எஞ்ஞான்

றும் உண்மை
நலம் உடையதாகவும்,
அழி
யாப் பெற்றித்தாகவும்
மினளிரக்கூடிய
நூல்
களில்
தலைசிறந்தது.
தமிழ்
மொழிக்குத்
தனித் தெய்வமாக இலங்குவதும் திருக்குறளே.
இத்நூல் யார்மாட்டும் எஞ்ஞான்றும்
யாண்
டும் இருத்தல் அவசியமாகும்.
ஏனெனில்,
இதன்கண்

தொறும்”

அடங்கியுள்ள

நவில்தொறும்

பாக்களை

நயங்கள்

மாகப் புலனாகும்; நுணுகி ஆய

ஆய

நவில்

நவநவ

அவற்றின்

ஆழமும், பொருட்புதையலும்
வெளியாகும்.
இந்நூல்
துன்புறுங்காலத்து:
மனவமைதி
தந்து, நல்வழி உய்க்கும்; இன்புறுங் காலத்
துச் செருக்கடக்கி அற நெறியில் நிறுத்தும்.
இதன் அருமையும், ஆழமும்,. சாரமும் அறிய
வல்லார்க்கு

இதுவே

தக்க

நண்பனாகவும்.

தல்லாசிரியனாகவும், முழுமுதற் செழும்பொரு
ளாகிய
இறைவனாகவும்
மிளிர்ந்து,
அவர்
வாழ்க்கையில் செம்மையும். இன்பமும் மலரச்
செய்யும்.
வித்துவான் மணி, இருஞானசம்பந்த
:

முதலியார்.

_ தமிழகத்தின் ஓரு தனி மணிச் சுடரென

ஐளி

வீசித் திகழ்வது திருவள்ளுவ நாயனாருடைய

திருப்பெயராகும்.
தமிழர்தம் அறிவினாற்றலை
யும்-கல்விப் பெருக்கினையும் நாகரிக மேம்பாட்

He

டிணயும் எந்தாட்டினரும், எம்மொழியினரும்,
எச்சமயத்தாரும்
எஞ்ஞான்றும்
இனி
துணர்ந்து போற்றற்குரிய நன்னிலைக் களனா
யிலங்குவது அவர் தாமியற்றியளித்த
ae
திருமறையாம்.
சொல் வளனும் பொருட் சிறப்பும் நுண்
ணோக்கும் அணி
நலனும் ஓசை யொழுக்கும்

ஆழ் கருத்தும் ஒருங்கு நிறைந்து, பொலிந்து

விளங்கும் இத்தெய்வத் தமிழ் நூல்

தம்

ஒப்புயர்வற்ற

ஆசிரியா்

செப்பருஞ்சீர்த்தியை

எடுத்து விளக்கும் சிறப்புப் பாக்களே நம்முள்
சாதத்தைக் கொள்ளை கொள்ளுத் தன்மையவா
யிலங்குகின்றன.

அறத்திறன் அனை த்தினையும் தேனினுமினிய

தீங்கிளவிகளாற்
கற்பனை
முறையின் வியன்
திறம் பொலிவுறச் செய்த பெரியார் நம்புலவர்
பெருமானே
ஆவர்.
உலகிற்
பலரானும்
பல்லாற்றானும்

உள்ளத்தான்

உள்ளப்படும்

குற்பொருள்
அனைத்தினையும்
ஒருங்கே
நம்.
பெருநாவலரது திருவாக்கிற் காணலாம். இவ்
வரும் பெருநிலை எந்நூற்கும் அமையாதது.
அறிவுடையார் தம் அனுபவத்தின்கட்
படும்
நலந்திங்குகளா
அமைக்குமாறறியாது
ஐயுற்
றழி நம் புலவர் திருவாக்கு அவ்வையமகற்றும்

அருமருந்தாகி அதனை அறவே ஓழித்து அளப்
பரிய
இன்பத்தை
ஆக்கி
நின்றொளிர்வது.
ஒவ்வொரு
பொருளும்
அளவைவாயிலான்
நிலை நாட்டப்பட்டுள்ளது.
தீயன
அனைத்
தினையும் எதிர் மறுத்தும் நல்லன அண்த்தின

யும் உடன்பட்டும் தஸைக்குறியீடு தந்துரைத்த

நுட்ப திட்பம் நன்கு சிந்தித்தற்பாலன
மக்கள்

மனவுணார்ச்சியைத்

அவர்தமக்குப் புலவன் குறித்த

தட்டி

எழுப்பி

பொருண்மைக்

குத் தக்க மேம்படு குணத்தினை மேன்மேல்
வளர்வித்து, அப்பொருளாற்றலிற் றலைப்படு
மாறு செய்தலே பாக்களின் பொதுவியல்பாம்.
அந்நிலையில் நம் பொய்யா மொழியர் பிபொரு
ளுரை
முற்றும் ஓப்பற்றிலங்குகின்றன.
நம்
பெருநாவலரது
பாக்களுள் ஐவ்வொணன்றும்,
குன்னை ஓதுவார் ஓவ்வொருவர் உள்ளத்தும்
என்றும் நின்று நிலவுந் தகைமைத்து
அவர்

தம் அறிவினையும்

உணர்விணையும்

கொள்ளை

கொள்ளும்
பான்மையது.
ஆசிரியர் குறித்த
பொருள் கற்போர் நெஞ்சம் காமுறச் சென்று
குறிக்கொள்ளும் மாலையது.
அறப்பொருள்

கிளக்கும்

இதனை

இத்துணை

அழகு

யாத்தமைப்பது, எத்தகையோர்க்கும்

ததும்ப

என்றும்

'

ந

- புகழ்ப் பூந்துணர்

வாய்ப்பப் பெறாதது.
கல்வி நலம் சிறிது
பெற்றார்க்கும் சிறிது விளங்கியும், அந்நலம்
பெரிதும் வாய்ப்பப் பெற்றார்க்கும் பெரிதும்
துலங்கியும், மற்றதனொடு இயற்கை நுண்ண
றிவும் பயிற்சித் திறனும் ஆராய்ச்சி வன்மையு
. முடையார்க்குத்
தெள்ளத்
தெளிந்திலங்குந்
தன்மைத்தாய் (ஆய்தொறும் ஊறும் அறிவு”
என்னும்

வாக்கிற்கிணங்க,

அவர்தம்

அறி

௪௯௬

களைத் தம் மதி நுட்பத்தால்

திறம்படப்

பெய்

தமைத்து
அரும்பொருள்
புலப்படுக்கின்றா
ரெனின், அவர் தமக்குச் செந்தமிழ்ச் சொற்கள்

எவ்வாறு அடித் தொண்டு புரிந்தன
நிணந்து நினைந்து மகிழ்மின்கள்.
பொருட்டன்மைகளில்
முடிந்த

அனுபவமும்

என்பதை

படிந்த

அறிவும்

உடையார்க்குச்

சொற்

கள் தாமாக வரும் என்னும் நியதியின் வைத்து

விளை வளர்க்குங் கருவியாய் நிலைத்துத் திகழ்
நோக்கின், நம் பெருநாவலர் எத்துணே அறி
கின்றது.
-. வும் அனுபவமும் தாம் கூறும் உலகப் பொருள்
எத்துணைக்
கல்வியறிவுடையோரெனினும்,
களினும் ஏனைப் பிறவற்றினும் உடையராய்த்
சொல்வன்மை

யின்ராயின்

அவரான்

குப் பயன் யாதுமின்றா மென்பது

உலகிற்

வெள்ளிடை

மலையாம். நம் பெரு நாவலர் சொல் வன்மையிற்
றமக்கு ஓப்பாரும் மிக்காருமின்றித் துலங்கு

கின்ரார்,

எடுத்துக்கொண்ட

சொற்களைப்

பெய்துரைக்கும்

பொருட்கேற்பச்
திறன்

பெரிதும்

வியத்தற்பாலது.
எவ்வெவ்விடங்களில் எவ்
வெச்சொற்களைப்
புணர்த்துரைப்பின், தாம்
குறித்த பொருள் தெள்ளிதின் கற்போர் உள்
ளத்துப் பசுமரத்தாணி அறைந்தாலொப்பப்
பதியுமோ, அவ்வவ்வாற்றான், யாப்பிலக்கணத்
தின் துலங்க எடுத்துரைக்கும் ஆற்றல், பெரி

தும் பாராட்டற்குரியது.
௬ருங்கச்

சொல்லலில்

எவ்வளவும்

ருக்கு

திகழ்ந்தனர்

என்பது

நன்கு

தெளியப்படும்.

சொல்லாற்றல்
ஓன்றே
பயன்றருதலின்று,
பொருளறிவு மட்டில் சிறந்தொளிர்வதன்று.
இரண்டும் ஒருங்குதிரண்டு காணின் பொன்
மலர் நாற்றம் பெற்றென
உலகிற்கு விழுப்
பயன்

பெரிதும்

உளதாமென்னும்

இத்திருக்குறள்

மாட்சியின்

உண்மை,

வைத்துணார்ந்து

கொள்க.
நம்மாசிரியர்

காட்டுகள்,
இனிது

இணைத்துரைக்கும்

மிகப்

விளங்கற்பாலனவாய்,

யாவரானும்

தெளியப்படுவனவாய் இலங்குகின்றன.
ஆங்
காங்குத் திங்களையும், நிலத்தையும், கண்ணை
யும், கடலையும், உயிரையும், மலையையும், மரத்
தையும், கனளிற்றையும், புலியையும், பூவையும்,

வர். விளங்கவைத்தலில் எவ்வளவும் விளக்
குவர். இஃதிவர்தமக்கே வாய்ந்த தனியழகா

காகத்தையும்,

கும்.

பிறவற்றையும் எடுத்துக் காட்டுவர்.

மயக்கம்

என்னும்

மாசு

நம்

புலவர்

பெருமானது, வாக்காகிய இளவள
ஞாயிற்
றின்முன் பனிக்கூட்டம் எனப் பறந்தொழியும்
பான்மைத்து.
ஐசையழகும், ஓளிமிகு சொற்
களும், மாசில் பொருளும் மாண்புறச் செறிந்து
விளங்கும் இவர்தம் பாக்களின் சொல் வளத்
தினையும் பொருள் வளத்தினையும் என்னென்
றெடுத்தியம்ப வல்லேம்!
ஓவியம்
தீட்டுதலில் துறை போய
ஒரு
பெரும் புலவன், காண்போர் எண்ணும் மன
மும் கவரப்படுமாறும், தான் கருதிய பொருள்
அவர் தமக்கு இனிது
விளங்கி வனப்பாற்
பொலிந்து

காட்டுமாறும்,

யாண்டு

யாண்டு

சவ்வெவ்வண்ணங்களை
எவ்வெவ்வாற்றுன்
தீட்டுதல் வேண்டுமென்பது, இனிதுணர்ந்து
ஆண்டாண்டு
அவ்வவ்வண்ணங்களான்
தனது துகிவிகை கொண்டு தொட்டுவிடுத்தும்,
துலங்க
bolus,
புறவணி
புளைந்தும்
பொறித்து முடித்தல்போல் நம் புலவர் திலகர்
ஆண்டாண்டு வேண்டப்படும் ௮வ்வச்சொத்

எடுத்துக்

பொருத்தமுடையனவாய்,

நாகத்தையும்

இன்னோரன்ன
இஃ்தோர்

அற்புத ஆற்றலாற் போந்த அரும் பெருநுட்ப
விளைத்திறனாமெனக்
வரும் நன்சூணார்வர்.

பது தெளியப்பட்ட

கல்விச் செல்வர் அனை
என்னை? உவமம் என்

பொருளேயாகலான்

என்

பது. உவமை என்பது தெளியப்பட்ட பொரு
ளேயாதலை உணர்த்து முகத்தான், முன்னர்ப்

பிறிதோர் ஏதுகொண்டு நாட்டிய பொருளை,
பின்னரொரு பொருளுக்கு உவமை
காட்டி
முற்கூறிய பொருளை வலியுறுப்பர்.
இது முற்
கூறியவற்றிற்கும்

பின்னதற்கும்

உள்ள

ஒற்

மை வேற்றுமை நயங்களைப் பெறவைத்தற்
கும், மற்றவை ஓப்பப்போற்றப்படும் தன்மை

தெரித்தற்கும் அமைத்துப்

போந்த

ஆன்ற

அறிவுடைமையாமென்பது.
இங்ஙனம் சொல்
வளனும் பொருளமைதியும் ஒருங்கு நிறைந்து
பொலிந்து
விளங்கும்
இத்தெய்வத்தமிழ்
நூலின் திரண்ட கருத்தினைத் தேடிக் காணின்,
நீர்வழிப் படூஉம் புணேைபோ லாருயிர், மறை
வழிப் படூஉம்” என்பது தெளிந்து, மக்கள்

திருவள்ளுவர். நினைவு ;மலர்

௮௦

ஹுளைவரையும் அறச்செயலின் நிறுத்தி, அவர்
அன்பு
நிலையைப்
பெருக்கி, அறிவு நிலை
எய்துவித்தலே
அவர் தம்மை
அருளொளி
பெதாஉம் திருநெநியிற் சேோ்த்தலாம் எனத்
துணிந்த
நம் பெருநாவலர், அம்முறையே

முறையாய்

இத்தலை

சிறந்த

தமிழ்நூலை

இயற்றியருளினார்கள் என்பது புலனாம்.
மக்கள் அனைவர்க்கும் செம்மை நலம் அளித்

தற்குரிய

செழும்பொருள்

எனத்

திகழ்வது,

ஓழுக்கம் என்னும் விழுப்பமிக்க அறம் ஒன்றே
என்பது *ஐழுக்கம் உயிரினும் ஐம்பப்படும்”
என்னும்
திருவாக்கானும்,
அவ்வொழுக்க

மென்னும்

விழுப்பொருளின்

உன்னது

அன்பென்னும்

உயிர்க்குயிராக

பண்பே

“அன்பின் வழியது உயிர்நிலை?

என்பது

என்னும் திரு

வாக்கானும்,
இவற்றிற்கடிப்படையாய்
இவற்றை அழகுறப் பெருக்கி ஓளியுறச் செய்
வது அறிவே என்பது “அறிவுடையார் எல்லாம்
உடையார்: என்னுந் திருவாக்கானும் தெளித்
துரைக்கப்பட்டிருக்கின்
றன.

. இங்ஙனம் தமிழ்ப்பெருமக்களின் வழக்கியல்
வண்ணம் அறம், பொருள், இன்பம் என்னும்
மும்முதற் பொருட்கண் வைத்து, உலகியற்

பொருள்
அனைத்தினையும்
முற்றவெடுத்து
முடித் துரைக்குமுகத்தால் இவற்றிற்கெல்லாம்

வினை முதற்காரணானாக, இவைதம்முள் தன்
றெனப்படாது, இவைதம்மின் உள்ளும் புதம்
புமாய், யாண்டும் ஓழிவற நிறைந்து விளங்கும்
முழுமுதற் செழும்பொருளான
இறைவனது
திருவடித்
தாமரைகளின்
திருவருட்டேன்
பெருக்கிலே தேக்கித் திளைத்தலே இப்பிறவி
யாற் போந்த பெரும்பயனாமென்பது, நூலின்
தொடக்கமுதல் யாண்டும் ஊடுருவி
நிற்ப
உணர்த்தப்படுகின்றது. இவ்வியைபோடு
“எல்
லாப் பொருளும் இதன்பால் உள இதன்பால்
இல்லாத

எப்பொருளும்

இல்லையால்?

என்ற

வண்ணம்
பல்லாற்ரடுனும் உலகியல் கூறிப்
பொருளது கிளக்கும் அரும்பெருநிலை அறவும்

உயர்ந்ததாகவும்,

நாகரிகமும் கல்வி அறிவும் -சிறந்தோங்கித்
திகழ்வதாகக் காணப்படுகின்ற எந்தநாட்டினும்,
இதற்கிணயாக
ஓரு ரூரல் இதுகாறும் எம்
மொழியினும்
தோன்றிய தின்று.
ஆகவே,

உலகமுழுவதூஉம்

ஒஓப்புயர்வின்றி

விளங்கும் முழு முதல் தனி நூல் நம் செந்தமிழ்

மொழிக்கண் திருவள்ளுவனார் அருளிச் செய்த
தெய்வத்
இருக்குறன்ன. நூலேயாம்
என்பது
செப்பமுடையார் எல்லார்க்கும் ஓப்ப முடிந்த
தொன்றும்.
--பாரிப்பாக்கம் கண்ணப்ப

முதலியார்.

திருக்குறள் ஓதற்கெளிதாய், சிந்தைக்கும்

செவிக்கும்
தொறும்

இன்பம்

நயம்

பயப்பதாய்,

பெருகும்

நூலாய்

நவில்

விளங்கு

கின்றது. ஏனைய பழந்தமிழ் நூல்களில் காணப்
படுகின்ற கடுந் தமிழ்ப் பதங்களும், பத்துப்
பாட்டு முதலிய நூல்களிலுள்ள
இறுக்கமும்
மயக்கமும் திருக்குறளில் இல்லை.
நூல் முழு
மையும்
. திருந்திய
செப்பமும்,
செம்மையும்
வாய்ந்து
விளங்குகின்றது.
நூலின்௧ண்
. அமைந்து

விளங்கும்

இயல்களும்,

அதிகாரங்

களும் ஒன்றற்கொன்று இயைபுடையனவாய்ப்
பல தொடர்களால் அமைந்த அருமணி வடம்
போல் விளங்குகின்றன.
ஏடுகளில் பலகால்
அடங்கியிருந்த காரணத்தாலும் பிற காரணங்
களாலும் சில அதிகாரங்களும் தஸையீடுகளும்
முறை
பிறழ்ந்திருப்பனவாகத்
தோன்று
கின்றன.
ஆயினும்
பெரும்பாலும்
நூலின்
போக்கை
நோக்குமிடத்துச்
செம்மையாய்
வகுத்தமைத்த செப்பமுற்ற நூலாகவே. திருக்
குறள் விளங்குகின்றது
கற்றோர் யாவரும்
அறியா
அறிவு
அமையப்
பெற்றவராய்,
கற்றோர்க்குத் தாம் வரம்பாகிய தலைமையராய்,
விழுமிய உண்மைகளை

வாற்

கண்டு,

எடுத்துரைத்து,

உலகம்

வினையின் நீங்கிய அறி.

மகிழ்ந்துய்ய

நாயனார்

அழியாத

இனிது
இன்பப்

பேறெய்தினர்.
ரா.

அளத்தற்கரியதாகவும்,

அருள் ஓனியினமைந்த அவர் தமது நுண்
ணுணர்வான் ஆய்ந்து தெளிந்ததாகவும் ஒளிர்
கின்றது.
- இத்தகைய அரிய பெரிய நூல், இரண்டா
யிரம் ஆண்டுகட்கு முன்னரே நம் தமிழ் நாட்
டில் தோன்றியதாயின், நந்தமிழ் மக்கள் அறிவு
மேம்பாடு எத்துணைச்
சிறந்ததாமென்பதை
நினைந்து மகிழ்மின்கள்.

தனக்கு

பி. சேதுப்பிள்ளை, பி.ஏ., பி.எல்.

"தமிழ்நாடும் தமிழ்மொழியும் முயன்ற அருநீ

தவப்பயன் காரணமாக ஏறக்குறைய இரண்
டாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்னர் நமது நாட்
டில் திருவவதாரஞ் செய்தருளினார் வள்ளுவ
ரென்னும் புண்ணிய மூர்த்தி. தமிழணாங்கு தலை
யெடுத்து அவளது புதல்வர்களாகிய
நமக்கு

இன்முகம்

தின்

பயன்

காட்டிநிற்பது

இத்திருவவதாரத்

கொண்டேயாகும்.

,தமிழ்நாடு

புகழ்ப் பூந்துணர்
"புண்ணிய பூமியாகக் கொள்ளப்படும் பெருமை
வாய்ந்தது

இவ்வவதாரத்தின்

பெருமை

பற்

நியேயாகும். தமிழ் மக்களாகிய நாம் கெளரவ
'முடையதோர்
சமுதாயத்தைச்
சார்ந்தவர்க

'ளென்று எண்ணிடப் பெற்றுவருவதற்கும் இவ்
வவதாரமே காரணமாகும்.
நம் தமிழ் மக்கள்
மீதும் நம் தமிழ்மொழிமீதும் பிறர் அழுக்காறு
“கொள்ளும்படி

அத்துணைப்

தது இப் பேருரிமை யென்றே

பெருமை

அளித்

கருதுகிறேன்,

௮ எஸ். வையாபுரிப் பிள்ளை, பி. ஏ., பி. எல்.,

தமிழ்

மக்கள்

பெற்ற

செல்வம் திருக்குறள்.

அறிந்து

கைப்பற்ற

வேண்டிய

பொனிற் பதித்ததுபோல், தேர்ந்தெடுத்த நற்

சொற்களில் பொதிந்து வைக்கப்பட்டிருக்கின்ற
தன்மையேயாம். திரும்பத் திரும்ப ஒருவளைத்
அது
தன்னிடம் இழுக்கும் நூல் எதுவோ
ஆசிரியர்
மேனாட்டு
நூலாகுமென்று
உயர்
விளம்புகின்றனர். இக்கருத்தை “ நவில்தொறு
நூல் நயம்போலும்'” என்ற சொற்றொடரில்
காண்க.
அழகாயமைத்தது
திருவள்ளுவர்
திருக்குறளின் நயனும் பயனும் பயிலப்பயில
மேன்மேலும் பொலிவு பெற்று விளங்கும். இப்
பெற்றியுடைய நூல்களே உலகம் போற்றுதற்
சின்னானிருந்து மறை
பிறநூல்கள்
குரியன;

வன.
ப, சந்தோஷம்,

பி. ஏ., எல். டி,

இத்திருக்குறளை ஒவ்வொரு மதத்தரும் தத்

தம் மதநூலென்று பாராட்டி வருதலினால், இது
யாவரும் உய்யுநெறிகண் டெளிதினுய்யுமாறு
இயற்றப்பட்ட நூலாம்.
இத்திருக்குறள் தமிழில் வெளியாய நூல்
களுள் அறம்

ரும்

இயைந்

பொருளின்பங்களை

எப்பா

தேற்குமாறு-முறைப்படக்

லவ

கூறு

வது பற்றித் தலைமை பெற்றுத் தமிழறித்தாரி

யாவராலும் வேதம் போன்று போற்றப்பட்டு
வருதல் குன்றின்மேலிட்ட விளக்காம்.
சென்னை, ஆரியர் கோ. வடிவேலு செட்டியார்.
என்னும் இனிவரவு கூறி
Murer ius”
அதனைத் தன்மாட்டுக்
இரவாமையும்,
இர ந்தார்க்குகிகரவாது ஈதலும் உடைய

கூறி
உயர்

குடியிற் பிறந்தார் யார்??? என்னும் வினாவிற்கு

“உழவு”

என்னும்

அதிகாரத்தில்,
*இரவார் இரப்பார்க் கொன்றீவார் கரவாது
கைசெய்தாண் மாலை யவர்?”

என

ஆசிரியர்

உழவுக்குரிய

வேளாளரைக்

கூறிப்" புகழ்ந்தமை போற்றுதற்குரிய
ரகும்.

இந்தியாவின் உயிர் நாடியா

தொன்
யுள்ளது

அதனைச் செய்வோரே
விவசாயம் எனவும்,
உலகத்தார்க்கு ஆணி
எனவும்,
பொய்யா
மொழியார்

மெய்யாகக் கருதியிருந்தார்.

பெருஞ்சொல்

இத்திருக்குறளைத் தமி

அரிய உண்மைகள், ஐளிமிளிர்கற்களைப் பைம்

௧.

விடை கூறுவார் போன்று

செல்வத்துட் பெருஞ்

முலகமே யன்றிப் பிறவுலகும் பரவிக் கொண்
டது யாதுபற்றி எனின், இதில் எல்லோரும்,
எக்காலத்தும்

AS

--௮.
இவர்

மு. சரவண

(திருவள்ளுவர்)

மதுரையில்

உதித்து.

பாண்டி

வினக்கஞார்
முதலியார்,
நாட்டில்

பாண்டியருடைய

சங்

கத்தின் புலவராய்த்
திகழ்ந்து,
பாண்டிய
ருடைய உள் மந்திரத் தலைவராய் “*வள்ளுவர்?”
என்ற

பட்டத்துடன் விளங்கி,

பாண்டிய அரச

னுடைய வேண்டுகோட் கிணங்கி (திருக்குற
ளாகிய) இவ்வரிய நூலை இயற்றினார் என்று
கொள்ளக் கிடக்கின்றது. '
துமி சைகழார் ௮. சிதம்பரனார்.

திருக்குறளில் எடுத்தாளப் பெறும் உவமை
கள் அவ்வப்பொருட்கு மிகப் பொருத்தமுடைய
தாகவே இருக்கின்றன. அதைவிடப் பொருத்த
மான

உவமைகள்

எவராலும் கூற முடியாது.

இன்பதுன்ப நுகர்ச்சி எல்லா உயிர்கட்கும்
பொதுவாவதால்
ஓரு சிற்றுயிர்க்கும் ஊறு
செய்தல் கூடாது என்பது திருக்குறளின் உள்
ளக் கிடக்கையாகும்.
இறைவன்
எங்ஙனம்
“அறுவகைச்

சமயத்தோர்க்கும்

அவ்வவர்

பொருளாய்?”

விளங்குகின்றானோ

அவ்வாறு

திருக்குறளும்
எதந்நாட்டார்க்கும்,
எம்மதத்
தார்க்கும், எம் மொழியாளர்க்கும் அவ்வவர்க்

குரியதாய்

விளங்குகின்றது.

ஒரு

காலத்தில்

இயற்றப்பெற்ற நூல் மற்றொரு காலத்துக்கும்

பொருத்தம் உடையதாயிருத்தல் மிக அருமை.
திருக்குறளோ என்றும் புலராது யாணர் நாட்
செல்லுகினும் நின்றலர்ந்து தேன் பிலிற்றும்
நீர்மையதாய்”” விளங்குகின்றது.

- தூத்துக்குடி, ந. சவகுருநாத பிள்ளை.
தெய்வப்புலமைத்

திருவள்ளுவராற் செய்யப்.

பெற்ற திருக்குறளின் திட்ப நுட்பம் பொருந்
திய கருத்துக்களைத் தொன்று தொட்டுப் பல
தமிழ்ப்

பெரும்புலவரும்

தத்தம்

பாடலுச்.

திருவள்ளுவர் நினைவு மலர்

Me

கிடையே வேண்டுமிடங்களில்
பலருமறிந்ததே..

இருநாராயணையங்கயர்.

மதுரை,

தனித்தமிழ்

எடுத்தாளுவது

அணங்கின்

மணிமுடியின்

நடு

முக்
முதனூலாகவும்,
மணியாகவும்,
நாயக
காலத்தும் ஐப்புயர்வற்ற உண்மை நூலாகவும்

புலமைத் திருவள்ளுவ நாய

மிளிரும் தெய்வப்

ஞரின் திருக்குறள்.
பண்டிதை

அசலாம்பிகை

ஆண்டுகட்குமுன்
பின்னாக இரண்டாயிரம்
தண்டமிழானியற்றி நன்காயும் வன்புலமை மிக்
கோர் குழீஇய கழகத்தில் அரங்கேற்றப் பெற்

இத்தூற்

நூல்.

என்னும்

.இருக்குறள்

பொருள் எவ்வகையோர்க்கும் உடன்பாடு தரு
மேற்பட்ட
இருபதின்
வதொன்றென்பது,
மொழிகளில்

அவ்வம்மொழிக்குரியோர்களா

பெயர்த்தெழுதிப்
லேயே
தொன்றே நன்குவிளக்கும்

வருவ
போற்றி
அன்றியும், மக்க

னாகப் பிறந்தார் அனைவரும் எவ்வேற்றுமையு

பயனெய்துதற்குரிய

கற்றுப்

மின்றிக்

விவிலியமும் நீக்கிடின் இருக்குறள் ஓன்றே
உலகைமனை தீதிற்கும் அறிவு தரப்போதுமானது.
மாணிக்கம், சேலம்.

எல்லாப் பொருளும் தன்னுட் கொண்டு

பாலால்

நாற்பால்

கூறும் வள்ளுவர்

முப்

பயந்த

- செந்தழிழ்க் குறளெனும் தெய்வத் தமிழ்மறை
இத்நிலவுலகில்

வாழும்

எல்லா

மக்கட்கும்

உற்ற துணையாய் தின்று இருமையினும் நலம்
பயக்கும்

தன்மையது;

ஒன்றி ஓதுதற்குரியது.

சாதி

சமய

வேறுபா

இந்நூல் 24 மொழி

களில்
மொழி
பெயர்க்கப்பட்டுள்ளமையே
இதன்
பெருமைக்குச்
சான்றருகும். மனித
சமூகம் செந்நெறி நின்றொழுக
இவ்வொரு
நூல் போதும்.
-௩௫க. ௮. அப்பாய் செட்டி. சேலம்,
பண்டைக் காலத்தில் திரிபுரமெரித்த விரி
சடைக் கடவுள் இறையனார் என்னும் பெய
ரோடு

கொள்ள

எழுந்தருளிய மதுரையம்பதியில் அருந்

தமிழ்ச் சங்கத்து அரங்கேற்றிய
வள்ளுவர்
வாழ்த்தின் பெரும்பயனறிந்த புலவோர் அளை
வரும் தாம் தாம் படைத்த நூல்கள் மிளிர, அத
ணைத் தழுவிப் பாடி நலம் பல எய்தினரென்பது

எப்பாலாரும்

முடிந்தது

ஓப்

இம்முப்பால்

தன்றேயாம். இதனைப் பயின்ற பான்மையோ
ரது வாழ்நாளே வாணாளாம்; ஏனையோரது
வாணாள்

வீணும்.

ஆதலால்

இந்நூல்

ஓவ்

வொருவருக்குப் பயன்படும் வகை சிந்திக்கத்
தக்கதாம்.
தமிழாசிரியர், கொ. இராமலிங்கத் தம்பிரான்.

வள்ளுவப்

பெருந்தகையை

அவனே

அறிஞன், அவனே புலவன், அவனே தமிழை
அறிந்தோன் என்று தமிழ்ப் பெருமக்கள் இரண்
டாயிரம் ஆண்டுகளாக ஏற்றிப் போற்றி வரு
கின்ற ஈடு இணையற்ற

பேராசான்

வள்ளுவப்

பெருந்தகையை நினைக்கும் பொழுது ஆங்கில
நல்லிசைப்
புலவனான
பென்
ஜான்ஸன்,
ஜஷேக்ஸ்பியரைப் பற்றிக் கூறிய
ஒரு கருத்து

என்

நினைவிற்கு

வருகிறது.

*அவன்

ஒரு

யுகத்திற்கு மட்டுமல்ல, அவன் எல்லா யுகத்
திற்கும் எல்லாக் காலத்திற்கும் உரியவன்””
என்று.

நூல்

இருக்குறனையன்றி வேறொன்று உலகில் தோன்
திரு, போப்புத் துரையவர்களின்
றியதில்லை,
கருத்துப்படி சமயரநுூல்களாகிய திருவாசகமும்

ஆ.

அறிந்ததேயாம்.

பெனக்

அம்மான்.

திருவள்ளுவனாரால் இற்றைக்குச் சிறிதுமுன்

றது

உலகம்

ப,

ஜீவானந்தம்.

கமிழ் நாட்டின் தனிச் சிறப்பு, உலகம்
தமிழரை மதிப்பதற்கு முக்கியமான காரணம்
ஓப்புயர்வற்ற
இந்த
அருட்களஞ்சியமாகிய

இலக்கியச்
செல்வம்,
**திருக்குறளே””யாகும்.

மன்பதை

மறையென்று

பொது

கொள்ளக்கூடிய

ஒரு

நூலிருந்தால்

guys

அது

நந்தமிழ்த் திருமறைதான் என்பதைச் சொல்
லவும் வேண்டுமா? எங்கள் பேரரசை இழப்

பினும்

ஷேக்ஸ்பியரை

இழக்கமாட்டோம்

என்று

ஆங்கிலேயர்

பெருமையடித்துக்

கொள்ளுகின் றனர். (ஆனால் ஜான்புல் ஷேக்ஸ்
பியரை
அவ்வளவு
நேசிக்கிறார்
என்பது
சந்தேகம்)
அப்படியே
நமது
பழம்பெரும்

அடையாளங்களாக

தமிழராகிய
நாகரீகத்தின்

விளங்கும்

நாமும்
அரிய

கோவில்களை

யும் கட்டிடங்களையும் நமது உயிர் வாழ்க்கைக்
கின்றியமையாத
ஆறுகள்ாயும்
ஏரிகளையும்

இழந்தாலும் எங்கள் வள்ளுவரை விடமாட்டோ
மென்று கெளரவமாகச் சொல்லிக் கொள்ள
லாம்.

திருக்குறளை
நன்றாய்க்
கற்பவர்களுக்கு
வேறு கல்வி வேண்டியதில்லை என்பது என்
துணிவு.
புத்தகக்

வற்புத

மகா மேதாவி மெக்காலே பிரபுவின்
களஞ்சியம்
முழுவதையும்விட
இவ்

நூலொன்று

மட்டும்

சாலச்

சிறந்த

புகழ்ப் பூந்துணர்
தென்றும் மனித
இனத்திற் கதிக நன்மை
பயக்கக் கூடியதென்றும் எண்ணுகிறேன்.
பைபிளையும்
நூற்களையும்

வேறு இரண்டொரு

வைதீக

தவிர்த்துப் பிறமொழிகளிலுள்ள

இலக்கியத்

திரவியங்கள்

அனைத்தையும்விட

இது நனி மேன்மையுடைத்தெனக் கூறுவேன்.
ஏஸ். எம் மிக்கேல்,

திருக்குறள்

தலைசிறந்த

நூல்;

திரு

வள்ளுவர்
ஓப்பற்ற புலவர்; இது தமிழர்
கருத்து மட்டும் அன்று; திருக்குறளைப் படித்த
அனைவரும் இவ்வாறு கூறுகின்றனர்.
கொள்கின்றனர்?
பாராட்டுகின்றனர்.

குக் காரணம்

ஒன்றேதான்.

ஒப்புக்
இதற்

திருக்குறளிலே

கூறப்பட்டிருக்கும் அறங்களிலே சிலவற்றைத்
தவிர மற்றவைகள்
எல்லாம்
அனைவர்க்கும்

பொதுவானவை.

திருக்குறள் இன்ன

Horse
உரியது;
இன்ன
உரியது என்று கூறமுடியாது.

சமயத்

இனத்தினர்க்கு

சாமி

இதம்பரனார்.

சங்க காலம்முதல் சமீப
காலம்வரையில்
இயற்றப்பெற்ற
இலக்கியங்களுள்
திருக்
குறளின் சொற்களையும் கருத்துக்களையும் எடுத்
தாளாத நூலே பெரும்பாலும் இல்லையென்று
சொல்லலாம்.
பண்டைத் தமிழ்மறை மறையப் புதுமறை
புணந்து,
அது
பொதுமறையா
யுலவவும்
பொய்யா
மொழியாம் உத்தரவேதம்
எனப்
புகழ் பெறவும், பரந்த பாக்களாலாகிய விரிந்த

ஆரியவேதம்
போலன்றி யாவரும் எல்லாப்
பொருள்களையும் எளிதிலறியவும் குறுகிய பா
(குறட்பா) 17850க் குள் அடக்கினார் வள்ளுவ
ரென்க.
இவர், ஐந்தெழுத்தோதி, ஐம்பொறி,
புலனடக்கி, ஐந்தவத்தை கடந்த மாசித்தனே
இவ்வரிய
தெய்வநூலை
முடிக்கவல்லானென்

நுலகறிய

வந்தவர்.

இவர்நூல்

வழி

எங்ஙனம்

விளங்கு

ம580க்கு அடிகள் 2660 ஆகும்.
கள் கூட்டுத் தொகையில்

இம்முடிபு

மெனின்,

குறட்பா

அவ்வெண்

5 எண்ணைக்

குறிக்

கும். இவ்வைந்து பற்பல அரியபொருள்களை
விளக்கும் என்பதனாலறிக,
பண்டிதர்

வைத்தியரத்தின

சி

எஸ். முருகேச முதலியார்,

யாதானும் ஓரு சமயத்தைச் சார்ந்து

நின்று

அச்சமயக் கடவுளை வழிபட்டாலன்றி, மக்கட்
பிறவியைப் பெற்றதனாலாய பயனை அடைதல்
கூடாது. ஆதலின், ஓரு சமயத்தையுஞ் சார்ந்
தி. கி.--௪௪
்

௮௩

தவரல்ல ரென்பார் கூற்றுப்பொருந்தாது.

ஒரு

வணை நாயகனாகக் கொண்ட
நாயகி, ஏனைய
புருடர்களை இகழாது ஏற்றுப் போற்றுதலே
முறையாகும்.
ஆனால் பல சமயநூல்கள் பிற
சமயங்களாத்
தாழ்த்தியும்
தம்
சமயத்தை
உயர்த்தியும்
கூறுகின்றன.
அவ்வாருமயின்
உண்மையான
உயர்ந்த
சமயம்
யாதென
ஆராயப் புகுவார்க்ரு இதுவாகும் அது வல்ல

தெனும் பிணக்கதின்றி
லாம் இரிடத்தே

நீதியினால் இவையெல்

காணநின்றது

யாதொரு

சம

யம் அது சமயமெனப் பெரியார் கூறியுள்ளார்.
திருவள்ளுவர். ௮த்துணைப் பெருமை வாய்ந்த
சமயத்தினராதலின்,
எல்லாச் சமயத்தினரும்

தத்தம் சமயத்தினரென்று
றும் வண்ணம்

கடவுள்

பாராட்டிப் போற்

வாழ்த்துக் கூறினர்.

இனி, திருவள்ளுவர் எச்சமயத்தின ரென்ப
தைப்பற்றி ஆராய்வோம்.
ஓரு
சமயத்தின்
கொள்கை
முற்றும் இருக்க வேண்டுமென்பு
தில்லை.
சில இருப்பினும் அமையும்; ஆனால்
அத்தச் சமயத்தின் கொள்கைகளுள் சில மறுக்
கப் படினும், குறனில் கூறப்பட்ட கொள்கை
களுள்
யாதானுமொன்று
ஓரு
சமயத்தில்

இல்லையெனின்

அந்தச்

சமயத்தினராகக்

கொள்ளுதல் பொருந்தாது.
தேவகோட்டை,

பொ.

முத்தைய

பிள்ளை,

திருவள்ளுவர் எனும் இப்புலவர் பெருமான்
வரைந்துள்ள 1550 குறட்பாக்களும் அத்தனை
ஆயிரம் பொன்பெறுமென்றே
கூறி
முடிக்
கலாம்.
எனக்குத் தெரிந்தவரை திருக்குறளை
நிகர்த்த அரிய பெரிய நீதிநூல் வேறெந்தத்
தேசத்திலும் வேறெந்தப் பாஷையிலும் இது
காறும்
தோன்றவில்லை
யென்பது
சரதமே
யாகும்.

்

“சொல்லுக

சொல்லைப்

பிறிதோர்

சொலச்

சொல்லை, வெல்லுஞ்சொ
லின்மை
யறிந்து”?
என்று
வரைந்துள்ள
திருவள்ளுவர் தமது
முப்பால்
முழுவதையும்
இக்குறளினுக்கோர்

இலக்கியமாகவே அமைத்துப் பாடியிருக்கிறார்.
அ௮ல்ஹாஜ் பா.தாவூத்ஷா சாஹிப், பி. ஏ.,

ஆசிரியர், **தாருல் இஸ்லாம்”?
பலப்பல நாட்டுப்

பலப்பல கொள்கைப் பல

ரும் விரும்பி மேற்கொளும்

குறளே.

மொழிகள்

பொதுமறை

பலவுள்ளும்

திருக்

தமிழிற்கு

ஏற்றம் தந்தது திருக்குறளே. திருக்குறளால்
அன்றோ தமிழை நாடு அறிந்தது? பழந்தமிழ்
மக்களின்

திருத்திய

கொள்கையாம்,

அறம்,

திருவள்ளுவர் நினைவு மலர்

ae

பொருள், இன்பப் பாலது GoGr.

srmggr

லும் இற்றைக்கு இரண்டு ஆயிரம் வருடங்க
ளுக்கு முன்னர்த் தோன்றி மூத்தது குறளே.
மக்களின் இயற்கையதிவைச்

தில் குறளே சிறந்தது.

செம்மை

செய்வ

எழுசீர் கொண்ட

ஈர

டிப் பாவால் உகைத்துள்ள உயர்பொருள் எல்
லாம் தெளிவுறக் கூறுவது திருக்குறளே. பய
டனில
இன்றிப் பொருளுன ஆகிப், பின்முன்
பாலைவின்றிச், சுருங்க விளங்கக் கூறிய அழகி

தாய்த் திகழ்வது குறளே.
ஊத் திருவள்ளுவர்

இந்தத் திருக்குற

தமிழிலேயே செய்த சிறப்

பூத் தோன்ற அகரத்தில் தொடங்கி னகரத்தில்
முடித்துள்ளார் என்பதை எண்ணுக.
சென்னை, வித்துவான் சோ. ௮ருணுசலதே௫கர்

A. D. 100-900 3) 150.-க்குப் பிந்தியதல்ல
வென்று ஆராய்ச்சியாளர்கள் கணக்கிட்டுரைக்
கு.ம் கடைச்சங்க நரல்களின் ஐரு பகுதியாகும்

பதினெண் கீழ்க்கணக்கில்

அடங்கியவைகளில்

திருக்குறள் ஒரு சிறந்த நூலாகும். இது யாவ
ராலும் பொது

வருகிறது.

நூலெனப்

பாராட்டப் பெற்று

சங்கரநூரல்களில்

எதற்குமில்லாத

செய்து

நன்னெறியிற்

செல்லவும், தந்தம்

கடமைகளைச் சரிவரச் செய்யவும், வேண்டிய
திதிகளை இதிலிருந்து கற்றுக்கொள்ள வேண்
டியது அவசியமாகும்.
ஆர்.

எஸ். சுப்புலக்ஷ்மி அம்மாள்,

பி. ஏ. எல். டி.

உலகின்கணுள்ள

மொழிகள்

தஞ் செந்தமிழ் மொழி

யாவற்றினும்

முந்திய பெருமையுடைய

தெனற்கு அம்மொழிக்கண் என்று நின்று நில
வூந் தெய்வத்

திருக்குழணூலே போதிய

சான்

ரகம். உலகியல், நீதி, அரசியல், நால்வகைப்
பொருளாதிய வளைத்து மொரு சிறிது மெஞ்சு
தலின்றி விளக்கி,
இப்பும்படியாகத்

எல்லாச் சமயத்தார்களும்
தன்னிகரில்லாத்
தனித்

தலைமை நிலைமையுற்றுத் தலமெங்கும் வெற்றிக்
கொடி பரப்பித் திகழ்வது, திருக்குடுளொன்றே
யென்பது முற்றுந் தேற்றமேயாம்.
--சேலம் கவிராஜ பண்டிதர் ரா. இம்மப்பஜயர்.
மன்பதைக்

குய்வழிகாட்டி

உயர்கதி

செலுத்

தும் தமிழ்நூல்களில் தலைசிறந்து நிலவுவது

இதைப்

திருவள்ளுவநாயனா ரருளிய திருக்குறள் என்
பதை யாவரே மறுக்கவல்லார்?
அதன் உர
வின் சிறுமையும்
பொருளின்
பெருமையும்

பரவியிருக்கிற
தென்பதற்கு
உலகின்
பல
பாகங்களிலுமுள்ள பல சிறந்த மொழிகளிலும்
இந்நூல்
மொழி
பெயர்க்கப்பட்டிருப்பதே

ரொளிதான், விண்ணளவாயிற்றரோ விளம்பு”
என்னும்
உண்மையை
என்றும் வற்புறுத்தி

பெரும்

புகழ்

இந்நூலுக்குண்டு,

போன்று பெருமை பெற்ற நூல்கள் உலகிற்
சிலவே.
இந்நூலின் பெருமை உலகெங்கும்

போதிய சான்றாகும். இதிற்
சமயவுண்மைகள் தெரியவே
வருடங்களுக்குமுன்

தமிழ்

காணப்பெறும்
இரண்டாயிரம்
மக்களின்

சமயக்

கொள்கைகள் எவ்வாறிரு ந்தனவென்று தெரிய

லாகும்.
--௮, முத்தைய
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திருவள்ளுவரும்

பொருளாதார

நுட்பங்களை

பதில் பெரும்பாலும்

தார

பின்ளை, பி. ஏ., பி, எல்,

நிலையைப்

தந்நூலிற்

நிர்ணயித்திருப்

அக்காலத்திய

பெரிதும்

பல

பொருளா

பயன்படுத்தியுள்

ளார்.
மிகத் துரிதமாகப் பொருளாதார நிலை
மாறும் நாடுகளில் பல நாட்கட்குமுன்சொன்ன
உண்மைகள்
பல, மற்ற நிலைகள் மாறலால்
பொய்த்து விடும். இப்பொய்யாமொழிப்புலவர்
கூற்றுக்களோ நம் நாட்டில்
இன்றும் மெய்

யாய் இருக்கின்றன.

--பேரர்சிரியர் ௮. முத்தைய

தமிழுலகில்

ஒவ்வொருவரும்

பிள்ளை, எம். ஏ.

வேதத்துக்குச்

சமானமான் இந்நூலைத் தினமும் பாராயணம்

“கண்ணளவாய்

நின்றதோ

காணுங்கதி

திற்கும்.
“ஆலும் வேலும் பல்லுக்குறுதி, நாலு மிரண்
டுஞ் சொல்லுக் குறுதி'” என்பர். எனினும் நானு
மிரண்டும்
எவ்வாற்றானும். சமமெனப்படா,

“இரண்டு”

நாலினும்' சிறந்து விளங்குதலின்,

அன்றியும்'தால்என்பதனாற் குறிக்கப்படுவதும்
அதனினும் பெரியவாயும் விரி ந்தவாயும் தோன்

றும் பிற்காலத்துப் பிற நீதிநூல்களும்
போற் பெருகிவளரினும் அவையாவும்

ஆல்
அவ்

ஆல் மிக நுண்ணிதாய
வித்தின்கண் அடங்
குவதொப்பஇவ் இரண்டின்!” கண் அடங்கும்

என்பதில் ஐயமில்லை.
பெங்களூர்

-

டி. எம். முகைய௫ன் கவிராயர்.

இந்நிலவுலகின்௧கண் பெறுதற்கரிய மானிட
யாக்கை எடுத்த யாவராலும் இம்மையில் ஈட்

டற்பாலது அறம், பொருள், இன்பம் என்னும்
மூன்றுமேயாம்.
இம் மூன்றினாலும் முடிவில்
அடையத் தகுந்தது பேரின்பமே.
அது என்

றும் அழியாதது;

அறிந்தாங்கறியும் இயல்பி

னது; இன்பவடிவினது.

நிலைத்த இன்பத்தை

புகழ்ப் பூந்துணர்
நாடும் மக்கள் யாவரும் பேராவியற்கைப் பெரு
வாழ்வைப் பெறுதலே இவ்வியாக்கை பெற்ற
தற்குப் பயனாகும்.
ஸ்ரீவைகுண்டம், ௬. முருகப்ப பிள்ளை.

NACHE FOV முறைகளால் அனுபவிக்கக்கூடி
யதும், எக்காலத்தும் காப்பாற்றக் கூடியது
மான இரு சேம நிதியைப் போன்று மாசணு

காத

அழகுகளாம்.

**ஓரு

மாத்திரை

செய்யுள்
ஏற்பட்ட

லகுவானால்

அதனைப் புத்திரோற்சவத்திற்குச் சமமாக இலக்
கணப் புலவர்கள் கொண்டாடுகின்ருர்கள்??
என்ற நியாயம் இலக்கணச் சூத்திரங்களுக்கு
அமையினும்

அமையாது

போயினும்,

திருக்

குறளுக்கு அது வெகு நன்றாக அமையும். படா
டோபத்திற்குப் பதங்களைப் பிரயோகித்தும்,
நிரோட்டயமக வந்தாதி பாடியும் உள்ள.பிற்
காலப்

புலமைக்கும்,

தமிழ்ப்

புலவருடைய

BOS) நாயனாருடைய

புலமைக்கும் வெகுதூரம்.

சிறு பதங்களாகவும்,

அதிலும் அரும்பதங்களை

உபயோகிக்காமலும், தமிழின் சுவை பெருகி
'வழியும்படியாகவும், கேட்கக் கேட்க இன்பம்
பொங்கும்படியாகவும், எல்லா மதத்தினரும்,
“நன்று நன்று

எந்நாட்டினரும்

என்று

நவி

லும் படிக்கும் நூல் எழுதிய திருவள்ளுவரைத்
“தேவர்'”

என்று

உச்சி

மேற்கொண்டு

உல

கினர் போற்றுவதே அவர் தன்மைக்குத் தகுதி
யாம்.

கோவை,

இரு. ௫. கூ. நாராயணசாமி
முதலியார்.

பிறமொழிக்

கொள்கைகள்

சிறிதே

தமிழ்

நாட்டை யல்லற்படுத்த முற்பட்ட காலத்தில்,
பிறப்பாலுயர்வு தாழ்வு உண்டென்ற கொடிய

தமிழ்நாட்டை யெட்டிப் பார்த்த
கொள்கை
தமிழின்
பிறமொழிச் சொற்கள்
காலத்தில்,
வளர்ச்சிக் கிடையூறாய்ப், பெரும் அளவில் தமி
ழில் கலக்கப் பெற்றகாலத்தில்,

அறிவுச்

செல்

தலைசிறந்த
பொருட்செல்வமே
வத்தினும்
தெனக் கொள்ளப்பட்ட காலத்தில் அவைகளை
மறுத்து உலகம் உய்யும் வழியில் அறிவுரை
கட்டுரைக்க விரும்பிய திருவள்ளுவர், அறம்
பொருளின்பம் வீடு பயக்கும், தம் பொய்யா
மொழியைப் பிறமொழிச் சொற்கள் கலப்பற்ற
அளித்துள்ளமை
நூலாய்
தமிழ்
தனித்
யோம்.
கடமையுடை
மகிழக்
யுணர்ந்து
௫,

சாமிக்கண்ணு,

தமிழாசிரியர், மாம்பலம்,

தமிழ்ப்

குறனாகும்.

த,

குறள் நூலின் நற்றமிழ் நடையும், சிற்றுரு

வில் சிறந்த பொருள் அறிவிக்கும்
களும், நாயனாரவர்களுக் கென்றே

டு

புதையலாகவுள்ளது

இத்திருக்

.

்

௪. பரம௫வம் பிள்ளை, திருநெல்வேலி:

மக்கட்கு

ஓர் அறருரல்

வயங்க

அருளுற்ற

திருவள்ளுவர், உயிர்ப் பெருங்கடலில் செய்
தொழில் வேற்றுமையால் பல்வேருக் காணு

றும்

எல்லா

வுயிர்க்குமுள்ள

தொடர்பையும்

உயிரளைத்தும் தோன்றும் ஆற்றலையும், அத்
னாலாம் நிகழ்ச்சி உணர்ச்சிகளையும், வினையா
லாம்
பிறப்பையும்
முறையே
தெள்ளிதினா

ராய்ந்து,

அவற்றின் முடிபின் முறைகொண்டு

இந்நூலியற்றுவாரானார்.
அ.

உலகமெங்கணும்

மா. முத்தைய

சிறப்புற்று

நாட்டார்.

நிற்பது,

வள்ளூவரியற்றிய தமிழ் மறை என்பது
தாமறியார்?

இது

'நூலினை, வேறு

நிகர்க்குஞ்

திரு

யாவர்

செவ்விய

எம்மொழியாயினும்

பெற்ற

பெருமையுடைத்தாயிற்றோ? பொய்யில் பொரு
ளைத்
தன்னகங்
கொண்டு
பொலிவதனா
லன்றோ,

மேல்

நாட்டிலுள்ளவர்களும்,

கீழ்

நாட்டிலுள்ளவர்களும், தத்தம் மொழிகளின்”
இதனை மொழி பெயர்த்துக் கற்று இன்புறலா

யினர்? இத்திருக்குறள் மொழி பெயர்க்கப்பட்
டது போன்று, வேறு எம்மொழியிலுள்ள எந்
மேல்
நூலாவது பத்தெட்டு மொழிகளுக்கு
இதுகாறும் மொழி பெயர்த்துக் கற்கப்படும்
தகுதியுடையதாக விருக்கின்றதா? இந்நூலின்
போப்பு
அருமையை அறிந்தன்றோ டாக்டர்
இதற்கிணை
ஆங்கிலப் புலவர்கள்,
முதலிய
எம்மொழி,
நூலொன்றை,
யாகும் மெய்ந்

யினும் காண்பதரிது;எனக் கூறிப் போற்றலா
யினர்? மேலும், இத்தமிழ் மறையிளைத் தங்கள்
போற்றுவாரு
வைத்துப்
வேதம்போலவே
மனத்
கற்பவர்
மாயினர். இந்நூல், தன்னைக்
பகர்வோர்
தையும், கேட்பவர் செவியையும்,

வாயையும் இன்புறுத்துவதன்றித் தொடர்ந்து

துன்புறுத்துகின்்ற இரு விணகளும் இரிய ஈர்க
கும் அரிய

மருந்துமாகுமென்று

புலவர் பறை

சாற்றுகின்றனர். இவ்வரிய தமிழ் மறையைத்
தமிழ் நாட்டிலுள்ள தமிழர்களில் எத்துணைப்
பேர் படித்து இன்பமெய்துகின்றனர்? அங்
இன்புருமை நம்

ஙனம் கற்று

குறையன்றோ?

தஞ்சை

நாட்டின்

தவக்

வி. நாடிமுத்துப் பிள்ளை,

திருவள்ளுவர்

se

“ஆலும்

வேலும்

பல்லுக்

குறுதி

நாலும்

இரண்டும் சொல்லுக் குறுதி?” என்று பண்
டைய தமிழ்ப் பேரறிஞரால் கூறப்பட்டு வழங்கி

வருகிற பழமொழிப் பொருளை ஆராயின், அம்
மரங்களின் வீழ்தும், குச்சும், தனித்தனி மக்க

னின் முப்பத்திரண்டு பற்களுக்கே உறுதி பயப்
பன

என்னும்

நாலும்

ஒரனவைக்

இரண்டும்

குறிக்கின்றுன.

அவ்வாறுகாமல்

இத்நில.

வுலகில்
வழங்கி
வருகின்ற
தமிழ்மொழிப்
. பொருட்சொற்
பொழிவுக
சொவற்றிற்கும்
உறுதி பயப்பனவென்னும் ஓரளவின்மையைக்
குறிக்கின்றன.
அத்தகையரால்,
தானு,
இரண்டு என்பன நாலடியும், குறளுமேயாம்.
இவ்விரண்டினுள் நாலடி என்பது அறிஞர் பல
ராற் செய்யப்பட்ட ஒரு திரட்டு ரூரல்.
குறள்

சன்பது அறிஞர் ஒருவரால் செய்யப்பட்ட ஒரு
ரூரல்.
நாலடிக்கு
அதற்குரிய
தன்மைகளை
தோக்கிப் பின் மொழியால் அதன் சிறப்பையும்

குறளுக்கு

அதற்குரிய

தன்மைகளை

முன் மொழியால் அதன்
கினார் பண்டைத் தமிழா.
அது:

நோரச்கி

சிறப்பையும்

விளக்

**சண்ணப்ப னொப்பதோ ரன்பின்மை
கண்டபின்
என்னப்ப னென்றனனொப்பி லென்னையு
tori Garant caf”?

என்னுஞ் செய்யுளால் விளங்கப் பெறுவது.
, அம்முன்மொழி, “திரு” என்பதாம். அத்
**திரு”?? என்னுஞ்

சொல்லின்

டோரால் விரும்பப்படுந்

பொருள்

தன்மை என்று

கண்

முன்

ஹஷோேோர்கள் கூறியுள்ளார்கள்.
அது
கேட்டோ
ராலும், தெளிந்தோராலும் விரும்பப்படுந் தன்
மையையும் உள்ளாடக்கியிருக்கிறதென்று
கற்
ரோர்கள் உணாராதிரார்.

அவ்விரும்பப்படுந்

தன்மை

எக்குலத்தரா

யினும், எம்மதத்தினராயினும், எந்நிலத்தரா
யினும்,
அவ்வவர்களுக்கு
வேண்டியவைக
ளெல்லாம் அந்ருரலின்
அதிகாரம்
7158ல்

கிடைக்க விருப்பதேயாம்.

நினைவு

மலா்

கின்ற

திருவள்ளுவர்

என்னும்

திருப்பெயா

உள்ள, கண்டோரால் விரும்பப்படும் தன்மை
யினரான இவர், தமிழ் நாட்டினர் வழக்க ஒழுக்
கங்களை
யெல்லாம்
தங்காலத்திற்கு
முன்
னிருந்த தமிழ் நூல்களின் வழியாய் ஆராய்ந்து
அவற்றையெல்லாம்
பப்பத்தாகக் : கோவைப்
படுத்தி அந்நாட்டில் வழங்கும் இயற்கையொளி

வடிவும், உயிருடம்
வடிவம்

பொற்றுமை

அமைந்திருக்கின்ற

போன்ற

தமிழ்

வரி

மொழியினா

லேயே செய்து வைத்த நூலே திருக்குறள்.
இவை

யனைத்தும் நூலின் புறச்சிறப்பாகும்.

இனி, நூலின் அகச்சிறப்பிற் சில:

திருவள்ளுவர்
துள்ள

தம்
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நூலிற்

செய்து

அதிகாரங்களின்

வைத்

பயணையும்

அடைய விரும்புவோர்கள் தோயற்றிருந்தாலே

அடைய
ஓர்

முடியுமென்றநித்து மருந்து என்கிற

அதிகாரத்தையும்

நீடித்தற்கு

சேர்த்து

வேண்டிய

பல

சுருக்கிச் சொன்னார்.

அதில்

அரிய

உடல்

விதிகளைச்

.

நூலனவில் மட்டும் மரஞ், செடி, கொடிகளைப்
படித்துவிட்டு ஆட்சியில் உணராப் பலரைப்
போலல்லாமல்
“மோப்பக்
குழையும் அனிச்
சம்'* எனவும்;

எனவும்,

**அனிச்சப்

“மாதர்

அடிக்கு

பூக்கல்

களையான்?”

நெருஞ்சிப்பழம்':

எனவும் பல இடங்களில் கூறுவதால், அவற்றின்
தன்மைகளையும்
கண்டறிந்தே
அவர் புகன்
றனர் என்னலாம்.
வீடு பெற்ற
அன்பர்களிற்
பலர்
தீவினைகள்
செய்திருக்கின்றனர்

நல்வினை
என்பது

பெரிய புராண முதலிய
நூல்களிற் காண்
கிறோம். இதை “இருள்சே ரிருவிளையுஞ் சேரா
பொருள்சேர்புகழ்புரி ந்தார் மாட்டு”,

இறைவன்

என்னுங். குறளால் “*இருள்சேரா
இருவினை
சேரும்'” என்னும் பொருளால் விளக்கினர்.

இத்தகைய

ஆட்சிகள்

திருக்குறளில்

பல

இடங்களில் பரக்கக் காணலாம்.
ஆசிரியர்

பரிமேலழகியார்,

“அகர

முதல

அவை
அறன்வேண்டியவற்கு அதன் விதி
யும், கல்வி வேண்டியவற்கு
அதன் விதியும்,
அரசொழுக்கம் வேண்டியவற்கு
அதன் விதி

எழுத்தெல்லாம்?” என்ற குறளுக்கு,

யும், களவொழுக்கம்

வடிவைச் சொல்ல வந்தவர், தமிழ் எழுத்திற்கே
யன்றி வடவெழுத்துக்கும் முதலாதல் நோக்கி
“எழுத்தெல்லாம் என்றார்' என்கிறார்.

வேண்டியவற்கு

அதன்

விதியும் காணக்கிடத்தல் முதலியன.

இவ்வாறு

இவர்க்குமேல்

கூறப்படுவார்

எவர்க்கும்

யுடையார்

என்னும்

கூரியரிலர்
மேற்பட்ட

பொருள்

எனக்
கூர்மை

தோன்ற விருக்

குத் தலைமை
மரகிய

விகாரத்தானன்றி

இயல்பாற்

அகரத்திற்

நாதமாத்திரை

பிறத்தலானும்,

என

இவி

“எழுத்து என்பது எழுதப்படுதலினாகலின்'
எழுதல்
எனவும்; எழுது
அல்
எனவும்

ae

“ புகழ்ப் பூந்துணர்
பிரிக்கப்படும் மொழியாய்
வடிவும்

ஐலி

அச்சொல்லில்

தாலும். “எழுத்தெனப்படுப்
'விறுவாய்

முப்பஃ

வடிவும்;

அமைந்து

வரி

கிடப்ப

அகர முதல் னகர

தென்ப?

என்பதால்,

கைக்கொள்ளக்

கொண்ட

எண்

ணம் நிறைவேறுவதாகக் காணப்படவில்லை.
பிற இடங்களிலும் அவர் கருத்து நிறைவேரு
வழியும் இவ்வாறு உரை செய்தல் அவரது
இயல்பென்றும், இவ்வரும் பெருங்கருத்துக்
கள் அடங்கிய திருக்குறகா நாம் பன்முறை
பயின்று இவ்வரிய
கருத்துக்ககசா
உணர
வேண்டுமென்றும்
பெரியோர்கள்
கூறுகின்
ரூர்கள்.

தமிழ் மருத்துவ சிரோமணி
மாங்காடு. வடிவேலு முதலியார்.
தமிழ்மக்களின் நாகரிகத்தின்சாரமாய் இருப்

பவை திருக்குறளும் நாலடியாருமாகும். இவை
கள் உலகத்திலுள்ள அறிவு வளரப் பெற்ற
மக்களெல்லோராலும்
கொண்டாடப்படுகின்
றன. ஆனால், தங்கை

அறிவுள்ளவர்களென்று

சொல்லிக்கொள்ளுகின்ற
ழர்களில்

இவைக௯ைக்

இக்காலத்துத்
கற்றவர்கள்

தமி

எத்தனை

பெயருளர் என எண்ணின் வருந்த வேண்டுவ

தாக இருக்கிறது.
டுசன்னை

எஸ். எஸ், அருணகரிநாத முதனியார்

உலகியல் அணைத்தும் ஒருங்கே அமையப்
பெற்றதும், மக்கள் அறிவினை விளங்கச் செய்
வதும், தமிழ் மொழியில் தனிப்புலமை தர
வல்லதும்,
எந்நாட்டினராலும்,
ஏச்சமயத்
தவராலும்,

மறை?”
ததும்,

எக்காலத்தவராலும்

“*எங்கள்தனி

என்றே போற்றும் பெருமை வாய்த்
அதன் உள்ளுறை பொருளை உணர்த்

தோர் தம்மை உயர்த்தக்
இருக்குறள் ஒன்றேயாம்.

இதனை

இயற்றியவர்

கூடியதுமான

திருவள்ளுவ

வாலி

ரும் உயர்தனிச்

சிறப்பாக

இவ்வுலகுள்ளவரை

ஓவ்வொரு
இவர்தம்

அறநெறியை

விளக்கும்

ஸ்ரீ காஞ்சி காமகோடி பீடாஇபஇ
ஐகத்குரு ஸ்ரீ சங்கராசாரிய ஈவாமிகள்.
தண்டமிழ் மொழியில் தலைசிறந்து விளங்கும்

தனிப்பெரு
உலகில்

நூல்

திருக்குறளாகும்,

நிலவும்

யிலகும் தலையாய

பிறமொழிகளில்

தமி

திருவடி

இது

தோன்றி

நூல்கள் சிலவற்றோடொப்ப

வைத்துப் பிறநாட்டு

நல்லறிஞராற் போற்றப்

பட்டுவரும்
பெருமையுடையது.
இந்நூல்
தோன்றிய நாள் தொட்டு இந்நான் வரையில்
பல்லாயிர மக்கள்
மனத்தைப் பண்படுத்து
தலாம் செயற்கரு முதவியைச் செய்து வந்துள்
ளது; இனியும் செய்யும் இயல்பும் எழிலும்
உடையது.
நிறப்பிணக்கு, சாதிப்பினாக்கு,
சமயப்பிணக்கு முதலிய பிணக்குகளால் அன்

பும் ஐற்றுமையும் இழந்து துன்புறும் மன்பதை

கட்கு
எப்பொருளுள்ளும்
மெய்ப்பொருளை
இனிது புலப்படுத்தி, அதன் வாயிலாக அன்
பையும் இன்பையும் பெருக்கும் அருட்பெருங்
குரவனென
யாண்டும் இலகுவது. இல்வாழ்
வோரும்

பிறரும்

கோலைக்

காட்டுவதுடன்

குரிய

கொள்ளத்

ஐழுகலாற்றையும்,

தக்க

அதனை

குறிக்

யடைதற்

சொற்சுருக்கமும்

பொருட்பெருக்கமும் இனிமையும்

எளிமையுஞ்

செறிந்த

ஐயந்திரிபற

செந்தமிழ்ப்பாவால்

விளக்கும் ஆற்றலுடையது. இது
சமூகத்
துறையிலும் அரசியற்றுறையிலும் ஓற்றுமை
யும் ஐத்துழைப்பும் அவாவி நிற்கும் எதிர்கால

இந்தியாவிற்கு

இன்றியமையாத

இழுக்க

நூலும், சமயங் கடந்த சமரச நூலுமாயுள்
ளது. பொதுவாய் உலக
மக்களனணைவரும்,
சிறப்பாய்த் தமிழ் பேசுவோரியாவரும் திருக்
குறகா வாழையடி

வாழையாயோதி

யுணர்ந்து

அவ்வுணர்வின் வழி ஓழுக முயன்று வருவா
ராயின் உலகிற்கே ஓரு பெரு நன்மை உண்
டாகும் என்பது திண்ணம்.
°
--எஸ். சச்சிதானந்தம் பிள்ளை, பி, ஏ., எல்.டி.,

தேவர்

என்பார்.
பொதுவாக
இவ்வுலகிலுள்ளோர்
அனைவரும், சிறப்பாகத் திராவிடர் எல்லோ
மனும்

பூமியின்

எல்

லாம் என்பது முப்பது என்னும் இத்தொகை
யையே யுணர்த்துவதாலும் அவர் அவ்வாறு
தம்மரபைக்

பாரத

நூல்களுள் சிறந்தது திருக்குறளே.”

சென்னை.
அதில் இல்லாதது உலகத்தில் எங்கும் இல்லை
என்றும்
சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.
அந்த

உண்மை

திருக்குறளுக்கு நிறைந்த

பொருத்

போற்றித் திருப்பெயர் வாழ்த்தி, இவர்க்கு வழி

தம் உள்ளது.

வழி

தமிழ் மக்களாகிய நாம் எல்லோரும் “AG
தைக்கினிய செவிக்கினிய வாய்க்கினிய வந்த
விருவினைக்கு மாமருந்தா'*கிய
திருக்குறளை

ஆட்செய்யக்

கடமை

பூண்டுள்ளார்கள்

எனில் வேறு கூறுதற்குண்டோ!
-மூடிச்சூர்,

இராமச்சந்திர முதலியார்.

:

திருவள்ளுவர் மினைவு மலர்

AA

இடைவிடாமல்

படித்து

அதன்படி

பதையே
முதற்கடமையாகக்
வேண்டும்.
--இவான்பககுர்
கே

நடப்
கொள்ள

எஸ். ராமஸ்வாமி சாஸ்இரியார்,

சென்னை.
கண்பெற்றிருந்தும் காணாத மக்களைக் குறித்
தும், கரது பெற்றிருந்தும்

கேளாத மக்களைக்

குறித்தும் ஏசுநாதர் விவிலிய நூலுட் கூறிப்
போயுள்ளவை பலருமறிந்தவையே. அக்குறிப்
புக்களைப் போன்ற பலவற்றை வள்ளுவர்செய்
திருக்குறளிற் பரக்கக் காணலாம். அன்பாகிய
அகத்துறுப்பு இல்லாதவர் ஐம்பொறி, பொன்,
மணி இவற்றைப் பெற்றிருத்தலான்

ஆம்பயன்

இல்லை என்பது வள்ளுவர் கருத்து உறுப்புக்
களான் மக்களை ஓத்துப் பண்பினால் அவரை
இவ்வாதவரும்,

ஊணும்

உடையும்

பிறவு

மூடைய
ராயினும் பழிபாவத்திற்கு நாணாத
வரும் மக்களல்லர் என்பது அவர் கொள்கை.
இணய நூல் உலகெங்கும் பரவுக; நம்மில்ல
மெல்லாஞ் செறிக. அந்நூல் மணம் எங்கும்
கமழ்க! கமழ்கவே!!
டாக்டர்

அ. இிதம்பரநாதஞ் செட்டியார்

தமிழ்நாடு செய்த தவப்பயனாய் அவதரித்த
திருவள்ளுவர் உகைத்தோருக்கு ஒழுக்க முறை
வகுத்த சான்றோர் வரிசையிற் சிறந்த ஓருவ
ராக
வைத்தெண்ணப்
படுகின்றாரென்பது
யாவரும் அறிந்ததொன்றாம்.
உலகம் போற்
றும் தம் பெருநூலில் ஆசிரியர் வகுத்துப்
போந்த ஓழுக்கமுறை இன்னார் என்ற வரை
யறையீன்றி யாவரும் கையாளுவதற் குரியதா
யிருக்கிறது. மனத்துக்கண் மாசிலரரகிக் குண
மென்னுங் குன்றேறி நின்ற திருவள்ளுவர்
அனைவரும் ஏற்றுக் கையாளுதற்குரிய

ஒழுக்க

முறை வகுத்தது வியப்பன்று, சிறந்த ஒழுக்க
முறை
வகுத்த' இக்காரணத்தால் இவரைத்
தமிழ்நாட்டு
சாக்ரட்டீஸ்

ளத்தில் நின்று நிலவுகின்றது.

என்று

கொள்வாரு

முண்டு.

“வள்ளுவன்

தன்னை
உலகினுக்
கேதந்து
வான்புகழ்
கொண்ட தமிழ்நாடு” என்ற பாரதியாரின்
பண்புபட்ட சொற்கள் வள்ளுவர் பெருமையை
விரித்துரைப்பதாகும்.
வித்துவான். மா. இராசமாணிக்கம்,
சென்னை.
அவவே

புலவன் அவனே

கவிஞன்

அவனே த.மிழை அறிவோன்-வென றிய
வள்ளுவ தேவன் வசனத்தை மெய்யாக
உள்ளுவ் தேவன் உளன்.

இது

திருக்குறளைக்

கற்போர்

பலை

உணர்த்தும் ஐரு

இதன்

திரண்ட

' அடையும்

பண்டைச் செய்யுள்.

பொருளாவது

யார்

ஓருவர்

திருவள்ளுவ நாயனார் திருவாய்மலர்ந்த திருக்
குறளெனும்
திப்பியநூலை
ஓதி உணர்ந்த
னரோ

அவரே

புலவர் என்றும்,

கவிஞர்

என்

அம், தமிழை அறிந்தவர் என்றும், சிவபெரு
மான் ஆணையாகக் கருதப்படுவர் என்பதாம்.
இச்செய்யுள்,

திருவள்ளுவ

மாலையில் காணப்

படாததாகும்.

்

உண்மையில்

ஓருவன்

அறிவுபெற

அவா

வுதின், குறள் ஓன்றே அவ்வறிவைக் கொடுக்க
வல்லது. உலகநீதிகள் அனைத்தும் ஒருங்கே
கொண்டு விளக்குவது குறள் ஐன்றேயாகும்,

ஆதலின், குறளை அநதிந்தவன்தான் புலவன்
(அறிஞன்) என்பது ஐயந்திரிபற விளங்கு
கிறது அன்றோ?
இரண்டாவது தொடர் அவனே கவிஞன்”?
என்பது. அஃதாவது
திருக்குறகசாத் தெளி
வாகக்
தாம்.

கற்றவனே

செய்ய

என்ப
se

குறளைக்

லால்

கவிபாடுதற்குரியன்

கற்றுத்

பல

தேறினவனே

பொருளை

வல்லவனாவான்

உணர்ந்தே

“அவனே

“அவனே

தமிழை

சில

விளக்கத்தக்க
என்ற

சொல்

செய்யுள்
உண்மை

கவிஞன்” என்றார்.

அறிவோன்''

என்ற

சரவண ஆறுமுக முதலியார்,
பி. ஏ. (ஹானர்ஸ்), எல் டி.

தொடர், தமிழில் உள்ளனவற்றை உணர வழி
காட்டியாய் உள்ளது திருக்குறள் இன்றே என்

வள்ளுவர்க்குமுன் பல பெரும் புலவர் அறம்
--பொருள்-இன்பம் என்ற முப்பெரும்பொருள்
களைப்பற்றி நூல்கள் பல யாத்திருந்த போதி
.ஐும், அவை வள்ளுவர் வகுத்த பெருவாய்க்கா
லாய குறளுக்குமுன் பரிதிமுன் நின்ற மின்மினி

பதை விளக்கும்.
வள்ளுவர்சீர் அன்பர்மொழி வாசகந்தொல்
[காப்பியமே

யாமின.

இன்று

குறள் ஒன்றே அறிஞர்

உள்

தெள்ளுபரி மேலழகர் செய்தவுரை--ஐள்ளியரர்த்
தொண்டர் புராணம் தொகுசித்தி ஒராறும்
தண்டமிழின் மேலாம் தரம்.

புகழ்ப் பூந்துணர்

இப்பாடலிலும்

திருக்குறகா

முதலில்

Hors

தோதியது
உன்னற்பாலது.
தண்டமிழின்
மேலாந் தரமாவனஎன இவற்றை எடுத்துக்
காட்டித் திருக்குறளே அவை யாவற்றினும்தலை
சிறந்ததாகும் என்று முன்னர் எடுத்துமொழிவ
ராயின், தமிழை யறியத் துணையாய் இருப்பது
குறள் என்பதை,
யான் எடுத்துக்கொண்ட

செய்யுளைப் பாடியவர் தேற்றேகாரம் கொடுத்
துப் பேசாமல் இருப்பரோ?
_ வித்துவான் பாலூர். து. கண்ணப்ப முதலியார்.
செவிக்கும் வாய்க்கும் சிந்தைக்கும் இனிய
வாய சிறந்த சொற்செறிவும்,
இருவினையும்
நீக்கும் அருமருந்தனாய உயர்ந்த பொருட்
பொலிவும் பொருந்தி விளங்கும் நமது தமிழ்
வேதத்தின் அமிழ்தமயமான நீதி யொழுக்கங்
களையும் பொருள் நுணுக்கங்களையும் அறிந்
தனுபவித்து ஆனந்த மடைவதே மக்கட் பிறப்
பின் மாண் பயனாகும். அருமையான இத்தரும
நூலை யருளிய நாயனாரே நமக்கு நல்ல தாய
ராவர்.
தாய்மார் தனவமுதூட்டி உடற்குறுதி
செய்வர்.
நாயனார்
குறளமுதூட்டி
உயிர்க்

குறுதி செய்கின்ரார்.
மதுரை

ஜெகவீர

பாண்டியனார்.

இலங்கையை
யாண்ட ஏளாறன் (ஏலேல
சிங்கன்) காலத்தவர் இவர் எனச் சிலர் கூறு
வர். அப்படியாயின அவர் காலம் கி. மு. 20.4
ஆகும்.
சந்திரகுப்தனுக்கு மந்திரியாயிருந்த சாணக்

கியர் (கெளடிலியர்) அர்த்த சாஸ்திரம், காம
சாஸ்திரம், தாம சாஸ்திரம், மோட்ச சாஸ்திரம்
முதலிய பல நூல்களை வடமொழியில் செய்துள்
ளார் என்றும் அவர் தமிழ் நாட்டினர் என்றும்
அறிகின்றோம்.
சாணக்கியர் தமிழ் நாட்டில்
அறியப்பட்டதும்

வடநாட்டில்

அறியப்படா

ததுமாகிய பொருள்களைப் பற்றிய நூல்களை
இயற்றினமையால் அந்நூல்கள் வடநாட்டில்
மிகவும்
புகழ்பெற்று விளங்க ஏதுவாயின.
சாணக்கியர் செய்துள்ள நூல்களுக்கு ஆதா

ரம் தமிழிலேயே இருந்திருத்தல் வேண்டுமென்

௮/௯

மொழி பெயர்த்துக் கொண்டார் எனக் கூறுதல்
இயைபுடையதாகா து.
.
விளையாட்டுச் சிராரால் மணலிற் கீறப்பட்ட
கோடுகளிலும், நத்தை ஐட்டிலுள்ள கிறுகளி
லும்

ஓரோவிடத்து

அக்கர

வடிவம்

காணப்

படுவது போல மனு நூலிலுள்ள ஏதோ ஒரு
வாக்கியம் திருக்குறளிலுள்ள யாதானு மொரு
பொருளோடு
ஐற்றுமைப்படுமாயின்
முன்ன
தின் மொழி
பெயர்ப்பே பின்னது
என்று
வாதாடுதல் அபிமானம் பற்றியதாகும்.
யாழ்ப்பாணம்

ந. 8. கந்தையா பிள்ளை,
“தமிழகம்
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என் அறிவுக்கெட்டிய வளவில் திருக்குறளை,
சமரச
சன்மார்க்கத்தை
மக்களிடையே
போதிக்க வந்த
நூலாகவே நான் கருது
கிறேன். நம் நாட்டில் பிறப்புப்பற்றி உயர்வு
தாழ்வு கற்பிக்கும் பேதைமையை (வருணா சிரம
தருமக் கொள்கையை! அகற்றவே, திருக்குறள்
வந்ததென்பதற்கு, "பிறப்பொக்கும்
எல்லா
உயிர்க்கும்?” என்பது போன்ற குறளடிகளே
தக்க சான்றாகும்.

*கெளடல்ய அர்த்த சாத்திரம்? முதலிய வட
மொழிப் பொருள் நூல்களைப் பல பேரறிஞர்;
கள் விவரித்துப் புகழ்ந்து கூறக் கேட்டிருக்

கிறேன்.

ஆஞால், அந்நூல்களுங்கூடத் திருக்

குறளில் கூறிய

“பொருளதுிகார”*

பாகா
என்பது
கருத்து.

அப்

என்னுடைய

(பொருளதிகார'த்தில்

தீதுக்கு

ஓப்

தாழ்மையான

முதலாவதாக

“அரசியலை'த் திருவள்ளுவனார் வகுத்து அறுதி

யிட்டுக் கூறியிருப்பது போல, இனி, ‘French
ஜாம் 14௦?! என்னும் அரசியல் நூலை எழுதிய
பிளாடோ
துரைமகனார் அல்ல;
மற்றெந்த
அரசியல் நிபுணனுமே
கூறமுடியாது என்
பதை நடு நிலையாளர் யாரும் மறுக்க மாட்
டார்கள்.
--நாரண

துரைக்கண்ணன்,

சென்னை.

பது வெளிப்படை,
தமிழகத்தில் நூல்வழக்
கிலோ செவிவழக்கிலோ உள்ள பொருள்களை

“சமயக் கணக்கர் மதிவழி கூரறுது உலகியல்
கூறிப் பொருளிது
வென்ற
வள்ளுவர்”!

ஆதாரமாகக் கொண்டு

அருளிச் செய்த திருக்குறள் தமிழுக்கு மட்டு

கியர்

திருவள்ளுவர்

களிலும்

நூல் இயற்றிய சாணக்

என்னும்

ஓரோரிடங்களில்

காணப்படுதல்

சகசமே.

இருவர்

நூல்

மன்றி உலக

ஓருமைப்

பாடு

தைப்

ஆகவே

வள்ளுவர்

சரணக்கியர் நூலிலிருந்து சிலவற்றை எடுத்து

மக்கள் அனைவருக்கும்

போதிக்கும்

ஒப்பற்ற

உயர்ந்த

ஓழுக்கத்
நூலா

கும். இதிற் கூறப்படாத உயாந்த உண்மை
களும், கருத்துக்களும், நிதிகளும், ஒழுக்கங்

திருவள்ளுவர். நினைவு மலர்

௯௬௦

களும் இல்லையென்றே

நிச்சயமாகச்

சொல்ல

அத்தொழிலில் அவன்கையாண்ட
களப். பற்றியாவது

லாம்.

மயிலை.

தமிழ் நாட்டில் உலாவி
பரைக் கதைகளை ஒட்டி
கள், திருவள்ளுவர் தம்

சனி. வேங்கடசாமி.
சென்னை.

வரும்

கர்ண

பரம்

எழுதிய பல ஆசிரியர்
வாழ்க்கைத் தொழிலா

கக்கொண்டது நெசவுத் தொழில் என்றுஎழுதி
யிருக்கின்றார்கள். அக்கொள்கைக்கு ஏற்றன
வாகப் பல கற்பனைக்கதைகளும் இயற்றப்பெற்

நிருக்கின்றன.

அதற்கு,

உபகரணங்

கூறிவிடுவான்.

யில் திருவள்ளுவர் அருளிய
என்ன காண்கின்றோம்?

இவ்வகை

திருக்குறளில்

திருவள்ளுவனார்
நெசவைப்
பற்றியாவது,
நெசவுத் தொழிலில் பயன்படும் தறி, தறியின்
பாகங்கள், நூல், துணி, அவைகளைப் பக்குவப்

படுத்தும் முறைகள், துணி விற்பனை முதலான
பல பொருள்களைப் பற்றியாவது, தம் நூலில்
எங்கேயாவது
குறிப்பிட்டுள்ளாரா? ஆனால்,
அவரது
தொழில்
நெசவுத் தொழிலாயின்

“இதய்யும் தொழில்எல்லாம் சீர்தூக்கிப் பார்க்கின்
கெய்யும் தொழிலுக்கு நிகரில்லை.”

அவைகளுக்கு

என்னும் பாடலை எடுத்துக் காட்டுவது வழக்
கம். இதனை ஐரு குறள் வெண்பா எனக்கொள்

ஆனால், திருக்குறளில் 188 அதிகாரங்களில்
உழவுக்கு ஓரு தனி அதிகாரங் கொடுக்கப்பட்

ளின்

டுள்ளது.

யாப்புப்

பிழைகள்

முன்னின்று

உறுத்

தும். ஆகவே,
இவ்வடிகளை
யாரோ
கல்வி
அதியாதார் கர்ண பரம்பரையை ஐட்டிக் கட்டி
விட்டார்கள் போலும்.
நம் தமிழ் நாட்டில்தான்
கர்ண பரம்பரை
களுக்கு அதிகமான மதிப்புக் கொடுப்பதுண்டு.
ஏனைய
மொழிகளில்
புலவர்
வரலாறுகளைக்

குறிக்கும்போது,
கர்ண
பரம்பரைகளுக்கு
மதிப்புக் கொடுப்பது இல்லை.
நம் தமிழ் நாட்
டிலும்

புலவர்

வரலாறுகளை

வோர்

கர்ண

பரம்பரைகளுக்கு

பைக் கொடாமலிருப்பதே

ஆராய்ச்சி

அதிக

செய்

மதிப்

நல்லது.

மேல்நாட்டு மொழிகளில் புலவர் வரலாறு
களை ஆராய்ந்து
எழுதும்போது,
சரித்திரக்
குறிப்புகள் கிடைக்காமல் போன
போதிலும்,
புலவர்கள் எழுதிய எண்ணங்களைக் கொண்டு
அப்புலவர்களுடைய சரித்திரங்களை விவரிப்ப
துண்டு. ஏனெனில், எண்ணங்களன்றோ மனி
தனறுடைய உண்மையான
நிலையைத் தெரியப்
படுத்துகின்றன? ஆகவே,
திருவள்ளுவரைப்

பற்றிய

உண்மையான

சரித்திரம்

அறிய

வேண்டுமாகில், அவர் இயற்றிய நூலில் அடங்

கிய கருத்துக்களே போதிய
ஆராய்ச்சியாளார்கள்
ஆராய்வார்களாக.

ஆதாரங்களாகும்.

இதனைப்

பின்பற்றி

| ஒரு மனிதன் ஒரு குறிப்பிட்ட

தொழிலைத்

தன்

வாழ்க்கைக்குரிய

தொழிலாகக்

கொள்

ளுவானாகில், அவன் பேசும் பேச்சிலும், எழு
தும் எழுத்திலும், அத்தொழிலைப்
பற்றிய சில
கருத்துக்களையேனும் குறிப்பிட்டே தீர்வான்;

கருத்துக்கள்

இல்லாமல்

போனபோதிலும்,

ஓரு

வகையான

முதன்மை

கொடுத்திருப்பார் அல்லவா?

பத்துக் குறள்களில் உழவினுடைய

சிறப்புக் கூறப்பட்டுள்ளது.

கண்ட

எண்ணங்களை

அவ்வதிகாரத்தில்

விவரித்தால் ஒரு தனி

நூலே
ஆகிவிடும்.
உழவிற்குப்
பொருத்த
மான மழை, குடிப் பெருமை முதலான பொருள்
கள் நன்கு பாராட்டப்பட்டிருக்கின்றன.
உழ

வுத் தொழிலைத் தம் தொழிலாகக் கொண்டவர்
ஓருவரால் அன்றி, வேறெவராலும் அத்துணைச்
சிறப்பாக
உழவைப்பற்றிக்
கூறியிருக்கமுடி
யாது.
ஆகவே, திருவள்ளுவர் உழவைத் தம்
தொழிலாகக்
கொண்டிருக்க
வேண்டும்?
அல்லது, உழவினர்களோடு நெருங்கிப் பழகி
இருக்கவேண்டும்.
இதுவன்றி,
நெசவுத்

தொழிலை

அவர் மாட்டு ஏற்றுவது

அறிவுக்கு

ஏற்றதன்று என்று நாம் ஏன் கூறக்கூடாது?
--கோவைகிழார்

0. 14. இராமச்சந்திரன் செட்டியார்
திருவள்ளுவ
குறள் என்னும்
ar உயர்தமிழ்

நாயனார் செய்தருளிய
திருக்
ஒப்புயர்வின்றி விளங்குகின்ற
நூலைப் போற்றுபவர்
எவர்

தாம் உயர்வுடையார்?

இடையிடையே

ஆங்

காங்குச் சிற்சில குறள்களைப் படித்துணார்ந்த
என்னப் போன்றவர்க்கும்
திருக்குறள் உறு
துணையாய்
ஊளக்கங்
கொடுத்து
ஆக்கம்
விளைக்குமாயின், குறள் முழுதும் கசடறக் கற்

றறிந்து கற்றவழி நிற்கும் பெருந்தகையாளர்
களின் நிலை
தாகும்.

உணர்தற்கும் உரைத்தற்கும் அரி

பண்டைத்
தமிழ்ப் பெருமகனாராகிய
வள்ளுவர் தமிழுலகிற்கு வழங்கியுள்ள

பெருஞ்செல்வம்

உலகுக்கே

திரு
இப்

பயனளித்துத்

புகழ்ப் பூந்துணர்

BS

தமிழ் நாட்டின் புகழைப் பெருக்கியுள்ளதென்று
பாரதியார் மொழிந்தது மிகையன்று.

திருக்குறன்;
பொறுத்தது

இவ்வரிய பெரிய நூலைப் போற்றி வருதற்
காகத் தமிழ்
நாட்டில் இப்போது கிளர்ந்
தெழுந்துள்ள இயக்கம் தமிழர்கக£த் தட்டி

திருக்குறள்.

யெழுப்பித்

தமிழ்மக்களின்

சிறப்பையும்

தமிழின் உயர்தனிச்சிறப்பையும் உலகுள்ளள
வும் நிலைபெறச் செய்வதாகும். உலகம் போற்
றும் திருவள்ளுவர் கொள்கைகள் மக்களுக்கு
அகப்புறத் தூய்மையையும் உடல் வன்மையை
யும் நல்லின்ப வாழ்க்கையையும் செங்கோன்
மையையும்
நாட்டின்
முன்னேற்றத்தையும்
மேன்மேலும் வளர்த்து வருதற்கு ஏற்ற கருவி
யென்று துணிந்து திருவள்ளுவர்: திருநாட்

கழகத்தை நிறுவிய தந்நலங் கருதாத் தமிழ்த்

தொண்டர்களின் முயற்சி
ளால் நிறைவுறுவதாக.

இறைவன்

திருவரு

௨ா, செங்கல்வராயப் பிள்ளை பி. ஏ., எல். மு.

திருக்குறள் உலக

நூல்களில்

உயர்ந்த

நூல்; தமிழர்களுக்குத் தெவிட்டாத அறிவு
விருந்து. எத்தனையோ நூற்றாண்டுகள் கழிந்த
பிறகும் எவ்வளவோ

டாகடர்,

மு.

வரதராசனுர்,

எம்.ஏ., எம்.ஓ.எல்,, பி.எச்.டி.

திருவள்ளுவரது திருக்குறள் தான் பிறந்த

நாள் முதலாகத் தன்னை
எல்லோரும் ஏத்
தெடுக்க, இவ்வுலக முழுதும் இனிதே உலாவி
குன்றின்மேல் விளக்கெனப் பொலி

யும் குறளினிடத்தே
வரும்

இல்லை.

குற்றங்

கண்டார்

ஓருவரோடொருவர்

முரண்

கூறும் வழியில் மாநில மக்கள் ஓழுகுவார்களே

யானால், இவ்வுலகு இன்பத்தின் நிலைக்களனாய்

இனிது விளங்கும்.

குறளானது இருபது நூற்றாண்டுகளுக்கு

முன்னர்த் தோன்றியதொரு நூல்.
ஊடுபராதிரியர். தெ. பொ. மீனாட்சிசுந்தரனார்.
எம்.ஏ.பி.எல்,

செயலுக்கு வரும்
குறள்; மக்கள் வாழ

அறங்கரைவது
வழி வகுப்பது

திருக்
திருக்

குறள் ; பலநிலை யறம் தழுவியது திருக்குறள்;
எந்திலய
மாந்தரையும்
முன்னேற்றுவது
திருக்குறள் ; உலகு ஒட்டும் நெறிகாட்டுவது
நி.--௪௨

ஆனால், திருக்குறள் என்
அறியாதவர்கள்

'என்று

ரல் இன்னது

அறிந்தோர் சிலருள்.

பலர்;

“திருக்குறள் ஒரு நீதி

நூல். இக்காலத்திற்கு ஏலாது” என்று நினைப்
போரும், “தமிழ்ப்புலவர்கள் கற்பதற்குரிய து”?
என்று கருதுவோரும், “வாழ்க்கைக்கும் அதற்
கும் தொடர்பு இராது'” என்று மதிப்போரும்
உளர். திருக்குறள் எப்பொருளை யார்க்கு அறி
பெயரைக்
அதன்
என்பதை
விக்கின்றது.
கொண்டு அறியமுடியாது.
பேராூரியர் டாக்டர், ௪. இலக்குவனார்,
எம்.ஏ., எம்.ஒனல்., பி.எச்.டி.

திருக்குறள்

ஒழுக்கம்

கூறவந்த

நூல்;

வரலாற்று நூலன்று; வையக வாழ்வின் அடிப்
படையான கருத்துக்களைக் கூறவந்த நூல்;
கற்பனை

நூலன்று;

அக் கருத்துக்களும்

கால

இடங்களைக் கடந்தவை.
எனவே, காலத்திற்
கேற்ப, இடத்திற்கேற்ப,
உலகியல் வழக்கு
புலனெறி
வழக்கு
கண்டு,
மதிநுட்பங்
கொண்டு பயன் காணல் வேண்டும். மேலும்
கருத்துக்களைச்
செறிவுறச்
சொல்ல
வந்த
கவிதை

நூல்.
டாக்டர் பா. நடராஜன், சென்னை.

மணல்கேணி

தொட்டனைத்

தூறும், திருக்

குறளும் அத்தகையதோர் அறிவுக் கேணியே,
இக்கேணி தோண்டத்
தோண்ட
றும்.

அவ்வூற்றுநீர்

தாள்வர்.

எம் ஏ., பி.எச்டி.

திருக்குறள் ஓரு. வாழ்வியல் நூல்; நல்
வாழ்வு வாழ்ந்து நல்லின்பம் துய்ப்பது எப்
படி என்பதை எடுத்துக் காட்டுவது. வள்ளுவர்

ஓரு

பட்டார் அனைவரும் தத்தம் கொள்கைக்குத்
திருக்குறனிணையே
எடுத்துக்காட்டாக எடுத்

தி.

வ. சய. மாணிக்கம்,

காரைக்குடி.

அரசியல், சமய, சமுதாய

மாறுதல்கள் ஏற்பட்டு மாறிய பிறகும், திருவள்
ளுவரின் நூல் இன்று நம்முடன் வாழ்ந்து நமக்
காக அறிவுரை கூறும் சான்றோர் ஒருவரின்
தெளிந்த வாய்மொழி போல் விளங்குகிறது.

வருகிறது.

டாக்டர்

அவளைப்
ஒருவன் வாழ்க்கை
என்ற
உண்மை
அறைவது

இன்பந்
தரும்.
டாக்டர் எம்.
சென்னைப்

பருகப்

பருகத் : தெவிட்டா

ஆரோக்கியசாமி எம்.ஏ, பி.எச்டி.
பல்கலைக்கழக வரலாற்றுத்துறை.

வான்புகழ் வள்ளுவர் அளித்த தெள்ளமுத
மாகிய திருக்குறள் உலகப் பொது மறையாக
விளங்குவதோடு
வாழ்க்கைக்கு வழிகாட்டும்
கலங்கரை
விளக்காகவும்,
கற்குந்தொறும்

கற்குந்தொறும் புதுப்பொருள் தரும் நற்றமிழ்

இலக்கியமாகவும்

திகழ்கிறது.

அன்றியும்

திருவள்ளுவர் நினைவு

௬௨

இந்நூல்

அரசியற்

பண்பாட்டுக்

கருத்து

நிலையமாகவும்,

கனஞ்சியமாகவும்

கருவூலமாகவும்

இருந்து

உடல்நலக்

வருகிறது.

இவ்

மலர்

மனிதன்
யைப்

மனிதனாய்ப்

போல்

பிறந்தும்

ஆகாயத்தில்

பறவை

பறக்கக்

கற்றுக்

கொண்டிருக்கிறான் பார்க்கிறோம், இன்றுவான

ஊர்தியில்.

மனிதன்

மனிதனாய்ப்

பிறந்தும்

வரிய நூலில் சமவுடைமைக் கருத்துக்களைக்
காணலாம் ; நலவழி அரசாங்கத்தைப் பார்க்க
லாம்; சமுதாயச் சீர்திருத்தங்களைப் பார்க்க
லாம்; எத்தனை புதுக் கருத்துக்கள் இன்று
பூவுலகில்
பூத்திருக்கி்ன்றனவோ,
அத்தனை

மீனப்போலத் தண்ணீரில்
நீந்தக் கற்றுக்
கொண்டிருக்கிறான்
பார்க்கிறோம்,
இன்று
நீர் மூழ்கிக் கப்பல் முதலியவைகளிலே, நீலக்
கடல்களிலே, நெடிய ஆறுகளிலே. மனிதன்

கருத்துக்களும்

மனிதனாய்

காங்குப்

திருக்குறனில்

புதைந்து

ஓரளவு

கிடத்தலைக்

ஆங்

காணாமல்

இருத்தல் முடியாது.
அ பேறாதிரியர்

அ.

௪,

பரந்தாமனார், எம். ஏ.

தமிழ் வாழ்வுக்கு மானம் உயிரினும் சிறந்
தது.
அந்த மானத்தைத் தமிழர் மொழியிலும்
நினைவிலும் நின்று நிலவும் அரும்பணியைப்
புரிந்தவர் ஆசிரியர் திருவள்ளுவனார். இடைக்
காலத்தில் வடமொழியில்மயங்கி, பிற்காலத்தில்

ஆங்கிலத்தின் அடி

வீழ்ந்து

அறிவு

அறை

போகிய தமிழ் மக்கட்கு நெடுநாட்கள் வரை
திருவள்ளுவரின் சீரிய அறிவுப்பணி தெரியாது

இருந்தது.

இன்றைய தமிழ் நன்மக்களுக்குத்

திருவள்ளூவரது திருக்குறள், பெறலரும் அறிவு

ஒழுக்கக் கருவூலமாகத்
தெரியத் தொடங்கி
விட்டது.
எங்கும் யாவரும்
திருக்குறளைப்
பற்றிப் பேசுகின்றனர்; எவருடைய பேச்சிலும்.

திருக்குறள் கருத்து ஒளிர்கின்றது.
சித்தாந்த கலாநிதி
ஒளவை

௬. துரைசாமீப் பின் ளை

பிறந்தும்

பாம்பைப்போல

ஊர்ந்து செல்லக் கற்றுக் கொண்டிருக்கிறான்
பார்க்கிறோம். இன்று கள்ள மனங்கொண்ட
மக்களிடத்திலே. மனிதன் மனிதஞனாய்ப் பிறந்
தும் மனணிதனைப்போல் நடப்பது எப்படி என்
பதைக் கற்றுக்கொள்ளவில்லை. அதைக் கற்றுக்
கொடுக்கிற நூல் திருக்குறள்.
்
முத்தமிழ்க்காவலர், இரு 8. ஆ. பெ. விசுவநாதம்,

திருச்சி
உலகத்தின் தலைசிறந்த இலக்கியங்களுள்
இன்று நம்முடைய திருக்குறள். காலம், இடம்,
நிறம், மதம் என்ற வேறுபாடுகளைக் கடந்து
எங்கெங்கும் உள்ள: எல்லா மனிதருக்கும் எக்
காலத்திலும் பயன்தரக் கூடிய அறிவுரை நிரம்
பிய அறநூல் திருக்குறள். மனித வர்க்கத்தின்
இயற்கையமைப்பில் எந்தக் காலத்திலும் மாறு
தல் இல்லாதனவாகிய தத்துவங்களை
யே அடிப்
படையாகக் கொண்டு
அமைக்கப்பட்டிருப்ப
தால், திருக்குறள் என்றென்றும அழிவில்லா
திருக்கும்.

அது

இளமையும்

புதுமையும்

கும்.

மனித

மட்டுமன்றி

எப்போதும்

உள்ளதாகவே

சமூகத்துக்கு

இருக்

இன்றியமையாத

அறம் பொருள் இன்பம் வீடு என்னும்
நாற்பொருளையும் அழியா மரபினதாக நின்று

எல்லா

விளக்கும்

மொழியிலும்
இல்லையென்று
உலகத்தின்
பேரறிஞர்கள்
எல்லாரும்
இருமுகமாகப்
போற்றுகின்றார்கள்.
திருக்குறள் . என்பது

ஐப்புயர்வற்ற

நூல்

திருக்குற

னாகும்.
இதிலுள்ள ஐவ்வொரு குறட்பாவும்
இவ்வொரு சூத்திரமாக
அமைந்து பேருண்
.-மைகளை நெறிப்படுத்தி யுரைப்பதால் *ஆரியம்

வேதமுடைத்து

தமிழ் திருவள்ளுவனார்

ஓது

குறட்பாவுடைத்து' என்று போற்றினர் ஆன்
றோர். இந்நூலின்கண் பொதிந்துள்ள அரிய
கருத்துக்களைத் தெரிய விளக்கியுள்ள
உரை
யா்சிரியர்கள் பேரருளாளரான பரிமேலழகரும்
ஏனைய ஓன்பதின்மருமாவர்.
இந்திய மொழி
கள் பலவற்றிலுமேயன்றி, அயல் நாட்டு மொழி
களிலும் மொழி பெயர்க்கப்பட்டுள்ள பெருமை

இத்திருக்குறள் ஒன்றிற்கேயுண்டு.
வித்துவான்

எஸ், வி. வரதராஜ ஐயங்கார்,
எம்,ஏ., எம்.ஓ.எல்,

நல்லறிவையும்

இப்படித்

தொகுத்து

வகுத்துத் தந்துள்ள ஓரு 'நூல் வேறு எந்த

திருவள்ளுவர்
தமிழ்மக்களுக்கு
சென்ற அழியாத செல்வம்.
நாமக்கல்

கவிஞர் வெ.

வைத்துச்

இராமலிங்கம் பிள்ளை

திருக்குறள் எல்லாக் காலத்துக்கும் எல்லா
நாட்டுக்கும்
உரிய பொதுவான
உண்மை
கணயே
பெரும்பாலும்
தொகுத்துச் சொல்
கிறது.

தனிமனிதனுடைய

வாழ்க்கையிலும்

சமுதாய வாழ்க்கையிலும்
கொள்ள த்தகுவன
இவை, தள்ளத் தகுவன இவை என்று வரை
யறுக்கிறது.
நீதி நூல்களின் இயல்பு இது.
ஆனால்
அவ்வந்தாட்டின் நீதி நூல்கள் தாம்
எழுந்த இடத்துக்கும் காலத்துக்கும் ஏற்பன

புகழ்ப் பூந்துணர்

வற்றை விரிவாகச் சொல்லும்.

திருக்குறளோ

அவ்வாறு சொல்லாமல் மனித வாழ்வின் அடிப்
படையான நலத்தைக் கருதி, என்றும் எங்கும்
நலம் பயப்பவற்றை எடுத்துக்காட்டி இவற்
றைச் செய்க என்றும், என்றும் எங்கும் தீங்கு
பயப்பவற்றை
எடுத்துரைத்து.
இவற்றைச்
செய்யற்க என்றும் கூறுகிறது.
இதனால்தான்
இது எக்காலத்துக்கும் பொது
நூலாகவும்
எந்த நாட்டுக்கும் பொதுவானதாகவும் மிளிர்

கிறது.
திரு

௪. வா. ஜான்னாதன்

எம் ஏ.,

திருக்குறள், உலக நீதிநூல்கள் அளைத்

தினும்
சிறப்புடையது,
மக்களின் தினசரி
வாழ்க்கைக்கு
வழிகாட்டியாகச் சென்ற
பல

ஆண்டுகளாக

இருந்து

வருகிறது.

இதில்

கூறப்பட்டிருக்கும் அறிவுரைகள், இது எழுதப்
பட்ட அன்றுபோல் இன்றும் பேருண்மைக
ளாக இருப்பவை.
எனவே, இது பல மொழி
களிலும் பெயர்க்கப்பட்டுள்ளது. பலர் இதற்கு
உரை யெழுதியிருக்கிறார்கள்.
்

இரு

இ, ௬. அவினாடிலிங்கம் செட்டியார்
கோவை.

திருவள்ளுவரைத் தமிழ் நாட்டுச் சாக்ரடீஸ்
என்று

மிகப் பொருத்தமாகச்

சொன்னார்

ஓரு

புலவர். திருவள்ளுவர் அருளியது திருக்குறள்

ஒன்றே.
யாண
இரு கன்றுதானே ஈனும்!
திருக்குறள் 188 மலர்கள்க் கொண்ட ஒரு
பெரிய
பூங்கொத்து,
தமிழ்ப்
பூங்காவில்
இஃதொன்றே
மிகப்
பெரிய
பூந்துணார்.

இதன் மணம் தமிழ்ப் பூஞ்சோலையில்

மலர்த்

துள்ள மற்றெல்லா மலர்களிலும் ஊடுருவி
நிலைபெற்றுள்ளது; அம்மலர்களின் மணத்தி
orG
தன்
மணமும்
தனியே
அறியும்
வண்ணம் மிளிர்கின்றது.”' திருக்குறள் நூல்
தமிழ் மொழிக்குப் பெருமை அளிப்பது. திருக்
Gor
இருப்பதாலே
தமிழர்க்கும்
மிகப்
பெருமை.
இரு

டி. எம். குமரகுருபரன் பிள்ளை
பி, ஏ., பி. எல்.

ஸ்ரீ வைகுண்டம்
மக்கள் தொகுதியின் ஒரு பகுதியினராகிய
தமிழரது, கடவுள் கொள்கை, ஒழுக்கம், நாக
ரிகம், நிலம்புரத்தல் முதலியவற்றை வள்ளுவ
னாரது
குறள் தெள்ளத் தெளியக்
காட்டு
கின்றது என்பது உண்மை.
இதலனெொடு, பல்
வேறுபட்ட உலகைமக்கள் அனைவருமே தத்த
மக்கே உரியவென முழு உள்ளத்தோடு

ஏற்றுக்

SR

கொண்டு, தம் தம் வாழ்க்கைக்குப் பெருந்
துணை யெனப் போற்றற் பால அரும்பெரும்
பொருள்கள் பல
அதனுள்ளே
தநிரல்பெற
நிறைந்து நிலவுகின்றன என்பதும் உண்மை
யாவதுதான்
இந்நூலின்
வியக்கத்தக்க
பெருமையாகும்.

இதனாலே,

ஞாலத்தில், முதன்

முதலிலே

மக்கள் தோன்றிய இடம் தமிழகந்தான், இங்
கிருந்தே வடக்கும் தெற்கும் கிழக்கும் மேற்கு
மாகப் பலவேறு

இடங்களுக்குத்

தமிழ்மக்கள்

பிரிந்து பிரிந்து சென்று, பலவேறு நிறம்
பெயர், ஒழுக்கம், நாகரிகம் பிற பூண்டு வாழலா
யினர், என்று திலநூல், மொழிநூல், உயிர்

நூல், பிறநூள் கொண்டு ஆராய்ந்து முடிவு
கட்டும், அறிரரது கருத்தினைத் திருக்குறள்

நூல் அரண்செய்து
விளக்கம்.
வள்ளுவனாரது
யக்

கிடைக்கின்ற

அன்றாடம்

மிளிர்கின்றது

என்பது
.

வரலாறு இப்போது அறி
அளவிலே,

பிழைப்புக்கு

அப்பேரறிஞர்,

அன்றாடம்

துணி

நெய்து, ஒரு சிற்றூரின் மூலையிலே வாழ்ந்து

வந்த மிக எளிய ஓர் இல்லறத்தினராக

றோம்.

அறிகி

அவருக்குக் குழந்தைகள் பிறந்ததாக

வும் தெரியவில்லை.
இத்தகையார், அவரது
அவ் வேழ்மை வாழ்க்கைக்கு முற்றும் புறம்
பென்று
சொல்லக்கூடிய,
ஞாலம்
ஆனல்,
ஞானம், துறவு, மக்கட்பேறு, மகளிர் பண்பு
முதலிய,
உலகத்தின்
பலதிற
மக்களும்
உணர்ந்து

உரைத்து

உளஞற்றவல்ல,

எல்லாப்

பொருள்களின் நுணுக்கங்களையும் எழுதியிருப்

பது வியப்பை விளைவிக்கின்றது.

முற்று அறிஞராகிய முழுமுதற் கடவுளின்
திருவருள் பொலிவே அவரது... தூய உள்ளத்
திணக்
கோயிலாகக்
கொண்டு,
இந்நுண்

பெருங் கருத்துக்களை வெளியிட்டிருக்க வேண்
“டும் என்று கொள்வதில் என்ன ஐயம் உண்டு?
இது பற்றியே திருக்குறளைப் பொய்யா மொழி
யென்றும்,

முன்னவன்

சொன்ன

Ops

Hr ov

என்றும் உலகம் போற்றுகின்றது.
இரு. €. இராமலிங்க முதலியார், பி. ஏ.

உலகம் போற்றும் ஐப்பிலா நூலாம் திருக்
குறளென்னுந் தீந்தமிழ் மறையைப் போற்று
வதல்லது

புகழ

முயல்வது சூரியனைக் காட்டச்

சுடர் விளக்கேந்துந் தன்மையேயாகும். அன்றி
உருக்கும்
உள்ளம்
உள்ளுந்தோறும்
யும்,
வள்ளுவர் நூலின் வளத்தினை நந்தம் செந்

திருவள்ளுவர் நினைவு மலர்

௬௭

தமிழ் நாட்டினர்: தெரிந்திடக் கூறல், “நல்ல
தோர் ஊசி!? என்று கொல்லர்தம் வீதி சென்று
விற்றிட முயலும் வீண் செயல்
நிகர்க்கும்.

எண்ணுதற் கரிதேயன்றி இயம்புதற் கெளிதே

யாகி, வியன்மலி
ஞாலம் வேண்டும் விழுப்
பெரருள் பலவும் பெற்று விளங்குமித் தெய்வ
காம
நூலைக்
கற்பகத் தருவே... என்கோ!
நீற்றேனே என்கோ !' விண்ணவர்
போற்று
கின்ற வெண்கடல் அமுதமென்கோ! ஏதுக்கள்
பலவும் காட்டி அகப்புறச் சமயம் யாவும் ஆர்வ

மோடு அணுகிப் போற்றப்
புகன்ற நந்தம் புண்ணியப்
புது மலர்

அடிகள்

தம்மை

பொது
மறை
புலவரேற்றின்
வாயுற

வாழ்த்தி

நாளும் வணங்கிடல் வேண்டும் நெஞ்சே!
மயிலை.

இவ.

முத்துக்குமாரசாமி

முதலியார்,

தமிழ் என்ற சொல் காதில் விழும்போதே
அதன்.
இலக்கிய
முதல்வர்களான
தொல்
காப்பியரும், திருவள்ளுவரும் நம் நினைவில்
எழுந்து இனிய காட்சி தருகின்றணர். அவருள்
தொல்காப்பியரது
தொல்காப்பியம்
தமிழ்

கூறும்

நல்லுலகத்தோடு

வள்ளுவரது

நிற்கிறது;

திருக்குறள்

திரு

மனவுணர்வு

படைத்து மாநிலத்தில் வாழப் பிறந்த மக்க
ஞக்கு முற்றும்
வரையறையினறிப்
பரந்து

நிற்கிறது.

அதனால்

யொது நூல் என்று
உயர்ந்த

கொண்டு

இயற்றித்

திருக்குறள்

சிறப்பிக்கப்

மனத்தை

அமைந்த

தந்த

உலகப்

பெறுகிறது.

நடுநாயகமாகக்

நூல்தான்

வள்ளுவர்

:*திருக்குறள்.'”

வள்ளுவன்

என்ற

ஓருவணத்

தந்ததால்,

உயர்வு

பெற்றது.

வானுலகினும்

வையகமே

தமிழரின்

பெருமை வளம் பெற்றது.
தருமுத்தூ.
்

இ.

* திருக்குறள் £ ஒரு
எந்த

ஓர்

உடன்பட்டுக்

வாழ்வே

இறவா நூல்! காலங்கடந்த நூல்!

புலவர் குழந்தை
பவானி.

தமிழகத்தில் தலைசிறந்த-தமிழ்ச் சான்றோ
ராக விளங்கியவர்
திருவள்ளுவனார்.
இவர்
பாடியருளிய
திருமறையாகிய
திருக்குறள்
தமிழ்மொழியில்
ஐஓப்பற்ற
முதன்மையான

அறநூல் ஆகும்
“கையில் குறளிருச்கக் காணாப் பொருள்உண்டோ
வையத்து

என்று

கூறும்

திருக்குறள்.

உண்மை

நால்கள் மிகை?

எந் நாட்டவராலும்

தனித்தமிழ்

நூல்.

எதிர்ப்பு நூலே

போற்றி

கொள்ளப்பெறும்

அறநூலாக

கும்

உலகப்

திருக்குறளை

ஏற்றுக்

அமைந்திருக்

பொது

நூலாகக்

கருதி மக்களெல்லாரும் கொண்டாடி
றனர்.
அஇசையரச எம். எம். தண்டபாணி

வருகின்
தேசிகர்

குமிழ் இலக்கிய உலகில் தலைசிறந்தவர்
வள்ளுவர் என்பதில் இரண்டு கருத்து இல்லை.
பண்டைத் தமிழ் இலக்கிய
ஆசிரியருள்ளே
இலக்கிய

உலகில்

எல்லா

நாட்டாராலும்

அதியப்படுபவர் திருவள்ளுவர்,
என்றும்

உள

தென்தமிழ்--தழற்சுடர்

துதற் கடவுள் தந்த தமிழ்--கன்னித் தமிழ்-ஓண்தீந்தமிழ்

சிறப்புடையது

என்று

மதிப்பதற்கு முதற் காரணமாக

உலகம்

நிற்பது திருக்

குறள் நூல்.
திருக்குறள்

செய்த வள்ளுவரைப்

பெற்ற

தால் தமிழ்மொழி உயர்ந்தது என்று சொன்
னால் அதனை அறிஞர் மறுக்குமாறில்லை.
.

அயற்கொள்கையையும்

காரைக்குடி,

ராய

சொக்கலிங்கம்.

நூலன்று.

தமிழர்

உலகின் பல பாகங்களில் அவ்வப்பொழுது

திருக்குறளே

தமிழர்

அறநூல்கள் தோன்றியதுண்டு. திருக்குறளும்

வாழ்வு என்னும் அவ்வளவு இன்நியமையாச்
?சிறப்பினயுடைய நூல்
திருக்குறள்; உள்
“எதை உள்ளபடியே உயரிய முறையில் எடுத்
துரைக்கும்

வள்ளுவர்
வகுத்தமைத்து
வைத்த
பாது
காப்புப் படை! ஏன்? தமிழர்க்கு மட்டுமின்றி,
Gow
உலகப் பொது ரூரல்! மக்கட்பண்பாட்
டுச் சரக்கறை! எக்காலத்துக்கும் உரிய நூல்!

மதுரை.

திருக்குறள் அயற் கொள்கை
யன்றி

மாணிக்கவாசகம்.

இருங்காய்க் காட்டும் தொலை நோக்காடி! தமிழ்
மக்களின் வாழ்க்கைச் சட்டம்! தமிழ் மக்களுக்கு

நூல்.

தமிழர் வாழ்வின்

அப்படி ஒரு நூல்தானே? இதற்கென்று தனி

மதிப்பு

களை
முடியும்

ஏன்?

மக்கள்

ஏனைய

அறநூல்கள்

எவ்வளவு

என்பதுபற்றி

தூரம்

அதிகம்

சட்டங்

பின்பற்ற

கவலைப்பட்ட

படப்பிடிப்பு! பழந்தமிழர் நாகரிக தல்வாழ்வை

தாகத் தெரியவில்லை.

அப்படியே

னின் பின்பற்றும்
சக்தியை அடிப்படையில்
கொண்டே
எழுதப்பெற்றுள்ளது. பெரும்பா

நமக்குக்

காலக் கண்ணாடி!

காட்டும்

களங்கமற்ற

தொன்மையும்- எதிர்மையும்.

ஆனால் திருக்குறள் மக்க

ம்

புகழ்ப் -பூந்துணர்

இத் நாட்டு மக்களளைவர்க்கும்-சிறப்பாக

லும் அதில் கூறப்பெற்றுள்ள அறச்சட்டங்கள்
பிடிக்கப்
கடைப்
காலத்தில்
பல
பலரால்
சாதாரண மக்களும் கடைப்
பெற்றவைகளே.
சட்டங்களையும் அந்நூல்

பல

பிடிக்கக் கூடிய

ஒரு சிலரால் மட்டுமே கடைப்
சில கடினமான சட்டங்களும்

பேசுகின்றது.
பிடிக்கக் கூடிய

அதில் இடம்பெற்றுள்ளன.
௮.

தரு

னால்

மூழ்கிக் கூர்ந்து நோக்கி

ஆழ்ந்து

கண்க்கிறந்து

குவியல்

காணலாம்.
உளத்தைக்

அண்ய

பவளமும்

கருத்துக்

நிறைந்து கிடப்பதைக்

மணிகள்
கருத்து
அத்தகைய
கவரும் உயர்வுடையனவாகவும்,

பிற ஆசிரியர்கள் விரித்துப் பேசும் கருத்
தொளிகளையெல்லாம் தம்முள் அடக்கியொளி
ரும்

செம்மையுடையனவாகவும்

௮. ௧. நவநீதகருட்டிணன்.

நெல்லை
திருக்குறள் ஓர் எல்லையற்ற பரவை, அதில்
கின்றன.

மாணிக்கங்கள்

ஆழ்ந்து

ஆற்றலுடையோர் அவைகளைத்

கிடக்
தேடி

எடுத்துத் தாங்கள் இயற்றும் நூற்களில் கலங்
கரை விளக்கமாக அமைக்கின்ரார்கள்.
ஜனாப். எம். எஸ். அப்துல் மஜீத் பி.ஏ.

2000

வருடங்களுக்கு

தமிழகத்

முன்னர்

தில் இருந்தவைகளையும், இனி இருக்க வேண்
டியவைகளையும் வள்ளுவர் குறளில் கூறியுள்

ளார். குறள் நெறி தமிழகத்தில் பரவிடும்
நேரத்தில், பிறர் தந்த கலைக்கும் கலாசாரத்
காரணாமாகத்
திற்கும் இடம் கொடுத்ததின்
இன்று
தமிழர் மாண்புகள் நாசமாகிவிட்டன.

தமிழர், குறள்நெறியைப்
வந்துள்ளது.

குறள்

நெறியுடன்

போற்றிடும்

வாழ்ந்த

நெறிக்கும்

(மதத்

கும் எடுத்துக்காட்டாக அதில் பல

சங்கதிகளை

நாம் காணலாம். ௮க் குறளின் பேரால் நம்
மக்களுக்கு
திராவிடரல்லாத
பெருமையைத்
உணரச் செய்ய முடிகிறது.
~

நமது சரித்திரத்திற்கும் நாகரிகத்திற்கும்

பல இலக்கியங்களிலிருந்தும் பல காவியங்களி
லிருந்தும் ஆதாரங்கள் எடுத்துக்காட்ட முடி
யும். ஆயினும் அவை பெரும்பாலும் பண்டிதர்
பயன்படு
களுக்குத்தான் புரியுமாகையால்,
மாகையால்,

திருக்குறள்

இன்றுதான்

பாமர

வகையில், எப்
மக்களும் புரிந்துகொள்ளும்
படிப்பட்ட அறிவாளியும் ஏற்கும் தன்மைக்கு

.

ஏற்ற ஆதாரமாய் அமைந்திருக்கிறது.
௨௭. வெ.

ராமசாமிப் பெரியார்.

சிறந்து

விளங்குகின்றன.

மதிப்பில்லா

பெருமைக்கும்

திற்கும்) நாகரிகத்திற்கும் வாழ்க்கை முறைக்

பெருமான் அருளிய திருக்

குறள் ஓரு தெளிந்த நீரோடை. அஃது ஈரடி
ஆழமுடையதுபோல் தோன்றுகிறது.
ஆனால்
அந் நீரோடையில் மூழ்குவார்க்கு ஆழத்தின்
எல்லையநிய முடியாத அருமையுடையதாகும்.
மணியும்

நமது

எம். ஏ.,

௪. ஞானசம்பந்தம்,

திருவள்ளுவர்

அதன்கண்

இத்த நாட்டுப் பழங்குடி மக்களான திராவிடர்
கள் அனைவர்க்கும்
வள்ளுவர் குறள் ஒரு
பெரிய செல்வமாகும்...

காலம்

தமிழரை,

சமுதாயத்தின் நச்சுப்பூச்சிகள் என்றுகூறியவர்
எவர்? ஏன் தமிழர் சமுதாயம் சீர்கெட்டது?
இன்று மீண்டும் குறள் நெறிப்படி சாதி, சமய

மற்ற சமுதாயத்தை நிறுவிட முன்வரவேண்
டும் என்று நான் புலவர்களையும் மற்றோரையும்

வலியுறுத்திக் கேட்டுக் கொள்கிறேன்.
அறிஞர் ச என். அண்ணாதுரை,

எம்.ஏ.

வழிகாட்டும்
சமாதானத்திற்கு
உலக
உண்டா
ஒன்று
என்று
இலக்கியம்
பண்டை

ஞல் அது திருக்குறளைத் தவிர வேறு இருக்க

முடியாது.

மறத்திற்கும்

அறத்தைத்

துணை

யாக்கியிருக்கிறார் வள்ளுவர். பிறரிடம் குற்றங்
காண்பதைவிட்டு ஓவ்வொருவரும் தத்தம் குற்
றத்தைத் திருத்திக் கொள்வதன் மூலம் உலக

சமாதானத்தை நாட, மனித சமுதாயத்தின் நல்
வாழ்வைத்
தேட
முடியுமென்கிறார்
திரு
வள்ளுவர்.
_.இலம்புச்செல்வர் ம. யோ,

தமிழ்மக்கள்

போற்றிக்

இவஞானம் «

கொண்டாட

வேண்டிய மூன்று கவிகள் வள்ளுவரும், கம்
பரும், நம் காலத்துப்பாரதியாரும் ஆவார்கள்.

வள்ளுவர், கம்பர் என்னும் இரு மகா கவிகளே
தமிழர் சமூகம் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளாக
ஜீவசக்தியுடன் பண்பாட்டில் சிறந்து விளங்கி
வருவதற்குக்

காரணமானவர்கள்.

நம்

காலத்

தில் தமிழர் சமூகத்துக்குப் புத்துயிர் அளித்
தவர் பாரதியார்.
இந்த மூன்று மகா கவிஞர்
களையும் போற்றுவதற்கு என்றைக்குத் தமிழர்
கள் மறந்து விடுகிறார்களோ,
அன்றைக்கே
தமிழர் சமூகத்தின் வீழ்ச்சிப் படலம் ஆரம்ப
மாகிவிடும் என்பது நிச்சயம்.
-*கல்ஐ' இருஷ்ணமூர்த்இ

திருவள்ளுவர் நினைவு மலர்

.

திருவள்ளுவர்

.நமக்குத்

தத்திருக்கிற

குறள்-சொல்லியிருக்கின்ற
அறிவுரைகள்-தமி
ழர்கள் ஏகமனதாகப் பாராட்டக் கூடியனவா,
அல்லவா? அவர் அறத்துப்பால், பொருட்
பால், காமத்துப்பால் என்கிற முப்பெரும் பால்
களை முறைப்பட வகுத்து, அந்த அதிகார
களிலே, அருமையான, எழில் சொட்டுகின்ற,
அறிவு மணம் கமழுகின்ற, அறிவொளி பரப்பு

கின்ற குறள்களை

நமக்குத் தத்திருக்கின்றார்

வேறு 'அகப்பொருட்
அருமை.
சுருங்கக்கூறின்,

பாடல்களில்

காண்பது

பண்டைத்

தமிழனது

பண்பட்ட அறிவை உலகுக்கு உணர்த்தும்
ஓப்பற்ற நூல் திருக்குறள் என்னலாம்.
டாக்டர் மா. இராசமாணிக்களுர்,
எம்.ஏ., எம்.ஓ.எல்., எல்.டி., பி.எச்.டி.

சென்னைப் பல்கலைக் கழகம்.

என்றால், அந்தக் குறள்களனிலே அணி இருக்
கிறது, தமிழர்கள் புரியவேண்டிய பணிபற்றிய

திருக்குறள்
உலக
மக்கள்
அனைவரும்
மேற்கொண்டு ஓழுகுதற்குரிய பெருநெறிகளை

குதிப்புக்கள் இருக்கின்றன. இந்த நாட்டுக்குத்

வகுக்கும் தனிப்பெரும்

பொதித்து கிடக்கின்றன

நயத்தோடும் அறிவுறுத்துவதால், அவற்றைப்
பயிலு.ந்தோறும்
நமக்குப்
பேரின்பம்
ஊற்

தேவையான கருத்துக்கள் இருக்கின் றன; மனி
தனுக்குத்
தேவையான
எண்ணங்கள்
என்பதை

நாம்

சித்

தித்துப் பார்க்கவேண்டும்.
்
கலைஞர் மு. சருணாநிது,
சந்தான ஞான குரவராகிய உமாபதிசிவம்
நெஞ்சுவிடூ தூது என்னுந் திவ்விய நூலிலே,
“தலைப்பட்டார் தீரத் துறத்தார் மயங்க

வலைப்பட்டார் மற்றையவ; ரென்று கிலைத்தமிழின்
Apia புலமைத் திருவள் ஞவருரைத்த
'மெய்வைத்த சொல்””

எனத் திருக்குறளைப்
பிரமாணமாக வெடுத்
தோதி யருளியமை திருக்குறள் தமிழ் வேத
மென்பதற்குச் சான்றாகும். ஆதலால் அதன்
பெருமை எம்மஜனோர் சொல்லுத் தரத்ததன்று.
அமாழ்ப்பாணம். ௬. சவபாதசுந்தரம் பிள்ளை,
பி.

ஏ.

திருக்குறள்
அறம்--பொருள்--இன்பம்
என்னும் மூன்று பகுதிககா உடையதாயினும்
வீடுபற்றியும் ஆங்காங்குப் பேசுதலால், நாற்
பேறுகளையும் பற்றிப் பேசும் நன்னூல் ஆகும்.
பிள்ளை

வளர்ப்பு--கல்வி

கற்றல் --பல

திறப்பட்ட மக்கள்--பின்ளை யாருடன் பழக
வேண்டும்--எப்படிப் பழகவேண்டும்-எதணைப்
பேசவேண்டும்--என்ன
செய்யவேண்டும்
அரசியல் உலகம்--இல்வாழ்க்கை
என்னும்
(பிள்ளைக்குத் தேவையான)

குறளில் உள்ளன.
என்பதைவிட

அணைத்தும் திருக்

ஆதலால் அதனை நீதிருரல்

வாழ்க்கை நூரல் (வாழ்க்கையை

வளப்படுத்தும் நூல்) என்று கூறலே பொருத்த
மாகும்.
திருக்குறள் இன்பத்துப்பாலிற் காணப்
பெறும் நுட்பமான
அநுபவச்
செய்திகள்

களை

இலக்கியச்

நூலாகும்.

சுவைகளோடும்,

அது நீதி

பொருள்

றெடுக்கின்றது.

மக்கள்

உயர்நிலை

இல்லறமும்,

பின்பு

எய்த

துறவறமும்

நூலில்
வலியுறுத்தப்படுகின்றன.
திற்கு அடிப்படையாய்
அமைவது

முதற்கண்

அப்பெரு
இல்லறத்
கணவன்

மனைவியருடைய உண்மையான அன்பாகும்.
அவ்வன்பின் திறம் காமத்துப்பாலில் சுவை
பட
விளக்கப்பட்டுள்ளது.
அப் பகுதியில்
*தென்னுண் தேனிற் தீஞ்சுவை செஞ்சொற்
கவியின்பம்* பெருக்கெடுத்தோடுவதைக் காண
லாம். உலகியல்
நெறிமுறைகள்
பொருட்
பாலில் உணர்த்தப்பட்டுள்ளன.
மக்கள் தத்தம் நிலைக்கேற்ப நடைமுறை
யில் மேற்கொண்டொழுக வல்ல நெறிகளையே
திருவள்ளுவர்
கூறியுள்ளார்.
எவராலும்

இயலாத

ஓன்றை அவர் அறிவுறுத்தவில்லை

இல்லறத்தை மேற்கொண்டொழுகும் மக்கள்
பொய்யுரைத்தல் கூடாதென எத்துணை உறுதி
கொள்ளினும்,
தம்
பற்றின்
காரணமாக
அவர்கள் சில போது தம் உறுதியினின்று
நெகிழக்கூடும். எனவே திருவள்ளுவர் வாய்
மையை இல்லறத்திற்குரிய ஓழுக்கமாகக் கூறு
மல் துறவறம் மேற்கொள்ளும்' சான்றோர்க்
குரிய ஓழுக்கமாக நவின்றுள்ளார்.
துறவறம்
மேற்கொண்டவர்கள்
பற்றற்றவர்கள், ஆக
லின்
அவர்களால்
பொய்யாமையை
எஞ்
ஞான்றும் மேற்கொள்ளமுடியும்.
இங்ஙனமே
இல்லறத்தார் கொல்லாமையை மேற்கொள்ளு
வது மிகக் கடினம். எனவே
அதை அவர்
களுடைய: ஓழுக்கமாகக் கருதாமல் பற்றற்ற
உயர்நெறியாக
உரைத்
் சான்றோர்களின்
துள்ளார்.

புகழ்ப் பூந்துணர்
திருவள்ளுவர்
ஓவ்வொரு
நெறியையும்
இன்றியமையாததாகவும் ஐஓப்பற்றதாகவும்
கூறியுள்ளார்.
வறுமையால்
உயிர் நீங்கும்
நிலையில் இருக்கும் ஓருவன் தன்மானம் அழி
யாமல் ஓருவரை
அடைந்து இரக்க இயலு
மானால் இரந்து உதவி பெறலாம் என்பதை

*இரவு” என்ற அதிகாரத்தில் அவர் கூறுகிறார்.

** இரத்தலும்

ஈதலே

போலும்

கரத்தல் கனவி

"லுந் தேற்ராதார் மாட்டு '* என்று அவர் இரத்த
லுக்கு ஊக்கமூட்டுவதைக் காண்க.
என்ற

அதிகாரத்தில்

மானம்

இரவச்சம்

அழியாவகையில்

இரப்பதற்கு அஞ்சுதல் வேண்டும் என்கிறார்.
“கரவா துவந்தீயுங் கண்ணன்னார் கண்ணும்
இரவாமை கோடி யுறும் '' என்பது குறள்.
இந்நுனம்
ஐன்றுக்கொன்று
முரணாகத்
தோன்றுவன போன்ற கருத்துக்கள் பல திருக்
குறளிலே

காணலாம்.

அங்ஙனம்

உரைக்கும்

திருவள்ளுவரின்
உட்கிடக்கையை
நாம்
உணர்தல் வேண்டும்.
மக்கள் உயர் நிலையை
எய்துவதற்கு நம் உடலை

ஓம்புதல் வேண்டும்.

அங்ஙனம் ஓம்பவேண்டி௰ய உடல் வறுமையால்
வேறு வழியின்றி அழிதற்குரிய நிலையை எய்து
மாயின்,

அத்நிஸயில்

அதைப்

பாதுகாக்க

மனமுவந்து ஈவாரிடத்து இரக்கலாம் என்பது
திருவள்ளுவர்
கருத்து.
அங்ஙனம்
கூறிய
வுடனே வறுமையுற்றோர் அனைவரும் வேறு
முயற்சியின்றி
இரத்தலை
மேற்கொள்வார்
களோ
என்றஞ்சி
இரவாமையின்
பெரு
மிதத்தை அவர் உணர்த்துகின்றுர்.
இங்ஙனம் பல்லாற்றானும் மக்களை உய்
விக்கும் உயிர்நெறிகளே திருக்குறளில் மிளிர்
கின்றன. இது ஐர் உலகப் பெருநூல். காழ்ப்
பும் பிணக்கும், பூசலும் போரும்
மலிந்து
பேரிடர் எய்தும் தற்கால உலகிலுள்ள நாடு
கள் திருக்குறள் உணர்த்தும் பெருநெறிககா£
மேற்கொண்டொழுகுமாயின், விரைவில் அவை
அனைத்தும் ஜன்றுபட்டு ஒருலகமாகத் திகழும்
என்பதில் ஐயமுண்டோ ?
டாக்டர் தா. ஏ. ஞானமூர்த்இு, எம்.ஏ., பி.எச். .
“வள்ளவன் தன்னை உலகனுச்கே தந்து
வான்புகழ் கொண்ட தமிழ்நாடு ??

தமிழ்நாடு வள்ளுவரைத் தந்தது.
நால் வேத

சாரத்தை

நிரப்பி,

கித் திருக்குறள் என்னும்
முப்பாலாகப்
பிரித்துத்

தமிழ்ப் பாட்டுக்கள£
தமிழ் நாட்டுக்குத்

தந்தார்.
தன்னாடுடைய இவனே போமு்றி
எர்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி?!

என்று
மாணிக்கவாசகர்
கூறியது
போல
இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன் தென்
னாட்டில் தோன்றிய திருக்குறள் இன்று 18
மொழிகளில்
மொழிபெயர்க்கப்பெற்று
எந்
நாட்டவராலும்,
எம்மதத்தினராலும் பாராட்
டப்பட்டு வருகிறது. திருக்குறள் புகாத இட
மில்லை. அதனைப் போற்றாத நாடில்லை. குறளை
உதாரணம் காட்டாத நூல்களில்லை.
திருக்குறளிலுள்ள பாட்டுக்களோ பார்ப்
பதற்குச் சிறிது. படிப்பதற் கெளிது.
மனப்
பாடம் செய்வதற்கு இனிது.
ஆனால், அதன்
பொருளாழம் காண்பதோ மிகவரிது.
திருக்
குறளைப் படித்துப்பார்த்து, அதன் பொருளி
னாழத்தைக் கண்டு வியந்த புலவ3ரொருவர்,
** கடுகைத் துளைத்தேம் கடலைப் புகட்டிக்

குறுகத் தரித்த குறள் *
என்று பாராட்டியுள்ளார்.
மற்றொரு புலவர் **மாலும் தன் குறளடி.
யால் மூவுலகையளந்தான்.
வள்ளுவன் தன்
குறளடியால் மக்களுள்ளத்தை
யளந்தான்”
என்று கூறியுள்ளார்.
அறம்,

மக்கள்
களை

பொருள்,

முப்பாலிலடக்கி

வீடென்று
நான்கு பயன்

இன்பம்,

அடையவேண்டிய

- முப்பாலில்

நாற்பரல்

வகுத்த
பாவலர் ?*
என்று புகழப்பெற்றார்
வள்ளுவர்.
அத்தகைய
பெரியா ரியற்றிய

திருக்குறளைத் தொகுத்துப் பொருள் கூறுவது
மிகவும்
மில்ளை.

புனிதமான தொண்டென்பதில் ஐய
அப் பாக்களைச் சிறியதொரு நாட்

குறிப்புப் புத்தகத்தில் தகு ந்த முறையிலடக்கிச்

சுருக்கமாகப் பொருளும் எழுதியுள்ள சைவ
சித்தாந்தக் கழகத்தார்க்கு என் நன்றியும் ஆசி
யும் உரித்தாகுக.
--இருப்புகழ்மணி, டி. எம் Rieter

என்றார் பாரதியார்.
வரோ

௬௭௪

வள்ளு
சொற்

சுவையும், பொருள் சுவையும் புகுத்தி, விரிந்த
கருத்துக்கசா
ஐன்றேமுக்காலடியாகச் சுருக்

ஐயர்.

வள்ளுவப் பெருந்தகையை எந்த முறை
யில் போற்றினாலும், எத்தனை முறை போற்றி
னாலும் மிகையாகாது.
உலக
மேதைகளில்
ஒருவராகப் போற்றத்தக்க பெற்றியுடையவர்
திருவள்ளுவர்.
அவருடைய
நூல்
பல
மொழிகளில் பெயர்க்கப்பட்டிருப்பதே அதற்

திருவள்ளுவர் நினைவு

௬௮
குச்

சான்று.

ளாக திரு
தேசிகன்

அண்மையில்

சில

நரசிம்ம சாஸ்திரி,
போன்றவர்களால்

ஆண்டுக
திரு இராம
வடமொழியி

லும் மொழிபெயர்க்கப்பட்டு வருகிறது.
முத
னூலின் திட்பமும் நுட்பமும் எந்த மொழி
பெயர்ப்பிலும்

னும் எந்தெந்த

மொழிகளில்

எப்படி'
சொல்ல

அறநூல்
கவிநயம்,

சான்றோராக்கும்
மக்களைச்
அமையாமல்,
அளவிலே

குறிப்பு, பொருள் வளம் ஆகிய

இலக்கிய நயங்கள் பல நன்கு அமையப்பெற்ற

முற்றிய திறஞய்வு நூல்.

இந் நூலைப்பற்றிய

பல பல புலவர்களால் செவ்விதின் ஆயப்பட்ட
முறையில்

ஆக்கப்படுதல்

வேண்டும்.

ஒப்பு

பிற நீதிநூல்களோடு
முறையில்
நோக்கு
பொருத்திக் காண்டல் சுவை தரும். வள்ளு
வாக்கு

வரின்

புலவர்களால்

பிற

“டுள்ள முறைமையும்

வள்ளுவர்

ஆளப்பட்

நெறிக்கேற்ப

வாழ்ந்த
உலகப்
பெருமக்களின்
வாழ்க்கை
நிகழ்ச்சிகளும் தொகுக்கப்பெறுதல் வேண்டும்.

இவைபோன்ற

பல பகுதிகளையும் தன்னகத்தே

கொண்டுள்ள

ஓரு

கனஞ்சியத்தை'

ஆங்கிலத்திலும்

*திருவள்ளுவர்

நூற்

பிற முக்கிய

உலக மொழிகளிலும் உருவாக்க முடியுமானால்
அதுவே தலையான தமிழ்ப் பணியாகும்.
வளர்க வள்ளுவர் தொண்டு!
பெ.

இருஞானசம்பந்தம், எம்.ஏ., எல்.டி.
பிரசிடென்ஸி“காலேஜ், சென்னை.

முதன்
முதலில்
நான்
திருவள்ளுவர்
பேரைக் கேட்டது
சுமார் 1952 ஆம் ஆண்

டிலே ஆகும். அப்போது
ராகிய

நான்:

23 வயதான மாணவ

தமிழ்மொழியைக்

கொள்ளத். தொடங்கிப்

போப்பையர்

கற்றுக்

இயற்றி

யுள்ள
பாடப்புத்தகத்தில்
ஆரம்பப்பாடங்'
களைப் படித்துக் கொண்டு வந்தேன்.
ஆனால்

திருக்குறள் படிக்கும்
இன்னும் இரண்டோர்
மாஸ்கோ
நூல்
குூறளைக் கையில்

சந்தர்ப்பம் கிடைக்க
ஆண்டு ஆகிவிட்டது.

நிலையம்
எடுத்துக்

ஒன்றில்
திருக்
கொண்டபோது

ஒருவித அவசம்பிக்கை உண்டாயிற்று
‘

படிப்பு

படிக்கப்

பெறும் வகையில் வழங்கப்பெறுதல் வேண்டும்.

சொந்செறிவு,

யுள்ள

“புத்த

எதிர்பார்ப்பதற்கு

இல்லை”?

என்று நிலத்துக்
கொண்டு அங்குமிங்கும்
பார்த்துப்
புரட்டிக்
கொண்டிருந்தேன்.

இன்

திருக்கின்றதோ அ௮வ்வம் மொழிகளில் உள்ள
நல்லறிஞரின்
தமிழ்
கொண்டு,
தக்காரைக்
துணையும்
கொண்டு
இந்நூல்
மொழி
உலகிலுள்ள
பெயர்க்கப்படுதல் வேண்டும்.
பெரும் நூலகங்கள் அனைத்திலும் இந்நூல்
பயன்
படித்துப்
மக்களால்
அவ்வந்நாட்டு
உலக
என்ற

கம் ரொம்பப் பழையதாம், இதில் தஐன்றும்
புரியாதாம் புரிந்தாலும் சுவையான, அக்கறை

பெயர்க்கப்படா

இயலாதாயினும்,

காண

மலர்

படிக்க

என்னுடைய

அபிப்பிராயம்

மாறிக் கொண்டிருந்தது
வேண்டுமா ?

அன்றுமுதல்

ஆகிவிட்டது.
நூற்கள்

என்பதைச்

பத்தாண்டுக்கு

மேல்

நூற்றுக் கணக்கான

தமிழ்

படிக்கப்பட்டன.

திருக்குறளும்

பன்

முறை படித்தாயிற்று.
யில்

இப்போது நான் வேலை செய்யும்
ஆயிரக்கணக்கான
நூற்கள்

கின்றன.

அறை
இருக்

பல மொழிகளில் எழுதினவை. என்

வேலைக்கு

மிகத்

தேவையானவை.

ஆனால்

திருக்குறளூக்கும் மற்ற நூற்களுக்கும் வித்தி
யாசம் கண்ணாரக் காணாலாம்.
பார்க்க வேண்டிய

கள்,

மற்ற

இடையிடையே

அகராதிகள்,

நூற்களெல்லாம்

'நிற்கிறபோது

ஓரே

ஒரு

இலக்கணங்

அலமாரிகளில்

சின்ன

மட்டும்தான் - திருக்குறள்-என்

புத்தகம்

மேசையின்.

பெட்டி ஒன்றில் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. அவ்
வப்போது அதை எடுத்துக் கொண்டு நாலு
வரிகளைப்

படித்துவிட்டு

முன்போல

வைக்கிறேன்.

அவ்விடத்திலேயே

ஒரு நாள் பழக்கப்படி திருக்குறள் படித்த

போது

“தாமின் புறுவது உலகின்

காமுறுவர்

கற்றறிந் தா?”

எனக்

புறக்கண்டு

@ par

இன்று

தென்பட்டது. இதைப் பார்த்ததும் தமிழர்கள்
திருக்குறளைப் படித்து ரசிப்பது போல ரஷ்
யக்காரர்களும் படித்து ரசிக்குமாறு ஏற்பாடு
செய்யலாமா என்று நிண த்துக்கொண் டேன்.
வாசகர்கள் மொழிபெயர்ப்பை ரசிக்க வேண்டு
மானால்

அது

பொருளை

மட்டுமல்ல

குறள் திரு

வடிவத்தையும்
தக்கமுறையில்
பிரதிபலிக்க
வேண்டும்
என்று
சில
குறள்ககா
ருஷ்ய
வெண்பாக்களாக்கிப் பார்த்தேன். நான் எழுதி
யுள்ள “தமிழ் இலக்கணம்?” அடுத்த ஆண்டில்
வெளிவரப்போகிறதே,
அதில்
அவைகளைக்
காணலாம்.
ஆனால் திருக்குறள்
முழுவதும்
செய்யுள் வடிவத்தில் மொழிபெயர்க்கும் ஆசை
இன்னும் நிறைவேறவில்லை.
இருநாள் நிறை
வேறும் என்று நம்புகிறேன்.
எம். அந்திரோனவ், எம். ஏ., பி. எச், டி,,
பல்கலைக்கழகம் மாஸ்கோ.

புகழ்ப் பூந்துணா்
ஐரோப்பாவில்

மேற்பட்ட

யான்

வாழ்ந்த

ஆண்டுகளில்,

ஐந்துக்கு

ஸ்பெயினிலிருந்து

௬

மொழிபெயர்ப்பு
மொழிபெயர்ப்பு.

அரியேல்
செய்த
பிரஞ்சு
இதில், இன்பத்துப்பாலில்

மொழிபெயர்ப்பு

ஏறக்குறைய

முழுமையாக

ஸ்வீடன் வரை யான் சென்ற இடமெல்லாம்,
நுழைந்த நூல்நிலையத்தில் எல்லாம், “குறள்”

அமைத்துள்ளது.

உள்ளதா என்பதை
முதற்கண் கவனிக்கும்
பழக்கம் தானாகவே அமைந்தது. இதன் பயனாக,
அமெரிக்கா வந்தபோது
என்னோடு உடன்
வந்தவை பல குறள் பதிப்புக்களின், பல குறள்

புதுச்சேரி வழியாகப் பிரஞ்சு நாட்டை நோக்
கித் திறந்து வைக்கப்பட வேண்டிய சன்னல்
களில் இது ஒன்று.

ஏடுகளின்,

நிழற்படங்கள்;

அவை

குறிப்புகள், இவைகளை

ஆய்ந்து,

எழுதிக்

வெளியிடப்

கட்டுரையாக

பற்றிய

ஓழுங்குபட
போதிய

காலத்தை
எதிர் நோக்கி
ஏங்கிக் கொண்
டிருக்கிறேன். இப்பொழுது இக்குறிப்புக்களின்
அடிப்படையில்
எழுந்த சில எண்ணங்களை
மட்டும் குறள் அறிஞர் முன்னிலையில் கொணர
விரும்புகிறேன்.

அருள் திரு. ஜோசப் பெஸ்கி என்ற வீரமா
மொழிபெயர்த்ததாகக்

முனிவர்

கூறப்படும்

இலத்தீன் குறள் மறையும் நிலையை
எட்டி
இதன் முக்கியமான கையெழுத்து
விட்டது
ஏடுகள்
இலண்டினிலும்
பாரீசிலும்
உள;
இலண்டன் ஏட்டைக் கொண்டுதான் போப்
பையர் இலத்தீன் குறளைப் பதிப்பித்தார். அந்த
ஏட்டில் அவர் கைப்பட எழுதிய எழுத்துக்கள்
இருக்கின்றன. இம்மொழி பெயர்ப்பை வீரமா
முனிவர் செய்தாரா அல்லது வேறு ஒரு கிறிஸ்
துவர் செய்தாரா என்ற ஐயப்பாடு முடிந்த
ஓரு முடியைக் காணாமலே இன்னும் நிலைத்து

அதிகாரங்கள்

பிற

இருபால்களில்

பல

பிரஞ்சில் திருப்பப் பட்டுள்ளன.

குறள் ஆராய்ச்சி நம்மிடையே குன்றாமல்
ஓங்கி வளர்ந்து வருகிறது.
எனினும், இவ்
ஆராய்ச்சியில் ஈடுபடுவோருக்குத் துணை செய்
யும் கருவிகள் போதிய
அளவில் இல்லாத
குறை இருந்துகொண்டே வருகிறது
Tools
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என

வழங்கும்

இவ்

ஆராய்ச்சித்

துணைகள்,

அஃதாவது
அகராதிகள்,
சொல்
ஓப்புமை
காட்டும்
அகரவரிசைகள்
(0011007080008))
சொல் எண்ணிக்கைகள், இவைபற்றிய கணக்கு
கள், பலகோணங்களிலிருந்தும் சொற்களை வரி

சைப்படுத்திய அகராதிகள் (கறவு1௦௨1 Concordances) சொல்லாக்க அகராதிகள் (140101௦logical Concordances) சொற்றொடர் பற்றிய
அகராதிகள்
பிறப்பு
சொற்
குறிப்புகள்,
கூறும்
ற்ள்
G
(Etymological Dictionaries)
விரித்
வரிசைப்படுத்தி
பெருங் கருத்துக்களை
முதலாயவை
இவை
தெழுதிய அகராதிகள்,
முறையில் வாய்க்க
சிறப்பான
குறளுக்குச்
இவை

வில்லை.

ஆராய்ச்சியை

ஊக்குவிக்கத்

ஆராய்ச்சி

போக்கில்
போன
மனம்
தேவையானவை.
கொள்கையைப்
தம் தவறான
ஆராய்ந்து,
பரப்பிவிட்டுச் செல்வோரைத் தடுக்கவும் இக்
மொழியியல்
இவை
கருவிகள் பயன்படும்.
ஆராய்ச்சியோடு நெருங்கிய தொடர்பு கொண்

யானருக்கும் இது ஓர் அரிய கருவூலம் ஆகும்

ஆராய்ச்சிக்கு

வருகிறது,

இதைக்குறித்து

ஆராய்ச்சி தேவை.

இதைச் செய்தவர் யாரே ஆயினும் இது முக்
கியமான மொழிபெயர்ப்பு. கிறிஸ்துவக் கொள்
கையின்

இது மொழி

பின்னணியோடு

கப்பட்டுள்ளது.

இதனால்

சமய

பெயர்க்

என்றால் மிகையாகாது.
கிரவுல்
ஆங்கில,

பெரியார்
செர்மன்

(கோம் ரோகம்)

ஆக்கிய

மொழிபெயர்ப்புகள்

தலை

போப்பையர் தம்முடைய ஆங்
சிறந்தவை.
கிலக்குறள் மொழிபெயர்ப்புக்கு இவைகளைப்
செர்
மேற்கு
பயன்படுத்தினார்.
பெரிதும்
மனியில்
தமிழ் வளர்க்கும் பணி
பிறக்கப்
போகும் இந்தத் தறுவாயில் கிரவுல் செய்த
செர்மன் குறள் மீண்டும் பதிப்பிக்கப்பட்டால்
நலம் மிக விழையும்.
தன் எழிலையெல்லாம் மறைத்து வைத்துக்
் கொண்டு
ஒளிந்து
கிடக்கும் அரியதொரு
B.
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டவை,

என்பதால்

மட்டூம்

நான் குறிப்பிடவில்லை.
மட்டுமன்றி,

இங்கே

இவற்றை

மொழி

இலக்கியத் திறனாய்வுக்கும், இலக்

கிய வரலாற்றுக்கும் இவையின் நியமையாதவை
என்பதை யாவரும் அறிவர்
குறள்

ஆராய்ச்சியில்

ஈடுபட்டு

உழைக்க

துண்டுகோலாகவும்,
விரும்பு வோருக்குத்
ஊக்கமரரிக்கும்
வருவோருக்கு
உழைத்து
நிகழ்ச்சியாகவும் இவ்விழா வெற்றி பெறுக!
தவத்திரு மைக்கேல் பிரான்சிஸ் மாணிக்கம்
ஏல் பல்கலைக்கழகம், யு எஸ். ஏ.

திருக்குறன்

தோன்றிய

காலம்

உலகப் பொது

எது?

நூல்.

இதனகத்துப்

இது

பல்

திருவள்ளுவர். நினைவு மலர்

௯0௦0

வேறு சமயங்களின் கருத்துக்கள் செறிந்துள்
ளன.
எனவே, சமய உணர்ச்சி தோன்றிய
காலத்தது
என்னலாம்.
என்றாலும் இன்ன
- சமயத்தது என்று சொல்லிவிடமுடியாது. தமிழ்
, நாட்டின் பழைய சமயம் எது? எல்லோரும்
தம்தம் சமயமே என்பர். இன்றுள்ள இந்தியச்
சமயங்களில்
ஆரியக் கலப்புள்ளது.
அவ்

வாரியக்

கலப்பு

ஏற்படுவதற்குமுன்

இருந்த

கருத்துக்களே பழைய சமயக் கருத்துக்கள்.
இப் பழைய சமயம் என்பது திராவிடமொழி
என்பது போலாகும்.
- தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம், மலையாளம்
முதலியன திராவிடமொழிகள்,
இவை யாவும்
ஒரு காலத்தில் பிரிவில்லாமல் ஓரே மொழி
யாய் இருந்தன.
அம்மொழி இன்னதென்று
'அறியமுடியாததால் அதற்குப் பொதுப் பெய
ராகத் திராவிடமொழி என்றார்கள். அம்மொழி,
ஆரியச் சொற்கலப்பால் தமிழ் முதலியவாகப்
“பிரிந்தது.
தமிழில்
ஆரியச்
சொற்கலப்பு
எண்ணிவிடும் அளவில் நூற்றுக்கு மூன்று
“கூட இல்லாததால்
தமிழே திராவிடமொழி,
மற்றையன அதன் கிளமொழிகள் என்னலாம்.

தொடக்கத்

_ பேராசிரியர், ரம்போலா மாஸ்கரேனஸ்.

ட்

திருச்சி.

சமயத்தின்

திருக்குறள்

களே,

வைணவம்,

சைனம்,

காலம் என்னலாம்.
அபேராசிரியர், ஆ. சவலிங்களுர், மயிலம்.
திருவள்ளுவர் ஓர் உலகப் பாவலர், அவர்
எழுப்பிய
வினாக்கள்
உலகை
நோக்கிய
வினாக்கள். அவர் இறுத்த விடைகள் உலகை
உள்ளிட்ட விடைகள்.
அவர்தம் சிந்தனைகள்
ஞாலங் கருதிய சிந்தனைகள்.
அவருடைய
அறவுரைகள் அகிலம் அளாவிய

அறவுரைகள்

அவர்கொண்ட பரிவு வையகப் பரிவு. அவர்
தம் பார்வை வையகப் பார்வை.
பரிதிமாற்
கலைஞர்
தம்
தனிப்பாசுரத்
தொகையில்
தெளிந்து மொழிந்தபடி திருவள்ளுவர் *மனிதர்

இனிய

பாவலராய்*

இலங்கு

கின்றார்.

திருக்குறள்
இயல்பை
கடமையை

அதுமட்டுமா?

அப்பழஞ்

சைவம்,

என்னலாம்.

யாவர்க்கும்

எய்துவார்கள்.

தில் மெய்முயற்சியால் தமக்குத் துன்பமே மிக
வரலாம் ஆயினும் அதனால் தளர்தல் ஆகாது.
இன்பம் பயக்கும் செயலைத் துணிந்து செய்
வோம்; நலம் பெறுவோம்.

நிறுவினால் அதுவே

இதுபோலவே

சமயம்

நல்லறக் காவலர்
வள்ளுவனார்
உல்கி
னர்க்கு உறுதியுரைக்கும் திறம் காண்க. அவர்
கூறுவார்: அரியவற்றை
எண்ணிச்
சொல்
லுதல் மனத்திட்பம்
இல்லாதவர்க்கும்
மிக
எளியது.
சொல்லியவற்றை நிறைவேற்றுதல்
எவர்க்கும் அரியது. எனவே இதனால் தோல்வி
மனப்பான்மை
கொள்ளுவதா?
எண்ணிய
வர்கள் அவற்றிற்கு வழியாகிய விளை த்திட்பம்
கொண்டிருத்தல்
வேண்டும்.
அப்பொழுது
அவர்கள் எண்ணியவற்றை எண்ணியவாறே

.வாழ்க்கையைப் பற்றி
, திருவள்ளுவரின்
நாம் அறிந்தவை மிகச் சில, “ அவரது நூலே
ஒருவனது
காட்டுகிறது.
ை
, நமக்குக்
அவர
ை பாவ
நடையுட
ைய
அவனுட
சிறுமையையே
நூலே,
.
்
இயற்றிய
.
அவன
:
ளைகள் விளக்கும்
கருத்துக்
செய்த
பதிவு
ுப்
அவன் வெளியிட்ட

பெளத்தம் முதலிய சமயங்கள் பழைய சமயத்
தின் கிளாகளாகும்.
ஆசியக்கலப்பு :எச்சமயத்
தில் குறைவாக இருக்கிறதோ அதைப் பழைய

“காலத்தை

நெறியாதல் விரும்பத்தகாதது. அது நாட்டத்
தில்
கொள்ளுகின்ற
செயல்
நெறியாதல்'
வேண்டப் பெறுவது.

தனக்குவமையில்லாதான்

எடுத்துரைக்கின்றது.
வகுத்துரைக்கின்றது.

சமூகம் நாடு அரசு

இவற்றின்

மக்கள்
குடும்பம்

செழிப்பிற்கு

வழி கூறுகின்றது. குறள்நெறி வெறுங் குறள்

பெருமையை

அவனது

முன்னவை
பின்னது
போன்றது.

சிறிய
அகலத்

திருவள்ளுவரின் நூல் அவரது

காட்சியையும்,

விளக்கும்.

ஓத்தவை
சாளரங்கள்
பெருவாயிலைப்
திறந்த

நிறைந்த

தெளிந்த

அனுபவத்தையும்

ஆழ்ந்த கருத்தறி திறனையும், இனியநடுநிசொல்
லையி

அணைத்தையும் _
வன்மையையும்,
அடங்கிய
அவற்றில்
கண்டு
லிருந்தவாறு
ம்
ையையு
தூய்ம

ிடும்
வெளிய
, உண்மைகளை
தெலிந்
நன்கு
்
றையும
விளக்கும். அவர் பலவற்
தவர். தெரிந்ததை நடுநிலை கோணுமல் கூறு.
பவர், நிறைந்த பண்பும் அறிவும் அன்பும்
உடையவர், நிரம்பிய மனிதர் சிறுமை இல்லா
தவர், மாட்சிமை மிக்கவர். பிறந்து நானூறு
ஷேக்ஸ்பியரும் இத்தகைய
ஆகிய
ஆண்டு
உடையவர் என்று கூறப்
்
எல்லாம
ள்
பண்புக
படுகிறது இவ் இருவர்களுக்கு மட்டும் அல்ல,
போற்றத்தகும்
என்று
மகாகவிகள்
உலக

அனளைவருக்கும்--இளங்கோ,

கம்பன்,

காளி

புகழ்ப் பூந்துணர்
தாசன்,

ஹோமர்,

முதலியோருக்கும்--இப்

புகழ் பொருந்தும்.

றியதில்லை. ஏன்?

அதற்குப் பின்பும்கூட இது

வரையிலும் திருக்குறளுக்கு இணையான

திருவள்ளுவர்

நிறைவுடையவர்,

நமது

நாட்டுக்கும்
மொழிக்கும்
அழியாப்
புகழ்
தந்தவர்.
அமரத்துவம்
வாய்ந்தவர்.
உலக
மகா கவிகளில் தலைசிறந்த ஓருவர்.
திரு. பெ நா. அப்புஸ்வாமி.

தேசீயக் கவிஞன் பாரதி, பல இலக்கிய
மேதைகளைப் பாராட்டித் தமது சவிதைகளில்
புகழ்மாலை சூட்டியுள்ளான், பலரைப் பாராட்டி
யிருந்தாலும் திருவள்ளுவரைப் பாரதி பாராட்

டிய முறை தனிச்சிறப்புடையது.

பாரதி,

திரு

வள்ளுவருக்குச் சூட்டிய புகழ்மாலை ! வள்ளு
வன் தன்னை
உலகினுக்கேதந்து ' வான்புகழ்
கொண்ட தமிழ்நாடு”! என்பது.
பாரதி தமிழ்
நாட்டையே பாராட்டுகிறான்
காரணம் திரு
வள்ளுவரை
ஈன்று அவர்வழி உலகு திருக்

குறளைப் பெறக் காரணமாக இருந்ததுதான்.
உலக அரங்கில் ஒரு கவிஞரால் நாடு உலகப்
புகழ்
பெறுதல்
என்பது
அருமையினும்
அருமை.
திருவள்ளுவர் உலகு புகழ் கவிஞர்.
அவர் அருளிய திருக்குறள் உலகப் பொது

மறை.

௧0௪ -

அதனாலன்றரோ

பாரதியார்

:*வள்ளு

வன் தன்னை உலகினுக்கே தந்து!” என்று மனங்

குளிரப் பாடுகின்றார்.

திருவள்ளுவரைப் பெற்

றமையால் தமிழ்நாடு பெற்ற புகழ் வான்புகழ்.

வான்புகழ் என்ரால் இலக்கண மரபுப்படி மிகச்.
ANDES
புகழ்
என்று பொருள்
கூறுவர்.
எனினும், நிலமணைத்தும் வானால் சூழப்பெற்
றுள்ளது. வான்புகழ் என்றால், வானகம் பரவி

நூல் தோன்றவில்லை.

நூல் தோன்றிய காலத்தின் தொன்மை மட்

டும் நூலின் சிறப்புக்கு முற்றிலும் காரணமாக
மாட்டா.

நூல் நுதலும் கருத்துக்களும், சிறப்

புடையனவாக இருத்தல் வேண்டும் இரட்டுற.
மொழிதலும், மயக்க நிலையின்பாற்பட்டனவும்
கூட இல்லாமையும் வேண்டும்
திருக்குறளில்
இரட்டுற மொழிதலும், பயனில்சொழ் கூறுத
லும், ஐழுக்கல் கேடுகள்
எனக் குறிப்பிடப்
பெறுகின்றது.
திருக்குறள் காட்டும் ஒழுக்க
தெறிககா வாழ்க்கையில் கடைப்பிடித்தல் மிக

வும் எளிதேயாகும். திருக்குறள்
வாழ்க்கை
முறையை, திருக்குறள் காட்டும் ஓழுக்க தெறி
முறைகளை ஏற்றுக்கொள்ளுதல் சாத்தியமான
ஓன்றேயாகும்.
திருக்குறள்
கூறும்
ஒழுக்க
நெறிகள் கால எல்லைகளுக்குக் கட்டுப்பட்டன

வல்ல,

2 ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு காட்

டிய நெறிமுறைகளேயாயினும் இன்றும் கடைப்
பிடிக்கக்கூடியனவாக உள்ளன. மேலும் திருக்
குறள் ஓழுக்க நெறிகள், சாதி, இனம், பால்,

சமயம், மொழி, பருவம் ஆகியனவற்ருல் மாறு'
படக்கூடியனவல்ல.
ஓரே
மாதிரி
ஒழுக்க
நெறியே

எடுத்துக் கூறப்பெற்றுள்ளது.

கொள்ளலாம்,

இத்தகு

சிறந்த

புகழ்

திருக்

இற்றைக்கு

2 ஆயிரம்

ஆண்டுகளுக்கு

முன்பு திருக்குறள் தோன்றியது. திருக்குறள்

தோன்றிய

ஆண்டிலும் அதற்கு முன்பும் உலக

மொழிகளில்

நூல்

ஒன்றும்

திருக்குறள்

போன்ற

தோன்றவில்லை,

ஆண்டுகளுக்கு முன்பே சாதி,
சமய வேறுபாடுகக£க்
கடந்த

சிறந்த

2 ஆயிரம்
இன,
ஒரு

மொழி,
பொது

திருக்

குறள் ஓழுக்கதெறி உலகப் பொதுநெறி. மனித
குலத்தின் வாழ்க்கை நெறி,

திருக்குறள் காட்டும் ஒழுக்க நெறிகள்:
கற்பனையில் தோன்றியனவல்ல. நடைமுறைப்
படுத்த

முடியாத

மல்ல.

மிகமிக எனி௰ய ஓழுக்க நெறிகளேயாம்.'

அளவு

அருமையுடையனவு

யுள்ள நிலவுலகமனை த்திலும் நின்று நிலவும்
உலகியலுக்கும், உடலியலுக்கும்,
புகழ் என்றும் கொள்ளலாம். மேலும், வானுல ©
கும் மாறுபட்ட் எந்த ஓன்றையும்
கம்
போற்றும்
புகழ்
என்றும்
பொருள்

குறளுக்கு எப்படி வந்தது?

ஒரு

உயிரியலுக்

திருவள்ளு
வர் ஓழுக்கநெறியாக வலியுறுத்தவில்லை. திருக்
குறள் ஓழுக்க நெறிகளை நடைமுறைப்படுத்த
முடியவில்லை
என்றால்,
மனிதர்களின்
தரம்.

வீழ்ந்திருக்கிறது
அது

வலியுறுத்தும்

என்பது
நெறி

கருத்தேயொழியகடுமையானதல்ல.-

மேலும்; திருக்குறள் ஒழுக்க நெறிகளை எடுத்
துக் காட்டும்பொழுதும்

இயைந்தவாறு

காட்டு

வதனால், சிறந்து விளங்குகிறது. நடை முறைப்:
படுத்த முடியாத ஓழுக்க நெறிகள் எந்த ஒன்
றிளையும் திருவள்ளுவர் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை.

நூல், காணும் ஆற்றல் தமிழகத்திற்கே இருந்

ஏற்றுக்கொள்ளும்படி வற்புறுத்தவும் இல்லை.

திருக்குறள் தோன்றுவதற்கு

விளங்குகிறது.
மேலும், ஓழுக்க நெறிகளைக்
காட்டும்பொழுதும் இயைந்தவாறு, gory

தது. உலகில் மக்களாகப் பிறந்தோர் பேசும்
வேறு எம்மொழியிலும் இத்தகையதொரு நூல்

முன்பு தோன்

அதனாலும்

திருக்குறளின்

புகழ்

சிறந்து

திருவள்ளுவர் நினைவு மலர்
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கொன்று

தொடர்பாக்

முறைப்படுத்திக்

யிருப்பது அறிந்தின்புறத்தக்கது.

கூறி

அதுமட்டு

மல்ல, உலகியலில்
தோய்பற்றிக் கூறுவோர்
பலருண்டு.
நோயாளிகூடக்
கூறிவிடுவான்.

ஆனால், நோயின்

காரணத்தைக் கண்டறிந்து

சொல்லுபவர் இல்லை.
அப்படியே
கண்டறிந்து சொன்னாலும் நோய்
குரிய
மருந்தினாத்
தெளிவாக,

ஒரு சிலர்
நீக்கத்திற்
அறிவியல்

அடிப்படையில் காட்டுவதில்லை. திருவள்ளுவர்
தோய் கண்டு

தையும்

காட்டினார்.

கண்டு

நோயின்

காட்டினார்.

காரணத்

நோய் நீக்கத்திற்

குரிய வழிமுறைகளையும்
கண்டு
காட்டினார்.
ஐயந்திரிபறக் காட்டியுள்ளார்.
மனிதன் பல்
வேறு துன்பங்களுக்கு ஆளாகிறுன். இதத்குக்
காரணம்
அவனுடைய
மனமே.
மனத்தில்
தூய்மை இருந்தால் அதுவே அறம்-பேரறம்.
பருவுலகில் பல்வேறு அறங்களைச் செய்வதை

விட மனத்தூய்மையைப்

போற்றி

வளர்த்தல்

சிறந்த அறம் என்று குறிப்பிடுகின்றார்.

அது

மட்டுமின்றி
மனத்தூய்மையின்றிச்
செய்யப்
பெறும் வேறு பல அறங்களை வெறும் ஆர
வாரத்தன்மையன
என்றும்
மறைமுகமாகக்
கண்டிக்கின்றார். இந்த மனத்தூய்மையை அறி

* அறிவினால் ஆகுவ துண்டோ பிறிதின் நோய்:
. தன்னோய்போல் போற்றாக் கடை.”
என்ற குறட்பாக்கள் நினை ந்தின்புறத்தக்கன.
தமிழகச் சமயநெறி இவ்விரு
சிந்தனைகளின்
அடிப்படையிலேயே
தோன்றி
வளர்ந்தது.
நன்றின்பால் உய்ப்பது அறிவு'” என்ற திருக்

குறள் அடியுடன்

“ நன்றுடையானைத்

தீயதி

லானை”?
என்ற
திருஞானசம்பந்தர் அருள்
வாக்கு ஓப்புநோக்கி உணரத்தக்கது “அறிவி
னால் ஆகுவதுண்டோ”? என்ற திருக்குறளும்,
அன்பே
சிவம்”? என்ற திருமூலர் வாக்கும்
இன்றைய
இன்புறத்தக்கன.
ஓப்புநோக்கி
தமிழர் சமய வாழ்வில் இந்த அன்பும், நன்றும்

மீதூர்ந்து வளரவில்லை என்பது வருத்தத்திற்
குரியது. திருக்குறள் ஓர் அறிவு நூல். முழு

தமை அறநூல்.
உலகப் பொதுமறை.
நேற்
றும் இன்றும் என்றும் வாழ்க்கைக்குப் பயன்
படும் பொதுமறை!
அதன் புகழ் வான்புகழ்.
-தவத்துரு குன்றக்குடி அடிகளார்.
திருவள்ளுவநாயனார் பயனொன்
றெடுத்
துத் தேற்றப் பொருள்வகைக்
கியற்றமிழாய்
வேதநூன்
பதிகமாவது,
விரித்துரைப்பப்

முதலெவ்வகை
நூலுங்
கல்லாதுணரவுஞ்
ணர்த்தவும் வல்லவராகி, மெய்ஞ்
சொல்லாது
திருக்குறள் வழிகாட்டுகின்றது.
திருக்கடலாகியவொரு . மெய்க்கட
errs
திருக்குறள் ஓர் அறிவு நூல். நம்பிக்கை வுடன் நிருவடி மலரே தலைக்கணியெனக்
யின்
அடிப்படையில்
திருவள்ளுவர்
எந்த : கொண்டேத்தி, யிருளிராவிடத்து விளங்கிய

வாலும்,

அன்பினாலும்

பெறமுடியும்

என்று

ஓன்றையும் வற்புறுத்தவில்லை.
கடவுள் வழி
பாட்டதிகாரத்திலும்கூட
உலக
இயக்கத்தின்
பாற்பட்ட அறிவுணர்வின் அடிப்படையிலேயே

திருக்குறள்

கடவுள்

வாழ்த்து

தோன்றியுள்

ளது. திருக்குறள்
காட்டும் அறிவு வெறும்
நூலறிவு அன்று.
ஆனாலும், கற்றல் கேட்ட
திருக்குறள்
லின் மூலம் பெறும் அறிவைத்
என்று
அறிவு
திருக்குறள்
மறுக்கவில்லை.
இறுதியாக
எடுத்துக்கொள்வது
வாழ்க்கை
யின் அனுபவத்தையொட்டிய
உணர்வுகளே
யாகும்.
தீமையினின்றும் விலக்கி நன்மையின்
அறிவு
அறிவையே
செலுத்துகின்ற
பால்
என்று திருக்குறள் போற்றுகின்றது.
தீமை
களுக்குப்

பிறப்பிடமாகிய

அன்பின்மையைத்

திருக்குறள் கண்டிக்கிறது.
ஏன்? அறிவின்
பயனே அன்பு காட்டுதல்.
அன்பினால் வளர்
தலும்
வளர்த்தலுமே
அதநிவினது
ஆக்கம்
என்று திருக்குறள் பேசுகின்றது.
சென்ற

விடத்தாற் செலவிடா

ஈன்றின்பால்

உய்ப்பது

அறிவு.”

தீதொரீஇ

வொருமீன் போலவும்,

பதுமம்போலவு

பாலைச்சுரத்தரிதலர்ந்த

விளக்கா

மெய்யாஞ்சுருதி

திருளே மொய்த்த நாட்டின் கண்ணுங் கடவு
னேற்றிய ஞானத் திருவிளக்கெறிப்பத் தெளிந்
நின்
விளக்கென
மொரு
துணர்ந்தெங்கு
அயர்ந்த

திருவள்ளுவர்......
வீரமாமுனிவர்.

திருவள்ளுவரைப் போற்றாத மக்களில்லை,
என்றே
மொழியினரில்லை
மதத்தினரில்லை,
ஓருவர்
என்ற
கடவுள்
திட்டமாகக் கூறலாம்.

எவ்வாறு எல்லா மக்கட்கும் எத்தகைய வேறு
பாடுமின்றி உரியவராகின்றாரோ, அவ்வாறே
திருவள்ளுவரும் எல்லா

மக்கட்கும்

உரியராகும்
வேறுபாடுமின்றி
யார். திருவள்ளுவரைப்போலச்
ரிலரோ

ஆயினும்,

எத்தகைய

பெற்றியுடை
சிறந்த புலவ

உளர்;

பலருளர்.

அவர்களெல்லோரிலும்

திருவள்

என்று

கேட்டால்,

கொண்
பொதுநோக்கங்
உலகப்
ஞூவரே
புலவா்
உகந்த
ஓரியக்கத்திற்கு
டுழைக்கும்
-க௭. நமச்சிவாய முதலியார்.
பெருமானாவர்.

புகழ்ப் பூந்துணா்
“Some

of the

Sayings

(of Cural)

probably as old as the earliest
Old Testament.”
“The

Cural

writings

of Tiruvalluvar

is

are
of the

a poetical

work on morals of great merit.”
“The author commences his book

with an

acknowledgment of God, ina style, which in
the production of a heathen, we cannot but
greatly admire and throughout the whole he
evinces a singular degree of freedom from
many of the strong prejudices of the Hindus.”
—The Rev, Elijah Hoole D. D,

(in “Personal Narrative’)
“Called the first of works from which whether for thought or language there is no appeal,
the Cural has a strong claim upon our attention as apart of the literature of the country

and as a work

of intrinsic

excellence.

The

author passing over what is peculiar to particular classes of society and introducing such ideas
only as are common to all, has avoided the
uninteresting details of observances found in
Manu and the other shastras and thus in
general maintains a dignified style.”
— Rev. W. H, Drew.
“Men like Tiru-valluvar and Siva-Vakyar
used their tongues and pens in favour of Deism
and against the ceremonial Polytheism of the
Brahmans...... To

those

who

know

the

HMliad,

the Enid,
the Divine
Comedy,
Paradise
Lost and the Nibelungen Leid as the epics of
the great nations, it seems inci edible that thirty
millions of people should cling to a series of
moral essays as their typical and honoured
book.
There is no doubt of the fact that the
Cural is as essentially the literary treasure, the
poetic mouth-piece, the highest type of verbal
and moral excellence among the Tamil people
as ever Homer

was

among

the

Greeks.

We

can only explain it by the principle that the whole
aspect of the Dravidian mind is turned towards
moral duty.
May we not imagine that it was
this moral tendency of the masses, which

prepared

the

way

for

and

maintained

the

existence of Buddhism? The Brahmans frequently explain the tone of Tiruvalluvar, Sivavakyar, Cabilar, Ouvay, and the other early

௪0௩

Dravidian poets by asserting that they were
Jains.
There is no proof of this; but it can
hardly be doubted that both Buddhism and
Jainism reflected the same popular tendency
that we see in the early poets., The Brahmans
extirpated Buddhism in India by fire, sword‘
They could not
and relentless persecution.
touch the fons et origo from which the rival
religion derived its life. By careful avoidance
of theological discussion, Tirn-valluvar saved
his work from the flood’ that destroyed every
avowed obstacle in its grievous course.
The
Brahmans could find no ground for persecuNo priest can openly condemn the poet
tion.
who called upon wives to love their husbands,
upon men to be truthful, benevolent and peaceful, who enjoined mildness and wisdom on
those who governed and justice and obedience
and willing aid on those who were ruled.
ண்டி Its (Cural’s) sentences are counted as
binding as the Ten Commandments on the
Jews.
Its very language has become the test
of literary excellence.
It is no exaggeration
to say that it is as importantin Tamil literature,
as influential on the Tamil mind, as Danie’s
great work on the language and thought of
Italy.”
—Charles HL. Gover
(in “Folk Songs of Southern India)”
“Mr. Gover may be right in saying that
Valluvar uses no word against
a priest.
He
certainly does not directly oppose the sacredotal orders, but in such a work silence is significant.
Brahmans are not necessarily priests,
they are rather the ‘patrons and employers of

priests.

A title of Brahmans

is Anthanar and

the poet insinuates that they do not deserve to
be so called.
The epithet beautiful or coolminded
belongs to the self-controlled and
unworldly.
“The virtuous are truly called
Anthanar,

because

in their conduct

towards

all

creatures they are clothed in kindness.”
The
whole work amounts to a protest against
religious pretence, imposition and oppression.
There is a vein of satire in it against the Gods
of the Brahmans.”

—fev. E. J. Robinson
(In “Tales & Poems of South India’)

ater

திருவள்ளுவர் நினைவு மலர்

-

supposed to have been a
“Tiruvalluvar.
acknowledged and deified
the
yet
(was)
Pariar
prince of Tamil authors.

(The Kural) has come down the stream of ages
absolutely. uninjured, hardly a single various
reading of any importance being found.”

that are universally
compositions
“The
admitted to be the finest in the (Tamu!) langu-

“In value it (Kural) outweighs the whole of
the remaining Tamil literature and is one of
the select number of great works which have
entered into the very soul ofa whole people
and which can never die.”

age, viz.,

the Kural

and the

Chintamani, are

perfectly independent of Sanskrit and original
in design as well as in execution.”
—Rt.

Rev. Robert Caldwell, D.P., LL.D.
-

The Kural of Tiruvalluvar, a work consisting of 1330 distichs, or poetical aphorisms, on
almost every subject connected with morals
and political economy, and which is regarded
by alt Tamilians (and perhaps justly) as the
finest composition of which the Tamil can
boast appears to be not only the best but the
oldest Tamil work of any extant which is now
" in existence.
z
—Caldwell (Comp. grammar p 85)
“The Kural is the master-piece of Tamil
literature—one
of the highest
and purest
expressions of human thought.
«That which, above all, is wonderful in the
Kural is the fact that its author addresses himself, without regard to castes, peoples, or beliefs,
to the whole community of the mankind; the
fact that he formulates sovereign morality and
absolute reason; that he proclaims in their very
essence, in their eternal abstractedness, virtue
and truth; that he presents, asit were, in one
group the highest laws of domestic and social
life; that he is equally perfect in thought,
-in language and in poetry, in the
austere

metaphysical contemplation of the great mysteries of their Divine Nature,

graceful analysis

as in the easy and

of the tenderest

emotions of

the heart.”
—M. Ariel.
“No translation can convey an idea of its
charming effect.
It is truly apple of gold ina
net-work of silver.”
—Dr. Grau.

“The weaver of Mylapore was undoubtedly
geniuses of the world
one of the great
Complete in itself, the sole work of its author

“Sir A. Grant says, ‘Humility, charity, and
forgiveness of injuries, are not described by
Aristotle’.
Now these three are everywhere
forcibly inculcated by this Tamil Moralist.”
“The Kural owes much of its popularity to
its exquisite poetic form.
The brevity rendered necessary by the form gives an oracular
effect to the utterances of the great Tamil
“Master of Sentences.”
They are the choicest
of moral
epigrams.
Their resemblance to
gnomic poetry of Greece is remarkable as to
their subjects,

their

sentiments

and the

state

of society when they were uttered. Something
of the same kind is found in Greek epigrams,
in Martial and the Latin elegiac verse.
There
is a beauty in the periodic character of the
Tamil construction in many of these verses
that reminds the reader of the happiest efforts
of Propertius.”’
_—Rev. G. U. Pope, M.A., D.D.
Sage Vallavar, priest of the lowly clan,
No tongue repeats, no speech reveals thy name
Yet, all things changing, dicth not thy fame
For thou art bard of universal man,
And still thy ‘book’ above the waters wan,
Virtue, true, wealth, and joy, and beings
In sweetest mystic couplets doth proclaim
Where winds sea-wafted palmy forests for
Hoply undreamed of ‘visions’ glad thine eyes
In realms beyond thy fabled ‘sevenfold birth’
And cloud of darkness from thy spirit roll;
While lands far-off have heard with strange
[surprise
Faint echoes of thy song Through all the earth
Men hail thee brother, seer of spotless soul.
—G. U. Pope, (Sacred Kural p. 2.)
“The Kural is that admirable collection of
stanzas in the Tamil language which is instinct
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with the

purest and

most

elevated

religious

emotion.”

“What philosophy he teaches seems to be of
the eclectic
school as represented by the
Bhagavat Geeta.”
—Dr. Barth.
“There are two books in India
taken entire possession of the
minds of the people; the first of
Ramayana of Tulasidas which

which have
hearts and
these is the
is known to

every peer and peasant in Northern

India‘and

the other is the Kural of Tiruvalluvar which is
“equally well-known throughout the South of
It is the pride of both
- the Indian Peninsula.
absolutely pure. Of
are
works
their
that
poets
the two, the Kural is much the older..... There
is no doubt that no one can pretend to scholarship in Tamil unless he reads and understands
this masterpiece of Tamil literature.”
—Frederic Pincoit.
்

* “Will be read with pleasure as affording
proof of the existence of the loftiest sentiments,
the purest moral rules and equal power of
Nothing certainly
‘conception and expression.
language can
human
of
in the whole compass
sententious
the
of
terséness
and
equal the force
conveys the
in which the author
- distichs
lesson of wisdom he utters.”
—Rev. Percival,
.

“Tiruvalluvar’s

Kural,

sentences on the three
Artha, Kama, isone
literature.

Buddhists,

the

1330 — short

aims of life—Dharma,
of the gems of world
Jains,

Vaishnavas

and

Saivas, have claimed the Pariah sage and poet
But he
_of the Tamil land as their own.
to all
rather
or
them
of
none
belongs to
For he stands above all races,
-of them.
castes

and sects,

and

what

he

teaches,

is a

No
general human morality and wisdom.
much
been
only
not
wonder that the Kural has
studied and highly prized in the land
read,
for centuries, but has also found
origin
of its
in the west, ever since it has
admirers
many
Already about 1730, Books
become known.
Land II were translated by Father C. Joseph
and
French, German
Beschi, into Latin,

English translations followed one after another.
A German translation from the Tamil by A.F.
Cammerer appeared already in 1803.
Better
known

is

the

German

translation

by

Karl

Graul
1856.
A few couplets
were
also
translated
by the German poet and mastertranslator Friedrich
Ruckert in 1847. The
finest English
rendering
of Thiruvalluvar’s
verses known to me is that of G. U. Pope,
who was not only a great Tamil scholar,
but also atrue lover of the
Tamil people,
among whom he has lived for very many years.
Sage Tiruvalluvar
should not
be styled
the unknown sage of Mylapore, for he has
long been known far beyond the borders of
his mother country ”
—Prof. M.. Winternttz.
“Tt was one of the couplets in this part of
the poem referring
to the two looks ofa maid—
the one which kills and the other which cures
the looker that led Dr Graul to admire Tamil
poetry and study the Kural.”
“The Kural is composed in the purest Tamil.
In about
12,000 words which the Poet has
employed to convey his thoughts there are
scarcely fifty of Sanskrit origin. He throws the
purity of Bunyan’s English completely into the
shade.

No

known

Tamil

work

can

even

approach the purity of ‘Kural’. It is a standing
rebuke to the modern Tamil.
has clearly proved the richness,
power of his mother-tongue.”’

Tiruvalluvar
melody and
‘

“The ‘Kural’ cannot be improved nor its plan
made more perfect. Itisa perfect mosaic in
itself. The slightest change in the size, shape
or colour of a single stone would mar the
beauty of the whole.”
“It is refreshing to think that a nation which
has produced so great a man and so unique a
work cannot be a hopeless despicable race. The
morality he preached could not have grown
except on an essentially moral soil. To those,
therefore, who labour for the salvation of the
Tamil people, the ‘Kural’ must be a work of

peculiar nay, intense interest.”
—Rev,

Dr. J. Lazarus,

திருவள்ளுவர் நினைவு மலர்

கப்௬

' Tiravalluvar, (S@eaesac), the author of
the Kural, occupies the first place as a moralist
Indeed, it is generally
among the Tamils.
acknowledged, that there is no treatise equal
to the Kural in any Indian language.
—John Murdoch,
Catalogue of Tamil Books.

“Thirakkural is superior to the Institutes
of Menu and is worthy of the divine Plato
himself.”
—Rev. H. Bower.
I must not quit the excellent work here
translated without doing it the justice to
relate, that the great difficulty 1 found in
comprehending the antique style of the original,

deterred me from attempting to select the most

striking parts of the composition (the whole
of which would fill two or three volumes), and
obliged me to translate the first few pages of

discrimination.

it without
evident,

Its

beauties are

—N. 8. Kindersley
(Specimens of Hindu Literature p. 82)

“Though more than fifteen hundred years
old, this rare collection of precepts conveyed

in the style

of

unequalled poetry, has lost

none of its otiginal flavour among the people.

In one hundred

and

thirty three chapters it

every variety of subjects
treats of almost
pertaining to the relations
and
duties of
life, forming a test book of indisputable
authority.”
—Ward, (india and the Hindus, p. 135)
Tiruvalluvar, guided by advice, had the
address to select three topics of general interst
and to avoid entirely everything that might be
disputed or might be offensive tu any of every
sect: adding to this precaution great ingenuity
of thought, and peculiar beauty and elegance
of language, he produced a work which: united
every suffrage, and stands confessed, even to
the present day, to be the best and chief of all
compositions in the polished dialect.

.

—William Taylor
(Oriental Historical Manuscripts, p. 177)

டட The oldest surviving vernacular literature
is in the Dravidian language, Tamil, which

includes works possibly as

old

as

the

first

century of the Christian Era. The best known
classical Tamil work is the Kura/ {‘‘Aphoristic
Stanzas”)

by

the

weaver,

Tiruvalluvar,

who

lived some time between the first and fifth
centuries of the Christian Era.
—W. Norman Brown, Ph. D.

Prof. of Sanscrit, University of Pennsylvania.
Collins encyclopeadia. Vol. 10 p. 449,
‘That the idea of active

the popular

love did

arise in

ethics of India in fairly ancient —

times we know from many stories we meet in
her literature and especially through the ethical
maxims found in the Kural, a work which
probably belongs to the 2nd century.
A. D.
‘Kural’ means short strophe.
‘The
work is written
in the Tamil
language.
This like Canarese, which
also
belongs to the South of India, is an indigenous
Indian language (Dravidian), not Indo-Aryan.
‘What a difference between the ‘Kural’
and the Laws
of Manu, which originated
some four centuries before it! In the latter,
under the dominance of the Brahmanic spirit,

world and life affirmation is still just tolerated
alongside

world

and

life

negation.

In

the

‘Kural’ world and life negation is only like a
distant cloud in the sky. In 250 maxims —they
form the concluding part of the work—earthly
Later times, because they
love is lauded.
cause offence, interpret them allegorically as
concerning the love of the soul to God.
‘In the ethics of the ‘Kural’, as in those of
of Manu, the idea of reward hasa
Laws
the
n
The way of virtue is recommeed
place.
because it leads to a better reincarnation or to
Alongside of this
liberation from re-birth.
is found also the native view which is so
ethics that moral
conspicuous in Chinese
behaviour results in earthly welfare and imNevertheless, ethics in
moral in misfortune.
the ‘Kural’ are not so entirely dominated by
in Brahmanism,
as
of reward
the. idea
Buddhism and the Bhagavad-Gita. We already
find here the knowledge that good must be
It shines out from
done for its own sake,

yarious maxims,

புகழ்ப் பூந்துணர்
and

‘Whilst the Bhagavad-Gita in-a forced
chilly manner gives as a motive for

remaining in active life that it is in accordance
with the order of the Universe, the ‘Kural’
Justifies it—what an advance!—by the idea of

ethical activity.

Work and profit place a man

in a position to do good.
‘According to the ‘Kural’, duty is not
confined, as in the Bhagavad-Gita, to what
the caste calling involves but consists in

general in ¥‘all that is good’.

Maxims

about

joy in activity, such as one would not expect
_ from Indian lips, bear witness to the strength
of the world and life affirmation present in
the ‘Kural’.
‘Like the Buddha and the BhagavadGita the ‘Kural’ desires inner freedom from, the
world and a mind free from hatred. Like them
it stands for the commandment not to kill

and not to damage.

It has

appropriated

the

results

of the thought of

valuable

ethical

all

world and life negation. But in addition to
this ethic of inwardness there appears in the
‘Kural’ the living ethic of love.
*“*So a natural and

ethical world and life

affirmation of this kind was present among the
people of India at the beginning of our era,
although
nothing of it can be found in
Brahmanism, Buddhism and Bhagavad-Gita
Hinduism, It gradually penetrates into Hindu
thought through the great religious teachers
who had sprung from the lower castes and
lived among and felt with the people.”

‘With sure strokes the ‘Kural’ draws the
On the
ideal of simple ethical humanity.
most varied questions concerning the conduct
of man to himself and to the world its utterances are characterised by nobility and good
There hardly exists in the literature of
sénse.
the world a collection of maxims in which we
find so much lofty wisdom.
—Dr. Albert Schweitzer.

(Indian thought and tts development)
“The most popular of these poems and one
which has exercised the greatest influence on

succeeding generations is the Muppal or Kural
B. h—asw

௧௪௦௪

composed by Valluvar......The Muppal
ted, as implied

by

its

name,

of

consis-

three

parts

which treated of virtue, wealth and love. It
wasa code of morals expressed in poetical
aphorisms..... The author appears to have been
a freethinker and held that true wisdom is the
science of happiness...... His fame as the author
of the Kural or Muppal will last as long as
Tamil is a living language.”’
—V. Kanakasabai Pillai, B.A., B.L.,
(‘The Tamils Eighteen Hundred
years ago.”’)
“The age of Ilanjed chenni, father of Karikala and his contemporary Ugra-Peruvaluthi
should probably be fixed between 30 and 50
This is the age of the Kural when our
A.D.
Valluvar, the Prince of Moralists, produced it
to the Professors of the last Academy presided
by Ogra Pandya.”
—D. Savariroya Pillai,

Editor, “The Tamilian Antiquary.”
“This poem is now well-known to the world
on account of the Latin and English transla-

tions of European
having

been

have been

scholars.

mainly

by

attracted

the

scholars,

These

Christian

Eccleciastics

taught in it in a special’ kind of short

with very much meaning
few

words.

European

Tamil

stanza,

concentrated in very

Beschi,

Father

ethics

excellent

scholars,

the

greatest

is said

of

to have

remarked that the tongue of Tiruvalluvar who
sang the aphorisms of Kural could not have
gone to Hell, even though being Pagan, he

must have gone there.
The short verse (kural) of this poem isa
very successful imitation of the Sutra style of
Sanskrit writers on pseudo-scientific subjects;
the Kural Venba is superior to the Sutra, because itis in poetry whereas the latter is in

prose.

The verse is firmly knit and the author,

here and there, uses poetic images to relieve
the dreariness of direct didactics. Artists have
always refused to admit didactic poetry into
the legitimate realms of the Muse, but if
excellence of workmanship and the occasional
illumination of moral teaching by flashes of

true poetic fire can justify

the acceptance
ம்

of
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any didactic poem as irme
kural is that poem.”’

'

poeiry, the

Tiruk-

=P. T. Srinivasa Iyengar, M.A.,
(“History of the Tamils.’ )

“He (Tiruvalluvar) flourished about the end
of first century A. D. and in his Kural we find
no traces of his predilection to any particular
sect or religion.
He was no doubt a monotheist.”
_
—M. Srinivasa Iyengar, M.s.,

(*Pamil Studies.’”’)
‘Greece gave birth to Homer

The Tamil
and

Land gave

Kamban.

Tiruvalluvar,

birth to

Kamban
the

is the

Socraies,

and

Socrates.

Tiruvalluvar
Homer
of

and

Southern

India.
The literary glory of the Tamils rests
on Tiruvalluvar and Kamban, not to speak
of Auvaiyar—the Muse in human embodiment,

and a host of others.”

°

—T. Chelvakesavaroya Mudaliar, M. A.
Tiruyalluvar was a Tamil Saint.
Tradition
says that he was a Harijan weaver. He is said
to have lived in the first century of the Chris-

tian Era. He gave us the famous Tirvkkural,
holy maxims described by Tamilians as the
Tamil Veda and by M. Ariel asone of the
highest .and purest expressions of human
thought.
The maxims’ number 1330.
These
have been translated into many languages.
There are several English translations.

«© Death

is like unto sleep and life is like

waking after that sleep.”

—(Kural)

yalled.

For the

study

of

that

mysterious

relationship between thought and word, every
verse in it shines like a specimen of jewellers’
art.”
—Mrs. T. Tirunavukkarasu.
(“Tirukkural: A gem for each day”)
“The masterpiece of Thiruvalluvar owes its
greatness not only to its sublime and wonderful
thoughts but also to its epigrammatic and
poetic form. Unique in thought and form itis _
a work that can be best appreciated only when
read in its original; but it is such a‘ treasure house of truths and morals that it is necessary
to bring it within the reach of the world at
large, Tamil and Non-Tamil.”
Diwan Bahadur S. Kumaraswami
Reddiar, B. A., B. L.

“The value and greatness of Tirukural of
Tiruvalluvar, the Divine Poet, it is impossible
the three
It treats in verse
to exaggerate.

great

subjects

pertaining

to

this

world,

righteous conduct, wealth, and love, which
lead to the fourth, Moksham or Salvation,
pettaining tothe next, and consists of 133
chapters of ten couplets each. For terse and
easy diction it stands foremost, and contains
the

cream

of knowledge

and

wisdom,

and

even the most learned may read it with profit
and pleasure
—S. Muthiah Mudaliar, B.A.,B.L.
the world’s poets and prophets
“Among
whose claims to universality may readily be
conceded, Tiruvalluvar will certainly take high

Wisclaims to the rank asa poet will
rank
not perhaps be contested at all. Asa teacher
of religion and morality he stands equally emiMAHATMA GANDHI.
His work, the Kural, may be regarded
nent.
“T venture to think that Tirukkural in Tamil
as laying down a norm of life which would
the votaries of
has not its equal in any language or literature.
command acceptance from
not only in
ns,
That marvellous work almost makes me feel
persuasio
differing religious
elsewhere
even
but
proud asa Tamilian. The sturdy common
religions,
of
India, the land
sense of it, interlaced in every line with pure
where religion as such may not command the
poetry, high philosophy and every-day éthics,
same ready and unquestioning allegiance.
has made it the finest and most exquisite of
Tiruvalluvar deals with the-four well-known
literary art. For refined and delicate sentiaims of life as in fact, Hinduism in all its
ment and subtle suggestion, the work is a veriHe recognises the last, af
various forms does.
table showroom.
For expression, at once full . perhaps the main; but passes over the topic
and forcible, accurate and artistic, it is unris’ slightly as being hardly capable of concrete

Compare Wordsworth’s
- * Death is but a sleep and a forgetting.”

புகழ்ப் பூந்துணர்
treatment.

There is perhaps the subtler notion

behind itas in the case of Buddha that, if the
other three are well understood and acted up
to insincere loyalty, there neéd be no anxiety
In that sense it is not withabout the fourth.
out its analogy to the ultimate teaching of the
Leaving aside Vidu or Moksha
Gita itself.
the other three Aram (Dharma), Porul (Artha),
and Inbam (Kama) are dealt with elaborately.
Of these three, Artha is given the primacy not
as an end in itself, but as capable of promoting
There is really
the other two ends efficiently.
the notion of
and
this
no antagonism between
to Moksha
leads
Dharma
the Sanskritists that
underliyng
The
Kama.
to
and Artha leads
for the
necessary
is
wealth
idea here is that
as,
well
as
here,
desirable
the
attainment of
nothdesiring
those
while
world;
in the other
ing else than release have no use for wealth.
Tiruvalluvar contemplates the life of a family-

man as the normal condition of life in this
Jife and exalts it above the others. It is to the

pursuit of this normal householder’s life that
aims to be
he would have the other two
In doing this he gives a practical
directed.
scheme of life which would find general accepThe Kural then would deserve the
tance.
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and unattractive, but still a bead in the loving
rosary of admiration and devotion that the
present day students and participators of Tamil
culture pay to the memory of the greatest and

most permanent of all Tamil

—Rao

Sahib, C. S. Sreenivasachariar, M.A.;
Retd. Professor of History,
Annamalai

“The Tirukkural is the Sacred Book of the

does.

The author Tiru-valluvar was a Tamil

Saint who graced the earth about two thousand
years ago, whose caste and religion
have
always remained a mystery.
His work has
been translated into-more than a dozen foreign

languages

and

certainly

piece

of

national

heritage.

He

should

be

looked upon as the peculiar and incomparable
embodiment of the comprehensive genius of
the Tamil race, forming a harmonious synthe-

sis in himself of Knowledge, Love and Action,

Dravidian,
and
Aryan
both
of culture
, of
principle
blended into one vital and living
the
of
and
,
Devotion
Rationalism and True
and
Ahimsa
all,
to
eternal principles of Charity
the highest virtues, domestic and social.”

் “May this humble tribute of mine be privi‘eged to form a small bead, ever so humble

deserves

to become

as popular among the Tamils young and old as

the Bhagavad Gita among

the Sanskrit-loving

peoples of India.”

=

—Late. S. Anavaratavinayakam
Pillai, M.A., L.T.,
Formorlty Reader in Tamil,.
University of Madras,

M.A., Php.

“Tam sure that the Great Tamil Sage of
Antiquity whose words of precious and condensed wisdom still continue to ring true and
sound in all Tamil hearts and minds and
continue to form the matrix of our moral and
ethical codes, will be cherished as a priceless

University,

Tamil nation, cherished by one and all of them
whatever may be their individual faith.
It is
a text-book of morals, politics and love, and
reflects ancierit Tamil culture as no other work

serious attention of all thinking people. ”
Dr. 8. Krishnaswami Aiyangar,

cultural heroes of

the past!”

‘It is too late in the day
almost presumptuous

on

the

and
part

it would
of any

be
oné

now to extol the greatness of that unique and
immortal work ‘Tirukkural,’ ‘which prescribes’
inan authoritative manner, the duties of citizens
of different classes and in different stations in

life.

If ‘Tirukkural’ is properly

studied

and

acted upon by citizens in general,’ the world
would be much happier than it is today; and

there would be much more harmonious feeling
than what

exists now

than ever before,

need

and

there is now more

for greater

harmony

between the various classes and communities
But,
inhabiting this vast Indian Empire.
attainment
of
level
low
generally
the
to
owing
in Tamil even among those Tamils classed as
which may be truly said to
literate,‘Tirukkural,’

‘contain maximum thought in minimum

space

திருவ்ள்ளுவர் நினைவு மலர்
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and the learned commentaries on that work
like those of Parimelazhagar and others have
been more or less sealed books to the public
generally.”
,
Dewan Bahadur P. Subbiah Mudaliar,
Retired District Judge,
Natadai.
“Gifted minds like Tiruvalluvar deserve to
be revered for all time and brought to the
minds of the younger generation as an ennobling and inspiring example.”

' —Rao Bahadur,
K. V. Krishnaswamy Iyer,
Advocate, Mylapore.

own

of

mother-tongue.

congratulation

It is, of course, a matter

for

Tamilians

that

is

so. Kural portrays the life of an universal
man, if I may say so, and cannot be brought
down to the low and contemptible level of
language or race patriotism...I would therefore
urge any individual or a society who wants to
be connected with this immortal work to go to
the very depths of that work, try to understand
its infinite implications and achieve the one
object, which transcends all others, in intrinsic
importance, i.e., the achievement of universal
peace among mankind and bringing down the
Kingdom of heaven in this very earth.”
—A.

Balakrishna Pillai, B.A., M.L.,

“Carlyle set perhaps the highest value on a
“Good wine needs no bush’—To which book
great
poet when he expressed of Shakespeare
of any language can this be more apt, than to
that
Englishmen
should prefer to lose India,
that book of all books, ‘Thirukural’, that book
the
richest
diadem
in their crown, to Shakesof all time, that book which is not bound by
peare.
The Tamils owe to
Tiruvalluvar
creed or caste, that book which is the essence
perhaps far more than what the English owe to
of truth itself. To claim even the shadow of
an acquaintance with this book is a fact to be _ Shakespeare.”
“No Tamil author of any note and of any
rightly proud of and how much more so if one
subsequent date can be found who has not
would study it thoroughly, for it is one of
incorporated in his own work a few ideas, if
Bacon’s books that are ‘to be chewed and
not the very text, of some famous Kural or
digested’.
other.
“So, then, let us, Tamilians, not be blind to
Thus the Saint has affected the cultured
this glorious and much-envied and priceless
and
through the cultured the masses ina
birth-right of ours; let us wake up, at least
way
in which no other writer in any other
now, to the wisdom, the beauty and the truth
language
has ever done.
It has to be said to
of this, our Veda—we can rightly call it so—
the credit and glory of Valluvar that he alone
and glory and revel in it!”
of all great authors has successfully combined
—Mrs. Gunamanickam Janardhan,
a workable and high code of morals with the
M.A., L.T.,
highest
traditions of good
and_
firstrate
Secunderabad.
literature.
“J have been a very humble student of the
Though
many
centuries have
elapsed‘
literature of two great peoples, the Tamils and
no other book has made even a remote
the English, for the last two decades and more.
approach to it either in beauty or in ideals.
And though my opinion about Kural has
The wonder of it all is still further enhanced

changed

from

time

to

time

it has

always

changed
in the direction of deepening my
respect and admiration for that unique work
which has not its parallel in the whole range of

English literature....
It is not as
dour from the

though Kural gets its splenfact that it is written in our

_ by the fact that the

work

is as universal

in its

applicability and appeal to the spirit of man as
it ever was and as it ever will be.”
—T. S. Velayutham Pillai, B.A., L.T.
“Kural was my father’s intimate and inse-

parable friend from
breath.

He

his boyhood

called it an

to the last

epitome of world-

புகழ்ப் பூந்துணா்
knowledge.

My father is dead since long but

his copy of Kural is still with me.

I feel him

speaking to me through his Kural and I follow
his faith in and reverance to that great book,”

—K.

Ramakrishna Sastry,

Formerly Telugu Pandit, St. Gabriel’s

High School, Madras.
The Kural is one of the finest products of
Indian culture. Its author Tiruvalluvar was
a

South

bably

Indian

Pariah

about 200

untouchable,

A.D.

and

flourished

Though

Tiruvalluvar

pro-

born of an

combined

the

wisdom of a statesman and law-giver with the
spiritual vision of a saint. His Kural is a
veritable treasure-house of Good Counsels for
the house-holder, and the king as well as the

man

seeking

after beatitude

or liberation.

Thus it is not only a great book
but of the world literature as well.

important work was twice
man prose

and once

in

of Indian,
This very

translated in Ger-

poetry.

Besides this,

it has been translated into Latin, French, and
English, and in the last named language five
translations
exist.
From this one can well
estimate the great value of the work which
has been fittingly called the Tamil Veda.

As regards his conception
objects of human

of the aim

and

life Tiruvalluvar is a typical

Indian rishi. He believes in the four objects
of human life (chatur-varga or purushartha).
Hence he has a very healthy and happy outlook of life. He has spoken highly of married
love and family life and is in this respect so
different from some
of our modern saints

who draw their
“source

and

inspiration from

speak very

the semitic

desparagingly

of all

sex-relations and
advocate all kinds of
ascetism for making man religious or spiritual.
Little do these saints know that the asceticism,

which

means

a

virtual denial

of life

க்க்க்

dharma, artha and kama which are the three
among the four purusharthas of the rishis.

The last purushartha or moksha has not been

treated in the Kural probably for the fact
that one attaining the first three will feel no

difficulty in attaining this or it may be the
subject was too deep for a written lecture.
In the first part’ on dharma Tiru-valluyar
treats the various duties of a house-holder
and the rules of self-discipline for an individua].
In the second part he has treated

matters generally handled by

of the Kural is probably a faithful record of
the truths about love and marriage, realised
in his own personal life and this gives addi-

tional charm to his great work.

In spite

of

Tiruvalluvar’s very un-Semitic outlodk of life
some Christian writers have traced Christian
influences in the Kural.
Their chief reliance
in the matter was the dubious story of the

establishment of Christain church in Mylapore
by St. Thomas in 200A. C. But Dr. J.E.
Hibbert lectures (1919) on
in
Carpenter
“Theism in Medieval India” says that he
remains unconvinced that the higher religious
thought of medieval India owed any thing to
Christian influence. His note on Christianity
in India where he discusses the worth of the
story of St. Thomas in Mylapore
read in this connection.

should be

Thus the Kural represents the Indian spirit
in its truest form.
-—Manomohan

Ghosh,

(‘Modern Review”’)

has so

long

which

has

message is intended
not merely for their
own age or country but for all time for all

The Kural is divided into three parts which

man-kind. He has given to the world a work
to which, in perfection of form, profundity

been misled
been

to those who

of niti-

husband and had for his wife a very devoted
woman and whatever we have in the last part

desiccates a man physically as well as spiritually. It may be hoped that the Kural will
serve as corrective

writers

shastras viz., duties of the king and the members of the body politic. In these two matters
he has displayed much practical sense.
Ir
the third or the last part of his work, Tiruvalluvar has treated marriage and conjugal
love.
He as the story goes, was an ideal

by a false idealism

imported from abroad.

are assigned

to what

may be

translated as

Tiruvalluvar

is one

of

those

seers

whose

asa.

திருவள்ளுவர் நினைவு மலர்
India,

of thought, nobleness of sentiment, and earnestness of moral purpose, very few books
out side the grand scriptures of humanity can
at all be compared.
Indeed
bis work is
eulogised by the Tamil people as the Tamil
Veda; the universal Veda, the later Veda, the

Divine Book etc., etc

/—V. N.S.

where people ate. Iamentably lacking

in patriotic -spirit,

nounced

the

he

would

uncrowned

have been

pro-

king of the literary

world and many statues would
erected in every part of the world.

have

been

The President, thé Secretary and the members of the committee called the ‘“Thiru-

lyer

valluvar Day Celebration Committee” are to
be heartily congratulated upon their noble

' (“Maxims of Tiruvalluvar’’)
The Kural is written in a pithy, concise
and aphoristic style.
’ Regarding the value of the Kural
as a
treatise on moral and political philosophy.
Ineed say nothing more than that it is the

and laborious efforts to celebrate the Valluvar
Day every year so that the Tamilians may
not be charged with meagre recognition of the
merit of the great ancient poet whose work

best thing ofits kind

magnificently.

in

“Thirukkural’?

Tamil literature,

and that it is a matter for regret
that it
has so long remained untranslated into the
other Dravidian languages.
—Pundi.
Ranganada Mudaliar M. A.
_ Formerly Prof. Presidency College, Madras.
‘The book

“Thirukkural”

containing

short

general.
for its
breadth
to stand

perhaps the first rank of books in Tamil liter-

may

should

If Thiruvalluva

Nayanar,

book

were

born

become

the

in any other

author of the

country

than

belong.

Tirukkural or ‘‘Sacred poem’’ is the name
of the immortal work of Tiruvalluvar.
It is
not merely a literary treasure but a treasurehouse of wisdom.
Tirukkural constitutes a
code of morals; but it differs from Manu’s code

in that the latter deals with man and his duties
from the standpoint of his birth, caste, or
station in life. Tiruvalluvar’s code adopted
the fundamental and revolutionary principle
that all men are born equal and that virtue is
truly universal.
—Dr. P. Subbarayan.

It must

as stern a

்

—Prof. V. R. Ramachandra Dikshitar.

be kept in the house of every literate person as
a treasure for his offspring, if he really wishes
that his descendant
moralist as he is.

literature

The Tirukkural of Tiruvalluvar is the pride
of South India.
What the Bhagavad Gita is
to the Sanskritist, the Tirukkural is to the lover
of Tamil.
This Tamil classic deals in extense
with the moral values of life which foster
neighbourliness and love among all men and
women to whatever race or community they

ature. Each and every poem in the book,
though short, is as excellent as the other in
lofty ideas and thoughts and in dignified
idiomatic language. The Tamilians are proud
of such an eminently good book in which there
is wisdom more than enough to supply all
facts to the reader necessary for human life.
The author seems to have composed each and
every poem with so much perspicuity of
language and sublimity of thought that the
book gains very much on the reader. Every
literate man or woman in our country ought.
to be in possession of a copy of “Thirukkural”
for his or her proper guidance in life.

the Tamil

_ I wish every success and prosperity for the
committee.
—T. Mohanasundaram,
Formerly Headmaster, Corperation School,
Madras,

didactic poems is really a boon to the Tamilians in particular and to the Hindus in
It has earned unfeigned admiration
author throughout the length and
of our country and it is to be allowed

adorns

-

Tiruvalluvar

among the poets
he

has

had

no

deservedly

and

ranks

foremost

moralists of India; for

superior

or

equal

in

either

character,
——-Simon Casie Chettf.

புகழ்ப் பூந்துணர்

TSR.

O Sov’ran Poet of the hoary South,

Sacred

O Master Sage of sweet coupleted lore,

modern:

OQ Teacher Great of Truth and Wisdom’s store.
O Lofty Seér of household life serene.
For lovelier than sham ascetic life,
Which harms and deludes self and world alike,
O Nameless Bard whose name is Great and
Good.
The bright and precious Jewel of human life,
The single work, a classic gem of Love.
And Wealth and Virtue, is unparalleled,
And revered by nations, great and small,
Of diverse faiths and creeds the wide world o’er

As Bible, Lay, Koran, as Zend Avesta,
As Aryan Vedas four, as Word of God.

Thy model life, thy renown’d wife and mate,
Thy sacred verse and noble words quoted,

So oft as apt and fit to illumine,
Shallows and deeps of varied life and true,
And console minds afflicted much and hit,

Too hard by ills unthought and unforeseen,
Shall live and serve as good Cicerone.
In endless time to come as in aeons
For past and gone. O What a Mighty Mage!
Though, human born, thou art Divine indeed,
And worth our worship rapt and orison.
—M. S. Purnalingam Pillai.
(Kural in English)
The “‘Kural’? is the crowning glory of
Tamil culture, to it more than to anything else
s due to the respect in which the Tamilian is

held throughout
valuable

and

{this globe; it is the most

cherished possession of our race.

_ If the Englishman would sooner give up his
empire.
I have a shrewd suspicion, however,
that John Bull would not do any such thing ina
hurry than Shakespeare, we Tamilians may
similarly boast that we would rather loose all
the other mighty monuments of our civilisation
like our temples and palaces and even the
sources of our

existence,

the

cauvery and the

Tamprabharni, than the Thirukkural.
To my
jhind this single incomparable, wonderful book
is worth more than the whole of Lord Macaulay’s library and, for the matter of that, than
any collection of Western or Eastern Litera-

fure (except the Bible-and

one

or two other

Books)

ancient,

modern

or

ultra

—S. M. Michael.

(Translator of Thirukkural)

“Thirukkural”

is an

immortal

Tamil

classic, the author of which Thiruvalluvar, is
said to have lived in Mylapore, Madras, in the
second century A.D,
The maxims contained

therein bear words of wisdom which will
guide all mankind so longer the world lasts.
.
I. D. Tangaswami.
(Thirukkural Virtue & Wealth)

The ‘Tirukkural’ of Tiruvaltuvar is one of
the oldest of extant Tamil
books.
It is
generally accepted as belonging to a period
anterior to the second century A.D. Tiruvalluvar was one of those rare and great men
whose catholic spirit rose above all denomi-

nations and whose vision was not clouded by
dogma or prejudice of any kind. His teachings
elude classification
on any denominational basis.Thiruvalluvar’s
approach
to
moral
doctrine is marked by a very thorough knowledge of human psychology and a desire to

help imperfect men with practical hints in the
struggle against evil. Throughout we can see
how the poet brings everything down to the
level of practicality without losing hold of
the ideal.
.
—Chakravarthi C. Rajagopalachari.
—(Kural)
The Tamil language, by reason of the
conciseness and clarity of its
locution and
the spirit of piety and devotion that has

characterised the Tamil

people, has

brought

into existence a devotional literature which
is not surpassed in the world and can be
ranked, along with Sanscrit and Hebrew productions among the most authentic treasures
of literary art. The Tamil country has also
had the inestimable advantage of the wise

patronage

of successive

rulers

and

affluent

persons and the regulative and critical appreciation and analysis by successive academies
that flourished in the Sangam period and later.
It is in that period and with that background

திருவள்ளுவர் நினைவு மலர்

eter

that Thiruvalluvar created his immortal ‘Kural.’
Very rarely in the history of the world’s literature has such epigrammatic and jewel-like

be realised by the fact that it has been transla-

brilliance of ethical and

almost all the civilised world.

philosophic maxims

been united with a mellow wisdom that has
placed the ideal before itself of a just appraisal

of human values and a tolerant understanding
of all aspects of human life.
:

to

—Sir. C. P. Ramaswamy Aiyar.
Vice Chancellor, Annamalai University.

The holy ‘Tirukkural’ teachings of which,
Tamilians, are an eternal inspiration and

‘guide.

There

is a great

deal of patriotism in

South India for Tamil language and a legitimate pride exhibited in the eternal verities
that are enshrined in this holy scripture. This

patriotism

and

pride will have

to manifest

itself by providing facilities for spreading this
great divine truths to as wide a popular as
‘possible, thereby extending that knowledge
to races and peoples whose mother tongue is
‘not Tamil.
Tamil is “one of the most ancient
of classics and yet, while other classical literature has been translated into many of the
modern languages, Tamil classics have been
retained as the sole proud possession of Tamil

scholars and have

rarely been

translated into

ted into

almost

and

become

has

all the

the

Evropean

common

languages

property

of

—Dewan BahadurT. M. Narayanaswami Pillai,
Tiruchi
. “The,

Sanskritic

conception

of

the

state

(rajya) as an
organism with seven limbs
(angas) was known and accepted and the Kural
introducing a slight but significant change,
makes
the remaining six elements subject
to the King. In other respects as well, the
concepts of polity gain a certain clarity and

precision in the hands
known

to

of Tirnvalluvar,

their sources.

which he deals with

The ten

verses

the essentials

unin

of Nadu

(rastra) are far more clear-cut in their analysis
of the physical basis of the life of the state
than the
corresponding statements in the

Arthasastras known to us and the

concluding

declaration.

“ Though blest in every other way,

it avails

nothing to a nedu if there be no peace between the people and the King” shows a firm
grasp on the part of the authcr of the funda-

mentally

moral

foundations

of political

in-

dependence.
Again the
same combination
other languages, Indian or foreign.
of shrewd practical wisdom and high political
—Sir A. Ramaswamy Mudaliar. principle characterises his discussion of the
Madras.
place of treasure in state life.......... And in
ce
Striking contrast no Kautilya’s maxims on
One of the most outstanding of the Tamil
classic is the ‘Kural’. The ‘Kural’ contains the pranaya (benevolences) is the sound rule of
Tiruvalluvar:
maxims of the Saint Tiruvalluvar, who is said
to have been one of the greatest of poets and
‘A sceptred king in imploring gift is like a
philosophers who lived about the Ist century
robber with lance in hand crying ‘give’
~A.D.
The message of Tiruvalluvar, as out“The great author of the Kural, much of
lined in ‘Kural’ is such a message more needed
whose
work is devoted to a systematic treatthan at present.
The excellence of this work
ment
of
the affairs of state, may be accepted
has been appreciated by great scholars of all
as
a
safe
guide to the prevailing theory of the
lands and the ‘Kural’ has been translated into
time.”
many languages, outstanding of which are
“In the Kural of Tiruvalluvar we havea
Latin, German, English and French.
work that transcends the limitations of time
றர, A. Lakhsmanaswami Mudaliar.
and place.”
Vice Chancellor, University of Madras
--Prof. K. A. Nilakanta Sastri, mua.
The ‘Thirukkural’ as everyone knows, is
University of Madras.
the ‘great work’ in Tamil.
Its importance can
(In “The Colas vol. I”)

புகழ்ப் பூந்துணார்
“In

Saint

Tiruvalluver’s

“Thirukkural,’

one

can

sacred

find all

book

the

that is best

in

the poems of the world; and this single work
will per se raise aloft the Tamil literature in the
esteem of all literature-loving nations.”
~~ Rao

V. S. Chengalvaroya
Pillai, sr. A.,
Reid, Joint Registrar of Assurances,
Madras.
“The

hoary

man—the

Sahib.

Vedas

declare:

Supreme

One.

‘knower attains the
Kural
proclaimeth:

‘All

The

highest
“The

is

Brah-

Brahman-

bliss.”
ancient

The holy
Supreme

௧௧௫

The Kutb-Minar on the plains of Delhi
stands as tall and stately today as it did seven
hundred

built.

and fifty

years

ago when

it was first

Time has not rusted it.

But they aré of dull stone

and

dead

to their Jabour by the stinging lash and the
angry choletic word
Pride of power and an
abounding vanity were their motives.
And they are evanescent: for time is inexorable and its ravages are sure.
Of the Great

Pyramid

“there

not be

left one

upon

forms
adoreth

Of what
avail
not the blissful

‘beauty passes, beauty vanishes.”
The
Minar too will go the way of all dust.

ent?”

The

holy

Al

Quoran

commandeth

“Believe and bow to the almighty Allah!” The
excellent Kural lays down: “‘Worthless is that

head, even like senses devoid of sensations,
which bendeth not unto the Devine of eightfold
virtues—-the
Divine
almighty,
allknowing,
all-merciful,
all-delightful,
free, ever-pure, luminous, transcendent!’

sacred Bible sermons:
dom

of God

and

His

beyond

likes and

today

and

all

dislikes;

the woes of life are

Suddhananda Bharatt.
Yoga Samaj, Madras.

‘The Pyramid of Cheops in far-away Egypt
is over five thousand years old.
As it rose
proudly in a land fertile of vegetation, among
a people whose
civilisation was the glory of
the World,
it was as wonderful then as now,

though its meaning was perhaps more understood in that age than in our own.
And it is
wonderful today, since Time, with all the
changes of civilisation and the influx of new
peoples

and

new

glory undiminished,
தி.

சிடு

languages,

has

yet left

its

surely crumble

thrown

and

stone
down”

fall to pieces:
Kutb-

material is living speech strong, simple, and
marvellously accurate; the work of one man,
a work of love, the bodying forth of an inner

purity

righteousness,

that shall not be

The Kural of Thiruvalfuvar is a far greater
and Jovelier thing than these: fashioned, as it
was, in the flowering time of an ancient civilisation, as the result of many cultures.
Its

“Seek ye first the King-

nought for them.”
—Swami

and it shall

everThe

these things shall be added unto Thee!’ The
holy Kural hymns:
‘ Behold them that take
refuge at the feet of the Unequalled One-they
alone shall be free from mind-born
cares.
They alone cross the sea of existence.
Behold
the men that attain the feet of He who is

another

shall

One, is the Origin of the world of becomings
even as A is the starting point of all sound
is learning,
if one
feet of the Omnisci-

metal,

and were the work of the toiling poor, whipped

and
a

refinement.

new

and

Therefore

gracious

it

miracle,

stands
as ever,

though the acts of literary vandals who have
left their mark even on the best literature are
sometimes plainly noticeable and in places just
not so obvious, but never in such measure as
to detract from its charm or impair Is truth and

beauty.

At once sober and

and kind, and

magnificent, stern

didactic, stimulating, humorous,

lofty by turns, there still remains

in every part

the divine spark of thought and of form the
creative touch of Reason as well as of Poetry.

And itis permanent and enduing.
It will
live as long as Tamil, or any human language,
may live; now that all men know of its worthiness we may reckon that its wisdom will be
in a hundred languages, and cherished
preserved

like ‘a jewel that cannot be taken away’.
Is

it

regarded
birth?”

wonder

then

that

as a Saint

even

in

any

~P, N.

Appuswamy

its

author

the Jand

is

of his

lyer, B-A., B.L,,
Advocate, Adyar,

திருவள்ளுவர் நினைவு

Ea

“The grandeur of a Milton, the grace ofa
Dante, the universality of a Shakespeare, the

sublimity

of an Aristotal,

the idealism

of a

Plato and the moral fervour of a Marcus Aurelius are all to be found in a harmonius blending
and appropriate proportion in this ‘Bible of
Mankind.’
This universal character notwithstanding, the Kural is the Testament of the
Tamils.
It has been the fountain of inspiration to generations of geniuses, saints and
moralists, statesmen and princes.”
“The “Thou shalts” and “Thou shalt nots”
of the New Testament, the doctrines of the
‘Artha Shastra’ on diplomacy and state-craft
and the elegant and elevating theme of immortal love as sung. by Keats and Shelly—all find
their admirable parallels in this high-water
mark of Tamil culture and Tamil literature. In
one word, the Kural is everything to everybody
in every age, and in every clime.”
—K. M. Balasubramaniam, B.A.., BL,
Advocate, Tirucht.

“The purity

of Kural,

the richness

of its

மலர்

of the
greatness
and Civilisation.

of

the

Dravidian

Whatever might be the feeling of the biographers
regarding the lack of information
concerning the caste and creed of this great
moralist, it should be taken as a blessing in
disguise,
because his work
is universally
admired and
acclaimed by all castes and
creeds and itis a good augury that in the
celebrations of his day, all creeds, races and
castes have participated.
The time spirit is
not for any
controversy
and
the time is
fast
approaching for the
human
race to
stand under one banner for the good of all.
In the literatures of the world, there is no
other work which can be profitably utilised
for the realisation of this great ideal in life
than the Kural.
From a careful study of the great work of
this powerful intellect, one could get inspiration in all walks of life and can make himself a useful member of the society.
In the
work, we find the sacred duties of a house-

dictum, the lofty tone of its morality, the
‘theistic and unsectarian nature of its theology

holder and Valluvar had proved by

are some of the beauties of Kural.

life how

Standard

works of this kind are landmarks and guides
in our journey through life.’
—P. Alalasundaram, M. A.,
Tamil Professor.
Madras Christian College
No time is
age

to

better

perpetuate

suited
the

than

the

memory

of

brotherhood.

belonging

ahead

to

such

of his times

The

an

in

great

ancient

having

given

itis

a righteous

possible

for one

his

own

house-holder’s

to be

a true

servant and a sincere devotee of God without renouncing the world.
Though he has
not belittled the importance of ascetic life
in his work, his life speaks volumes about
the greatness of a house-holder and at the
present time, when anew order of saints is

present

advocated for the betterment

and the country, his great contribution in this
direction is of immense help.

great

Valluvar,

age,

example by living

a

moralist
and powerful
thinker like Thiruvalluvar, a parallel of whom is rare to be
found;
and the organisers
of the Thiru.valluvar Day Celebrations deserve the congratulations
of every
thinker who
strives
towards
international fellowship
and universal

Culture

was

far

to the

benefit of humanity, as a whole, his great
Kural, a monumental work for all people
and for all ages to come. It stands foremost

in Tamil literature as a documentary evidence

of our people

To an average Hindu, who, in spite of
western thought, believes in Karma, his chapter on “‘Perseverance”’ is a sufficient incentive
to make him work heart
within and God
overhead. Every line of his great work has to
be read and digested by
the Tamil people
particularly so, that they may rise once again
to the glorious heights which their ancestors
once occupied.
Weneed no further work or

lesson

than to strictly adhere to all his moral]

codes and principles,

புகழ்ப் பூந்துணர்
it is very rare for a literary

appreciation
poraries but
enjoyed the
great poets
of
cation
Tamil

man to get due

and regard from his contemin the case of Thiruvalluvar he
universal appreciation of all the
of his age which is a clear indihis greatriess: The subsequent

authors

and

literary men

have

vied

their
in showering
another
one
with
encomiums on this great moralist and the
Tamil people can be proud of the fact that his
work has been translated into many languages
of the world and has won the respect and
admiration of literary men of the West.

life

in the

right

direction

This work (Tirukkural) appealed to me
even from my childhood.
I] consider this as

one

of the greatest books

this particular
classics.

spirit

in

most

of

the

world’s

—-Hasrat Suharwardy, B.A., M. Litt.
Trichy.

and

read, re-read and make it a part and parcel of
ourselves.
Our country will greatly benefit by
a true and proper study of this great work.”
—Dewan Bahadur,
T. M. Narayanaswamy Pillai,

Trichinopoly.

OF THE PEOPLE

works like,
The ancient wisdom of India 1s ttuly enshrined in illustrious
with by Thiruvalluvar
‘THIRUKKURAL’. I find that the subject-matter dealt
m and practicality; and
in 1330 couplets presents a combination of idealis
nt in human affairs. He
practically includes all that is fundamentally importa
of peace and happiness based
sought to reform society and reshape it into one full
as a man
We get an image of Thiruvalluvar from the Thirukkural
on Dharma.
of the people—of simple

tastes,

I

Kural itself has an international appeal. I find
the same spirit continued from the first Kutal
to the last Kural. Itis very difficult to find

place ourselves the country in a pan with the
growing nationalities of the world.
—M. S. Kotiswaran, B. A., L.T.

A MAN

of the world.

think the writer has touched almost all the
aspects of life, that too in detail.
The first

“It is one of the works which we ought to

For want of space and time, let me conclude
with the fervent appeal that the original ideals
of this great Valluvar should be sufficiently
propagated amongst the masses which is sure
to give a new

sam

transparent

honesty,

strong

convictions,

and

kkural makes is not only of a
unprejudiced mind. The appeal that the Thiru
all ages and peoples. It is the duty of
universal nature but has a validity for
guid e book
individuals and groups to study this

of ethics, and honour the author

what is taught by the Sage.
and his work by practising in daily life
His Excellency Sardar Ujjal Singh,
The

Governor

of Madras.

அமைத்
திருக்குரளைப் பொறுச்சயெடுத்து அதனைப் பின் இரண்டடியாக
ஒவ்கொரு
அவற்றுள்,
பலவுள.
தமிழிற்
நூல்கள்
துள்ள 188 வெண்பாச்ஈளால் இயன் ஐனவாகயவடமலை
வெண்பா,
இரங்சேச
வெண்பா,
Gala
வெண்பா,
முதுமொழி
சோமேசர்
வெண்பா,
ண்டர்
திருத்தொ
வெண்பா,
மூ.அநெறி
மூருகேசர்
வெண்பா,
வெண்பா, இருமலை
றி, ஒவ்வொரு திருச்குறட்பாவை
இவையேயன்
முதுமொழிமேல் வைப்பு என்பன ஒரு ல.
லியற்றப்பெர்.ற ஒரு பழைய பெரு
களா
செய்யுட்
1880
௮மைச்து
யும் ஒவ்வொரு விரும் சத்தில்
அமைத்துப்
இப்போது ஏவ்வொரு இருச்குறட் பாவையும் வெண்பாவில்
நூலும் உளது.
வர்கள்
பாண்டியன
பாடிய திருக்குறட் குமபேச டெண்பாவின் 8ஆம் பதிப்பைத் ௪௫. ஜசவீர
அச்சட்டுப் பகுதி பகு இயாச

சோழவர்தான்
கேரிசை

என்ற

வெளியிட்டு

உரையுடன்

அரசஞ் சண்முகனார் ஒவ்வொரு குறளையும்
தலைப்பீல்

பாட

1880 பாடல்கள்

“சட்கு மட்டும் அவர் பாடிய பாடல்சளே

வவ
(சென்ன

ராயினு

நாகாக்க

பட்டு.

(மாதவச்

அதனினூஉங்

பொய்ப்பொருண்மாற்

பொய்த்தவவே
[டம்பொருளாய்
மெய்ப்பொருளார் கண்ட விதந்தானே-- மெய்ப்பொரு
ளெப்பொரு ளெத்தன்மைத் தாயினு மப்பொருண் :
மெய்ப்பொருள் காண்ப தறிவு.

வெண்பா

சிவஞான

சுவாமிகள்)

. தீதியிற்பாஞ் சாலிகடா விற்குவிடை தேர்விகன்னன்
மூதவையிற் சொற்றுான் முருகேசா--காதலினால்
சொழற்கோட்ட மில்லது செப்ப மொருதலையா
வட்கோட்ட மின்மை பெறின்.

_-முருகேசர் முதுமொழி

கல்லை யுயிர்க்கு.

-இரங்கேச வெண்பா
(பிறைகை சாக்தச் கவிராயர்)

முதுமொழி

(ஈசாஸியமடம்-இரா மலில்ச

ஆனால் முதல் நாறு குரள்

வெண்பா
மல்லையர்))

காவாக்காரற்

சோமேசர்

வள்ளுவர்

ஆன்ற சபையி லடங்காச் சிசுபாலன்
ஏன்றிறத்தா னன்றோ இரங்கேசா/--சான்றோர்கள்
காக்க பொருளா அடக்கத்தை ஆக்கம்

ச்ல்லா முணர்த்தும் விடாத ணியம்பியவச்
்
சொல்லாலே நாவயர்த்தான் சோடேமசா--வல்லமையால
சோகாப்பர் சொல்லிழுக்குப்

வெண்பாவில் அமைச்அு

எண்ணினார்,

தால்வடிவில் வெளிவக்துள்ளன.

இறைமுருகன் முன்னின் ிசைத்தமொழி தேரான்
சிறையிருத் தான்முன் சீவரிவா--புறவுறுப்பின்
யாகாவா ராயினு நாகாக்க காவாக்காற்
சோகாப்பர் சொல்லிழுக்குப் பட்டு.

யாகாவா

வக்துசொண்டிருட்பதுல் குறிச்கப்பாற்று,

,

முன்புரிந்த

பெரியபுராணச்

சரித்திர வெண்பா

மர்லை

தாவினைக்கா வாமலன்றேன் நற்கவுந்தி யாலிருவர்
கூவிதரி யானார் ருமரேசா--பூவுலகில்
யாகாவா ராயினும் நாகாக்க காவாக்காற்
சோகாப்பர் சொல்லிழுக்குப் பட்டு.

வெண்பா

--இருக்குறட் குமரேச வெண்பா

சுவாமிகள்)

(மதுரை, ஜகவீ.ர பாண்டியன்)

சன்புகொடுத் தாணிருடி யீத்தா வுடலொருகோ
மன்புறவுக் கெய்தி மலைக்கொழுந்தே--தன் புவியில்
அன்பிலா ரெல்லாந் தமக்குரிய ரன்புடையா
சென்பு முரியர் பிறர்க்கு.

இருமலைக் கொழுந்து வெண்பா
நல்வசனஞ் சொல்லி நயந்தேதோர் தமைவணங்கல்
செல்வ முனக்கே நினசரா--அல்லவோ
எல்லார்க்கு நன்மரும் பணித லவருள்ளும்
செல்வர்க்கே செல்வத் தகைத்து.
--இனகர வெண்பா

மூக்கிற்கு மோப்பக் குழைய மனிச்ச முகத்திரிற்து
ேோக்கக் குழையும் விருத்தென்ப ராற்சென்று
ரீநாூற்றுபவர்பா
லேக்குற் றிடாது விதுரன் மனைவிருழ் தென்னநின்றுன்
காக்கத் தனிப்பொரு ளானான்புல் லானியிற் கார்
வண்ணமே.

அ. இருப்புல்லாணி மாலை
ச்நூல்

னியன்றது.

YP ற்றும்

கட்டளைக்

கலித்துறையா
HO

குற்ள்

சோதி

திறமறிந்து சொல்லவறி

பயில்

வெண்பா நூல்கள்

Gr ob

யாதுசொல்லி

55h

பூதத்தாற் சிறைப்பட்டான் ) ஈழ்மைஎலி

வேததநிலை கண்டானு மெய்ம்மறந்தான்--ஆதலால்
யாகாவா ராயினும் நாகாக்க காவாக்கால்

வார்அசசாய் மாறியதென் 2 வள்ளுவரே /-- தேரின்
அறத்தி லூஉங் கரக்கமும் இல்லை? அதனை

சோகாப்பர் சொல்லிழுக்குப்

மறத்தலி

பட்டு.

ஜாக

ங்கில்லை கேடு.

முதுமொழி மேல்வைப்பு
(கமலை வெள்ளியம்பலஉாண முனிவர்)
கூணிமொழுி

கேட்டுக்

கொடியவளாய்க்

கைகேயி

மீர்கொண்ட

வேணியர

தாகு மறிவு.

பொறுத்தானோ

வடமல்

னீள்சரண

மேபரங்கான்

சிர்கொண்ட செல்வத் நிரமலையா--சொல்வில்
அறத்தா றிதுவென ேவேண்டா சிவீகை

மாணீலங் கொண்டாள் ௨உடமலையே-- யானா
அிலத்தியல்பா னீர்இிரித் தற்ருகு மாந்தர்க்
கனத்தியல்ப

வள்ளுவர் நேரிசை
(அரசஞ் சண்முகனார்)

டுர்த்தா வண்டை.

வெண்பா

இருமலை

வெண்பா,

திருக்குறட் சிறப்பு
எத்தனை நூல் கற்றாலும் எப்பொருளை ஆய்ந்தாலும்
அத்தணக்கும் ஆன்ற பெருமைதரும்--மெய்த்ததமிழ்
வள்ளுவர் மாநிலத்து மக்களெல்லாம் மாறின்றிக்
கொள்ளவுளம் தந்த குறள்.

மாறுகின்ற வையகத்தின் மாறாத பண்பனைத்தும்

தேறி யுரைக்கும் திருக்குறட்கு--நேரொரு
நூல்
எக்காலத் தெந்நாட்டில் யாரும் உரைத்ததிலை
முக்காலும் சொல்வேன் முடிவு.
.

ஆரியத்தில் ஆங்கிலத்தில் ஆன்றபிற செம்மொழியி
சீரியநூற் கெல்லாம் சிரோமணியாம்--பேரியலும்

இன் றமிழ் வள்ளுவனார் ஈந்த திருக்குறளே

என்பர் அறிஞரெலாம் இன்று.
நீரில் நிலத்தில் நெடுவிகம்பில் நீள்வெளியில்

ஆரும் புகாத அணுவுக்குள் கூர்த்த

அறிவு செலுத்தும் அறிஞருளும் உண்டோ
செறிவுடையார் வள்ளுவர்போல் செப்பு.
தாயைத் தலைவணக்கித் தம்மையும் கீழ்ப்படுத்தும்
பேயர் செயல்பெரிதும் பேதைமைத்தே--மாயாச்சீர்

வள்ளுவனார் தந்த குறளிருக்க மாண்புதரும்

தெள்ளுதமி ழிருக்கச் சென்று.

செல்வம் உயர்பதவி செய்தொழில் வாணிகம்
எல்லாம் பிறமொழியால் எய்துமாப்--பொல்லா
நெறியால் தமிழின் நிலையழித்த போதும்
அழறிககுறள் வென்றியது.
அஉரைவேந்தர் ஒனவை

௬. துரைசாமிப் பிள்லை,

நூல், அதன்

இருக்குறள் இற்றைக்கு இரண்டாயிரம் ஆண்டுகட்கு முன்னர்த் தோன்றிய

ய தால்களை இயத்திய ஆ௫ிரியானைவ
சொன்னயமும் பொருணயமும் அதுற்குப்பீன் தோன்றி
பதித்து
ற்கு அழகு செய்ய மணியைப்

மகுடத்தி
ருடைய உள்ளங்களையும் சவர்ச்தள்ளன.
களை
வைப்பதுபோல் சத்தம் நூல்களை அணிசெய்யச் இருச்குறட்பாக்

லெ

விடங்களில்

தொடாகளை

கயங்காட்டும்

குறள்


தெய்வத் தொழாஅள் கொழுநற் ஜொழுதெழுவான்
பெய்யெனப் பெய்யும் பெருமழை என்றுப்
பொய்யில் புவன் பொருளுரை தேமுய்.

_ மணிமேகலை

இறை

59-61.

இல்லாரை

எல்லாரும் என்குவர் செல்வரை

எல்லாரும்

செய்வர் சிறப்பென்னும்--செல்லைாலே

அல்குற்கு மேசுலையைச் சூழ்த்தான் அணிமுளைமேல்
மல்கிய சாத்தொடு பூண்புனைந்து-- நல்கூர்
இடைஇடையே உள்ளுருகக் கண்டாள்.

-.-ஆஇ.

உலா

அத்துஞு

சிவிகையினை

யூர்த்து.

நால்வர் நான்மணி மாலை 33.
(எவப்பிரகாச சுவாமிகள்)
விண்ணுடை.

யார்புகழ்

நாபூர

பாதர்வெல்

மேவேனெடுங்கண்
யார்மகிழ் தென்வெங்கை மாநகர்ப்
பெண்ணணங்கே

கண்ணுடை

யார்க் றவரேசுல் லார்கள் முகத் திரண்டு

புண்ணுடை

யார்எனக் கூறிநம்

காதலர் போயினசே.

_..இருவெங், 408,

கண்டுகேட் டுண்டுயிர்த் துற்ற.றியும் ஐம்புலனும்
ஒண்டொடி
கட்டுரை0மய

கண்ணேயுள

தொகுத்து

அறத்தா நிதுவென வேண்டா சிவிகை
பயொறுத்தானோ டூர்ந்தா ண்டையே-மறுத்தாச்சம்
பத்தன் சிலிகை பறித்தார் திரிகுவர்மற்

பெண்ணுடை

135-372.

அமைத்தும்

நூலா?ரியர்,

முதற்கண்

பாடல்கள்

அமையப்பெற்ற

மூரூவத.மே

அவ்வாறு குறட்பாக்கள்
அளிச்சப்பெற்றல்ளன.

அப்படியே

மூழ்ச்சனர்

அமைத்தும்

வென்று-பண்டையோர்

மேம்படுத்தான்.

ஆத

உலா 1973-4.

நலக்குரியார் யாசெணி னாமழீர் வைப்பிற்
பி றர்க்குரி யாடோ டோயா தவரெனும்
வாக்கியத்தணிபிறன் வாழ்க்கையைக் sot gs’?

_-துருப்போரூர் ஆற்றுப்படை.
உழுதுண்டு வாழ்வாரே வாழ்வார் மற்ெெறல்லாம்
தொழுதுண்டு பின்செள்வார் என்ேேறயித் தொல்லுலகில்
எழுதுண்ட மறையன் ம.

கம்பம்

** ஏரெழுபது”.

தலைப்பட்டார் தீரத் துறந்தார் மயங்கி
வலைப்பட்டார் மற்றையவர் ஏன்று--நிலைத்தமிழின்
தெய்வப் புலமைத் திருவள் ளுவர் உரைத்த
மெய்வைத்த சொல்லை விரும்பாமல்.

அடுருஞ்சுவீடூ 24-25.

தெருநத லுளனொருவ ஸின் நிலை யென்னும்
பெருமை யுடைத்திவ் வுலகெனப் பேசுத்
தெய்வப் புலவர் திருவாக் Hair uy

எத்திறத் தவரு மிறந்தொழித் தனரே.
--இருப்போரூர் ஆற்றுப்படை
(வீ. ஏ. முனிசாமிப் பிள்ளை!
கற்க

கசடறக்

கற்பவை

எல்லார்க்கும்

புத்தி இயம்பிக் கரையேற்ற

"வல்லாய் உனக்குரைக்க
சய்தற் கரியது இயைந்தக்கால்

செய்தற் சரிய

அத்நிலையே

கற்றபின்

திற்ச் அதற்குத் தசஎன். ற--சொற்குள்ளே
வல்லேனோ.

தமிழ் விடுதூது 79-98.

சசெயலென்று- வையகத்து

ஈதல் இசைபட. வாழ்தல் அதுஅல்லது
ஊதிய மில்லை சயிர்க்கு.

யாப்.

விரு. சூ. 60 மேற்,

'தல்லார்கட் பட்ட வறுமையின் இன்னாதே
கல்லார்கட் பட்டதிருக் கண்டாயே.

தமிழ் விடுதூது 194.

குறள் மிளிர் பா
தாமின் புதுவ துலகின் புறக்கண்டு
காமுறுவர் கற்றறிந்தார் என்னும்--மாமகிமை
சேர்ந்ததுபா லன்றோ.

--தமிழ் விடுதூது

196.

52.5

கற்பன கல்லாக் கயவர் கருமங்கள்
திற்பண வல்ல நினா ந்தன செய்வரால்
அச்சமே 8ழ்கள் தாசாச மெச்சம்
அவாவுண்டே லுண்டாஞ் சிறிது.

இன்னிசை
செல்லா விடத்துச் சினற்திது செல்லிடத்து
மில்தைணிழ் றியதென்ற தெண்ணீலையே-மல்லல்பெறத்
தன்னைத்தான் காக்கிழ் சினங்காக்க- -வென்றதனைப்

பொன்னைப் போற் போற்றிப் புகழ் ந்திஸயே--துன்
ணி
அகழ்வாரைத் தாங்கு நிலம்போல
திகழ்வாய் மையுநீ தெெளியா,

உறங்குவது போலுமென்ற வொண்குறளின் வாய்மை
மறங்கருதி யத்தோ மறந்தாய் -கறங்கின்
தெருத லுனளனொருவ னென்று நெடுஞ்சொன்
மருவுங் குறட்பா மறந்தாய்

நெஞ்சறிவுறுத்தல்
(இராமலில்£

466-467,
சுவாமிகள்)

துய்யபுகழ்க் கற்பாற் பொழப்படுவாண் மெய்ஞ்ஞானம்
எய்து மருந்தவத்தோர் தேதவ ரெவரானுத்
தெய்வத் தொழாஅள் கொழுநற் ரொழுதெழுவாளன்
பெய்யெனப் பெய்யு மழை.

யிருநூறு

அத

3-4.

வல்லோழ் சனத்துதக்கன் தொற்தான் வலிகொண்டே
அல்லல் விளைத்து மழிற்தான் சயோதனன்பின்

செல்லா விடத்துச் எனெத்தீது செல்லிடத்தும்
இல்லதணிீற்

Gu

பிற.

இன்னிசை

,

9-4,

திருவா னறிவு மறிவாற் நிருவும்
விரக

லவையூழ்

வகையான்

சொல்லிய

கொண்டு

யசர்க்கும் எறிய
வண்ணம்

அரியவாம்

மனை மில் குறுக.

-இருவெங்கை

gdag

அடிசளோ

அசன்

கொண்ட

,

விளக்கும்

பாடல்சள் ழே

தொகுத்து

அதத்தாற்றின் இல்வாழ்க்கை ஆற்றுதல்
அற த்தலைப் பிரியா தொழுகலும்.
அஅநா.
செய்தி
அறும்பா

கொன்றோர்க்
டிற்றே

யாயிழை

சுண வ.

புறநானூறு.
நீரின் றமையா

யாக்கைக் கெல்லாம்
ஊயுறு,

அமிழ்தம் இயைவ
தமியர் உண்டலும்

18-18,

தாயினும் இணிதெனத்
இலசே.

படுமகன் கிடக்கை காணா
ஈன்ற ஞான் றினும் பெரிதுவந்

புறநா.

182.

புறிநா.

2789.

தனனே.

வானரைக் கூத்தன் முதியோன் சிறுவன்
களிீறெறிதந்து பட்டன னென்னு மூவகை
யீன்ற ஞான்றினும் பெரிதே,

பிறம்சோயுந்

,,

சரன்றுவர்க்

உலகம்

போல,

தந்்தாய்போல்
கெல்லாங்

14-2.

போற்றி

15-6.

மிக்கோர் நடுவசெணின் வெல்லற் குபாயமுன்மூன்
மெறுத்திறத்தும் தண்ட மிச்சுபசை சீழாயிற்
கொக்கொக்க கூம்பும் பருவத்து மற்றதன்
குத்தொக்க சீர்த்த விடத்து.

4,

அறுணறிதல்

Peer wi Isr BOS யாயினும் செய்தநன்
பணயனத்தா உள்ளுவர் சான்மமோர்.

139-2-3.

றுண்டால்

நாலடி
எச்சம் எனஒருவன் மக்கட்குச்
விச்சைமற் றல்ல பிற.

344.

செய்வன

நாலடி

134.

நான்மணி

101.

மனைக்கு விளக்கம் மடவாள் மடவாள்
தனக்குத் தகைசால் புதல்வர்.
தட்டார்க்கு தல்ல செயல் இணிது எத்துணையும்
ஒட்டாசை ஒட்டிக் கொளல் அதனின் முன்னீனிதே

17-3,

1.

கடன்,

அ.ற்குப வரங்கே செயல்.
,.

277.

நற்றிணை

தவி,

துக்கவெயில் காய்பி றவிக் கான்சுடப்பத் Gru pp er
புக்கார்க் குறிற்பொன் புயனிழல்போ லாம்பயன்
அற்கா வியல்பிற்றுச் செல்வ மதுபெற்றுல்

வஇன்னிசை

173,

குய்தி யில்லென

11-4.

எல்லா முடையா ஸனியக்கனை நட் டானெழஸ்ரூவாய்
பல்லக்கா னாக்கினான் பல்கலைமேதர் வேற்குனும்
இல்லாரை யெல்லாரு பென்ர வர் பசல்வரை
"எல்லாருஞ் செய்வர் சிறப்பு.

இன்னிசை

தொடர்

' கருத்தை

அளிசஈப்பெற்றுள்ளன.]

தீரசின்றதமகையா

சாதலும் வேறு.

இன்னிசை

411,

அயுறுநா.

வருவ

டுன்னிகை

உலா

[கு.றட்பாச்கள் முழுதம் அமையாது
சளோ

இருவே நுலகத் தியற்கை SEGo gi
தென்னிய

18-9,

செயலென்று- -மெல்லியலைகல்

பவென்னுத்

அடுநஞ்சறிவுறுத்தல் 433-435.
(இராமலிங்க சுவாமிசள்)

இன்னிசை

சொல்லுதல்

யிருநூறு அதி

இனியவை

18,

திருவள்ளுவர் நினைவு மலர்

௧௨௨

எடுத்தொழுவ ருக்கொருவர் ஈவதணின் முன்னத்
குடுப்பது நினக்கழு தோதகவில் வெள்ளி
கொடுப்பது விலக்குகொடி யோய் உனது சுற்றம்
உடுப்பதுவும் உண்பதுவும் இன்றிவிடு கன்ருய்,

தெய்வத் தொழாஅன் கொழுநற் நொழுவாளைத்
தெய்வத்

தொழுந்தகைமை

திண்ணிதால்

இலப்
முற்பகல் செய்தான் பிறன்கேடு

கட்டுரைக்.

தன்கேடு

தம்ப,

பிற்பகல் காண்குறூம் பெற்றியகாண்
-இலப், 21-3-4.
விழித்தலும் போன்ற

துண்மையின்

மணி,

16 86-7.

தோயைத்

துணித்தேத உறு

தேவாரம்,

நீலகேசி 723,

்

4.

யைவிரி நாகத்து'ஐவாய்ப் பிறந்த
ஒலிப்புயிர் பெற்ற எலிக்கணம் போல

1-56: 273-5,

பெருங்கதை
காலை

எரிகின்ற

1-35:

233-4.

மமலோர்
தெரித்து

கொண்டு

பயக்கு

௮யோத்.

நீரார்.

மந்திரப், 7.

யாதொரு கரும மேனும் எண்ணியே துணிக என்றும்
காதலில் துணித்து செய்தால் எண்ணுதல்
கடனன் மறென்னும்
PSS YT Gen arent உமக்குள வுணர்வற் றன்றே.

வில்லி,

சூது 266

நாடோறும் மன்னவன் நாட்டில் தவ) தறி
தாடோறும்
நாடோறும்

தறி நாடாமல்

நாடு கெடுமூட நண்ணுமால்
செல்வ நரபதி குன்றுமே.

--திருமுலர் திருமந்திரம்.
தெகழ்ச்சியொன்

வான் மயிர் துடக்கின் தரனுயிர் வாழாப்
பெருத்தகைக் சுவரி.

இடுக்கண்வத் துற்ற

முறுதி யாவுந் தலைவற்குப்

தாடோறும் நாடி அவ

-ல்லாடம்

—Gu (Hiss

33.

தெரியக் கற்ற

செய்கையுத்

[(அத்தோய்க்கு

நன்றி, செய்கு நர்ப் பிழமைத்தோற் குய்வில
வென்னும் குன்று. வாய்மை.

ஒழி.ந்தோர் ஒழிய.

கருவியுத்

கம்ப,

தாய் முதல் தாடி

ஆயமருத்தே அறித்தாட்டும்.

மேற்ற

சீலமும் புகழ்க்கு 6வண்டுஞ்
பால்வரு

வறிதே நிலையாத இம்மண்ணுலகில் நரனா௬
வகுத்தனை நான் நிலையன்
பொறிவாயி லிவை ஐந்தனையும் அவியப்பொரு
துன்னடியே புகுஞ்சூழல் சொல்ல.

சுந்தரர்

மிடனு

வேள்வி

கானுற நோக்கித் தெய்வ நுணித்தறங் குணித்த

பிறந்தவர் சாதலும் இறத்தவர் பிறத்தலும்
உறங்கலும்

காலமு

பால,

றின்றிச் செய்ய

நினைந்தகா
ரியத்தில் சென்று
புகழ்ச்சிசெய் முயற்சி செய்யின் பொருள்பய வாமை ,
யில்லை
இகூழ்ச்சியிம் கெட்டார் தம்மை எண்ணுதல் செய்வை
யாயின்
மகிழ்ச்சியின் மைத்து முத வண்மைவத் தடுக்கு
மைந்தா.
2 விடாயக,

விளக்குப் போல

௮0௬

87.

தடுக்கம்ஒன் ருனும் இன்றி ந கதான் நக்க போழ்தவ்
இடுக்கணை
ட

அரியும் எஃகாம் இருந்தமு தியாவர்
.
உய்ந்தார்
வடுப்படுத் தென்னை ஆண்மை வருபவத் துறுங்கள்

அறுதொழி

லாளர் நூல்கள்

கறையின்மேல்

பொருள்கைக்

அன்றே,

வச,

தொழுததங்

அழுதகண் ணீரினுள்ளும் அணிகலத் தகத்து மாய்த்து
பழுதகண் ணரித்து கொல்லும் படையுட ஒஇனாடுங்கும்

தொழிசயார் கண்ணுத் தேற்றம் தெளிகுற்றார்
Bol Gb Gr.
.

2

பற்று

4

--௫வக.
செய்கபொருள் யாரும்செறு
எல்கு பிறிதில்லை.

வாரைச்

செறுகிற்கும்
்

வக.

497.

முகும்

காவலை

-விநாயா,

மைத்தா.

அரி

93,

விழுித்தவெகு ஸிக்கண்இடன் ஆடுதொறும் மேவார்
அழித்திமைஎ னக்கருதி ஆர்ப்பர்ளன வெள்கி
ஒழித்துவலன் நோக்கின் அழல் சீற்றம் நணி காட்டித்

தெழித்துவிறல் சாற்றிஅமர் ஏற்பர்திதி பெற்றும்.
காஞ்சிப்.

வாணேசப்

55.

உருத்திட்ப முறுக்காலைத் தலைதிறீஇ யுற்றதற்பின்

தருக்கற்று நனிவணங்கிப் பழுத்தகதிர்த் தடஞ்சாலி
பெருக்கத்து வேண்டுமால் பெரும்பணிவு மிகச்சிறிய
௭௬ருக்கத்து வேண்டும் உயர் வெனும்மொழியின்
சுவைதேற்றும்.
.

காஞ்சிப். இருநாட்டூப் 97,

மண்ணின்மிசை வான்பொய்த்து நதிகள் தப்பி
மன்னுயிர்கள் கண்சாம்பி உணவு மாறி
விண்ணவர்க்கும் சிறப்பில்வரும் பூசையாற்று
சித்சபெரும் பசியூலகில் வீரவக் சுண்டு.
ஊடுபரிய,

கொண்டு

விடுப்பின்

509,

கையி னுள்ளும் துறுமுடி யகத்துஞ் சோச

அயர்ப்பர்ஆன்
பயனின்

மூ.ற்பசு லோர்பழி
பிற்பகல்

562,

முடிக்கின் மற்றது

தமக்குறும்

பெற்றி

யென்னவ.

கந்த. சூரபன்

365,

குறள் மிளிர் பா
யற்றினைப் பற்றி மல

பற்றெனப் பற்றி னாரைப்

பற்றுகான் இடும்பை நீருள் பரியட்டத் தன்னைஆக்கும்
பத்தினைப் பத்றி ஜாமை பற்றெனப் பற்றி னாரைப்
பற்றுவிட் டிடும்பை நீருள் பரியட்டம் ஒழிக்கும்
சுண்டிர்,

அ மேருமந். 323.
அறத்தினூங் கரக்கமில்லை என்பதும் இதனை

GOK

கிலத்தியல்பால் கிணித்தன இக் கேதம் எல்லாம்
கிடைத்து உளைய
திலத்தியல்பால் தகை நல்லாய்! வருந்தி எண்ணால் :
நகவானாய்.,

தேம்பாவணி
மூரியர் கணும்உள

பொருள்செய்

1-10-73,

செல்வ(ம்) நீத்து,

ஆரியர் விரும்பிய அருளின் செல்வம் ஆய்

ஆய்த்து

மறத்திலூங் கில்கம கேடும் என்பதும் மதித்த ad rd
திறத்தினை அறிந்து கொண்மின் திக்குதிப் பிறுவியஞ்சின்
கறத்தைழீத் தறத்$ீதா பொன் நிவாழும்நீர்

சீரியர் வழிஇதே என்னச் சேண்தள (ம்)
வீறியர் விருப்புல மீ.இ விளம்பிப் போயினார்.

தேம்பாவணி

1-10.79,

லையத் தீரே.

— Gini.
ெென்மசீலல் இழவன்

தெய்வம் தென்புல

747.

வாணர் ஓக்கல்

Ser wks AGES காத்துத் தருக்கினால் இருக்கும்

நுணிக்கொம்

பினும்சாக் இனர்தொநற்து

மேருவை

தேம்பாவணி
உழுதுஉண்

பார் உ௰ிர் வாழ்பவர்; மழ்றெலாக்

தொழுதுஉண் பார் எனில் தாம்தொழில் செய்தபின்
HU ge an பார்கொடை கோடல்இல்
பொழுதுபாசீல் யார்எனப் பூசவே2

அஞ்சாது அமைவது தூது,
வெண்பா.

லாயின

ழ்தம்மாவணி

வேண்டமா.

தடுமாற்றம் இன்றித் தகைசான்ற சொக்லான்
வடுமாற்றம் வாய்சோரா னாகி--விடுமாற்றும்
எஞ்சாது கூறி இகல்வேத்தன் சிறுங்கால்

அபாரது

19-27.

39

அன்புடைமை ஆய்த்த அறிவுடைமை இற்பிறப்பு
சன்குடைமை தல்ல நயனுடைமை--நன்கமைத்த
சற்து முடைமை வடிவுடைமை சொல்வன்மை
கத்றடங்கல் தாதின் கடன்.

பாரத

ஊக்கும்

குணிக்குஉ௰் பரும்மா ணிடரும் குணியாக் கெட்டார்
என்னா.

Bia,

இருவினை.

இறப்பார்

. அனைய

1-9-36,

பனிங்கு௮டுத் தவற்றைக் காட்டும் பான்மையால்

இவள் முகத்தில்
உளம்சுடுத் தவற் மறு ஓர்ந்து கபிரியேல்.

தேம்பாவணி

1-7-8,

காலை யரும்பிம் பகுலேல்லாம் போதா மிருத்த காமமலச்
மால ர்ந்து பொருமலொரு மரயை நாம மணிவல்லி

சார்புணர்த்து சார்பு கெடஒமுகின் என்றமையால்
சார்புணர்தல் தானே தியானமுமாம் சர்ம

மூலை யிருத்து புறம்போத்து வீரிவெண் ணீலாமென்

கெடஒழுகன் நல்ல சமாதியுமாம் கேதப்

பீவீ உஞ்ை

படவருவ

முற்றத்திற்

யெனனீழ்ந்து மததோய் மிகவாய்

நிீதற்று மால்,

தில்லைவிரைப் பற்று.

(ிவப்பிரசாச சுவாமிகள்)

-இருக்களிற்றுப்படி மார் 34.

மிரபுவிங்கலிலை,

டேவண்டுங்கால் வேண்டும் பிறவாமை யென்றமையால்
வேண்டினல் தொன்றுமே வேண்டுவது--வேண்டினது
ம வண்டாமை வேண்டவரு மென்றமையால் வேண்டிடுக
வேண்டாமை வேண்டுமவன் பால்.

அணிச்சமும்

சனித்த நெருஞ்சிப் பழுமென் றறித்துத் தகுவரன்றி
மனித்தர் வழுங்கரும் வெங்கொடும் பாலை

அதுருக்களிற்றுப்படியார்.
இனித்த

உருவுகண் டென்ளா

துளந்தேரு

புன்சொல்கண் டெள்னா

சென்றுந்திபற.

(துறையூர் சாந்தலிங்க சுவாமிகள்)
அ. அவிரோதவுந்தியார் 3
திலத்தியல்பால் துசரீ நன்னீர் திரிந்த தோற்றம்
திகம் எனச்டூசர்
குலத்தியல்பால் கஇழுமைதிலை திரியும் என்றுர்
குறைகிளர் என்

Dim FH

மொழியுடை

யாரையெவ்

வழியொருநன்

வரறுகொண்

டேருவனே.

மேலார்

பொருணலத் தேராமு லுத்தி பற

பிரபு 56.

அன்னத்தின் துவியூ மாதர் அடிமலர்க்குச்,

..இவப்பிரகாசர் இருவெங்கைக் கோவை
தெய்வப் புலமைத் திருவள் ளு வளனார்
நன்றறி வாரிற் கயவர் இிருவுடையார்

310,

்

நெஞ்சத் தவல மிலிரனுஞ்
செஞ்சொற்

பொருளின்

ேதற்றறித் தேதனே.

(சிவப்பிரகாச சுவாமிகள்)
நான்மணி

மாலை 28.

“கவன்

முதற்றே

உலகே ''

இராகம்--ஹம்ஸத்வனி

தாளம்---ஆதி
பல்லவி
பகவன் முதற்றே உலகு--ஆதி

(பக)

அனுபல்லவி
அகரமுதல எழுத்தெல்லாம்---(ஆதி
பகவன் முதற்றே உலகு).

சரணம்
இருள்சேர் இருவினையும் சேரா-- இறைவன்

பொருள்சேர் புகழ்புரிந் தார்மாட்டு.
மலர்மிசை ஏகினான் மாணடி சேர்ந்தார்

நிலமிசை நீடு வாழ்வார்.

(பகவன்)
டி.

ஆர்.

விசுவநாத

சாஸ்திரி

(இருச்குறள் மத.ர€ர்த்தனை 1)
வள்ளுவர் முதாமொழி
இராகம்--ஹம்ஸத்வனி

தாளம்- ஆதி

பல்லவி
** அகர

முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி

பகவன் முதற்றே 2 OG.”

(அகர)

அனுபல்லவி
உகரம் மகரம் உருவான வடிவமே
உயிரும் மெய்யும் உலவிடும் சிகரமே.

(அகர)

சரணம்
அறம் பொருள் இன்பம் அவனியின் மேலே
அமிழ்தினும் இனியசெந் தமிழ்ச்சுவை யாலே
முறையுடன் திகழும் முப்பால் நூலே

முழங்கிடும் வள்ளுவர் முதுமொழி யாலே.
கவி,

(அகர)
தஞ்சை ராமையாதாஸ்

(;ிருக்கு,,ள் இசை gaps)

க௨ட

குற்ள் இசைப் பாக்கள்

வான்

சிறப்பு

பல்லவி
டைய
5

Ne”

மழையே உயிர் நாடி உலகில்
வானம் சுருங்கின் உயிர் மாய்ந்திடும் வாடி

. ” அனுபல்லவி
தழையாமரம் செடி
தாவரம் யாவும்

(5.

தானிய விளைவில்லை
(ம)

சங்கடம் மேவும்.

ச்ரணம்
விண்ணிண்று பொய்ப்பின் விரிநீர் வியனுல்கத்
துண்ணின்றுடற்றும் பசிஎன்பது தமிழ்மறை
மண்ணின் உயிர்வகைகள் வாழ உணவளிக்கும்

எண்ணின் எச்செயலுக்கும் இன்றியமையாத.
டதா,

(iv)
:
ப. வேலாயுதசாமி

(திருச்குறள் இசைப்பாடல்கள்)

மக்கட் போறூ
தாளம்--ஆதி

இராகம்--சரமா

எடுப்பு
மதலையின் மொழிக்கிணையாமோ
மங்கல மாட்சியிலே
நன்கலமாகப் பெறும்.

(ம)

உடன் எடுப்பு

குதலை மொழியது குழலினும் இனியது

கொண்டிடும் மேன்மையைத்

(ம)

தண்டமிழ்க் குறள் சொல்லும்.

- முடிப்புகள்
இல்லற வாழ்க்கையின் இன்பக் கவியமுதம்
எவரும் மதிக்கவரும் ஈடில்லா மக்கட் செல்வம்

நல்லறம் கூறவும் நடைமுறை தேறவும்

நாட்டின் நலம்கருதி வீட்டினிலே தவழும்
ஈன்ற பொழுதைவிட இனிது மகிழஅன்னை

(மு

இவன்தந்தை என்னோற்றான் என்று புகழ்ந்திட
ஆன்றோரை அணுகியே
சான்றோன்

இவன்

அறிவதெல் லாம் அறிந்து

எனத் தகுதிபெற வளரும்

(ம)

--பு. ஆ. முத்துக்கருஷ்ணன்
(திருச்குறள் இசை மலர்)

.

க்௨௭௬

திருவள்ளுவர் நினைவு மலர்

பெண்வழிச் செல்லுதல்
பல்லவி
மாதரை மகிழ்வுடன் நடத்திடல் வேண்டும்
வள்ளுவர் கொடுத்திட்ட குறள் நீதிபோல

(மாதரை)

அனுபல்லவி இல்லாள்கண் தாழ்ந்த இயல்பு இன்மை எஞ்ஞான்றும்

தல்லாருள் தாணுத்தரும்.

(மாதரை)

தொடர்பு
பெண்ணின் பெருமையே உலகிற் சிறந்தது
உணரச்வடனே யறிந் தொழுகிடல் வேண்டும்
திறைவு பெறுகின்ற தூயமனங் கொண்டு
(மாதரை)
்
நெல்லை இராஜானந்தா
(திருவள்ளுர் இருச்குறள் பாமாலை)

தாஎம்--ரூபகம்

இராகம்--ஆபேரி

இன்னு செய்யாமை
தொகையரு
இன்னா செய்தாரை ஒறுத்தல் அவர்நாண
நன்னயம் செய்து விடல்--என்னும்
பொன்னான மொழியினைப் பொய்யாத தெறியினைக்
கண்ணாகப் போற்றுவோம் எந்நாளுமே!

எடுப்பு

சிறந்த மருந்து தெரிந்து கொள்!

திமைசெய் தவர்க்கும் செய்திடு நன்மை.

(சிறந்த மருந்து)

தொடுப்பு

பரந்த உலகில் தெரிந்த மருந்தில்
பத்தியம் இல்லாத சத்திய மருந்து!

(சிறந்த மருத்து)

முடிப்பு
தீமினை அணைப்பது தீயல்ல--செய்த
திமைக்குத் தீமை மருந்தல்ல!
தீயினைத் தண்ணீர் அணை த்துவிடும்--செய்த
திமையை நன்மை திருத்திவிடும்.

(சிறந்த மருந்து)

கவிஞர் இரு. புத்தனேரி சுப்பிரமணி௰ம்

குற்ள் இசைப் பர்க்கள்

oe

இரர்கம்--தன்யாசி

தர்எம்--ஆதி

பல்லவி
இந்த வுலகமெங்கும் செந்தமி ழின்குறள்போல்
எந்த மொழியினு முண்டோ ?

அனுபல்லவி
சொந்தமா கவேபிறர் தந்தம் மொழியிற்பெற
முந்தி விரைகுவரே விந்தை யிதுவேயன்றரோ

(இ)

சரணம்

புந்தியிற் புதுமலர் சிந்திய மதுநிகர்
தந்திடும் சுவையுறவே

வந்தனை சிரஞ்செய வாழ்த்திட வாயது
சிந்தனை மனமுறச் சிரவணம் செவிபெற.

இராகம்-- ஆரபி

(இ)

தாளம்--ஆதி

பல்லவி
வள்ளுவரே-- திருவள்ளுவரே
வாழி வாழிதேவ--ரீர் திருநாமம்

(வள்)

அனுபல்லவி
வெள்ளிய ஞானத்--தீம்பால் தருங்காம
தேனு வேவிவேக--பானுவேதிரு,

வண்ணமுடன்

(வள்)

சரணம்
சொன்னீர் -சம்மத போதம்

மனதுகுளிருங் குறள்-- மதுரசங் கீதம்
தண்ண ந்தமிழ் மணக்க--உண்ணும் ப்ரசாதம்
தலமுழுவதும் புகழ் உலவு மெய்வேதம்
-- பண்டித ஞா.

இராகம்-- தோடி

தேவநேயப்

(வள்)
பாவாணர்.
தாளம்---ஆதி

கோரின

பல்லவி
பொருள்வளங்-- கூருங்குறள் இருக்கக்

குரங்குபோல் அவைவானேன்--ஓ

மனமே

(கோ)

அனுபல்லவி
வாரிதியோ முப்-பால்பெயும் மாரியோ
மாயகாம தேனுவோ--தே-வ-த-ர௬ுவோ

(கோ)

சரணம்
இந்திய ஞானியார்--தேடிய செம்பொருள்

்குகை யறையில்
இருக்குது திருக்குறள்--மறைக
ி
சிந்தன

வேண்டா--சென்றின

யடைவோம்

திகழுங் குபேர நிதி--போ-ல-வேநாம்,
கோவை
a

(கோ)
வித்துவான் எஸ். ஓயாசாமிப் பிள்ளை

திருக்குறள்

திருக்குறள் மூலம்
1811

15%9, ப 16172. சென்னை; இரு
செல்வேலித் சென்னிரச்திய சைவ
சித்தாக்த
நூற்பதிப்புக்
கழகம்.

அம்பலவாணக் கவிராயர், பத.

திருக்குறள்

ரூ.0 25.

18 x12 ப 188; 34.

1859

இருக்குறள் மூலம்

1985

19611; சென்னை; ஊ, புஷ்பரதச்
செட்டியார், சலா.ரத்சாகரம்,

1875

18)69; ப40;

1878

1880

சென்னை.

ப

பதி
142,

திருக்குறள் மூலம்

1950

கலரரச்சாகரம்.

ஆறுமுக

1950

1469 ப171. சென்னை,
அபாலனயம், ரூ. 0 50.

18x12;

4 48;

கார்டன் பிரஸ்,

1908

சுவாமிநாத

பண்டிதர்,

திருக்குறள் மூலம்
15x12;

சைவ

185.
ரூ.

1952

16

முனிசாமி (வீ). பதி
17

இருக்குறள் மூலம் ஆராய்ச்சிக் குறிப்

0 37,

1959

பது.

u 16; 188; 24.

12% 92 ப178. சென்னை;
அச்சுக்கூடம், ரூ. 0 50.

திருக்குறள்

திருக்குறள் (மூலம்)

பதி2.
11%9, ப5;
கோட்டை;
வள்ளுவர்
ரூ.050.

சென்னை,
10

கணேச
11

1961

18

‘

18%9; ப 188; 15: 25.
திருவள்ளுவர் கோயில்,

சென்னை,

வித்தியாறுபாலனயம்.

திருக்குறள்

இருநாவுக்கரசு முதலியார் (மணி) பதி

18%1& ப68; 152, கடலூர்; பொதி
கைப் பதிப்பகம் லிட். ரூ. 3 00,

வித்தியா

ரூ.04.
1918

15

க்களுடன்

நாவலர், பது.

திருக்குறன்

சை, 9,

11969; ப 164, சடலூர்; இருக்குறள்
அச்சசம் லிட், ரூ. 0 87,

'ஜீவரக்ஷாமிர்த

திருக்குறள், பதி 9
1906

14

திருக்குறள்

அச்சுச்கூடம்.

1888

திருக்குறள் (தமிழ் மறை)

119; ப29) 20, சென்னை;
வாவிள்ள ராமஸ்வாமி சாஸ்த்ருலு
& சன்ஸ்

—

15% 12; சென்னை;

திருக்குறள் (தமிழ் மறை)

ருக்குதள்

பரப்

ரூ. 0 0

18% 99 ப 180; சென்னை; ஊ, புஷ்ப.

தருக்குறள் மூலம்

9.
13

ட்ட
ப 172, சென்னை;
அ. கழகம், ரூ. 0 75.

1960

சென்னை;

ச்தச்
செட்டி;
ரூ.0 2.

1886

1942

3,

பி.ரம்ம அச்சியச் திரசாலை,

சை.

043: செப 16; 271; 64.
சென்னை; சை,.௫, நா. சழகம்,
ரூ.060.

௫. 0 12,

பரசுராம முதலியார் (டி இ)
18%9;

1881

1942

வீராசாமி நாயுட (9);
இிருச்குறள்.
பதி6,
18%9; ப 8% சென்னை;
வித்யா”
வினோதிணி அச்சுக்கூடம். ரூ. 0 05.
இிருக்குறள்.

திருக்குறள் (தமிழ் மறை)

960; ப 848; சென்னை;
ஆ, கழகம், ரூ.0 62.

வைத்தியலிங்கம்; இருஷ்ணசாமி பின்ளை
(பி எஸ்)

திருக்குறள் மூலம்,

12

வள்ளுவர் வாய்மொழி

சென்னை;
19

188, புதுச்
பதிப்பகம்,
20
(இருக்குறன்)

பதி 0, 12%9); ப11, 149, சென்னை;
இ
லிட்டில்
ப்ளவர்
கம்பெனி,
ரூ.0 85.

21

குறள் நூற்பட்டி

திருக்குறன் - பகுதிகள்
1868

1870

திருக்குறள் 9411-20.
16x11; Qeartar; sar புஷ்பாதச்
செட்டியார், கலா.ரச்சாகரம்.
நூறுகுறள்

பாபு

(ஆர்.

எம்)

இருஸ்டியன்
பிரஸ்.

1885

»
அச்சுக்
24

இருக்குறன் பதவுரை அத

1947

31-40.

சுப்பராய

செட்டியார்;

24x16.

சென்னை;

கருஷ்ணமாச்சாரி (வி); பதி.

திருக்குறள்
18x12;

தி. தெ.
சை, ச,
கழகம். ரூ.0 81.
”

»

141டிப40.

இலக்யெச்

1980

குழந்தை

1934

29

u 42. சென்னை;

பரமசிவ

தநாற்பதிப்புக்

தி.

உ...
31
௨.

தெ.

கழகம்,

1940

1958

23 21,

சென்னை

இ.

தெ.

ரூ. 0 22

39

திருக்குறள் நூறு கருத்துரை.
18%1&

ப 2; 20; சென்னை; இ. தெ.

நா. கழகம்

ரூ.

0 22.

40

இருக்
கந்

சுத்தானந்த பாரியார்.
திருக்குறள் விருந்து (100 ewarae)
18 x 12; ப 40; சென்னை 3 ஸ்ரீரிவாஸ
அ.ரதாச்சாரி அண்டு கோ, ரூ.0 57.

இ.தெ.

கழகம். ரூ. 0 94,

உட.

சை,

மாணவர் இருக்குறள் குறுந்திரட்டூ.
18% 12: ப 2; 48; சென்னை; தி. தெ,
சை. ௫. ழா. கழகம். ரூ. 0 47,
இருக்குறள்
ஐம்பது

1958

43

44

கருத்துரை.

தா. சழகம், ரூ.

0 19.

45

(Gj SIT.
சை,
46

தருக்குறன் ஐம்பது;

12 x 9; மலேயா; ஸ்ரீ tow rion Musibuoesr

கோயில்.

34

42

18% 19; ப 2:14; சென்னை; தி. தெ.

BESS
ப 16; சென்னை ; இ.தெ,
சி. நூ. கழகம்
சூ. 0 02,

உபாத்தியாயர் (வீ)

தமிழ் வேதம் திருச்குறள் இருபது.

ராமகருஷ்ணய்யர் (டி ஜி); உரை
yaa. rs Bo 'இருக்குறள் போதினி
[108 @ sar]
18 x10; ப 108. மதுரை:
சி எம் வி பிரஸ்,

ய

சை, 9,

18௨11
ப 15, கோம்பை:
சமரச
சன்மார்க்க சய்கம், ரூ. 0 06.

38

திருக்குறள் எண்பது கருத்துரை

2. மா.

32

18. சென்னை;

21; 2. 26. செண்டை

30

இருக்குறன் 60-62; 96-102 அதி.
PB cle,

திருக்குறள் எழுபது கருத்துரை

மாணவர் திருக்குறள் பெருந்திரட்டூ.
18x 12; ப4; 14) ”) 16.2. 19, 2

வேன்.

இருக்குறள்
&, 8, 22, 43, 99 ௮.
18612; ப 28. சென்னை; தி. தெ.
ene.
* pr bu Heys சழகம்,
ரூ. 018.

சை.
இ,
ரூ.084.

1940

1948

வேலன் (வேலூர்)

குறள் பாயிரம்,
16
x 10; 6 80. சென்னை;
ரூ. 0 25.

19383

28

சென்னை; கிறித்துவ

37

கோவிந்தராச௬ (ரா).
குழர்தைக்கும் குறள் நாறு.
9x12. uo 24; பொன்மலை;
குறள் கழகம். ரூ. 0 19,

சென்னை.

கழகம்,

1812; ப 2 16; சென்னை,
தி. தெ. சை, a, தரதியஇப்புக்
கழகம், ரூ 0 15,

சை,

மூற்பஇப்புக்

நுறுகுறள் உரையுடன்

36

திருக்குறள் அறுபது கருத்துரை

சை, ௪. ழா. கழகம்.

27

11-20 ௮.
uo 2, 50; 2,

12% 0. பர்; 76; சென்னை
இி.செ சை. 9. தூற்பதஇப்புச்
கழகம், ரூ. 0 87,

18 x 12;

26

,இருச்குறள் 1-18
சென்னை.

1926

உ. .

அ.இகலாகிது

அச்சுக்கூடம்

35

தஇருக்குறள் இருநூறு கருத்துரை.

தி.தெ.சை,. ச தாற்பதிப்புச்
கழகம். சூ. 0 19.

பது.

100

இருக்குறள் நூறு கருத்துரையுடன்
12% 9.ப4; 50, சென்னை;
B.QOg. me. F. oF fu Baye
கழகம். ரூ, 0 2.

18% 12; ப2;

25

1711,
இருக்குறள்

1906

1947

23

உரை.

திருவள்ளுவரின் குறள்
18%10;
சத்திய தீபம்
கூட்டம்,

32

22

- உரையுடன்.

19811:
சென்னை;
சாலட்ஜ் ஸொசைட்டி
22

1943

௧௨௯

கத முதலியார்
மணிக்கு
19919: ப4; 82.

சிலையம். ரூ. 0 50,

47

(௪).
சென்னை;

பாரி

திருவள்ளுவர்

&£.0

சகதேவ முதலியார். (சேலை).
* பிள்ளைத் இருக்குறத.
18%12: ப55; சென்னை;
சாமன். சூ. 0 37.
1954

ராஜன் (என் எம்).

தமிழ்மறையாகிய
வரை.

சாஜன், ரூ.
1960

a?

துச்சா

1968

எம்

திருக்குறள் ; இறவுகோல்.

22x14. ou 8.
சென்னை:
அண்ட் சன். ரூ. 0 15.

25
x 16; o xii, 204; 1020.
கோவை;

1840
52

24௦18,
seus

1951

1952

உரைவளம்

- அதத்துப்

ப 81; 586.

தருமபுரம்,

ஆதனம்.

ரூ. 600.

தண்டபாணி GaGa (௪)
திருக்குறள்; உைவளம்-பொருட்பால்...
24618, பம்; 1009ம். சருடீபுசம்;
தருமபுச ஆதினம். ரூ. 6 09.

uo 186;

883.

திருமபுச ஆதீனம்.ரூ.
தண்டபாணி

1885

1835

56

1904

தே௫ிகர் (௪).

57

ஆறுமுக நாவலர், பதி.
இிருக்குறண்
மூலமும்
பரிமேலழக
Gory.
24x15. u §; 884; 28; 11.
சென்னை
வாணிச்தேதன
வச்சுக்
கூடம்.

63

a

wu xii, 360.

u

36;

891.

1910

6

வடிவேலு செட்டியார் (கோ) ப.இ.
திருக்குறள் மூலமும் பரிமேலழகருரை
யும், வல்லி ப தெய்வசாயக முதலியசர்
ப. 1208.

கங்காதரதேவர்

66

(பா) தொகு.

59

அச்சுச்கூடம்.

67

இராகவையங்கார் (மு) பது.
திருக்குறள் பரிமேலழகர் உசை.
18%8. ப 21; 28; 6174 40.
மதுளை:

திருப்பனச்

காசிமடம், ரூ. 2 75,

64

முருகேச முதலியார், us.
இருச்குறள்; பரிமேலழகர் உசை,.
ஜே. லாசரஸ் ஆக்கிய ஆங்கெ மொழி
பெயர்ப்புடன் .
18 x12. ப4; 4025; 20. சென்னை.

டென்ஸி

58

பால்.

18 x 12;

சலாரத்னாகரம்,

50.

இருக்குறள் முதற்பாவின் பரிமேலழச
cos Sera ai.
20x18; wu 16. சென்னை: பிசஸி

பட்டுச்சாமி ஓதுவார் (இ).
திருக்கு தள்; உரைக்கொத்து-பொருட்

a

3

2115.

திருப்பனச்தாள்? சரமெடம்,
ரூ.187.

இருவன்ளுவரின் குறன்; பரிமேலழகர்
உரை.
18x12. பக்; 002, சென்னை; ear.

os

1909

இருக்குதள்; உரைச்கொத்து-அதத்துப்
18x12.

இல்லறம் 24,

62

ரூ.

யால்,

2.

61

உரை

அதப்பாலில்

புஷ்பரத செட்டி;

பட்டூச்சாமி ஓதுவார் (இ)
uf

.

1840, 1852. 21x14. uv 191; 24;
12. $29; 11. சென்னை; அமெரிக்க
மியோன் அச்சுக்கூடம்.

55

தருமட்புசம்;

6 00.

திருக்குறள்: உரைகஉளம்-அதச் அப்பால்.
பதி2 2204. ப 28; 490.
சிதம்பரம்; ஆரியர்.
ரூ.
1958

54

தண்டபாணி தேர் (௪)
இருச்குதள்; உரைவளம் - காமத்துப்
பால்.
24% 18.

1957

1861

தண்டபாணி தே௫கர் (௪).
பால்.

மிஷன்

00.

2 தொ.
53

உரைத் தொகுப்பு
திருச்குதன்;

18

இராமாநுச கவீராயர் (பதி).

குதளின்

கூறன் உரை

_ 1950

சூ.

அ.இகாரமும் ga pd peu பரிமேலழ
சர் செய்த உரையும் வி. தூறு ஜயர்
செய்த இவ்கிலீஷ் மொழிபெயர்ப்பும்.

தமிழ்ப்

புத்தகாலயம். சூ. 0 40; 0 50.

ஸ்ரீ 'சாமகருஷ்ண

பரிமேலழகர்

51

வைத்தியநாதன் (எச்).
திருக்குதள் விளக்கம். 2 பகு.
183612;
ப 8*. 46. சென்னை;

60

தஇிருச்குதள் ஆசாய்்சப் பப்பு.
வித்யாலயம்,

ஜகதா

80.
திருப்பனச்
ரூ.1 20,

ஜகந்நாதன் (8 வா).

௧),

திருச்குதள் விளக்கம்.
21614. பர, 49. இருசெல்வேலி.
ரூ. 0 40,
1961

18%12; ப10;
தாள்; சாமடம்.

50

( நெல்லை

பட்டூச்சாமி ஒதுவார் (இ).
இருக்குறள்$ உணாரச்சொத்து- காமத்
அப்பால்.

விரி

என்

0 09.

சுப்பிரமணியன்

மலர்

49

திருக்குறள்

சாகர்கோயில்;

நினைவு

விவேகா

சாலை.ரூ. 1 00,

து

முத்திசா

6f

குறள் நூற்பட்டி
1919

வடிவேலு செட்டியார் (கோ), உரை
திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை, அம்
இல

மொழிபெயர்ப்புடன்.

21x18.

2 தெ ்.

சச்தொனச்த

Brerm.

ரூ.

ZF Rue

7 00.

1917

சென்னை

;

70

குப்புசாமி
முதலியார்
(கிருஷ்ணாம்
பேட்டை), உரை
திருக்குறள்
விளக்கம்,
திருக்குறள்
மூலமூம்
பரிமேலழகர்
உரையும்.
5 தொ,
.
1924; 1926; 1926. 22x14. ux;
522;

742; 224; 34.

சென்னை;

குப்புசாமி முதலியார்.

1928

1925

இ,

71

1958

சிதம்பரம் பிள்ளை (வ

பொன்னுசாமி நாட்டார் (௧௭), பதி,
திருக்குறள் மணக்குடவர் உரை,
D2 sc 14, ப 16; 208; 40. சென்னை;
Conse அச்சியர்இிரசாலை,
ரூ.8 00,

82

அடகு
18%Oto

1945

இருக்குறள் பரிமேலழகருரை

1951

19%18. ப20; 565; 20. சென்னை;
இருசெல்வேவித் ௦ தன்னிச்திய
சையித்தாந்த நூற்பதிப்பச்சழகம்,
௨5 00,
கத அற் உரை

‘

ஆராய்சடச்

1948
74

ப15)

இருவள்ளுவர்

1957

ane,

சென்னை;

பாரி

18

xXLise ud

சென்னை;

ஆலயம். ரூ. 4

50.

77

6;508.

ப 8706.

அழகுப் பதிப்பகம்,
தி. நிக

ஏ

பழனியப்ப பிள்ளை (இ பொ), பதி.

இருக்குறள் பொருட்பால் (அறத்துப்

ப 14.

ee

1888

சரவணப் பெருமாளையர்

இருக்குறள்

உரையைத்
உரையும்.
சென்னை; சச்தி
1 50.

78

பரிமேலழகர் உரை
இருக்குறள்.
.

22x14;

84

85

86

சரவணப்பெருமாளையர்
082.

eniiusmenant. ரூ.

1959

76

உரை

திருக்கு

°

துடுசை£ழார் புணை. பத,
திருக்குறள் பரிதி உரை,

பரிமேலழகர் உரை
19%18.

ரூ. 400.

பரிதியார்

ருச்குறளும்
தத்
a பரிமேலழகரும்,
WAC we
f

திருக்குறள்.

சழகம்,

இருப்பதி;
இழ்க்கலை

பால் குறைப்பகு இயுடன்) காலிங்கர்,
பரிப்பெருமாள் உரை,
22% 14) ப15) 802; 6) இருப்பத;
இருவேங்கடேசுவான்
தழ்க்சலை
ஆராய்ச்சிக் கழகம், ரூ. 4 00,

75

நிலையம். ரூ. 2 00,
1954

83

பழனியப்ப பிள்ளை (தி பொ) பதி,
திருக்குறள், காமத்துப்பால் காலிங்கர்,
22x14; u 14; 122.
இருவேங்கடேச்வரன்

10619.
ப 8; 6010, சென்னை;
பி. இரத்தின காயகர் சன்ஸ்.

uo 8; 108.

885

பரிப்பெருமாள்; உரை.

திருக்குற

18X12;

u

பரிப்பெருமாள்

1947

1952

உரை,

காலிங்கர்

73

00.

பதி,

81

72

6 00,

ரூ.8

௨),

சென்னை; மலர் நிலையம்.

சடகோபராமாநுளஜர் (கு), உரை.
திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை,
21x14. u 792; 586; 160; 28.
சென்னை ; ஆர். ஜி, இச்சகம்,
ரூ.

80

இருக்குறள்,
அறம்.
மணக்குடவர்
உரை.
17612 ப8; 140. சென்னை; வ௨உ
சிதம்பரம் பிள்ளை.
ரூ. 1 00,

வாவிள்ள இராமஸ்வாமி சாஸ்ச்ருலு
1987

பாரதி

திருக்கு

இருநாவுக்கரசு முதவியார் (மணி), பதி.
திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை.
13x10;
ப 24; 816.
சென்னை;
அண்ட் சன்ஸ், ரூ. 3 00.

சென்னை;
2 25.

மணக்குடவர்

69°

சென்னைச் தமிழ்ச் சங்கத்தார்.

ப500.

பதிப்பகம். ரூ.

வேலு முதலியார் (செ மு), பதி.
திருக்குறள் பரிமேலழசா உரை,
சையடச்சமான௫.

1924

பரிமேலழகர் உரை
இிருச்குறள். ப.இ 4,

18%12;

u 1402; 80; 8; 12.

சென்னை;
1920

1968

FRE

1849

மூலமும்

தழுவிச்

உரை
பரிமேலழகர்
. செய்யப்பட்ட

வேதக&ரி முதலியார், பது.
18812; ப 14; 8; 488,

87

32; 19.

சென்னை.

1861

காரைக்குடி;
ரூ.

2 00,

79

தசாமிப் பிள்ளை, பது,
"Dx
uw 564; 19, திருசெல்லேலி,

88

89

திருவள்ளுவர் "நினைவு

sho.

1869

கருணானந்த சுவாமிகள் ;

1918

கேசவ முதவியார், பதி. '
2214,

1875
1884

90, 91

வீராசாமிப் பிள்ளை (எம்), பது,
்
1812 ப484, 24:14, சென்னை.

்
92

22x 14;
வினோத

முதலியார்,

1922

பது.

சிதம்பரம்

வித்தியா

அச்சுக்கூடம்.

94

இராகவலு நாயுடு (இ), பதி

22%18; ப 14; 492; சென்னை;

1907

u

20.

488;

20,

1924

சென்னை;

1909

9

21%18. ப12; 527: சென்னை;
பாலவர்த் இனி அச்சுக்கூடம்.

97
1928

ற உரைகண்
1850

இருக்குறள்

[பரிமேலழகர்

1929

சென்னை;

1889

”

100

101

,திருவள்ளூவ காயஞர். குறள் மூலம்.“
19%12. ப 270. சென்னை; லாரன்சு
1898

1933

10;

வீரராகவன்

176;

சென்னை5

103

108

10;

3870.

சென்னை;

9. நூ. கழகம்.
109

(கே): உரை.

276.
ரூ.

கவிராயர்

காஞ்சிபுரம்;
2 00.

11௦ :

(மு ரா) (1852)

1935

111.

தண்டபாணி பிள்ளை (நாகை.சொ), உரை.

ரூ.

சென்னை;
அச்சுக்

ப

ருக்குறள்.
உ 18%12; ப12;

'இருக்குறள்
யுசை.
19௦18
தி. தெ.

102

1909 | ரத்தினம்
(பி டி).

அறத்துப்பால்...
ப19;
சை.

விருத்தி

292,
சென்னை;
9, நூ. கழகம்.

8 75.

112

திதம்பரம் பிள்ளை (வ ௨) (1872), உரை,

திருக்குறளும் விருத்தியுரையும் அறத்
அப்பால.

18X12;

தமிழ் வேசமாகய தஇருச்குறள் வசனம்.

18x12; 4 151. Gren,

4;

ரூ. 2 50.

சுந்தர முதலியார், உரை.
திருக்குறள் மூலம் கருத் துரையுடன்.

14x9;
0 817;
28.
விக்டோரியா
ஐஒபிலி
கூடம், ரூ. 1: 00,

107

இருக்குறள் மூலமும் கெளிபொருள்
a Fon
(pid,
22x14; vu 24; .437; 20. wgeos;
மீனலோசனி அ௮ச்சியச் இரசாலை.

சவிரஞ்சனி

பிரஸ்.

-

பிகரா

சுப்பிரமணிய பிள்ளை (கா).
இிருச்குறள் பொழிப்புரை,

அருணாசலக்

சுகாத்தியர், உரை.

அசைலம்

ப,

குமரன் அச்சகம்,

உரையைச்

ர

தெளி

இரட்டும்

வசனமும்

இி.தெ.சை.
ரூ. 2 50,

கொண்டியற்றிய பதவுரை, கருத் துரை
22%14,

106

குமரகுருபரர் (காயா மொழி), உரை.

18x

யுடன்]
அச்சுக்கூடம்.

j

கவிராயர் (மு ரா) (1852)

திருக்குறளின்

17x12.

21x14; u 8; 570; 4, சென்னை;
சண்முக விலாச அச்சுக்கூடம்.
98
வேத$ரி முதலியார் (களத்தூர்), உரை.
திருக்குறள் மூலமும் உரையும்.
, 21918. ப510, சென்னை; கேசவ
முதலியார் பிரபாசர அச்சுச்கூடம்.
99
16௨10;
ப221
இரன்சம்பரமுட
இ. எல். எம். பிரஸ்.
குப்புசாமி நாயுடூ (இட்டா), பத.

105

சோல்டன் அச்சகம்.

1873 குறள் மூலமும் உரையும் (அறம் பொருள்)
1873

அருளுசலக்

இருச்குறள் அறம்.

Ga sen முதவியார் (களத்தூர்), உரை.
திருக்குறள் மூலமும் உரையும்.

1856

அ௮ச்சயர் இரசாலை,

18% 10; ப16; 827. மதுரை;
சிதம்ப... முதலியார் பிரதர்ஸ்.
ரூ. 1 00,

96

00.

்
மீன

குருசரணாலயர் (டி ஆர் இருவேங்கடம்
பிள்ளை)
திருக்குறள் வசனம். த கனகசுந்தரம்

பொருள்

பாரதி விலாச அச்சுக்கூடம்,
ரூ.

மதுரை;

பிள்ளை, பதி.
1869. ப8; 7: 216. சென்னை.

95

சோமசுந்தர வபாத்தியாயர், பதி.
21x13;

ம. சர்தரபாண

டிய ஓதுவார்; ப.இ.
20x18.
40 6; 24.

ரூ.0 81.

93

104

அரசஞ்சண்முகளார்.

மூதற்குறள் விருத்தி.
லோசணி

எம்ப்ரஸ் அப் இச் தயா.

1893

1921

சரவணப்பெருமாளையர், உரை
22218;
ப 18;
449,
சென்னை;

பொன்னுசாமி

அருணாசலக் கவிராயர் (மு ரா).

தமிழ்வேதமாகய இருச்குறள் வசனம்.
2118, ப 16; 206; 29.

சென்னை; பிரபாகர அச்சுக்

கூடம்.

மலர்

103 q

ப8

உரையாூரியர்,

802,

அத்துக்குடி;

1

குற்ள் நூற்பட்டி
1989

1953

கலியாணசுந்தரம் (இரு வி) (1883).
இருக்குறள் விரிவுரை தொ.
தொ
1 பாயிரம், தொ 2. அறத்துப்பால்

1944

1947

1949

இராமசாமிப்
திருக்குறள்
யும்,
16611;
ஒற்றுமை

கந்தையா

ரூ.

1954

115

18 x 12;

ஆரியர்

ரூ.% 00.

படு

448.

33

(1888), உரை

திருக்குறள் புது உரை.
19x18; ப 12; 820: 80.
இன்ப

119

1956

120

வேங்கட்டராமையா

(கே

சமாபதி

ப 88;

தாள்; காசிமடம்.

1957
\

ப 298.
ரூ.

130

தெள்ளிய
தஇிலிட்
131

(ஈக்காடு), உரை.

[32

50.

133

உரை,

திருக்குறள் சிறப்புரை,

122

18% 9; ப 805, சென்னை;
கம்பெனி. ரூ. 1. 25.

1959

123

சென்னை; ஸ்ரீமகள்
8

முனிசாமி (வீ); உரை.
திருக்குறள் காமத்துப்பால். பதி 2.
17x12; 40 106. கோயமுத்தூர்; '
சக்தி காரியாலயம், ரூ. 1 50.
பால்வண்ணன்,

ஸ்ரீமகள்
134

இதம்பரம் (சாமி) (1900), உரை.
'இருச்குறள் பொருள் விளக்கம்.

195618.

ப418.

பிரசுரம்.

ரூ.

சென்னை:

ஸ்டார்

& 60.

135

இலக்குவன் 9 (1910), உரை.

எம்); கு உரை

ரூ. 0 15.

முதலியார்

கம்பெனி.

குறிப்புமை.
இருக்குறள்-தமிழ்மறை
70; 25. இருப்பனச்
2118.

சென்னை;

ரூ. 1 50.

வள்ளுவர் வாய்மொழியும்

1918.

உரையும்,

1952

(1891), உரை

திருக்குறள் விளச்சவுளை, பதி 2.

திருக்குறள்,

சென்னை;
u 16; 529.
13x10.
பி இரத்தின காயசர் சன்ஸ்.
ரூ.1 75.

u 6; 289.

129

12x19. ப 102. சென்னை;

121

மதுரை;
502.
16;
18x12;
விவேகானந்தா அச்சகம், ரூ. 4 50.
இரத்தின நாயகர் சன்ஸ், பது.
'இருக்குறள் மூலமும் தெளிபொருள்

(எம் இ)

00.

, டில் பிளவர் கம்பெனி. ரூ. 150.

ஸ்ரீ

கந்தசாமிப் பிள்ளை (மு ரா)$ஹ உரை.

சென்னை

10

உரையும்.

கோசஸ்தானம.

00,

ரூ.

ஒற்றுமை ஆபீஸ்,

கப்பிரமணிய சாஸ்தரி(பி எஸ்) உரை.
காமத்
இருக்குறள் - பொருட்பாலும்
ப் பாலும். பாலருமை,
ரூ.4

நிலையம்.

17x12.

கழகம்,

21X18, ப 10; 521. சென்னை;

128

இராமலிங்கம் பிள்ளை (நாமக்கல் வெ)

வீரபாகு பிள்ளை

91%14; ப 30; 85: 440. சென்னை?
சாது அச்சுக்கூடம். ரூ. 5 00.

காஞ்சி காமகோடி.

அச்சகம்.

திருக்குறள் எளிய உரை,

பகூடிதர் ; உரை.

127

வென்க£ச்சாமி நாடார்; (௪), உரை.
இருச்குறள் விளக்க உரை.
18x12.
uo 8; 290.
விருதுககர்;
சதானந்த

திருக்குறள். ௮. சக்கரவர்த்தி காயினார்

as

126

வரதராஜன் (ஜி), உரை.
திருச்குறள் உரை விளக்கம்.
பள்ளி; இருவள்ளுவர் நிலையம்,

சென்னை;

தற்பதிப்புச்

ஒற்றுமை

28 x 14, ப14; 684, 12. இருச்சிராப்

118

1 28,

125

முதலியார் (பாலூர் தூ) (1908)

18x12; u 92. சென்னை?

பிள்ளை, (ந சி), உரை.

திருக்குறள்.

கவிராஜ

சழசம்.

மாணவர்

ஆபீஸ். ரூ. 1 25.

புலவர் (௬ ௮) (1907), உரை.
மூலமும் அரும்பத உரை

௫. தூ.

சென்னை;

ருக்குறள் வசனம் (அறத்துப்பால்).

ப:
156.
சென்னை;
116
ஆபீஸ், ரூ. 1 20,
பது.
விருதுநகர்,
இருவள்ளுவர். சங்கம்;
திருக்குறள் மூலமும் உமையும்,
117
18x11. u 8; 292.
வரதராசன் (மு) (1912), உரை.
,இருக்குறள் தெளிவுமளை.
Bx.
0 2; 7; 287. சென்னை;
சை,

ப.68,

கண்ணப்ப

114

சுப்பிரமணிய சாஸ்திரி (பி எஸ்)
திருக்குறள் அறத்துப்பால், பாலருமை.
31x18;
u 22; 184. SARs ysu;
முருகவிலாஸ். ரூ. 1 25.

(1892).

மன்றம். ரூ. 0 97.

19x18.
u 10;
1-899; 400-800
சென்னை; சாது அச்சுக்கூடம்.
5 00.

முத்து (மயிலை இவ)

்

இருக்குறள்
(அ.திவறம்)
இனிய
எளிய
உரை.
்
்
‘
12%9.

இல்வாழ்கச்கையியல்.

es. 5 00;

25

124

இருக்குறள் எளிய பொழிப்புரை.
1611. ப: 80%. புதுக்கோட்டை;
உள்ளுவர் பதஇப்பகம், ரூ. £ 00.

136

திருவள்ளுவர் நினைவு

கீகள்

1960

அரசுமணி; உரை.
திருக்குறள் எளிய உரை.
189) ப6; 204. சென்னை;
Com suit

”

ரூ.1

இராமலிங்கம்

1928
137

1888 (உரை)

1961

இருவள்ளுவ

நாமனார்..

திருக்குறள்

மூலமும்

5 25.
ஒரு

ரூ.

138

139

1936

u

92.

142

1948

143

144

கண்ணையன் (வெ); உரை,
இருக்குறள் (பொருட்பால் 220)
17612, ப 88. சென்னை;
சே. இராமசாதன். சூ. 0 "50,

145

இராமாநுச

1949

கவிராயர்.

குடாரம்;
இருவள்ளுவர்
குறளையும்
பரிமேலழகருரையையும் பற்றிச் இலர்
மயங்கச் கூறிய வழூக்களை குடாரம்,
1611. ப 21. சென்னை; ரிப்பன்
அச்சுக்கூடம், ரூ. 0 06,
146

1918

இலக்குமணப் பிள்ளை (இ).
இறிச்அவும் இருவள்ளுவரும் :
திருவள்ளுவர் சாலம்,
திருவனசதரம்.

சென்னை;
1 25,

150

சுப்பிரமணிய பிள்ளை (கா ௬)
பொதுமறை விளச்சம்,
18x 12; u 80. இருகெல்வேலி;
151

சாமிநாதையர் (௨ வே)

திருவள்ளுவரும்
இருக்குகளும்,
18%612; ப8%,
©
அவர் வாய்மொழி

153

வரதராசன் (மு)

பாரஇ

ரூ, 0 37.

749

154

சொக்கலிங்கம் (ராய சொ)
காச்இயும் வள்ளுவரும்.
18x12;
uo 6; 84.
சாரைக்குடி;

ஆராய்ச்சி நூல்கள்
1909

ரூ.

ருவள்ளவர்: வாழ்ச்சை விளஎச்சம்.
19x18.
wo 88;
892.
ster;
பெொதிகைப் பதப்பசம், ரூ. 7 00.

சென்னை;

இராமசாதன்.

148

18%12;
ப14&; 158.
சென்னை;
ச. ரவணபவராகர்த சஞ்€வி நிலையம்.
em. 1 00.

கிருக்குறள் (அறத்.தப்பால் 150).
கே.

9. மா. கழகம்,

யும்.

141

;

பிரஸ்,

ஐயர் (எம் எஸ்)

சதாநந்தா.
வள்ளுவர் குலமும்

கண்ணையன் (வெ); உரை,
17x12,

அத்தூக்குடி

மணிவாசகர் மன்றம்.

(திருக்குறள் தெளிவு) பதி 2.

12% 93 ப 85 180. சென்னை; é லிட்

Bo

1935

பொய்யா மொழிக்குப் பொழிப்புரை.
டில் பினவர்' கம்பெனி. ரூ. 0 85.
கோவிந்தசாமி (மு) (1920) உரை.
இருக்குறள்- சயவுமை.
19%18. ப 5;807. சென்னை; பாரி
நிலையம். ரூ. 5 00.

21.

சேதுப் பிள்ளை (ரா பி)
திருவள்ளுவர் நூல்கயம்,
18x12;
ப8;
180,
சை,

140

த்த (1906), உரை.
க்குறள் குழக்சையுளை,. பதி 4,
AG; 9x12. u 382; 560.
«@rrQ;
் இளங்கோ புத்தசசாலை, ரூ. 5 00,

1962

1926

பழைய

4 00.

வினாவிடை

இருக்குறள் விளச்கம்.
சென்னை; அலையன்ஸ் கம்பெனி.

உமையும்.
22x14. 4 16; 416. அடையாறு;
டாச்டர் உ வே சாமிகாதையர் நூல்
நிலையம்,

w 20.

சுப்பிரமணிய

முத்து (மயிலை இவ) (1892), உரை.
திருக்குறள் இனிய எளிய உரை.
19%18.
ப2; 517.
சென்னை;
மன்றம். ரூ.

விளச்சம்

வேலாயுதம்
பிரிண்டிங்
ரூ.0 12; 0 12.

திருக்குறள் (புது உரைச் சுருக்கம்);
பதி 8 8.
16x10; 4 8;287. கோயமுத்தார்;

மாணவர்

இலக்குமணப் போற்றி (தச்சநல்லூர்)
18 x10.

பிள்ளை (நாமக்கல் வெடி

சுவிஞர் பதிப்பகம். ரூ. 2 00.

4

POZene

௮௫

00.

மலா

3)

Mack

பாவெஸ்.

ரூ.

150

155

அமிர்தலிங்கம் பிள்ளை (ஆர் பி)
திருவள்ளுவசாயனாரும் பெரி.ப புராண
மும்.
18%12;
ப 80. திருவாவடுதுறை;
இருவாவடுதுறை win oor i.

156

இறையனூர்.
இருச்குறள் ஆராய்ச்.
18x12;
wo 10; 144.
தமிழகம். ரூ. 1 50.

157

இறையனூர்.
வள்ளுவர்
கொள்கையும்
கொள்சைகயும்.
18x12;
ou 4;
80
தமிழகம். ரூ. 1 00,

உறையூர்;
வடவர்

உறையூர்?

- 158

முனிசாமி (வீ)
வள்ளுவரைக் காணோம்.

147

18%12, ப82; கடலூர்; இருக்குறள்
அச்சசம் லிட்; ரூ.0

38.

159

குறள் நூற்பட்டி
i949 முனிசாமி (of)

1953

.
வள்ளுவனார் உள்ளம்.
18% 12. ப 28; சடலூர்; ஒருக்குறள்
அச்சகம் லிட்; ரூ.0 88,
சோமசுந்தரம் (எம்).
திருக்குறள் ஆராய்ச்சி, இருவள்ளுவர்
வடதநூற் பொருளை எண்ணினரா1
21x14,
uo 6
காட்டுமன்னார்
சோவின்: ஒள வை இல்லம்.
ரூ. 1 50.

1954

18%13.

ப09;

பதிப்பகம்,
»

18x12.

சாசைக்குடி;

௫.

uo

1

98.

ரூ.

சென்னை;

ப47;

189125

u

54,

சொல்லமுதம்,

1957

108.

சென்னை:

1956

50;

1958

டை et

௬ுப்பிரமணியாச்சாரி

(வெ

166

வள்ளுவர்

சொல்லமுதம்,

ரூ.5

00.

சை, 9. நூ,

செந்துறை முத்து.

176

கோவிந்தசாமி

தூ. கழகம்,

1812;
நிலையம்.

169

a)

ள்

1.

நிலையம்.
”

179

பாரி
180

ப.44,
சென்னை;
em. O 75.

[
பாதி
181

(மு)

மனம்.

18x12;

170

178

(மு)

கார் இயும்.

கோவிந்தசாமி

177

.

தொ,

விசுவநாதன் (8 ஆ பெ)
இருக்குஉள் சட்டுரைகள்.
7812;
ப8&
சென்னை;
நிலையம். ரூ.1 00.
வள்ளுவரும்

175

ஒண்ணை

நிலையம். ரூ. 0 50.

19x18;
uw 8; 8; 92; 8; 107;
8; 109.
சென்னை.

174

விசுவநாதன் (க ஆ யெ)
இருக்குறள் புதை பொருள். பதி 8,
0 x242, ப40.
சென்னை;
பாரி

167

4 பு

தொ

பசுமலை;

1958; 1959 18x12. u 64-65. 65.
சென்னா
மலர் நிலையம்: வள்ளுவர்
பண்ணை.
ரூ. 1 00; 1 00; 1 00.

168

ச்குறணாம் சாலமும்,
es xia
u vd 34,
வேலூர்;
த. சோவேந்தன்.
ரூ. 050,
நவநீ தகருட்டிணன் (அக) (1921)

119.

ரூ. 2 00,

அப் பாத்துரை (கா)
வள்ளுவர் நிழல்.
18x12; ப 128. சென்னை:
நூலகம்,
ரூ 200,

:8

விழுப்புரம்;

1 60; 1 50; 1 50.

ப

சேதுப் பிள்ளை (ராபி) .
வழிவழி வள்ளுவர். ப.இ 8.
18% 12.
ப 108
சென்னை;
பழனிய௰ப்பா பிரதர்ஸ்,
ரூ. 1 50.

,185612 ப 8; 92; 8. 107. ட “109. 8;
ரூ.1

173-

மூனிசாமி (வீ)
வள்ளுவர் பே௫னால்.
18% 12; ப 4; 40. இருச்சிராப்பள்ளி;
குறள் மலர் வெளியீடு, ரூ. 0 50,

நவநீதூருட்டிணன் (௮ ௧)

வள்ளுவர்

172

ரூ. 1 50,

&£ இராமலிங்கம்.

162

சஸ்தாரி

திருவள்ளுவர் அச்சுக்கூடம்.
ரூ.050.
33

கட்டுரைகள்.
1812

இன்ப

பதிப்பும்,
ரூ. 0 88.
ஆறுமுக முதலியார் (சரவண.
இருச்குறளும்
பொது
கோச்சமும்,
2.
au
19x18;
u4;
188.
சென்னை;
பழனியப்பா பிரதர்ஸ்
ரூ. 8 00.
முனிசாமி (வீ)
வள்ளுவரும் பரிமேலழகரும்.

பாரி

மீனாட்சிசுந்தர சிவை ௪)
வள்ளுவர்
வாய்மொழி
(போறிஞர்)

164

உறையூர்;

சென்னை;

5 00,

ர, சமனம்,
161

163

1 50.

ரூ

திருவள்ளுவரும் வப்பி.ரகாசரும்.
18612; ப 6: 119 சென்னை;சை,. ௪,

செல்வி

00.

ப4; 855,

நிலையம்.

குமாரசாமி ஐயர் (வீ) (1908)

இராமலிங்கம் பின்ளை (நாமக்கல் வெ)
வள்ளுவரின் உள்ளம்.
183612; ப106:; சென்னை; இன்ப
165
நிலையம், ரூ. 1 75,
பரணி,
திருவள்ளுவர் ஒரு புரட்சிக்காரர்.
18%12;

1955

1812.
160

இராமலிங்கம் பின்ளை (நாமக்கல் வெ)
,தஇருவள்ளுவர் இடுச்இடுவார்.
நிலையம்.

$9

மாணிக்கம் (வ ௬ப)
வள்ளுவம், ப.இ 4.

வரதராசன் (மூ), முத.

குறள் வழி (மூவர் கட்டுரைகள்),
18612.
ப 86.
காகப்பட்டினம்;
இமயப் பதிப்பகம், ரூ. 0 50,
இராசமாணிக்கம் (மா).
திருவள்ளுவர் காலம் யாத?

௧௩௫

ப 180;

- சென்னை;

பாரி

ரூ. 800.

182

௭ப்பிரமணிய பிள்ளை (ஜி)
வள்ளுவர் விருஅ.

1812; ப 4;9880. புதுச்சோட்டை;

சுழகம்.
I71

தீமிழ் நிலையம்.

ரூ. 4 00.

183

திருவள்ளுவர் நினைவு மலா்

க்கச்
1958

விசுவநாதன் (௫ ஆ பெ)
வள்ளுவரும் குறளும், ப.தி 5.
19%1

ப88%

Bowe

சென்னை;

»

பாரி

ரூ. 1 00.

இராமசாமிப்

194

கண்டபாணி

பிள்ளை (செ ரெ) (1899)

18%12;

ப6;

188.

சென்னை;

சை,

ரூ. 800.

185

1962

இராமலிங்கம் பிள்ளை (நாமக்கல் வெ).
இருவள்ளுவரும் பரிமேலழகரும், பதி 2.

18%12;

ப 7 0. 'சென்னை;

நிலையம்.

ரூ

சக்கரவர்த்தி நயினார் (அ)

1968

திருக்குறள் வழங்கும் செய்தி. பசுவதி
ஜெயராமன்; மொழி.
18%12; ப 12; 118. சென்னை?
பாரி நிலையம், ரூ. 2 00.
187

1960

uw 112,
ரூ,

1812;
wiih.

ரூ.

190

ப

நிலையம்,

ரூ.

சுந்தரம்

78,

சென்னை;

பாரி

1 50,

200

(சா)

கம்பரில் வள்ளுவர். தொ 1,
18x12; uw 160. சென்னை:
Gi

பதிப்பசம். ரூ. 800

201

வள்ளுவர் வழிப்பயணம்.

18%1&
Greinke

புஅச்கோட்டை;
ரூ.050.

192

855,

காசைக்குடி;
ரூ.6

00.

203

ஜகதா
204

இளவழகளார்

,இருக்குறள் கடிதங்கள் 1-4.

193

18x12; 82. 82 82. 82.
மதுராந்தகம், குருகுலம் தணிச்சனி
ரூ.0 80.
டக

205

இிருபானந்தவாரியார்
கார்கி மகானும் வள்ளுவரும்.

194

அண்ணாமலை (மு)
வள்ளுவர் தனித்தன்மை,

18%12. ப178, சென்னை; தொல்
காப்பியர் நூலகம்,
ரூ, 2 50,

ப

பதிப்பகம்.

இளவழகனார்
முதற் குறளும் நூ£ற்பாவும்,
18 x 12; ப08. சென்னை;
அண்ட் சன், ரூ.12

பாரதி

மாணிக்கவாசகம் (த)...
வான்புகழ் வள்ளுவர். & தொ,
1960; 1961; 1965; 1965; 18x12;
u 5; 275, 4; 136. 920, மதுரை;
மீனாட்சி புத்தக நிலையம்,
ரூ.250,
13%.
500,

த்

ஈகைச்சுவை

18%12;

முனிசாமி (வீ)
191

ரூ, 1 00,

நடராஜன் (எஸ்)
குறள் வழி காக்தி
18x12; wu 81.

199

கற்பக மலர் (இருக்குறளைப் பற்றிய
கட்டுரைகள்)
18x12;
u 8; 140.
சென்னை;
கூட்டுறவுச்
தமிழ் எழுத்தாளர்
சங்கம் லீட்.
ரூ. 2 50.
202

ராஜாஜி (ராஜகோபாலாச்சாரி)
வள்ளுவர் வாசகம். பதி 2.

ப 194. சென்னை;

குமர

ஜகந்நாதன் (8 வா)

பது 2.

வள்ளுவர் தெள்ளமு
த.
18%12; ப 128. சென்னை;
அருணோதயம்.
ரூ. 2 00,

தமிழ் நிலையம்.

1961:

189

200,

198

கந்தசாமி முதலியார் (௪)

Were

பாரி

அரசுமணி

198612:

32

சென்னை;

ப 176. சென்னை; ஸ்ரீமகள்

பதிப்பகம்,
?

188

‘

1 75.

ருக்குறள் ஆராய்ச்சி
|

75

18x12;

197

ரூ. 200.
செந்துறைமுத்து

வள்ளுவர்

இருக்குறள் ஆராய்ச் ; பதி 2.

39

33

1964

"மறைமலையடிகள்

தொல்

75,

வள்ளுவர்போல் வாழ்க.
18%12;
ப77,
சென்னை:
வேல் ரைம்,
ரூ.1 50,

33

கிலையம்,

18%12; ப 187; ம்க்
சாப்பியர் நூலகம்,
௨
புலியூர்க் கேசிகன்

18%12; ப181,
சென்னை;
சற்பசாம்பிகை பரவப்ம்.

186

ராமசாமி (ஈ வே.
குறளும் வாழ்வும்.
18x12; u 94. சென்னை;
- சேர் சாராயணன்.
ரூ. 150,

தேசிகர் (௪)

திருக்குறளும் அறிவுத் திறனும்.

இன்ப

0 50.

196

திருக்குறள் அமைப்பும் அழகும். ப.தி2,

திருக்குறள் பொருள் விளக்கம்,
சி. நூ. கழகம்,

சீனிவாசன் (வ) வள்ளுவர் கண்ட நல்வாழ்வு.
18% 12. ப 162. அருப்புக்கோட்டை;
வி €னிவாசன்,

195

18%12)
பண்ணை,

ப72. சென்னை;
ரூ. 1 50,

தமிழ்ப்
206

ராதாகிருஷ்ண பிள்ளை (எம்)
குறளின் பெருமை,
18312;
ப 184,
சென்னை;

அலையன்ஸ் கம்பெனி.

ரூ. 2 ‘00.

207

குறள் நூற்பட்டி
1965

சிற்பி

வள்ஞவருடன் ஒரு சாள்.
18%12. ப80. ஈரோடு;
ப செசுதீசன்.

99

ds

டாக்டர்

ரூ. 1 00.

”

95.

209

புலியூர்க் கேசிகன்
இ ருசகுறளும்

Bue

1968

கலையும்.

1965

இளங்சோவும்,

2u 4; 79,

ரூ. 1 25.

சென்னை;

u 172.

பதிப்பகம்,

சேகர்

ரூ.850,

APPADURAI

213

(R)

Mind and thought of Tiruvalluvar.
22x14 p 94. Madras;
Sekar Pathippagam, Rs 4-00.

G
1955

1]

B

M

ஆரியர்,
216

,இருசகுறள் ஆராய்ச௫யும் ஜைன
சமய சித்தார்த விளக்கமும் :

சென்னை;

!

ரூ. 2 00,

222

கோவிந்தராஜகோன் (பும)
இிருச்குறள் தெய்வச் கொள்கை
1510;
ப; 25. சென்னை,
முத்தமிழ் நிலையம்,

செந்துறைமுத்து

வள்ளுவர் வகுத்த தெய்வம்.

ர oa
. 1 00.

223

பதி 2
224

ஸ்ரீபால் (டி sa)

225

சிதம்பரம் (சாமி)
வள்ளுவர் காட்டிய வைதிகம்.

18%12;

u 82.

226

பதி 2

சென்னை;

பிவியார். புனை

ரூ. 1. 20,

227

1

nee காட்டும் தெய்வம்

சென்னை;

ரூ. 2 50,

1960

தமிழ்ப் 'புத்தகாலயம்,

இயல்

மதுரை முதலியார் (க)
மலர் நிலையம்,

அனந்தநாத நமினார் (இ ௮)

தமிழ் ஒளி
திருக்கு ளும் கடவுளும்

8;Gs

ou 115.

221

திருத்தக்கதேவர். இலக்கெ
மன்றம். ரூ. 0 8

215

திருவள்ளுவர் இல்லம்

19x13;

800.

1812;
ப.608, சென்னை;
ரூ. 1 00.
கலைஞன் பதிப்பகம்,

பமபாண்கலை

22

SQ act oR ast வாழ்த்தும்
ஆதி பகவன், பதி2
18x12;
vu 48.
சென்னை;

மருத்தூவ இயல்

பாளையங்கோட்டை;
ரூ.0 26.

1958

1959

அண்ணாமலை (த இரா)
திருவள்ளுவர் மருச்து
16%

|

ரூ.

3812
ப
மலர் நிலையம்.

214

உடிரியால்

வள்ளுவர் சண்ட உயிரினங்கள்
1812: ப 10; 144. சென்னை;
பாரி Beem, ரூ. 2 00.

1957

1957

அமிர்தலிங்கன் (பூ)

1.

219

சமாாம்

அரியர்...
1947

சென்னை;

கற்

2114;
212

முனிசாமி (௧)

வள்ளுவர் வகுத்த ௮.ற
18x12;

சென்னை;

(கே வி)

Q
1982

ச்

நி லிட்டில் பிளவர் சம்பெனி,
ரூ.0 75.

1966

கிருஷ்ணன்

211

வேங்கடராம சாஸ்திரி (வாழ்குடை):
திருக்குறள் வியாச மஞ்சரி;
அறச் அப்பால்,
18x12;
149.

1 96.

சண்முகம் (சுந்தர)

வாசு

CGarwops art;

கே ஆறுமுகம்,

129;

குறள் கூறும் இல்லறம்
18x 12s ப 198,
சென்னை?

புவியரசு (3)

ie

வள்ளுவர் காட்டிய இல்லறம்

வள்ளுவர் இல்லம்
18%12:
ப.244.
புதுச்சேரி;
பைக்தமிழ்ப் ப.இப்பகம். ரூ.. 400,

18x12.
4 180.
சென்னை;
கற்பகாம்பிசை பதிப்பகம்,
ரூ.3 00.
வள்ளு வ்

218

2 00

ரூ.

பஇப்பகம்,

BS விட்டில் பிளவர் lucene
ரூ.025.

19
ப 278.
கோயமுத்சார்;
இன்பவாழ்வுப் பஇப்பகம்.

ரூ.600.

வாசவன்
வள்ளுவர் வழங்கும் வாழ்ச்கை விளக்கு
18%12;
ப148.
சென்னை:
வானஇ

208

சதாசிவம் (சோ)
ருவள்ளுவன்.

She

217

18x12;
u 24. சென்னை;
சலைச்செல்வி நிலையம், ரூ.0

18.
வ

திருவள்ளுவர் நினைவு மலர்

5 BG

௩
1958

1961

தத்தூவம்

வச்சிரவேல் முதலியார்
இிருச்குறளின்

ae

(௧)

உட்கிடை

சைவ

12;

tt

29;

184.

இருவருள் தவகெறி
ரூ.௩

1955

1962

மதுரை.

மன்றம்.
229

00.

நடேச முதலியார் (அ)
வள்ளுவர் அறம்
:
18%12;
1 148. சென்னை;
wbefudur ir gre.
ரூ. 2 25,
பழனியப்பன்
1812;

5
1989

ப80.

ரூ. 1 50,

230

231

உள இயால்

w

1958

(கே)

1954,

குறள் தநத
18%12;

1960

சென்னை?
ரூ. 1 50.

1959

242

இராமலிங்கம் பிள்ளை (நாமக்கல் Glan)
இருவள்ளுவர் இன்பம்
சென்னை;

,

ரூ.150.

-

aera

243

aan

வேலாயுதம் (மு த)

சம்பெனி.

ரூ.

0

75.

244

மீனாட்சிசுந்தரம் (தெ பொ)
சண்ட

சாடும்

காமமும்

சண்ட

சாடு.

ப12.

வள்ளுவர்
18x 12;

:
“a

இன்பம்

வள்ளாவர் சரும் வாழ்க்சை இன்பம்
பதி 2

18x12;
ப182,
சென்னை;
ழின்னொளிப் பஇிப்பசம், ரூ. 1 50.

a

Bower oat
து 1949

1954

ரூ.

1

50,

246

அரசியல்:

ட்டி சுப்பிரமணியதாஸ்

சென்னை;

சென்னை;

செச்சமிழ்ப் பண்ணை.

WwW

காதல் இன்பம்

245 -

மருதவாணன்

1812:

235

- ராமச்சந்திரன் (எஸ் பி)

v

கெஞ்சம்
18x12;
ப196.
சென்னை;
வாசு மிரள ம்.
ej. 800.
|

வள்ளாவர்

-18x 112.
ப 119,
தஇருச்சி;
மூத்து புத்தக நிலையம், ரூ, | 75,
38

241

19 «18,
uo 4; 11d.
சென்னை s
பழனியப்பா பிரதர்ஸ்...” ரூ. 8 25,

234

புனை

முனிசாமி (வீ)
இருச்குறள்

பழனி௰ப்பன் (காமி)
இன்ப வாழ்வு
(மூன்பு 'சாதல் இன்பம்' என்ற
தலைப்பில் வெளியான
அ)

வள்ளுவர்

அருணா பப்ளிகேஷன்ஸ்.
. 2 00,

Madras;

பதி 2

(ராய)

ப120.

(K)

240

எஸ் வாஸன்

1987

பழனியப்பன் (சாமி)

புவியூர்க்கேசிகன்
(க சொக்கலிங்கம்)

239

வள்ளுவர் சண்ட நாடு, பதி. 2
18x12;
uo 79.
wsapev;

வள்ளுவர் தச்த
இன்பம்
18%12;
ப152.
சென்னை;
வள்ளுவர் பண்ணை,
ரூ. 2 50.
1959

p98.

Vo

233

சொக்கலிங்கம்

1 25.

KOTHANDAPANI PILLAI
Thirukkural-Kamathuppal

232

கம்பெனி.

காதல் இன்பம்
'
1612;
ப144,
ஸ்டார்
கணம்,

சென்னை;

பதிப்பகம். ரூ.

18 % 19,
ப 111,
மங்கள தாலகம்.

வள்ளுவர் ஈல்கும் சாமச்சுவை
1812;
ப107.
சென்னை;
Grae

u 98.

. . வள்ளாவணின்
கருஷ்ணன் (கேகாதலவி)

இருக்குறள் இன்பம். ப.இ2
18x12;
uw 382; 272.

சுவாதி
ரூ.50
1985

1965

சுத்தானந்த பாரதி

ராஜகோபாலாசாரிமார்

வாழ்ச்சை

Rs. 1 00.

சென்னை;

இராமச்சர்திரபுரம்;
அன்பு நிலையம்,
ரூ. 1 25.
1947

8 x 12;

z4x16;

(amb)

தூலகம்.

காதலர்

University of Madras.

வள்ளுவர் தந்த அறநெறி
ஒளவை

சுண்ட

4

he Genet

சத்தார்தமே
18x

ராமச்சந்திரன் (எஸ் பி)
வள்ளுவர்

(தய

அரசியல்."
8;
152.
மதுரை;

சழகம்.

ரூ.250.

சக்கரவர்த்தி நயினார் (௮)
இருக்குறளும் சமதர்மமும்.
-_18%12;)
ப 22.
சென்னை;
| weap நிலையம்,
ரூ. 0 25.

247

248

இலக்குவன் (௪)
அல்லோரும் இச்சாட்டு அரசர். பகுதி 1
அ௮.ரசியல் 120 குறள்கள்.
18%12; ப182.
sald et a

இலச்பெப் ட ண்ணை.

ரூ. 1 25,

249
®

குறள் நூற்பட்டி

Eh_D
3

1956 இலக்குவன்

அமைச்சர்

- குறட்பாக்கள்.)

,198%12.

ப

10;

86.

%
1962

p. 46.

நடராஜன்

சமூக

ப

1959

‘1962,

வள்ளுவர் வாழ்ச்த தமிழகம்.
iS 18; uo 8; 199.
சென்னை;
ஜனசம் இ பிசசுசாலாயம், ரூ.2 50,

255

ப88;

290;

2,

சென்னை;

14% 9; uo 270. ae

ae

Bemus

Bieu ates கழகம்.

ரூ.

£ 50,

265

aed.

'இருக்குறள் நாட்குறிப்பு 366
பொறுக்குமணிகள் கருத் துரையடன்.
129:
ப880.
சென்னை;
சை. a. அ. சழசம், ரூ. 1 15.
(1982 முதல் ஆண்டுதோறும் வெளி
யானெ்றது)

266
,

பத்மநாப முதலியார் (௫ இ). பதி.
இருவள்ளுவர். புத்
21x14;
ப. 48, சென்னை;
நச்சர் கழகம். ரூ. 0 50.

267

:
268

இலக்குவனார் (9)

குறள்நெ

மலர் 1.

இதழ் 8.

5. 0 25.

ப்பால்

83 x15;

கருமுத்து

1966' அப்பாத்துரை (கா)

அகம்.

ப 16.

-

269

‘

4

இ

15% 12: ப 64. சென்னை;
260

264

கந்தையா பிள்ளை (ந)

மதுரை;

சட்டவியல்

அரங்கசாமி (ஆர் கே)
வள்ளுவர். வகுத்த ஈம் காட்டுச்

தி. சிகி

194.6

1964

ப.இப்பகம்,

சட்டங்கள்.
18 x 12; ப 82. இராூபுரம்;
இருக்குறள் பதிப்பசம்.
ரூ. 0 25,

திருக்குதள் சொற்குறிப்பு.-௮௧ரா.இி.

1960| பாலு (ஓவியர்)
இருவள்ளுவர்.

புலியூர்க் கேசிகன்
"'இருச்குறளாம் பெண்மையும்,
13 x 195
ப 186. சென்னை;

2

மார்க்கசகாயஞ் செட்டியார் (வா)

Ohm
1982

263,

அகராதி

- திருக்குறள் ௮௪ராதி.

மீனாட்சிசுந்தரம் (தெ பொ)
வள்ளுவரும் மகளிரும்.
பதி.
18%12;
ப4; 191.
சென்னை:
256
ஸ்டார் பிரசம்,
ரூ. 8 00.
இராம$ருஷ்ணன் (எஸ்)
வள்ளுவர் சண்ட வாழ்வியல்.
1812; ப.88, சென்னை; ஸ்டார்
257
பிரசுரம். ரூ.1 2.
ஞானசம்பந்தன் (அ ௪)
நள் சண்ட வாழ்வு,
சென்னை,
18%12;
uo 4; 180.
258
ரூ. 275,
பாரி நிலையம்.

262

வா மார்ச்சசகாயஞ் செட்டியார்.
ரூ.0 84.

1961

'

சொல்லடைவு

129)

சிதம்பரம் (சாமி)

.

வேலாயுதம் பிள்ளை (சாமி)
ie சொல்லடைவு,
2x14.
uo 8; 120.
சென்னை;
மொழியாரூப் பதிப்பசம், ரூ. 1 00

Chk

16. புதச்கோட்டை;

கற்பகரிம்பிகை
ரூ.2 00

1946

253

254

MUTHUSWAMI

(A), (1928)

இயல்

செந்தமிழ்ப் பதிப்பகம்) ரூ. 0 12.

1958

1952

திராவிடக்

சாள்சையும்.

261

Bibliography of Thirukkural.
18x12; iv, 50p. Madurai;
Meenakshi Puthaka nilayam.
Rs. 1 50.

1924

முனிசாமி (வீ)
இருவள்ளுவரும்
18%12;

ரூ. 17

சென்னை;

திருசாட் கழகம்.

THIRUMALAI

62

Q 50

(um).

*.

1956

1962
251

வள்ளுவர் தத பொருளியல்.
1812:
ப108.
சென்னை;

பிரதர்ஸ்,

182.

ரூ.056.

Madras;

' University of Madras. Re

ப

இருவள்ளுவர்

NATARAJAN (B)
Economic ideas of Tiruvalluvar.

பழனியப்பா

1948

24x18;

பொருணஹியால்

24x16.

1965.

- இருச்குறட் பதிப்புச்சள்.
250

மதுரை முதலியார் (கு)
இருவள்ளுவர் ௮௭௬.
1812;
ப 810.
சென்னை;
பழனியப்பா பிரதர்ஸ்,
ரூ. 5 00.

'நூற்பட்டி

1936" . இருவள்ளுவர் நினைவு மலர், ப 39- 45°

சென்னை;

. அருணா "பப்ளிகேஷன்ஸ்.
1964

Cha

(௪)
்
யார்? (அமைச்சியல் நூறு

நிலையம்,

ரூ. 1 25.

அலமேலு

270

திருவள்ளுவர்

#0

Cbp
1949

மாநாட்டு

நிகழ்ச்சி

CHAKRAVARTHY

நினைவு
1942

NAINAR

(A)

21x13.
16 p. Madras Thiru271
valluvar kural conference.

1900

திருவள்ளுவர்

இல்லைநாத நாவலர் (ம)
திருவள்ளுவர் சமணர் என்னுங்
கொள்சை

1917

1929

272

தண்டபாணி சுவாமிகள்
இருவள்ளுவ சாயஞார் சருச்சம்.
(புலவர் புராணம்.
ப 140-147.)
25% 15; சென்னை;
கலாரத்தினாகரம்.

1958

273

”

1908

275

ருவள்ளுவர்.
185612; ப.8; 82, சென்னை;
சர்த்ரதேவ அச்சுக்கூடம்,
ரூ.0 15.

18x12;

1863

« 1929

1949

துரைசாமிப்

(1903)

(இ)

சென்னை;

பிள்ளை (ஒளவை

50.

279

1989

தெய்வப்புலவர் இருவள்ளுவர்.
18x12;

u

8; 86.

சென்னை;

தி.தெ. சை, இ, ழா. கழகம்,
ரூ. 1 00,

280

கந்தசாமி முதவியார்;
:
வரதப்ப முதலியார்
AGEG Dar அதிகார சொருப
GF MOH BA T oom

கணேச

pio,

.
287

பண்டிதர் (வ ஞா)

திருச்குறள் ௮இகா.ச் சாரமாகிய
சன்னெழிச் தாலாட்டு,
21x18; uo 24. wages;
சாமச்ச£திர விலாசம்.
இலட்சுமி அம்மணி (௫ ௬ வி)

288

289

சிவப்.பிரகாசம் (சுகவனம்)
குட்டிச் குறள் (நூற்பா 100),
14%9; ப24:; 104,
ஜகதா அண்ட் சன்,

a)” ்

286

நூல்கள்

திருச்குறள் தீபாலங்காரம்.
. 22614) ப 80; 22; 450. சென்னை;
சாத. அச்சுக்கூடம்,
ரூ. 8 00,

1986

ரூ.0

285

இ மு!சாலாயிரம்.

21x13;
ப580; 28.
சென்னை;
மெய்ஞ்ஞான சூரியோதய விலாச.
அச்சுச்கூடம்.

277

ஸ்ரீவைகுண்டம்;

பிரஸ்,

புஅ.மலர் நிலையம்,

செந்துறைமுத்து

,ூசக்மும

278

u 19.

கோவிந்தசாமி (பி எஸ் ஜி)
பொய்யாமொழி.
கோயரமுத்தார்;

தழுவிய

1919

ரூ.0.

டையோசிசன்

284

ரூ. 1 50.

கோவிந்தராஜ தாசர் (௮)

முதலியார்

4.

பதி #2.2
. 18x 12;. u 84. சென்னை;
மனோன்மணி புத்தக நிலையம்.

274

சோமசுந்தர பாரதியார் (௪)
திருவள்ளுவர்.
்
21x18; uo 4; 34, ugeor;
மதுரைச் தமிழ்ச் சங்கம்,
ரூ. 0 86,

செல்வக்கேசவராய
திருவள்ளுவர்.

283

ஐருஷ்ணசாமி நாயுடு (அ)

இிருவள்ளுவர்

சிவகாமி பப்னிஷிங ஹெளஸ்,

1934

அரியர்

ரூ.060.

கோயமுத்தார்; மூப்பால் நிலையம்,
ரூ. 19 00.
்

இனிவாச்சாரியார் (பி கே)
இடைக்காடர் சரித இரமும்,
இிருவள்ளுவர் சரித் இரமும்.
ப 10, 50.
வேலூர்.

திருவள்ளுவர்
18612; ப 40.

கழகம்.

திருவள்ளுவர் காவியம்,
21x18; 4 40: 576;

Tiruvalluvar.
21x 13. x; 38 p. Madurai,
Madurai Tamil Sangam. Rs 0 38. 276

L932

12; ப 48, சென்னை;

at pu Boys

‘ SOMASUNDARA BHARATI (S)

72

துரைக்கண்ணன்

16%

மறுப்பு,

18612; ப39. கொழும்பு;
சணேச அச்சுக்கூடம்,
1908

நாரண

தெய்வப்புலவர் இருவள்ளுவ சாயனார்.
18x 12; u 82; சென்னை; எம். எஸ்.
சாமுலு கம்பெனி,
ரூ. 0 06.
281
நவநீதகருட்டிணன் (அக) (1921)
திருவள்ளுவர் சதை [வில்லுப் பாட்டு].
18% 19. ப42, சென்னை; இ, தெ.
சை, 9, நா. கழகம். ரூ. 0 50,
282
கந்தையா பிள்ளை (ந)
திருவள்ளுவர்.

Tiruvalluvar kural conference—
Madras Presidential address.

05௦

மலர்

சென்னை;
ரூ. 1 00.

290

சுவாமி (வி எம்)
திருக்குறள் பொன்மொழிகள்.
1812 ப16. இருச்சி;
திருவள்ளுவர் செந்தமிழ்ச் சழகம்,

ரூ.0 04.

்

291

குறள் நூற்பட்ட்
1946

அரங்கசாமி (ஆர் கே)

திருநாவுக்கரச் முதலியார் (புழலை)

திருக்குறள் ௮ர்தாதி மூலமும்

அஇிருச்தொண்டர் வெண்பா

உரையும்.

(ெருக்குகளூத்தரார்க்தத்தடன்)

18x10;

w 14;

முருகன்

1949

1906

eee

108.

அச்சசம்,

இசாதபுசம்,

ரூ

12%10;

292

சுப்பையா பிள்ளை (வ) (1897), தொகு.

1910

திருக்குறள் முச்சீர் மணிகள்.
இ

இ

அகவ
9x6;
சை.

u 86. aed

இரங்கேச வெண்பா; நீதி சூடாமணி.

0 12,

சூ. 0 75.

1915

கிருக்குறள் காத்சீர் மணிகள்.
ரூ. 0 12,

மதுரை
(நிழ ச் சங்கம்,
அசைச் தமிழ்

294

1919

1955

வள்ளுவர் கேரிசை.

ப1- 22, “93. 44,

௮ண்ட் சன்.

சென்னை;

21%14;

1921

1667

ou 29,

மத்தமிழாக?

்

1892

அசங்க

இராமலிங்க

சுவாமிகள்

முருகேசர்

சோ.
16x

முூதுரெறி
u

128.

ப 46,

306
்

மே. தமொழி

வெண்பா,

307

திருக்குறட் குமரேச வெண்பர். மூலம்,

298

அறத

அப்பால்,

இருவள்ளுவர் நிலையம்.

வெண்பா.

ரூ.

1

75.

308

சென்னிமல்லையர்

7?

சென்னை;

சவூவ
ணி

299

வெண்பா.

டி

° 17 oO.

காவக்கரசு

வி

ப படம் ட்ப

விள்ள இராமசாமி
on
1982
5

சென்னை;

விச்தியாறுபாலனம்,

>

முனிவர்

1812) ப; 82. சென்னை;
*
வாவிள்ள இசாமசாமி சாஷ்த்ருலு
௮ண்ட் சன்ஸ்,
ஜெகவீரபாண்டியன்

.
சென்னமல்லையர்:

16%2;

வ

சோமேசர்

(ஈசானிய

சிவஞான சுவாமிகள்:
;
சிவசிவ வெண்பா: சோமேசர்
மூதுமொழி வெண்பா.

ஈன

மணி திருகாவுச்கரசு முதலியார்; பதி,

குமாரவீரையர்; உரை.
12;

ஓ

19x 12; u 8; 92. wgensr;

மிமோரியல் அச்சுக்கூடம்.

1901

1927
297

சிவஞான சுவாமிகள்
Faia வெண்பா: சோமேசர்
முதுமொழி வெண்பா.
௮. இரச்சசபாபதி முதலியார், u 8).
15x 14; ப 16. சென்னை
வித்தியா
பாலன யர்திரசாலை,

வெண்பா,

மூலமும் உரையும், 8 தொ.
28%14; ப 778, மதுரை;
திருவள்ளுவர், நிலையம்.

்
திருசெல்வேலி;

305

1 75,

ஜெகவீரபாண்டியன்
திருக்குறட் குமரேச

சென்னமல்லையர்;

மடம்)

யோகன்

சை. a. fo. Spain. eG.

1924

ஏகசந்தக்கராக
வடமலை வெண்பா,
14x11;

1887

சவஞான

304

சோமேசர் முதுமொழி வெண்பா. |
வா மகாதேவ முதலியார், உரை,
19%18; ப14; 214; 4, சென்னை;

:

தழுவல்--பாடல்

கு உரை,

மதுரை;

ரூ.0 62.

296

00

ப 72,

குமா கோபாலூருஷ்ணகோரன்.

295

வேதாசலம் (மா)

இருச்குறள் அகவல்,
19x18; u 10; 200, சென்னை;
சாயன் பப்ளிஷில் ana.
ஈ
ரூ.8

303

அரசஞ் சண்முகனார்
ம கோபாலஇருஷ்ணையர்,

. குறள் அமுது.
ஜாதா

302

தஇருப்புல்லாணி மாலை.
திரு நாராயணையங்கார் பதி.

20x11; v4; 29, மதுரைர

இவப்பிரகாசம் a
9%12;

பிள்ளை: உரை

மதராஸ் ரிப்பன் ௮ச்சியர் இ.ரசாலை,
293

ம. இசாசாச்சண்ணு, உரை.
966; ப52. mate at இ. தெ.

11/49

301

17X18; ப 12; 196. சென்னை;

சுப்பையா பிள்ளை (வ) (1897), தொகு.

சை. 9. நா, சழகம்.

Lh

சாந்தக் கவிராயர் (பிறைசை)

கி. தெ,
ரூ.

ன்னை;

meade

ம மாணிச்சவாசகம்

abusers

9, நா. கழகம்.

ப82.

பண்டிதமித்தர

:

300

க்தி பதி

சரஸ்

க்ருல

ஆண்டி என்
வையாபுரிப் பிள்ளை (எஸ்). பத,
தினக ரமாலை: இனகர வெண்பா.
1862;

ப4,

பி என் பிரஸ்,

308

சென்னை;

ரூ.0

87,

310

திருவள்ளுவர் நினைவு மலர்

FR

1938

1914

சென்னமல்லையர்
௮௫வ வெண்பா.

௨ வே சாமிசாகதையர் பதி.
24x15:

ப

சலைமசள்

1949

7;

84,

சென்னை:

வெளியீடு.

ரூ.

வெள்ளியம்பலவாண
(கமலை)
Ge

Qu

0

62.

311

முனிவர்

JC wen வைப்பு.

1950

எஸ் கலியாண
தரையர். கு உரை,
1812; ப 94, தஇருப்பனச்தாஎ்;
௭௪

1950

மடம்.

LOG IT

1952

313

1965

1958

இராமலிங்க

314

1960

111.

72

சிதம்பரம்)

1966

ரூ.1

2,

இரக்கேச வெண்பா:
௪ ௮ இராமசாமிப் புலவர், உரை,
18%12; ப 192. ம் ப்

97

. இராமலிங்க
(ஈசானிய

, 800.

39

316

மகள்.

1961

மயிலை

சென்னை;
ரூ. 8 00,

சகுறள் கதைகள்.

318

1964

1965

திருக்குறளும் கதைக் குறிப்பும்

050.

319

0 62.

324

புனை.

(சணித்தனி)

(கணிச்தனி)

325

326

குறளேருழவர் (பெ ஆ)
HG SS por மூத்தக் கதைகள்
ப64,

er

சென்னை;

ரூ. 1 "00.

| 327

தங்கமணி
வள்ளுவர் வண்ணச்

னள

சே பழனியாண்டி பிள்ளை
கம்பெனி

8 பு.

இளங்குமரன்
(இரா)
ருச்குறள் சதைகள்

18%12;

அறச்துப்பால்
18x12; uo 156.

பீஸ்.

பூவண்ணன்;

சேகர்

கதை
1905

323

(வேதா) கோபாலகருட்டிணன்
திருக்குறள் சதைகள், பதி 2. 10 புத்,
2114; ப 82) 82 82; முத,
சென்னை; ஸ்ரீமகள் கம்பெனி.

ரூ. 0 80.

னி)

இருச்குதள் சாடகம், பத 8.
18612; ப 219.
ஸ்டார் ord.

322

10
0961-1964,
18x 12; ன்ப 50, 44;
4@; 42; 47; 40; 52, 593 42; 80,
மதுரை; unr
புத்தச நிலையம்,

317.

கடகம்
கோவிந்தராசன்

1 00.

சேது சுப்பிரமணியன் (௪)

ரூ. 0 50.

மூருசேசர் மு.அுசெறி வெண்பா

1955

(ம)

புலவர் (௬ ௮)

ரூ.087:

மடம்)-

18%12 ப 176. சென்னை;
சை. 9. தா. கழகம், ரூ. 2 50.

இராமசாமிப்

ஒற்றுமை.

315

பிறைசைச் சாந்தக் கவிராயர்

சை, ௪. நா. சழகம்.

சுந்தர சுப்பிரமணியம்

321

8%12, ப 48) 64) 06. சென்னை;

குமரன் செச்சமிழ் அதிபதப்புச் .
சழகம்.

3. பொருட்பால்

50 இருச்குறள் சதைகள்
18௩12; ப 06. சென்னை;
ஒற்றுமை ஆபீஸ்,
ரூ. 0 50.

சுவாமிகள்

ப 20;

1. அறத்துப்பால்.

தொ

18 x12; ப 120. சென்னை;
அலையன்ஸ் ச.ம்பெனி. ் ரூ.

(ஈசானிய மடம்)
முருசேசர் மூதுகெறி வெண்பா;
Cer குமா. வீரையர்; உமை.
18%12

தொ

இருச்குறள் நீதிக் சதைகள்

கவஞான யமோூகள்
சோமேசர் முதுமொழி வெண்பா.
த.௪ மீனாட்செம்தம் பிள்ளை, ப.இ.

18x 12; u 4; 28. Sqaragzenp;
இருவாவடுஅுறை ஆதீனம்.

இனியன் கே) (1907)

18x 12; u 8; 72; 8; 128.
சென்னை; சை, ௪, நூ கழகம்.
ரூ.002.
1 00.

ப40. கும்பகோணம்;

பாசதம் அச்சகம்.

320

ருச்குறள் விளச்சுக் சசைகள்.
312

முத்துஸாமி மயைர் (வே)
இருவள்ளுவர் ஒருஅறைச் சோவை.
(அறை - சாணிச் சண்புதைத்தல்.)
1818;

சுந்தர சுப்பிரமணிய ஐயர்
(மயில்ரங்கம்)
இருக்குறள் நீதிச் சதைகள் தொ 1,
இல்லறவியல்
1812; ப4; 128. சென்னை
ip af சக்த
சாஸ் இிரியார்.
ரூ.0 88.

கதைகள்

183612; ப 72. சென்னை;
அருணா பப்ளிசேஷன்
ஸ்.
ரூ. 1 00.

328

குறள் நூற்பட்டி
இசை

1949

.

1960

.

வேலாயுதசாமி (தொ ய)

1961

.

+

1956

ரூ. 0

முத்துக்கருஷ்ணன் (4 ஆ)
ருக்குறள் இசைமலர் அறச் இப்பால்
18%12; ப 10, 51. புதுப்பாளையம்

ரூ. 1 00,

முத்தமிழ்ப் பண்ணை.

1958

50.

28 x22; u 128. சென்னை;

329

சே

1968

eae g

தனம்,

ae

1860

ரூ,

8 26.

331

திருக்குறள் மாநாட்டூச் சிறப்பு மலர்
O°,
்
25182 சென்னை;

1912

92,014) ப 22; 217. சென்னை;
uns § பதிப்பகம்.

ரூ. 5 00,

332
1929

ரூ. 0 56.

ப 50.

333

பதிம்

”

பரம௫வன்

கொத்து.

88,

334,
1897

1 25.

1951 இராஜானந்தா (நெல்லை)

இருவள்ளுவர் இருச்குறள் புகழ்மாலை.
1911) ப 16. சென்னை;
புலியூர் சன்மார்க்க சங்கம்.

1955

திருவள்ளுவர் கழகம் ;
வெள்ளி விழா மலர்
22614) ப 18; 888. சென்காசி;
திருவள்ளுவர் கழகம். ரூ. 500,

336
1900
337

கொழும்பு;

கழகம்,

vu 68.

338

சேலம்)

திருக்குறள் சழகம்,

ராமசாமி

*,

சாஸ்த்ருலு

ட

என்ன்,

081

அறத்துப்பால்

:

புனை.
347

வேதாசலம் பிள்ளை (நாகை)

[மறைமலை யடிகள்]

மேதற்குறள் வாச நிராகரணம்,
19%11. ப50. நாகை, .
சைவூச்தாச்த
சபை,
BEE
FDO
துவித மத திரஸ்காரி. புனை.
மூதற்குறஞாண்மை அல்லது
மூதற்குறள் வாத நிராக.ரண அ ௨ஷணி
u 2850.

சூ.

1907

1 00.

நல்லசாமிப் பிள்ளை (ஜே எம்)
இருக்குறள் வீட்டின்பால்.
ப 16,

348

சென்னை;

மதாஸ் ரிப்பன் அச்சியச் தரசாலை,

20%18,

339

sae

துவித மத திரஸ்காரி.

18x12;

|

ருவள்ளுவர் நினைவுநாள் மலர்
22x14;

1898

'

-

ப 04.

pigeons

=

சென்னை;

மூதற்குறள் வாதம்
18%12; ப 16, சென்னை.

335

இருவள்ளுவர் திருநாள் மலா
22% 14;

ப64,

345

an Faron

ரூ.0

தஇருவள்ளுவர் நினைவு மலர்

-

344.

பிள்ளை

பிரமணி
கன சக்கடி
வாவிள்ள

18x12; u 7; 84, கோவை;

.

டன

ரூ.

திருக்குறள் பத்றி அதிஞர் ஆராய்ச்து

1958

343

குப்புசாமி பிள்ளை (இரிசிரபுரம் ௧)
@

17%12.

25 x20; ப 74, லால்குடி;
இருவள்ளுவர் கழகம்,
ரூ.

க

இருச்குறட்சாரம்.
18% 12. ப 285. சென்னை;
திரிபுரசுர்தரி ௮ச்சியச் இரசாலை,
0 50.

தரமண தாம் முதலியார் (8 கு).

இருவள்ளுவர் சங்கம்.

புதுவை,

௪ச்சிதாரர்த அச்சியர் இரசாலை,

இருவள்ளுவர் நினைவு மலர்
24x18; u 8; 180. சென்னை;
இருவள்ளுவர் இருசாட் கழகம்.

|

ல்

இ

ரூ. 0 06.

மலர்கள்

1945

342,

Seea Cavaco
13x93

இசை அமுதம்

சண்ட அருமலர்ச்

341

சருக்கம்

—_

கீகுறள்

சர்மா.

தனை.லு

1961 ராமையாதாஸ் (தஞ்சை)

1987

ஆர் வேணுசோபால

இருவள்ளுவர் மன் றம்,

330.

18x15 ப 11; 200. சென்னை;

அறத் அப்பால்

1986

இருவள்ளுவர் இருஉருவப்பட

விசுவநாத சாஸ்இுரி (டி ஆர்)

திருக்குறள் i254

340

வெளியீட்டு விழா சிறப்பு மலர்

10012) 0ம் சலப, அதனதன்

அற்பதிப்புக் சழகம்,

திருக்குறள் மன்றச் இறப்பு மல
22x14; u 63. அரிமழம்;

திருக்குறள் மன்றம்,

அிருச்கு தன் இசைப்பாடல்கள்.
A Pe Gre)

bah

349

்

ல்

சென்னை:

சித்சார்த திபிகை.

ரூ, 0 12. :

350

திருவள்ளுவர் நினைவு

See
1955

நடேச

உடையார் (௧)

இருக்குறள் இறவு.

நீத்தார்

பெருமை.

19%14,

ப20;

TRANSLATIONS

தொ2.

801.

mI

சேலம்;

351

இருவள்ளுவர் கழகம்,

1956

Cae

ee பிள்ளை (கு)
ள் உவமை.

012.
ப 22; 200. சென்னை:
பாரி நிலையம்.
சூ. 8 50.

1957

1794

352

London;

சாரங்கபாணி (இரா)
திருக்குறள் உளை வேற்றுமை.

1812. 23x17. 304 p.

1960

18x 12.

4 508,

srenré eo;

செல்வி பதிப்பகம்.

058

355

ரூ. 1 00.

காமத்துப்பால்

மூனிசாமி (வீ),
காதல் சள்வன்.
1812. ப 24.

1878

கடலூர்;

356

இருச்கு.றள் அச்சகம் லிட்,
9?

முனிசாமி (வீ)

1886

சாதல் உழவன்,

18x12. ப 22. கடலூர்;
திருக்குறள் ௮ச்சசம் லிட்.
ரூ.0 19,
முனிசாமி (வீ)
இன்பம் இருக்குமிடம்.
18x12. u 28. கடலூர்;
அக் அச்சகம் லிட்.
௨081.
72

வினி

363

GOVER (Charles E)
Kural
forming part of
Folk-songs of Southern India
pp 201-245.
22x14. Madras, Higginbotham
& Co. 364
ROBINSON (Edward 'Jewitt)
Life of Valluvar, Kural
forming part of
Tamil wisdom.
pp 14-52. 17x12. London;
Wesleyan Conference Office.
365
DREW and LAZARUS (J) 77.
Kural of Tiruvalluvar with English
21x13.

Madras,

K R Press..-

366

Divine pariah, Kural Pts. I & IT
.

forming part of
Tales and poems of South
pp 49-149.
London.

338

பதி 2,

”

அச்சகம் லிட்.

1916

முனிசாமி (வீ)
மயங்கிய கெஞ்சம்,

18%12. ப 16, கடலூர்;

திருக்குறள்
ரூ.0 2

American

ROBINSON (Edward Jewitt)

339
o>

p. 191; 24;

translation of Drew for ch 1-60 and

18x12. ப 16. கடலூர்;

அர்க்

21x14.

Lazarus for ch 61-133.

357

(வீ)

இன்பத் தோட்டம்.

1852.

12;329; 11. Madras;
mission press.

வேற்றுமை

(பொருட்பால்)

362

DREW (W H) Tr
Kural of Tiruvatluvar...:..English
translation ed by Ramanuja Kavirayar 2V.
1840;

1871

சாரங்கபாணி (இரா)
உரை

1840

354

ரூ. 4 50.

பொருட்பால்

இருச்குறள்

1949

353

கோதண்டபாணி பிள்ளை.(கு)
மூதற்குறள் உவமை, பதி 2..
18x12, ப
சென்னை;

62.

361

Bulmer & Co.

Tirukkural on virtue.

18x 12. ப288. சாசைச்குடி;
செல்வி பதிப்பகம்,
ரூ. 4 00.

ene. A. gr. eps.

W

ELLIS (F W) Comm

(இத நத் தப்பா)

1966

ENGLISH

KINDERSLEY (N E)
Extracts from the Teroovalllaver
kuddul : Ocean of wisdom.
forming part of
Specimens of Hindoo literature.
pp 53.82. 21 x 12. p335.

அச்சகம் லிட்,
360

India
367

~ POPE (G U) Tr.
Sacred Kural of Tiruvalluvanayanar.
22x 13. p 28; 328; 80. London;
Henry Froude.
368

THIRUNAVUKKARASU
(Mrs T) Tr
Tirukkural; a gem for each day.
13xX9. p 366. Madras;SPCK
‘Press.
369

குறள் நூற்பட்டி
1816

18x12. p xiiv; 278.
Madras;
Subramania Shiva. Rs 2 25.

1925

1955

கஅபா ௫௬2 1.
Kural: Maxims of Tiruvalluvar.

சானூறு

மூலம்,

1927

1981

16x10.
piv, 96.
Madras;
K Venkatesan.
Rs 1 50.

370

MICHAEL (S M) 7r.
Sacred aphorisms,
19 x 12. p 59 Nagercoil ;
Grace hut. Re. 0 75.
PURNALINGAM PILLAI (M 8S)
Critical Studies in Kural.
18X12. pxi; 100. Munnirpallam;
Bibliotheca. Re 1.

371

1958

South
Works

372

Rs

1961
373
33

valluvar.

1983

அரங்கநாத

1987

& Sons Ltd.

PURNALINGAM
Kural in English.
p18;

Rs 5 00.

375

1964
376

PILLAI (M S)Tr.
168.

1808
377

RAMACHANDRA DIKSHITAR
(V R) Zr.
p xvii;

Adyar Library.
1950

171.

Rs

1847

. 1958

378

RAJAGOPALA AIYANGAR
(M R) Tr.
Tirukkural with English translation.
9x12. p 10; 434.
Madras;
S Viswanathan.
Rs 3 00.

Diocesan press,

648.

379

527.

Madras;

GERMAN

‘CAMMERS (A F) Tr.
388

RUCKERT

(Friederich) Tr.
couplets

389

1854

GRAUL (Karl). Tr.
Derkural des Triuvalluver.

1856

GRAUL

390

(Karl). Tr.

21x13. p23; 196.
William & Norgate.

1865

trans-

Ed 2.

London;
391

GRAUL (Karl Friedrich Leberecht)
Der tamnlische
Gnomen-Dichter
Tiruvalluver;
als
Spiegel
des
tamulischen Tolksgeistes.

Madras;

Rs 15 00,

xix;

Manali Ramakrishna Mudaliar
386
Endowments.
Rs 15 00.
RAJAGOPALACHARI (C) Tr.
Kural,
18x12. p 200.
Bombay;
Bharathiya Vidhya Bhavan.
387
Rs 2 50.

Der Kural des Tiruvalluvar.

CHAKRAVARTHI (A) Tr.
Tirukkural with English translation
and commentary.
25x17.
p ixix,

ATYAR (V V8). Tr.
Maxims of Tiruvalluvar. Ed 4.
19x13. p xlvii; 887.
Madras;
Amutha nilayam.
Rs 10 00.
384
DREW aud LAZARUS. Trs.
Tirukkural. Ed. 4.
15x9. p 292. Madras; Teacher’s
385
Publishing house.
Rs 2 00.
BALASUBRAMANIAM (KM) Tr.
Tirukkural; Tamil text and English

Tirukkural; a few
lated into German.

Madras;

12 00.

383

Tirukkural.

Tirukkural.
22x14.

10 00.

113

Tirunelveli;

Kanthimathinathan Press.
Rs 1 50.

of

India Saiva
Siddhanta
Publishing Society Ltd.

translations,
25x17.
p

RAJAGOPALACHARI (C) Tr.
Kural; Selections from books I & II
19x13. p viii, 280. Madras;

21x13.

1949

1962

இருச்குறள் மூலமும் உரையும்,

Rochouse

1942

374

முதலியார் (ஏ), மொழி.

gage மொழிபெயர்ப்பும்,
22x14.
p 27, 365.
Madras;
Swarna Vilas. Rs 5 00.

Pope (G U) etc. Trs.
Tirukkural
with translations

Pope, Drew, Lazarus and Ellis.
19x13.
p 40;
426. Madras?

POPLEY (H A) Tr
Sacred Kural: Tamil veda of Tiru19 x 13. p xviii; 120.
Calcutta Association Press,

381

SETHU PILLAI (R P) £d.
Tirukkural.
Ellis commentary.
25x17. p viii, 406.
Madras;
University of Madras. Rs 10 00. 382

உரை;

(ஆங்கில) மொழிபெயர்ப்பு.
18x10, 0 10, 1114, சென்னை,
பஞ்சாமிர்தம் பத்திரிகை ஆபீசு.
ரூ.02.
1926

THANGASWAMI (I D) Tr.
Tirukkural virtue & wealth.

மாதவையா (அ) உரை, மொழி.
குறள்

கசடு

380

(Kural translated into German)
13x9; pp 33-174, Leipzig.

392

திருவள்ளுவர்

EPS

12

GRAUL

1865

142

LATIN

(Charles). Tr.

Kural of Tiruvalluvar; high Tamil
text with tr. into common Tamil”
and Latin.
Tranquebar ;
20x13. px; 335.
393
Mission press.
BESCHIUS (Constantius Josephus)
Tr.

1886

மலர்

1968

122
_Kural

394

1961

18x12.

traduites

des

fragment

courals

395

1961

de

JACOLLIOT (Louis), Tr.
Le livre des devoires de Tirouvallouva le divin Pariah. (comprising portions of the Arathupal and
Porutpal),

1876

398

1889

1942

1959

1964

de BARRIGUE de FONTAINIEW
Le livre de Amour de Trouval401
louva.’ Pl II only. Paris.

18x12.

p xvi, 208.

Pondicherry;

Imprimeric Sandhangm,

402

KSHEMANANDA

Tamil Ved

RAHIT.

Delhi ;
410

VENKATAKRISHNAN (M G). Tr

155

1948

Tirouvallouvar Koural.

RAJU NAIDU (S) Tr.
in Hindi.
x; 310.
Madras;
of Madras Rs 5 00. 409

Tirvukkural. Pt I.
18x12.
p viii; 40.
Tiruchi:
Tirukkural prachar Sang.
Rs 0 50.

400

DIAGOO (Gnana). Tr.

SHANKAR
Tirukkural .
25x16
p
University

18x12. pil2.
New
Sasta Sahitya Mandali.

399

Le Pariah dans ’humanite.
21x15 -p4; 847.
Paris;
A Lacroix. et cie.

இச்சி மொழிபெயர்ப்பு,

22x14; u 4; 88; 88; 70; 70; 25:
2௦. இருப்பனச்தாள்; காசிமடம்.
408
1948

yacorr tor (Louis). Tr.

HINDI

ஜெயின் (பி.டி) மொழி.
இருச்குறள்

LAMAIRESSE (M) Tr.
Tirukkural in French.
Pondicherry.

406

1952
397

Tiruvalluvar)

MISIGAMY, Miss. 7r.
Tirukkural.
21x14.
p 139. Ceylon.
Rs 3 00.

KSHEMANAND RAHIT. Tr.
Tirukkural.
Ajmere; Tamil Veda Sath Sahitya
407
mandal.

396

etc

405

SINHALESE

152

comprena-'

poesies indoues

Madras;

1924

(with extracts from the Kural of

1967

Tr.

s 1 30

16198

(P G). Tr.

India, Fleure de I’Inde,

nant plusieurs

p16;80

Author.

Tiruvallouvar, on la morale des
pariahs; d’apres des extracts de
poesies Tamouiles.
(Extract des memoires de
de DUMAST

DESIKAN.

(Arathupal).

l’Academic de Stanislas)

1857

SRIRAMA

40

Tirukkural in Sanskrit Slokas.

1854 . de DUMAST (P G). Tr.
"

DIKSHITAR

Sunitikusumamala.
18 x 12. p viii, 86. Kumbakonam:

FRENCH

de Tiruvalluvar;

Maximes

APPA

Gururajachariar.

traduits du Tamoul.
published in Journal-Asiatique
1848-1852.
-

403

15 SANSKRIT
1922

ARIEL (E) Tr.

1848

ILASOV (Yury) and
KRISHNAMURTHY (A) 7rs.
Tirukkural.
18x12. p 155. Moscow.

Tirukkural books I & IT

forming part of
G U Pope; Sacred Kurral.
pp 184—321.
London; Henry Froude.

RUSSIAN

411

MARATHI

SANE (P 8S). Tr.
Kural.
18 x 12. p 159, Poona; Continen-

tal Prakashan.

Rs 3 90,

412

௧௫௪

குறள் நூற்பட்டி
156°
1981

GUJARATHI

NAJNKLAL CHOKSI.

|

7r.

1877

(Kanupathi Venkatarama).
Trivarga pradipika.

Sadupadesa Sangrah.
21x14. Ahmedabad;
Sastu Sahitya.
157

1937

~ 1965

HASRAT SUHARWARDY.
Kural in Urdu.
p 159.

32

1952

New Delhi;

1954-

a

GOPALAKURUP

1960

நி. மழகக

JALAYYA.

coe
ing
. 426

Tr.

இஞ்சே

ர ரலி

MALAY

18 xOia. ப 25. கோலாலம்பூர்,

438

419

1964

U MYO

427°

பின் ஸராஜி நாஹிர்,

இருக்கு

(L). Jr.

தி.

SASTRI (Mudiganti)

435

428

BURMESE

THANT.

7r.

Tirukkural.

23x16.

p 195. Rangoon; Kanbe

nattukkottai education trust.

9368

1964

BERWICK

429

FIJI

(Samuel L) .

Na Tirukkurala.

Tirukkural. Dharmabhaga Ed 2
18x12. p xviit; 196; 85. Madras;
Southern Languages Book Trust.
3 00,

1
424

1 03.

. 0 50.

1964

KANNADA

Rs

Rs

RADHAKRISHNA SARMA,
(Calla) Tr.
:
Tamil Vedamu.
18X12. pxl; 64. Madras:
’ Author. Rs 0 75..

418

GUNDAPPA (L). Tr.
Tirnkkural dharmabhaga. Ed 1.
23x15. p iv; 72, 20. Bangalore;
Author.
Rs 2 50.
420

GUNDAPPA

்
281.

Tiruvalluvar sooktulu

PILLAI

Ramakrishna Tirukkural.:
18x12. p xlvii, 459 ; 29.
Trivandrum ; Kamalalaya,
Printing works.
Rs 7 50.

—

Nitisudha.
~
18x12. p 32. Madras;
Vijnanajvala pracuranalu. —

' (Sastamangalam P) Tr.

33

1955

(V ennikulam) Tr.

Tirukkural.
22x14; p 342.
Kottayam;
Sahitya pravarthaka.
Rs 5 00.
RAMAKRISHNA

417

7r.

18x12. p viii, 209. W. Godavari;
Palleturu Granthamandal.
425
Rs 2 25.

‘416

PILLAI

REDDY

JAGGANNA

415

Tirukkural manikal.
1812. p iv-26.
Trivandrum;
Balan publications.
Re O75.

1955

SRIRAMULU
(Puthalapattu).
Thirivargamu.
108. p31;

MALAYALAM

DAMODARAM

422

NAIDU

(Sokkam). Tr.

Kural:

GOVINDA PILLAI. 7r,
Tirukkural,

1957

1948

Tr.

Rs 4 00.

NARASIMHALU

Tr.

Thirivargamu.
, 22x14. p 20; 136. Madras; P T
Lee
Chengalvaroya
Naicker’s
orphanage press.
423

URDU

Sahitya*Akademi.

1951

1992

NALINI MOHAN SANYAL. Tr.
Kural.
.
.
18x12. pxlvii; 331. Calcutta;
Bangiya Sahitya Parisha Mandir.
414
Rs 2 80.

18x12.

1915

413

BENGALI

168

35 TELUGU
.VAIDYANATHA NATHA

-.
421

21x14. p xvi, 135.
Nadi-Fiji islands ;
Sri Ramakrishna Mission,

430

|

நாற்பட்டியின்

ஆசிரியர், நூற் பயர் அகரவர்சை
அண்ணாமலை (தி. ரா) 416
அண்ணாமலை (ap) 195
அப்பாத்துரை (கா) 176, 276
அமிர்தலிங்கம் பிள்ளை

(ர். பி)

156

அமிர்தலிங்கள் (பூ) 879

849

5

ஏகசக்தக் இரா

கவிராயர் 7

897

கங்காதர தேவர் (பா) 62
கணேச பண்டிதர் (வ. ஞா) 269
கண்ணப்ப
து) 1268

அமைச்சன் யார் 1 250
அம்பலவாணக்

எல்லோரும் இக்காட்டு அரசர்

முதலியார்

(பாலூர்.

கண்ணையன் (வெ) 144, 145

அரங்கசாமி (ஆர். கே) 860, 292
அரங்கராத முதலியார் (ஏ) 975

கந்தசாமிப் பிள்ளை 89
கந்தசாமிப் பிள்ள (மு. ரா) 188

அரசஞ் சண்முகன் 105, 804

கந்தசாமி முதலியார் 40, 888

அரசுமணி 192, 191
அருணாசலக் கவிராயர்

கந்தையா

(மு.ரா)

பிள்ளை

(#) 200
(௩.௪)

119,

அனந்தநாத நயினார் (8.௮) eae
ஆறுமுக காவலர் 8, 69
ஆறுமுக முதலியார் (சரவண)
167

இஞ்சே ரம்வி பின்ஹாஜி தாஹிர்
220
இடைக்காடர் சரித்திரமும்,
வள்ளுவர் சரித்திரமும் 674
இரங்கேச வெண்பா 805, 816

இராகவலு நாயுடு (இ) 95
இராகவையங்கார் (மூ) 68
(மா)

768

இராமகிருஷ்ணன் (எஸ்) 27
இராமசாமிம். பிள்ளை (செ. ல்)

185

௮)

இராமலிங்க

சுவாமிகள்

(ஈசானிய மடம்) 899, 815,912
இராமலிங்கம் பிள்ளை (நாமக்கல்,
வெ) 129, 186, 106, 186, 248
இராமாநுசக் கவிராயர், 68, 140
இராஜானரந்தா (நெல்லை) 596

காதல் இன்பம் 894
காதல் உழவன் 857
காதல் கள்வன் 956

காந்தி மகானும் வள்ளுவரும் 806
காந்தியும் வள்ளுவரும் 755
கிருபானந்தவாரியார் 806
இருஷ்ணசாமி நாயுடு (௮) 884
இருஷ்ணமாச்சாரி (வி) 27

இருஷ்ணன் (கே. வி) 584, 242
இருஷ்ணானந்த சுவாமிகள் 90
குடாரம்

148

குப்புசாமி (இட்டா) 101
குப்புசாமி பிள்ளை (இரிசரபுரம்
௧) 849
குப்புசாமி முதலியார் 71
குமரகுருபரர் 108 '
குமாரசாமி ஐயர் (வீ) 178

இலக்குமணப் பிள்ளை (தி) 147

குருச ரணாலயர் 106

குழந்தை 76, 147
குழந்தை வேலன் 80
குறட் சங்கிரகம் 848
குறட் பதிப்புக்கள் 861
குறட் சொல்லடைவு 668
குறட் சொற்குறிப்பகரா-தி 264
குறளமுது 778
,
குறளின் உட்கிடை. சைவ

அம்மணி

(8, ௬. வி)

290
இளங்குமரன் (இரா) 8408
இளவழகனார்

404, 205

இறையனார் 757, 758

இனியன் (௧) 884
இன்பத் தோட்டம் 869
இன்பம் இருக்குமிடம் 968
இன்ப our pay 241

குறளும் பொது

நோக்கமும்

167

குறளும் வாழ்வும்: 188

குறளும் விருத்தியுரையும் அறச்

துப்பால் 178
குறளேருழவர் (பே. ஆ) 887
குறள் 419
குறள் (அறத்துப்பால் 150) 144
குறள் (புது உரைச் சுருக்கம்)
குறள் அதராதி 865
குறள் அகவல் 896
குறள் அதிகாரச்சாரமாகிய

இலக்குமணப் போற்றி.
(தச்ச
கல்லூர்), 748
Boe gor
(௪) 186, 249, #50,
gaat

குறளும் பெண்மையும் 29

கவிராஜ பண்டிதர் 120
க,ம்பக மலர் 805

கலியாணசுந்தரம் (திரு.வி. ) 114

குட்டிக் குறள் 844

116, 323

குறளும் காலமும் 170
குறளூம் நட்புச் கலையும் 210

138
குறள் (பொருட்பால் 220) 145

கிறித்துவும். வள்ளுவரும் 147

இராமசாமிப் புலவர் (சு

கடவுளும் 226

குறளும் கதைக் குறிப்பும் 319

கம்பரில் வள்ளுவர் 801

805, 268

104, 107, 141

இராசமாணிக்கம்

»

குறம்

இித்தார்தமே 6840

குறளின் திரட்டும் தெளி
பொருள் வசனமும் 107 |
குறளின்

பெருமை 807

குறளும் அறிவுத்திறலும் 198

நன்

Gar Js தாலாட்டு 869
குறள் அநீதாது

மூலமும்

உரை

டயும் 898
குறள் அமைப்பும் அழகும் 197

குற்ள் அழகு 295

குறள் அறத்துப்பால்

பாலருரை

115

குறள்

யூரை

அறத்துப்பால்
1.12

விருத்தி

குறள் ஆராய்ச்சி 101, 152, 189
குறள்
ஆராய்ச்சி
(ஸ்ரீமகள்
கம்பெனி) 190
குறள்
ஆராய்ச்சியும்,
ஜைன,
சமய சித்தாந்த விளக்கறும்;
Ree
குறள் இசை அமுதம் 988
குறள் இசைமலர் அறத்துப்பால்
330
.
குறள் இசைப் பாடல்கள் அறத்
துப்பரல் 880
குத் இந்தி மொழி பெயர்ப்பு
கு இனிய

எளிய

உரை

199

குறள் இன்பம் 682
குறள் இன்பம் 892
குறள் உரை 77

குறள் உரை விள்க்கம் 797
குறள் எளிய v.ong 137,180,125
குறள் எளிய பொழிப்புரை 796

குறள் கடிதங்கள் 1-4; 805.

குறள் கட்டுரைகள் 180
குறள் கண்ட வாழ்வு 258
குறள் காட்டும் தெய்வம் 5988

°

நூற்பட்டி......அகரவரில்ச்
குறள் காமத்துப்பால், காலிங்கர்;

குறள் மூலமும்

. பாரிப் பெருமாள் உரை 6௪

வசனமும் 1117
குறள் கூலம் கருத்துரையுடன்

குறள்

குறள்
குறள்
குறள்
குறள்
குறள்
குறள்
குறள்
குறள்

காமத்துப்பால் 198

குழந்தையுரை 141
கூறும் இல்லறம் 221
சிறப்புரை 134
தந்த காதல் இன்பம் 456
தமிம்முறைக் குறிப்பு 184
தீபாலங்காரம் 290
தெய்வக் கொள்கை 4689
தெளிவு 142

குறள் தெளிவுரை

குறள்
குற்ள்
குறள்
(2.
292

118

உரை)

571
குறள் நீதிக் கதைகள் (இல்லற
வியல்) 880
குறள் நீதிக் சதைகள் 8848
குறள் நெறி 269
பரிதி உரை

68

“குறள் பரிமேலழகர் உரையைக்
கொண்டாடிய
பதவுரை,
கருத்துரையுடன் 101

குறள்பற்றி அறிஞர் ஆராய்ந்து
கண்ட

அரு

மலர்க்

கொத்து

334
குறள் புது உரை 789
குறள் புதை பொருள் 779
குறள் பொருட்பாலும் காமத்துப்

பாலும் பாலருரை 124
குறள் பொருட்பால், காலிங்கர்
பாரிப் பெருமாள் உரை பச
குறள் பொழிப்புரை 100
குறள் பொருள் விளக்கம் 195,
185
குறள் மணக்குடவர் உரை 88

குறள்மதுர சரத் தனை (அறத்துப்
ure)
331
குறள் மனம் 182

குறள் முச்சீர் மணிகள்

(துடிசை

கிழார், ௮. சிதம்பரகாத மூலி
wart) 291
குறள் மூலமும்

அரும்பத

உரை

யும்176
குறள் மூலமும் உரையும் 400,
98, 99, 117

குறள் குலமும் உரையும் ஆங்கில

மொழி பெயர்ப்பும் 576
குறள் மூலமும்
ஒரு .பழைய
உரையும்

140

குறள் மூலமும்

உரையும் 128

தெளி

குறள் வசனம் (த. கனகசுந்தரம்)

106
குறள் வசனம் 104
குறள் வசனம்

பொருள்

சுகாத்தியார் 108
சுத்தானந்த
சுந்தர

(அறத்துப்பால்)

126
குறள் வழங்கும் செய்தி 167
குறள்வழி (மூவர் கட்டுரை) 168
குறள் வழி காந்தி 195
ம்க் (அறத்துப்

பால்) 818

குறள் கானூறு மூலம்; உரை
[ஆங்கில]
மொழி பெயர்ப்பு

குறள்

பொருள் . சினிவாச்சாரியார் (பி. கே) கீரீச்

103

குறள் வியாச

ஈயவுரை 148
நாடகம் 818
நாற்சீர் மணிகள்
இராசாக்கண்ணு

தெளி

க்ள்க்

பாரதியார் 48, 284

சண்முகம்

சுப்பராய

செட்டியார்

26

சுப்பிரமணிய ஐயர் (எம். எஸ்)
149
சுப்பிரமணிய சாஸ் திரி (பி.எஸ்)
115, 121
சுப்பிரமணிய

குறள் விரிவுரை (அறத்துப்பால்)
11

680

சுந்தர சுப்பிரமணிய ஜயர்
(மயில் ரங்கம்) 980, 848
சந்த முதலியார் 109.
சுந்தரம் (சர) 201

பாரத

(௮)

சுப்பிரமணிய பிள்ளை (கா)

345

109,

151

சுப்பிரமணிய பிள்ளை (ஜி) 188
குறள் விளக்க உரை 158
சுப்பிரமணியன் 57
குறள் விளக்கக் கதைகள் 884
. சுப்பிரமணியாச்சாரி
(வெ. ௬)
குறள் விளக்கம் 149
170
குறள் விளக்கம் வினாவிடை 148
சப்பையா பிள்ளை (வ) 897, 202
குறள் விளக்கவுரை 188
சேசவ முதலியார் 97
சுப்பிரமணியதாஸ் (இ. ப) 847
சுவாமி (வி. எம்) 487
கோதண்டபாணி
பிள்ளை
(கு)
சுவாமிநாத பண்டிதர் 70
855, 454
செந்துறை மூத்து 178, 199, 224,
கோவிர்தசாமி
ce. எஸ். ஜி.)
285
செல்வக்கேசவராய: - மூதலியார்
கோவிந்தசாமி (மூ) 148, 181,
279
182
சென்னம்ல்லையர் 698, 900, 509,
கோவிந்தராசன் (மயிலை, சினி)
911
818
சேது சுப்பிரமணியன் (௪) 854
கோவிர்தராக (ரா) 47
Ge git பிள்ளை (ரா, பி) 150,
கோவிந்தராஜகோன்
(பு. மா)
377
௦9
சொக்கவிங்கள் (ராய) 755, 82
கோவிந்தராஜ தாசர் (௮) 677
சோமசுந்தர பாரதியார் (௪) 475
சகதேவ முதலியார் 49
சோமசுர்தரம் (எம்) 167
சக்கரவர்த்தி ஈயினார் (௮) 187,
சோமசுந்தர வுபாத்இதியாயர் 90
248
சோமேசர்
முதுமொழி
௪டகோப ராமா நுஜர் (s) 73
வெண்பா 898, 800, 505, 807,
சதாசிவம், சோ 809
*
314
சதாநந்தா 153
ஞானசம்பந்தன் (௮. ௪) 456
சபாபதி
மூதலியார் (ஈக்காடு)
தங்கமணி 828
132
தண்டபாணி சுவாமிகள் 278
சரவணப் பெருமாளையர் 87
தண்டபாணி தேகர் (௪) 54-67;
சாந்தக் கவிராயர்
(பிறைசை)
1
802, 816
தண்டபாணி
பிள்ளை, (ராசை,
சாமிசகாதையர் (௨. வே) 158
@er) 112°
சாரங்கபாணி (இரா) 558. 825
தமிழ் ஓளி 286
இதம்பரம் (சாமி) 1425, 487, 255
SiO panos கழகம் 888
சிதம்பரம் பிள்ளை (வ. ௨) 84,
திருக்குறட் குமரேச வெண்பா
113
மூலமும் உரையும் 806, 508
சிவசிவ வெண்பா ‘298, 300, 305,
இருக்குறட் சாரம் 244
809, 311
திருக்குறளும் ௪மதர்மழும் 248
சிவஞான
முனிவர்
298,
800,
திருக்குறளை
அதிகார
சொருப
805, 809, 311
சிவப்பிரகாசம்

சுகவனம்

295
சிற்பி 806
சீனிவாசன் (வ) 198

894,

சூசகழும்

குறளுதாரணமும்

திருக்குறள் அறம் 108
திருக்குள்,

அறம்,

(298

மணக்குடவர்
+

திருவள்ளுவர் நினைவு மலர்

சடும்

திருக்குறள் அறுபது கருத்துரை

திருக்குறள் இருநூறு கருத்துரை
திருக்குறள்

உரைத்

தொகுப்பு

திருக்குறள்

உரை

வேற்றுமை

54-60. 74, 75

(அறத்துப்பால்) 853, 855

திருக்குறள் எண்பது

கருத்துரை

துடிசைக் இழார், புனை 86
துரைசாமிப் பிள்ளை (ஒளவை ௪)
கபர்
அவிதமத திரிஸ்காரி, புனை; 347,
349
தெய்வப் புலவர் இருவள்ளுவர்

281

தெய்வப்

புலவர்

பெருமான்

திருவள்ளுவ சாயனார் 280
நடராசன் (பா) 659

989

திருங்குறள் எழுபது கருத்துசை
இருக்கு றள் ஐம்பது 47

SESE pe ஐம்பது கருத்துரை
3

திரத்குறள்

கதைகள்

50

824,

Busapt சங்க்ரகம் 845
'இருக்குறள் சாரசங்கிரகம் 848

மாணவர்

திருக்குறள்

ome

திரட்டு 44

மாணவர் நரகக்
பெருர்
திரட்டு 48
மாணிக்கம் (வ. சுப) 274
மாணிக்கவாசகர் (இ) 194
மாதவையா (௮) உரை, மொழி
977
மார்க்சசகாயஞ் செட்டியார்
(வா) 264

நடராஜன் (எஸ்) 198

மீனாட்சசுந்தர சிவை (௪) 174

நடேச உடையார் 85.1
நடேச முதலியார் (௮) 880
நல்லசாமிப் பிள்ளை (ஜே, எம்)

மீனாட்கெந்தரம்
245, 256

850
நவநீதகிருட்டிணன் (௮.௧) 169,
171, 282
நாரண துரைக்கண்ணன்

280

மூதற்

(த.

குமஞுண்மை

பொ)

அல்லது

முூதற்குறள் வாத கிராகரண
தூஷணி 849
மூதற் குறளும் தூற்பாவும் 804
Osh Goer oa 558, 854
vee குறள் வாத கிராகரணம்
84
மூதம்குறள் வாதம் 842

நாராயண சாமி முதலியார் (9. கு).
924
திருக்குறள் இறவு 951
நாராயணையங்கார் 808
திருக்குறள் நாறு
கருத்துரை
பட்டுச்சாமி ஓதுவார் (இ) 58-60
யுடன் 85, 40
மூதற்குறள் விருந்து 105
மூ.துமொழி மேல் வைப்பு 8.48
பத்தா
முதலியார் (௪. இ)
இருக்குறள் காட்குறிப்பு 266
(எஸ்.
கலியாணசுந்தரையர்,
887
திருக்குறள் பதவுரை 86
பரணி 106
திருக்குறள், பொன் மொழிகள்
கு. உரை)
மூத்து (மயிலை, வவெ) 744) 180
பரசுராம முதலியார் (டி. இ?
87
பரமூவ உபாத்தியாயர், வீ. 98
திருக்குறள் மன்றச் எறப்பு மலர்
மூத்துக்கிருஷ்ணன் (பு, ஆ) 880
முச்துஸாமி ஐயர் (வே) 518
பரமசிவன் பிள்ளை 844
340
முப்பால் ஓளி 270
பரிமேலழகர் உரை 02-60
திருக்குறள் Lor Br OF சிறப்பு
முருகேச முதலியார் 65
பழனியப்ப பிள்ளை (தி. பொ)
மலர் 9:42
மூருகேசர் முதுநெறி வெண்பா
84.85
இருத்குறள்
(மூதீதுக்
கதைகள்
(சோ. குமார வீரய்யா, உரை)
பழனியப்பன் (சாமி) 231, 234,
849, 976, 817
e41
திருக்குறள் மூலம் ie al
முனிசாமி (௧) 818
பாபூ (ர். orib) aeng 24
இருக்குறள் வீட்டின்பால் 950
முனிசாமி (வீ) 17, 188, 159,
பாலவர்த்தினி அச்சுக்கூடம் 97
திருத்தொண்டர் வெண்பா
160, 168, 175, 803, 287, 254«
பாலு (ஓவியர்) 268
(திருக்குறளா தாரணத்துடன்)
356-360
பால் (டி. எஸ்) ced
304
ராதாகருன்ணன் பிள்ளை (எம்)
பால் வண்ணன் 184
இருகாவுக்கரசு முதலியார்
207
பிவியார், புனை 228
ராமகிருஷ்ணய்யர் (டி. ஜி) 84
Heb yt a Cable cir 198, 210, 236,
திருமாவுக்கரசு மு தலியரர் (மணி)
ராமசாமி (ஈ. வே) 188
16, 72
6
ராமச்சந்திரன் (எஸ். பி) 559,
+ புவியரசு (௪) 2317
திருப்புல்லாணி மாலை 809
2a9g
திருவள்ளூவநாயனார் 140
புஷ்பரத செட்டி, ஊ 6
ராமையாதாஸ் (தஞ்சை) 888
இருவள்ளுவரின் கூ.றள் 64
பூவண்ணன்; புனை 888
ராஜகோபாலாச்சாரியார்
(கே)
திருவள்ளுவர் வாழ்க்கை
் பொதுமறை விளக்கம் 151
வரலாறு ere, 80
பொய்யாமொழி 488
283
ராஜன் (என். எம்) 50
திருவள்ளுவர் கதை
(வில்லுப்
பொய்யா மொழிக்குப் பொழிப்
ராஜாதி 198
புரை 142
1
பாட்டு) 86%
வச்சிரவேல் முதலியார் (௧) 8849
இருவள்ளுவர் சங்கம் 117
போறுக்கு மணிகள் கருத்துரை
வடமலை வெண்பா 897
இருவள்ளுவர் திரு உருவப் பட
யூடன் 266
ope
செட்டியார். (கோ)
வெளியீட்டு
விழா
இறப்பு
பொன்னுசாமி காட்டார்
(கா)
மலர் 947
82
வரதப்ப முதலியார் 588
திருவள்ளுவர் திருகாள் மலர் 338
பொன்னுசாமி முதலியார் 94
திருவள்ளுவர் மன்றம் 848
வரதராசன் (மு) 146, 754, 162
மணக்குடவர் 01-88
இருவள்ளுவன் 800
வரதராசன் (ஜி) 127
மதுரை
முதலியார் (கு) 17,
வழி வழி வள்ளுவர் 177 .
,தில்லைகாத நாவலர் (ம) 478
aol
பெரிய
இனகரமாலை 810
வள்ளுவ
நாயனாரும்
மருதவாணன் 246
இனகர வெண்.பா 910
மழைமலையடிகள் 189
புராணமும் 156

(புழலை) 801.

சடூச்

ந்ர்ற்பட்டி......அசுரவரிசை
வள்ளுவ நாயனார்--குற்ள் மூலம்
108
வள்ளுவ காயனார்---சருக்கம் 278
வன்ளுவம் 774
வள்ளுவரின் உள்ளம் 168
வள்ளுவருடன் ஒருநாள் 808
வள்ளுவரும் இளங்கோவும் 817
வள்ளுவரும் குறளும் 152, 184
வள்ளுவரும் 'திராவிடக்
கொள்
கையும் 254
வள்ளுவரும்
பரிமேலழகரும் :

. 188, 186
வள்ளுவரும் Rant rare
. 173
வள்ளுவரும் மகஸிரும் 256
வள்ள வரைக் காணோம் 159
வள்ளுவனின் காதல் நெஞ்சம்
242
வள்ளுவரும் காந்தியும் 87
வள்ளுவர் அரசு 251
வள்ளுவர் அறம் 280
வள்ளுவர் இல்லம் 872, 520 .

வள்ளுவர் இன்பம் 243
வ்ள்ளுவர் உள்ளம் 1060
வள்ளுவர் ஓரு துறைக் கோவை
813
வள்ளுவர் ஓரு
புரட்சிக்காரர்
166
._ வள்ளுவர் கண்ட. உயிரினங்கள்
825.
வள்ஞவர்
கண்ட
காதலர்
வாழ்க்கை 859
வள்ளுவர் கண்ட நல்வாழ்வு 196
வள்ஞளாவர் sort o1@ 244, 246
வள்ளுவர் கண்ட காடும் காமமும்

245
வள்ளுவர் கண்ட வாழ்வியல் 557
வள்ளுவர் கழகம் 886, 882
வள்ளுவர்
சாட்டிய
இல்லறம்
219
werent
காட்டிய வைதிகம்
eae

வள்ளுவர் காலம் யாது£ 768

வள்ளுவர் காவியம் 484
வள்ளுவர் கி, மூ.
நாலாயிரம்
112)
வள்ளுவர் குலமும் ௮வர்
வாய்
மொழியும் 158
வள்ளுவர் குறள் புகழ்மாலை 886
். வள்ஞவர் கொள்கையும் வடவர்
கொள்கையும் 158
வள்ளுவர்
சமணர்
என்னுங்
கொள்கை மறுப்பு 28
வள்ளுவர் சொல்லமுதம் 169, 171
வள்ளுவர் தந்த அறநெறி 887
வள்ளுவர் தர்த இன்பம் 285
வள்ளூவார் தநத
பொருளியல்
3

வள்ளுவர் தரும் வாழ்க்கை-இன்
பம் 288
வள்ளுவர் தனித்தன்மை

195

,

வள்ளுவர் திருகாட் கழகம் 8928 ,
வள்ளுவர் தெள்ளமுது 197
வள்ளுவர் நகைச்சுவை 800
வள்ளுவர்

நல்கும்

காமச்சுவை

_ வள்ளூவர்
நிழல்ட் 176
ளு

(233
வள்ளுவர் நினைவுநாள் மலர் 98589
வள்ளுவர் நினை வு மலர் 882 335
வள்ளுவர் நினைவு பலர் ப 89 45;
50.7
வள்ளுவர் நூல் ஈயம் 750
வள்ளுவர் நேரிசை 804
(ம. கோபாலூருவன்ணையா்,

கு. உரை)

வள்ளுவர் பேசினால் 175
வள்ளுவர்போல் வாழ்க 199
வள்ளுவர் மருந்து 876
வள்ளுவர்

வகுத்த அரசியல் 447

வள்ளுவர் வகுத்த
mb 218
வள்ளுவர் வகுத்த தெய்வம் 64
வள்ளுவர்

வகுத்த

ஈம்ராட்டுச்

சட்டங்கள் 660
வள்ஞவர்

வண்ணக்

ஈதைகள்

328
.
வள்ளுவர் வழங்கும் வாழ்க்கை
விளக்கு 516
வள்ளுவர் வழிப்பயணம் 808
வள்ளுவர் வாசகம் 198
வள்ளுவர் வாய்மொழி 174
வள்ளுவர் வாய்மொழி 27
வள்ளுவர் வாய்மொழியும் தெள்
ளிய உரையும் 197
வள்ளுவர் வாழ்க்கை
விளக்கம்
154
வள்ளுவர்

வாழ்த்தும்

ஆதிபக

வன் 525
வள்ளுவர் வாழ்ந்த தமிழகம் 225
»

6g

183

வாசவன் 478
வான்புகழ் வள்ளுவர் 194
விசுவகாத சாஸ் தரி (டி. ஆர்) 881
விசுவநாதன் (கி ஆ பெ) 179,
180, 184
வீரபாகு பிள்ளை (எம் இ) 750
வீரசாகவன் (கே)

110

ல

வீராசாமி நாயுடு (௪) 4
வீராசாமிப்

பிள்ளை

(எம்) 92

வெள்ளியம்பலவாண
முனிவர்
(கமலை) 812
வெள்ளி விழா மலர் 837 ©
வெள்ளைச்சாமி நாடார் (௪) 128
வேங்கடராமையா (கே எம்) 144
வேங்கடராம
சாஸ்திரி (வாம்
குடை.) 818
வேணுகோபால சர்மா (கே ஆர்)
84.7

வேதகிரி முதலியார் 68, 98, 99
வேதாசலம் (மா) &46
வேதாசலம் பில் ளை (சாகை) 548
வேலாயுதசாமி [தொ ப) 889
வேலாயுதம் (மு த) 444
வேலாயுதம்

பிள்ளை

(சாமி) 568 .

வேலு முதலியார் (செ மு) 70
வைத்தியநாதன், எச் 58
வைத்தியலிங்கம்;

3

இருஷ்ணசாமி பிள்ளை
வையாபுரிப் பிள்ளை (எஸ்) 810
Racer gor (@ ar) 61, 202
ஜெகவீரபாண்டியன் 506, 808
ஜெயின் (பிடி) 408

Aiyer (V V S) 370, 384
Appa Dikshitar 404

Appadurai (K) 214
Ariel (E) 395
Balasubramaniam (K M) 386
Beschius 394
Berwick 430
.Bibliography of Tirukkural
262
ros

Cammers (A F) 388

;

Chakravarthy Nainar 271, 380
Critical Studies in Kural #473
Damodaran Pillai 417
de Barrigue de Fontainieu 401

de Dumast (P G) 396, 397

Der Kural des Tiruvalluvar
390, 391
Deo tamulische Gnomen_ Dichter Tiruvalluvar 392

Diagoo (Gnana) 402

Divine pariah ; Kural pts
I & If 367
Drew (W H) Tr. 363, 366, 385 Economic Ideas of Tiruvalluvar 252
Ellis (F W) 362
Extracts from the Teroovaulavar Kuddal 361

Gopala

Kurup

(Vennikulam)

8

Gover (Charles E) 364
Govinda Pillai 416

Graul (Charles) 390, 393
Gundappa (L) 420, 421
Hasrat Suharwardy 415

Nasov (Yury) 403
India, Fleure 397

Jacolliot (Louis) 398, 400 ©
Jalayya

427

Kindersley (N E) 361
Kothandapani Pillai (K) 240
Krishnamurthi (A) 403
Kshemanand

Reahit 407, 410

௧௫௨

திருவள்ளுவர் நினைவு

Kural, Bengali 414
»
Burmese 429
»
English 361-387

4»

Fiji 430

»»

French 395-402

»

German 388-391

3
ஒ
»
»
»
>»
»»
s,
»
»
»
>»

Gujarathi 413
Hindi 407-411
Kannada 420, 421
Latin 393, 394
Malay 427
Malayalam 416-419
Marati 412
Russian 403
sanskrit 404, 405
sinhalese 406
Telugu 422-426
Urdu 415

மலர்

morale des pariahs d’apres
des extracts 396
Michael (S M) 372
Mind & Thought
of Tiruvallu var 214
Misigamy, Miss 406
Najnklal Choksi 413
Nalini Mohana Sanyal 414
Narasimhalu Naidu 423

Natarajan (B) 252

Niti Sudha 426
Pope (G U) 368, 383
Popley (H A) 374

[ரிற்சேர்க்கை
1965

வள்ளுவர் கூற

wr

வேரா

வாழ்ச்சையும்

18612; ப 100. சென்னை;

39

11; ப 85. பசுமலை:

ரூ. 0-81,
1956

பதிப்பகம்

.

சளோவியம்
187612; ப 58. வேலூர்,
இ.ராவிடன் பதிப்பகம், “ரூ. 0-50.
கண்ணப்ப முதலியார் (பாலூர்)
வள்ளுவர் கண்ட அரசியல்
சென்னை;

சென்டால் புச் டிபோ,

>
+

on virtue
Virtie & wealth

362
381

conference

Trivarga pradipika 422
Umyo Thant 429

Venkatakrishnan (M G) 411
Vaidyanatha Natha 422

புலியூர்க் கேசிகன்
தெம்பசம்;

நாலகம்.

ரூ. 200.

ரூ. 1-7,

நூலகம். ரூ. 2-00.

MUTHUSWAMY
Tirukkural in English
13 x9; p 100. Madurai;
Vivekananda Press.

1964

SRI CHARLES DE SELVA
Thirukkural in Sinhalese
21x 15; p 180. Colombo;
Sri Lanka Sahitya Mandalaya.
Rs. 5 00.

1966

SRIPATHY

கருணாநிதி (மு)

19% 12; ப 1289,

420

417

Tiruvalluvar 276
மழவன் kural

மணிவாசகர்

(ஏரல் அ)

பொய்யாமொழிப்

9

‘Mankind

168612; ப 128. சதெம்பாம்;

திருக்குறள் வச்ச வரலாறு
ரர

0

2

1பவியூர்க் கேசிகன்
அறிவாற்றல்

பி. எல். அருணாசல முதலியார்
பி.ரதர்.ஸ் ஞூ. 1-0,

262

(Mrs. T)

Thirivargamu 423, 424
Tirouvallouvar Kural 402
Tirukkural: a gem for each
day 369
Tirukkural Dharmabhaga 421

மணிவாசகர்

திருக்குறள் மூலம்

மலையப்பன்

Thangaswami (I D) 381

18612; ப 186.

சே. மூ. ௮. பாலசுப்பிரமண்யஞ்
செட்டியார். ரூ. 0-2,
்

ன

Sri Rama Desikar 405
Sunitikusumamala 404
Tamil Ved 410
Tamil Vedamu 425

பெண்மை

183612; ப 06, இருச்:

1950

Somasundara Bharati (S) '276

’ “Thirunavukkarasu
369

Purnalingam Pillai (M $) 373,

தமிழ்மறைத் தொண்டர்

-Shankar Raja Naidu 409

Thirumalai muthuswamy

377
Radhakrishna Sarma 426
Rajagopala Aiyangar 379
Rajagopalachari (C) 376, 387
Lamairesse (M) 399
Ramachandra Dikshitar 378
Lazarus 366. 385
Ramakrishna Pillai 419
Le livre de L’ Amourde TirouRamakrishna Tirukkural 419
vallouva Pt III only 401
. Ramulu Reddy 424
Le livre des devocres deRuckert (Friederich) 389
Tirouvalluvar Je divine
Sacred Aphorisms 372
Pariah 398
Sacred Kural of Tiruvalluva
Life of Valluvar; Kural 365
Nayanar 368
Maxims of Tiruvalluvar 384 Sacred Kural: Tamil Veda of
Maxims traduites des Courals
Tiruvalluvar 374
de
Tirouvallouvar
on la
Sadu padesa Sangrah 413

1939

Sane (P S) 412
Sethu Pillai (R P) 382

SASTRI

(S)

Sripadulu (Kural in Telugu)
18x 12; p 268.

Madras;

Author (184 Linghi Chetty St.)

|

நூற்பட்டி.... ..அகரவரிகை
1960

ஆதிரையான்

சேரிசை;

ப 79. காரைக்குடி]

அழகு பதிப்பகம். ரூ.1-24.
1962

குறள் நெறிக் கதைகள்
18x

12;

தமிழக

1966

uw 98,

மாலை

௮.ரசு. ரூ. 0-00,
அறம்
22

முனுசாமி (வீ)
திருக்குறளில் ஈசைச்சுவை
18%12; ப 145, சென்னை;
பதிப்பகம், ரூ. 8-00.

97

9

செந்துறைமுத்து

௪. நா: கழகம், ரூ. 6-75,

திருக்குறளார் புனை
18%12: ப 70.
௮சோசன்
வெளியீடு, நூ. 1,00.

செந்துறைமுத்து

இராமசாமி (ஆ.வெ)
இருக்குறள் தரும் உவமையின்பம்
198%12; ப 2984, காசைக்குடி
செல்வி பதிப்பசம், ரூ, 6-00.

திருச்குறள் தெளிவான உரை
18512; ப 200. சென்னை; வானஇ

இல்லைநாதன் (8)

வள்ளுவரைப்பற்
18912; ப 88. மாணிச்சம்

Sx

பதப்பகம், ரூ. 1-50.
சிவலிங்கனார் (ஆ)

ப.இப்பகம், ரூ. 1-7,

12; ப 182. சென்னை:

சோமசந்தரன் (அரு)
திருவள்ளுவர் பிள்ளை த.சமிழ்
189612; ப 77. பொன்முடி
பதிப்பகம், ரூ. 1-50;

TIRUKKURAL:
- LATION

CHINESE

21x 14; p Malaysia;
.
University of Kuala Lumpur
1968

திருக்குறள் கனிகள்

இலக்குமணன் (கே. எஸ்)

18% 12; ப 400, சென்னை;

திருக்குறள் வழிபாடு
. 1812, ப54; சென்னை;
ப.திப்பசம். ரூ: 1.00,

தமிழ் எமுச்சாளர் கூட்டுறவுச்

வானதி

குறள் முதுமொழிவெண்பாக் கொத்து
Tus

வெண்பாதால்கள் ௮டங்கெது

18612; சென்னை; சை, ௫, ழா.

கழகம். ரூ. 7-50.

92

இ

குள் தரும் குழர்தசை உள்ளம்

தமிழ்ப் புத்தசாலயம், ரூ. 2-50.

99

சை,

சண்மூகசுப்பிரமணியம் (மா)

சை.

சேகர்

வள்ளுவர் மூதல் பாரதிதாசன் வரை

”

சென்னை;

குறள்கூறும் சட்டநெறி
187412; ப 258, சென்னை;

வழிகாட்டும் வள்ளுவர்
1812; ப 120. சென்னை;
கலைமகள் காரியாலயம், ரூ. 1-50,

1967

;: 1613:

௪த்தானந்தபார தயார்
திருச்குறளின்பம்
18 x 12; u 244; சென்னை;
சை, 9. நா. கழகம், ரூ. 4௦00.

செந்துறைமுத்து
18%12; ப 188. சென்னை; கலைமகள்
காரியாலயம், ரூ. 2-00.

89

வெண்பா;

றா. சழகம். ரூ. 4.00,

சென்னை:

வள்ளாவர் வகுத்த

வடமலை

தின௪.ார வெண்பா, 18%12; ரூ, 4.00.
தொ 3 -முதுமொழிமேல் வைப்பு;
இருமலைச் கொழுர்து வெண்பா;
இருமலை வெண்பா 7; திருப்புல்லாணி

தள் நெறிச் காதலர்
18%12;

ச்டூ௨ ௨௫

குறள்வெண்பா நூற்கோவை 2, தொ,
தொ 1- வூவவெண்பா; தஇருச்
வெண்பா;

7-50.

பரிமேலழகர், உரை

இருக்குறள்

18 x12; ப 570, இருப்பனச்

தாள்; காசிமடம். ரூ. 2-2.
வழித்துணை வன்

அப்பாத்துரை (கா)
தஇிருச்குறள் மணிவிளச்சவுளை:2.தொ.
18612; ப 959; 060. சென்னை;
அலர்மேலு பதிப்பகம், ரூ. 40-00,

கொண்டர்
சக

சங்கம், ரூ.

வள்ளுவர்

திருவள்ளுவர்

18x 12; 4 191. இராதை
மடு. ரூ. 4-00,
இலக்குவனார்

வெளி

(A)

வள்ளுவர் வகுத்த அரசியல்
1812: ப 852. சென்னை;

் சாம்பா பஇப்பகம், ரூ. 6-00,

TRANS-

சூ.
[1]

திருவள்ளுவர்- நினைவு மலர்

௨

கன்னியப்பநாயக்கர்
இருக்குறள் உரையும் ஆங்லெமொழி

93

விசுவநாதன் (சா) (சாவி: புனை)
திருக்குதள் சதைகள்
138612; ப 100. சென்னை?

23

பெயர்ப்பும்

'

மங்கள நாலசம். ரூ, 2-00.

18%12- ப 987, சென்னை: வானதி
பதிப்பகம். ரூ. 10-00.

டூ

எஸ். பி, எஸ்.

மணியன், புனை

திருக்குறள்

திருக்கு

எஸ். ஆர். எஸ். ப.இப்பகம், ரூ. 150.

_ 8... வரதராசன் (மு):

NATESAN (V)

9௪

Tiruvalluvar’s wife and message
to the world

ள்காட்டும் சாதலா
18 x 12; ப 118. சென்னை; தமிழ்,
எழுச்சாளர் கூட்டுறவுச் சங்கம்.
ரூ. 250,

18x12; p 47. Madras, G. R. N:
&Sons:

அகரவரிசை

பிற்சேர்க்கையின்
அப்பாத்துரை

அறிவரத்தல்

(கர)

1967

1956-65

சோமசச்தரன் (அறா)
தமிழ் மறைச் தொண்டர்

ஆதிரையான்
1960 இிருக்குறளார்
இராமசாமி (௮. வெ),
1967 இருச்குறளில் ஈகைச்சுவை
இலக்குமணன் (கே. எஸ்) 1907 இருக்குறளின்பம்
இலக்குவனார் (௫)
1968 இருச்குறள் சதைகள்
கண்ணப்ப முசலியார் (பாலூர்) 56 திருக்குறள் கணிகள் கருணாசிதி (மு)
1956 இருக்குறள் தரும் உவமை
கன்னியப்ப சாயக்கர்
1968
யின்பம்
குறள்சாட்டும் காதலர்
1968 இருக்குறநள் தெளிவான
குறதள்கூறும் சட்டசெறி
1967
உசை
குதள்தரும் குழர்சை
் இருச்குறள் மணி விளக்க
உள்ளம்

1967

குதள்செறிச் சசைகள்

3962

குறள் செறிச் சாதலர்
குறள் முதுமொழிவெண்பா
காற்கொத்து
குறளோவியம்
குதள் வெண்பா நூற்சோவை

1960:

வுசை
திருக்குறள் வக்த வரலாறு

இருக்குறள்
வழிபாடு
,இருவள்ளுவர்

1907 திருவள்ளுவர் பிள்ளைச்
1956
தமிழ்
19017 தில்லைசாதன் (௪)
சண்முச சுப்பிரமணியம் (மா) 1967 புலியூர்க் சேகன்
சாவி
1968 பெண்மை
சிலலில்ச ஞர் (ஆ)
1967 மணியன், புனை
சுத்தானந்த பாரதியார்.
1967 மலையப்பன் (ஏரல், ௮)

செர்துறை முத்து.

1966

முனிசாமி (வீ)

wer சதைகள்

21514: ப 218. சென்னை;
வாசன் என்டர்பிளைசஸ், ரூ, 9-50:

183௩12; ப 280. சென்னை;

1967

வரதராசன் (மூ)

1989
1967
1966

வழிகாட்டும் வள்ளுவர்
வழித்துணைவன்
வள்ளுவரைப் பற்றி

1967

வள்ளுவர்சண்ட ௮.சஏயல்

1968
1966
1968
1967
1956

1968
1968

வள்ளுவர்
குறளும்
ஈ. வெ. ரா. வாழ்ச்சையும் ம்
பாரதித
முதல்
வள்ளுவர்
வரை
Fused
7
oj
வள்ளுவர் வகுத்த

Teor
1967
1968

1967
1967

வள்ளுவர் வகுத்.த அறம்
விசுவராதன் (சா)

1968
1950
1967
1968
1967

1967

1965
1965
1968
1950
1966

Muthuswamy

Natesan (V)
Sripadalu

Sri Charles de Selva

Sripathy Sastri (S)
Thiruvalluvar’s wife
Tirukkural (English)

”
95.

(Sinhalese)
(Telugu)
(Chinese)

1989

1966

1968
1965
1968
1966
1964

_ 1966
1968
1965
1964
1966
1967

Sas

க “உ
ரர

WW,

கட்டுரைகளின்
இதழ்களில் அவ்வப்பொழுது வெளியான
இப்பகுதியில் இலக்யெ
இதழ்களின் பெயாகள் சுருக்கமாகக் குறிக்கப்பெற்றுள்ளன.
பட்டியல் தரப்பட்டுள்ள.

அவற்றின் விரிவு ழே
ஆன போ
குமச
இத்
:
சவ சே
செசெ
செச்

கொடுச்சப்பெற்றுள்ளன.

ஆனந்த போதினி
குமரகுருபரன்
இத்தாச்தம்
இவசேசன்
செச்தமிழ்ச் செல்வி
செச்தமிழ்

குறளும் சிலம்பும்
தொ88

பம

அப்பளையங்கார் (நா)
செர், தொ 48. ப241-246
ஈத்தம்போற்சேடு என்னும் குறளாயை
தூ.பொ;தொஃ
ப18-25
Qasr 24

u 488-438

அப்பாத்துரை (௧௭)

இருக்குறள் பற்றிய சோவியத் மதிப்பீடு
செ. செ; தொ 88
ப804
,

அமிர்தலிங்கம் பிள்ளை

இருக்குறளும் கம்பரும்
செ.சே;தொ 7?
vu 481-498
@gr8
wu 804-311
திருக்குறளும் சேக்கிழாரும்
செ. செ: தொ8
ப5887-898
ப 401-418

திருக்குறள் அமைப்பு

Qe. @e; Osr 8

17-29

அரசஞ் சண்முகனார்
இருச்குறள் விசேடம்

வி.பா; சொ5

ஞானசம்பச்தன்
தமிழ்ப் பொழில்

நித் குவி
பிர வி
விபா
வித் பாது

நித்திலக் குவியல்
பிரசண்ட விகடன்
AIG
a sur Hi
fs Gurung

“வள்ளுவர் (கவிதை)
பிர. வி;தொ20
இஃ

ப17

அனந்தராமன் (சி ௮)

திருக்குறள்
@e. @e;

ஞான
தபொ

அருளரசன்

'அகத்திய லிங்கம் (௪)
செ.செ?

்

'

ப 152-154

அருந்ததி புண்ணியகோடி
வள்ளுவரும் பெண்மையும்
இருவள்ளுவர் இருகாள்' மலர்
1964
ப£
அருளம்பலம் (ச)
கம்பரும் வள்ளுவரும்
ப.4], 587
| செ.செ:௨தொ!।&

தொ 15, 84, 497

பாரதியும் பைங்குறளும்

குமர 1958
ஆதிநாத

மார்கழி ப2

பிள்ள

திருக்குறளும் திருவாய் மொழியும்

செ. செ;தொ 58]
uw 579
இருவள்ளுவர் திருவிழா
௪செ.செ; தொ 19 ப 191, 245

ஆலாலசு நீதரம் பிள்ளை (கா)

திருச்கு(ளாண்மை
Ag.

@sr9

u 871-880

் (௪)
ஆறுமுக முதலியார
ளும்

இருச்சுற
பரிமேலழகர் உரைச் இறமுடி
பேராசியர் டாச்டர் ரா பி சேதுப்பிள்ளை
வெள்ளிவிழா மலர் 1901
ப 315-321
இருச்குறளும் பொது

Qe. Ge, Ogr 18

கோச்கமும்

u 441

ஆறுமுகம் (மு)
கேண்மை

குமர 1961

ஐப்பட ப?

இரத்தின தேசிகர் (மு)
இருவள்ளுவர் மாண்பு
இவ. சே; தொ 18 ப199-200

இரத்தினம் (கா பொ)
இலனென்னும்

எவ்வம் உரையாமை

Qe. Qe; Ogr 17

1 569

ஈதல்

திருவள்ளுவர் நினைவு

௪௫௪

இருச்குறள் நூற்காட்டு
செ செ
தொ 31
u 820
இருச்குறள் மாகாட்டுச் தலைமையுரை
செ.செ;சொ27
ப505
திருவள்ளுவர் இருசாளும் அதனைச்
டாடும் முறையும்

&. Gur; @sr 29

1 25-28

இராமசாமி பிள்ளை (செ ரெ)
கள்ளும்

கொண்

இராம சுப்பிரமணியன்
@e.Qe;@sr6

u 721

த, பொ;தொ

Qe. Qe;

@sn 29

u' 185

செ.செ:;

தொ40

ப118-115

ஒரு இருக்குறளாரை

இராமநாதன் செட்டியார் (லெ ப ௧௫௬)

2

Annals of Oriental Research

@ar 18 u 44-49
இராமமூர்த்தி ஐயர் (ரெ)

ப 205-208

இராகவ ராமாநுஜதாஸர்
இருவள்ளுவர் சடவுள் வாழ்த்து
தொ€8

செய்ச்சன் பியறிசல்

ப120-124

வித், பாறு; தொ

இராகவையங்கார் (மு)
தொஃ4

ப.15-19; 49-52

இராமநாதன் (ந)

இருக்குறள் ஆராய்ச்சி

அருள்கெறியில் இருவள்ளுவர்
த.பொ;தொ582
wv 45-47
ஒழுச்சநெறியில் வள்ளுவர்

ப 350-355

இராசகோபாலன் (பு கோ)
இருவள்ளுவரின் சமயம்
இருவள்ளுவர்
ye 5

தீ. பொ;

தொ:52

ப 157-100

இராமநாதன் செட்டியார் (வே)

v 18.20

மெய்யுணர்வு
குமர 1900
பக்குனி

இராசசேகர நாயகர் (ஜா பா)

பூ

திருக்குறள் முதற்பா ஆராய்ச்சி
Qe. Ge; Oger 24 1 89

இலக்குமணச் செட்டியார் (சி) '

இராசமாணிக்கம் (ம)
வள்ளுவரும் உவமைகளும்
ஞீ
செ.செ;
தொ18
ப288,97

wu 88-94

விருந்தோம்பல்
Is. unm, @sr 38

இலக்குமணப் போற்றி
பொருட்பெண்டிர் என்னும் இருக்குறள்

செக்; தொஃ&

இராதாகிருஷ்ணப் பிள்ளை

வள்ளுவரும் நம்மாழ்வாரும்
இருவள்ளுவர் புத் 4
1947
ப 9.14
வள்ளுவர் வகுத்த

மனையறம்

செர்,

wu 108-112

Ogr 54

இருச்குறனாராய்ச்சி
செக்; சொ9
ப 118-116

இனியன்
இருச்குறளைப் பரப்பும் சீரிய வழிகள்
௪செ.செ;தொ27
ப21

இராம சங்குப் பாண்டியன்

ஈசுர மூர்த்தியா பிள்

வள்ளுவர் சண்ட அறிவு
கும.ர19686
சத். ப6

wer 1954

(பொ)

இருக்குறள் ௮இகா.ரமுறை சூத்திரம்

Qe, @e; @gr 2

இராமசாமி அடிகள்

u 90

ஈழத்துச் சிவானந்த அடிகள்

.

மயிலம் சிவஞான

wu 511-512

இளையதம்பி (௮ ௧)

இராதா தியாகராசன் (கருமுத்து)

மன்கஈலம்

புகழும்

.

இருக்குறள் இறப்பும் பொருள் இயைபும்

ஆதஇபக வன்

19417 wane

அன்ன தன்

வள்ளுவர் காள்

இரமணன் (கு)

வி.ப;

(தி பி)

வள்ளுவர் குறளும்

இராமநாத பிள்ளை (ப்)

ப 108

வள்ளுவர் வாய்மொழி
செச்: தொக
75, 105
வள்ளுவன் சொல்லே வேதம்
Qe.
@¢; Ogr 28 wv 296

ஹரி. இவா;

ப520

வள்ளுவர் ஐர் உயிர் நூல் புலவர்
Q@e, Ge; Gar 28
u 11,197

பூதீர்ச்கும் அமுதகரபி

கலை திபாவளி மலர் 1959

சூதும்

செ. செ; தோ 29
1 405
சனியிருப்பச் சாய்சவர் தல்
Qe. Ge; Oar 6 vu 273
இருச்குறள் பெறாமை

செ.செ,கொ24

©

திருவள்ளுவர் இருசாள்
கெ Qe; Oar 27
1 284
இருவள்ளுவர் இருகாள்
Ones சொ 49 542
தொஃ8
u 267
வள்ளுவர் காட்டிய வழி

மலர்

சுவாமிகள்

பூ 12-75

திருக்குறள் சண்டன

மணிவிழா

3

உரைக்கு

செ. சே; சொ 16 பு 174, 270

எதிர் உரை

குறள் கட்டுரைப்பட்டி
கந்தசாமி (சோ ந)

ஈசுரமூர்த்திப் பின்னை (ஆ)
(திருக்குறள்

பொது நாலா

திருக்குறள் பாயிரம்

7

செ.செ;
தொ40
ப187-140,
184- 189, 221-223

கும.ர 19509
அடி-கார்ச்திகை
ப8,7,9,5)9.
வள்ளுவருள்ளம்
சத்; தொ]18
ப 245-240

கந்தசாமிக் கவிராயர் (மு. ரா)
விருச்தோம்பல்
வித், பானு;
தொ5
ப178.178

“உலகநாத பிள்ளை (எல்)
வாசுயெம்மையார்

த,பொ;தொ8

கந்தசாமிப் பின்னை (௮)

u 35-40

ஒரு போலியுசை மறுப்பு
க.பொ;
தொ 12
ப418.418

எழிலி

பொருளாசையும் பொருட்பயனும்

திருவள்ளுவர்

கந்தசாமிப் பிள்ளை (நீ)
திருக்குறளும் உபரிஷதல்களும்
த.பொ;
தொம்
wu 379-387

புத் 5

1917 ஏப்ரல்
ப21-25
மருக்தென வண்டாவாம்
ருவள்ளுவர்
புத்
1947 பிப்ரவரி

யாச்சைக்கு

கந்தசாமி முதலியார் (டி'எஸ்)
&@ por
ச௪ெ.செ;
தொ868

ப 86 39

வள்ளுவர் வாய்மொழிச்

கணபதி

Osr9

கோடல்

wu 255, 533

கந்தைய

௪செ.செ;தொ

கணபதி

82

u 184

திருவள்ளுவர் முதற்குறள் விருத்தம்
செ.செ;

சொல்
ப௦

தொ5$

ப519

இருவள்ளுவர்

செச்; தொ 25

செ.செ:;

u 361-370

BGs we. பரிமேலழகர் விளச்சம்
செக்; தொட
ப105-100
சொ ர
ப419- 424: 611-615
@sr8
uw 89-91 சொ. 9 ப558-550
,இருவள்ளுவரும்

கம்பரும்

செர், தொ 5 ப 205-208
வூட்டரும் வள்ளுவரும் கூறிய அரசியல்
செட்; தொ22
ப 181-188
கதிரேசச் செட்டியார் (பண்டிதமணி
ஈம் பண்டைய நீதி தாலாிரியர்

தொ 18

ப844

க்ந்தசாமி
இருச்குறளாரை யாராய்ச்சி
Our;

ul

uo 179-180

கந்தசாமி (௪)
ஆன,
தி.

ip

போ;

௨0

மு)

தொடு

ப 121

காரழகன் (வேலூர்)
வள்ளுவர் கண்ட அரசியல்
க.பொ;
தொமை
vu 805 310
கிருட்டினசாமி நாயுடு (ஆ)
திருவள்ளுவரும் சங்கையாறும்

த. பொ;

னொ

கிருட்டினராசன்

்.

22

ப218-214

(கு

இருச்குறளில் HG ssor
செ.செ;

தொ38

ப118.117

கிருபான ந்தவாரி
திருவள்ளுவரும்

இருக்கு LOW

ருவள்ளுவர் இருசாள் மலர்
1964
oF 4
தவம்

,கஇருவள்ளாவர் இருகாள் மலர்
19638 ul

கிருஷ்ணசாமி (பி)

ந்து

Ox

ப 702-705
நி

ப103

கனகசுந்தரம் பிள்ளை (தி த)

கணேசையர் (A)
அர்தணர்்
று

செ. செ;

14

உண்டாலம்ம இவ்வுலகம்
குமரு
1960 வைகாசி
பக்
மலையும் மடுவும்
குமரு
1960 ஆவணி
ப

குறள்சடை

செ.செ?

தொ

கமலேசுவரி (ந சி)

கணபதி, முதலியார் (௪)

வள்ளுவர்

(௪)

கபசம்

(வே)

அச்சாணி ௮ன்ன
குமா 1958
சச்

s

பிள்ளை

இருச்குறளா.ராய்ச்சிொயொட் சேபம்
செக்; தொட
ப5209

(நாஞ்சில் கா)

திருக்குறள்

ப 865-806

வள்ளாவர் சஈல்கும் சமய வாழ்வு
செ.செ;,
தொ26
ப45

கண: பதி (எஸ்)
Os. Oe;

கடு

88

wu 617-620

குடம்பையும் புள்ளும்.
சித்;

தொ

82

w 373-378

௪௫௭

:

் திருவள்ளுவர் நினைவு மலர்

கிருஷ்ணமூர்த்தி ஐயர் (கே எம்)-

கோவிந்தசாமி (மு) புலவர்

அன்புடைமை
ஞான;

தொ

15; 10

வள்ளாவசின் மனோதச் துவம்
திருவள்ளுவர்
தொ
1940
ப 16.20
வள்ளுவர் பாட்டிக்காரர்

ப 28-27

கிருஷ்ணவேணியம்மாள் (எஸ்)
,தஇிருவள்ளவரும் பெண்களும்
செ.செ;
சொ]
ப Say

க.பொ;

பாவிகள்
இருவள்குவச்,

ஒரு திருக்குறட்பாக் குறிப்பு
@sa9

புச் 4

1947 பிப்ரவரி

ப 40-2

குப்புசாமி (மெ)
ஆ.இ பகவன்

தொ6

பிஜி மொழியில்

கோவிந்தன் (கா)
திருக்குறள் கட்டுரைகள்
செ.செ;
தொ 19
பு 185, 578
மணச்குடவரும் பரிமேலழகரும்
க.பொ;
தொ 1சி wu 261-269

ப800

@gr 14 1 65-68
கோவிந்தன் (பெ)

Gee par

Ogr 89

திருவள்ளுவர் சைவர்

uw 48-44

செ.செ;
தொ
சச்சிதானந்தம் (வி)

குமாரசுவாமிப் பிள்ளை (௮)
இருவள்ளாவச் பரிமேலழகருமை
Geé,
@aa7
wu 874-880

சங்குப் புலவர்
மேற்கணககின் மேனூல் இருச்குறள்

இருவள்ளுவர் சாஞ்ில் வள்ளுவன்
@e. @e;
@gr 27
wu 247
இிருவள்ளுவர்கால வாழ்க்கைநிலை
செம்;
தொ]
.ப 83-40, 86-93-

Qe.

wv 218-22)

குமாரையா
வள்ளுவர்

வாய்மை

கலரநிலையம்
சொகுஇி 2
ப 2061-2) 2891-2; 801-2, 321-2;
361-2

341-2;

குருசாமி (வி சா)

தொ

ஆன.

போ;

ஆன?

போ;

தொ.

ப 522-020

wu

509-512

பிள்ளை (பி சொ)

oo:

தொ2ஃ

இகழ் 12

wu 17-24

செச்;

தொட

ப206-211,

322-826,

885-391, 4438-449

சதாசிவ பண்டாரத்தார் (டி வி)

1, 433-441

கோபாலையர் (௮)
,திருக்குறளாராய்்௧௪
Qgr 8
47-54, 182-187;
288-291
;

GQar4

;
‘
என்னும் இருக்குறள்

இருக்குறளாராய்ச்

wu 578

19

ப8

சண்முகம் பிள்ளை

காட்டும் வழிகள்

தொ

1958 சார்த்திசை

சண்முக சுப்பிரமணியம் (மா)
குறள்கூறும் சஉட்டகெறி
செ.செ:.
Ger 39
vw 225, 276, 299,
944, 801, 439, 485, 545
@ar40
wu 85, 65, 105, 152, 209,
246, 347

as

குழந்தைவேலன் (கி சி)
வள்ளுவஞார்

wu 21-25

இருவள்ளுவர்

்

சொ

Gur,

சண்முகம்

ப. 800-402

வள்ளுவர் பெருமை

39

சண்கள்

Ges;

மாண்பு

ஆன. போ;

Ogr

(௪)

சண்முகம் (அ).
பொருட்பெண்டிர்

மூசற்குறள் விளக்கம்
ஞான;
தொ 16
ப 774-777
வள்ள வர் படைத்த சாதல்
ஞான;
தொ 18; 12
4 87-98
தொ 14; 8 ப 82-56
்
குழந்தை உடையார் (கி)
குறளின்

Qe;

சடையப்பன்

திருவள்ளுவர் கால இல்வாழ்வும் துறவும்
தொ51

ப815

வள்ளுவரின் சஉடவட்டன்மை
செ.செ.
தொ80
u 469

குமாரஸ்வாமி ஆச்சாரி (௪)

செர்;

wu 90.98; 181-187

( “ஐர்தவிக்சானாத்றல்?' குறிப்பு)

குப்புசாமி முதலியார்
-பரிமேலழகருரையும் இருச்குளும்
செ;
சொ]
ப25.29
*
குடரன்
்
Qe. @r;

ப 100-104, 157-198

கேோசவிந்தசாமிப் பிள்ளை (இ)

குணச்சந்திரன்

இவ. சே

தொ22

225-299;

இளம்பூரண அடிசளும் மணக்குடவரும்
செர்; தொ4£
ப 152164
இருவள்ளூவரும் ஞானவெட்டியும்
செக்
தகொ18
ப]1711

சதாசிவம் (மு)
திருக்குறளாக்குப் பல உரைகள் எண்!
செ. செ: “இன
80
ப890-801

குறள் கட்டுரைப்பட்டி
ச்த்திய வாகீசுவரையர்
இருச்குறளையங்கள்
செக்; தொ28
ப.$815
சந்தானம் (ந)
ச்குறள் விளக்கம்

@uor,

காமும் வள்ளுவரும்

ud

கலைமகள்;

சந்திரசேகரன் (கர ௬)
பனையும்

ஞான;

தொ

16

வள்ளுவரும் குதளும்

தொஃ9

ப129-186

சரவண

ப0608-000; 706-110

ஆறுமுக முதலியார்

இருக்குறளும் சமயமும்

சத;

தொ8

ப156-100, 199-208

சரவண முதலியார் (அ மு)
திருவள்ளுவரும் வேளாளரும்
செ.செ;
தொ]18
பக்

சாமி (பி.எல்)
இருகுறட்
Ge. Qe;

பொருண்மை
தொ 28
o 419

குலுகத்தரித்த குறள்
செ.செ

தொட

ப5223

செ.செ;.

தொலி

ப581

வள்ளுவர் வழிவக்த வள்ளல்

அர்சணரென்போர் யாவர்?
செ;
தொ20
ப328-22ம
நால்வகைச் காண்பதறி a}
Qe. @e;
Osrl2
u 823

(வ ௨)

தொ

ப

456-462

சிதம்பரனார் (துடிசைக்கிழார் ௮)

திருக்குறள் மானத்இற்கு அழகு

செ.செ:;

தொ.17

ப$

161

.இருவள்ளுவர்

செ.செ
சொ]18
இருவள்ளுவர்

u 455

Qe. @e;,

தொ

ப 535,

@Qsr16

ul

15

725

சிவகுருநாதன் (இ)
அரியன

Ge, Qe;

பத்து

OQsr12

u Ald

சிவசூரியநாராயண பிள்ளை

வள்ளுவர் இருசாள் மாத வுத்தரமே
Aa, Ge;

OQsr8

u 282

இருச்குறள் பரிமேலழகர் உரை
இருவள்ளுவர் இருசாள் மலர் 1968

ப8

இருகச்குறட் கவிதைக்கேணி
தொட

ப91

இருவள்ளுவரும் கபிலரும்
are
Ben lb
ப ணம்
வள்ளுவரும் வண்டமிழும்
@e. @e;
Qgr 24
u 455
வள்ளுவன்: என் காதலன்

Qe. Qe,
தொ80
u 347
வள்ளுவன் என் தோழன்

G@gr 80

u 119

வள்ளுவன் என் பிள்ளை
௪. செ,
தொ!
ப]

சிதம்பர நாதச் செட்டியார் (௮)
இருவள்ளுவர் உலஇனர்க்குத் தரும்
தொ?

சிறுமறை (குட்டிக் குறள்)
த. பொ;

தொ

1925-20

ப 418-420

சிவலிங்களார் (ஆ)

சிங்காரவேலன் (சொ)

செய்தி
செ.செ;

ப 78-62

சிவப்பிரகாசம் (சுகவனம்)

சாம்பசிவன்

செ. செ

1982

சிவஞானத் தம்பிரான்

சாமிநாதையர் (டி வி)

செ.சே;

uw 3

,இருவள்ளுவர் இருக்குறள் பாயிர
ஆராய்சி
த. பொ? தொ
ப 282-287, 820-884,
447-455
்
இருவள்ளுவர் இருக்குறள் பாயிர
ஆராய்ச்
கடபொ

சம்பந்தன் (௧)
மனைமாட்டு
ஞான;
தொ320

தொம்

சிதம்பரம் பின்ளை
ப 178-762

பிள்ளை (டா்பன்) ௪ மு
சட்பொ;

இருச்குறளும் சிலட்பஇகாரமும்
செ.செ்
தொ 81
ப]161,281
அரசாட்௪
இருவள்ளுவர் இருசாள் மலர் 1904

சிதம்பரநாத முதலியார் (டி கே)

199 es

இனையும்

ட்க்டுள்

-

ப.170

பொச்சுவாக் க
@eé,
தொ52
சீனிவாசன்

ப81-82

(பூ)

இருக்குறளும் காமத்துப்பாலும்
ஆ.போ;
தொ 18: ப11-12

சீனிவாசையங்கார் (டி சி)
இருவள்ளுவர் கூறும் அரசியல்
செட்; தொ4!
ப61-92
இருவள்ளுவர் தணனிச்றப்பு
செக்
தொ4?
ப25-60
சீனி வேங்கடசாமி

(மயிலை)

சேவாசத்தில்
இருக்குறள்
செ.செ:;
தொ 18 wu 451
இருவள்ளுவர் கூறிய பொருட்செல்வம்
செ.செ:

23

u 457

்

௧௫௮.

திருவள்ளுவர் நினைவு மலர் -

சழந்தரமய்யர் (ஜி)

சுப்பிரமணியம் (பி எஸ்)

கடுவு நிலைமை

ஊக்சநுடைமை

@g.@s718

wu 179-189

செர்;

சுந்தரதூர்த்தி (எஸ்)
7

_ சப்பையா

தொ

14: 7

wo 9-1?

புதி

1947

wu 16- 20

சுந்தரம் (வீபகா)
அஇபசவன் வடமொழிப் புணர்ச்சயொ?
செ. செ; தொ 88
ப 876-860
வள்ளுவர் வழங்கும் மொழி தல்
செக்
OQgar dT
wu 862-3875
சுந்தரராஜ

ஐயங்கார்

இருச்குறட்சாலச்து ௮. சசியன் முறை

செக்

தொட

ப 155.
மதம்

ஞானபோதினி;

தொட

ப 102-106

குந்தரேச வாண்டையார் (வை.
சவி யின்பம்
குமரு
1959 மார்சஹி
u 6
மனித வாழ்ச்கைக்குப் பயன்படும் ல
குறட்பாக்கள்
Grier,
தொ 15
ப.488-408
வான் இறப்பு
குமர;
1959 பங்குனி
ப
,இிருவள்
ரும் உளதநாூலும்
As;
gn D
ப 170-175
உள நாலும்

சுப்பிரமணிய பிள்ளை (கோ)
இருவள்ளுவரும்

ஞான;
தொ 18; 9-12
1954 ப 1921,
9-12, 41-44, 52-55
ஞான தொ 15; 8-11
1956
wo 285-241,
216- 230, 25. 362, 420-422, 483-487,
570- 575, 645- 649, 739- 745) 805-810
ஞான

தொ

் வள்ளுவர்

16
தொ

சுப்பிரமணியம்
வாழ்ச்கைத்

குமர;

ப 620-028,

718-716

வனப்பு

த.பொ;

ty

ப 258-261

(கை)
அுணைசலம்

1960சித்திரை

செ.செ;
சுவாமிநாத

தொ5

ப8ஃ

பண்டிதர்

தென்புலத்தார்
௪௫;

சொ8

ப 188-140

சூர் தேவதாஸ்
,இருச்குறள் ஆராய்ச்
s Gur,
Ogr al
u 246-2
குற்ளுச்குப் பாமாலை
Qe. @e;
@gr 88

uw 229

செ.செ:.

ப41

வள்ளுவத்தில் மருத்தவம்
Ge git

பிள்ளை ரா

பி)

பாரதியும்

டாக்டர் ஆர் சே சண்முகம் செட்டியார்
பதாம் அண்டு நினைவு மலர்
1052
u 294-298

சேதுராமன்
,இருவள்ளுவர்மீது அருட்புசழ்
Osa

87

naTB 514

பாரதியார் (௪)

இருவள்ளுவர் காலமும் இரு வையாபுரிப்
பிள்ளையவர்கள் கொள்கையும்
செரு

@er45

wu

21-30

'சோமசு ந்தரம் பிள்ளை (கே)
இிறச்குறஹசலிய Qs Sapen p
& Gur;
@Qsr13
uw 64-68,

91-97,
தொ

255.260
10

s. பொ.
229-285

uy 470-476

தொ

12

ப

171-182,

சோமசுந்தரம் பிள்ளை (ம. நா)
திருக்குதளை எடுத்தாண்ட சங்கப்
புலவர்கள்
த.பொி
தொ 14
ப1.6, 88.40
தொழுதெழுவாள், தொழமுதெழுவார்
உரை
#.Qur;
@ar6
wo 148-157
சோமசுந்தரம் பிள்ளை (நா)
திருக்குறளின் மாண்பு
க.ரச்சைக்

ப 5.

தொடி

வள்ளுவரும்

சோமசுந்தர

OF செ
தொ 1]
பட்
திருவள்ளுவர்
செ. செ
தொ2
u 281
இருவள்ளுவர் இருக்குறள்
செ. oes தொட
ப579
பொதுமறை விளச்கம் இருக்குறள்
மணிமாலை;
தொ]
19385
சாவுக்கரசரும்

செ.செெ
தொ 12
ப148
வள்ளுவர் மனைமாட்சி

@e.@s;

சுப்பிரமணிய பிள்ளை (கா)
திருவள்ளுவரும்

ப151

காட்சியவர்

கெத்துறை முத்து

சு ந்தராசாரியார்
இருவள்ளுலர்

பிள்ளை (வ)

ஜவகைக

சுந்தரமூர்த்தி
நாயனார்
இயற்கை புகட்டும் அறிவுளை
இருவள்்;

wu 811-318

இருவகைச் செல்வம்
செ.செ:
சொ12

வள்ளுவர் வைப்பு

ஞான?

GQsr4

கட்டுரை

சினைவு மலர் 1988

வெள்ளிவிழா

பச் 92-110

201-208

3

குறள் கட்டுரைப்பட்டி
சோமகந்தரன் (பி மா)

சன்றி

குமர;

குதளில் ஒன்று

@e.@e,
@sr 38
குறளில் இரண்டு
செ.செ?;
தொ 88

wu 471-477

தொ88

செ.செ;

தொ?

ப981

குறளில் ges
@e.@e;

Ogsr 39

தொ809

ப.281, 825

குதளில் எழு

Qe. @e;

Ggr 39

ஞானசம்பந்தன் (௮

மலர் 25 இதழ் 8

வாயுறை

வாழ்த்து

ஞான?

தொ

17

ப 89-95

ப 522-020

திருஞானம்
உண்ணற்க
குமரு
1900 புட்டாசி

u 129

குறளில் ஆறு
செ.செ;

இத்;

ப.557-500

குறளில் சான்கு

1958 ஆவணி, ஐப்பசி, சார்த் இிகை

ப5,5, 7
நிழல்
குமா;
1955 அனி
ப5
வள்ளுவரும் பண்பும்

wu 506-508

குறளில் மூன்று
செ. செ;

௧௫௯

ப&

திரு நாராயணையர்

u 459

இருவள்ளூவரைப்பற்றிய சல குறிப்புக்கள்
செர்;

ச)

குறளில் உவமைகயம்

இரு வள்ளுவர் இருகாள் மலர் 196%

ப2

தொ?

ப251.-211

பரிமேலழகர் உரைப்பாயிரம்
செம்; தொஃ4
ப 156

தசரதன் (மா கி)
ஆறாதே சாவினால் சுட்ட வடு

திருநாவுக்கரசு முதலியார் (மணி)
இவரோ முதற் பாவலர்
இருவள்;
4g 2, 1946
ou 8

தண்டபாணி

திருப்பதி (ஏ வே)

ஆன. போ?

தொ5860

(நாகை

ப588

சொ)

சூறள் தர்சோன்

இருக்கு.றள் விருத்தியுரை

செ.ஃசெ; தொ29
849, 3897, 461
தண்டபாணி

ப177, 201, 929,

சுவாமிகள்

திருவள்ளுவ காயஞார் ப.இிகம்

செ.செ;

தொ89

ப]

தமிழ்மறைத் தொண்டர்
இருக்குறளில் ஒர் அகப்பை
செ.செ;
தொ]?
wu 34
தாமரைக்கண்ணி
உவமை வெறியும் வள்ளுவர் கெறியும்
இருவள்;
புத் 1. 1946
ப11-16

தாமோதரன் (தஞ்சை கோ)
அன்பு நெறி
குமர;
1958 giv

திருவள்ளுவரின்

செ.செ;

uo 8

ட்.
ப527

திருஞானசம்பந்த முதலியார் (மணி)
இருக்குறளின் தனிப்பெருமை

செ.செ.

தொ 18

ப548

திருஞானசம்பந்தம் (௮ தா ப).
இன்சொல்லும்

ஞான;
தக்கார்

ஞான:

வன்சொல்லும்

தொ149

ப 40-48

தொ 15;2

ப 151-160

u 816

ப 3
ப.2

துரைசாமி (௧ மு)
சவெப்பிரகாசரும் இருக்குறளும்
குமர:
1961 மார்கறி
ப5
வழிகாட்டும் வள்ளுவர்

உயரிய கோக்கங்கள்

தொ19

@sr 80

துரை அரங்கசாமி (மொ அ)
சயவரைச் கூடாதருள்
இருவள்ளுவர் இருராள் மலர் 1908
வறுமை வேண்டுமா : செல்வம்
வேண்டுமா £
,இருவள்ளுவர் இருசாள் மலர் 1904
ஆதிபகவனை அறிச்து போற்றுக
Annais of Oriental Research
Qgsr16
u 1-22

குமர;

oe
' தாம்ஸன் (எம் எஸ் ma
இருச்குறளை மொழிபெயர்த்த ஆங்கிலேயர்
செ.சொ;
@sr 88
uo 123-125

தியாகராசா (அருள்)

செ.செ.

1961 பங்குனி

பட

் துரைசாமிப் பிள்ளை (ஓனவை ௪)
ஊழ

ழ்வினை

மயிலம் சவஞான
மணிவிழா மலர்
1954
w 51-59
வள்ளுவர் சண்ட

செ;

ட நடராசன்

தொ 51

சுவாமிகள்

இன்பம்

ப 148-148

(மூ)

அன்பு
குமர;
1958 ஐப்பசி
ஒழுக்கம்
குமா;
1958 ஆவணி

ப4
ப

நடராச தேசிகர் (மு)
தேவர் குதளும் மூவர் தமிழும்
ஞான; தொ 18, 9-10 ப22-34,

14517

4௬௦

திருவள்ளுவர் நினைவு

நடராஜ

பின்னை (௮)

நெல்லைச் சித்தன்

திருவள்ளுவர் சிக்சனை
@e.@er;
GQgrl4
ப57

நடேச

வள்ஞவனே

@é.@e;

கவுண்டர் (கு)

ஒரு குறள்

வசே;

தொ$8

ப3214215

தரசிம்மன் (ஆர்)
குவள்ளாவர்

அறிக்கை

இருகாவுச்கரசரும்

சித;

ப .48.க்க்

நாராயணசாமி குமா)
பரிமேலழகரும் சிவஞான முனிவரும்

திருக்குறளும் தமிழரு

பஞ்சாக்ஷர ஐயர்
பாச்சாப்பும்

செக

wu 858

தொ27

நாராயணன்
பி.வி;

(நடேச)
தொ26

நாராயணன்

அனுபவம்

இ21

ப 18-19

பரிபாடலும்

நாராயணையங்கார்

(திரு)

பரிமேலழகருரைக் இறம்

GQgr 31

wu 217

கழக
?

7-9

wo 5-8
wu 6-8

முதலியார் (பா ரா)

வள்ளுவர்

ப 346-850

காலம்

தொ 8

ப279, 858, 887, 441

பரமசிவான ந்தம் (௮ (9.

வள்ளுவர் வகுத்த அற

பழனி

மலர்

1008

ப1

முதலியார்

திருக்குறட் சிறப்பு

Oger 21

ws 206-215, 225-229

பஷீர் (௮ ௮)

வள்ளுவத்தில் உவமை

செர்;

Annals of the Oriental Research
@sr3
1938

செம்;

1947 95
1947 ஏப்

8. @u0;

(வி)

திருக்குறளும்

yo 4
yg 5

திருவள்ளுவர் Goan

க்கம்

ப 245-966

வள்ள வர் பெற்ற

1946
wu 6-7
1947 mer
wu

செ.செ;

தநாராயண கந்தரம் (ஜெ)
செரி;

ச் 1 ஈச்ேர்
u 9-10

சிவசகே;
தொட
பரமசிவம் (கு)

முதலியார் (சி கு)

சாற்சு

1946

திருக்குறள் கடவுள் வாழ்த்go

சாஞ்சில்வேள் ௮ல்லது வள்ளுவன்
செ.செ
தொ 16
ப572

வள்ளுவர்

ப66-68

ys 2
புத்

பரமசிவ
(பொ)

இருக்குறளும் ஈற்றிணையும்

நாராயணசாமி

(௪)
ஏமாப்பும்'

தொ12

இருவள்
Bones

மணச்குடவரும்
ப 161-166, 221-222.

Osr35

ué 13-15

பத்மநாபன் (கா ஏ)
இறைமாட்சி

நாராயண சாமி ஐயர் (சித)

செ.செ;

ப92

திருவள்ளுவர் புச் 2, 51946

மயிலம் சிவஞான சுவாமிகள்
மணிவிழா மலர் 195
ப 110-112

பாரதி

தொ?

நெல்லையப்பர் (பரலி ௬).

திருவள்ளுவரும்

நாராயணசாமி

ப 15, 66, 101, 471

செ.செ,
தொ5
ப 1189
அஇிருவள்ளுவரும் ஆண் பெண் ஒற்றுமைத்
தொடர்பு நிலையும்

:

129-192,

தல்ல குற்றாலலிங்கம் பிள்ளை (இரா கு)

பரிமேலழகரும்
செக்;
கொ50
271-276

19

இருக்குறள் முதற் குறிப்பு

செ.செ;

காலம்

செக், சொ
ப 81-86,
181-188, 213-220

தொ58!

தொ

பச 5-6

நமசிவாய முதலியார் (சா)
திருவள்ளுவர் இருசாட் சழச

u 184

செ.செ
தொ 18
ப1851
திருக்குறட் பாயிரச் சருத்து
செ.செ;
தொ$8
ப 187, 412
இருச்குறளில் சைவ சமய உண்மை
செ.செ:
தொ 18
wu 489

முதலியார் (கா)'

தெய்வத் தமிழ் மறை
இிருவள்ளுவர் புச் 5, 197

மீண்டும் வாராய்

Qsr 81

நதெல்வையப்ப பிள்ளை (மா வெ)

சேச்இழாரில் இருவள்ளுவர்
மயிலம் வஞான சுவாமிகள்
மணிவிழா மலர்
1954
ப 76-84

தமசிவாய

மலர்

தொ5&

பாண்டித்துரை த்தேவர்
,இருக்குறளைப்பற்றிய

செரி;

சொ]

சயம்

ப247-257
(பொ)
கதைகள்

ப 887-802, 448-444

பாப்ளி (எச் ஏ)
இருச்குறளேப்பற்றிய

செ.செ;

தொ?

மதிப்புரை

ப&09

குறள்
பாலசுந்தர குருக்கள் (௮)
, கசூறள்தர்த வள்ளுவர் குர்தகுச்.த.ரா
தொ588

ப482,

பாலசுப்பிரமணியம்,

வல்லை,

ஒரு குறள் எடுச்சு பெரிய

OFA
S SES
பொன்விழா

பாலசுப்பிரமணியம்

பூவராகம் பிள்ளை (௮)
திருவள்ளுவர் நூல்ஈய ஆராய்ச்சி
தூ. பொ;
தொ]
ப 57.ற்க்
இிருவள்ளுவர் நூல்சய ஆராய்ச்சி
@Qeé;
Ogr 23
wu 158-160

பிஏ
ப 187-140

(கே எம்)

வள்ளுவர் பிள்ளை ச்சமிழ்

இருவள்ளுவர் இருகாள் மலர் 1964

பாலசுப்பிரமணிய

ul

சிவிகை பொறுகத்தாரும் ஊர்க்தாரும்
ஞான;
சொட6
ப1-14
்
முதலியார் (ம)

தென்புலத்தார்
சித்;

தொ£

ச.பொ;தொ24

பொன்னுசாமி

ப.95-900

பாலசுப்பிரமணியம் (கே எம்)
மூப்பாலில் முத் இப்பால்
இருச்ி தமிழ்ச்சங்கம் மணிவிழா மலர்
1958
பச் 86-80
பாலதண்டாயுதபாணி (தெ ப)
வள்ளுவர் சாட்டிய வ
செ.செ.
நொ32?
ப18%5

பாஸ்கரன் (தொ

பொன்னையா (வ)
இருச்குறள் பொன்னுரைப் பகு இகள்
ப916,

58-02, 85-02,

97-100, 155-156, 161-184,
851-366
தொ
ப 67-72, 99-104,
181-186, 175-188, 259-260,
299-804, 810-820, 888-880

முதலியார்

பாலசுப்பிரமணிய

(எம் எஸ்)

வள்ளுவரும் பல்லுயிரும்
செ.செ;
சொட
பக

405,

வடிவம்

1955

பிள்ள

குழலினிது யாழினிதென்பர்
@e.@s;
Ogsr6
u 657

மசா சமாஜம்

மலர்

ERS

பூரணலிங்கம்

செ.செ!
தொ 584
ப241
,இருவள்ளுவர் சமணரா

செ.செ:
511, 549

கட்டுரைப்பட்டி

251-264,
114-116,
273-278,

நாய்க்கர் (பா வே)

இரண்டால் குறள் உரை
செ.செ;
தொ 15
ப.885

திருக்குறள்
செ. செ;

தொ

14

ப 506

மகாலிங்கம் (ஏ)
கம்பனும் வள்ளுவனும்
செ.செ;
தொ28
ப.441

மகாலிங்கம் (டி என்)
ஒரு குறளை

குமர;

மு)

1960 சார்ச்திகை

u 5

குடம்பை என்னும் சொற்பொருள்
விளச்கம்
ஆ போ?
@gsrl10
ப 188-192
இருவள்ளுவ சாம விளச்கம்

மகாலிங்கம் (வடிவை ஆ)
ஒரு குறள்
செ.செ:.
தொ 18
ப 186

இருவள்ளுவர் மதவாராய்ச்சி
அ. போ;
தொ9
ப11-15

மணியம் (௧ ௪)
இருக்குறளில் சமுகாய வளர்ச்சி
செ.செ;
தொ80
ப508

ஆ. போ;

தொ9

ப141-148

பிஸ்ரீஇருவள்ளுவரும்

சாக ரட்டீசும்
'இருவள்ளுவர் இிருகாள் மலர் 1908

-u 38

புருடோத்தம நாயுடு (பு ரா)
வள்ளுவர் கூறிய

பண்டிதமணி
மணிமலர்

கஇிரேசச்

1941

ப 160-182

குமர;

புன்னைவன நாதன்

திருவள்ளுவர்

செ,

செ:

தொ

ப811-514

(இரா)

ள் சாட்டும் ௮றம்

குமர;

1958 பாட்டா

வள்ளுவரும்

செயல்

1959

செட்டியார்

கயவர்

தொம்

பஃ4

மதுரைச் சிவம்

புவனேசுவரி (ஜெ)
எண்ணமே

த.பொ;

மதனகோபால்

வாய்மை

மு

_ மணிவாசகன் (கி)
மச்சளே போல்வர்

மார்சறி

ப4

வள்ளலாரும்

தொ

16

ப 286-293

மலையப்பன் (ஏரல் ௮)
பரவுகிறது பாப்புல்கள்

(பு சி)

காள்

27

ஞான;

uw

475

இருவள்;

புத்

1947 ஏப்

ப 94-30

க௬௨

திருவள்ளுவர்

மறைமலையடிகள்

திருக்குறள்
ஆ. போ;

தொ20

வெ. நே;

ப894-8096

OQgr9

மாணிக்கவாசக

ப 1217

ஞான;

ப;7-18

தொ

10,6

1959

ஆனி

முத்தையா முதலியார் (ஆ

வே)

தொ

ப

912113

முருக சரவண பவன்

வள்ளுவன் கூறிய வாய்மைகள்

புத் 1, 1946

மயிலம் சிவஞான சுவாமிகள்
மணிவிழா மலர் 1954
ப 188-151

ப20-28

(ப

முருக இலக்குவனூா£

வளம்

1960

பங்குனி

1960

இருவள்ளுவர் புகழ்ப் பூ ர் தண

ப!

பிள்&£

செ.செெி

(அ)

சித்திரை

பிறனில் விழையாமை

1908

இருக்குறள் அதிகாரப் பிறழ்ச்சி
செக்:
தொ 1
wo 88-41

PELE OK கருப்பொருள்
தொடு

தொ

15;1

கெறியும்

ப29-32

முத்துலெட்சுமி அம்மான்
கேடில் விழுச்செல்வம்
ஞான;
தொ]
ப 529-533

18

ப 204

சஙுக்காலதது

அறம்

குமா;

ஆடி

1901

படு

முருகேச முதலியார் (புரிசை)

அன்றம் இன்றும்

முத்துத் தம்பிப் பிள்ளை (ஆ)

முத்துலெட்சுமி
வள்ளுவரும் வாழ்க்கை

தொ

முருகநாதன் (௮)

பர

இருவள்ளுவர் இருகாள் மலர்

ஞான;

பிள்ளை (பொ)

ருவள்ளுவரின் உவமைத் இறன்
கலைமகள்:
கொ9
ப 464-409

ப2

முத்துசாமிப் பின்னா (ஜி எம்)

செக்

நூல்

ப51-50, 75-79

அன் ஞா

முத்துக்குமாரசாமி
பயன் என்னி
குமர:

ப402

முத்தைய முதலியார் (ஏ எஸ்)

முத்துக் குமாரசாமி
குமா;

18

இருவள்ளுவர் சமயம்
செ.செ;
தொ 14
ப251

த;

தொஃ

முத்து (மயிலை சிவ)

இலக்கிய

தொ

Oger yous smh பிதிர்
தேவர்களா
அல்ல மச்கட்பகு இயினரா

மாட்டு

திருக்குறள்

இருவள்;

சயவாமை
தொ9
ப149.15&

பிள்ளை (ஞி

முத்தையா

முத்தரசு (பொ)

சவரிமா

ப106, 885, 529,

தேவர் (எஸ் ஏ)

செ,செ;

பிள்ள (பொ)

குமார;

wu 272-275

,இருவள்ளுவர் ஒரு பொருளாதார

(அ)

விவே;பா;

u 525

முத்தையா

பொருட் பெண்டிர் என்னும் இருக்குறள்
செர்;)
தொஃ
ப.484-480
இருச்குறள்

தொட

591, 673
Qgr 16
ஐர்மனை
வ. கே

ஊக்கமும்

ஞான;
தொ]12,9
இருச்குறளாராய்கச

Qar§

செ.செ;

முத்தையாத்

wv 245, 331, 341

முதலியார் (முத்து சு)

சோம்பலும்

முத்தைய

(௮)

_ முத்தையா (ஏ எம்)
இருவள்ளுவர் ஒரு ம.ரதூற் பே. ரா௫றியர்

தென்புலத்தார் வரர் ?
Ags;
Os73
wu 217-280
தென்புலத்தார் wari?

மாதவையர்

பிள்ளை

செய்ர்சன்றியறிதல்

ப1])509

@e.@s;

மலர்

முத்தைய

இருவள்ளுவரும் இருச்குறளும்
௪செ.செ.
தொ ]18
wu 478
இருவள்ளுவர்
செ.செ:.
தொ 18
ப550

Qsr lt

நினைவு

ப2

இருக்குறளில் சில அரிய கருச் த்கள்
எத்;
தொ21
1951
ப118-118

முனுசாமி ஆச்சாரி (எம்)
இடும்பை

செ.செ;

தருவன

தொ

மேரி மாசிலாமணி

12

கான்கு

-u 271

அம்மையார்

வள்ளுவர் காட்டிய அருள்கெறி
செ. செ:
சொ
82
0 4,17, 488
வள்ளுவர் காட்டிய அன்பகெறி

Qe, Os;

Gr

382

u 41, 105

மோஹனராமன்
(பெரா)
வள்ளுவரும் பெொ்னாட்ஷாவும்

ஆன,

போ;

தொ388

ப 710-118

குறள்

கட்டுரைப்பட்டி

௧௬௩.

விபுலானந்தர்

ரசபதி
கட்டளைக்கல்

இருவள்ளுவர் இருசாள் மலர் 1964

ப $

& Our;

இருச்குறள் கடவுள் வ pss
ப 181-184
விவே.பா; 'தொஃ4
ஆட்டியும்

காதல் மாட்சியும் அச்சொல்

செக்,

“
ப8
1958 கார்த்திகை
குமர;
இர்தனைச் செல்வங்கள்
ப8,6
1950 வைகாசி, ஆனி
குமர;

@s.@e,

ப௦686

ப 87-89,,109-110,

நாட்டார் (ந மு)
தொ 1

wu 429-431

வேதாசலம் (மா)

இருக்குறள் sae

இன் பப்பேறு

கோச்கச் குழையும் விருந்து:
இருவள்;

வரதராசனார் (மூ)
2
ைச்கொத்து:1957
நூலும் வாழ்வும்

திருக்குறளில் சங்க இலக்கிய

தொ28

மணம்

ட

ரூவள்ளுவர் காட்டிய பொருளாதாரம்
இருச்சி தமிழ்ச்சங்கம் மணிவிழா மலர்
1958
ப 118-121

வளவன்
குறளோவிய விளச்சங்கள்
கலை தீபாவளி மலர் 1960

விஜய சரஸ்வதி (௪)

அம்மையார் கண்ட
குமர;
1959 of
ச்ச்சுப்பொய்சை
குமர;
1902தை
இ. ரி--௨௧

1947

்
1947

வள்ளுவர்

ப3

ப.9609

"வரதராஜன் (ஜி).

புதம்

*பரச்து கெடுக?
இருவள்;
புத்8

ஆன.

ப38

ப 32-33

wu 85-87

கண்ட

போ;

உவமைகள்

1952

தொ

88

ப 552-564

வையாபுரி (ர)
்
பரிமேலழகருரையும் வவெப்பிரசாச
சுவாமிகள் பாட்டும்
செ.செ.
தொ40
u 259-264
வையாபுரிப் பிள்ளை (எஸ்)
வள்ளுவர்

செச்;

இருகாள்

தொ28

இருவள்ளுவர்

செக்

தொ49

பரிமேலழகர்

செம்;
இல்லறம்
ப$

எப்

வைத்திலிங்கம் (எஸ் எம்)

ts 27-82

இருவள்ளுவர் இருகாள் மலர் 1968

344, 440,

வைத்தியநாத சுவாமி

௪,பொ;
தொ:8
ப9-18, 887-347
ஒரு குறளுண்மை விளக்கம்
Qe. @e;,
தொ
ப289, 855

ள்

ப.201,

தொ28

செ.செ.

479, 545

வரத நஞ்சைய பிள்ளை (௮)

செ. செ:

wu 829

தருவள்ளுவரும் சமரச சன்மார்ச்கமும்
செரி;
தொ10
ப484
“சத்தம்போற் சேடு! என்னுங்
குறளுரை ஆராய்சி
த,பொ; ,சதொ2
ப60-08
வள்ளுவர் சலித்துறை
்
g.@ur;
Osrl
wu 431-433
வள்ளுவர் வாய்மொ
செ. செ,
தொஃ5
சி 82

மாண்புடைமை

தொ20

5

(சச்சம்போற் கேடும்)

157-159

4)

Ggr 23

தட பொ;

வடிவேல் முதலியார்

வசந்தா (ப)
மனைத்தச்ச

wu 89-95

ஒரு குறட்பா

இருவள்ளுவர் இக்தனை மலர்தரும்
இன்பத்தேன்
@e. Ge;
Gag 30 uw 537
வள்ளுவர் கண்ட. தக்கார்
குமர?
1960 வைகாசி
ப

ஞான;

தொக

வேங்கடசாமி

தொ51

wu 207-218

பகு த்தான் சொகுத்த அண்மை

வடிவேலன் (த)

செ.செ;

@gr6

வெள்ளைவாரணன் (௧)
இளம்பூரண அடிகளும் மணக்குடவரும்

;

(யாழ்ப்பாணம் த)

திருக்குறள் மாண்பு

ப177

திருக்குறள் முதல.இகா.ரமும்

திருச்சிவபுரத.து.த் திருப்ப இகழும்

ராகுவேந்திராச்சார்

வடிவேலன்

திருக்குறள் மட்டி
௪செ.செ;
தொ10

தொ]

ப 181-189
காலம்

ப5-17
ட்

wu 237-244

ஸ்வர்ண வெங்கடேச தீக்ஷிதர்
இிருக்குதள் பெருமை
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த இன்பம் ( மலர் 1560 ன் 97
வள்ளுவர் மீண்டும் ம்யிலை வந்தால்
(படங்களுடன்)
saree விசடன் தீபாவளி மலர் 1957
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CHANDRAMOULISWARAR (R
Thiruvallavar’s political ideologies <
Annamalai University;
Prof. C. S. Srinivasachari
61st Birthday celebration Volume

pp 47-54,

The Tamilian Antiquary
VolI£ Nol,
pp 73-81,

1913

POPE (GU)
Notes on the Kural of the Tamil poet
Tiruvalluvar.
_

Indian Antiquary

V7. 1878 p 220-224
_V8. 1879 p 305-309
“V9. 1880 p 196-199
V10. 1881 p 352-355

RAGHAVA IYENGAR (M)
Some new light on the author of the
Kural
Prof. K V Rangaswami Aiyangar
commemoration

இருச்குதள் மாசாடு

த

The Kural
The Tamilian Antiquary
VolIt No 1, pp 53-81, 1913

Volume p 403-407

' RENGANATHAN (K)
Three pearis from Tirukkural
Annamalai University Magazine

March. 1961
SUBBAROYAN

்
(P)

Tirukkural; a treasure house of wisdom
Thiruvalluvar Thirunal Malar

1963 pp 2

THANI NAYAGAM, (XAVIER)
The Thirukkural and Greek Ethical
Thought
Dr. R P Sethu Pillai,
Silver Jubilee commemoration

Vol 1961

pp 73-80.

The life of Thiruvalluvar
Siddhanta Deepika
Vol VI Nol
pp 4-6, 1902
The Ethics of Kural
Siddhanta Deepika.
VolT p 37-43. 1897

திருக்குறட்
[மதுரை

சிந்தனை

திரு. கி. பழநியப்பன்]

.
திருக்குமளிலுள்ள 199 அதிகாரத் தலைப்புக்களை முழை பிமழாது அமைத்த ஏழு
சொற்றொடர்களைக் கொண்டதே. இக் கட்டுரை.
இருவள்ளுவப் பெருந்தகையாரின்
அரிய
கருத்துக்களை ஓரளவு சிந்தனை செய்ய இது பெரிதும் துணைபுரியும் என்பது உறுதி.]
கடவுள் வாழ்த்தொடு,
வான் சிறப்பும் நீத்தார் பெருமையும் உணர்த்து,
அறன்
வலியுறுத்தி, இல்வாழ்க்கையில் வாழ்க்கைத் துணை நலமும் மக்கட்பேறும் பெற்று, அன்புடைமை
யொடு விருந்தோம்பி, இனியவை கூறி செய்ந்தன்றி யறிந்து, தடுவு நிலைமை தவருது, அடக்கத்

துடன்,

ஓழுக்கமுடன்,

புறங்கூறாுது,
வாழ்வோமாக,

பயனில

பிறனில்

விழையாது.

சொல்லாது;

பொறையுடன்,

தீவிணையஞ்சி,

அழுக்காறாது,

ஓப்புரவறிந்து;

வெலஃகாது,

ஈகையுடன்

புகழ்பெற

,
இல்லறவியல்.

அருளுடையராய்ப்
புலால்
மறுத்துத்
தவம்
மேற்கொண்டு, கூடாவொழுக்கமும்
கள்ளாமையும் கடிந்து; வாய்மையுடன் வெகுளாது, இன்னா செய்யாது, கொல்லாது, திலையாமை
யுணர்ந்து துறவு மேற்கொண்டு மெய்யுணார்ந்து அவாவறுப்போமாக.
துறவறவியல்.

3
அ ஜளழியல்.

ஊழின் பெருவலி உணர்வோமாக.
4

இறைமாட்சியுடன்

கல்வியின் சிறப்பையும்

கல்லாமையின்

குற்றத்தையும்

அறிந்து,

கேள்வியும்
அறிவுடைமையும்
பெற்றுக்
குற்றங்
கடிந்து,
பெரியாரைத்
துணைக்கொண்டு,
சிற்நினஞ் சேரர்து,
செயல் வகை தெரிந்து,
வலியும் காலமும் இடனும் அறிந்து, தெரிந்து
தெளிந்து,
தெரிந்து விளையாடிச் சுற்றம் தழுவி,
பொச்சாவாது செங்கோன்மையால் கொடுங்
கோன்மையின்றி, . வெருவந்த
செய்யாது,
கண்ணோடி,
ஓற்றாடி,
ஊக்கமுடன்
மடியின்றி,

ஆள்வினையுடன் இடுக்கணழியாது

ஆட்சிபுரிவோமாக.
அரஇயல்

வினை

அமைச்சும் சொல்வன்மையுங் கொண்டு வினைத்தூய்மை,
வினைத்திட்பம் உடையராய்
செயல் வகை தெரிந்து, தூதுமுறை அறிந்து, மன்னரைச் சேர்ந்தொழுகிக்¢குறிப்பறிந்து

அவையறிந்து
அவையஞ்சாது,
படைமாட்சி, படைச்செருக்குடன்

நட்பு

விலக்கிப்,

தெரிந்து,

பேதைமை,

உட்பகை

சூது இவை

நீக்கிப்,

நாடு,
அரண்
உடையராய்ப் பொருள் செயல் வகையறிந்து,
நட்பிற்குமுன் நட்பாராய்ந்து, பழைமை பேணி, தீநட்பு, கூடா

புல்லறிவாண்மை,
பெரியாரைப்

இகல்

பிழையாது

இன்றி,

பகைமாட்சியும்

பெண்வழிச்

சேருது,

பகைத்திறனும்

வரைவின்

மகளிர்,

நீக்கி மருந்தும் ஓம்பிச் செயல்படுவோமாக.
அங்கவியல்.

குடிமை

செல்வத்தின்

போற்றி,

காத்து,

மானம்

குற்றமறிந்து,

நல்குரவு

இன்றி,

பெருமை

சான்றாணமையுடன்

நாணுடைமையுடன்

இரவு,

பண்புமுடையராய்,

குடிசெயல்

இரவச்சங்களின்

வகை

கூறுபாடு

தெரிந்து,

அறிந்து

வாழ்வோமாக,

நன்றியில்

உழவிளைப்

கயமை

இழித்து
--ஓழியியல்,

தகையணங்குற்று, குறிப்பறிந்து, புணர்ச்சி மகிழ்ந்து நலம் புளைந்துரைத்து, காதற்
அலரறிவுறுத்திப் பிரிவாற்றாது படர்மெலிந்திரங்கி,
சிறப்புரைத்து;* நாணுத்துறவுரைத்து,
புலம்பி, கனவு நிலை
கண்விதுப்பழிந்து,

யுரைத்துப்

பசப்புறு பருவரலால் தனிப்படர் மிகுந்து,

பொழுதுகண்டிரங்கி,

உறுப்பு நலனழிந்து,

நினைந்தவர்

நெஞ்சொடு

கிளந்து நிறையழிந்து,

குறிப்பறிவுறுத்திப் புணர்ச்சி விரும்பி, நெஞ்சொடு புலந்து, புலவியும்
அவர்வயின் விரும்பி,
வாழ்வு
களவு கற்பு எனும் இன்ப
கொள்வதே
ஊடலுவகை
புலவி நுணுக்கமும் அறிந்து,
என்பதை

அதிவோமாக.

காமத்துப்பால்.
ல

குறள் முச்சீர்
[வ. சுப்பையா
அடக்கம் அமரருள் 'உய்க்கும்
செல்வத்துட்

அருளிலரர்க்கு

அவ்வுலகம்

இல்லை

அவையறிந்து

ஆராய்ந்து

சொல்லுக

இல்லாரை

எல்லாரும்

கண்ணிற்கு

தனையது

சுருக்கத்து

மக்கள்

ஆணி

உயர்வு

அறம்
விடும்

ஆங்கில்லை ஊன்தின்

பவர்க்கு

அருள்கெடுத்து அல்லல் உழப்பிக்குஞ் சூது
என்பும்

உரியர்

பிறர்க்கு

ஆதி பகவன் முதற்றே உலகு

“ஆருதே
இல்லை

நாவிஞற்

ஓழுக்கம்

சுட்ட வடு

இலான்கண்

வேண்டும் உயர்வு

மெய்தீண்டல்

உடற்கின்பம்

ஈகை
பிறவாமை

நாற்சீர் மணிகள்
-[வ. சுப்பையா

அன்புடையார்

கண்ணோட்டம்

வறியார்க்கொன்று ஈவதே
வேண்டுங்கால் வேண்டும்

குறள்
அருளாட்சி

அணிகலங்

செம்பொருள் காண்பது அறிவு
சொல்லுக சொல்லிற் பயனுடைய
்' தன்நெஞ்சு அறிவது பொய்யற்க
நன்றிக்கு வித்தாகும் நல்லொழுக்கம்
நெருநல் உளஜஷொருவன் இன் நில்லை
பண்புடையார்ப் பட்டுண்டு உலகம்
பணியுமாம் என்றும் பெருமை
பிறப்பொக்கும் எல்லா உயிர்க்கும்
பெருக்கத்து வேண்டும் பணிதல்

எள்ளுவர்

அகத்தானாம் இன்சொ லினதே
அடங்காமை ஆசிருள் உய்த்து

பணிதல்

கண்ணுடையர் என்பவர் கற்ரோர்
கேடில்விழுச் செல்வங் கல்வி

உண்ணாமை வேண்டும் புலாஅல்
உருவுகண்டு என்ளாமை வேண்டும்
உள்ளத்

உடைமை

ட இறுத்தார்க்கு ஒருநாளை இன்பம் ,

இலனென்று தீயவை செய்யற்க
உடையர் எனப்படுவது ஊக்கம்

உழுவார் உலகத்தார்க்கு

உடைமை

எல்லார்க்கும் நன்றாம்

செல்வம்

அழக்கொண்ட எல்லாம் அழப்போம்
அறத்தால் வருவதே இன்பம்
அறன் எனப் பட்டதே இல்வாழ்க்கை
அறிவுடையார் எல்லாம் உடையார்
அன்பின் வழியது உயிர்நிலை
ஆகூழால் தோன்றும் அசைவின்மை
களைவதாம் நட்பு
வருங்கால் நகுக

பிள்ளை]

உள்ளம்

அருட்செல்வம்

இடுக்கண்
இடுக்கண்

ாடணிகள்

பிள்ளை]

கீழிருந்துங் கீழல்லார் கீழல், லவர்
கேளாரும் வேட்ப மொழிவதாஞ் சொல்
கொள்ளற்க சொல்லேர் உழவர் பகை
சான்றோர்க்குப் பொய்யா விளக்கே விளக்கு
சான்றோர் பயனில சொல்லாமை நன்று
சிறியர் செயற்கரிய செய்கலா தார்
சிறுமைதான் குற்றமே கூறி விடும்
சிறுமை

உயர்வு

பலசெய்து

சீரழிக்குஞ்

சூது

இன்னாதே கல்லார்கண் பட்ட திரு
உணர்ச்சிதான் நட்பாங் கிழமை தரும்
உகவி செயப்பட்டார் சால்பின் வரைத்து
உய்வில்லை செய்ந்நன்றி கொன்ற மகற்கு
உறங்கி விழிப்பது போலும் பிறப்பு
ஓருவன் புறங்கூருன் என்றல் இனிது
ஓழுக்கம் உயிரினும் ஓம்பப் படும்

செய்தக்க செய்யாமை
செய்யற்க சான்றோர்
செல்வரை எல்லாருஞ்
சொல்லற்க சொல்லிற்

தன்றீத்தும் ஒருவுக ஓப்பிலார்' நட்பு
கற்றபின் நிற்க அதற்குத் தக

முயற்சிதன் மெய்வருத்தக் கூலி தரும்
வன்மையுள் வன்மை மடவார்ப் பொறை
விண நலம் வேண்டிய எல்லாந் தரும்
"வெஃகாமை வேண்டும் பிறன்கைப் பொருள்

காலத்தால் தக்கது அறிவதாம் தூது
காவாக்கால் தன்னையே கொல்லுஞ் சினம்
-[முச்ச்மணிகள்

227 இல்

98-ம்,

யானும் கெடும்
பழிக்கும் விளை
செய்வர் கிறப்பு
பயனிலாச் சொல்

மாந்தர்க்குக் கற்றனைத் தூறும் அறிவு
முகத்திரண்டு

புண்ணுடையர்

கல்லா

தவர்

முகந்திரிந்து நோக்கக் குழையும் விருந்து

சாற்சர்மணிசள்

174 இல்

38-ம் இக்சே

காணப்பெழும்.]
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ஒரு பூரட்சி
[டாக்டர் மு. வரதராசனார்]
_

விற்பனையாகியுள்ளன
ண்ட. a
AG டாகடர் வரதராசன் எழு.

: டாக்டர் மு. வரதராசனார் 1912
ம்
அண்டு
தோன் றியவர்.
- பிறந்த ஊர் வட ஆர்க்காட்டைச்:
- சார்ந்த திருப்பத்தூர்.
முறை
யாகத்

சிப்

தமிழ்

பயின்று

பட்டங்களைப்.

(வரதராசனார்

ஒரு

திய * திருக்குறள் தெளிவுரை”

ஒன்றே.
இதுவரை
3,50,000
படிகள் விற்பனையாகியுள்ளன.

ஆராய்ச்

இவர் எழுதியுள்ள *ருவள்ளா..

பபற்றவர்.

பல்கலைக்

கழகம்! என்று இரு. வி. க. வினால்
_. பாராட்டப்பெற்ற இவர் இன்று
சென்னைப் பல்கலைக் கழகத்தின்
. தமிழ்ப் பேராசிரியராகப் பணி

பம்

அன்றாட வாழ்க்கைக்குத். BGS
குறள் .கருத்துக்கள் எவ்வாறு
துணைபுரிகின்றன
என்பதை .
விளக்கிக்காட்டுகிறது. இதுவள்
ஞவரின் உள்ளக் கடக்கையைத்
தெள்ளத் தெளிய எடுத்துக்காட்
டம் ஓர். lg semen Bre.

்

ட்

-

் os . கற்பு நெறியைப் போற்றாமல் பொருளாசை

கொண்டு. ஆடவரை

நாடி. வாழும்: ம்களிர்

எல்லா

எல்லாக்

நாடுகளிலும்

காலத்திலும்

பழங்காலத்தில் அத்தகைய

மகளிரின்.

. வயிற்றில் பிறந்த மகளிரும் அதே. வகையான
வாழ்க்கையை நடத்துதல் இயல்பாக இருந்
த்து. ஆகவே, அவர்கள் ஒரு குலம் ஆயினர்.
- அவ் வாழ்க்கையே குலத்தொழில்
எனவும்
கருதப்படலாயிற்று,

தொல்காப்பியனார்காலத்

. திலும் சங்க நூற் காலத்திலும் அவர்கள் பரத்
-தையர் என்று குறிக்கப்பட்டனர். இற்பரத்தை,
_ சேரிப்பரத்தை, காமக்கிழத்தி எனும் சொற்கள்
-உரையாசிரியர்களால் ,ஆளப்பட்டன.
கணி
'கையர், பொதுமகளிர், விலைமகளிர் என்னும்
சொற்களும் பிற்காலத்தே

சங்கநூற் காலத்தை அடுத்து எழுந்த

என்ற

திருக்குறளில்

சொல்

அதிகாரத்தின்

இயக! உள்ளது.” அந்த அதிகாரத்தை
உள்ள பத்துக் குறளில் ஓரே ஒரு குறளில்

மட்டும், அதன் முற்பகுதி அமைந்துள்ளது. ....
வரைவிலா”?

(வரைவின்

அவூர்களைக்

தஸைப்பாய்

மகளிர்?

குறிப்பதாய்,

உள்ளது.

ஓர்

ஒரு

வனுக்கு உரிமையாதலின்றி. ஓழுக்க வரையறை

என்ற

அடை

'கொடுத்து

௮ம்

மகளிரைக் குறிப்பிடுகின்றார். மற்ற

இன்பது

குறட்பாக்களிலும்

ட.

சன

த

உள்ளன.
ட்
jae

ஆய் தாடியார் ' ae

உயன்தாக்கப் பண்புரைக்கும் பண்பில்

மகளிர்! ண

=

பொருட் பெண்டிர்?
- “பொருட் பொருளார்??
( பொதுநலத்தார்??

.

தகைசெருக்கிப் புன்னலம் பாரிப்பார்?
பிறநெஞ்சில் பேணிப்

ee 22
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6 இருமனப்-பெண்டிர்.??

திருவள்ளுவர்

அமைத்துள்ள

இந்த

யின்றி வாழ்தல் பற்றி அப்பெயர் அவர்களுக்கு

ஒன்பது தொடர்களும் ௮ம் மகளிரின் இயல்பு

இடப்பட்டது.

களை எடுத்துரைப்பனவாக

முந்திய

௮ச் சொல்

நூல்களிலும்

திருக்குறளுக்கு
ஆளப்படவில்லை;

பிந்திய
நூல்களிலும்
போற்றப்படவில்லை,
திருவள்ளுவர்
இந்தப் புதுச் சொல்லைப்
படைத்து அதிகாரத்தின் தலைப்பும் . ஆக்கியது

திரி]

A

a

. *இஅன்பின் விழையார் பொருள்விழையும் .

அவர்களைக் குறிக்க

- வழங்கலாயின.
நூலாகிய

—
2

டவர் அல்லது
வாழ்க்கை விளக்.
Sh) THD) நூல் மக்கஞுடைய-

தமிழ்
esau
நூல் ஓன்று
இலட்சக்கணக்கான படிகள்

உண்டு.

:

உள்ளன.

இல்லாதவர்கள், . பொருளே
கொண்டு. . உறவு. - கொள்வோர்,

அன்பு

நோக்கமாகக்
' கிடைக்கும்

பயனுக்கு ஏற்ற அளவு அன்பு கா ட்டு ே
நல்ல பண்பு
இல்லாதவர்கள்;
்
—

2

திருவள்ளுவர் நினைவு மலர்

பொதுவாகத்
செருக்குக்

தம் அழகை

விற்பவர், அழகால்

கொண்டவர்கள்,

போற்றத்தகாத

சிறுமையவாகிய
அழகையும்
இன்பத்தையும்
தருவோர், நெஞ்சில் வேறொன்றை
விரும்பி
உறவு கொள்வோர், மாயத் தன்மை--வஞ்சம்-உடையவர்கள், ஒரு நெறியில் நிற்காமல் இரு
வகையாகப்
பொருளுக்காகவும்
இன்பத்துக்
காகவும்

வேறுபடும்

மனம்

என்று
அவர்களின்
துள்ளார்.
ஏதோ

ஓரு

உடையவர்கள்

இயல்புகளை
-

காரணம்

பற்றி

உரைத்
அவர்

தம்

காலத்தில் பயின்று வழங்கிய ஒரு சொல்லை-பரத்தை என்ற சொல்லை--இந்த அதிகாரத்
தில் வழங்காமல் விட்டார். வேண்டுமென்றே
வேறொரு
சொல்லைப் படைத்து,
அதையும்
ஓரே குறளில் குறிப்பிட்டுச் சென்றுள்ளார்.

-.கற்பொழுக்கத்தில் அமைந்த ஆறு பிரிவு

களுள் ஐன்று பரத்தையிற் பிரிவு.

ஐந்திண

QYSES TIN
மருதத்தின்
உரிப்பொருளாய்
அமைந்தது பரத்தையிற் பிரிவின் காரணாமாக
திகழும் ஊடல். இவ்வாறு தொல்காப்பியத்
திலும்
சங்கப் பாட்டுக்களிலும்
அமைந்து
இலக்கிய
மரபாகப்
போற்றப்பட்டு
வத்த
பரத்தையிற்
பிரிவைத்
திருவள்ளுவரின்
காமத்துப்பால் குறிப்பால் புலப்படுத்துகிறதே
அன்றி,
வெளிப்படையாக
விளக்கவில்லை.
ஆனால், ஊடல் பற்றி விரிவாக--கற்பனை நயம்

திரம்ப--மூன்று

அதிகாரங்கள்

அமைந்துள்

ளன.
புலவி, புலவிநுணுக்கம், ஊடலுவகை
என்னும் மூன்று அதிகாரங்களும் திருவள்ளு
வரின் புலமைச் சிறப்பை
விளக்குவனவாக
உள்ளன.
ஊடல் பற்றி இவ்வாறு சிறப்புற
விளக்கும் இத்த முப்பது குறட்பாக்களிலும்,
பரத்தையைக்

மகளிர்?

என்ற

காணமுடியவில்லை.“

அதிகாரத்தில்

ரைக் காணமுடியவில்லை;

வரைவின்

கண்ட

மகளி

அந்த அதிகாரத்தில்

௮ம் மகளிரைக் குறிக்க வழங்கிய சொற்களும்
இந்தக்
குறட்பாக்களில்
இல்லை.
இந்த
முப்பது
குறட்பாக்களில்
பரத்தை
என்ற
சொல் இல்லையாயினும், அதன் தொடர்பான
வேறொரு சொல் உளது. அது *பரத்த' என்ப
தாகும்.
“*பெண்ணியலாா
ஈண்ணேன்

எல்லாரும் கண்ணீன்
* பொதுஉண்பர்
பரத்தின் மார்பு.??
(1311)

இந்தப் பரத்த' என்ற சொல், வரைவின்
மகளிரை--பர த்தையரைக்--குறிப்பது அன்று;

மகளிரைக்
குறிப்பது அன்று.
Qr ஆண்
மகனை--தலைவனைக்--குறிக்கும் விளியாகும்.
இலக்கண
இலக்கியங்களில்
பயின்று
வழங்கிய பரத்தை என்ற சொல்லைத் திருவள்
ளுவர் ஆளாமைக்கும்;
எதிர்பாராவகையில்
பரத்த' என்று ஆண்மகனைக் குறிக்க. வழங்
கினமைக்கும் காரணம் என்ன? திருவள்ளுவர்
இலக்கிய மரபைப் புறக்கணித்தார் என்றோ,
மறந்தார் என்றோ கூறல் இயலாது.
திருக்குறளில் * உழவு”
என்ற
அதிகா
ரத்தில் உழவின் சிறப்பு எடுத்துரைக்கப்படு

கிறது.

உழவு

உரியதாகும்.

மருதநிலத்திற்குச்

அங்கு

வயலும்

வயல்

சிறப்பாக

சார்ந்த

இடமும்
ஆசிரியரின்
நினைவுக்கு
வருதல்
இயல்பே ஆகும். ஆயின், உழவு என்னும்
"தொழில் பற்றிக் கூறும் இடமாதலின், அகப்
பொருள்
பற்றிய
தொடர்களுக்கு
அங்கு
இடமே

இல்லை.

அவ்வாறு

இடமில்லாதிருந்

தும், மருதநிலத்தின்
கருப்பொருள் ஆசிரி
யரின் நினைவுக்கு வருகிறது.
அந்த இலக்கிய
மரபு நினைவுக்கு வரவே, கிழவன்” புலந்து"
*ஊடி* என்ற மூன்று சொற்கள் ஒரு Gor
பாவில் அமைகின்றன.
**செல்லான் இழவன் இருப்பின் நகிலம்புலச்து
. இல்லாளின் கடி விடும்.'”

ஊடல்
என்னும்
கருப்பொருள்
இங்கு
உவமையில்
அமைந்துள்ளமை
காணலாம்.
உழவு--மருதம்--அகப்பொருள்--மருதக் கருப்
பொருள்--அகப்பொருட்
சொற்கள்
என்று
இவ்வாறு
எண்ணக்
கோவையால்
எழுந்த
உவமை இது.
இவ்வளவு செம்மையாக இலக்

கிய மரபை
போற்றிக்

உழவு என்னும் அதிகாரத்தில்
கையாண்ட
ஆசிரியர்,
அகப்

பொருள் விளக்கமாகவே அமைந்த காமத்துப்
பாலில் அந்த இலக்கிய மரபைப் புறக்கணித்

தார் என்றோ,
மறந்தார்
சிறிதும் பொருந்தாது.
அவ்வாருயின்,
என்ன?

என்றோ

உண்மையான
்

கூறுதல்

காரணம்

உலகத்துச் சான்றோர் அணவரும், தாம்
தாம் வாழ்ந்த காலச் சூழ்நிலையைவிடப் பல
மடங்கு பண்பாலும் அறிவின் தெளிவாலும்
உயர்ந்து நின்றவர்கள். தம் சுற்றுப்புறத்தின்
நிலைமையை
மற்றவர்களைவிடத்
தெளிவாக
உணர வல்லவர்கள். ஆதலால், மற்றவர்கள்
குறைகள்

என்று

உணராத திலையிலே

அவற்

ஒரு புரட்சி
ONS

குறைகள்

என்று

உணர்ந்து

பிறர்க்கு

உணர்த்தவும்

தலைப்பட்டவர்கள்.

அவ்வாறு

உணர்த்திய

காரணத்தாலேயே

சிறையும்

நஞ்சும் ஏற்கும் நெருக்கடிக்கு உள்ளானவர்
கள்; தெளிவும் முற்போக்கும் இல்லாத சுற்றுப்
புறத்தால் வெறுப்பும் ஒறுப்பும் பெற்றவர்கள்.
திருவள்ளுவர் அத்தகைய உலகச் சான்றோர்

களில் ஓருவர்.
கருத்துக்களைப்
யாக

ஆயின்,
நூரலளவில் தம்
பொறித்துவைத்து அமைதி

வாழ்ந்தமையால்,

அவரை

இறுப்பும்

வெறுப்பும்

சுற்றுப்புறத்தின்

எட்டவில்லை

போலும்,
தொல்காப்பியமும் சங்கப் பாட்டுக்களும்
காட்டிய பரத்தையர் பற்றிய இலக்கிய மரபு

அவர்தம் உள்ளத்திற்கு இயைந்ததாக இல்லை.

வாங்குவார்போல்,

௮ம் மகளிரை

மறைத்து,

தலைவனையே பரத்தன் என்று பழித்துவிட்டார்

ஒரு குறளில்.
இந்தப்

புரட்சி நெஞ்சத்தை

“வரைவின்

மகளிர்” என்ற அதிகாரத்திலும்
போலும்!
அந்த
அதிகாரத்தில்

காணலாம்
பின்வரும்

தொடர்களில் அம் மகவிரைக் குறிக்கும்போது,
திருவள்ளுவரின்
தஜெநெஞ்சில்
வெறுப்புக்
காணோம் :-“பொருள் விழையும் ஆப்தொடியார் ''
பொருட் பெண்டிர்”!

டபாருட் பொருளார் !!
்மாணிழையார்.”'

பின்வரும்

தொடர்களில்

௮ம் மகளிரைப்

பழிக்கும் குறிப்பு உள்ளது :-பரத்தையரால் தலைவன் பிரிவான் என்பதும்,
அதனாலேயே ஊடல் நிகழும் என்பதும் அவர்
அன்பின் விழையார் !!
ஏற்றுக்கொள்ள விரும்பாத மரபுகள் ஆயின.
பண்பில் மகளிர் '?
ஆதலின், சங்க நூல்கள் போற்றிப் பாடிய கள்
“பொதுகலத்தார் ?
ளைச் சிறிதும் போற்றாமல் அடியோடு பழித்துக் .
* தகை செருக்கிப் புள்னல௰ம் பாரிப்பார் ?
திருவள்ளுவர் அந்தப்
கூறியதுபோலவே,
பிறநெஞ்சில் பேணிப்'புணர்பவர் ??
பரத்தைமை யொழுக்கத்தைப் பொருட்பாலில்
ில்
அதிகாரத்த
என்ற
மகளிர்?

(வரைவின்
*மாய மகளிச்?
கடிந்துகூறத் தலைப்பட்டார். ௮க் காரணத்தா
வரைவிலா மாணிழையார் ??

லேயே,

மரபுகளை

பழைய

நினைவூட்டும்

பரத்தை' முதலான சொற்களையும் விலக்கினார்,
வாழ்வில் ஊடலுக்கு
காதலரின்
ஆயினும்,

ஓரு சிறப்பிடம் உண்டு என்பதை உணர்ந்தவ

ராதலின், அந்த ஊடலை

துணிந்தார்;

ஆயின்

விளக்குவேன் என்று

பரத்தையிற்

பிரிவு

புது
இல்லாமலே, பரத்தையர் இல்லாமலே,
முன்வந்தார்;
என்று
பாடுவேன்
வகையில்
முயற்சியில் வெற்றியும் பெற்றார். கோட்டுப்
பூச் சூடுவதால் ஊடல், தும்மலால் ஊடல்,
ஊடல்,
சொல்லால்
என்ற
உள்ளினேன்

நிளைத்திருந்து

தோக்குதலால்

ஊடல் எனப்

புதுவகைக் காரணங்களால் ஊடல் விளைதலைப்
பாடித் தமிழிலக்கியத்திற்குக் கலைச் சுவை மிக்க
செல்வத்தை நல்கினார்.
“பரத்தை”
என்ற
சொல்லையும்
ஆளக்
பழித்து

மகளிரைப்
அம்
அவர்;
கூசினார்
அவர்களை நாடிச் சென்று உறவு கொண்டு
வாழும் தலைவளைப் புகழ அவர்க்கு மனம்
இல்லை?)

மாறுக,

வேண்டுமென்றே

பழி

fe இருமனப் பெண்டிர்.”

அத்தகைய மகளிரை நாடி ஒழுக்கம் கெடும்.
ஆடவர் பற்றிய

வள்ளுவர்

தொடர்களைக்

அந்த

குறிப்பு எத்தகையது

ஆடவர்களைப்
என

காணின்

திரு

பழித்திடும்

உணர்வோம் :--

நிறைகெஞ்சம் இல்லவர்??
*அயும் அறிவினர் அல்லார்?! .

புரையிலாப் பூரியர்கள்
?*
( இருநீக்கப் பட்டார்.”

ஆடவர்களைப் பழிக்கும் இந்தத் தொடர்
களில் திருவள்ளுவரின் வெறுப்பில் கடுமை
புலனாகின்றது. பரத்தையரை மட்டும் பழித்து,
அவர்களை நாடும் ஆடவரை
வாளாவிடுதல்
கூடாது
என்று
அவர்தம் புரட்சி நெஞ்சம்
கருதியது. அதனால், பரத்தை என்ற சொல்லை
யும் சொல்லாது
மறைத்து, பரத்தன் என்ற
ஆண்பாற் சொல்லின் விளியை. அவர் அமைத்
துள்ளார் எனலாம்.

திருவள்ளுவரும் இந்நாளைய கல்விக் கொள்கையும்
சாக்ஸாக்கும்

யானைக்கும்

என்ன

தொடர்பு

உண்டு? இப்படியே நாம் பயன்படுத்துகிற
ஓவ்வொரு
சொல்லும்
அடையாளங்களே
யன்றி
அறிகுறிகளல்ல.
ஓரு
பொருளைத்
குமிழன் “நீர்? என்கிறான்;
ஆங்கிலேயன்
*வாட்டர்'
என்கிறான்;
இந்தி
பேசுபவன்
“பானி”

என்கிறான்.

பிரெஞ்சுக்காரன்

‘Coon’

(Evolution)
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ஐன்றுண்டு.

உடலமைப்பிளை

ஓட்டிய பரிணாமம் இது. ஆனால், மனிதனான
பின் எந்த வகையில் பரிணாமம் நிகழ்கிறது?
மனிதன் கூட்டமாகக் கூடி வாழ்பவன். தலை
முறை தலைமுறையாக மனித சமுதாயம் உல
கிடையே வாழ்ந்து வருகிறது; பெரிய பெரிய
உண்மைகளைக்

கண்டு

வருகிறது.

அவ்வாறு

என்கிறான். இவை அந்தந்த மொழியில் அவ
ரவர்கள் ஆக்கிக்கொண்ட அடையாளங்கள்.
நீிரென்ற பொருளுக்கும் அச்சொற்களுக்கும்
் இருவகைத் தொடர்புமில்லை. ஆனால், நாளடை
வில் அந்தந்தப் பேச்சில் அவையவை அறி
குறிகள்போ லமைந்துவிட்டன.

சண்ட உண்மைகளுக்கு
ஏற்பச் செயற்படு
கிறது. இவ்வாறு உலகத்தோடு ஓட்ட ஓழுகும்

இந்த ஆக்க நிலையை ஊன்றிப் பார்க்க
வேண்டும்.
இங்கே ஓலியே பொருளைக் குறிக்
கிறது.
இப்படி
ஓவ்வொரு
பொருளாயும்
குறிக்க
வெவ்வேறு
தனித்தனி
ஐலிகளை
அமைப்பதென்றால் கோடிக்கணக்கான ஓலிகள்
வேண்டும்.
எனவே
இன்ஜொெரு
செயற்கை
நிலை இங்கே விசாகிறது.
ஓரு சில ஓலிகளை
வைத்துக்கொண்டு அவற்றைப் பலவகையாகக்
கூட்டியமைத்துப் பொருள் தரும் பல சொற்களை
அமைக்கமுடியும். ஒரு பொருளுக்கு ஒருசொல்

யாகவே இந்த வெற்றியின் போக்குப் படிந்து
விடும்; ஆனால் அப்படிப்பட்ட உடல் மாற்றம்
மனிதனது
நரம்பு
அமைப்பிலோ,
உறுப்
பமைப்பிலோ நிகழக் காணோம். தேனிக்கள்
தாம்கண்ட தேன் பல *கிலோ மீட்டர்! தூரத்

என்று

படைத்து

அமைப்பது

ஓர் ஆக்கப்பாடு.

இதைத்தான் சொல்லதிகாரம் விளக்குகிறது.
தனித்தனியாகப்
பொருளில்லாத
தலிகளில்
சிலவற்றை மட்டும் எடுத்து அவற்றைப் பல
வகையாகக் கூட்டி மொழியிலுள்ள சொற்களை
யெல்லாம் அமைப்பது மற்றோர் ஆக்கப்பாடு.
இதனை எழுத்ததிகாரம் விளக்குகிறது. எனவே
நம்முடைய பேச்சில் எழுத்து நிலை, சொல் நிலை
என

இரண்டுண்டு.

இப்படிப்பட்ட

அடை

யாளங்களைப் படைத்துக் கொள்வது விலங்கு
களுக்கு
முடியாது.
ஓவ்வொரு
மனிதனும்

தான்

பிறத்த

சூழ்நிலையில்

வழங்கும்

மொழி

யினைக்
கற்றுக்கொள்கிறான்.
எழுத்தாகவும்
சொல்லாகவும் அமைந்த
இதனை
அறிவதே
அவன்
இல்லையானால்
மனிதன் பெருமை.
ஒரு விலங்கே!
அரசனும்
இப்படித்தானே
கற்கவேண்டும்?
%.

*
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* கண்ணுடையர்
ஆனால்,
கல்வி
என்பது
நம்மிடையே
பேச்சு மொழியோடு நில்லாமல் நூல்களையும்
மீனாய், பறவையாய்,
கற்பதாக அமைகிறது.
பரிணாமம்
வந்த
மனிதனாய்
விலங்காய்,

நிஸயில்

எதிர்ப்பையெல்லாம்

கொடுத்து மாறி வெற்றி

கண்டு

பெறுகிறது.

ஈடு:

இவ்

வாறு ஐரு தலைமுறை கண்ட வெற்றி அடுத்து
வரும் தலைமுறையிலும் படிகிறது. பிற விலங்கு,
பறவை

முதலியவையிடத்திலோ

தில் இருப்பதைத்

உடல்

வகை

தெரிந்து வந்ததும்

பிற

தேனிக்களுக்கு
வளைந்தும்,
கோணியும்,
கூத்தாடிக் காட்டிவிடுகின்றன. இந்தக் கூத்தை
எந்தத் தேனீயும்
கற்றுக் கொள்வதில்லை.
அது இயல்பூக்கம் என அதனுடலில் இயற்கை
யாக அமைந்துள்ளது.
ஆனால்,
நமக்கோ
அப்படியில்லை.
நியூட்டன் கண்ட இயக்கச்
சட்டத்தையோ, திருக்குறளையோ, *சைக்கிள்?

ஓட்டுவதையோ
திருந்தாலும்

நம் உடலின்
தில்லை.

நம்முன்

நாம்

தலைமுறை

அவற்றை

அறிந்

இயல்பூக்கமாக

இயற்கையமைப்பில்

பெறுவ

இங்கேதான் மற்றொரு பரிணாமவகை எழு
கிறது எனலாம், சமுதாயத்தில் வாழும்போது
அந்தச் சமுதாயம்
அதுவரையில்
அறிந்த
வற்றை நாமும் அறிகிறோம். மேலும் நாம்
புதியனவாகப் பலவற்றை அறிகிறோம்.
இவ்
வாறு எல்லையில்லாத ஓரு வளர்ச்சி மனித
சமுதாயத்தில்தான்
எழுகிறது.
பத்தொன்ப
தாவது

நூற்றாண்டில்

வாழ்ந்தவர்கள் பாரதி

யைப்
படித்திருக்கமுடியுமா?
ஐன்ஸ்டைன்
கொள்கையை அறிந்திருக்கமுடியுமா? ஆகாய
விமானத்தில்
பறந்திருக்கமுடியுமா? தகப்ப
னாரின் தோளில் ஏறிய குழந்தை தகப்பனா
ருடைய கண்ணில் படாதனவற்றையெல்லாம்
பார்க்க முடிகிறது.
இப்படித்தான் ஓவ்வொரு
தலைமுறையின் தலையிலும் பின்வரும் தலைமுறை

ஏறிநின்று உயர்கிறது.
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திரூவள்ளுவர் நினைவு மலர்

வாத்ந்த
எங்கேயெங்கேயோ
ஆனால்
நாம்
்
கண்டவற்றையெல்லாம
சமூதாயம்
மற்றொரு

இங்கேதான்
2?
எப்படி அறநியக்கூடும்
வளர்ச்சி எழுந்தது. பேச்சுமொழியாக இருந்த
தனை எழுத்தாக எழுதிவைக்கும் புதுமை உல

அத்த எழுத்துக்

'கில் ஒருநாள் தோன்றியது.

கள் நிலைத்திருக்கின்ற வரையில் அவற்றைக்
கற்கின்றவன் அவற்றின் வழியே பழங்கால
உண்மைகளையெல்லாம் அறிந்துகொள்கிறான்.
வாழ்ந்த
ஆண்டுகட்குமுன்
* எண்ணாயிரம்
இவ்வாறே
.
யநிகிறோம்
ை
எகிப்தின் வரலாற்ற
பழைய வரலாறுகளையும் நூல்களையும் கற்றுக்
காலத்தைக் கடந்து வருகிற
கொள்கிறோம்.
இவ்வாறு தரல்த்தையும் காந்து
அறிவு
மனிதனது
வாஜொலி
ஆற்றலைப் பெறுகிறது.
வருகிற
பிற
காவிலோ
அமெரிக்
முன்னரே
பிறப்பதற்கு
வாழ்கின் றவர்கள் பிறருக்குத்
. நாடுகளிலோ
காம்

கூறி

கண்டதைக்

எப்படி

வந்தார்கள்.

முடிந்தது? கடிதம் எழுதுவதாலேயே முடிந்
இடத்
தது. இங்கே எழுத்து வழியாக அறிவு
எழுத்துச்

தையும் கடந்து வரக் காண்கிறோம்.
"செய்த புரட்சி இவ்வளவு பெரியது.

மனிதனுக்கு

, கற்ற

எனவே

ஏறுறம்

ஓர

எழுத்தைக்
உண்டாகிறது, வரிவடிவாக ஏதோ கீறிவைத்த
கண
- வற்றிடையே அறிவுண்மையைக் கற்றவர்
அவளை
து
காணாதபோ
் காண்கிறது. அப்படிக்
கருதுவதில்லை.
சமுதாயம்
- மனிதனாகவே
நின்றவளை
டியாமல்
வாசிக்கமு
நீட்டோலை
ே
மரமென்ற
்லாமல்
விலங்கென்று- கூடச்சொல
நம்முடைய

நூல்கள்

அவன்

பழிக்கின்றன.

நடமாடும் பிணம். ஆதலின் பிணம்போலச்
ஓரு மரக்கட்டை
கூடிய
சுட்டெரிக்கப்படக்
கற்ற
என்றே அந்த நூல்கள் கருதுகின்றன.

மறறவாகள்
வர்கள்தாம் கண்ணுடையவர்கள்;
நோய் முதலியவற்நினால்
கண்ணெல்லாம்
தேய
புண்களேயாம்.
செய்யும்
துன்பஞ்
்றை
மிடையிட்டவற்றையும் காலமிடையிட்டவற
ENG
யும் காணும் ஞானக் கண்ணுடைமையின்
பரிமே
என்று
ரைக் கண்ணுடையர் என்பர்
லழகர் விளக்குகிறார்.
*

*

*

*

நாம் எழுதும்

எழுத்து

இரண்டு

“ஏண் என்ப”

வகை

யாக உள்ளது. ௮, ஆ என்று எழுதும் எழுத்
துக்கள், 1, 2 என எண்ணை எழுதும் எழுத்
துக்கள். முன்னதை எழுந்து என்கிறோம். பின்
னதை எண் என்கிறோம். இந்த இரண்டுதந்தாம்

Hover
ever sr Hag

வள்ளுவர். எண்ணென்பது

கணாக்கு என்றார்கள் பழைய
உரையாசிரியர்
கள். இந்தக் காலத்தில் விஞ்ஞான வளர்ச்சி
எல்லாம் அதனைக் கணக்காக எழுதிக் காட்டு
வதில்
அமைந்துள்ளது.
இதனால்
கணக்
கென்பதே
விஞ்ஞான உலக அரசி என்று
கூறிவருகின்றார்கள்.
மற்றொரு
வளர்ச்சியும்
உண்டு.
இன்று தருக்க ஆராய்ச்சியினையெல்
லாம், தத்துவ ஆராய்ச்சியையெல்லாம் கணக்
“காகவே
எழுதிக்
காட்டிவிடலாம்; அப்படி
எழுதிக் காட்டினால்தான் உண்மை விளங்கும்
என்று

முடிவு

கட்டுகின்றவர்களும்

உண்டு,

இந்தக் கண்கொண்டு நோக்கும்போது இந்தக்
குறளுக்குப் புதிய பொருளொன்று. தோன்று
கிறது.
இலக்கியம் முதலிய கலைகளை எழுத்
தென்றும்,
விஞ்ஞானம்
தருக்க
ஆராய்ச்சி
முதலியவற்றை எண்ணென்றும் கூறிவிடலாம்.
இன்று வளர்ந்துள்ளபடி இவ்விரண்டினையும்
மக்களுக்கு இருக்கவேண்டி௰ இரண்டு கண்
கள் எனலாம்.

இன்று

தருக்கவகை

அல்லது

விஞ்ஞான
வகை.
அது
எண்ணாத்தின்
ஆராய்ச்சி.
மற்றொன்று அதே உண்மைகளை
எல்லோரும்
கண்டு
உணரும்
வகையில்
கற்பணயால் சித்திரித்து எல்லோரும் மனக்
கண்ணால்

உணர்ச்சியோடு

கண்டு

மகிழ

வைக்கும்
எழுத்து,
எண்ணென்பதற்குக்
காளிங்கர் । இருமையின்பமும் தமது உள்ளத்
தால் தெரிந்து பிரித்து எண்ணிக் கொள்வது*
என்று பொருள் கொள்கின்றார்.
எண்ணேன்
பது கணிதம் என்பார் பரிமேலழகர்; சோதிடம்
என்பார் பரிதியார்.

எல்லாவற்றையும்

திரட்டிப்
பார்த்தால் நாம் இங்கே
பொருள் உருவாகி வரக் காண்போம்.

ஓன்று

கூறும்

பயனும் காரணமும்
கல்வியின் பயன் இவ்வளவு
மட்டுமே
. அல்ல,
நாலடியாரில்
ஒரு பாட்டுண்டு.
மோட்சத்திற்குப் போவது
ஏனென்று அது
பாடுகிறது. கற்றவர்கள் கூட்ட ந்தான் மிகமிக
இனியது.
அதைவிட
மோட்சம்
சிறந்தது
என்றால் வேண்டுமானால் பார்த்துக்கொள்ள
லாம்
என்கிறது.
பொய்யான
புலவர்கள்
பொருமை
கொள்ளலாம்; மெய்யான புலவர்
கன் அப்படியில்லை.

உவகை

பொங்கும்.

அவர்கள்

அவர்கள்

ஒன்றுகூடினால்

பேசுவதெல்

லாம் இனிக்கும்; வாழ்க்கைக்கு வேண்டிய
பொருளாழமுடையதாக
இருக்கும். ஆனால்
இவர்கள்
கற்றதுபோல
நடக்கிறவர்கள்,

திருவள்ளுவரும்
கல்வியின்

பெருமை

அதுதானே?

இந்நாளைய

ஆதலால்

அவர்களே ஒழுக்கத்தின் அவதாரம். இப்படிப்
பட்டவர்கள்

பொழுது
எண்ணிக்
களுடைய
நிறைந்த
எல்லாம்

பிரியும்போது

*அவர்களை

எப்

பார்ப்போம்” என்று நாம் எண்ணி
கசியுமாறு
பிரிவார்கள்.
அவர்
ஒழுக்க நிலையினையும், பொருளாழம்
சொற்களையும் எப்பொழுதும் பிறர்
தத்தமக்கு வழிகாட்டும் உறுதிநிலை

களாகக் கொண்டு

பிரிவார்கள்.

*உவப்பத்

தலைக்கூடி*

என்ற

குறளுக்கு

பரிதியாரும் ஒரு பொருள்
பொதுவாக மக்கள், கூடினால்

மகிழ்ச்சியடைகிறார்கள்; பின் பிரிந்தால் ஒரு
வரை
ஓருவர்
என்றும்
நிணைக்கின்றார்கள்?
ஆனால், எல்லா மக்களும் இப்படிச் செய்யாத

தனாலே நல்லோரும் நல்லோரும் கூடிப் பிரியும்
போதே
இப்படி நடைபெறுகிறது என்கிறார்
பரிதியார். இந்த மூன்று உரையாசிரியா்களும்
இப்படிக் கூடிப் பிரிவதை உவமையாகக் கொள்
கிறார்கள். இப்படித்தான் கற்றவர்கள் தொழி
லும் இருக்குமென உவமைக்கேற்பப் பொருளை
விளக்குகின்றார்கள். இங்கேயும் ஒரு வேற்றுமை
உண்டு.
தன்னலம் மறவாத
நிலையில் பிறர்
மணக்
நலத்தைக் கற்றவர் கருதுவர் என்பது
குடவர்
கொள்கை.
தமக்தம்
பிறர்க்கும் ஆம்
நலத்தைக் கருதுவர் எனத் தெளிவாக்குவார்

பரிப்பெருமாள்.
இன்பம் நுகரினும்
விளை
இன்பம்
பிறர்க்கும்
தமக்கும்
செய்யினும்
பயக்கச்
செய்தல்
கல்வியானாம்
என்பர்.

*தாமின் புறுவது”
கருத்தே வருகிறது.
களைப் போலவே

என்ற குறளில் இந்தக்
அதனால் போலும், இவர்

*உவப்பத்

தலைக்கூடி”

என்

பதை உவமையாகக் கண்ட பரிதியார் அதனைக்
கல்வியின்

பயனுக்கு

கல்விக்குக் காரணமான
யாக்கிக் கூறுகிறார்.
3
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உவமையாக்காமல்

முயற்சிக்கு
og

களைக்

கற்யதும்

உவமை
me

* யாதானும் நாடாமால்?

யு

எளிதாகிறது.

அத்தகைய

கல்வியாளன் உண்மையொழுக்கம் உடையவ
ுதலின்
வள்ளுவர்
கூறியபடி
கைம்மாறு
வேண்டாக் கடப்பாடுடையவளனாகின்றுன். “என்
னாடு, உன் நாடு,” Serr QF,
உண் ஊர்”
இரண்டாட்டத்தினின்றும்

தப்பிப்

பிழைக்கின்

ரன். யான், எனது என்ற செருக்கை அறுக்க
உதவும் அருளறத்தை எட்டிப் பார்க்கிறான்.
“யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர்' யாதானும்
நாடாமால்

**உவப்பத் தலைக்கூடி உள்ளப் பிரிதல்
அனைத்தே புலவர் தொழில்.

மணக்குடவரும்
கூறுகின்றார்கள்.

கல்விக் கொள்கையும்

யாதானும்

ஊளராமால்?

என்ற

உள்ளம்
அவனிடத்தே
இந்த
நிலை எண்ணும்

மலர்கிறது; ஆனால்,
எழுத்தும் கைவரப்

பெற்றவர்க்கே ஆகும்.
கமே ஒரு குடும்பமாகும்

அப்போதுதான் உல
இந்த வாய்ப்பானது

கல்வியால்

எழுகிறது.

இவ்வாறு

சென்ற

இடத்தெல்லாம் சிறப்பு நிகழுமானால் ஏனொரு
வன் கற்கவில்லை என்று மனம் வருந்துகிறார்
வள்ளுவர்.
யாதானும் காடாமால் ஊராமால் என்னொருவன்
சாந்துணையுங் கல்லாத வாறு,
்
3
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இங்கே

கிறது.
_ மல்ல.

மற்றொரு

கல்வி

என்பது

ASS

கருத்தும்

வெளியா

வெறும் அறிவு மட்டு

அறிவிற்கேற்ப

கல்வியாகும். நெருப்புச்
அதில் கையிடுவதில்லை.

ஓழுகுதலே

சுடுமென்றறிந்தால்
எனவே
வாழ்வுக்

காகவே கல்வி என்ற அழகிய கருத்தும் வெளியாகிறது.
வாழ்வுக்காகக் கற்கும் இத்தகைய
கல்வி ஐய ந்திரிபறக் கற்பதாக இருக்கவேண்
டும்.
நெருப்புச் சுடுமா சுடாதா என்று ஐயப்
படுகிற கல்வியும் கல்வியா? நெருப்புச் சுடாது

என்று
வுக்கு

கற்பிக்கிற
நாற்பது

கல்வியும் கல்வியா? நூற்
வாங்கினால் போதுமென்ற

கல்வி இங்கே கல்வியாகாது.

எனவே

கசடறக்

கற்கவேண்டும்.
எவற்றைக்
ஆராய் ந்ததைப்

வாழ்விற்கு

கற்கவேண்டும் என்று பிறர்
பார்த்தோம். ஆனால், ஓருவன்

எவையெவை

அவற்றையெல்லாம்

வேண்டுமோ

கற்றுத்தானே

தீரவேண்

இங்கே வரும் கல்வி எண்ணும் எழுத்து
மாக முடிகிறது என்றோம். கணாக்கு வாய்பாடு
தமிழுக்கு என
ஓன்றும் ஆங்கிலத்திற்கு என

டும்?

வேறும் உண்டா? எண்ணோ தனித்தனி மொழி
யையுங் கடந்த நிலை. அறிஞன் மொழியின்
பிறமொழி
ஆராய்ந்தபோது
உண்மையை

திக் “கற்பவை கற்க* என்று வள்ளுவர் கூறி
முடிக்கிறார். இவ்வாறு கற்பது பரீட்சையில்
தேறுவதற்காகவே
மட்டும்
அல்ல-- மேடை

அவை

காலத்திற்கும்

காலத்திற்கும்

மாதும்; இடத்திற்கும் இடத்திற்கும் மாறும்.
ஆதலினால்

அடிப்படையை

மட்டும்

வற்புறுத்

திருவள்ளுவர் நினைவு மலர்

8

மேல் பேசமட்டும் அல்ல-- வாழ்வதற்கே என்ற
உண்மையை நன்கு விளக்குகிறார் வள்ளுவர்.

கற்றபின்

நிற்க அதற்குத் தக*

என்கிறுர்:

இங்கே நெருப்பில் கையிடாது உயிர் பீரைந்துப்

தான்
போதாது.
மட்டும்
போனால்
கல்விக்கு ஏற்ப ஒழுகி வாழ்தல் வேண்டும்.

கற்ற
இத்

தகுதிப்பாட்டை வள்ளுவர் வற்புறுத்துகிறார்.
மனிதன் தன் கல்விக்கேற்ப அந்தந்தக் கடமை
களை வெற்றியுடன் செய்து தமிழர் கூறும்
ஏரகையைச் சூடவேண்டும். உலகத்தோடு ஈடு
வெற்றி
கடமை.

கொடுக்கும்போது கற்ற கல்விக்கேற்ப
கற்றவன்
வாழ்வது
பெற்றுயர்த்து

பிறரும் வாழ்கின் றனர்.
வாழ்வால்
இத்த
வள்ளுவரும் கம்ப
வர்களே
வாழ்ந்த
அப்படி
னும்: காந்தியும்
ஐன்ஸ்டை
ும்
நியூட்டன
ரும்;

புத்தரும்.
£தற்க கசடறக் கற்பவை

கற்றபின்
*

*

*

£ சரத்துணையும் கற்றல்”
மாறிதின்று
உலகிற்கேற்ப
மாறிவரும்
ே
இத்தகைய
றுவத
றிபெ
வெற்
்து
ஈடுகொடுத
ூடத்தோடு
ிக்க
பள்ள
கல்வி
இக்
்
யானால
கல்வி
இந்தக்
ில்
்வரைய
சரகும
ை.
ில்ல
தற்க
என்ப
ம்
முடியு
ைப்
அணுவ
.
டும்
வேண்
நிகழ
ு
்ந்த
தொடர
கல்ஷீ

பிரிக்க முடியாதென்று

கண்டார்கள்

இன்னு
அறிவோம்.
நாம்
புரட்சியையும்
ம்,
லகிலு
அறிவு

ல்கள்
மாறுத
மெத்தனையோ
த்து
ம்
நிகழ்
லகிலு
்சியு
உணர்ச
ம்,
செயலுலகிலு
தது
படித்
யில்
பள்ளி
ன.
ின்ற
வருக
கொண்டே
டிராம்
தநின்றுவிடமுடியுமா?
போதுமென
வண்டியில் ஏறிச்செல்லும் பழக்கமுடையவன்
அந்த வண்டியே சென்னையிலில்லாதபோது
வேறு வண்டியில் ஏறமாட்டேனெனச் சொல்ல
கல்வியா என
இவையெல்லாம்
முடியுமா?
ஓருசிலா்

கேட்கலாம்.

கல்வியென்பது

கற்றல் வேண்டும் என்று

வள்ளுவர் கூறும் உண்மை
*

விளங்கும்.

*

Ee

*

*ஓருமைக்கண்”
இந்தக் கல்வீயின் உண்மைத்
அறிதல் வேண்டும்.

வாழ

உணர்த்

அறிந்து வாழ்வதே என்ற பொருளை
தால் சாந்துணையும்

என்பது

கல்வி

வாழச்

பொருள்.

தலையிலடித்துக்

நிலையில்

இருந்த

மறதி

என்று

மறதி

கொள்கிறோம்.

சுரைக்காயாய்

இருக்கும்

கல்வி ஏட்டுச்

வரையில் -அது

சோற்றுச்
தமக்கு

சுரைக்காயாய் இனியாத வரையில்
வெளிப்புறத்திலேயே
இருக்கும்.

தமக்குப்

பயன்பட்டு

இனியாத

வரையில்

வெறும்
சுமையாகவே
கிடக்கும்.
இந்த
வெறுப்பு நிலையில் அதனை மறப்பதே இன்ப
மும் இயல்பும் ஆம். நம் வாழ்வோடு ஓன்றுகி
இயைந்துபோகும்
கல்வியை
நாம் மறப்ப
தில்லை.

அது

நம்மோடு

தாமாக

ஆகிவிடு

கின்றது; வாழ்வாக மணக்கின்றது; வெற்றி
யாக இனிக்கின்றது: நம்முடைய மனத்தையே
அது
மாற்றி
அமைக்கின்றது.
மனிதனது

தில்லை. பிறவியை
நம்பிய அந்தக் காலத்
தவர்க்கு இந்த உண்மையை
அழகாக வற்
புறுத்துகின்றார்
வள்ளுவர். இவ்வாறு
நம்
மனத்தின் வழியே நம் நுண் உடலையே கல்வி
மரதற்றுவதால்

தன்மையை
செய்கின்ற

ஓரு பிறப்பில்

கற்ற

கல்வி

ஏழு

பிறப்பிலும்
காவலாகியும்
இன்பமாகியும்
இனிக்கும் என்கிறார் வள்ளுவர்.

இந்த நூற்றாண்டின்,

முதற்பகுதியில் கற்றோம். ஆனால், திடீரென்று
க முடியுமென்று
ஒருநாள் அதனைப் பிரிக்
அதனாலெழுந்த
.
அறிஞர்கள்

வாழமுடியாத

நம்மைப் புதிய சூழலில் வெற்றியுடன் வாழ
வைக்கும்
நிலைமைக்கு
மாற்றிவிடுகிறது

ஆளுமை
அவ்வளவுக்கு
அவ்வளவு
மாதி
திற்கின்றது.
இந்த
மாற்றம் பின்
மறைவ

Ape ASHES BE”
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தென்றால்

ஒருமைக்கண் தான்கள்ற கல்வி ஒருவற்கு
எழுமையும் ஏமாப் புடைத்து.”

* தாமின்புறுளது £
யாதானும்

மால்

நாடாமால்

என்கிருர்

ளறத்தை

யாதானும்

வள்ளுவர்.

நிளைப்பூட்டினோம்.

உவகையையும்

ஊரா

முன்னரே

கண்டோம்.

அரு

கற்றோரது
இவர்கள்

ஏன்

கல்வீயில் தம்மை மறந்து இன்படீடைகிறார்
கள் ? கல்வி ஒரு கள்ளா? கஞ்சாவா? அப்படி
யானால் தன்னலமே

கல்வியால்

தாம்

அங்கு

அடையும்

மிஞ்சும்.

ஆனால்,

மகிழ்ச்சியே

உல

கினர்க்கும்
மகிழ்ச்சியாகிறது.
உலகமும்
மகிழ்ந்து வரவேற்கிறது. உலகத்தின் மகிழ்ச்சி
யைக் கண்டே

கள்

பிறர்

தன்னலம்

நலம்

மறந்த

வேண்டியே

கல்வியாளர்

கல்வியிலீடு

பட்டுக் களிக்கின்றார்கள்.
தம் நலமே உலக
நலமாவது கண்டு வியப்படைந்து மகிழ்கின்
rac.
விஞ்ஞானி
புதிய புதிய
உண்மை
களைக்
காண்கின்றான்.
சிற்பி
புதியபுதிய
அமைப்புக்களைக்
கண்டு
வெளியிடுகிறான்.

திருவள்ளுவரும் இந்நாளைய

கம்பன் கம்ப இராமாயணத்தைப்

பாடி

தற்கிழமையாக
அவனுடைய
அது
னன்;
இருக்கும் வரையில் அது அவனுக்கு மட்டுமே
இன்பமளித்திருக்கும். அது பிறிதின் கிழமை
வாழ
யாக வெளிப்பட்டு உலகினரிடையே
வந்தபோது
உலகம்
முழுவதும் அதனைக்
கேட்டு
இன்புற்றது.
கம்பனைப்பற்றி
ஒரு
கதை சொல்வது உண்டு.
தன்னுடைய கம்ப
இராமாயணத்தைப் பிறர் பிரசங்கம் செய்யும்
போது மக்கள் மகிழ்ச்சியடைவதை மறைந்து
நின்று கண்டு இன்பமடைவாஞாம்.

அதுபோலத்தான்

*

*

*

கேடில் விழுச்செல்வம்£
எனவே
கல்விதான்
*கேடில்
விழுச்
தனக்கும்
என்கிறார் வள்ளுவர்.
செல்வம்”

கிறது.

பிறர்க்கும் இன்பந் தருவது--வெற்றி தருவது

உலகத்தை

ஒரு

குடும்பம்

தாழ் ந்தவரிடத்தில் இருப்பதில்லை.

இதுவே

இதனுடைய விழுப்பம் என்கிறார் பரிமேலழகர்.
எனவே மற்ற செல்வங்கள் எல்லாம் செல்வம்
அல்ல என்று எதிர்மறையாகவும் கூறி வற்
புறுத்துகிறார் வள்ளுவர். அவர் எழுபிறப்பும்
கல்வி உடன் வருமென்று
கூறினாரல்லவா!
நம்மாட்டு என்றும் இருப்பது கல்வி. அவ்வாறு
நம்மாட்டு
இருப்பன
அல்ல பிற.
மாடு
என்பதற்கு இந்தப் பொருளும் தொனிக்கிறது.
கேடில் விழுச்செல்வம் கல்வி ஒருவற்கு
மாடல்ல மற்றை யவை."
3K

ok

* தொட்டினைத்தாறும் ?

*

K

இக் கல்வியை எவ்வாறு கற்ஈுது? எவ்
வளவு கற்பது? வாழ்வுக்கானது கல்வி என
இ. நிஃ௮2
்

அதுபோலக்

பூரணமாகப்
மென்கிழுர்

ஆக்குவது

இதுவே கல்வி, இதனுடைய சிறப்பென்ன?
உயர்வென்ன?
பிற செல்வங்களுக்கில்லாத
* அழியாதிருத்தலே'?
என்கிறார்
வள்ளுவர்,
இதனை
நம்மிடத்திலிருந்து
பறிப்பாரில்லை.
பிறருக்குக் கொடுக்கக் கொடுக்க இது குறைவ
தில்லை. ஆதலால் கஞ்சத்தனம் ஏன்? இஃது
உயர்ந்தவரிடத்திலன்றிப்
பிறசெல்வம்போல்

அறிவும்.

எவ்வளவுக்கெவ்

வளவு
கற்கிரானோ
அவ்வளவுக்கவ்வளவு
அறிவு பெருகுகிறது.
காளிங்கர் கிணற்றில்
தோண்டுவதனைக் கல்றுதல் என்று கூறுகிறார்
கல்லுதல் முயற்சிக்கும் கல்வியென்ற முயற்சிக் ,
கும் ஓற்றுமை காண்கின்றார்.
*கல்' என்ற
பகுதிக்கு
இவ்வாறு
இரண்டு
பொருள்
உண்டு; அவற்றினிடையே ஓர் ஒற்றுமையும்
கண்டு மகிழ்கின்றார் அவர். இவ்வாறு கல்லும்
போதெல்லாம் நீர் தோன்றி வருதலின் அந்த
முயற்சி வெற்றி கண்டு மகிழும் முயற்சியா

* தாமின் புறுவது உலகின் புறக்கண்டு
காமுறுவர் கற்றறிந் தார்.
*

9

அறியும்போது எல்லாம் தெளிவாகிவிடுகிறது.
எவ்வளவு
நீராழம் வேண்டுமோ
அவ்வள
வுக்குக் கிணற்றைத் தோண்டுகிறோம்.
கல்வி
என்பது
கல்நிலத்தில்
தோண்டுவதன்று,
ஆனால் நீரூறிக்கிடக்கும் படுகையில் தோண்டிய
வுடன் நீர் சுரக்கும் நிலபோன்றது. பாலாறு
முதலிய
இடங்களில் நீர் மணலுக்குள்ளே
ஓடி ஒளிக்கிறது. தாய்முலையை வருடப் பால்
சுரப்பதுபோலத் தோண்டியதும் நீரூறுகிறது
பாலாறு
என்கிறார் சேக்கிழார்.
எவ்வளவு
ஆழந் தோண்டுகிறோமோ
அவ்வளவு
நீர்
கிடைக்கும்.
இது
யாருமறிந்த
உண்மை.

ஆனால்
இவற்றையெல்லாம்
பயன்படுத்திக் '
கொண்டு மகிழ்கிறவர்கள். உலகத்தவர்களே.
எடிசன்
கண்ட
விஞ்ஞானப்
பொருள்கள்
அவனுக்கு மட்டுமா மகிழ்ச்சியை ஊட்டின?
உலகம் முழுதும்--இனிவரும்
உலகம் முழு
வதும் இவற்றை அனுபவித்து மகிழ்வெய்த
லாம்.

கல்விக் கொள்கையும்

கற்கும்போது

*மனப்.

பிரியத்துடன்”
கற்கவேண்டு
பரிதியார்.
பின்னே
அதனை

“மறவாது அதிகரிக்க? என்றும் கூறுகிறார்.
*

தொட்டனைத் தூறும் மணற்கேணி

—

மாந்தர்க்குக்

கற்றனைத் தூறு மறிவு.”
உடையார்முன் *
கல்வி கற்கும் முறையை வற்புறுத்துவதாக
ஓரு குறள் அமைந்துள்ளது.
கற்பவனிடம்
செருக்கு இருப்பதற்கில்லை. கற்றது கைம்மண்
TTY;

கல்லாதது

உலகளவு;

உலகம்

மாறிக்கொண்டே
போகும்போது
அவன்
அறிதோறும்
அறியாமையே
காண்கிறான்.
எனவே

ஏக்கழுத்தம்

செருக்கு

உண்மையாகக்

பதற்கில்லை.

அல்லது

முன்னரே

ஏக்கு

கற்றவனிடம்

என்ற

இருப்

அறிந்திருந்தாலும்

அறிதோறும் அறியாமை
காணும் நிலையில்
ஓன்றும் கல்லாதவன் போலவே மிகத் தாழ்ந்து
நின்று
பேராசையோடு
கற்கவே கற்கின்ற
வர்கள் முயல்கின்றார்கள். இவ்வாறு கற்றவர்
களே
உண்மையான
கல்வியுடையோர்.
அறிதோறும் அறியாமை
காணாமல்
செருக்
குடன் கற்றவர்களோ கல்வியை
உடைமை
யாகக் கொள்வதில்லை.
உடைமையாகக்
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திருவள்ளுவர் நினைவு மலர்

கொண்டாலும் அது அவர்களுக்கு உதவுவ
தில்லை.
அவர்களைக்
கல்வியுடையாரென்று
சொல்வதற்கில்லை.
இப்படிக்
கற்றவர்களே
கல்வியுடைமையை இழக்கும்போது, கல்லாத
வர்களைப்பற்றி என்ன சொல்வது? கடையரே
கல்லா தவர்” என்கிறார் வள்ளுவர். இவ்வாறு
உடையார்முன்
இல்லார்போல்
ஏக்கற்றும்
கல்லாதவர் என்பதற்குப் பொருள்
கூறுவர்
காலஞ்சென்ற சோமசுந்தர பாரதியார்.
ஆனால், பழைய உரையாசிரியர்களெல்லாம்
கல்வி கற்போனுக்குக் கல்வியிலிருக்கும் பேரா
சையையும்
இன்றியமையாத
நிலையையும்,

செருக்கற்ற நிலையையும் வற்புறுத்தவேண்டி
வேறு

வகையாகப் பொருள் கூறுவர்.

வறியவ

“லும்
கல்வியைக்
அவர்களுள்ளம்

யானால்

கல்வியிலீடுபாடு

ஆனால், பரிப்பெருமாள் உரையிலேயோ
கல்வி ஒரு சிலருக்குத்தான் என்பதுபோலத்
தோன்றுகிறது.
மக்கட்
பிறப்பென்ரறாலே
கல்விப்
பிறப்புத்தான்
என்று
கூறுகிற
வள்ளுவர் இதனை யுடன்படமாட்டார்.
அவர்
“எல்லோருக்கும் கல்வி ' என்கிற இந்தாளைய

இன் நியமையாமையை

வள்ளுவர்

குறையை
நீக்கிக்கொள்ள
முயல்வாளனாம்.
அதுபோலக் கல்வி கற்பவனும் கற்றவரிடத்தே
தாழ்ந்து நின்று கல்வியின்
இன்றியமையா
மையை உணர்ந்து, அதன் மேலேயே காதல்
கொண்டு கற்பான் என்று கூறுகின்றார்கள்.

‘Gimp

நிலை

முனியாது

என்பது சங்கப்பாட்டு.

கற்றல் நன்று”

*கற்றார் கடையா்' என்பதற்குக் *கற்றாரிடத்
தவர்” என்று பொருள்
கொள்கின்ருர்கள்
மணக்குடவரும்
பரிப்பெருமாளும்.
*கற்றுர்
_ கடை” என்பதில் கற்றார் என்பது கடை என்ற
ஏழாம் வேற்றுமைச் சொல்லுருபு கொண்டது
என்று பொருள். கல்லாதவரும் கற்கத்தான்
முயல்கின்றார்கள்.
ஆனால்,
அந்த
முயற்சி
தவரான வழியிற் செல்வதால் அவர்கள் கற்றவ
ராகாமல் கல்லாதவராகவே இருக்கின்ருர்கள்.
இவர்களும்
தாழ்ந்து
திற்கின்றவர்களே
என்கிறார் பரிப்பெருமான். ஆனால் கல்விதான்
வரவில்லை.
எனவே
வெறும் முயற்சியால்
மட்டும்

பயனில்லை.

தக்கதொரு

முயற்சி

வேண்டும்.
இத்தகைய
முயற்சி
இல்லாத
போது கல்லாதவர் கல்லாதவராகவே நிற்பர்.
- இது பரிப்பெருமாள் கருத்து, எனவே
ஒரு
சிலரே கற்றுயர முடியுமாதலால் அவர்களே
எல்லாரினும்
தலையாவர் என்கிறார். மணக்
குடவர்
இந்தத் தோல்விக்கு ஐரு காரணம்
காட்டுகிறார்.
பொருளுடையார்முன்பு பொரு
ளில்லாதவன் பொருளைக் காதலித்து நிற்கின்
ரூன். ஆனால், கல்லாதவர்களாக
ஓழிகின்ற
வர்கள் கற்க வரும்போது கற்றார் முன் நின்றா

வேண்டுமென்பது

விளங்குகிறது.

கொள்கையை

தன்

நிற்பதில்லை.

கல்வியிலீடுபடவில்லை.

இன்றைய கல்வி நிலையில் பல மாணவர்கள்
கல்வியில் ஓர் ஈடுபாடுமின்றிக் கல்லூரிகளில்
படிக்க வந்து கல்லாதவர்களாகத் திரும்புவதை
நினைப்பூட்டுகின்றது இந்த உரை.
அப்படி

ஜெருவன்
செல்வமுடையவன்
முன்னே
தாழ்ந்து நின்று,
ஆசையுடன் பொருளின்
அறிந்து,

காதலித்து

வழிவகை

யுடையவராவர்,

இருந்தும்

கல்லாதவர்களையே

கடையரென்று

கூறுகின்றார்.

அதனால்
கற்ருரை
உ,யர்ந்தவரென்கின்றார்
பரிமேலழகர்.
கற்றவர்களை
உயர்ந்தவர்க
ளென்று கூறாமல் கடையர்? என்பதற்கு வேறு
பொருள் கூறுகின்றார் காளிங்கர். சாதி அடிப்
படையில் பொருள் கூறுவது இந்த. நாட்டில்
இயல்பாகிவிட்டது.,
அது
காளிங்கர்

குற்றமன்று.

கடையர்

(அவர்கள்)

உயர்ந்தோர்

சொல்லக் -கூசுமாப்

என்பது

போலக்

புலைமக்கள்

முன்

ஓன்றினச்

கல்லாதாராகிய

கடுவினையாளரும் கற்றார்முன் தாமே சொல்லக்
கூசுவராம்.

எவ்வாறு

காலத்தார்

கொள்ளினும்

வற்புறுத்தும்

இக்குறள்

ஒரு

இக்

சிறந்த

உண்மையை விளக்குகிறது. அக்கரை, இன்றி
யமையாமை, ஈடுபாடு, என்ற இதுவொன்று
இல்லாவிடின் கல்வி மலராது!
இந்த ஈடு
பாட்டை உண்டு பண்ணுவதுதான் ஆசிரியன்
கடமை,
இந்த ஏக்கறும் நிலையை மாணவ
னிடத்தில் உண்டு பண்ணினால்தான் கல்வி
வளரும்,
**உடையார்முன் இல்லார்போல்ஏக்கற்றுங்
கற்றுர்

கடையரே

கல்லா தவர்”

முடிவு
இவ்வாறு
வள்ளுவர்
அரசியவிலும்
கல்வியை மக்களுக்கு உரிய பொதுநிலையில்
உணர்த்துவதால்
குடியரசுலகிற்கும்
அது
ஏற்றதாகிறது.
சாகும் வரை கல்வி, உலகம்
ஓரு குடும்பமாம் கல்வி, உலகின்புறத் தானின்

திருவள்ளுவரும்

இந்நகாளைய கல்விக் கொள்கையும்

யாக வள்ளுவர் விளக்கியுள்ளார். மக்களுக்கும்
கல்வியின்
தொடர்பு,
உள்ள
கல்விக்கும்
கற்கு
கல்வி
உண்மைநிலை, கல்வியின் பயன்,

புறுங் கல்வி, ஏக்கற்றும் கற்கும் கல்வி, தொட்
டணத்தூறும் கல்வி, என்றும் பிரியாக் கல்வி
எல்லோர்க்கும் கல்வி,
வாழ்வதற்கே கல்வி
என்று இருபதாவது நூற்றாண்டு கூறும் கல்வி
யின் உண்மையினை வற்புறுத்தி அதனை அரசிய

லோடு

விளங்கும்

சமுதாயத்தின்

முறை-இவை எல்லாவற்றையும் இந்த இருப
கூறி

தாம் நூற்றாண்டினர் கூறுவதுபோலக்
யிருப்பதே இங்குள்ள சிறப்பு,

உயர்நிலை

நாலும்

இரண்ரும்

செய்யுள் வாயகன்ற

நாலடியாரிற்
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பனிநீர்

நிரப்பிய

பொன்வள்ளத்தில்

திருக்குறட்பாவோ மாணிக்கச் செப்பினுட் பொதிந்திட்ட
மாணிக்கச் செப்பு விலையேறப்
பெறுதலுடன்
செய்
நானம்
போல்வதாம்.
பொற்கிண்ணம் விலை குறையப் பெறுவ
தமைத்தற்கும் அருமையுடைத்தாம்;
மற்று,

போல்வதாம்;

நாலடியார்
நெகிழ்தலுடைத்தாம்.
புலவனாற்
பாடுதற்கும்
எண்மை
செய்யுளியற்கைக்
குணஞ் சிறிதாதலுடன்
குணம்
பெரிதாதலுடன்
அமைத்
திருக்குறுவெண்பாட்டோ
யுடைத்தாம்.

துடன்

தற்கும்

இனி,

அருமையுடைத்தாம்.
வுருவின்

பனிநீர் நெகிழ்ந்த
செய்யுட்
பொருளுங்

மகிழ்ச்சி

மாத்திரையே

செப்பினுட்

மாணிக்கச்

கமழும்

எளிதின்.

செய்தமைப்பதற்கும்

ருள்ளத்தே

பயந்து
செறித்து

நாலடியாரிற்

நானங் கட்டுருவினால் நிலைபெறக்
வைத்த
நுண்
கேட்கும்
பொருளுங்
திருக்குறட்

நினை த்தொறும்

ஆழ்ந்து

நிறைத்த

பொன்வள்ளத்தில்

மணமுடைமைபோல்,

பருப்பொருள றிவினார்க்குச் சில கணங்கண்
பின் அவருள்ளத்தே நிலைபேறின்றி ஒழியும்;

கேட்கும்

நறுமணமுடைமையபோலத்

ணுணர்வினார்க்கு

அப்

விரைந்தழியும்

உரைத்தொறும்

மகிழ்ச்சி

பயந்து

அவ

இதனால், நாலடியார் முதலான
நிலைபெறுவதாமென்க.
அறிவுறுத்தும் பொருட்டுப் புனைத்துரை
ஒழுகும் முறைபற்றிச் செய்யப்பட்டனவா

நூல் யாப்புகள் பொதுவறிவினார்க்கு
வகையாற் சொற்பொருள் நெகிழ்ந்து
மென்பதூஉம்,

சுருக்கமும்

திருக்குறள்

பொருட்

படும் நெறிதழுவி

செறிவும்

யாப்பு

பொருட்டுச்

நுண்ணுணர்வினார்

பொதுள

வந்ததாமென்பதூஉம்

இறுகிய

நுண்

நன்கறியப்படும்

நிலையால்

சொற்

அமைக்கப்

என்க.

அமறைத்திரு

மறைமலையடிகள்.

( திருக்குறள் ஆராய்ச்சி, பக. 10-11)
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- திருவினுக்கும் ஒரு கயிறு

இல்லையாகிவிடும் என்றும், செல்வம் தனக்குத்
தெரியாமலே கெட்டுவிடும் என்றும், பின்பும்

இயற்றலும் ஈட்டலும் காத்தலும் காத்த

வகுத்தலும் வல்ல தரசு.”

என்று

வற்புறுத்துகிறார்

அரசுக்கு மட்டுமல்ல.

வள்ளுவர்.

ஆக்கம் இன்றிப்போகும் என்றும், சடுதியிலே
கெட்டுவிடும் என்றும் மற்று அங்ஙனம் கெடு

இது

ஏளைச் செல்வர்களுக்கும்

மிடத்தும் தோற்றம் இல்லவாய்க் கெட்டுவிடும்
என்றும், பின்பு தன்வாழ்விலே
காற்காசும்
கண்ணாற்
காணமுடியாதபடி
கெட்டுவிடும்
என்றும்,
பின்பு
எஞ்ஞான்றும்
ஆக்கம்
தோன்ருதபடி கெட்டுவிடும் என்றும், பின்பும்
செல்வம்
தோன்றத்
தோன்றக்
கெட்டுக்
கொண்டேயிருக்கும்
என்றும்,
பின்பு ஒரு
நாளும் திரும்பி வராதபடி மீட்க முடியாதபடி,
கண்ணிற் .காணமுடியாதபடி
கெட்டுவிடும்
என்றும், பின்பு வெளியிலே தான் தலையெடுக்க
முடியாதபடி கெட்டுவிடும் என்றும், இன்னும்
இதுபோன்று
பலபொருளும்
பொருந்தத்
**தோன்ருக் கெடும்”? என்று அமைத்த நயம்

பொருந்தும்.
அடுத்து,
செல்வம்
சிதையாதிருக்க
வேண்டுமானால், அதனையுடையவன் செப்பம்
உடையவனாய்
இருக்கவேண்டும்.
செப்பம்
என்பது நடுவு நிலைமை.

நடுவு நிலைமையுடை

யவனது செல்வம் தன்னளவினும் கேடின்றியே
நின்று, தன் வழியுள்ளார்க்கும் கேடு வாராமல்
காவலாதலையுடைத்து.
யாவர்மாட்டும் அறத்
தின் வழுவாது ஓப்ப நிற்கும் நிலைமையே
நடுவு நிலைமை. நடுவு நிலையுடையார் செல்வம்
எக்காலமும் அழியாது.
₹ செப்பம் உடையவன் ஆக்கம் சிதைவின்றி
எச்சத்திற் கேமாப் புடைத்து.”

என்பது
செல்வம்.

மற்றும், செல்வர்கள்
செலவு செய்யவேண்டும்.

வாய்கள்

தினைத்து நினைத்து இன்புறத் தக்கதாகும்.

குற்றமில்லை.

ஈகைக்குணம் மிகச் சிறந்ததுதான். அதற்
காக ஓருவன்
கணக்கில்லாமல்
வாரிவாரி
வழங்கிக்கொண்டிருந்தால்
வறியவன்
ஆகி
விடுவானோ,
அதற்கும் ஓர் அளவு உண்டு
என்கிறார்.
திருவள்ளுவர்,
பொருளை.
அன
வறிந்து கொடுக்கும் வழியாலே
கொடுக்க

எந்தவிதத்திலும்

நட்பு உண்டாக்கிக்கொண்டு ஓழுகுவதுபோல்,
பொருளைப் பேணிக்கொண்டு ஒழுகும் நெறி

என்பது

ஆக்கம்

திருக்குறள்.

வரவுக்குத்
ஒருவனுக்கு

குறைந்திருந்தாலும்

தக்க
வரு

அவன் செலவினங்கள் பெருகிவிடக்கூடாது.
வரவு சுருங்கிச் செலவு பெருகினால் உள்ள

பொருளும்

ஓருவன்
கூடாது:

ஓடிவிடும்.

வரவுக்கு

மிஞ்சிய

செலவு

ஆகா றளவிட்டி தாயினுங் கேடில்லை
போகா றகலாக் கடை.”

செய்யக்

%

ஆகவே, ஒருவன் தன் செல்வ நிலைக்கு
ஏற்றவாறுதான் வாழ்க்கை முறையை அமைதீ
ஓருவன் தன் நிலை
துக் கொள்ளவேண்டும்.
யநிந்து ,வாழாது மிதமிஞ்சிய எடுப்புக்களை
இருப்பது
எடுத்தானாயின் அவன் செல்வம்
போலிருந்து இல்லாமற் போய்விடும். யாரும்
அளவறிந்து வாழவேண்டும் :

வேண்டும். தன்னோடு நட்பு இல்லாத ஓருவளை

.

இது.
“gn per grass Ga அதுபொருள்
போற்றி வழங்கு நெறி!

ஈதல்
மட்டுமல்ல,
ஓப்புரவேயாயினும்
அளவின்
மிகுதல்
கூடாது.
தனக்குள்ள
அளவை நினையாது ஐருவன் ஒப்புரவு செய்
வானாகில் அவனது செல்வம் விரைவில் கெடும்
என்கிறார் வள்ளுவர்:
£ உளவரை

தூக்காத ஒப்புர வாண்மை

வளவரை வல்லைக் கெடும்.

அளவறிந்து வாழாதான் வாழ்க்கை உளபோல
இல்லாஇத் தோன்றாக் கெடும்.”

ஒருவனுக்குச் செல்வம் எப்படியோ பல
வழியானும்
வந்து கூடிவிடலாம்.
ஆனால்

இவ்வருமைத் திருக்குறளில், இல்லாகிக்
கெடும் என்னாது, இல்லாகித் தோன்ருக்கெடும்
என்பதில் பலபொருள்
தோன்றா
என்றார்.
த் தோன்றி
உள்ளனபோல
நிற்கும்.
- தோன்றா
பின்பு MS

இல்லையாய்ப்
மெய்ம்மையான்
என்றும்,

கெட்டுவிடும்
இன்றிக்
தோற்றமும்

தாலும் ஓருவன் செல்வந்தனாய் வாழமுடியாது.
அவன்
இல்லாதவனே
ஆவான்.
இதணத்
திருவள்ளுவர் திட்டவட்டமாய்க் கூறுகிறார்:

கெடுவது

வெளிக்குத்

தெரியாமலே

செல்வம்

அதனைக் காத்தற்கு அறிவு இன்றியமையாதது.
அறிவு இல்லாது போனால், வேறு எது இருந்

அறிவுடையார் எல்லாம் உடையார்
என்னுடைய

ரேலும்

இலர்,”

அறிவிலார்

திருவள்ளுவர் நினைவு மலர்
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மறவி

மறவிகூடாது.

செல்வர்களுக்கு

நினைப்
உள்ள இடத்தில் செல்வம் நில்லாது.
விழிப்போடும் இருக்கும்பொழுதே
போடும்

தழுவிவீடும்

போகிறவளை

செல்வம்,

மதித்து

தக்க

கோட்டைக்குள்ளே

மறந்து

எதையும்

நிற்குமா?

எவ்வாறு

பாதுகாவலோடு

இருந்தாலும் மனத்தின்கண் அச்சம் உடை
பயனில்லையோ அது
யார்க்கு அவ்வரணாற்
போலச் செல்வம் எல்லாம் உடையராயினும்
மனத்தின்கண் மறவியை உடையார்க்கு அவற்
ரூல் பயனில்லை என்கிறுர் திருவள்ளுவர்:
₹அச்௪

முடையார்க்

கரணில்லை

யாங்கில்லை

பொச்சாப் புடையார்க்கு ஈன்கு.”?

நன்மைக் கேதுவாய செல்வத்தை
என்றார்.

அச்சம்

* நன்கு'

உடையாருடைய

அரண்

பின் மெல்லென
அதட்டி
அடக்கிவிடுதல்
வேண்டும்.
அவ்விதம் செய்தால் தம்முடைய
நெடிய செல்வம் இடையறாது திற்கும் என்
கிறார் திருவள்ளுவர்£
* சகடிதோச்சி மெல்ல எறிக நெடிசாக்கம்
நீங்காமை வேண்டு பவர்.!?

செல்வர்கள்
யார்மாட்டும்
லுடையராய், இரக்கம் கொண்ட
துழுகவேண்டும்.

செல்வர்களுக்கு

அறிவும்

நினைவும்

உடையர் எனப்படுவ தூக்கமஃ தில்லார்
உடைய துடையரோ மற்று.”

செல்வர்கள்

தம்மிடத்தில்

உழைத்துவரும்

உண்மையாய்

வேலைக்காரர்கள்மீது

நம்பிக்கை கொள்ளாது அவர்களைப் பகைத்துக்
கொண்டால், வேலைகள் சரியாக நடைபெரு
மல்
ஊழல்கள்
மலிந்துவிடும்.
அவர்கள்
செல்வம்
சிதறத்
தொடங்கும்.
திருமகள்
அவர்களைவிட்டு நீங்குவாள்.
*: வினைக்கண் வினையுடையான் கேண்மை
நினைப்பானை நீங்கும் இரு.??

ஆதலால்
வார்கள்

களாத்

செல்வர்கள்

ஏதாவது

குற்றம்

தண்டிக்குமிடத்து,

அஞ்சுமாறு

கடிது

தம்கீழ்

உள்ள

செய்தால்,

முதவில்

செய்வார்போல்

வேருக

அவர்

அவர்கள்
காட்டிப்

கடுகடுவென்று

எரிந்து

பேசுதல் கூடாது.
இளகிய மனமுடையராதல்
வேண்டும்.
கொடிய சொல்லனுமாய்க் கண்
ஹணோட்டமும் இல்லானாகில், தொன்றுதொட்டு
வரும் அவனுடைய செல்வம் நிலையறக் கெடும்
என்கிறார் திருவள்ளுவர்£
* கடுஞ்சொல்லன் கண்ணிலன்

அழியுமாறுபோல
மறவி
உடையாருடைய
செல்வங்களும் அழியும் என்பது புலனாகும்.
இருப்பதுபோல் ஊக்கமும் இருக்கவேண்டும்.
ஊக்கம் என்பது மனம் மெலிதலின்றி விண
செய்தற்கண் கிளர்ச்சியுடைத்தாதல். ஊக்கம்
இல்லாதவனிடத்திலே செல்வம் இருப்பதும்
ஒன்றுதான் இல்லாததும் ஒன்றுதான். ஊக்க
முடையவர்களுக்கே
செல்வத்தைக்
காக்கும்
ஆற்றல் உண்டு. காக்கும் ஆற்றல் இலராயின்
செல்வத்தை
இழப்பர்.
ஆகவே
இன்றை
உடையர்
என்று
சொல்லப்படுவது
ஊக்க
மூடைமை.
அதனை இல்லாதவர்கள் மற்றைப்
பொருள்களையெல்லாம்
உடையவர்
ஆக
மாட்டார்கள்:

இன்சொல்
மனத்தராய்

ஆயின்
நெடுஞ்செல்வம்

நீடின்.றி யாங்கே கெடும்.”

செல்வர்களிடத்தில்

மதம்

என்னும்

செல்வக்களிப்பாகிய

செருக்கும்

சினமும்

காமமு

மாகிய குற்றங்கள் இருத்தல் கூடாது.
இவை
யெல்லாம்
பிறரோடு
பகையை
வளர்க்கும்.
இவை
அவர்களைத்
தவருன
வழிகளிலே
கொண்டுவிட்டு,
வீண்செலவுகளையும் 'இழப்
பையும் உண்டு பண்ணும். இம்மூன்று குற்றங்
களும் இல்லாதவர் செல்வம் நல்வழிப்பாடும்
நிலைபேறும்
உடைமையின்
மதிப்புடைத்து
என்கிறார் திருவள்ளுவர்?
: பெசருக்கும் எனமும் சிறுமையும் இல்லார்
பெருக்கம் பெருமித நீர்த்து.”
முக்கியமான

காரியங்களைத் தன் இன த்தவ

ரோடு கூடி ஆராயவேண்டியது செல்வனின்
கடமை. அவ்விதம் செய்யாது காரியம் கெட்ட
இடத்து அவர்களைச் சீறிச் சினந்து கொண்
டால்
அவர்கள்
அஞ்சி
நீங்கிவிடுவார்கள்.
அவன் செல்வமும் குறைந்துவிடும்.
6 இனத்தாற்றி யெண்ணாத

வேந்தன்

சினத்தாற்றிச்

சீறிற் சிறுகும் இரு.”

(இங்கு வேந்தனைக் கூறிறாரேனும் அது

செல்வர்க்கும் ஏற்கும்.)

செல்வர்கள் தங்கள் செல்வத்தைக் குறை
வுருமல்
வைத்துக்கொள்ள வேண்டுமாளால்,
பிறர்

பொருளுக்கு

வெஃகாதான்
சுருங்கும்

செல்வம்

ஆசைப்படக்கூடாது.

அஃகாது.

தன்மையுடையது,

அது

செல்வம்
சுருங்

,
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திருவினுக்கும் ஒரு கயிறு
காமல் இருக்கவேண்டுமானால் .பிறன் கைப்
பொருளை
விரும்பலாகாது
என்கிறார் திரு
வள்ளுவர் 2
்
(6 அஃகாமை செல்வத்தும் யொதெனீன்

பிறன்

கைப்பொருளை
சுருங்காமல்

உலோபிக்கு இரட்டைச் செலவு என்பார்
பொருளால் தனக்குச் செய்துகொள்ளப்

படுமவற்றைச்
செய்துகொள்ளாது,
பணத்
தாசை பிடித்துச் செலவை இறுக்கிப் பிடித்தா

விரும்பாதவன்

னாகில் ஓருவனுடைய செல்வம், உய்யும் பகுதி
யின்றி வறிதே கெடும்.
பொருளைக்கொண்டு

இருப்பது

மட்டுமல்ல,

மேன்மேலும்
வளர்ச்சியடையும்.
அறத்தை
விரும்பாத அறி
யறிந்து பிறர் பொருளை
வுடையாரைத் திருமகள் தானே தகுதியறிந்து
அப்போதே சேரும் என்கிறார் திருவள்ளுவர்:
(அறனறிந்து வெஃகா வறிவுடையார்ச் சேரும்
திறன றிர் தாங்கே திரு.”
செல்வர்களுக்குப்

கள்.

வெஃகாமை

வேண்டும் பிறன்கைப் பொருள்.”
செல்வம்

** எல்லார்க்கும் ஈன்றாம் பணிதல் அவருள்ளும்
செல்வர்க்கே செல்வம் தகைத்து.”

பொருமை

கூடாது.

செல்வார்கள் அறம் பொருள்
செய்து
கொள்ளவேண்டும்.

இன்பங்களைச்
பொருள்சச்

செலவிடத் தகுமிடத்துச் செலவிடாது அதன்
மீது கடும்பற்றுள்ளம்
கொண்டால்,
வேறு
பலவிதங்களில்
அவனுக்கு
வீண்செலவுகள்

ஏற்பட்டுச் செல்வம் குறைந்துவிடும். தானும்
தன் செல்வத்தை நுகராது போவான்;
₹*செயற்பால செய்யா திவறியான் செல்வம்
உயற்பால இன்றிக் கெடும்.''

மட்டும் அல்ல,
விரும்புதல்
பிறர்பொருளை
யடைதலும்
பொறாமை
கண்டவழிப்
அதனைக்
திருமகள்
பொருமையுடையானைத்
கூடாது.
தானும் பொருது தன் தமக்கைக்குக் காட்டி
நீங்கும் என்கிறார் வள்ளுவர் £

ஆனால் செலவு செய்யவேண்டும்
என்ப
தற்காகக் கண்மூடித்தனமாய்க் கண்டதற்கெல்

“அவ்வீத் தழுக்கா றுடையானைச் செய்யவள்
தவ்வையைக் காட்டி விடும்.”

செலவிட
பொருளைச்
தக்கனவற்றிற்ேகே
வேண்டும். காமக்கிழத்தியர்க்கும் கள்ளுக்கும்

செல்வர்கள்
செருக்கில்லாதிருப்பதோடு
இருத்தல்
கொண்டவர்களாகவும்
பணிவு
எப்பொழுதும்
இல்லார்கள்
வேண்டும்.
உடையார்களைப்பற்றியே வாழவேண்டியிருப்ப

சூதுக்கும் பொருளைச் செலவிட்டு ஓட்டாண்டி
யானவர்கள்
பலர் உண்டு.
பொதுமகளும்

குறை
இல்லை என்ற
தாலும், தம்மிடத்தில்
அழுத்துவதாலும்,
அவர்களை
எப்பொழுதும்
அவர்கள் உடையார்களிடத்தில் ஒருவித வேறு

இயற்கை:
ஓழுகுவது
பாட்டுணர்ச்சியுடன்
எனவே, இல்லார்கள் எல்லாரும் செல்வரிடம்
நல்லார்களாய்'

முடியாது.

இருப்பார்கள்

என்று சொல்ல

பணிவாலும்

யாவரையும் தம்

எனினும் செல்வர்கள் தங்களுடைய

அடக்கத்தாலும்

வய்ப்படுத்தி நல்லவர்களாக்கிக் கொள்ளலாம்.
சிதையாது
செல்வம்
அவர்கள்
அதனால்
நன்மை
ும்
எல்லார்க்க
ஆதலால்
தழைக்கும்.
ளுக்கு
செல்வர்க
பணிதல்
செய்யும்
யைச்
உள்ளது.
ய்
அளிப்பதா
நன்மை
ு
இரட்டிப்ப
பணக்காரர்களுக்குப் பணிவு ஏற்படுவது

எளி

தன்று. அது ஏற்பட்டுவிட்டால் அது வேறொரு
செல்வமாம் சிறப்பினை யுடைத்து என்கிறுர்
பொருட்செல்வத்தைப் பாது
திருவள்ளுவர்.
பணிதலும் ஒரு செல்வ
காத்து நிற்பதால்
மாகிப் பொருட்செல்வம், பணிதற் செல்வம்
என இரட்டைச் செல்வமாய்த் திகழும்₹

லாம்

செலவு

செய்தல்

இன்னது தகாதது

கூடாது.

தக்கது

இன்னது என்று அறிந்து

கள்ளும் சூதும் ஆகிய இந்த மூன்றிடத்திலும்

மூதேவி
யும்

இருப்பாள்.

சூதையும்

கணிகையையும் கள்ளை

திருமகள்

விரும்பினவனைத்

தன்
அவனிடமிருந்து
விரும்பமாட்டாள்.
உறவை
உடனே
முறித்துக்கொள்ளுவாள்.
அவன் செல்வம் நில்லாது போகிவிடும்₹
ஈ இருமனப் பெண்டிரும் கள்ளும் கவறும்
இருநீக்கப் பட்டார் தொடர்பு.”

செல்வர்கள்
பதில் கண்ணும்
இருக்கவேண்டும்.

தங்கள்

செல்வத்தைக்

கருத்துமாய்
எது எதை

காப்

விழிப்புடன்
எப்பொழுது

அப்பொழுதே
அதை
செய்யவேண்டுமோ
இல்லையேல்
தவராமற் செய்துவிடவேண்டும்.
உரிய
வரும்.
அவிழ்க்கவேண்டி:
தண்டம்
காலத்தில் உரியனவற்றை ஒருவாது செய்தல்
வேண்டும்.

காலம் அறிந்து

கடன் ஆற்றுதல்

நீங்கும் செல்வத்தை நீங்கவிடாமல்
பிணிப்பது போலாகும் என்கிறார்
ளுவர்:

கயிற்றால்
திருவள்

*பருவத்தோ டொட்ட ஒழுகல் திருவினைத்
இராமை யார்க்குங் கயிறு."
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திருவள்ளுவர் நினைவு மலர்
ய்

மல்

ஒவ்வொரு காரியத்தையும் காலம் தப்பா
செய்யவேண்டும். நிலையில்லாத
செல்

வத்தை

நிலைபெறுத்துவதற்கு

அவ்வாறு கட்டிப்போட்டாலும் திருமகள்
விரும்பித் தங்கவேண்டுமே என்று கேட்கலாம்.
ஆம்,
திருமகள்
விரும்பி
வீற்றிருக்கவும்
செய்வாள். “சுற்றத்தாற் சுற்றப் படவொழுகல்

இதைவிடச்

சிறந்த வழி வேறு இல்லையாதலால், திருவினைப்
போகவிடாமல் பிடித்துக் கட்டும் கயிறு என்
கிருர் திருவள்ளுவர். அப்போதைக்கப்போது
ஆவனவற்றை

எப்போதும்

செய்து

செல்வந்தான்,

பெற்றத்தாற்

பெற்ற

வந்தால்

தப்பாது செல்வம் தங்கி நிற்கும். காலங்கடத்தி
வந்தால், அணை கடந்த வெள்ளம்போல், செல்
வமும் கழிந்துவிடும்.
அதைக்
காப்பாற்ற
முடியாது போய்விடும். அல்லது
ஓட்டிக்கு

இரட்டி வீண்செலவு தேரும். அதனால் முதலும்

குறையும், குறைந்துகொண்டே வரும். செல்வம்
கூடிவராது. ஒரு திருமணம் நடக்கும்பொழுது
வேளையும் பொழுதும் வந்துவிட்டன என்று
தாலி கட்டுவதுபோல், வேளையும் பொழுதும்
அறிந்து செய்யும் விளைவாய்த்து வருதலான்,
அதனின்
ஆகும்
செல்வம்
எஞ்ஞான்றும்
நீங்காது. அது ஓடும் திருமகளை ஓடவிடாது
பிடித்துக் கட்டும் மங்கலநாண் போன்றது
என்பார்,
கயிறு
என்றே
உருவகித்தார்.
அதனால் காலத்தின் அருமையைச் செல்வர்கள்
உணரவேண்டும்.

அகனமர்ந்து செய்யாள் உறையும் முகனமர்ந்து
நல்வீரும் தோம்புவா னில்.'!

தன் செல்வம் நல்லவிதத்தில் பயன்படு
கிறது என்று திருமகள் மனம் மகிழ்வாளாம்.
விருந்தயர்தல் என்றால்
கண்டவர்களையெல்
லாம்
வீட்டினுன்
அடைத்து
உண்டயரச்
செய்வது
அன்று,
ஞானவொழுக்கங்களால்
உயர்ந்த பெரியோர்களையும் அறவோர்களை
யும் விருந்தெதிர் கோடலையே **நல் விருந்து”?
என்றார்.
விருந்தருது
நடக்கச்
செல்வம்
செழித்தோங்குக,

ஆணுலகிற்குக் கற்பு
இல்லறத்தை

வலியுறுத்திச் சென்ற

திருவள்ளுவனாரும்

மட்டும் கற்பை வலியுறுத்தியுள்ளாரென்றும்,

தொழிந்தாரென்றும்
௫

©

க

என்னும்

*

ஆணுலகிற்கு

இல்வாழ்க்கை”

அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது.
அவ்வதிகாரத்தைக்
மகனும்
நிறைகாத்து வாழ்தல் வேண்டும்”
அவ்வக்கால

விளங்கும்.

ஆசிரியர்

கூற்றை

அவைகளில்

நிலைமைக்கேற்றவாறு,

முதற் பொருளாகக்

மூழ்கிக்கிடப்பவர்கள்,

அவர்களது ஸ்மிருதி மனத்துக்கு,
கொண்டு

வரையப்பெற்ற

உரைகளை

என்றோர்

கூர்ந்து
என்னும்
உரை

கோடலாகாது.

திருக்குறளுக்கு
ஸ்மிருதிப் பொருளே
முற்றுங்கோடல்
இரு.

வலியுறுத்தா

*வாழ்க்கைத் துணை*

$

முன்னர்,

பெண்ணுலகிற்கு

அதை

சிலர் கூற யான் கேட்டிருக்கிறேன்.
க

அதிகாரத்துக்கு

பயன்.”

செல்வார்கள் மனைகளில் விருந்தும் விழாவும்
விடாது
நிகழவேண்டும்.
எவன்
ஐருவன்
விருந்தினரை வரவேற்று அன்போடு முகம்
மலாந்து உபசரிக்கிரறுனோ அவன் மணையில்
திருமகள் மனம் மகிழ்ந்து நிலையாகவே குடி
கொண்டு
விடுவாள் என்று திருவள்ளுவர்
மொழிகின்றார்

அதிகாரம்

நோக்கின்,
*ஆண்
அறக்கொள்கை
நனி
கண்டு போகும் உரை

ஸ்மிருதி

உரை

ஆராய்ந்து,

காணப்புகுந்தால்,

புலனாகும்.

அம் மனங்

தவறு.
வி. கலியாணசுந்தரனார்.

(பெண்ணின் பெருமை, பச், 01)

இந்திய வழிகாட்டி
[டாக்டர் வ. ௬ப. மாணிக்கம், எம்.ஏ., எம்.ஓ.எல்., பி.எச்.டி.]
பண்டிதமணி
கண்டெடுத்த
. . மணிப்புதல்வரான இவர். 1917

ஆம் ஆண்டில் பிறந்தார்:

நோக்கொடு

படித்

.

கழகம்

தமிழ்ப்

ஒன்றைத்

தொடங்கித்
தலைமை
தாங்கி
நடத்தி வருகின்றார்.
:
இவருணர்நீத வள்ளுவ ள் ஜா
கருத்துக்களை
வள்ளுவம்?
என்ற
நூலில்
வடித்தளித்
துள்ளார். திருவள்ளுவரை முன்
வைத்துப் பேசனாற்போல் எழு
தப்பட்ட
பன்னிரண்டு
கற்ப
னச் சொற்பொழிவுகளை உடை
யது இந்நூல். இர் நாலின் நடை
கற்பவரை
நிறுத்திக்
கற்கச்
செய்யும் ஓட்பமும்
திட்பமும்.
நிறைந்த நடை,
=

துப் பட்டம் பெற்றது அண்ணா
மலைப் பல்கலைக் கழகத்தில்..இவ
ருக்கு * டாக்டர்? பட்டம் வாங்
இத்... தந்தது “சங்க இலக்கியத்
தில் காதல் நலம்' என்ற ஆராய்ச்
சிக் கட்டுரை, காரைக்குடி. அம
கப்பா
கல்லூரியில்
தமிழ்த்
துறைத் தலைவராகப் பணியாற்
றிய இவர் இப்பொழுது. ௮க்
கல்லூரிக்ேகே
முதல்வராக
விளங்குகின்றார். தமிழ் மொழி

யைப்

இந்தியத்

பல்கலைக்

பரப்பவேண்டுமென்ற

திருக்குறள் தனிமனித வாழ்வு, சமுதாய

அது பலபொருள்களுக்குப் பொதுவான யால்
என்று பெயர் பெறினும், .மெய்யாக நுவலின்,

வாழ்வு, நாட்டு வாழ்வு, ஞாலவாழ்வு அணைத்
தும் முழுதுறத் தழுவிய வாழ்வியல்நூல். ௮து

பொருட்பால் ஓர் அரசியற்பால், இறைமாட்சி

ஆராய

ரன், வள்ளுவரின் பல்வேறு கொள்கைகளையும்

ஓத்திட்டுக்

சிக்கல் தீர்க்கும் வழிகள£யும் காண்கின்றோம்.
பொருட்பால் வள்ளுவரின் அறிவுப்பால்.
- வள்ளுவ அரசு மக்களுரிமை சான்றது,

கற்பனைப் பனுவலன்று. வறட்டுக்கொள்கை
பேசும் நூலன்று. எந்நிலைய
வாழ்வுக்கும்
நீங்கி
முதனூல். வினையின்
வழிகாட்டும்
விளங்கிய அறிவன் கண்ட தலைநூல். அந்
பார்க்க
கண்ணோடு
நடைமுறைக்
நூலை
நாள்

வேண்டும்.

நிகழ்ச்சிகளோடு

காலப்போக்கோடு

வேண்டும்..

காணவேண்டும்.

திருக்குறள் ஓர் உயிர்நூல்

“என்பது மெய்ப்படவேண்டுமாயின், வள்ளுவர்
குறள்களைக் காலநடப்புக்களோடு பொருத்தி
எழுதவும் சொல்லவும் விளக்கவும் வேண்டும்.
நாம். அஞ்சுகின்றோம்.
செய்தற்கு
இது
செய்யப்புகின், கருத்து வேறுபாடு தோன்றிப்
பூசல் பொங்கி எங்கே திருக்குறளின் பெருமை
மங்கிவிடுமோ என்று அஞ்சுகின்றோம். பொது
மறை என்ற தனிப்பெருமை போய்விடுமோ
என்று மயங்குகின்றோம். இவ்வச்சம் தவரு
ஆதலின் இக் கட்டுரைக்
னது, பயனற்றது.
திருக்
நடப்புக்களின்மேல்
கண் இக்கால
குறளைச். செலுத்திக் காண்பாம்.
அறம், பொருள், காமம் என்று திருக்குறள்
மூன்று பாலுடையது. எனினும் பொருட்பாலே.
எழுபது
நி.

அதிகாரம்
1]

கொண்ட

பெரும்பால்.

ட்.

என்பது அதன் முதலதிகாரம்.. ஆதலின் பின்
னதிகாரங்கள். எல்லாம் ஓராற்றுன் அரசியற்
சார்புடையன என்பது பெறப்படும். நாட்டின்
ஆட்சிக்கும் மக்களின் வாழ்வுக்கும் உயிர்மெய்
யனைய உறவு உண்டாதலின் பொருட்பாலிற்

அடிமையை

வெறுப்பது;

நல்லரசு

_

வேண்டு

வது, அல்லரசு கடிவது; BUT Farr போற்று
வது, அல்லரசன் ஓழிகவெனத் தூற்றுவது;
வல்லரசு வேண்டுவது, மெல்லரசை இகழ்வது.
வள்ளுவ அரசு முடியரசு, குடியரசு, படையரசு

என்ற வகைக்கு உட்பட்டதன்று. வதை எது.
வாயினும் ஆகுக, செங்கோலரசே அருப்குத்
வேண்டும் நாட்டர௬ு.

..

அரசன் அணியும் முடிகளை
ட.
அணிகளை, அவன் தேவியர்களை,
அத் தேவியர்
களின் அழகுக் கோலங்களை, அரசனது வழி
வழி மக்களை இன்ன பிறவற்றைத் திருக்குறள்

கூறவில்லை.

அர்சன்

என்ற

சொல்லுக்காக

அடிபணித்து: எந்தாளும் போற்றவேண்டும்
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எனவும் கூறவில்லை.

முறைசெய்து

காப்பாற்

றும் மன்னனாயின், மக்கட்கு இறையாவான்,
வெருவந்த
செய்வானாயின்
வெங்கோலன்
ஆவான்.
அல்லவை
செசய்வானாயின்
கொலைஞன் ஆவான்.
தன் செயலால் தானே
கெடுவான்.
கூழும் குடியும் ஒருங்கிழப்பான்,
அவன் குடிமக்கள் அழுத கண்ணீர் படையாகி
அவனை அழிக்கும். அவன து ஆட்சி பேயாட்சி
யாகும். இவ்வாறு கொடுங்கோல் அரசனாயின்
அவனைக் குப்புறத்தள்ளக் குறள் பின்வாங்குவ
தில்லை.
பெருந்

மேலும் அரசனே
தலைவன்
என்பது

தன்று.

அவன்

வர்கள் உளர்.

நாட்டின் தனிப்
வள்ளுவர் கருத்

குடிமக்களுள்

சிறந்த பெரிய

அன்னவர்களைத் தழுவித்தான்

அரசன் நாட்டினை இயக்கவேண்டும்.
*₹ ஏந்திய கொள்கையார்
, வேந்தனும்

என

வள்ளுவச்

அறிவுரையும்

செம்மல்.

அச்சுரையும்

செவிகைப்பச்

சொற்பொறுக்கும் வேந்தனே பண்புடையவன்
எனவும், வென்றி தருவது வேலன்று செங்

கோலே

எனவும்;

நண்பர்கள்

ஆள்வார்க்கு

வேண்டும்

இடிக்கும்

எனவும் அரசனுக்கு

மேல் நின்று அறிவுறுத்துவர்,

திருக்குறள்

எக்காலத்து

எழுந்தது,

எழுந்த காலத்து எவ்வகை அரசு இருந்தது
என்பது வினாவன்று; திருக்குறளை எவ்வகைச்
சிந்தனைச் செல்வன் எவ்வண்ணம் எழுதினான்
என்பதுவே வினா. உடம்பின் இயற்கைகளை
எண்ணி
நல்லிலக்கணம்
வடித்தாற்போல,
அரசியலின்

ஓழுகலாறுகளைக்

கண்டு

உணர்ந்து காலங் கடந்த நெறிககாத் தெளி
விப்பது திருக்குறள். அரசு என ஓரமைப்பு
மக்களினத்துக்கு
வேண்டியவரை
அரசு
வள்ளுவங்கள்

தவை.

வாடாதவை,

கள்ள முடியா

்

நம் இந்திய வரசு உரிமை பெற்ற மணி
முதல் சொல்லொணா
இடர்ப்பரடுகளை எதி
ரேற்று முன்னேறியுள்ளது. *இளையதாயினும்
பகையரசு கடியும் செருமாண் தென்னர் குல
முதலாதலின்' என்று இளங்கோ பாராட்டியது
போல, இளைய இந்திய நல்லரசு பெறலருந்
தலைவர்களின் ஆற்றலாலும், கிளர்ச்சி விரும்பா
மக்களின் சீரான
ஒழுக்கத்தாலும்
சாயாது

இயங்கி

வருகின்றது.

படேலின்

அருந்திறலாண்மை

ஐந்நூற்றுக்கு

மேற்

பட்ட குறுநிலங்கள் ஓரிந்தியாவாகக் கிளர்ச்சி

புலப்படும்.

இங்ஙனம்
வளர்ந்து
இனியும்
வளர
வேண்டிய
இந்திய
வரசுக்கு
வள்ளுவர்
பொருத்தமான
வழிகாட்டி,
திருக்குறள்
இந்தியத் தமிழ் நூல், இந்திய 'அரசியலமைப்
பின் அறிவு ஆள்வார்க்கும் சார்பாளர்க்கும்
எவ்வளவு
இன்றியமையாததோ அவ்வளவு
திருக்குறட் பொருட்பாலறிவும்
இன்றியமை
யாதது.
இன்னும்
மெய்ப்பட
மொழியின்,
திருக்குறட் கல்விதான் யார்க்கும் முதற்கண்
வேண்டப்படுவது.

றின் இடைமூரிந்து
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மன்னனுக்கு

கூறுவர்

யின்றி இணைந்தது
உலக வரலாற்றில் ஓரு
புதுமை.
இப் புதுமையைப்
பழமையபோல்
செய்தவர் சர்தார் படேல்.
இரு காசுமீரம்
நம்மைப் படுத்திவரும் பாட்டினைப் பார்த்தால்,

ஏன்?

அரசியலமைப்பு

அவ்வப்போது
கட்சிப் பெரும்பான்மையால்
திருத்தத்துக்கு இடனாகிச் செல்வது. வள்ளுவ
செம்மைப்பாடு
திருத்தங்கடந்த
அரசியல்
உடையது.

பண்புகள்
விருந்தோம்

தனிமனிதப்
இந்தியவரசு
நிரம்பியதாகக் காண்கின்றேன்.
பல்,

இனியவை

கூறல்,

பொறையுடைமை,

அருளுடைமை,
செய்ந்நன்றியறிதல், இன்னா
செய்யாமை, அவாவறுத்தல் இன்ன பிற தனி
மகப்பண்புகள் நம் அரசின் வெளிநாட்டுக்
கொள்கைகளில் மிகுதி. இறைமாட்சி, ஒற்றாடல்,
விண செயல் வகை,

படைமாட்சி,

பகைமாட்சி,

பகைத்திறந் தெரிதல் என்றின்ன அரசியங்கள்
தலைவர்களின்
அயலகச்
சிந்தனை களில்
ஊடுருவவில்லை என்பது என் கருத்து. நம்

அரசு

திருக்குறளின்

இலக்கியமாக
பாலுக்கு

அறத்துப்பாலுக்கு

ஓர்

ஒளிர்கின்றதே யன்றி, பொருட்

இலக்கியமாக

உயரவில்லை.

ஏன்?

தனியியமும்
அரசியமும்
ஐன்று;
பெரிதும்
வேறில்லை என்பது நம் தலைவர்களின் துணிபு.
இம் மனப்பான்மையினால்,
நாட்டுக்
கோட்பாடுகளை

அதனால்

எதிர்பாரா

புகுந்துவிட்டன.

உண்ணுட்டு அயல்
வகுத்துள்ளனர்.

இன்னா

விளைவுகள்

இன்னும் புகும்.

கொள்கைகளின்
களங்களை
முரணின்றி
நமக்குப் புரியவைப்பது திருக்குறள். ஓருவன்
கொள்கை
என்ன?
உள்ளூர்க்
கொள்கை
என்ன? உலகக் கொள்கை என்ன? இவற்றை

அறியும்

நோக்கில்

வகுத்துத்

திருக்குறளைப்

பயிலவேண்டும்.
குற்றஞ்
செய்தவர்களைப்
பொறுத்தவர்க்குப் பொன்றும் துணையும் புகழ்

என்பது தனியறம்; குற்றங் கடிதல் வடுவன்று-

, இந்திய

வேந்தன் தொழில் என்பது அரசறம். ஓன்முக
என்பது தணியறம்;
நல்லது கொல்லாமை
கொடியவர்களைக் கொன்று தண்டிக்க என்பது
அரசறம். தவமறைந்து அல்லவை செய்யற்க
தவவடிவங்கொண்டு
தனியறம்;
என்பது

ஓ.ற்றாடுக

என்பது

பணிதல் நல்லது
வரைக்

காணின்

அரசறம்.
என்பது

எல்லார்க்கும்

தனியறம்.

பணிவதுபோல்

பகை

முதுகு

காட்டுக என்பது அரசறம், ஓருவன் ஓருவனை
. அழித்தால் கொலை என்கின்றோம்; அழித்த
வனைக் கொலையாளன் என்கின்றோம். ஆனால்
போர்க்களத்துல் கொலையை வீரம் எனவும்,
அக்கொலை செய்தானை வீரன் எனவும் போற்றி
இக் கொலை
சூட்டுகின்றோம்.
வாகைமாலை
வீரப் பயிற்சியும் கருவியோடு அளிக்கின்றோம்.
அறங்கள் இருவேரறாக இருக்கலாமா? பெரு
இக்
விடை
இதற்கு
இல்லையா?
முரண்
கட்டுரைக்கண் விரிப்பின் பெருகிவிடும். மன
பிற
அறத்தின் அடிப்படை.
மாசின்மையே
உரைகல். தவக்கோலம்
அறத்தின்
நலமே
கொள்ளும் ஒற்றனும், போர் செய்யும் வீரனும்
மதியாது நாட்டு நலம் பேணு
கும்முயிரை
செயலில்
அவர்கள்
அன்றோ?
பவர்கள்
மாசுக்கு இடனுண்டா ? ஆதலின்
தன்னல
அரசறங்கள் பொதுநலம் தரும் நல்லறங்களே
என்பது தெளிவு,

வழிகாட்டி
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னாட்டிற்கு நல்லது எது
வகைகளை
விளைசெயல்

கொள்வர்.

என்று எண்ணியே
மேற்
ஆளுநர்

நாட்டு நலம் கருதிச் சூழ்ச்சிகளைக்-

கையாளும் அரசியல் அறிஞர்களைப் பழிப்பது
பொருந்தாது.
கையாளாதவர்களே
பழிப்
புக்கு உரியர்.
** வலியார்க்கு மாறே.ற்றல் ஓம்புக; ஓம்பா

மெலீயார்மேல் மேக பகை ?!
என்பது பகைமாட்சிக் குறள். படைமெலிய
வர்களைப்
பகைத்து நாட்டு நலம் பேணுக
என்று வள்ரூவரே ஆணையிடுகின்றார். அங்
mond செய்யாத அரசுக்குப் புகழ் இராது
எனவும் அச்சுறுத்துகின்றார். நம் அரசியற்
முற்றும் மறந்து
இன்றுவரை
றலைவர்கள்
வரும் ஓர் அரசியம்

மாட்சியைப்

உண்டெனின்,

அது

பயன்படுத்தாமையாகும்.

பகை

'திருக்

குறள் எண்பத்தேழாவது அதிகாரத்தை இனி

யாவது நாம் கண்ணும்
பற்ற வேண்டும்,

கருத்துமாகப்

பின்

நம் தாய்நாடு ஞாலத்தில் ஓரு பெரிய
பிறிதில்லை
அதுபோல்
நாடு. மாநிலமீது
என்ற புகழ்ச்சிக்கு உரிய நாடு. எனினும்
பயன் என்ன? நம்மைக் கண்டு பக்கத்து
சீனப் படை,
துணுக்குறவில்லை.
நாடுகள்
யெடுப்புக்குப்பின், சுற்றுச் சிறு நாடுகளுக்
அணிய நாடு
கெல்லாம் குளிர்விட்டுவிட்டது
களின் பகை கூடாது, ஐ. நா. வில் சார்புத்
ஓர் அரசுக்குப் படையும் படைப்பெருக்
துணை வேண்டும் என்று அஞ்சி யஞ்சி விட்டுக்
கமும் இன்றியமையாதவை
என்பதனை
நம்
என்ன?
கண்டது
போக்கால்
கொடுத்த
தலைவர்கள் ஆழமாகச் சிந்திக்கவில்லை. மாருக,
பன்னூரறுண்டு மண்ணொடு பாடுபட்ட இந்தியர்
படைவளத்தை இழித்தும் கழித்தும் பேசினர்.
களை, இந்தியர்கள் என்பதற்காக இலங்கை
பொருளே வளம் என்று அதற்கே திட்டம் பல
கப்பல் கப்பலாகப் பர்மா
இட்டனர்.
மக்களைப் படையுணர்ச்சிப் படுத் - விரட்டுகின்றது;
ஏற்றுமதி செய்கின்றது. பாகித்தான் அகதிகள்
தாது பொருளுணர்ச்சிப் படுத்தினர். கற்றி
ஒருபுறம் குவிய, இலங்கை யகதிகளும் பர்மா
யுள்ள உலகம் நம் படைவறுமையைப் புரிந்து
கொண்டது.
படைமனம், பகைமனம் இல்லா
அகதிகளும் தாயகம் ஓடிவந்து தவிக்கின்றனர்.
இங்ஙனம் வரவிட்டால், இந்தியன் என்பதற்கு
நாடு என்பதனையும் புரிந்துகொண்டது. இஃது
இந்தியாவின் தனிப்பெருமை என்று நம்மிற் அகதி என்று பொருள் என மேனாட்டு அகர்
பலர் தற்பெருமை
ஆடலாம்.
இப்பெருமை
நூல்கள் எழுதவும் கூடும், உலகம் ஒன்று,
சீனத் தாக்குதல் காலத்து என்னாயிற்று? யார் உலக மக்கள் ஓரினம் என்று பறையறையும்
தரினும் படை தருக என்று இரந்து ஏளனத்
நம் கொள்கைக்குப் பழிப்பு வருமோ? அரசியல்
துக்கு ஆளானோம்.
சீன வஞ்சித்தது, செய்ந்
அரங்கில் ஐந்தொழுக்கம் கண்ட நம் இலக்
நன்றி கொன்றது
என்று
தனியறம்
பழித்
கணத்துக்கு இலக்கியமாக நாமாவது நடந்து
காட்டவேண்டாமா? என்று நாம் எண்ணும்
தோமே யன்றி, அரசறம் எது என்று நாட
நாடுகள் கண்டவாறு
புழுக்கத்தை அணிய
வில்லை. செய்ந்நன்றியுணார்வு அரசறம் அன்று,
அரசாள்பவர்கள் அடிக்கடி
மாறுவார்கள்.
காங்கோ,
எகித்து,
பயன்படுத்துகின்றன.
கொரியா, வியட்நாம், கியூபா நிகழ்ச்சிகளில்
அரசின் கொள்கைகள் அயற் சூழ்நிலைகளால்
நாம் காட்டிய எதிர்ப்புத் துடிப்பை இலங்கைத்
அடிக்கடி நிலை மாறுவன.
அப்போது தன்
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தமிழர் பூசலில் காட்டியிருந்தால், திபேத்தில்
காட்டியிருந்தால்,
அணிய . நாடாளுதர்
குடிகொண்டிருக்கும்.
அச்சம்
உள்ளத்து
இலங்
இறங்குவார்கள்.
ஆராய்ந்து
சிறிது
தமிழர்

கைத்

அவலநிலைகளை

ஐ.

நா. வீல்

கொண்டுபோய்
விளம்பியிருந்தால்,
பர்மா
விற்கு இன்று இவ்வளவு துணிவு பிறந்திராது.
தமிழர்களை
என்று பர்மாவாழ்
என்னாமோ
செய்து கொள்ளவேண்டிய

நாமே இறக்குமதி
பரபரப்பும்

பதைபதைப்பும்

ஏற்பட்டிராது.

தாக்குதலுக்குமுன்

இந்தியா போய்க்கொண்

டிருந்த போக்கிலேயே
பின்னும்
போதல்
இரு பேரீக்கு எனப் புகழப்படுமாயினும், அப்
போக்கு

களைக்

பிற்போக்கேயாம்.

கணித்து,

கதுயங்கல்

கூடாது.

பெருநெறி.

மாறிய

சூழ்நிலை

வேண்டுமேல்,

அதுவே

நாடு

மாறத்

காக்கும்

யார் தூற்றினும் தூற்றுக என்று

ஐதராபாத்தை இணத்தோம்.

காசுமீரத்தை
கோவாவைக்

படைவிடுத்துக்

மீட்டோம்.
படைதொடுத்துக்
கொண்டோம்.
அதனால் ஓரள

நம்மரசு சேணாடுசனிடை மதிப்புப் பெறல்
கருதி,
அணிய
நாடுகளுக்கு
இளக்காரம்

வேனும் வாழ்கின்றோம்.

இத்துணிவு பாரதத்

தலைவர்களுக்கு இன்னும்

பலவாகுக.

கொடுத்துவிட்டது.

மிகச் கீலவே,

கும் பரவலாக

எல்லா அயல் நாடுகளுக்

ஓரே ஒரு வெளிநாட்டுக்

கொள்

கையைக் கடைப்பிடிப்பது ஓர் அரசியல் தவ
Ge.
அவரவர்
பண்பறிந்து
எதையும்

செய்யவேண்டும், இன்றேல் நன்மையும் தீமை
யாகும் என்பர் வள்ளுவர். உறவின் நிலை
தோக்கி
நாட்டுக்கு
நாடு நம்
அயலகக்
கொள்கை வேருக இருத்தல் வேண்டும்.
இக்
கருத்தை நம் தலைவர்கள் நீளச் சிந்திப்பார்
டகனாக.

சுற்று

நாடுகளின்

இளக்காரம்

அப்

போதுதான் அகன்றொழியும். மேலும் ஒரு நாடு
தன் அயலகக் கொள்கைகளை முற்றும் தானே

வகுத்துக்கொண்டுவீட
பெருக்கம்

கூடாது

எண்ணினோம்.

இயலாது,

என்று

அமைதிப்

நாம்

படைப்

உறுதியாக

பேச்சால்

சிக்கல்

என்று
நெறி
களைத் தீர்த்துக்கொள்வதே
தன்னர்
எடுத்துரைத்தோம்.
ஆயினும்
என்னோ? சீனத்தாக்கம் நம் கொள்கைக்கெல்
ஆட்
ஐரதிர்ச்சியாயிற்று. அதன்பின்
லாம்.
படை

கருவிப்படை

ஊர்திப்படையெல்லாம்

பெருக்கத்
தொடங்கிவிட்டோம்.
பள்ளித்
தலமனைத்தும்
படைப் பயிற்சித் தலமாக்கி
விட்டோம். 'மாரத வீரர் மலிந்த நன்னாடு”
என்று வீரப் பாடல்களையும் வீரத் தாயர்களின்
'திறங்களையும்
கற்பிக்கப் புகுந்துவிட்டோம்..

இதனெடு நிற்றலாகாது.

மேலும் சுற்று நாடு

களின் முற்போக்குக்களை முன்னரே ஊகித்துக்
கொண்டு ஓரடி முன் வைத்துவிடவேண்டும்.

சீனா எப்படியும் ஒருநாள் அணுக்குண்டு

ஆக்கிவிடும்.

அதன்

வெடிப்பைக்

கேட்கும்

வரை நாம் வாளாவிருத்தல் ஆகாது, ஆகாது.
படையொழிப்புப் பறைசாற்றும் நாம் அணுக்
குண்டு

செய்யலாமா?

செய்வோமென்று

சொல்லின், உலகம் நகையாடாதா?
நினைப்பது தனியறம், நாட்டறமன்று.

என்று
சீனத்

குண்டு செய்யும் ஆற்றலுடைய
மிருந்தும்,

அணுக்

ஆசிய நாடுகள்

அதற்குரிய மூலகங்கள் எம்மிட
அணுக்குண்டு

வடிக்கமாட்டோம்

என்கின்ற கொள்கைத் தடிப்பு இனி வேண்
டாம். வழிவழி நட்பல்லது வேறறியாச் சீனம்
வஞ்சித்தபின், அணுக்குண்டு ஆக்கிக் காட்டும்
கொள்கைத்
துடிப்பே
வேண்டற்பாலது.

இந்தியக் குண்டின்
வெடிப்பை
எதிரிகள்
கேட்கும் நாளே இனிய தாள். இவ்வல்லமையை
நாம் வேண்டுவது பிற நாட்டைப் பிடித்து
வஞ்சி சூடுதற்கன்று. நொச்சி என்னும் தற்
காப்புக்கே.
ஒரு நாடு இந்தியாவை இளக்க
மாக எண்ணாதபடி, அவ்வெண்ண த்தை முளை
யிலே கிள்ளுதற்கே.
“வகையறிந்து தற்செய்து தற்காப்ப மாயும்
பகைவர்கட் பட்ட செருக்கு.”

காலத்திற்கேற்ற

வகைவகையான

தற்

காப்புக் கருவியெல்லாம் முன்னரே தம்மிடத்து

இருந்தால், பகைவர் நம்வழி வாராது வேறு
வழி பார்ப்பார்கள் அல்லவா? இந்திய மன்னர்
கள் ஐரோப்பியர்களுக்கு அடிமைப் பட்டதற்கு
ஓரு

காரணம்

எதிரிகள்

காலத்திற்கேற்ற

வைத்திருந்த

படைக்கருவி

கருவி

வகைகள்

இல்லாமையேயாம். எது கடன் வாங்கினாலும்,
தற்காப்புக் கருவிகள் கடன் வாங்கவேண்டாத
படி, தானே ஆக்கிக் குவிக்கும் தன்னாற்றல்
நம்

நாட்டிற்கு

வேண்டும்.

அணிய
நாடுகள்
நம்மை
ஆர்வத்தோடும் மதிக்கும். |
நம்

வள்ளுவரை

நாமே

அப்போதுதான்

அச்சத்தோடும்
தம்

நாட்டின்

அரசியல்
வழிகாட்டியாக
இதுகாறும்
கொள்ளத்
தவறிவிட்டோம்.
கொள்ளுமாறு
எடுத்துச் சொல்லவும் இந்தியத் தமிழர்கள்
தவறிவிட்டனர்.
இத்தவறு
இனியும் நீளக்

இந்திய

கூடாது.

தனியறம்

அரசறம்

வழிகாட்டி

இக் குறளில் முதலடிக்கண் முதலாவது
இருக்கும் முதலசைச்சொல் படை என்பது.

என்பவற்றை

உணர்த்த
வல்ல
ஓர் இந்திய நூல் திருக்
குறள்.
ஓன்றாக நல்லது கொல்லாமை என்று

படை

உலகறம் மொழிந்த வள்ளுவரே படைமாட்சி
யும் படைச்செருக்கும் மொழிகின்றார் நாட்டின்
செல்வத்துள் படையே தலைச்செல்வம் என்று

வலியுறுத்துகின்றார்.
படையே

என்று

அரசின்

கண்டார்

தாம்

முதலாவது

அதிகாரம்.

உடையான்

அரசருள்

அவ்வதிகா

நட்பரண்

ஒரு

பகைத்திற ந்தெரிதல் என்ற வள்ளுவ அரசியங்

ஆறம்

கை

ஏறு.”

உதவி
செல்வவான்.

நம் தலைவர்கள் மேற்கொள்ளுக.

வரைத்தன்று

தாராள

மனசுடையவர்.

அறுபதாவது

ஆண்டு

வைதீகர்களுக்கும் அளித்தார்.
விழரவை நடத்தினார்.
பெரிய விருந்தளித்தார்.
பத்து பத்து
ரூபாய் கொடுத்தார்.
அவர்களுக்கு
தக்ஷணையாக
ஆளுக்குப்
வைதீகர்கள் விருந்து சாப்பிட்டு விட்டுத் தக்ஷ்ணை ரூபாய் பத்தையும் கையில்
வைத்துக்கொண்டு ஒருவர் பின் ஒருவராய்த் தெரு வழியே நடந்து போகிருர்கள்.
அப்படி போகிற
* அறுபதாவது

தக்ஷணையும்

முதல் ஆசாமியை

ஆண்டு

விழாவாக்கும்

வைதீகர்

ஒன்றும் இல்லை

வழியில் நின்றவர் கொஞ்சம் நிறுத்தி,
!

சாப்பாடு

கொடுத்தார் ?” என்று கேட்டார்.

என்னத்தைக்
பிச்சைக்காரக் காசு

கொடுத்துவிட்டார்! அப்படியாக
பத்து ரூபாய் கொடுத்தார்.
நூறு

சொன்னார் :

இந்தப்

இருக்கும்.

பிரமாதமாய்

எவ்வளவு

கொடுத்திருப்பார்கள்.

ரூபாய் கொடுக்கக் கூடாதோ?
கொடுத்தால் ஆண்டியாகவா போய்விடுவார் ?”
அவரைக் கேட்டார் வழிப்போக்கர்,
என்றார். இரண்டாவது வைதீகர் வந்தார்.
என்று ரூபாயைக் காட்டினார். மூன் ரவது
அவர் பத்து ரூபாய் கொடுத்தார்

அவர் சொன்னார்:
:* நூறு ரூபாய்
பேர்வழியிடம் அக் கேள்வியைப் போட்டார்.
பத்து ரூபாய் நூறு ரூபாய் என்றே மதிக்கிறேன்
'' என்று
கொடுத்தார் ஐயா.
கடைசியாக நாலாவது வைதீகர் உத்ஸாகத்
சொல்லிவிட்டு மேலே நடந்தார்.
தோடு நடந்து வந்தார். வழியில் 'நின்றவர் அவரையும் கேட்டார்.
பத்துப்
பத்து
ரூபாயாக
அவர் லக்ஷ
ரூபாய் கொடுத்தார் ஐயா.
தாராள மனக
எனக்கும் கொடுத்தார்.
எத்தனையோ பேருக்குக் கொடுத்தார்.
என்ரால் இதுதான் ' என்றுசொல்லி உள்ளம் பூரித்தவாறாகச் சென்றார்.

உதவி

ஏறுகிறது.
ரூபாயும்
பத்து

பெற்றவர் குணம் உயர உயர அந்தப் பத்து ரூபாயின் மதிப்பு
பத்துக் காசில் இருந்து பத்து ரூபாயாகி நூறு ரூபாயாக மாறி லக்ஷ
பத்து ரூபாய்,
உதவி'.
'உதவி வரைத்தன்று
ஆகவே
ஆயிற்று.

ரூபாய்க்

கணக்கு

முதலா

அதியவில்லை.
இனியேனும்
வள்ளுவ
நம்பி
இந்திய வழிகாட்டி ஆகுக.
வழிகாட்டியெனத்
தலைவர்கள்
வணங்கியொழுகுக
அரசறம்,
பகைமாட்சி,
படைமாட்சி,
படைச்செருக்கு,

ரத்தின் முதற் குறனாவது:
** படைகுடி கூழமைச்சு

சொல்லை

வள்ளுவரை
உலகிற்கு
வழங்கிய தமி
ழிந்தியா தன் வள்ளுவ மகனின் அருமையை

கண்டவாறே
கற்பவா்க்கு
உணர்த்தவும்
துடித்தார்.
பொருட்பால் எழுபது அதிகாரம்,
எழுநூறு குறள்கள் கொண்டது
இறைமாட்சி

என்பது

என்னும் ஆற்றலுடைய

வதாக வைத்துப் பொருட்பாலையே தொடங்கி
யுள்ளார் வள்ளுவர்.
படையின் இன்றியமை
யாமையை
இதணவிட
வேறு
வகையால்
உணர்த்த முடியுமா?

முதலுடைமை

வள்ளுவர்.

ai

அல்ல தானே.

கே.

இதம்பரநாத

( திருவள்ளுவர்

அடி.

வெள்ளிவிழா

முவியார்.
மலர்,

பச், 8-9)

வள்ளுவர் வகுத்த “திரு”
ஐள்ள
பல்வேறு
வாழ்வமைப்புக்களிலும்
தன்கு விளங்கக் காண்கின்றோம்.
பொருட்செல்வம் நல்லவரிடம் சேர்ந்தால்
உண்டாகும் பயனையும் அல்லவரிடம் சேோந்
தால் ஆகும் அல்லஸையும் மற்றொரு குறளால்
வள்ளுவர் விளக்கத் தவறவில்லை. நல்லவரிடம்

சேரின் அது

“ஊருணி

தீர் நிறைந்தற்று*

என்றும் வேறிடத்தில் விளக்கமும் தருகின்ருர்.
எனினும்
இத்தகைய
செல்வம்--பொருட்
செல்வம்--உலகுக்கு
வேண்டிய
செல்வம்,
அழுக்காறு
காரணமாகவும்
இனத்தாற்றி
எண்ணாத வேந்தன் சிற்றம் காரணமாகவும்
உடையவரைவிட்டு விரைவில் நீங்கும் என்ப
தையும் வள்ளுவர்
தெளிவாகக்
காட்டிவிடு
கிறார். எனவே செல்வத்தின் இயல்பிளையும்
அதுசேரும் நிலையினையும் வள்ளுவர் என்றும்
வாழநினைக்கும் சமுதாயத்துக்கு விளக்கியுள்
ளார். இந்த நல்ல விளக்கத்தை
அறியாத
காரணத்தினாலேயே உலகம் எங்கோ பொருட்
செல்வத்தின்
பின்னேயே
உருண்டோடுிக்
கொண்டிருக்கிறது,
இச் செல்வத்துக்கு--பொருள்
செல்வத்
துக்கு உரியவள்
திருமகள்?”
என்பதையும்
வள்ளுவர் திரு” என்ற சொல்லாலேயே மூன்று
இடங்களில்
குறிக்கின்றார்." இம் மூன்றிலும்
அவர் அச் செல்வி தங்குமிடத்தையும் விட்டு
விலகும் இடத்தையும் விளக்கிக் காட்டத் தவற
வில்லை அவர்.
,
*அறனறிர்து வெஃகா ௮றிவுடையார்ச் சேரும்

இறன றிந்து ஆங்கே இரு?

என்று

அறத்தை

அறிந்து

(குறள் 129)

பிறர் பொருளை

விரும்பாத அறிவுடையவரைத் திருமகள் தானே

தருதி

அறிந்து

நிலையினை

அப்போதே

சேரும்!

தெளிவாக்கிவிடுகிறார்.

(பரி)

காளிங்கர்

இத் “திரு”விற்கும் *செல்வம்” என்றே பொருள்
கொள்ளுகின்றார். எப்படியாயினும் அறவாழ்வு

வாழாதவருக்குத்

திருமகன் நோக்கு

இல்லை

என்பது தெளிவு தானே!
வேறு இரு குறட்பாக்களில் *திரு” தங்கப்
பெருதவரை வள்ளுவர் காட்டுகின்றார், “இரு
மனப் பெண்டிரையும்
கள் காயும் கவற்றினை
யும்? தனக்குத் துணையாகக் கொள்பவணையும்
நட்பிடை வேறுபாடு நினைப்பவளையும் திரு
(தங்காது) நீங்குவாள் எனக் காட்டுகின்ருர்.
சானவே செல்வம் நல்லவரிடம் தங்கும் என்

1, 179,519, 920.
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பதும் அல்லவரை விட்டு அகலும் என்பதும்
வள்ளுவருடைய அசைக்கமுடியாத நம்பிக்கை.

இந்த நூற்றாண்டில் சிலர் இந்த தம்பிக்

கையில் நம்பிக்கை வைக்க
மறுக்கின்றனர்.
அதற்கென அவர்கள் காட்டும் காரணங்களும்
உலகில் கொடுமையே வாழ்வின் குறிக்
உள,
உள்ளவர்--அழுக்காறுடையவர்-கோளாக
அறனறியார்-- செல்வம் பெற்றுச் சிறக்க வாழ்
வதையும் அல்லாத நல்லவர் அல்லலுற்றுச்
சாய்வதையும் காட்டித் தம் நம்பிக்கை தளர்
வதை விளக்குவர்.
நன்கு அறிந்தவருக்கும்
கூட, அக் காட்சி தடுமாற்றத்தை விசைக்கின்
ஐது என்பது உண்மையே எனினும் நின்று
நிலைத்து நெடிது நினைப்பின் வள்ளுவர் தம்
நம்பிக்கையே வலியுறுத்தப் பெறும்.
**நன்றுறி வாரிம் கயவர் இருவுடையர்

கெஞ்சத் தவல

மிலர்

(குறள் 1074)

என்ற குறளில் வள்ளுவர் கயவரைத் திரு
வுடையர்' எனவே குறிக்கின்றார். ஆம்! அதற்
கென

அவர்

காரணமும்

காட்டுகின்றார்.

** தமக்கு உறுதியாவன அறிவாரின் அவை
அறியாத கீழ்மக்கள் நள் ம உடையவர்--அவர்
போல்

அவை

காரணமாகத்

தம்

நெஞ்சத்

தின்கண் கவலை இலராகலான்?' என்று இக்
குறளுக்குப் பரிமேலழகர்
உரை கூறி, திரு
என்பதற்கு நன்மை எனப் பொருள் காண்
கின்றார். அந்த நன்மைக்கு அக் கயவர் நெஞ்ச
நிலையே காரணமாக அமைகின்றது என்பதை
யும் அவர் உணர்த்துகின்றார். இந்த அவல
நெஞ்சின் அல்லலைப் பின்வந்த பெரியவர்கள்
பலவாறு பாடியுள்ளனர்.
அத்தகைய கயவர்
வாழ்வு--பொருட்செல்வம் சிறந்ததாக உலகில்
காணப்பெறினும் அவர்தமது உறுதி அறியாத
வராக, மறுமை நலமும் இம்மைச் செல்வங்கள்
பிறவும் இல்லாதவராக, வறிதே கழிவதையும்

நம் கண்முன்பே காண்கின்றோ மல்லமோ!
திருவள்ளுவர் “திரு
என்ற
சொல்லை
“அழகு' என்ற பொருளிலும் எடுத்தாண்டுள்
சானர்.

“கருமத்தால் காணுதல் நாணுத் திரு.நுதல்

ஈல்லவர் நாணுப் பிற"
என்றும்,

**கருமணியிம் பாவாய்நீ போதாயாம்

திருநுத.ழ் இல்லை யிடம் '?

(1011)

வீழும்

(1122)

24
என்றும்

திருவள்ளுவர் நினைவு மலர்
அழகு

என்ற பொருளில் இரு இடங்

களில் எடுத்தாளுகின்றார். இரண்டிடங்களிலும்
நல்ல பெண்களே அத்தொடர்களால் குறிக்கப்

பெறுகின்றனர்.

‘3G’ அழகாகின்றது.

இவ்

வாறு வள்ளுவர் பொருட் செல்வத்தை--நன்
மையை - அழகினை -- இலக்குமியை -- “திரு”

என்ற

சொல்லால்

சில

குறட்பாக்களில்

விளக்கிக் காட்டுகின்றார். இவை அளனைத்திலும்
வள்ளுவர் அத் திருவாகிய அழகும் நன்மையும்
சேர்ந்த
நல்ல
அறத்தாறு
ஓம்பும்
செல்வ

நிலையையே
நமக்கும்
நினைவூட்டுகின்றுர்
அவர். இந்த உண்மையை உணர்ந்து, இதில்
தம்பிக்கை கொள்வோமாயின் இருபதாம் தூத்
ரண்டின் புறவாழ்வைக் கண்டு நாம் புழுங்கத்

தேவர்
தமிழ்

நூல்களிற்

சிறந்தன

தேவையிருக்காது.
அழுக்காறுடையார் செல்
வத்தில் புரள்பவராகத்
தோற்றமளிப்பினும்
அவர்
நெஞ்சத் தவலமிலராகி
அழிவது
திண்ணம்.
அத்தகையோரைச்
* செய்யவள்
தவ்வைக்குக் காட்டிவிடும்”

என்பதும்

பலவிடங்களில்
தொட்டும் சட்டியும் இட்டும்
எடுத்தும்
காட்டியுள்ளார்.
“திருவின் பெய
ரால் இதைச் சற்று
விளக்கமாகவே
தெளிய
வைத்துள்ளார்.
வள்ளுவர் வகுத்த திருவின்
செயல் இது--செம்மை இது--நன்மை இது

குறள்

வென்று

சில

நூல்களைத்

தேர்ந்தெடுத்துச்

தொகுத்துச் சிலர் சில செய்யுட்களின் வாயிலாகத் தெரிவிக்கின்றனர்.

ஏழில் ஒன்று
“தேவர் குறளும் திருநான் மறைமுடிவும்
மூவர் தமிழும் முனிமொழியும்--கோவை
திருவா சகமுந் திருமூலர் சொல்லும்
ஒருவா

சகமென்

றுணர்.”

ஆறில் ஒன்று
** வள்ளுவர்சீ ரன்பர்மொழி வாசகந்தொல் காப்பியமே
தெள்ளுபரி
- தொண்டர்

மேலழகன்
புராணத்

செய்தவுரை--ஒள்ளியசீர்த்
தொகுசித்தி

யோராறும்

தண்டமிழின் மேலாந் தரம்.”
~
நான்கில் ஒன்று
** திருத்தக்க மாமுனிசிந் தாமணி கம்பர்
விருத்தக் கவித்திறமும் வேண்டேம்--உருத்தக்க
கொங்குவேண் மாக்கதையைக் கூறேங் குறளணுகேம்
எங்கெழிலென் ஞாயி றெமக்கு.'?

மூன்றில் ஒன்று

பிற நூல்களால் விளங்காத விஷயங்கள் :: தொல்காப்பியந்திரு வள்ளுவர்
கோவையார்,
மூன்றினும் முழங்கும் ??
என்று இலக்கணக்
கொத்துடையார்
பாராட்டுகின்றார்.

இரண்டில் ஒன்று

“ நாலும் இரண்டும் சொல்லுக்
யாரும் குறளும் குறிக்கப்படுகின்
றன.


உறுதி.

இந்த
உண்மையை நல்லவர்
வாழ்ந்து
அல்லவர் அவலமுறும் நிஸையை--வள்ளுவா்

குறுதி”?

என்னும்

பழமொழியில்

நாலடி

௮,
வே. சாமிநாதையர்.
(திருவள்ளுவரும் திருக்குறளும், பச், 19-14)

வள்ளுவர் காட்ரும் சமயக்கருத்துகள்
[சித்தாந்த

கலாநிதி,

உரைவேந்தர்,

ஒளவை.

௬. துரைசாமிப்

இவர் பிறந்த
ஊர் ஓளவை
யார் குப்பம்.
பிறந்த ஆண்டு
1903.
முறையாகத்
தமிழ்
பயின்ற இவர் தமிழ்மொழி, வர

லாறு

இரண்டிலும்

தமிழக

தகையவாய்

பணி

பெயரால் ஒருநூல் செய்தவர். அவற்றுள் அவர்
சிவணயும் அவனுடைய
அருட் செயல்களை
யும் குறிக்கும் சொற்களையும் சொற்றொடர்களை
யும் நோக்கின், அவர் புலம் பழுத்த சிவநெறிச்
செல்வர் என்பது தெற்றென விளங்கும். அப்
பெற்றியரான கல்லாடர், ஓரிடத்தில் திருவள்
ளஞூவரைக் குறிக்கும்போது, “சமயக் கணக்கர்
மதிவழி
கூறாது உலகியல்
கூறிப் பொருள்
இது என்ற
வள்ளுவன்?”
என்று
உரைக்
கின்றார்.
தீருவள்ஞவ
மாலையில்
காணப்படும்

சான்றோர்களில் கல்லாடர் என ஓருவர் காணப்

படுகின்றார்.

அவர் கருத்தும் இக்கல்லாடனார்

கருத்தோடு ஒத்து, “சமய நூல்கள் ஒன்றோ
டொன்று வேறுபட்டும் மறுத்தும் இயலுவன;
திருக்குறளை எல்லாச்
சமயத்தவரும் ஏற்று
ஒன்றி இயைவா்”” என்ற கருத்துப்பட,
“ஒன்றே

பொருள்எனின்

வேறு
எனின்
அன்றென்ப ஆறு சமயத்தார்--நன்றென
எப்பா லவரும் இயைபவே வள்ளுவனார்

வழு

முப்பால் மொழிந்த மொழி”

தி.க.

கெறியைப்

பின்பற்றி

்

இவர்

..

“தெய்வப் புலவர் திருவள்ளுவர்?
என்ற நூல் இயற்றியுள்ளார்.

நூல்களும்

திருவள்ளூவர் அருளியுள்ள திருக்குறளைக்

கூறும்:

துணையாகக்கொண்டு திருவள்ளு
வரின் வரலாறுகாணும் உண்மை

கல்மோ1 மிக்கார். இவருக்கு
“உரை வேந்தர்” என்ற பட்டம்
சூட்டப்பெற்றுள்ளது.
இவர்

கற்றுணர்ந்த பழம்பெருஞ்
சான்றோர்களுள்
கல்லாடனார் ஓருவர்.
அவர் சிவபெருமான்
மதுரையில் நிகழ்த்திய திருவிசாயாடல்களில்
மிகவும் ஈடுபாடு கொண்டு அவற்றுள் சிலவற்
றைத் தேர்ந்து ஒவ்வொன்றையும் ஓவ்வோர்
அகவற்பாவில்
வைத்துக்
கல்லாடம்
என்ற

எடுத்துக்

மூம் பெற்றவர், இருக்குறளையே

யும் வல்லார். எழுத்தாற்றலோடு

உரைநடை

திரு

வலிமை பெற்றவராதலால் ட சித்
தாந்த கலாகிதி? என்ற
பட்ட

யாற்றி வருகின்றார். மொழிப் புல
மையோடு சைவ சமயப் புலமை

பல அரிய

சைவத்

மூறைகளினும் சித்தாந்த சாத்.
திரங்களிலும்
நல்ல. பயிற்சி
்
யுடைய இவர் அதன் கருத்துக்
களைக்
கேட்பார்
பிணிக்கும் :

பேரறிவு

பேராசிரியராகப்

வரலாற்று நூல்களும்

எழுதியுள்ளார்.

படை த்தவர். தற்பொழுது மது
ரைத் தியாகராசர் கல்லூரியில்

தமிழ்ப்

பிள்ளை] Ss

என்று

இயம்புகின்றார். இ

குறள் வகையில் ஓத்த

Bor i

கருத்துக்

கல்லாடர் இருவரும் ஒருவரா,
என்பதைக் காண்பது இங்கே

ee

கொண்ட

வேறு வேரு”.
ora

திருவள்ளுவருடைய திருக்குறள்
சமய
கடந்த தனிப் பொதுநூல் என்பதை இவ்விரு
வர் உரைகளும்

வற்புறுத்துகின்றன

.என்டீ

இன்று நமது நாட்டில் நிலவும். சமயங்கள்
இத்திய

மண்ணில்

தோன்றி

அவற்றுள்,

என

இசுலாம்,

fe

நிலவுவனவும்

வேற்று நாடுகளில் பிறந்து இங்கே

நிலவுவனவும்

ட்

புகுந்து

இருதிறத்தனவாகும்.
கிறித்துவம்

இரண்டும் பிற்கூறிய திறத்தன;

என்ற

ஏளைச் சைவம்,

வைணவம், வைதிகம், பவுத்தம், சயினம் முத
லியன
முற்கூறிய
திறத்தன.
இவற்றைப்
பொதுப்பட நோக்குவோமாயின், உலகிற்கும்,
.உலகிடை வாழும் உயிர்கட்கும் வேறாய் ஒரு
பரம்பொருள் உண்டு என்பது எல்லாவற்றிற்.
கும் ஓப்ப முடிந்த உண்மையாகத் தோன்றும்.
உயிர்கட்கு மறுபிறப்பும் வினயும் உண்டென்
பதை இசுலாம், கிறித்துவம் என்ற இரண்டும்
உடன்படுவதில்லை. இந்திய சமயங்கள் அளைத்
தும் இவ்விரண்டையும் இன்றியமையாச் சமய
வுண்மையாகக்
கொண்டுள்ளன.
இருக்கு.
முதலிய வேதநூல்களில் விசையுணர்வு நன்கு
வெளிப்படாது நிற்பினும், அந்நூல்களை மேற்
கொண்டு எழுந்து விரிந்த பிற்றை நூல்களில்
அவைகள்

பெரிதும்

- இடம்

பெற்றுள்ளன.
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வேதநூல்

ஆராய்ச்சியாளர்

யுணர்வு வேதகால

சிலர்,

விளை

மக்கட்கு இல்லை; அவர்கள்

இந்த நாட்டுட் புகுந்தபின் இங்கே

மக்களிடையே
இருந்த
தாமும் மேற்கொண்டனர்

வாழ்ந்த

இக்கொள்கையைத்
என்று உரைக்கின்

ரூர்கள்.

காலும் நுகராமல் கழிக்க முடியாது.

“எனைப்

பகையுற்றாரும்

வீயாது

வினையுணர்வும்

மறுபிறப்புக் கொள்கை

யும் நிலைபெற்றுள்ளன.
அவை எக்காலத்தில்
யாவரால் காணப்பட்டன
என்பது
வரலாறு
காணாத
ஓன்று.
திருவள்ளுவர்
இவ்விரு

கொள்கைகளையும்

உடன்பட்டு

ஏற்ற

இடங்

விளையென்பது
-வாயாற்

பேசுவதும்

மனத்தால்

நினைப்பதும்

உடம்பால்

செயல்

புரிவ

தும். ஆகிய யாவற்றையும் குறிக்கும்.
சமய
நூல்கள் மனம், மொழி, மெய் என்ற மூன்றின்
அசைவும்,

கூறும்.

அசைவின்மையும்

எனவே

செய்கையும்

விளையாம்

வினைகளில்
'என்றும்,

நன்மை
தீமை

என்றும்

வினை

என்று

மக்கள் செய்யும் ஓவ்வொரு
என்று

அறியலாம்.

விளைவிப்பவை

நல்வினை

விளவிப்பவை

தீவிர

கூறப்படும்.

இவ்விரண்டாலும்

முறையே உண்டாகும் இன்பமும்
Sadi corr wise எனப்படும்.

துன்பமும்

ஒருவினை தொடங்கும் போதே செயப்படு
பொருளும் பயனும் உடன் தோன்றி, முடியுங்
கால் அவ்விரண்டும்

பொருளோடு

உருவாகும்.

பயனும்

னும், அப்பயனது

உடன்

செயப்படு

தோன்றுமாயி

நுகர்ச்சி காலம்

தாழ்த்தும்

தாழாமலும் நிகழும். விளையால் உருப்பட்டு
துகரப்படாது திற்கும் பயன் ஊழ்வினை என்றும்
QMip என்றும் வழங்கும்.
திருவள்ளுவனார்,
நண்மை பயக்கும் நல்விளையையும், தீமை விளை

"விக்கும்

திவினையையும்,

முறையே

ஆகூழ்

என்றும் போகூழ் என்றும் விளைப்பயனாய் BIST

திற்கும்

வினைக்கூற்றை

தனித்தனி

நிறுத்தி

பயக்கும் நல்வினை

ஊழ்வினை

விளக்குகின்றார்.

யாவும் அறவினை

என்றும்

நலம்

என்றும்,

அறம்

என்றும்,

அதுவே

செய்தற்குரியது

என்ற

கருத்துத்

தோன்றச்

*செயற்பாலது

ஓரும் அறனே”?

என்பதனால்

திருவள்ளுவர்

வற்புறுத்துகின்றார்.
தீவினையால்

“பயன் அன்பம்.

விளைப்பகை,

வீயாது அடியுறைந் தற்று” என்றும்

உரைக்கின்ளுர்.

வினையால்
உண்டாகும்
செயப்படு
பொருள் பொறிபுலன்கட்குப்
புலப்படுவது
போல, அவ்விளைப் பயனான இன்பமும் துன்ப
Cb
விளையைச்
செய்பவனுக்குப்
புலனாவ
தில்லை. அதனால், அவன் தானே
சென்று
வினைப்பயனை

களில் எடுத்துக் காட்டுகின்றார்.

உய்வர்

பின் சென்று அடும்?' என்றும், நுகர்ந்து கழியு
மளவும் அஃது அவர் நிழல்போல்
நிற்கும்
என்பார், “தீயவை செய்தார் கெடுதல் நிழல்

தன்னை,

_ தமிழகத்தின் முந்து நூல்கள் எல்லாவற்றி

லும்

மலர்

எடுத்துக்

விளைப்பயனோ,
தன்று; அதனால்
வண

கொள்ள

உயிர்போல
அதுதானே

அடையமாட்டாது.

ஆதலால்,

விளைப்பயன்

'செய்தார்க்கே உரியது:

தீமை;

அதன்

அவ்வினை யைச்

அதனை அவர் ஒரு

விளை

முதல் வினைப்பயனை நுகர்தற்குப் பிறிதொன்று
இடைநின்று அதனைக்
கூட்டல் வேண்டும்.
பிறிதொன்று
என்ற அதுதான், உயிர்க்கும்
உயிரில் பொருட்கும் வேறாய் இரண்டையும்
கூட்டி
வாழ்விக்கும்
பரம்பொருள்;
அது
“பால்
தொல்காப்பியர்
அதனைத்
பற்றியே
வரை தெய்வம்” என்று குறிக்கின்றார்.
விளையைப் பற்றிக் கூறுமிடத்து, விளை
“வியாது பின்சென்று அடும்” என்றும், “மற

ரொன்று சூழினும் தான் முந்துறும்'”

'*அறம் சூழும் சூழ்ந்தவன்

என்றும்;

கேடு!”

என்றும்

வினை
போது,
காணும்
கூறுவனவற்றைக்
தானே
நன்மையும்
தீமையும்
செய்யும்
போலும்

என்ற

எண்ணம்

தோன்றும்.

அவ்

வாறே சில சமயத்தவரும்" கருதுகின்றனர்.
நோக்கின் உணர்வில்
ஆனால் உண்மையை
லாத
ஒன்றாகிய
வினை,
ஒருவன்
செய்யத்
கூடலும்
கூட்டக்
தோன்றலும், செய்தானொடு
விளங்கும்.
தெளிய
என்பது
உடையது
வினை விடாது தொடரும் என்றும் வினைவந்து
எழுத எழுதும்
என்றும் கூறுவது,
சேரும்
என்றும், செலுத்தச்
எழுதுகிறது
பேனாவை
என்றும்
செல்லும் வண்டியைச் செல்லுகிறது
**இருள்
போலவாம்.
வழக்கில் உரைப்பது

சேர் இருவினையும்
சேர்

புகழ்புரிந்தார்

இருவினையும்

பொருள்

சேரா இறைவன்,

சேரா

மாட்டு''

என்ற

என்பதற்கு

பயனும் சேர்க்கப்படா என்பது
விளைவது

முடியாது;

அறிவுடைய
விளை செய்த

விடத்து

இருவினைப்

பொருள்.

வினைகள், மனம் மொழி மெய்களால் பிறப்
மன முதலிய
பன என்று முன்பே கண்டோம்.
மூன்றும் சேர்ந்தது உடம்பு.

ஆகவே

உடம்பு
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உடம்பொடு கூடி உலகில் இருந்தே செம்
பொருளை
உணரவேண்டும்.
இருக்கும்
போதோ விளைசெய்தே தீரவேண்டும்.
விளை
யால் மேன்மேலும் பிறப்பு எய் துமன்றோ என

ஓர் ஐயம், இங்கே

எழுகிறது.

உடம்பையும்

உலகையும் சார்பாகக் கொண்டு வாழும் உயீர்
செம்பொருளை உணர் ந்த வழி அதுவே உண்
மைச் சார்பு என உணரும்;
அவ்வுணர்வால்

அதனைச் சார்ந்து தோன்றும்
இடமில்லா தொழியும்;

வினைச்சார்புக்கு

செம்பொருள்

உணர்

வால் உயிர் அதளைச் சாருங்கால், வினைச்சார்பு
உயிரைப் பற்றுதற்கு ஆகாமையின் பற்றுக்கோ
டின்றிக் கெடும். இக்கருத்தைச் ‘eri sors HH
சார்புகெட ஐழுகின் மற்றழித்துச் சார்தரா சார்
SHH Cpr”? என்கிறார் வள்ளுவர்.
வினைதோன்றுதற்கு உடம்பு உலகுகளின்
மேல் உண்டாகும் பற்றே காரணம்; அப்
பற்றை விடுவதுதான் செம்பொருளைச்சார்தற்கு
வழி. பல்வேறு
பற்றுக்களிடையே
வாழும்
உயிர், ஓன்றைப் பற்றுவதும் ஓன்றை விடுவது
“மாக இருக்கும்.
விடும்போதும், ஒன்றைப்
பற்றியல்லது உள்ள பற்றைவிடுவது உயிர்க்கு
இயல்பன்று; அதனை நன்குகண்ட வள்ளுவர்,

*பற்றுக பற்றற்ருன் பற்றினை” என்றும் ::அப்
பற்றைப் பற்றுக (ஏனைய) பற்றுவிடற்கு”” என்
றும் ஓர் அரிய நெறியும் கூறுகின்றார்.
இனி,

அச்செம்பொருளின்

இயல்பைக்

கடவுள் வாழ்த்து என்ற பகுதியில் விளங்க
'உரைக்கின்றார்.
செம்பொருளை ஆதிபகவன்
என்றும், அவன் உலகமெல்லாவற்றிற்கும் முதற்
பொருள் என்றும் குறிப்பதற்கு ** ஆதிபகவன்
முதற்றே உலகு?” என்றும் எடுத்துரைக்கின்
ரார்.செம்பொருள் உயர்திணையா அஃ றிணேயா
சன ஆராய்ந்து இன்னதிணை என வரையறுத்
துக் கூறலாகாதது. எனினும், உலகுயிர்களில்
உயர்ந்துநிற்பது மக்களுயிராதலால், மக்களில்
ஆண் பெண் என இருகூறு உண்டெனினும்,
உலகில்
இதுகாறும் தோன்றிய
சான்றோர்
அனைவரும் ஆண்மக்கட்கே முதலிடம் தந்து
பேசுவது மரபு.

அதுபற்றியே

செம்பொருளை

ஆண்பால் ஓருமையில் வைத்து உரைப்பது
இயற்கையாயிற்று.
அதனால்
செம்பொரு
ளாகிய
முதற்பொருள்
ஆதிபகவன்
என
ஆண்பாலில் வைத்து உரைக்கின்றார். அவன்
அறிவே
உருவானவன் என்றற்கு “வாலறி
வன்”” என்றும், அவனது அறிவுருவம் மனத்
தின்கண் நிகழும்

சிந்தனையொளியில்

தோன்

றுவது

என்றற்கு

என்றும்,

அவன்

றில்லாதவன்

(மலர்மிசை

ஏகினான் '?

எப்பொருளிடத்தும்

என்று

காட்டற்கு

பற்

“வேண்டுதல்

வேண்டாமை இலான்'' என்றும், அவன் எங்
கும் எப்பொருளிலும் தங்கி முறைசெய்பவன்
என்றற்கு “இறைவன்” என்றும், ஐம்பொறி
கன் வாயிலாக எழும் அவாக்கள் இல்லாத
வன்; ஓப்புவமை கூறற்கு இல்லாதவன்; அளப்
பரிய கடல்போன்ற அறங்கள் அனைத்தையும்
தன்வடிவாக உடையவன் என்றற்கு அறவாழி
அந்தணன்”

என்றும் கூறுகிறார்.

இங்ஙனம்
உலகைப்
படைத்தளித்து
உடம்பொடு கூட்டி உயிர்கள் வினை செய்து
வாழுமாற்றால் அறிவு விளக்கம் பெற்றுச் செம்
பொருட் சார்பு பற்றிப் பிறவாப்
பேறும்,
அழியா இன்பமும் பெறுமாறு உதவிபுரியும்
அவனது நன்றியை “மறப்பது நன்றன்று”;

“செய்ந்நன்றி

கொன்ருர்க்கு உய்தியில்லை
;””

மேலும், மக்கள் ஓருவர்க்கொருவர் செய்யும்
நன்றிக்கே வானமும் வையகமுமாகிய உலக
முழுதுமே
ஆற்றாதாகலின்,
செம்பொருள்
முதல்வன் செய்த நன்றிக்கு நாம் தலையால்
வணங்கி வழிபடுவது தவிர வேறில்லை.
அது
தானும் செய்யாவிடில், நாம் பெற்ற உடல்
பயனற்றதாம்
என்பார்
எண்குணத்தான்
தாளை வணங்காத் தலை முதலியன குணமில
என்று தெருட்டுகின்ளுர்.
இவ்வகையே நோக்கின், உலகிலுள்ள மக்
கள் அனைவருமே பிறவாப்-பெரு நிலைக்கு உரி
யர் என்பதுதோன்றும். திருவள்ளுவர், மக்கள்
அனைவருமே பிறவிப் பெருங்கடல் நீந்துதற்
குரியர்;
ஆனால், அவருள் இறைவன் அடி
சேராதார் பிறவிப் பெருங்கடலை நீந்தார், அடி
சேரும் செவ்வி
எய்துங்காறும் மாறிமாறிப்

பிறந்தும்

இறந்தும்

அறிவிக்கின்றார்.

உழலுவர்

இறைவன்

என

என்று
ஆண்

பாலால் கூறினமையால், அவன் சார்பை அடி
யென்றும் தாள் என்றும் வள்ளுவர் வற்புறுத்து
கின்றார்.
இத்துணையும்
கூறியவற்றைத்
தொகுத்து
நோக்கின் விளையுணர்வும் மறு
பிறப்பும் செம்பொருள் உண்டென்னும் கொள்
கையும், விளை நீக்கத்தால் பிறவாப்பேறு பெறு
வதே செயற்பாலது என்பதும், அதற்கு அச்
செம்பொருள் செய்துள்ள

நன்றியை நினைந்து

வழிபடுவதும்
பிறவும்
வள்ளுவர்
சமயக் கருத்தாவது காணலாம்.

காட்டுஞ்

திருவள்ளுவரின்
[பெருமழைப்
.

வே.

பெருமழைப் புலவர் 1909இல்
தோன் றினார். ன
அண்ணாமலைப்
பல்கலைக்
கழகத்தில்
தமிழ்
பயின்றவர்.
சங்க
இலக்கியம்
முதல்

.

புலவர் பொ.
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இன்றைய

மான மூறையில் உரை மெது
யுள்ளார். பழைய நால்களுக்கு
உரை

ஆற்றல்

-

இயழ்றுவதிலும்

இயற்கையாய்

அமைந்துள்ளது.

உச்சி

மேல்:

“களுக்கு
ஈடாகச் சங்க நூல்
களுக்கும் கல்லாடம்,
நீலகேசி
போன்ற காப்பிய நூல்களுக்கும்
தணிகைப்
புராணம் போன்ற
புராணங்களுக்கும் மிக விளக்க

“சான்றோர் இல்லாத் தொல்பதி இருத்த
லிற், றேன்றேர் குறவர் தேயம் நன்றே” என்
பான் பிற்காலத்துப் பாண்டியன்
ஓருவன்.
தமக்கென வாழா நோன்றுட் பிறர்க்கென முய
லும் சான்றோர் காலந்தோறுந்
தோன்றித்
தங்கடமையைச்செய்து போதருதலாற்றான்இவ்
.. வுலகம் என்றென்றும் நிலைத்துளது என்பான்
மிகப் பழங்காலத்துப் பாண்டியன் ஓருவன்.

நம் தெய்வப்புலவர் திருவள்ளுவனார் தாமும்,
..*சரன்றவர் சான்றாண்மை குன்றின் இருநிலச்
தான்

இனி,
தமது

_.

மன்னுயிர்க்கு

தலையாய

கடமை

மாயிரு. ஞாலத்
என்று
கூறி

நலஞ்

செய்தலே

எனக் கொண்டு

முயல்

கின்ற சான்றோர் தாமும் தமது செல்வத்தால்
நலம் செய்கின்ற புரவலரும் தமது அறிவினாலே
ன்னுயிர்க்கு என்றும்
அழியாது நின்று

நிலவும்

மெய்ந்

நூல்களைப்

அமை

நாடக

நூல்

கள் யாப்பதிலும் தம் திறமை
புலப்படுத்தியுள்ளார்.
யைப்
Pes:
புறப்பொருள்
எழுதியுள்
இவர்
மாலைக்கு
உரை ௮வ் விலக்கண நூலுக்
பெருமை மிகுவிக்கும் வகை
௮
நடையில்
எளிய
2
துள்ளது.

புலவர் கொள்ளும்பழைய உரை

தாங்காது மன்னோ பொழை”
என்று அவரில்லாதவழி இம்
திற்குண்டாகும்
கேடிஃது
இரங்குவர்.

யெழுதுவதோடு

யாது பழம் பெரும் நூல்களுக்கு
ஆராய்ச்சி முன்னுரை யெழுது
கட்டுரை நூல்கள்
வதிலும்

இலக்கியம்

வரை
கற்றுத் துறை
போய
- இவருக்கு நூல்களுக்கு விரிவுரை
எழுதும்

சோமசுந்தரனார்]

படைத்தளிக்கு

மாற்றால் நிலைத்த நலம் செய்கின்ற புலவர்
_ களும் என இருவகைப்படுவர்.
இவ்விருவகை
_யினருள் முந்நூறூர்த்தே பாரியது பறம்பு
முநீநூ றூரும் இரவலர் கொண்டனர் என்று

நமது உளமுருகக் கபிலர் பாடிய பாரிவள்ளல். |
போன்ற புரவலரும்,
“ஓதற் கெளிதாய் உணர்தற் i
ச்
வேதப் பொருளாய் மிகவிளங்கத்- -இதம்றோர்
உள்ளுதொ றுள்ளுதொ றுள்ள முருக்குமே.

வள்ளுவர் வாய்மொழி மாண்பு”? :

என மாங்குடி மருதனாராற் பாராட்
கின்ற நந் திருவள்ளுவனார் போன்ற பு
களும்

பண்டைக்

காறும்

நமது

காலம்

தொட்டு

இன்

செந்தமிழ் வானத்தே தோன்

றித் தம் புகழொளி காட்டி நின்று— நிலவும்
நாள்களும் கோள்களும் போல்வார் எண்ணி :

ற ந்தோராவார்.

புலவர் பெருமக்களை ல

களும்
கோள்களும்
போல்வார் . என்றே.
மன்றே, அவருள் நம்தெய்வப் புலமைத் . IG
வள்ளுவனார்
நாயிறேயனையர். ஏனையோர் :
ஏனைய நாள்களும் கோள்களுமே போல்குவர்
என்போம்.
திருவள்ளுவனார்
அத்துணைத்
தனிச் சிறப்புடையவர் என்றுணர்க. இப்.

புலவர் பெருமான் நந்தமிழ்க்குடிப்
தா. |
ரேனும் இந்த மாயிரு ஞாலத்திற்கே பொ. ee

புலமையாளராகவும்

திகழ்கின்றார்.

. எல்லா

நாட்டினரும் எல்லாச் சமயச் சான்றோரும், எக்:
காலத்தோருமே
அச்சான்றோரைத்
தம்மவ
ராகவே மதித்து அவர்தம் இப்பத்ற 20%

80.

திருவள்ளுவர் நினைவு மலர்

செல்வத்தால்

நலம் பெற்றுய்கின்றனர்.

சிறப்பும் அவர்க்கேயுரிய

இவர்தம்

இச்

தனிச் சிறப்பேயாம்.

நூற்சிறப்பை

ஆராய்ந்துணர்ந்த

சங்கப்

புலவர்

ஓருவர்

மெய்ந்நெறி

கையை

விரும்புவோர்க்கு வேண்டிய,

வாழ்க்

ஏல்லாப் பொருளும் இதன்பால் உளஇதன்பால்
இல்லாத எப்பொருளும் இல்லை””

என்று அறுதியிட்டுக் கூறினர். இவர் பாராட்
டுரைகேட்டு நம்முள்ளம் நன்கு கூறினர் இப்
புலவர்
பெருமான்
கின்றது.
**மக்கள்

என்று
கோடுகோடேறு
வாழ்க்கைக்கியன்ற
அற

நூல் ஒன்றனை. முழுமையாகப் படைத்துத் தந்த
புலவர் திருவள்ளுவனார்

ஒருவரே

கத்துளர்; வேறொருவரேனும்
சான்றோர்

.கூற

இஃதுமொரு

என்று

கேட்டிருக்கின்றோம்.

சிறப்பியல்பேயாமன்ற ?

ஆசிரியர்

தோறும்

யாமும்

இப்பேருல

இலர்''

திருவள்ளுவனார்,

உலகவழக்கு

காலந்

மாறுமியல்புடையன;

பழம்
பொருளே!.
பின்னைப். புதுமைக்கும்
.பேர்த்துமப் பெற்றியனே””' எனப் பாராட்டுதல்
தம் திருவள்ளுவனார்க்கும்
தோன்றுகின்றது.

இனி, இவ்வாறு காலந்தோறும் திருவள்
ளுவனார் கருத்துக்கள் புதுமை பெறுவதனால்
அந்நூலிற்கு
ஒரு காலத்தில்
எழுதப்பட்ட,
உரை நிலைபெறுதல் அரிதாகின்றது; காலந்

தோறும்

அந்நூல்

புதிய

தால் பிந்திய

பரிமேலழகர்

பெனப் பரந்த உள்ளம்.
ஊர்;
யாவரும் கேளிர்;

"'இவரறிவுரையை மேற்கொண்டு

திருக்குறன்கூட
காலம்

மாறுந்

தோறும்
புதிய புதிய கருத்துக்களை அவ்வக்
காலத்துச்
சான்றோர்க்கு வழங்குகின்றனவே
என்னே வியப்பு! இதுதான் தெய்வப்! புலமை
யின் திறம்போலும். இக்காரண த்தாலேதான்
இவர் நூல் காலத்தை வென்று நின்று நிலவு
கின்றது. இதுவும் இவர்தம் சிறப்பியல்பேயாம்.
நுண்மா
ஹூுழைபுலனுடைய
புலவர்கள்
தமக்குப் பின்னர்ப் பல நூற்றாண்டினும் வரப்
போகின்ற
கால மாற்றத்தையும் உணர்ந்து

.அக்காலத்தார்க்கும்

இயையுமாறு

சிறந்த

திருவள்ளுவர்

அவர் இப்பேருலகில்
சமயத்தார்க்கும்

திருவுள்ளம்

எக்காலத்தார்க்கும்

எல்லா

விசம்

அவர்க்கு யாதும்
இக்காரணத்தால்
நாட்டினர்க்கும்

எச்
எம்

மொழியாளர்க்கும் பொதுவாய் நிற்கின்ற சிறப்

டவ்வ துறைவ தறிவு”!
இவர்

உரையே

- உரையாம் எனவும் கூறுவர்; இவர் உரையும்
இப்பொழுது நோக்குவார்க்குத் திருக்குறளின்
மாண்பிற்கு ஒவ்வா வுரையாகவே காணப்படு

கின்றது.

கூறுவர்.

வுரையை

அவர்க்கேயுரிய

பண்டைக் காலத்தே திருக்குறட்குப் பதின்
மார் உரை வகுத்தனர் எனவும் அவருள் காலத்

ஆதலால், நீ உன் காலத்துச் சான்றோர் ஓழுக்

என்று

புதிய

அவாவுகின்றது.
இதுவும்
சிறப்பியல்பேயாம்.

கத்தை மேற்கொண்டு ஓழுகுக, பழமையையே
விடாப்பிடியாகப் பற்றிக்கொள்ளற்க என நம்
மனோர்க் கறிவுறுத்துவாராய்,
“*“ஏவ்வ துறைவ துலக முலகத்தோ

பொருந்தும் என்று

அறிவுரை

கூற வல்லுநர் ஆவர்
என்பதற்குத்
திருவள்
'ஞவரே சிறந்த சான்றாகத் திகழ்பவர்.
அவர்

இற்றைக்கு ஏறத்தாழ இரண்டாயிரம் ஆண்டு

கட்கு முற்பட்டவராக
விருந்தும், அவர்தம்
- அறிவுரைகளோ இக்காலத்திற்கும் பொழுதிற்
கேற்ற புதுமைப் பொலிவுடன் திகழ்கின்றன.
“இனி வரப்போகும் எத்துணைப் பல்லாயிரம்.
ஆண்டுகட்கும் அவை புதியனவாகவே நிற்கும்
சிறப்புடையன என்பதும் தேற்றம். இவ்வியல்
"பினை எண்ணும்போது “மணிவாசகர்” இறை
“வனை “முன்னைப் பழம்பொருட்கும் முன்னைப்

பியல்புடையதாகத்
தருளினராக;

தமது

திருக்குறளை
ச் செய்

உரையாசிரியர்

பரிமேலழகரோ,

மொழியையும்

சமயத்தையும்

வடவாரியர்

பெரிது மதித்து அவற்றில் அழுந்திய குறுகிய
உள்ளம்

வாய்ந்தவர்.

இக்காரணத்தால்

அவர்

எப்பொழுதும்
வடநூலோரையே
மனத்திற்
கொண்டு திருக்குறட் கருத்துக்களை அவ்வட
நூலோர் கருத்தோடிணக்கிக்
காட்டப் பெரி
தும் முயன்றுள்ளனர்.
உண்மையாகவே வட
நூலோர்
கொள்கை
தவறென்று
கருதித்

திருவள்ளுவர் அவற்றைப் புறக்கணிக்குமிடங்
களிலும் கூடப்
பரிமேலழகர்
கருத்தினை யுணரமாட்டாராய்த்

கருத்தையும் அவ்வடவர்

நூலாசிரியர்
திருவள்ளுவர்

கருத்திற்கிணங்கவே

திருத்தி விளக்கம் கூறியுள்ளனர்.
இத்தகைய
பிழைகள். பற்பல
பரிமேலழகர் தமது திருக்
குறள் உரையிற் புரிந்துள்ளனர்.
அவற்றை
ஈண்டு எடுத்துக் காட்டல் மிகையாம். ஆயினும்
திருவள்ளுவரின்
சிறப்பியல்பைக்
காட்டற்
பொருட்டு ஒன்றனை மட்டும் ஈண்டு எடுத்துக்
காட்டுவாம்.
இக்கட்டுரையை ஓதுபவர் அத்
தவற்றை நன்கு புரிந்து கோடற் பொருட்டு.

முன்னுரை
அஃதாவது

சிறிது
:--

கூறல்

வேண்டும்.

திருவள்ளுவனாரின் சிறப்பியலுட் சில
உலகில் ஓவ்வொரு காலத்தே யாதானும்
ஓவ்வொரு கொள்கை சிறப்புற்று நிற்றலியல்பு:

இந்தக்

காலத்திலே

உலகெங்கும்

அரசியலே

முதலிடம் பெற்று நிற்றல் இதற்கு ஒரு சான்றா

கும். இவ்வாமே பண்டு ஒரு காலத்தில் ௮ஃ
தாவது முதற் சங்க காலத்தே மக்கட் பண்பு
- மட்டுமே
முதலிடம்
பெற்று
நின்றது;

அது

பழமையுற்ற

சமயத்துறை

, பெற்றுத்

பின்னொரு

மட்டுமே

காலத்தே

உலகில்

திகழ்ந்ததுண்டு.

முதலிடம்

யாதானுமொரு

காலத்தில் யாதானுமொரு கொள்கை முதலிடம்
பெறும் பொழுது
அக்கொள்கை
அரசன்
முதல்
ஆண்டியீறாகவுள்ள
அனைவருடைய
உள்ள த்தையும் கவரும் ஆற்றல் பெற்றிருக்கும்.
இஃதோருலகியற்கை;
இத்தகைய
ஆற்றல்
வாய்ந்த
தத்தங் காலத்துக்
கொள்கையை
மேற்கொண்டே
அவ்வக்
காலத்துச் சான்
போரும்
தத்தங்
கடமையைச்
செய்வர்?

செய்தலும்

வேண்டும்,

அவர்

மட்டுமோ!

(ஆற்றல் பெற்றுள்ள அக்கொள்கையை
அவ்
வக் காலத்தில் வாழ்கின்ற கயவரும் தமக்குப்
போர்வையாகக்
கொண்டு
தங் கயமையை
மறைத்துச்
சான்றோர்
போலத்
தம்மைக்
காட்டி அதன் வாயிலாகவே தங்கள் அவாவிற்
குரிய செல்வம்
செல்வாக்கு முதலியவற்றைப்
பெருக்கிக் கொள்ளலும் இயல்பேயாம்.
சான்
ரோரும் சாலாதாரும் எக்காலத்தும் இருப்பராத
லின் இவ்வியல்பு எல்லாக் காலங்கட்கும் ஒரு
பொதுவியல்பென்றுணர்க. இதற்குச் சான்று
வேண்டுமேல் இக்காலத்தே சிறப்பிடம் பெற்
றுள்ள அரசியல் பற்றிப்பொதுநலத்தொண்டு
செய்தோர் (செய்பவர்) உள்ளத்தால் பொய்யா
தொழுகுமாற்றுல்
உலகத்தார் உள்ளத்துள்
காந்தியடி
அண்ணல்
உறைகின்ற
எல்லாம்

களார் போல்வார்

காந்தீயச்
புகுந்து

மிகச் சிலராகவும்,

சான்றாண்மைப்
கொண்டு

அந்தக்

போர்வையுட்

அறவோர்

போன்று

கைப்பற்றிக்கொண்டு
பதவியைக்
அரசியற்
கைக்கூலி பெறுதல் முதலிய கயமை பல செய்து
தந்நலம் பாரிக்கின்ற கயவர்கள் கணக்கிறந்
தோராகக் காண்கின்றோமல்லமோ? இவ்விரு
சான்றோர் சாலாதார்
மேற்கூறிய
சாராரும்
ஆகிய

இருசாரார்க்கும்

ஏற்ற

FIT GES

கொள்க. இங்ஙனமே பண்டு முதன்மை பெற்று
நின்ற சமயத் துறையிற் புகுந்து கொண்டு

இந்த

நாட்டிற் பூசலும்

கயவரும் எண்ணிறந்தோ

கள் தம்

நலமே

கருதிப்

போரும்

வித்த

போர்வை

மாத்திர

ரிருந்தனர்.

இவர்
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மாகவே சமயங்களை மேற்கொண்டு தாந்தாமே
மேற்பட்டு
விளங்கும் பொருட்டும்,
ஏனைய
சமயவாதிகக£ச்
சொற்போரில்
வெல்லுதற்
பொருட்டும் படைத்துக்கொண்ட தத்துவ நூல்
களும் எண்ணிறந்தனவாம். அவற்றுள் இறந்
தன போக இற்றை நாள் எஞ்சி நிற்பனவும்'
சிலவுள.
சமயக்கணக்கர் எனப் பெயர் பூண்ட இக்
கயவர்கள் படைத்துள்ள தத்துவங்கள் தாமும்
சமயந்தோறும் மாறுபட்டிருப்பதை
எஞ்சிய
அந்நூற்களுள் யாம் இன்றும் காணலாம்.
இத்தத்துவக் குப்பைகளே சமயத்தின் குறிக்
கோளாகின்றன.
மெய்ப்பொருசத் தமக்குள்
ளேயே மூடிமறைத்து விட்டுத் தம் மாற்றாரைக்
கடாஅம்படாஅ௮ம்
என
உருட்டி வெல்லுதற்
குரிய வறிய சொல்லாரவாரமாக

மட்டுமே

நிற்

கின்றன.
இவற்றைக் கண்டு பயனில பாரித்
துரைப்பாரை மகன் எனவும் ஒருப்படாத வள்
ளூவர் மனம் புழுங்கி இருப்பர் என்பது தேற்
றம். இந்தச் சமயவாதிகளுடைய தத்துவ விரு
ளிற் பட்டு நெறிதடுமாறும் மக்கட்கு நன்னெறி
காட்டவேண்டும் என்பதைத்
தமது கடமை
யாகக் கருதியே திருவன்ளுவனார் அவ்விருள
கற்றும் அறிவொளிப் பிழம்பாகத் தமது திருக்
குறளை இத்துணைத் திறம்படச்
செய்வாரா
யினர்.

ஆகவே

மனமயக்கும்

அத் தத்துவக்

குப்பைகள் தம் தெய்வ நூலில் இடம் பெறலா
காது என்று
கருதியவராய் அவை
புகுதா
வண்ணம் விழிப்புடன் பாதுகாத்து மிருக்கின்
றனர்.

திருக்குறளை

பிறிதொன்றுளதாக
அவ்வாறு

விடச்

சிறந்த

எண்ணவும்

சமயநூல்

வேண்டாம்.

எண்ணுவோருளராயின்

அவர்

அறியாமையால்
வறிய சொல்லாரவாரத்தில்
மருள்பவரேயாவர்; ஐயமில்லை.
பரிமேலழகர் உரையிற்

செய்த

பிழையை

உணரவேண்டின் யாமிங்குக் கூறியவற்றையும்
உணர்தல் வேண்டு மென்றே இத்துணையும்
கூறினாம்; இனித் திருக்குறட்குச் செல்வோம்.
சவையொளி யூறோசை சாற்றமென் றைநர்தின்
வகைதெரீவான் கட்டே யுலகு'?

என வள்ளுவஞார் கூறுமித் தத்துவங்கள் அவர்
விவை
இன்றியமையாதன
மெய்யுணர்தற்கு
தத்துவங்களாகும்.
கூறும்
கருதிக்
யெனக்
இவை சமயவாதிகளும் கூறுகின்ற தத்துவங்
ஈண்டுத் தத்துவ நூலோர் கூறு
களேயாம்.
மாறு கூறாமல் அவர் கூறுவனவற்றுள் முன்

திருவள்ளுவர் நினைவு மலர்
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னும் விடுத்துப் பின்னும் விடுத்து இடையிலே
அமைந்த
இவ்
வைந்தையுமே
கூறுகின்ற
வள்ளுவனார் கருத்துத்தான் என்னை ? :*இவற்

தொல்காப்பியத்திற்கு முற்பட்ட
இலக்கியங்
களில்
பாயிரம்
ள்ன
நூலின்
புறவுறுப்
பொன்றை
அவர்
கண்டாரில்லை
என்பது

நின் வகை தெரிந்து விட்டால் நீ உலகம் என்ப
தின்னதென்று தெரிந்து
கொள்வாய்! சமய
'வாதிகள்
தத்துவங்கள்
என்று
கூறுவன
அனைத்தும் பயனிலாப் பதருரைகளே.
மெய்

தேற்றம்.
ஆசிரியர்
திருவள்ளுவனார்
தம்
நூலுக்குத் தாமே கூறிய பாயிரத்தைக் கூர்ந்து

தோக்குவார்க்கு

நூலாசிரியர்

ஒருவர்

தாம்

பொருளையும் எண்

இயற்றுகின்ற நூலின் அகத்துறுப்பாகக் கூற
வொண்ணாதனவாகவும்,
ஆயினும்
அந்
நூலிற்கு இன்றியமையாதனவாகவும் உள்ள
பொருள்களை அந்ரூலாசிரியர் நூன்முகப்பில்

பொருளாக்கும் நம் வள்ளுவனார் கருத்தாகும்.
நூலாசிரியருடைய இக்கருத்துணர மாட்டாத

கூறிவைக்கலாம் என்பது அவ்வள்ளுவனார்கருத்
தென்றுணார்தல் கூடும். பிற்காலத்தே பாயிரங்

பரிமேலழகர்

கட்குப் பரக்க விலக்கணம் கூறிய
பவணந்தி
முதலியோர் தாம் கண்ட இலக்கியமாகிய இக்
குறட்பாயிரத்தியல்பு
பற்றி
யாதொன்றும்
கூறாமை வியப்பேயாம். எனவே பாயிரவியலில்
அமைந்த நான்கு அதிகாரங்களும் அந்நூல்

யுணர்வார்க்கு அப்பொய்

காண்!”?

சில

மூட்டைகள் மிகையே

என்றறிவுறுத்துவதே

சொல்லியே

அரும்

இக்குறட்குச்

மன்ற

மாசற்ற

சொற்பொருள்

கூறிப்பின்னரும் அதற்கு விளக்கம் கூறுவாராய்
“அவற்றின் கருமா லை எனத் தொடங்கித்
தத்துவவுணர்வு'”
எனக் கூறுமத் துணையும்.
நூலாசிரியர்
கருத்துணராமல் அதற்கு மாறு
பட விரித்துரைத்த் வீணுரையேயாம்.
லாக்

இதன்கண், எவற்றை வள்ளுவனார் பயனி
குப்பைகள் என்று
கருதினரோ அவற்

றையே

அதற்கு.

விளக்கமாகக்

கொணர்ந்து

குவித்தனர். இங்ஙனமே திருக்குறள் உரையில்
இவர் செய்திருக்கின்ற தவறுகள் சாலப் பல
வாம்.
பரிமேலழகர் செய்த இச்செயல் அன்
னையால் தூய்தாக்கிய இல்லத்துள் அவளுடைய
குழந்தை
அவள்
ஒதுக்கிய
குப்பைகளையே
கொணர்ந்து பரப்பியதை க்கும்.

இனி,
சொல்லுக"
இன்மை
மாசற்ற

சொல்லுங்கால்,
‘AmorSI
என்பதும்
*வெல்லும்
சொல்

யறிந்து சொல்லுக” என்பதும், “மன்ற
சிலவற்றைத்
தேர்ந்து
சொல்லுக”

என்பதும்,
இப்புலவர்
பெருமான்
நம்ம
,-னோர்க்கு அறிவுறுத்துகின்ற
அறிவுரைகளா
கும். இவற்றுக்கெல்லாம் திருக்குறளே எடுத்
துக் காட்டாகத் திகழ்கின்றதன்றோ? இத்தகைய
சொல்வன்மையும்
இவர்க்கேயுரிய சிறப்பியல்
பேயாகும்.
இன்னும் ஒன்று மட்டும் கூறி இக்கட்டு
ரையை
முடிப்பாம்.
திருக்குறளின் முற்பகுதி
யில்
நிற்கும்
கடவுள்
வாழ்த்து
முதலிய
நான்கு அதிகாரங்களும் *பாயிரவியல்' எனப்
படுகின்றது.
அங்ஙனமாயின் அது பொதுப்
பாயிரமோ?
சிறப்புப் பாயிரமோ?
தொல்

காப்பியத்தில் பனம்பாரனார் செய்த
சிறப்புப்
பாயிரம் என்று ஓரு: நூற்பாவுளதேயாயினும்
தொல்காப்பியத்தில்
பாயிரத்தைப்
பற்றி
யாதோரிலக்கணமும் காணுமாறில்லை.

ஆகவே

பயில்வோர் முன்னமே அறிந்து கொள்ளத்
தகுந்த சிறப்புடையன
என்பது
பெற்றும்.
பாயிரம் என்பதன் பொருள் முன்னுரை என்ப
தேயாம்.
இப்பாயிரத்தினும் ஆசிரியருடைய
சிறப்பியல்பை நன்குணரலாம்.

திருக்குறள்
காணுமுன்னர்;

பாயிரத்தின்

சிறப்பினைக்

திருவள்ளுவனார்

துச் சான்றோராயினும்
முன்பிருந்த
சான்

அவர்
ரோர்

சங்ககாலத்

காலத்துக்கு
நூன்மரபினை

இவர்
மாற்றியமைத்திருத்தலையும், அங்ஙனம்
மாற்றுதற்குரிய
காரணத்தையும்
யாம்
அறிந்து கொள்ளல்
வேண்டும்.
இன்றேறல்
அப் பாயிரத்தியல்பும்
ஆசிரியர்
கருத்தும்

புலப்படமாட்டா.

இனி ஆசிரியர் தம்

நூலிற்

செய்துள்ள மாற்றத்தைக் காண்பாம். அஃதா
வது- அவர்க்கு முந்திய அகம் புறம் என்னும்
பொருணெறி
மரபை
வள்ளுவர்
அறவே

கைவிட்டு விட்டனர்.
றோர் இன்ப நுதலிய

மேலும் பண்டைச் சான்
அகப்பொருட்கே நூல்

களில் முதலிடம் கொடுத்திருத்தஸையும்,

ளையும்

பொரு

அறத்தையும் புறமென்று கூறி இவற்

றுள்ளும் அறத்தை

நூலின்

அமைத்திருத்தலையும்

கடைக்கோடியில்

தொல்காப்பியப்

பொரு

ளதிகாரத்தை
ஆராய்வோர்
உணரலாம்.
ஆசிரியர்
திருவள்ளுவனார்
இம்முறையைக்
குடைக்கால்போல் தலைகீழாக மாற்றித் தமது
திருக்குறளில் அமைத்துள்ளனர். அஃதாவது

அறத்திற்கு
நுதலிய

முதலிடம்

காமத்தைத்

கொடுத்து,
தமது

இன்ப

நூலில்

கடைக்
கோடியில்
தள்ளிவைத்தனர்.
அது
மட்டுமோ!
இன்பத்தை
அகப்பொருளென்றா
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திருவள்ளுவளாரின் சிறப்பியலுட் சில
தல், இன்பப்பாலென்றாதல்
புகழ்படக் குறி
யீடு செய்யாமல் அதனிழிவு தோன்றக் 'காமத்
துப்பால்” என்று குறியீடு செய்தமையும் திற
னறிந்து சொல்லிய குறியீடேயாம் என்பதையும்
கருத்தூன்றிக் காணல் வேண்டும்.
நூலிற்கு
முப்பால் என்று குறியீடு செய்யாமல் அகத்துப்
பால் புறத்துப்பால் என இருபகுதியாக நூலை

யாத்து இருபால்

என்றே

கூறலாமே,

காமத்

துப்பாலை முன்வைத்து அறத்துப்பாலைப் பின்
னமைத்து முந்தையோர் முறையைப்
பேணி
யிருக்கலாமே,

பால்

என்று

திருவள்ளுவஞார்

கூறத்

காமத்துப்பாலைக்

(இன்பத்துப்

தெரியாதவ

கடைக்

ரல்லரே!

கோடியில்

வைத்தா

லும் இன்பத்துப்பால் என்றே குறியீடு செய்ய
'லாமே?
அறம் பொருள்
இன்பம்
என்பது
தானே வழக்கு! அறம் பொருள் காமம் என்பது
வழக்குமன்றே இவ்வாறு
இவற்றைத் திருக்
குறளில்

இவர்

மாற்றியமைத்ததற்குக்

காரணம்

் தமது

மாந்தர்.

பழமையால்

“அகம் புறம்” என்னும்
காலத்த

திருவள்ளுவர்

மரபுகள்

நெஞ்சைக்

கவரும்

பொறுத்த

ஆற்றலழிந்து

பயன்

யில் அறம் கூர்மழுங்கியும் நின்றது
திலே

வேண்டும்

அறதெறியே

தஇிலையிலிருந்தது.

புதுப்பிக்க

இந்த அறத்தைப்

புதுப்

பித்துமக்களுள்ளத்தே ஊன்றிவிடுவதே தமது
தலையாய கடமையாகக்கொண்டு

வள்ளுவனார் மேற்கூறிய
செய்தனர்.

ஆசிரியர் திரு

மாற்றங்களைத் தமது

தமது

குறிக்கோளாகிய

அறத்தை நூலின் முற்பகுதியில் அமைத்ததோ
Lao

அதன்

என்பது

மக்கள்

அக்காலத்

மறுமலர்ச்சிக்கு

அப்புலவர்

பெருமான் கட்டியங் கூறி நிற்கும் பகுதியே
திகழ்கின்றது
பாயிரமாகத்
திருக்குறளில்
என்றுணர்தல் வேண்டும்.
இனி,
இதன்கண்
கடவுள்
வாழ்த்து
என்னும் முதலதிகாரத்தில் அவர் ஏற்புடைக்
கடவுளாகிய மூவரையும் வாழ்த்தத் தொடங்கு
கூறுமுரை
என்று பரிமேலழகர்
கின்றனர்
வள்ளுவனார் இவ்வதி
பேதைமையுடையது.

"என

இல்லறத்தின்

அதிகாரத்திலும்,

செய்யின்

முறைகோடி

உறைகோடி

இல்லாது

அறநெறி

ஒழுகுகின்ற

மாந்தர்க்

கெய்தும் பெருமை கூறி அறமாண்புணர்த்திய
வாரும். புல்லறிவாளரும் பொருட் பேயாகவும்

காமப்பேயாகவும் அலைகின்ற

இவ்வுலகத்தே

ஏணய பொருளையும் காமத்தையும் வலியுறுத்
தவும் வேண்டுமோ?
மற்று அறமோ
எந்தக்
காலத்தும் சான்றோரால் வலியுறுத்தும் இதிலை
யிலேதான்
இருப்ப தியல்பாகலின்
அறன்
ஓன்றனையே
அவர்
வலியுறுத்துகின்ருர்.
அதன்கண்,

்

“மனத்துக்கண் மாசில னாதல் அனைத்தறன்
ஆகுல

என

நீர பிற?”

நிகழ்கின்ற இவ்வருமைத்

திருக்குறட்கு

ஒப்பான
சிறப்புடைய
சான்றோர்உரை பிறி
தொன்றனை
யாம்
இதுகாறும்
கண்டிலேம்

கேட்டுமிலேம். இவ்வொரு குறனே அவர்தம்
சிறப்பியல்புக்குப் போதிய சான்றாகுமே.
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“இ, நில.

எனத்

வானம் பெயல் என்றும், ஆபயன் குன்றும்
அறு தொழிலோர் நூன் மறப்பர்
என்றும்
ஓதுதலான் உணர்க.
இனி நீத்தார் பெருமை

மனத்தைப் பற்றி இழுக்கும் ஆற்றலுடையன
வாழ்க்கை
அல்லாமலும்

மெய்யுணர்வா

மாரி வளம்சிறக்கும்

நிலம்

கூறும்

மன்னவன்

பின்னுமாய்த்
தமிழ் நாட்டிற் புதியனவாகப்
யுகு ந்த சமயத் துறைகளே அக்காலத்து மக்கள்
வாயிருந்தன.

தமது

திருவள்ளுவனார்
கருதுவதகனை
*:வசையிலா
வண்பயன்
குன்றும்
இசையிலா யாக்கை

போயின. மக்கள் நூன்மரபிலே புதுமைகாண
அவாவி நின்றனர். திருவள்ளுவர்க்கு முன்னும்

நூலிற்

தாம்

லுணர்ந்த கடவுளின் இயல்பு
இத்தன்மைத்
தென்றும் மக்கட் பிறப்பின் பயன் கடவுளை வழி
படுதலே என்றும்,கடவுளை வாழ்த்துவதனாலெய்
தும் பயன் இன்னதென்றும்
நம்மனோர்க் கறி
வுறுத்துகின்றனர்.
இதன்கண் இவர் இறை
வளைப் பற்றிக் கூறும் இயல்பு எக்காலத்தினர்க்
கும் எந்த நாட்டினர்க்கும் பொருந்தும் சிறப்
புடையன.
இவ்வாசிரியரின்
சிறப்பியல்பும்
இவ்வதிகாரத்தில் மிகவும் தோன்றுகின்றது.
இனி வான் சிறப்பு என்னும் அதிகாரம் இறை
வனுக்கும் மாந்தர்க்கும் பொதுவாம். என்னை?
இறைவன்றானும்
மழையின்
வாயிலாகவே
உலகத்து மன்னுயிரை தம்பி அறவாழி அந்
தணனாதல் காண்மின் எனவும் மக்கள் தாமும்
அறவோராய வழியே இம்மாரியின் வளம் மிகு
வதாம் எனவும் குறிப்பாக அறத்தின் சிறப்பே
இருவகையானும்
ஐதுகின்றார்
என்றுணர்க,

மக்கள் அறத்தால்

யாது?
BIG?

காரத்தில்
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திருக்குறளிற் பொது
கோளாகக்

கொள்ள

பெரியார்கள்

வேண்டு மென்பதே

நமக்குக்

காட்டும்

இப்

வழியாகும்.

35

நோக்கம்

பாட்டையும் குண நலத்தையும்
HFG

உயர்ந்த

தவிர்த்து

அணிகலன்கள்

மக்க

வேறில்லை.

சுருங்கக் கூறின் பிறர் குற்றமே
பார்த்தல்,
புறங்கூறல் முதலியன இன்றி, மனத்துக்கண்

இல்லறத்தில் நின்று

மாசிலராகித்

கண் மாசிலராகி, அகப்பற்று புறப்பற்றுகளைக்
கைவிட்டு மெய்யுணர்வு விழைந்து எவ்வுயிரை

தம்மினும்

தாழ்ந்த

நிலையில்

உள்ளவர்களைத் தம்மாற் கூடியவரையில் முன்
னேற்ற
முயல்வதே
பொது
நோக்கத்தின்
அடிப்படையான கொள்கையாம்.

இத்

துறையில்

இறங்குபவர்களுக்கு

நேரும்
இடையூறுகள்
பலவிருக்கலாம்.
அவற்றை
யெல்லாம்
பொருட்
படுத்தாது
தங்கள் கொள்கையைக் கொண்டு செலுத்த
வேண்டும்.
மேலும்,
வெளிக்குப்
பொது
தோக்காளி போல் நடித்து, பொது தோக்கத்
தின்

பெருமையைப்

பிறர்க்குப்

மேடைகளிற் பேசித்திரிந்து,
_யீல் அதற்கேற்ற

ஓன்றும்

புலப்படும்படி

தமது

வாழ்க்கை

செய்யாது

வாழும்

போலித் தொண்டர்க்கு, ஈங்கு
இடமில்லை,
தாம் செய்யும் தொண்டிற்குப் பதிலாகப் பயன்
யாதொன்றையும்
எதிர்பார்ப்பாரும்
இதற்கு
அருகரல்லர். “என் கடன் பணி செய்து கிடப்
uGs”
என்று கருதிய ஆளுடைய
அரசரது

தூய உள்ளமே வேண்டற்பாலது.
எனவே
இந்நிலைக்கு வேண்டுவன பிறர்க்கென வாழும்
பெற்றியும், தனக்கென வாழாத் தகைமையும்
அவற்றை நடத்திக் காட்டுவதற்குரிய மனத்திட்
பமும், இடுக்கண் அழியாமையுமாம். இவற்றை

யெல்லாம் ஊடுருவிச்
யும்

செல்லும் அன்புடைமை

வேண்டற்பாலதே.

“அன்பின்

வழியது

உயிர்நிலை” யாதலின் எல்லாவுயிர்களிடத்தும்
அன்பில்லையாயின், அவற்றிற்காகத்தாம் செய்
யும்நற்செயலுமில்லையாம்.
இன்னும், பொது நோக்கமும்
இழுக்க
மூடைமையும் பிரிக்க முடியாத ஓரு
தொடர்
பைப் பெற்றிருக்கின்றன.
ஐன்றையொன்று
எப்பொழுதும்
தழுவியே
நிற்கும்.
சிறந்த

பொது

தோக்காளிகள்

எல்லோரும்

குணமேன்மையும்
ஓழுக்கமும்
ளாக
இருந்திருப்பதை
நாம்

ஓழுக்கமுடைமையே

உயர்ந்த

உடையவர்க
அறிவோம்.

உயிரினும் பெரிதாக

ஓவ்

வொருவராலும்
போற்றத்தகுவது.
தக்கார்
துகவிலர் என்பது ஒருவரது பிறப்பினாலன்
றி,
ஐழுக்கத்தினாலேயே அறியப்படுமாதலின், நாம்

வாழ்க்கையில் செய்யும் செயல்களளைத்தும் நம்
ஓழுக்க முடைமையின் மூலமாகவே ஆராயப்

பட்டுத் தகுதி உடையன,
* அற்றன

என்று

அல்லது

மதிக்கப்படும்.

ஐழுக்க

தகுதி
மேம்

செய்யும்

யும்

அன்பு

கருணைக்

கண்கொண்டு

முதிர்ந்த அருள் நெறியில்

யாகிய

ஓப்புரவுகளைச்

பொதுநோக்காளிக்கும்,

மனத்துக்

பார்க்கும்

நிற்கும் ஞானி

பொதுநோக்காளிக்கும்,

பிறருக்கும்

ஓழுக்கம் இன்றியமையாததாகும்.
“பிறப்பொக்கும் எல்லா வுயிர்க்கும் சிறப்
செய்தொழில் வேற்றுமை யான்'? [பொவ்வா
“பபருமைக்கும் ஏனைச் ஏறுமைக்கும் தத்தம்
கருமமே கட்டளைக் கல்!”
**ஐருமை மகளிரே போலப் பெருமையும்
தன்னைத்தான் கொண்டொழுகி வுண்டு”?
“மறப்பினும் ஓத்துக் கொளலாகும் பார்ப்பான்
பிறப்பொழுக்கம் குன்றக் கெடும்!”
மேலிருந்தும் மேலல்லார் மேலல்லர் &ழிருக்
கீழல்லார் £ழல் லவர்”?
[gb
“ஏ.இலார் குற்றம்போல் தன்குற்.
மங் காண்
இதுண்டோ வாழு முயிர்க்கு!”
ட்கிற்பின்
**பிறாபழியும்

தம்பமியும்

காணுவார்

காணுக்

குழைபதி என்னு முலகு"?
என்பன
போன்ற
குறட்கள்
இப் பொது
தோக்கக் கொள்கைக்கு அடிப்படையானவை
என்று கருதலாம்.
பொது நோக்கத்தின் தன்மையையும் நடை
முறையையும் பயனையும் தம்வாழ்க்கையில்:
உணர்ந்து
நடத்திக்
காட்டிய “நுண்மாண்

நுழைபுலம்'” உடைய சமரச ஞானியாகிய திரு
வள்ளுவரும்
தம் பெருநூலில்
தலைசிறந்த
பொது

முறையை

விதந்தோதுகின்றனர்.
மேற்

கூறியபொதுவிதிகளின் இன்றியமையாமையை

வற்புறுத்தி, ஒழுக்கத்தின் விழுப்பத்தை எடுத்
துக் காட்டி,
அன்பு

இல்லற

அருள்

துறவற

நெறிககா

இயல்களில்

அமைத்துள்ளார்.

இவ்வியல்களை முறையே
படிப்போர் அன்பு
அருள்கள் இல்லற
துறவறங்களில் பரிண
மித்து வளர்ந்து கொண்டு
போய்ப் பயன்

செய்வதை அறியாமற்
தாய: சமய

போகார்.

வாழ்க்கைகளிலும்

முடிவில் சமூ

பொதுநோக்கம்

அமைந்துள்ள பான்மையையும் தாமே

யறிவர்
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திருவள்ளுவர் நினைவு மலர்

தமிழ்நாரு செய்த
தவப்பயனாய்
அவ
தரித்த திருவள்ளுவர் உலகத்தோருக்கு ஓழுக்க
முறை வகுத்த சான்றோர் வரிசையில் சிறந்த

வங்களையும்,
நினைத்த
கருத்துக்களையும் பேசிய

ஒருவராகவைத்து எண்ணப்படுகிறார் என்பது

கொள்வான் வேண்டித்

நாமறிந்த

வைத்துள்ளாராதலின்

தொன்றும்.

உலகம்

போற்றும்

தம்
பெருநூலில்
ஆசிரியர்
போந்த
ஒழுக்க முறை இன்னார்

வகுத்துப்
இனியார்

என்ற வரையறையின்றி யாவரும் கையாளுதற்
குரியதாய்ப் பொதுநோக்கப் பார்வையொடு
அருளிச் செய்யப்பட்டுள்ளது.
ஐழுக்கமுடை
யோர்
விழுப்பமடைவர்
என்பதனைத்
தம்
வாழ்க்கையிலேயே நடத்திக் காட்டிக் கூடா
வொழுக்க”£த்திற்
கண்டிக்கப்பட்ட
போலித்
துறவொழுக்கம்
உலகத்தாரை
ஏமாற்றுவ
தற்கே உரியது என்பதனையும் உலகத்துக்குப்
போதித்து, “மனத்துக்கண் மாசில''ராகிக்

“குணமென்னும்

வள்ளுவர்,

குன்று

அணைவரும்

ஏறி

நின்ற?!

திரு

ஏற்றுக்கொண்டு

கையாளுதற்குரிய ஓழுக்கமுறை வகுத்தது ஒரு

வியப்பன்று. தம் வாழ்க்கை அனுபவத்தையே,
யாம் பெற்ற பேறு பெறுக இவ்வையகம்,”

என்று சுரந்தெழும் அருள் மிகுதியினால், திரு

வள்ளுவர் அனைவரும் உய்யுமாறு ஓப்பற்ற
இழுக்க முறையாகத்
திருக்குறன்
மூலமாக
தமக்கு அருளிச்செய்தார் என்பதிற்படும் இழுக்
கொன்றுமில்லை. சிறந்த ஓழுக்கமுறை வகுத்த
இக் காரணத்தால் இவரைத் தமிழ் நாட்டுச்
சாக்ரடிஸ் என்று கொள்வாரு முண்டு.
தெய்வப் புலவர் அருளிய பொதுமறை
உலகத்தெழுந்த ஒழுக்க நூல்கள் பலவற்றிலும்
தலைசிறந்து

விளங்குகிறது.

உயரிய

கொள்

கைகளையும், இவர்தாம்
கையாளுவதென்ற
வரையறைமீன்றி,
உலகத்து
மக்கள்
எல்
, லோருமே ஒருங்கே ஏற்றுக் கொண்டு ஒழுகும்
. முறையையும் கொண்டுள்ள ஒரு நூல், எம்
மொழியில் எழுதப்படினும் அது அனைவராலும்
போற்றிப் படிக்கப் பட்டுப் பல்வேறு மொழி
களிற்
பெயர்த்தெழுதவும் படுகிறது. சாதி,

ட மத, கால, தேசப் பிரிவுகளைப் பொருட்படுத்
தாது, சிறந்த ஓழுக்க முறையை
எல்லோருக்
கும் பொதுவாக
எடுத்துக் கூறிச் செல்வதே
-- இதற்குரிய காரணமாகும்.
இக்காரணம்
பற்

,ஜியே
திருக்குறன்
, போற்றப்படுகிறது

உலகோர் அனைவராலும்
என்று கூறுவது
மிகை

. யாகாது.
பரந்த நோக்கமும் விரிந்த பார்வை
_யும் அமைந்த தம்மாசிரியர்--கைம்மாறு 5H

தாது, தனக்கெனவும் வாழாது பிறர்க்கெெவே

வாழ்ந்த

திருவள்ளுவர் - தம் வாழ்க்கை

அனுப

எண்ணங்களையும்,
ஞான
உரையாடல்

களையும், அறிவுரைகளையுமே, பிறரும் அறிந்து

திருக்குறளில் பெய்து

இந்நூல்

முழுவதும்

சமரச மணம் வீசிக் கொண்டிருக்கிறது.

ஆரம்பத்திலிரு
ந்து

முடிவுவரையிலும்

நூல்

இம்

மணமே
உள்ளது.
இல்லறம்
நடத்தும்
முறையும், தூய துறவறமாகிய சமய நெறியும்

சமுதாய

ஒழுக்க

முறையும், இல்லறத்துக்கு

முன்பு தலைவன் தலைவியர்
மேற்கொண்டு
இழுகிய களவு முறையும்,அரசனும் அவனுடைய
அமைச்சர்களும்
பிற
அங்கங்களும்
மேற்
கொள்ள
வேண்டிய அரசியல் முறைகளும்,
இன்னோரன்ன பிறவும், சுருங்கக்கூறின் மக்கள்
வாழ்க்கையின் ஒப்பற்ற முழு
இலட்சியமும்
ஆசிரியரால் பொது
Coreen
கொண்டே
புகலப் படுகின்றன.
தமது கால நிலையை ஒட்
டியே, தாம் கூறவந்த செய்தியைத் திருவள்ளு
வர் தமிழ் நாட்டார் மட்டுமன்றி உலகோரனை
வரும் ஒப்புக் கொள்ளுமாறு சமரசம் ததும்பி
களற்றுப்பெருக்கெடுத்தோடி, அனைவரும் அள்
ளிப் பருகிஉய்யப் பொதுமறை எழுதியுள்ளார்.
அவர் வகுதீத ஓழுக்க முறை தமிழ் நாட்டோடு
மட்டும் தன் செல்வாக்கை நிறுத்திக் கொள்ளா
மல் உலகு முழுவதும் ஒரு தனிச் செங்கோல்
ஓச்சி
வருவதும்
நம் மொழிக்குள்ள ஒரு
பெருஞ் சிறப்பாகும். தமிழ் உலகில் தோன்
றிய எத்தனையோ நூல்கள் அழிந்து, உருத்
தெரியாமல் மாறுபட்டுப்போக, தன்னகத்தே
கொண்டுள்ள பொது நோக்கப் பெருமையால்,
திருக்குறள் மட்டும் ஏறக்குறைய இரண்டா
யிரம் ஆண்டுகளாக வளர்பிறையே போன்று

நாள்தோறும்,

பெருமை

குறையாது,

மேன்

மேலும் வளர்ந்து கொண்டே வந்து உலகத்
தினர் அனைவர்க்கும் பயளைச்
செய்து வரு
கிறது. லத்தீன்
போன்ற
பண்டைக்கால
ஐரோப்பிய உயர் தனிச் செம்மொழிகளிலும்,
ஜர்மன், பிரெஞ்சு போன்ற தற்கால ஐரோப்
பிய மொழிகளிற் சிறந்தவற்றிலும், சிறப்பாக
ஆங்கில மொழியிலும், தென்னாட்டு மொழிகளி

லும், ஹிந்தியிலும் இந்நூல் பெயர்த் தெழுதப்

படுமாயின் இதன் பெருமையை யாரே கணித்
தறிய வல்லார் ? வடமொழியிலும் இதன் மொழி
பெயர்ப்பிருப்பதாகக் கூறுகிறார்கள்.
எல்லாப் பொருளும் இதன் பரலுள; இதன்
இல்லாத எப்பொருளு மில்லையால்4!
[பால்

திருக்குறளிற்
.சான்னும்

திருவள்ளுவமாலையடிகள்

பொது

இதன்

டூல்

மையைப்
தென்ன

இத்தமிழ்

மறையின்

பற்றிப்
என்று

பிற

சில

கூறுவ

புறச்சான்றுகள்

காட்டு

ஆராய்ச்சியாளர்

பலரிலும் M. Ariel

என்பார் இன்தைப்பற்றிக்

கூறுவது போற்றிப்

படித்தற்குரியது :

“The Kural is the

91g!

கொண்டு

நூல் எச்சாதியினர்க்

கும் எந் நாட்டினர்க்கும்,

எச்

சமயத்தாருக்கும்

எக்காலத்தாருக்கும்
பொதுவாகிய
களைத்
தன்னகத்தே
கொண்டு

உண்மை
விளங்கும்

சில

நூல்கள்

தனி

இருக்கிறது.

நூலாக

தாம் எழுந்த காலத்து வாழும் மக்களின் கருத்
“தைக் கவரும் பொருள் பற்றிக் கூறிச் செல்கின்

பிற்காலத்துத் தோன்றுவோரின் கருத்
றன.
துக்களும் இலட்சியங்களும் மாறி விடுகின்றன.
ஆனால்

பொருந்தக்கூடிய

எக்காலத்துக்கும்

உறுதிப்பாடுகளைத்
தெரிவிக்கும் நூல் முக்
காலத்தும் நின்று நிலவும். பிறவிப் பேறுக
ளாகிய அறம் பொருளின்பங்களையும், அவற்
றின் மூலமாக வீட்டின் திறத்தையும் தெரிந்து

திருவள்ளுவர்

செய்த

பயன்

தரும்

மாறாப்

நூல் “எக்காலத்திலும்
நூலாக

மாண்புடை

விளங்குகிறது.'? இதைக் “காலங்கடந்த நூல்”
என்றே கூறிவிடலாம்.
திருக்குறள் சாதிப்
இதைப் போன்றே
பொது

விளங்குகிறது.

நூலாகவும்

வருணங்களாகிய சாதிப்
கர் தம் உரையிற்

வலிந்து

பொருள்:

வருணங்களைப்

பரிமேலழ

பிரிவைப்

புகுத்திப்

பல

விடங்களில்

கொள்ளினும்,

பற்றியும்,

அவை

நான்கு

நான்கு

தமிழ்

நாட்

என்றும்

கூறினாரில்லை.

கோல்''

போலவே

பார்க்கின்றார்.

இந்நூலுக்கு

கண்
எல்

லோரும்
உரியர்,
இத்தன்மையைக்
கீழ்க்
காணும்
திருவள்ளுவமாலை
வெண்பாக்கள்
இனிது விளக்குகின்றன :--

masterpiece of Tamil Literature, one of the
highest
and purest
expressions of human
thought. That which above all is wonderful in
“Kural is the fact that its author addressess
“himself without regard to castes, peoples or
beliefs, to the whole community of mankind,
~ the fact that he formulates sovereign morality
and absolute reason, that he proclaims in their
“very essence, in their eternal abstractedness,
virtue and Truth, that he presents as it were in
one group, the highest laws of domestic &

$00181 1186”? என்பதாம்.
எனவே, இச்சீரிய

தக்கவை

யாண்டும்

நீதிகளை வகூத்து அனைவரையும் சமரசக்

வோம்.
பண்டு தொட்டு இன்றுகாறும் இதன்
சமரசத்தைப்
தமிழ்ப்
புலவர்களும்
பிறரும்
போற்றிப் புகழ்ந்து வருகின்றனர். மேல்நாட்டு

அறிஞர்

கொள்ளத்
ஆசிரியர்

சமன் செய்து சீர்தூக்கும்

பொதுத்தன்

புலவர்கள்

ST

ஏற்றுக்

தம் நூலில்

பெருமையைத் தொகுத்துக் கூறுவன.

இனி,

கோக்கம்

3,

* செய்யா

மொழிக்குக்

திருவள் ளுவர்
.
மொழிந்த
பொய்யா மொழிக்கும் பொருளொன்றே-செய்யா
வத ம்குரியா ரந்கணரேயாராயி!னே
யிதற்குரியா ரல்லாதா ரில்”?
வெள்ளிவீதியார்,

8.

$அற்றல் ௮அழியுமென் றர்கணர்க ணான்
மறையைப்

போழ்றியுரைத் தேட்டின் புறத்தெழுதா-ரேட்டெழுதி
வல்லுநரும் வல்லாரும்

வள்ளுவனார்
முப்பாலைச்

சொல்லிடினு மாற்றல்சோர்

.

வின்று”?
கோ தமனார்.

காலஞ் சென்ற தமிழறிஞர் திருவன ந்தைச்
சுந்தரம் பிள்ளாயவர்களும்,
்வள்ளுவரா்செய் இருக்குறளை மறுவறநன்
குணர்ர்தோர்க
ளுள்ளுவரோ.மநுவாகி யொருகுலக்துக்
-.
கொருகீதி'?
என்று இந்நூலின்
இனிது
விளக்கினார்.

சமரசப்
பான்மையை
உரையாசிரியராம்
பரி

மேலழகரும், “எல்லா
நூல்களிலும் நல்லன
எடுத்து எல்லோர்க்கும் பொதுப்படக் கூறுதல்
இவர்க்கு இயல்பு'' என்கிருர்.
இனி இதன் சமயப் பொதுத் தன்மைக்கு
ஜன்றிரண்டு புறச்சான்றுகள் தருதும்.
Is
காலத்து, தமிழ் நாட்டுப் பல சமயங்களும் திரு

வள்ளுவரைத்
கொண்டாடின.
களுக்கும் இடங்

தம்

சமயத்தவர்

என

உரிமை

திருக்குறள் எல்லாச் சமயங்
கொடுத்தது,
அணைவருக்கும்

இது உரியது என்பதைக் காட்டுகின்றதன்றோ!
கல்லாடமுடையார்,
சமயக் கணக்கர்தம் மதிவழி கூறாது
உலகியல் கூறிப் பொருளிது வென்ற
“வள்ளுவன் றனக்கு வளர்கவிப் புலவர்முன்!

் சான்றும், திருவள்ளுவமாலையில்,

திருவள்ளுவர் நினைவு மலர்
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ஒன்றே பொருளெனின் வேறெள்ப வேறெனி
னன்றென்ப வாறு சமயத்தார்
ஈன்றென
எப்பா லவரு மியைபவே வள்ளுவனார்
முப்பால் மொழிர்த மொழி”?

என்றும் இதன் சமரசத்தை
கின்றனர்.

எடுத்துக்

காட்டு

புலவர் புராணமும்,

*₹நரல்வர்சொல் சைவர் வேதம்

ஈளிர்குரு கூரன் சொல்லைப்
போல்வலார்சிலர்
தாம் சொல்லும்
பொருளிற் பாகவதர் வேதம்
வால்வளை யுலவும் வீதி
மயிலைவள் ஞவன்சொல் யார்க்கும்
இழ்மையையகற்மி மேன்மை

விக் கொள்ளப்பட்டு,

யருளஞகல் வேத மாமே”

என்று முழங்குகிறது.
கிறிஸ்தவரும் வரவர இதன் பெருமையை
அறிய ஆரம்பித்தனர். தமிழ்க் கடலின் எல்லை
கண்டவரும், திருக்குறளை ஆங்கில யாப்பில்
மொழி
பெயர்த்தவருமாகிய
டாக்டர் ஜி.யு.

போப் பாதிரியார்

எங்கள்

ஏசுநாதர் மலை

மேற் செய்த ஹிதோபதேசத்தின்
மாகும் இத் திருக்குறள்”' என்பர்.

வழிகாட்டியாய் இருந்தார் என்று கூறுவதாற்
படும் இழுக்கென்னை? திருவள்ளுவர் கருத்துக்
களையும் தொடர் மொழிகளையும், “முன்னோர்
மொழிபொருளே
யன்றி யவர் சொல்லும்
பொன்னே
போற் போற்றுவம்,””
என்பதற்
கிணங்க, பொன்னே
போற் போற்றித் தம்
நூல்களில் தழுவிக் கொள்ளாத புலவர்களும்
உண்டோ
நம் நாட்டில்? சைவ வைணவ
சமய குரவர்களும், சித்தாந்த ஆசிரியர்களும்
பிறரும் குற்ன்கள் பலவற்றைத் தம் நூல்களில்
அமைத்திருப்பதற்குக் கணக்கற்ற உதாரணங்்
கள் நாம் காட்டலாம். அவருடைய விழுமிய
சமரசக் கொள்கைகள் பின் வந்தோரால் தழு

om
ம.

பிரதி சப்த

போற்றிப்

புகழ்

உயரிய

சமயக்

கொள்கைகளை

நொடிப்பதோ ரளவி லாங்கே
அவர்கள்தாம் புலையர் போலும்
அரங்கமா நகரு ளானே.'"

8...

**பழுதிலா ஓழுக லாற்றுப்
பலசதுப் பேதி மாக்கள்

இழிகுலத் தவர்க ளேனு

யெல்

மெம்மடி. யார்க ளாகிற்
ரொழுமினீர் கொடுமின் கொள்மி
னென்று நின்னோடு மொக்க
வழிபட வருளி னாயப்போன்
மதிள்திரு வரங்கத் தானே”?

திற்கும் தலைமையாய் நிற்கும் தகுதி வாய்ந்த

நெல்லிக்

கனிபோல் விளங்குகிறது.”?
திருவள்ளுவர் காலத்துக்கு முன்னும், அக்
காலத்தும்
சமரசம் தமிழ்நாட்டில் மலிந்து,
மக்களை உயர்நிலையில் வைத்திருந்தது.
திரு
வள்ளுவருக்குப் பிறகும் நாளது வரையில் நம்
நாட்டில்
பல
சமயங்களுக்கிடையே
சமய
குரவர்களும் பிறரும் தத்தம் சமய நெறியில்
நின்று கொண்டே, சமரசத்தைப் புகட்டியுள்
ளார்கள். இவர்களுக்கெல்லாம் திருவள்ளுவர்

**அமரவோ ரங்க மாறும்
Ca sCurt srargG மோதித்

நுமர்களைப் பழிப்ப ராகில்

லாம் தன்னகத்தே அடக்கித் தனக்கு அங்கங்
களாய் அமைத்துக் கொண்டு,
அவையணத்

ஓரு தனி ரூரல் என்பது உள்ளங்கை

இராமலிங்க

தமர்களிழ் றலைவ ராய
சாதியந் தணர்க ளேனும்

கின்ற தன்மையால், அவ்விழுமிய நூல் உலகி
லுள்ள

தாயுமான

பாடல்களையும் நாம் காட்டலாம்.

இதில் எவ்வளவு உண்மை உளது என்ற
ஆராய்ச்சிக்குட் புகாமல், இதனின்றும் அறி
வது தானென்ன, என்று பார்ப்பின், திருக்
குறளின் பொது நோக்கம் நமக்குப் புலப்படும்.
“இவ்வாறு பலவகைச் சமயத்தினரும் திருக்

குறளைத் தம் நூல் என்று

மக்களுக்குப்

போதிக்கப்

பட்டன என்றும், பின் வந்தோர் கூறும் கொள்
கைகளை எல்லாம் வருமுன் காணும் வல்லமை
யான் திருவள்ளுவர் கண்டு வைத்தார் என்றும்
நாம் ஐயமறக் கொள்ளலாம்.
இதற்கு உதா
ரணமாக ஆழ்வார்கள், சைவ சமயாசாரியர்க
ளுடைய பாடல்களையும் தற்காலப் பிரதிநிதிக

9.

“குலந்தாங்கு சாதிகள் காலிலுங்

கீழிழிந்து எத்தனை
கலந்தா னிலாத சண்டாளர்
சண்டாளர்க எரகிலும்
வலந்தாங்கு சக்கரத் தண்ணல்
மணிவண்ணம் காளென்றுள்
கலந்தார் அடியார் தம்மடி
யாரெம் மடிகளே”

அடிகளின்

திருக்குறளிற் பொது
*, ட **ஓளிம்ணி வண்ண னென்கேர
ஒருவனென் றேத்த நின்ற
நளிர்மதிச் சடைய ளென்கோ
கான்முகக் கடவு, ளென்கோ”"

என்பன போன்ற
நோக்குவோம்.
7.

பாடல்களா

8...

“எவ்வுயிரும் பொதுவெனக்கண் டிரங்கியுப
கரிக்கன்றார் யாவர் அந்தச்
செவ்வியர் தஞ் செயலனை த்.து5் இருவருளின்,
செயலெனவே தெரிந்தேன்?

8,

“எத்துணையும் பேதமுறு தெவ்வுயிருக்

**சரத்தி ரம்பல பேசும் சழக்கர்காள்
கோத்திர முங்குல முங்கொண்டு என்செய்
ட

என்று குலம் பேசுவோரை

ஆளுடைய

அடிகள்,

வீர்!"

தம்முயிர்போ லெண்ணி யுள்ளே
ஓத்துரிமை யுடையவராய் உவக்கின்றார்
யாவர்௮வர் உளந்தான் சத்த
சித்துருவாய் எம்பெருமான் ஈடம்புரியு
மிடமெனகான் தெரிரக்தேன்??

நோக்கிக் கேட்கும்

-

2.௮. வாது செய்து மயங்கு மனத்தராய்
ஏது சொல்லுவீ ராகிலும் எழைகாள்
யாதோர் தேவ ரெனப்படு வார்க்கெலாம்
மாதே வன்னலால் $தவர்மற் மில்லையே”!

4,

கணமுநான். சகித்திட மாட்டேன்

4y *அவுரித்துத் தின்றுழலும் புலையரேனும்

: கங்கைவார் சடைக்கரக்தாற் கன்பராயின்
ப அவர் கண்டீர் நாம் வணங்கும் கடவுளாரே!”

என்றும், இன்னும்

கணக்கற்ற

தம் ௪மய சமரச ஞானத்தைப்

இடங்களிலும்
பலருக்கும் புகட்

Gat
இன்னும் நெருங்கிய காலத்துக்கு வரு
வோமாயின் நம் உள்ளத்தை
உருக்குகின்ற
முனிவரையும்,

மிமன்ற ஞானதெறி

சமர௪

சன்மார்க்க

நிறுவிய இராமலிங்க அடி

“களையும் நாம் நினைக்காமலிருக்க
முடியாது.
இவ்விருவரும் தமிழுலகுக்குச்
செய்திருக்கும்
ஐப்பற்ற சமரசத் தொண்டினை எம்போலியர்

அளவிடலாகுமோ?
L

கதிலே உயிர்கள் தாம் வருந்தும்

கண்ணுறப் பார்த்துஞ் செவியுறக் கேட்டுங்

எவிரிவிலா அ.றிவினார்கள்
வேறொரு சமயஞ் செய்தே
ஈரிவினால் சொன்னா ரேனும்
எம்பிராம் கேற்ற தாகும்”

தாயுமான

மண்ணுல

வருத்தத்தை ஒருறி தெனினும்

என்றும்,
3.
்
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அருவுசுத்தப் பிரமமென்பேன்
துரியகிறை வென்பேன்
சுத்தசிவம் என்பனிவை
கித்துவிளை யாட்டே”?

ஆழ்வார்கள்

.

நோக்கம்

“பெபருயெபேர் அருஞ்டையார்
அம்பலத்தே நடிக்கும்
பெருந்தகையென் கணவர் திருப்
பேர்புகலென்இன்றாய்
அருகர்புத்த ராதியென்பே
னயனென்பேன் காரா
யணனென்பேன் அரனென்பேன்
ஆதவ னென்பேன்
பருகுசதா சவனென்பேன்
சத்திசிவ மென்பேன்
பரமனென்பேன் பிரமமென்பேன்

பரப்பிரம மென்பேன்

எண்ணுறு மெனக்கே நின்னருள் வைத்தால்
இசைத்தபோ இசைத்தபோ தெல்லாம்
ஈண்ணுமவ் வருத்த தவிர்க்ககல்“வரந்தான்
நல்குதல் எனக்கிச்சை எந்தாய்!”

என்று பலபடியாய் எல்லாவுயிர்களுக்கு மிரங்கி
நின்று கதறும் சமரச ஞானிகள் எத்துணை
பேர் நம் நாட்டில் உளர் இன்று 2
வேதாந்தநெறி
பெபரிது,
சித்தாந்த
.இநறியே மேல் என்றெல்லாம் பேதங்கொண்டு
சமயவாதிகள்
வாதமிடும்
கண்விழித்துப்
, பார்க்குமாறு,
3.

“வேதாந்த சித்தாந்த சமரச சிவானுபூதி
மன்னவொரு சொற்கொண் டெனைத்

2

‘Cagrégg
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*வேதாந்த சித்தார்ச சமரச நன்னிலை பெற்ற
வித்தகச் சித்தர் கணமே”

4.

காக முறவு கலந்து ண்ணக் கண்டீர் Sorter காரசிவ
போக மெனும்பே ரின் பவெள்ளம்
பொங்கித் ததும்பிப் பூரணமாய்
ஏக உருவாய்க் இடக்குதையோ,
இன்பும் நிடகாம் இனியெடுத்த
தேகம் விழுமுன் புசிப்பதம்குச்
சேர வாரும் செகத்திரே”

SOs gran”
நாதாந்த

சித்தாந்தம் வேறென்னார் கண்
களிக்கும்

மோன

நலமே

பராபரமே?"

திருவள்ளுவர் நினைவு மலர்

40

என்று
உலகில்
உள்ள
எல்லோரையும்
நோக்கி
அறை
கூவும்
சமரச
ஞானிகள்
யாண்டுச்சென்றொளித்தனா? இப்பெற்றியோர்
ஓரோர் காலத்துத் தோன்றி அக்காலத்து மக்க
ளுக்கு அறிவுச் சுடர் கொளுத்திச் சென்றனர்.
இவர்களுக் கெல்லாம் எடுத்துக் காட்டு நம்
திருவள்ளுவரேயன்றோ 2?

சுருங்கக் கூறுமிடத்து எவ்வெச் சமயங்கள்
சமரச சன்மார்க்கத்தைப்
அவற்றை

யெல்லாம்

அவையே

போதிக்கின்றன
வோ
போற்ற

மெய்ச் சமயங்கள்.

வேண்டும்.

எந்நுூல்

சமரச

ஞானத்தை
வூட்டுகிறதோ
அதுவே
தலை
சிறந்த நூலாகக் கருதப்படும். இதுபற்றியே
சிவாசாரியர் அருள் நந்தியும்,
1. “gg

சமயங்கள் பொருளுணரு

பொருணூல்"?

்

பொது தோக்க மெனும் செல்வம்
துள்ள

களஞ்சியமாகிய

நிறைந்

அத்திருக்குறள்

என்னும் தெய்வப் பனுவலைப் படிப்போரும்,
யப்டுக்கக் கேட்போரும், மனமாற்றம் அடைந்து,
ட்தழக்கெனவே

நீங்கி,

வாழும்

பிறர்க்கென

உயர்ந்த பொது
தாடு “எவ்வளவு

இதைப்

படிப்போர்

திருக்குறள்

என்றால்

தன்மையினின்றும்

வாழும்

பெற்றியுற்று,

நோக்காளியாவரேல் _ தம்
மேன்மையுறும் ? ஆனால்

எத்துணைப்பேர்

களிடைக் கல்வியைப் பரப்பி ஐழுக்கச் சீர்திருத்

தத்திற்குரிய நூல்களிற் சிறப்பாகத் திருக்குற

ளின் போதனையை
எடுத்துக் கூறச் சில பல
அன்பர்கள் முன்வருவரேல், அவர்கள் செயல்
பெருந் தொண்டாகுமன்றோ ?
நம்மஜோ்
அதன்படி

றொவ்வாமல் உள பலவு
மிவற்றுள்
ல்ரது சமயம் பொருணால் யாதிங் சென்னில்
இதுவாகும் அதுவல்ல எனும் பிணக்க தின்றி
நீதியினால் இவையெல்லாம் ஓரிடத்?த காண
இற்பதியா. தொருசமயம் அதுசமயம்

“என்று கூறுகின்றனர்.

தில் புதைந்தும் கிடந்துழலும் நம்நாட்டு மக்

தினந்தோறும் ஓரு குறளாவது கற்றுணர்ந்து

நூல்கள் :

ஒன்றோடொன்

்

மொழியில் சிறந்தபெறலரும் மணிகள் போன்ற
நூல்களிருப்பதையும்
அறியாராய், தாழ்ந்த,
பிழைமலிந்த பொய்க் கதைகளையும் சிற்றின்ப
நூல்களையும், புனைந்தெழுதப்பட்ட பலப்பல்
புன்னூல்களையும்
பாடல்களையும்
படித்துப்
படித்துப் போலி மகிழ்வெய்திப் பொதுமக்கள்
காலத்தை வீணாக்குகின்
றனரே! இங்ஙனம் அறி
யாமை இருளில் தடுமாறியும், அழுக்குச் சேற்

உளர் ?

என்ன ? திருவள்ளுவர்

wrt? என்று உணராத
தமிழ் மக்கள் பல்
லாயிரவர் நம் நாட்டில்
இன்றும்
உளர்
என்பது
யாருமறிந்த
தொன்றும்.
நமது

ஒழுகினால்

அது

மிகவும் பயன் படுமல்லவா

வாழ்க்கையில்

?

.

திருக்குறளின் சமய
நெறியைப்
. படிப்
போர் அதன் பரந்த நோக்கத்தையும் விரிந்த
பார்வையையும் காணாது போகார். இல்வாழ்க்
கையிலும், சமுதாய வாழ்விலும் இன்றிலிருந்து
மற்றொன்றுக்குப்
படிப்படியாய்ப்
போய்ச்
சமய நெறியில் இறுதியில் சமரச தோக்கின
ராய் awd, “wr பெற்ற பேறு பெறுக இவ்
வையகம்”?
என்று
பிறரையும்
'நல்வழிப்

படுத்த வேண்டும்

எண்ணம்

ஓர்

என்ற

என்பது
படிப்போருக்குண்டாகும்
-இதைப்
திண்ணம்.
தமிழ் உலகில்
தோன்றிய எத்
தனையோ நூல்கள் அழிந்தும், உருத்தெரியா
மல் மாறுபட்டும் போக, தன்னகத்தே கொண்
டுள்ள சமரசக் கொள்கைகளின் பெருமையால்

திருக்குறள்

மட்டும்

இரண்டா

ஏறக்குறைப

-யிரம் ஆண்டுகளாய் வளர்ப் கதையே
"நாள்தோறும்

பெருமை

மேலும் வளர்ந்து கொண்டே
தினர்

அனைவர்க்கும்

போன்று,

குறையாது

வந்து,

பயனைச்

செய்து

கின்றது.

குறள் கரட்ரும் கடவுள்
குறள் காட்டும் அன்பு- அறக்கடவுள்

பகைவர் நாடு நகர: ஙுகளைத்
ஆகும்.
தீயாலும், அக்கினியாஸ்திரங்களாலும், அழிக்கும் கடவுள் அல்ல குறளாசிரியர்
காட்டும் கடவுளின் கையில் போர்த்தளவாடங்கள்
பகைமை,
கோபம்;
இரா.
விருப்பு - வெறுப்பு அற்றவரே குறள் காட்டும் கடவுள்.
அக் கடவுளுக்குப்
பகைவரும் இல்லை ; நண்பரும் இல்லை.
அன்பே அக்கடவுளின் ஆயுதம்.

ஆ, சக்கரவர்த்தி
(திருக்குறளும்

நயினார்.

சமதர்மமும்

ப. 20 21)

மேன்

உலகத்
வரு

திருக்குறட் சிறப்புச் சொர்களும்.
டிசரல்லாட்சியும்
[பண்டித ஞா. தேவநேயப்
நெல்லை மாவட்டத்தில் 1902
இல் பிறந்தவர். வட ஆர்க்காடு
மாவட்டத்தில்
படிப்பைத்
தொடங்கி இறுதியில் தமிழைத்
தாமே

பயின்றவர்.

தமிழ்ச் சங்கப்

சொல் இல்லாவிடின் புதிய புதிய
சொற்களை உருவாக்கும் திறன்
பெற்றவர். இலக்கண
இலக்
இயப்

தோர்

வில் தேறிய இவருக்குத் தனித்

உடையவர்.

தமிழ் மீது மாறாத பற்றுண்டு.
எழுதுவதோடு
நில்லாது தூய
தமிழில் பேசுவதிலும் வல்லவர்.
ஆங்கலமுட்பட
வேறு
எந்த
மொழிச்
சொற்களையும்
தம்
எழுத்திலும் பேச்சிலும் கலக்கா
தவர்.
பிறமொழிச் சொற்
களுக்கு
இணையாகத்
தமிழ்ச்

சொற்களையும்

குபவர்.

Ra:

களயெல்லாம்

இயல்புடையனவாதலின்,
சொல்

அவ்விருவகை யொழிந்த
புனுவல்களுமே.

lL.

உரையாசிரியன்

சொற்

எடுத்தும் கூறும்

திருக்குறட் சிறப்புச்

வராதனவென்று

விலக்கப்பட்டவை,

ஏனைய

நூல்களும்

சிறப்புத் தளிச்சொற்கள் .

நூல்கள்

மூதற்றாய்
கட்டுரை

தமிழ்நாட்டு

விளை

.

உணவைக் குறிக்கும் கூழ் என்னுஞ் சொல்
குழை
என்னும் முதனிலைத் திரிபாதலாலும்,

உணவு என்னுஞ் சொற்குச் செல்வம் என்னும்

பொருளின்மையாலும்,

“பல்வகை யுணவும் பயிரும் 0பரன்னும்
கொள்ப மாதே கூமென் இளவி?!

என்று திவாகரங் கூறுவதாலும், செல்வத்தைக் -:
குறிக்கும்

சொல்

உணவுப்

பெயரின்

வேறு

என்று கொள்ளவும் இடமுண்டு. இனி குழை.
வான (190011/6) தாது (உலோகம்) பொன்
என்றுமாம்; அல்லது இன்றியமையாத அடிப்
படைச் செல்வம் உணவே எனினும் ஓக்கும்.
கொட்குதல்--வெளிப்படுதல்.
“*கடைக்கொட்கச் செய்தக்க தாண்மை
யிடைக்கொட்கின்

கஃசு-காற்பலம்.
*தொடிப்புழுதி கஃசா
வேண்டாது சாலப் படும்.”

உயர்தரக்

யாட்டுக்கள்.

பிற நூல்களிலுள்ள

தொகுத்தும்

இவரியற்றிய

இலக்கணம்,

சொல்லாட்சியையும்

சொற்றொகுதிகளும்,

மார் உரைகளும்,

சொற்களுக்கு

திராவிடத்தாய்,

மொழி;

சிறப்பாகக் காண்கின்றோம். திருக்குறளிலுள்ள
சிறப்புச் சொற்களையும்
சொல்லாட்சியையும்
எடுத்துக்கூற எழுந்ததிக்கட்டுரை.
நிகண்டு
என்னும் வடசொற்பெயராற்
குறிக்கப்படும்
உரிச்

மேனாட்டு

வேர் 'இதுதானெனக்
கண்டு
பிடூத்து அதைக் கொண்டு பு.திய
சொற்கள் பலவற்றை உருவாக்

ஓவ்வொரு பெருநூலிலும் ஓரிரு அல்லது
ஒருசில

புலமையோடு

முறைப்படி
மொழியாராய்ச்சி
செய்யும் மொழிப்
புலமையும்

மதுரைத்

பண்டிதத்

பாவாணர்]

ம் பிடித்தெருவும்
(1037)

கூழ்- செல்வம், பொருள், பொன்.
“படைகுடி கூழமைச்சு நட்பர CH Mb
உடையா னரசரு ளேறு.'?

எற்ற

விழுமந் தரும்.”?

(662)

தவ்வெனல்- தாழ்தல், சுருங்குதல்.
*கவ்வையாற் கவ்விது காமம் அதுவின்றேல்
தவ்வென்னுந் தன்மையிழந்து.'”
(1144)

(381)

*கூழுங் குடிய மொருங்கழக்குங் கோல்கோடிச்
சூழாது செய்யு மரசு,'
(554)

ஓசை வகையைக்

குறிக்கும் தவ் என்னும்'

குறிப்புச் சொல்வேறு. ஆதலால், 4 “தவ்பிறன்
னும்' என்பது குறிப்பு மொழி;

-
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திருவள்ளுவர் நினைவு மலர்
**நூல்கால் யாத்த மாலை வெண்குடை
தவ்வென் றசைஇத் தாழ்துளி மறைப்ப?*

என்புழியும் அது." ஏன்று பரிமேலழகர் கூறு
வது பொருந்தாது. தவ்வல் என்னும் பெயர்

இருதிணையிலும் இளமை குறித்தலாலும், தவ்
வுதல் என்னும் வினைக்குக் குறைதல்,
தவறுதல்,

கெடுதல்

ருத்தலாலும், நெல்லை

என்னும்

குவிதல்,

பொருள்களி

வட்டத்தில்

ஓரு பாடத்

தில் தாழ்வாயிருக்கும் மாணவனை அப் பாடத்
தில் தவ்வலென்று கூறும் வழக்குண்மையாலும்,

Sa என்பதை இங்கு ஓரு வினைப் பண்புக்
குறிப்பென்று கொள்வதே பொருத்தமாம்.
தோல் பழமையான
புகழ்,
பெருமை.
தொல்-தோல்,

தொன்மை

- பழைமை.

தொல்வரவுந் தோலுங் கெடுக்கும் தொகையாக

'கல்குர வென்னும் ஈசை.?*

(1043)

**இழுமென் மொழியான் விழுமியத நுவலினும்
பரந்த மொழியான் அடிநிமீர்ந் தொழுகினும்"”
“ தோலென

மொழிப

தொன்மொழிப்

என்னும் தொல்காப்பிய நூற்பா

வகை

வனப்பின்

தைக்

கூறுவதால்,

புலவர்!”

(1494)

ஒரு

(காவியத்தின்) இலக்கணத்

அதனொடு

திருக்குறட்

சொல்லைத் தொடர்பு படுத்துதல் தவரும்.
முகடி--மூதேவி (சேட்டை).

**மடியுளாள் மாமுகடி யென்ப மடியிலான்
தாளுளாள் தாமரையி னாள்.”
அதி-மிகு,

(617)

மிக.

“*மதிநுட்ப நூலோ டுடையார்ச் கதிநுட்பம்
யாவுள முன்னீம் பவை.!*
(636)

“*அதியென்பது வடசொல்லுள்
பொருளதோரிடைச்சொல் ; அது
துட்பமென்பதனோடு தொக்கது”

மிகுதிப்
திரிந்து
என்றார்

பரிமேலழகர்.
மிகுதிப்
பொருள்தரும்
வட
மொழி
முன்னொட்டு
(உபசர்க்கம் - Prefix)

ati, adhi

மிகுதலைக்

crary

இரு

குறிக்கும்

வடிவிலிருப்பதனாலும்,
அதிகரித்தல்

என்னும்

வினைச்
சொல்
வடமொழியிலின்மையாலும்,
அதிகம்
என்பதற்கினமான
Loy தனம்
(அதி--அனம்)

என்னும் தொழிற்பெயர் தமிழி

லேயே
யிருத்தலானும்,
அதிகன் என்னும்
தமிழச் சிற்றரசர் குடிப்பெயர் மிக்கோன் அல்
லது பெரியோன் என்று பொருள் கொண்டி
ருக்கலாமாதலானும், அதி என்பதைப் பெரும்
பாலும் ஓத்த அதை என்னும் தமிழ் வினைச்
சொல் வீங்குதல்(பருத்தல்) மிகுதல் என்னும்

பொருள் தருதலானும், அதி என்னும் சொல்
ஒருகால் ஒரு வழக்கற்ற பழந்தமிழ் விளையா
யிருக்குமோ என்னும் ஐயம் நிகழ்கின்றது.
இனி,
கொண்டு,

*(அதினுட்பம்*'
என்று
பாடங்
“மேற்கூறிய நூற் கல்வியோடுகூட

துண்ணிதாகிய

மதியிளையும்

உடையார்க்கு,

அதனினும் நுண்ணியவாய் மாற்றாரா லெண்
ணப்பட்டு எதிர்நிற்கும் விண கள் யாவுள???

என்னும்

மணக்குடவர்

உரை,

யிலும் பொருள் வகையிலும்
யினுஞ் சாலச் சிறந்ததாம்.

அதி

என்னும்

சொல்வகை

பரிமேலழகருரை
இப்பொருளில்

முன்னொட்டிற்கே

இடமில்லை.

பரிமேலழகர் ஓரு தென்சொல்லை வட சொல்
லாக்குவான் வேண்டி,
:*இனி, அதினுட்ப
மென்று பாடமோதி, அதனினுட்பம் யாவென்
றுரைப்பாருமுளர்.
அவர்
சூழ்ச்சிக்கினமாய்
முன் சுட்டப்படுவதொன் நில்லாமையும், சுட்டுப்
பெயா்
ஐந்தா
முருபேற்றவழி
அவ்வாறு
நில்லாமையு மறிந்திலர்.”?
என்று மணக்குட

வருரையை மறுத்திருப்பதுடி அவரையுந் தாக்கு

தல் காண்க.

2.

சிறப்புத் தொடர்ச் சொற்கள்

அசையியல்- நுடங்கிய
இயல்பினையுடை
யாள். இது அன்மொழித் தொகையாயினும்
அரிய அமைப்புடையது.
“*அசையியற் குண்டாண்டோர் ஏஎர்யா னோக்கப்
பசையினள்

பைய

ஈகும்.”?

(1098)

அறன்கடை- கரிசு (பாவம்)
*அறன் கடை நின்றாரு ளெல்லாம்

பி.றன்கடை

நின்றாரிம் பேதையா ரில்.'”

(142)

உயிர்நிஸ- உடம்பு.
உண்ணாமை

யுள்ள

துயிர்நிலை யூனுண்ண

(255)

, அண்ணாத்தல் செய்யா தளறு."”

கள்வார்க்குத் தள்ளு முயிர்நிலை கள்ளார்க்குழ்

தள்ளாது புத்தே ஞலகு."”
(290)
ஊருணி ஊரார் குடிக்கவோ குளிக்கவோ
உதவும் குளம்.

இது

முதற் காலத்தில் இது

பாண்டி நாட்டு வழக்கு,

குடிநீர்

குநித்திருத்தல் வேண்டும்.

நிலையையே

“perpen நீர்நிறைக் தற்றே யுலகவாம்
பேரறி வாளன் இரு.”

(215)

குறியெதிர்ப்பை--கைம்மாறு கருதல்.
(*வறியார்க்கொன் நீவதே

யீகைமம் றெல்லாங்

குறியெதிர்ப்பை நீர துடைத்து.”

(224)

திருக்குறட் சிறப்புச் சொற்களும்
தொல்வரவு- தொன்று

தொட்டுவரும்

குடிப் பண்பு

என்னெம்மைப் பீழிப் பது?

மலர்மிசையேகினான்-கடவுள்
(அடியார்
தெஞ்சத் தாமரையின்கண் அமா தந்தவன்)

மூயற்று

வாலறிவன் -கடவுள்

(8)

(தூய

**முயற்கி திருவினை யாக்கு முயற்றின்மை
வரன் -பரம்

வாலறிவன்
(8)

3,

கோபுரம்

ட

உயர்ந்த

(தொல்காப்பியம்,

வரனென்னும்

4.

தோட்டியான்

ஓரைந்துங்
காப்பான்

வைப்பிற்கோர்

வித்து.”

(84)

சிறப்புப் பொருளாட்சி
இடம்--இடன்.

செல்வம்.

பிடமில்லாச்

றறியா

னெனினு

ஓப்பாரி--ஓப்பு,
போல்வர்

(888)

அன்பிலா

கயவர் அவரன்ன

ஒப்பாரி யாங்கண்டட. தில்.”

(1071)

ஓருவந்தம் - ஓருதலை.

தலை அந்தம்.

இழவிற்கழும் ஒஓப்பாரியையும் ஓப்பென்பர்,

“வெருவந்த செய்தொழுகும் வெங்கோல னாயின்
ஒருவர்த மொல்லைச் கெடும்"?
(563)
“அக்க மிழந்தேமென் றல்லாவா ரூக்கம்
யார்."?

இதுவும் முதனிலைத் தொழிற்பெயர்.

(218)

இது சினை யாகுபெயர்.

ரெல்லாச் தமக்குரிய

ரன்புடையார்

என்பு முரியர் பிறர்க்கு.”

(72)

“அன்போ டியைந்த வழக்கென்ப ஆருயிர்க்
கென்போ டியைந்த தொடர்பு.”
(73)
GUST= Gov.
உடம்பா

டிலாதவர் வாம்க்கை

குடங்கருட்

தற்று-!?

குதித்தல் - தாண்டுதல்,

கடத்தல்,

(690)

மேற்

“*உூற்றங் குதித்தலுங் கைகூடு Cor pol ot

ஆற்றல் தலைப்பட் ட.வர்க்கு.?*

துலகம் நடுவாக

நன்,றிக்கட் உங்கியான் தாழ்வு,”
Ff = Sy.
GPF ed
யிள்--பிள்--பீழ்-பீழி

கொல்கார்

கொள்ளுதல், வெல்லு தல்.

(வறுமை).

வையா

மொப்புரவிம்

பாம்போ டுடனுறைக்

(598)

(1064)

சால்பு”?

கடன றி காட்டு யவர்.”
என்பு--உடம்பு.

உவமை,

ஒருவம்தங் கைத்துடை

மிரவொல்லாச்

(:இடனில் பருவத்து

மூறுதி

உழையிருக்தான் கூறல் கடன்.'”

-கெடுவாக

“9 sQan ar pit
்

காலு

இஃது முதனிலைத்தொழிற்பெயர்.

கெடு-கேடு

அரசனிருக்கும்

ா₹இடமெல்லாங் கொள்ளாச் சகைத்தே

அதி- அதிவு.

மக்களே

புரம் -மேலி

785).

இடம்

சிறப்புச் சொல்வடிவம்

“அறிகொளன்

(மேலுலகம்).

இடம்.
“புரை யுயர் பாகும்

வாழ்க்கைத்துணை
- மனை வி,
இல்லறவியலில் 2-ஆம் அதிகாரத்
வாழ்க்கைப்படுதல் (மண வியாதல்)
பாண்டி
நாட்டு
வழக்கு
இங்குக்
தக்கது.

(616)

டம்.

அறிவினை

ர

“க௰்றசனா லாய பயனென்கொல்
கற்றாள் தொழாஅர் எனின்."?

cpu pA.

பபுரம்--பரம்--வரம்--வரன்,

நீடுவாம் வார்.??:

யூடையவன்).

(1217)

.. இன்மை புகுத்தி வீடும்.'!

“மலர்மிசை Cus Geo sr மாணடி சேர்ந்தார்.

இது
தலைப்பு.
என்னும்
கவனிக்கத்

43

* **நனவினான் ஈல்காக் கொடியார் கனவினான்

'“தொல்வரவுந்தோலுங் கெடுக்கும் தொகையாக
: நல்குர வென்னும் ஈசை.”?
(2048)

கிலமிசை

சொல்லாட்சியும்

(11?)

= Hsp
M FSW.

பிடுங்கல் என்னும் வழக்கை நோக்குகஅறிவிலார் தாந்தம்மைப் பீழிக்கும் பீழை
செறுவார்க்குஞ் செய்த லரிது."
(848)

(262)

சிமிழ்த்தல்-வலையுள் அகப்படுத்துதல்.
**தவபாழைக் தல்லவை செய்தல் புதன்மறைநக்து
வேட்டுவன் புட்சிமிழ்த் தற்று.””
(274)
மாடு--செல்வம்.
இது ஓரு பழைய பொற்
காசைக் குறித்த மாடை என்னும் சொல்லின்
திரிபாகக் கருதப்படுகின்றது. மாழை ஃபொன்*

க்க்

திருவள்ளுவர் நினைவு மலர்

பொற்கட்டி.

மாழை--மாடை--மரஷ

“கேடில் விழுச்செல்வங் கல்வி யொருவற்கு
மாடல்ல மற்றை யவை,”
(400)

(வட

சொல்).
பண்டைக்

காலத்தில்

உலகமெங்கும் கால்

நடையே
செல்வமாகக்
கருதப்பட்டதினால்,
மாடு என்னும் விலங்குப்பெயரே
செல்வம்
என்னும் பொருளைத் தழுவிற்றென்று கொள்
வதே மிகப் பொருத்தமாம்.
ஓப்பு நோக்க:
இலத்தீன் (1): Pecu (=cattle)—pecunia
“ (அ1௦00 ர)
்

ஆங்கிலம் (௫:

pecuniary= consisting of

money.

L.

caput (=head),—capitalis—E.

capital

—cattle—chattel= movalle possessions.

மையாத்தல்

மயங்குதல்.

*மலர்காணின் மையாத்தி நெஞ்சே யிவள்கண்
பலர்காணும் பூவொக்கு மென்று.??
(1112)

நாகரிகம்- பண்பாடு.
இச்சொல்லை இப்பொருளிலேயே திருவள்
ளூவர் ஆண்டிருக்கின்றனர்.
கண்ணோட்டம்
இரு பண்பாட்டியல் யென்பதை யறிக. நாகரி
கம் என்னுஞ் சொற்குக் கண்ணோட்டம் என்
பது நோப்பொருளன்று.

செல்விருந்து
* செல்விருத்து * என்றதற்கு : தன்னை
பரிமேலழகர் உரை பொருள் தருகின்றது.
ஒன்றை

இங்குக் கூறுகின்றேன்.

நாடிச் சென்ற விருந்து எனப்
இதனினும் மேலான
பொருள்

நமது நாட்டில்

இருந்த சில ஞானிகள் ஆகார

விஷயத்தில் அஜகரம் என்ற விருத்தியை மேற்கொண்டார்கள்.
என்றால் மலைப்பாம்பு போன்று
தாடி எங்குஞ் செல்வதில்லை,

அஜகர

விருத்தி

உண்பது

என்று பொருள். மலைப்பாம்பு உணவை
அது இருக்கும் இடத்திற்கு யதேச்சையாக ஒரு
பிராணி வருமானால் அதனைப் பிடித்து அருந்தும்.
‘
அதுபோல

அந்த ஞானிகள் எங்கும் உணவை

நாடிச் செல்லமாட்டார்கள்.

*: இருக்கு மிடந்தேடி என்பசிக்கே யன்னம்
உருக்கமுடன் கொண்டுவந்தால் உண்பேன்--பெருக்க
அழைத்தாலும் போகேன் அரனேஎன் தேகம்
இளைத்தாலும் போகேன் இனி”
என்று பட்டினத்துச் சுவாமிகள் கூறுவதிலிருந்து
மேற்கொண்டவர் என்பது தெளிவாகின் றது.

எனவே,

செல்விருந்து

என்றால்

வீடு தேடி

செல்லுகின்ற சிவஞானிகளைத் தேடி உணவு

அவர்

அஜகர

வராது

தந்து ஓம்புதல்

விருத்தியை

தம் விருப்பம்போல்

வேண்டும் என்று

பொருள் கொள்ளவேண்டும்.

--இருமுருக கஇருபானந்தவாரியார்.
(கோச்.இியடிகளும் வள்ளுவரும், ப. 59-60)

திருவள்ளுவர் நினைவு மலர்
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திருக்குறளின்
கம்பராமாயணமும்
மும்,
விளக்கமென்றே கூறுவோம். எக்காலத்திற்கும்
இக்காலத்திற்கு

திருக்குறன்

பொதுவான

வழிகாட்டுகிறது

என்ன

இங்கே

என்பதை

வீடு, நாட்,

உலகு

திருக்குறள் இவ்வுலகில் மக்கட்பண்புடன்
உடலும்
வாழ்வின், உள்ளமும்
பொதுநல
வீட்
நாடு,
விரிவே
வீட்டின்
.
போலாகும்
நிற்பதே
ஓத்து
இரண்டும்
ி
- டாட்சி, நாட்டாட்ச
. இண்மையாகும்.
“ஒத்த

தறிவான் உயீர்வாழ்வான்

செத்தாருள் வைக்கப்

வீடும்

வாழ்ந்து

செழிக்க

நாடும்

மற்றையான்

படும்.”

உலகிற்கு
வேண்டு

வள்ளுவர்

நலஞ் செய்யும் ஒப்புரவை

கிருர்.
“எவ்வ

துறைவது

உலகம்

என்பது

உயர்ந்தோர்

மாட்டு.

அறிவிற் சிறந்த உலகப் புலவர் இது நலம்,
இஃது உண்டு
என்று கொண்ட
முடிபை
எதிர்ப்பவர் பேய்மகர் என்று சூடு கொடுக்
கிருர் வள்ளுவர்.
உலகத்தார் உண்டென்ப தில்லென்பான்,
அலகையா வைக்கப் படும்.”
[வையத்து

உலகத்தோடு ஓட்ட தழுகிக் குலநலம் பேணிக்
குடிசெய்து, நாடு நலம் பெறப் புகழோங்கி
வாழவே
வள்ளுவர்
வழிகாட்டுகிறார். அத்
குகைய வாழ்வுக்குக்கண் போன்றவை இரண்டு
பண்பாடுகளாகும்.

அவை

அருள்

பொருள்;

வேளாண்மை
தானாண்மை;
விணைத்திட்பம்
மனத்திட்பம் எனவரும், இப்பண் பாடுகளுடன்

அன்பறம் 'போற்றிய

தமிழகம்

வீறு

பெற்று

விளங்கிய து.

௩.

உறுபசியும்,

சேரா
பசி,

ஓவாப்

பிணி,

பகை

படர்களாகி,

இம்மூன்றும்

இந்தாட்டின்
உட்பகை

புறப்பகை இரண்டும் வளர்ந்து நமது ஐந்
தாண்டுத் திட்டங்ககைஅல்லற்படுத்துகின்றன.
்'இன்மை'யெனஒரு பாவி மறுமையும்
இம்மையும் இன் றி வரும்.”
பசியும் வறுமையும் பாருக்கு நெ்ருப்பு-இந்த

“கூரை

பிடுங்கிக் குளிர்காய்

வதுபோலும்

பாரைப் பிடுங்கும் பரி௯ 7/7?

வள்ளுவர்

கடுவரியைக்

வேல்--வாள்

காட்டி

கண்டிக்கிறார்

அச்சுறுத்திக்

“கொடு வரி * என்னும்
திருடன் போல்வான்.

அரசன்

குடிகள்

வழிப்

பறித்

்“வேஅலாடு கின்றான் இடுவென் றதுபோலுங்
கோலொடு சின்றான் இரவு.”
குடிகளை

மதியாது

சாங்கத்தை
தகர்க்கிறார்

வெருவந்த

செய்யும்

வள்ளுவர் கடுமையாகத்

“கடுஞ் சொல்லன் கண்ணில
நீடின்றி ஆங்கே கெடும்.??

அர

தாக்கித்

னாயின் நெடுஞ்
[செல்வம்

கடுமையான
கொடுங்கோலே
உலகத்திற்குப்
பெருஞ்சுமை என்கிறார் தெய்வப் புலவர். இனி
அரசாட்சி

இன்றலகம்

எப்படி அமைதல்

வேண்டும்

என்ப

தைக் காண்போம்.

ஆனால்

தாங்க

கொண்டு,

தகுமுறை

வளமை;

எங்கும்

வரிச்சுமை!

செறுபகையும்

அழியாட்டயர்கின்றன.

இன்று
நாட்டின்
நிலைமை
வருந்திக்
கண்ணீர் விடத்தக்கதாயிருக்கிறது.
நாடெங்
கும்
வறுமை,: வறட்சி, வயிற்றுப்
புரட்சி!
வேண்டும்
பொருள்களின்
விலையேற்றம்!
முடியாத

பிணியும்,

தியல்வது நாடு,"

வறிய நிலையிலே வரிப்பளுவேறினால் என்ன
வாகும் ?--வீட்டுக் கூரையைப் பிய்த்துக் குளிர்
காய்வதா ?

உலகத்தோடு

அவ்வ துறைவது அறிவு.??
உலகம்

மஞ்சட்

காட்டுகிறார் :-

வீடு, நாடு--இரண்டும்

வழிகாட்டுகிறது.

வாழ

பஞ்சப் பட்டாளம்;

படையெடுப்பு ; பச்சைப் பகையச்சம் ; விண்
ணேறும்
விஞ்ஞானத்தால்
மண்ணேறும்
போரிருள்.
அணுகுண்டின் அபாயம், வீட்டு

நெருக்கடி, வேலை நெருக்கடி, ஓட்டு நெருக்கடி,
ஊட்டு நெருக்கடி--எல்லாம் மக்களை வாட்டு
கின்றன.
வள்ளுவர் அடுக்கடுக்காச் சுட்டிக்

ஆராய்வோம்.

௨-

தேர்தல் அமளி ;

கடன்

சுமை!

STH குறைந்த கல்வி;
உரனில்லா உடம்பு,
நடைப் பிணப் பகட்டு, பட்டம்பதவி வேட்டை,

௪.

அக்காலம்

வள்ளுவர் காலத்தில் முடியரசே இருந்தது.
தக்க

அரசன்,

தக்க

அமைச்சரைக்

ஆண்டான்.

உடல்

நலம்,

செல்வச் செழிப்பு, ஈகை இன்பம்.

எங்கும்

மனநலம்,

எங்கும் நீர்
x

வருக

திருக்குறள்

வளம், நிலவளம், தொழில்வளம், பொன்வளம்,
பொருள்வளம் பொலிந்தன.
நாட்டில் மல்கினர்.
தள்ளா

தக்க அறிவாளர்

விளையுளஞுர் தக்காரும் தாழ்விலாச்

3

கதிரவன் கடல் முகந்து கார் பொழிகிறுன்.
அதுபோலவே
அரசன் ஆறிலொரு கடமை
குடிநலம்

பேணிஞனான்.

சேக்கிழார்

பெருமான் இதை விளக்குகிருர்.

காத்த

தன்னுயிர்போலக்

சிறந்ததாகும்.

அரசன்

உள்ளத்தில் ஆருயிர் நலமே துடித்தது.
“குடியிற் ரூடியாய்ச் குடியொத்துக் கோன்செய்
நடுநிலை ஆட்சி ஈலம்,”*

“*தாயொக்கும் அன்பில் தவமொக்கும்
நலம் பயப்பில்
சேயொக்கும் முன்னின் ௫ரொருகதி
உய்க்கு நீரால்
கோயொரக்கும் என்னின் மருந்தொக்கும்
நுணங்கு

கேள்வி

௫.

அழக்

வாணாம்

கரிந்து

வீழும்.

'“அல்லற்பட் டாற்றாத முதகண் ணீரன்றே
செல்வத்தைத் தேய்க்கும் படை,"?
என்பதை

நடக்க

அறிந்து

அரசு.

வேண்டும்

எப்படி நடக்க வேண்டும் ?
(1) முதலில்
காப்பு வேண்டும்.

நாட்டிற்குச் சரியான பாது
சொத்தை அகிம்சை பேசிப்

தாங்கும்

பொறுக்க

நீரே

நிலம்போல

வேண்டும்'

பொறுமை'

இகழ்

என்று

மிழந்து

எழுதி

என்னை

“செய்தக்க அல்ல செயக்கெடுஞ் செய்தக்க
செய்யாமை யானுங் கெடும்.”
என்று
இன்னுமோர்
அறை
விட்டார்.
பொறுமை என்றால் கழுதைப் பெறுமை அன்று.

விறுபெற்ற வீரன் பொறுமை

எப்படி

திருக்குறளாட்சி

ஆட்சியில் நாடு எப்படி யிருத்

தது?
இன்று மக்கள் அச்சமும் சவஸையுமாக
வாழும் நிலை மாறத் திருவள்ளுவரை அரசிய

வேண்டும்.

நம்

வீட்டில் கொடிய
பகைவன்
புகுந்து மாதர்
கற்பை அழிக்கும்போது, வீட்டை அவனுக்கு
அல்லது அவன்
விட்டு வெளியே போவதா?
- போகுமட்டும் பட்டினியிருப்பதா? அக்கொடிய

வளை உடனே அடித்துத் துரத்த வேண்டும்.

அவர்
பூச்சியன்று;
சாத்வீகப்
வள்ளுவர்
பல
பாண்டியனுக்கு மந்திரியாய் இருந்தவர்.
போர்களைப் பார்த்தவர்,
“கொலையிற் கொடியாரை

பயிருக்குக் கணை
உலகை

வையகம் யாவையும் வறிஞன் ஒம்புமோர்
செய்யெனக் காத்தினி தரசு செய்கின்றான்.”
இத்தகைய

எரிந்து

பைங்கூழ்

வேந்தொறுச்சல்

. ஏவர்க்கும் ௮ன்னான்.”?

மன்னன்

ஆகாய

செல்வத்தைத் தேய்க்கும்.

களைகட் டதனொடு

ஆயப் புகுங்கால் அறிவொக்கும்

அத்தகைய
ஓம்பினான் ?

மக்கள் அழ

அடித்ததேன்?'* என்று வினாவினான் கொடியன்,
வள்ளுவர்.

அவலங்
கெட்ட
குடியரசைவிட
அமைச்சரும் அன்புள்ள அரசனும்

மன்னுயிரைத்

ஆட்சி

சென்று

மக்கள் கண்ணீரே

ளீரே.

உயிர்தம்மால்

அரசாட்சியே

செய்யும்

“அகழ்வாரைத்

அரசன் குடி தழுவிக் கோலோச்சினான் ;
அமைச்சா் இடித்துரைத்து அரசை
நேர்மை

கொண்டு,

லிற் புகுத்த வேண்டும்;

கொடுமை

வாரைப்

ஆனபயம் ஐந்துந்இர்த்
துறங்காப்பான் அல்லனோ."

யாக்கினர்.
அறிவுள்ள
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பயனில்லை, வள்ளுவரை ஒரு தீயன் கண்டபடி
வைதான்; புலவர் பொறுத்தார்.
அக்கொடி
யன்
வாசுகியைத்
தொட்டிழுக்கப்போனான்;
வள்ளுவர் வைத்தார் வலிய அறை.
**ஏளையா,

“*மானிலங்கா வலன் என்பான்
மன்னுயிர் காக்குங்காலை
தானதனுக் கிடையூறு
தன்னாற்றன் பரீசனத்தால்
ஊனமிகு படைத்திறத்தால்

கள்வரால்,

நலம்

போலச்

செல்வரும் சேர்வது காடு,??
பிணியின்மை செல்வம் விளைவின்பம் ஏமம்
அணியென்ப நாம்டிற்கிவல் வைந்து, *£

வாங்கிக்

ஆட்சி

கேர்.”

பிடுங்குவதுபோல்

நாட்

டைக் கெடுக்கும் தீயரை ஓழிக்க வேண்டும்.
வீரம் வேண்டும்;
வீரப் படை
வேண்டும்;
போரை எதிர்த்து வெல்ல வேண்டும்,

“நஞ்சப் பகைவர் நடுஈடுங்கப் போர்புரியும்
அஞ்சாப் படை வலிமை

யாக்கு.!?

கூற்றையும் கூடி எதிர்க்கும் ஆற்றலுள்ள:

படைவலிமை வேண்டும்.
“கூற்றுடன்று மேல்வரினும் கூடி எ திர்கிற்கும்
ஆற்ற லதுவே படை,
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திருவள்ளுவர் நினைவு மலர்

we

அத்தகைப்

படை

வலிமையே

நாட்டின்

என்று நாங்கள் முறையிட்டோம்.

ஆற்றலாகும்.
படை,குடி

கூழ்,௮மைச்சு, நட்பரண் ஆறும்

உடையான் அரசருள் ஏறு.”
நல்ல

படை

வலிமை,

நல்ல

உணார்ச்சியுள்ள மக்கள், உரிமை

அமைச்சு,

தரும் அரசு,

குற்றரசருடன் நட்புரிமை, நல்ல அரண், பாது
காப்பு ஆகியவை அரசின் உறுப்புக்களாகும்.
இவ்
வுறுப்புக்களில் . படையை
முதன்மை
யாகக் கூறுகிறார் தெய்வப் புலவர். காலத்திற்
கும் உலகப் போக்கிற்கும் தக்க படையூற்றம்
நமக்கு வேண்டும்.
பகைவர் நம்மை மதித்து
நடக்கும்
பலம்பெற வேண்டும்.
கண்ணுங்

கருத்துமாக உலகைக்

௬
நான்

காவல் புரியவேண்டும்

கேள்போல் பகைவர்
ஜெனிவாவில்

இருந்த

படைக் குறைப்புக் கூட்டம் நடந்தது

போதே

அதற்கு

சூவான்லை வந்திருந்தார். நேருவுடன் பஞ்ச
சீல உடன்படிக்கை செய்து வந்ததைச் சொன்
ஞர். அதைத் தொடர்ந்து சீனத் தூதுவர்
இங்கே வந்து * சீனி-இந்தி
பாய் பாய்?
* சீனரும் இந்தியரும் உடன் பிறந்தார்' என்று
பாடித்திரித்து நாட்டைப் படம் பிடித்தனர்.
கேள்போல் வந்த பகைவர் வாள்போல மாறி
னர்.
ஆனால் வள்ளுவரின் எச்சரிக்கையை
மறந்து மாற்றானுடன் உறவாடிலனோம்.
“டு தாழமுதகை யுள்ளும் படையொடுங்கும் ;

அமுதகண் ணீரும் அனைத்து.

[இன்னார்

சீனப் பொதுவுடைமையாரின் வஞ்சமறியா
மல், அவர்களுக்காக உலக மன்றில் பரிந்து
பேசினோம்.
மருத்துவ உதவி புரிந்தோம்.
சீனம் திபேத்தைப் படையெடுத்துச் செய்த
கொடுமைகளை டஈய்சாமா ஒரு நூலாக எழுதி
வெளியிட்டுள்ளார். அதிற் காணும் குறிப்பு
களாவன

:

*

திபபேத்து

மலரேபா

என்ற

பெனத்தப் பெரியார் வழிநடக்கும் அமைதி
நிலம். அதை வன்கொடிய மஞ்சட் புலிகள்
பற்றிப் படுகொலை செய்தன

பேர்களைக்
பெண்களை

ஆயிரம் ஆயிரம்

கொன்று
குனீத்தன;
ஆண்
அலிகளாக்கின ; இளமாதரைக்

கற்பழித்துக் கிழித்தெறிந்தன; சொத்துச் சுகங்
களைப்
பறித்து மக்களைத் துரத்தியடித்தன.

பெளத்தாலயங்களை
இடித்தன;
கோயிற்
பொருள்களைக்
கொள்ளை
கொண்டன.
துறவிகளை

இந்தக் கொடுமை இந்தியாவுக்கும் பர்வும்

நலித்தன. நாட்டை நரகமாக்கின..?

*வருமுன்னர்க் காவாதான் வாழ்க்கை எரிமுன் னா”
வைத்தூறு போலக் கெடும்.
*-இளைதாக முள்மரவ் கொல்க களையுகர்
கைகொல்லும் காழ்த்த விடத்து.”

நமது தலையருகே வந்த பேய்ப் பாம்பை
(0ா௨200)ச் சும்மா விட்டோம். அது தலையைக்
கொத்திவிட்டது.
உடனே
நாமும் விழித்
தெழுந்தோம்.
இந்திய மக்கள் பொன்னைப்
பொழிந்தனர் ; பொருளைப்
பொழிந்தனர்
குருதி யீந்தனர் ; படை திரண்டனர்; உலக
மெல்லாம் நமது பக்கம் பேசியது ; கொழும்பு
மாநாடு கூடியது. அதன் முடிபையும் சீனம்
மறுத்தது ;
உலகம் அதன் மண் வெறிச்
செருக்கை வெறுத்தது
பாம்பின் முன் எலிக்
கூட்டம்போல் சீனம் திகைத்தது
'*ஓலித்தக்கால் என்னாம் உவரி எலிப்பகை
நாகம் உயிர்ப்பக் கெடும்."

"உறுப்பமைந் தூறஞ்சா வெல்படை வேந்தன்
வெறுக்கையு ளெல்லாந் தலை.'?

என்ற
குறள்
அடிகளைக்
காட்டத்
திரள்
திரளாகக் கூடினோம்.
கூட்டம் கூட்டமாகப்
புகுந்து அஸ்ஸாம் வரையில் கொலைக்களஞ்
செய்த சீன வெறியர் திடீரென்று போர் நிறுத்
தம் செய்து திரும்பிச் சென்றனர். ஏன்? அறம்
் நமது பக்கம்! உலகின் அன்பு நமது பக்கம் !
தமிழர் பண்பாட்டைக் கம்பன் கூறுகிறான்.
“ஓட்டிய பகைவர்வர் துறுத்த போரிடைப்
பட்டவர்

அல்லரேல்

தொட்டவர்
விட்டவர்

பரம ஞானம்போய்ச்

அல்லரேல் செல்வம்

அல்லரேல்

யாவர்

எண்டென

வீடுளார்.'?

நம்மையே
அறப்போரில்
நாட்டுக்காக
தூய
அந்தத்
்.
துணிந்தோம
கொடுக்கத்
காவு
வீரத் துணிவே நம்மைக் காத்தது. சீனரின்
மறவெறி அவர்களுக்கு மாஸ்கோவைக் கடும்
பகை யாக்கியது.
எ.
வீரபத்தினி

நானோ
கண்ணகி

அரசன்
பாண்டியன்

முன்

நிற்கிருள். கணவன் கோவலனை அநியாயக்
கொலை புரிந்தான் அரசன். அவளைக் கண்ட
துமே மனச்சாட்சி அவளைக் கொன்றது.

வருக

திருக்குறள்

“மெய்யிற் பொடியும் விரிந்த கருங்குழலும்
கையில் GMA
BY
கண்ணீரும்
.

வையைக்

கோன்

சண்டளவே

தோழ்றுன்௮க் காரிகைதன்

உண்டளவே

Ger pF
தோற்றான் உயிர்.''

fused

கற்பரசியின் உண்மை வெளிப்பட்டதுமே
பாண்டியன்
**யானோ
அரசன்!
யானே
கன்வன்.
மன்பதை
காக்கும்
தென்புலக்

காவல்

என்முதற்

பிழைத்தது;

கெடுக

ஆயுள்'” என்று அரியணையினின்று
உருண்டு உயிர் நீத்தான்.

என்

மண்ணில்

4 பிறர்க்கின்னா முற்பகல் செய்யின் தமக்கின்னு
பிற்பகல் தாமே வரும்”?

என்ற பொய்யாமொழி மெய்யானது.
அபிசீனியாவை

புறப்பகையை

டும்.

வலுவாக

அத்துடன்

வேண்டும்.

கொண்டு

செருக்கு
தூக்கு
தொங்கி யழிந்தது.
எதிர்த்து ஒட்டவேண்

உட்பகை

கிளராது

காக்க

ஏனெனில்,

“அரம்பொருத

்

பொன்போலதச்$தேயும்

உரம்பொருது
உட்பகை

உ௰ு்ற குடி.”

உட்பகை
அரம்போல
நம்மை
ராவித்
தேய்த்துச் சிதைக்கும்.
உட்பகை வருவது
சாதி சமய, கட்சிப் பூசல்களால்.

௮.
இவை

தில்

வேண்டும்.

வாழ

எல்லாரும்

அவரவம்

எல்லாரும்

சமயோகத்

சமயோகம்

ஆன்ம

ஆற்றலுக்கேற்ற

என்பது,

ஒஇருமையுணர்வுடன்,

தொழில்

செய்து

அமைதியாக
வாழுவதாகும்.
அத்தகைய
_ வாழ்வில் சாதிப் பூசல் இல்லை; தொழில் வேறு
பாடே. உண்டு.
பிறப்பொக்கும் எல்லா வுயிர்க்கும்; சிறப்பொவ்வா
செய்தொழில் வேற்றுமை யான்.
இப்போது பிறப்பைக்கொண்டு மாந்தரை
அளக்கும்
போலிச்
சாதி-யிறுமாப்பினால்

நாடு அழிகிறது.

வள்ளுவர் உலகிற்கெல்லாம்

ஒருமைத் திருவாசகம் அருளுகிறார்.
“மனத்துக்கண் மாசிலன் ஆதல் அனைத்தறன்;
ஆகுல நீர பிற.”

திசர

அதனை
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இதனால் இவன்முடிக்கு மென்றாய்ந்து

அவன்கண்

விடல்.””

இந்த முறைப்படி நாட்டலுவல்களை, ஆற்ற
வல்லாருக்குத்தந்து ஆட்சி புரிந்தால் அலுவல்

திறம்பட நடக்கும், சிக்கல் இராது.
தற்கால
அரசியலை நாட்டுடைமை (1481101800), மக்க
enfin
(Socialism),
பொதுவுடைமை
(மேரா)
என்று
பிரிக்கலாம்.
நாட்டு

டைமையாளர் 4: எல்லாம் எமது நாட்டிற்கே”?
என்ற மனப்பான்மையர்;
மக்களுரிமையாளர்
தனியுடைமையைத் தகர்த்து நாடு,
நிலம்,
செல்வம் எல்லாம் மக்களுக்கே உரிமையாக்கு
வர். பொதுவுடைமைக்காரர் மறவலி கொண்டு

செல்வரைத் தாக்கி, நிலம், சொத்து, சுகங்களை
உழவருக்கும் தொழிலாளருக்கும் பொதுவாக்
நமது
திருவள்ளுவர்
உலகெல்லாம்
ஐருமைகொண்டு
வாழப் புதிய பொது வழி

காண்கிறார்.

அதுவே

* பாத்தூண் ”?

பாத்தாண் மரீஇ யவனைப் ப௫ியென்னுச்
இப்பிணி இண்டல் அரிது.”

பாத்தூண்
என்பது
பகுத்துண்ணல்.
விருந்தோம்பல்,
ஈகை,
அறம்,
ஓப்புரவு:
எல்லாம் இதில் அடங்கும். இது அமைதியான

அடிதடி -- அரசியலைவிட

அன்பு வழியாகும்.
வள்ளுவரின்

பகுத்துணுவே

போற்றத் தக்க

பொதுநலப்

பகுத்துண்டு

உலகெலாம்

பான்மையாகும்.

பல்லுயிர் ஓம்பு தல் நூலோர்

தொகுத்தவற்றுள் எல்லாம் தலை,”

சமயோகம்

இல்லாது

இதனை

wow

குவர்.

மறப்படை

ஓறுத்த
முசலோனியின்
மேடையில் தலைகீழாகத்

ஆட்சி

நமது நாட்டில் ஒரு திருமணம் நடந்தால்
காருகர்,

தச்சர்,

கொல்லர்,

உழவர்,

குயவர்,

நூற்போர், துணி மணியர், இசைவல்லார்,
சமையற்காரர்--முதலிய எத்தனையோ பேருக்கு
வேலை

தருகிறோம்.

செல்வம் பலருக்குப் பங்கு

வைத்துப் பயனாகிறது.

பேருக்கு

ஏராளமான

தென்புலத்தார் விருந்து
உணவு தருகிறோம்.
உற்றார், உறவினர், துறவிகள் அனைவருக்கும்
வள்ளுவர்
துய்ப்பர்.
இல்லறத்தார் ஈந்தே

ஈத்துவக்கும் இள்பத்தை வற்புறுத்துகிறார்.
சத்துவக்கும் இன்பம்
அறியார்கொல் தாழமுடைமை

வைத்திழக்கும் வன்ச ணவர்.”
ஈதல்

இரண்டு
ஓன்று

வாழ்தல்.

இசைபட

குறிப்புகளைத்
ஊருணி.

தருகிறார்

இரண்டாவது

ஈகைக்கு

புலவர்.
கனிமரம்,
த
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திருவள்ளுவர் நினைவு மலர்

ஊருணி நீர் நிறைந்தால் ஊரெல்லாம் அதில்
தீர் மொண்டு
செல்லும்.
ஊர் - உணிகஊளருணி; பெய்ரே எவ்வளவு அழகாயிருக்

பாடுபட்டுச் செல்வம் சேர்க்கவேண்டும்;
சேர்த்த செல்வத்தைப் பலருக்கும் பயன்பட
வழங்க வேண்டும்.

கிறது! பழமரத்தை வள்ளுவர் யன் மரம், மக்க
ளுக்கும் பறவைகளுக்கும்
மரம் என்கிறார்.

''தாளாழ்றித் தந்த

புசிக்கப் பயன்படும்

பயன்மரம் உள்ஷர்ப் பழுத்தற்றால்
கய்னுடை யான்கட் படின்.!”

செல்வம்

தாளாண்மையும் வேளாண்மையும் திருக்
குறளின் மூச்சாகும். இந்த முறையில் அரசியல்

நயனுள்ள அறவோன் ஈட்டிய செல்வம்
பலருக்குப் பயனாகும். பழுத்த கனிமரத்தின்
கனிகளைப் புட்கள் உண்டு மகிழ்ந்து பாடுகின்
றன.
மாந்தர் உண்டு கொட்டைகளை நட்டு
மரத்தை வளர்க்கின்றனர்.

அமைந்தால் அதில் அன்பும் அறமும், அமைதி

யும், செல்வத்திருவும், ஈகையும், புகழும் நில
வும். இந்த அரசியல் முறையை நான் மேனாட்
டில் சென்றிருந்த காலத்துப் பலபட விரித்து
எடுத்து
விளக்கினேன்.
வள்ளுவர்
உள்
ளத்தை எல்லாரும் போற்றினர்.

ஈட்டல்,
போற்றல்,
வகுத்தல் என்று
செல்வத்திற்கு மூன்று பண்பாடுகளைக் குறிக்
கிறார் திருவள்ளுவர்.

நால

ஒழுங்கு

திருவள்ளுவர் எழுதிய நூல் ஒழுங்கிற்கும் ஏனையோர்
உள்ள வேறுபாடுகள் பலவாம்.
தாம் கூற மேற் கொண்ட

ஆராய்ந்து,

இவ்வாறு

தெளிவுபடுத்த

வேண்டுமென்று

வருந் தீங்கு

கொண்டு கூறுதல்
இன்றியமையாதன.
உளங்கோடற்கு

என்று

இன்னோரன்ன

நூன் முறைக்கும்
பொருளை நன்றாக

உள்ளத்

பின்னர்ச் செய்யுள் வடிவில் இவர்
வெளியிட்டுள்ளார்.
மேற் கொண்ட பொருளின் இலக்கணம், அதன் சிறப்பு,
அஃதில் வழி

|

பொருளெல்லாம் தக்கார்க்கு
வேளாண்மை செய்தற் பொருட்டு.”

தமைத்துப்,

பெரும்பான்மையும்
அதனாலாம் பயன்,

பாகுபாடுகளை

வரையறுத்துக்

இவர் இயல்பு. எப்பொருட்கும் வரையறையும் தெளிவும்
வரையறுத்துத் தெளிவுபடுத்தப் படாத பொருள்கள் மக்கள்

ஏற்றனவாகா

என்பது

பெரியார்

துணிபு.

பண்டிதமணி கதிரேசஞ் செட்டியார்.
(உரைஈடைச் கோவை. தொ. 2. பச். 77)

குறள் நெறி
Spt

படும்

துயரத்தைப்

போக்க

முடியாத

ஒருவன்,

அவ்வுயிரின்

துயரத்தைத் தானும் ஏற்று அனுபவித்தால் ஒழிய, ஒருவன் தன்னை மெய்யறி
வுடையவன்
என்று கூறிக்கொள்ள முடியாது என்பதே

குறள் காட்டும் வாழ்க்கை

தெறி. இதை மறந்துவிட்டு எவற்றை எல்லாமோ நாம் இன்று *அறிவு”
சொல்லிக்கொண்டு திரிகிறோம்.
!*மற்றோர் உயிரின் நோயைத் தன்
போலப் போற்றி அனுபவிக்காவிட்டால்,
என்னும் பொருளில்,

அறிவு

பெற்றதனால்

பயன்

என்று
நோய்
என்ன

?

அறிவினால் ஆகுவது உண்டோ? பிறிதின் நோய்
தன்னோய்போல் போற்றாக் கடை ?””

என்று கூறுகிறது குறள்.

இரு

௮, ௪. ஞானசம்பந்தம்,
(குறள்

சண்ட

வாழ்வு,

77)

எம்.ஏ.,

aol

[பன்மொழிப் புலவர், கா. அப்பாத்துரை]
பன்மொழிப்புலவர்
அப்பாத்துரையார்

கா.

பல அரிய சொற்கக£த் தமிழ்.
மொழிக்குப்
படைச்தளித்துள்

பிறந்தது

7902 இல். பயின்றது
நாகர்
கோயில்
ஸ்காட்
கிறித்துவக்
கல்லூரி,
திருவனந்தை
மகா
மாசர் கல்லூரிகளில்,

ளது.

சொற்பொருள்

பெற்றது

ஆங்கில எம்.ஏ. பட்டம். பின்னா்

யில் தனிரநடை

அடைந்தவை தமிம் எம். ஏ. பட்
டமும் இந்தி விசாரத் பட்டமும்.
பன்மொழிப்புலவராய இவர் பல

வருகின்றார்.

துறைகளிலும்

துள்ள

புகழ் பெரிது.

உல்வி.

:

கருத்துக்

களின் அடிப்படையை
உள்ள்
டக்கி எழுதப்பட்டது என்பதை

மறுத்து

யுள்ளார். பல பிறமொழி நூல்
களையும் தமிழில் கொண்டுவந்த
பருமை
இவரைச் சாரும்.
இவருடைய
மொழிப் புலமை

இன்று

போட்டு

திருக்குறள் மனு

ஸ்மிருதியிவுடைய

நால்களெழுதி

திருக்குறள்

அகர

வரிசை
தொகுப்பதில் திற
மிக்கார்.
மறைமலையடிகளார்
காட்டிய தனித்தமிழ்ப் பான்தை

அவர்தம்

:

கருத்துத்

தனி ஆர்வம் மிக்கது என்பதனை
வள்ளுவர்
நிழல்'
என்னும்
நூலில் காட்டியுள்ளார்.
&

உலகில்

அடைந்

ஆனால் அதற்குரிய

புகழின் ஒரு காற்கூற்றினை, பதின்கூற்றினைக்
கூட அது இன்னும் அடைந்து விட்டதாகக்

திருக்குறளில்
பொருட்பாலின்
முதல்
இயலின் பெயர் :அரசியல்' என்பதே.
இவ்
வியலில் 25 அதிகாரங்கள்,

250 குறட்பாக்கள்:

கூறமுடியாது.
ஏனெனில்:
திருக்குறளின்
பொறுத்ததன்று.
புகழ் அதன் தகுதியைமட்டும்

அதனைப்

உள்ளன.
ஆனால் திருவள்ளுவரின் அரசியற்
கோட்பாடுகள் முழுவதும் இதற்குள் அடங்கி
விட்டன என்று கூறுவது தவறு. ஏனெனில்
பரிமேலழகர்
சுட்டிக்காட்டுகிறபடியே,

பயன்படுத்தும் நாடு, இனம், உலகம் ஆகிய
பர ப்புக்கள் அடைந்துள்ள நாகரிக வளர்ச்சிப்

“அரசைத் திருவள்ளுவர் அரசியலின் அங்கங்
களாக
வடபுலவாணர்கொண்ட
ஏழு
கூறு

“அதை

வாசிப்பவர்

தகுதியையும்,

படி, அறிவு வளர்ச்சிப்படி ஆகியவற்றையுமே

களில் ஓரு

அது பெரிதும் பொறுத்தது ஆகும்.
தமிழின் தலைசிறந்த இலக்கிய ஏடு, உல
கின் ஓப்புயாவற்ற தனிமுதல் ஓழுக்க நூல்

அவர்

என்ற
அது

புகழைத் திருக்குறள் பெற்றுள்ளது.
தலைசிறந்த பொருளியல் நூல், தலை

அரசியல்

சிறந்த தத்துவ நூல், தலைசிறந்த

நூல்

என்பதைத்

தமிழகமும்

சரி,

உலகமும்

சரி, இனிமேல்தான் 'முழு அளவில் காண
வேண்டும்.
அறிவு பல்வேறு தனித்துறை
இக்காலத்தில்
களாகப் பல்கிப்பெருகியுள்ள

அவ்வத்துறைத்
ளாராய்ச்சியில்
தெய்வப்

தனிவல்லுநர்

ஈடுபட்டால்தான்,

பெருநூலின்

பல்திசை,

திருக்குற

நாம்

இத்

பல்துறைப்

பெருமைகளைக் காண இயலும்.
திருக்குறளை
ஓர்
அரசியல் நூலாகக்
காண்பதே இக்கட்டுரையின் நோக்கம்.
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கூறாகக் கொள்ளவில்லை.

படை,

குடி, கூழ், அமைச்சு, நட்பு, அரண்”
ஆறு

அங்கங்களாகொண்டு

என்று
அரசனை

அவற்றை முழுதும் இயக்கி
ஆட்கொண்டு
நடாத்தும் பொறுப்புடைய தலைவனாகக் கொள்

கிறார்.

இதற்கேற்ப,

மொழியிலும்

அரசு,

சொற்களானாலும்,

திருக்குறளிலும்

அரசன்

*அர

௬”

“அரசியல்” என்ற இன்றைய
லேயே வழங்கப்படுகிறது.

ஓரு

தமிழ்

பொருட்

என்ற

சொல்

சொல்

வழக்கி

உண்மையில் ஆட்சி, ஆட்சிக்குழு(மோேment), ஆட்சி நடைமுறை (administration),
ape Auli
(constitution) ஆட்சியின நாடு
(State) ஆகிய இத்தனை தற்காலப் பொருள்
களையும் தமிழில் (அரசு என்ற ஓரே
முழுதும் உட்படுத்திக் கொள்வதாகும்.

சொல்

ஆகவே அரசியற் பகுதிக்குரிய 250 குறட்
பாக்களும் திருவள்ளுவரின் அரசியல் கருத்துக்
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திருவள்ளுவர் நினைவு மலர்

களைத் தொகுத்துரைப்பவை மட்டுமே:
வியலுக்குரிய

520

குற்ட்பாக்களும்

அங்க
(52 அதி

காரங்களும்) அவற்றையே. வீரித்துரைப்பன
என்னலாம்.
இதுமட்டுமன்று.
திருக்குற
ளின் பொருட்பாலுக்குரிய மூன்ருவது இயல்
பரிமேலழகரால்
ஓழிபியல்'
என்றும்,
அவருக்கு முத்திய மணக்குடவர் முதலிய உரை
யாசிரியர்களால் “குடியியல்? என்றும் கொள்
ளப்பட்டுள்ளன.
இம்மூன்றாம் இயலின் 180
குதட்பாக்களும் (25 அதிகாரங்களும்) கூட
உண்மையில்
திருவள்ளுவரின் அரசியல்
கோட்பாட்டைக்
கூறுபவையே.
தெளிவாக
உடரைப்பதானால், திருவள்ளுவருக்கே
உரிய
அடிப்படை அரசியற் கோட்பாடுகளின் பெரும்
பகுதியை
நாம்
இவ்வியலிலேயே
வாளா

வேண்டும்.

இதுமட்டும்கூட அன்று.

இத்த மூன்றும் . இயலே
திருக்குறளின்
பொருட்பாலை அறத்துப்பாலுடனும், இன்பப்

உறுப்பான

வடபுலவாணர்

கூறிய

*நாடு' என்பதனுள் இதனை

கூறி,

ஒன்று

படுத்தமுனைகின்றனர்.
ஆனால் நாடு! அங்க
வியலிலேயே 74 ஆம் அதிகாரமாகக் கூறப்
பட்டுள்ளது.
‘GQ?
என்பது
நாட்டைக்
குறிப்ப நாகவோ;
நாட்டை
உள்ளடக்கிய
தாகவோ இவ்வுரையாசிரியர்கள் கருதியது சரி
என்று தோற்றவில்லை,
.
.
மூன்றாவது இயலைக் “குடியியல்” என்று
குதியாது பரிமேலழகர் * ஐழிபியல் *? என்று
குறிப்பானேன் ?

பொருட்பால் முதற் குறட்பாவில் அங்கங்
கள் பெயரில் வரும் “குடியையும், * குடிமை£
என்ற அதிகாரத் தலைப்பில் வரும் * குடியை
யும் அவர் ஓரு பொருளில் கொள்ளவில்லை.
முதலதை “நாடு' என்று கொண்டதனால், அது
“நாடு” என்ற அங்கவியல் அதிகாரத்தில் கூறப்
பட்டதாக
அவர் கருதினர் போலும்! பின்
னதை
அவர் உயர்குடியின் தன்மை என்று”

தக்க முதல் நான்கதிகாரங்களுடனும், திரு
வள்ளுவர்
கடவுட்கருத்துடனும் இணைத்து,

பொருள் கொண்டார்.
மற்ற உரையாசிரியர்
களோ,
“குடிமை? உயர்குடித்தன்மை” என்று
கொண்டாலும், *குடி'யும் *குடிமை'யும் ரே
“உயர்குடி' சுட்டுவதாகவே கொண்டனர்.

அரசியல் நூலாக்கும் பகுதி ஆகும்,

மூன்றும்

இயலுக்கு

பெயரைவிடக்

குடியியல்

பொருந்துவது

என்று இன்று பல அதிஞரும்

பாலுடனும்; முழு நூலின்
பாயிரமாக மட்டு
மன்றி, முழுப்பாலாகிய வீட்டுப் பாலாக கருதத்

திருக்குறள் முழுவதையுமே

்

மணக்குடவரும்

ஓர் ஒப்புயர்வற்ற

உலகின் அரசியல்
ஏடுகளளைத்தையும்
ஆராய்ந்து அரசியற் சிந்தனையில் துறைபோய
ஆராய்ச்சியாளர்
கண்களில்
திருக்குறள்
ஏடு முழுவதுமே ஒரு பாரிய அரசியல் ஏடாக
வும்; அவர் அறமும் இன்பமும் உண்மையில்
அந்த அரசியல் ஏட்டின் முன்னுரை பின்னுரை
களாகவும்; பொருட்பாலே அதன் மைய நூற்
பொருட்பகுதியாகவும்;
அதனுள்ளும்
இம்
மூன்றாம் இயலே
திருவள்ளுவர் கருத்துக்
களின் உயிர்க் கூறாகவும் தோற்றமளிப்பது

உறுதி.

்

வடபுல்வாணர்கொண்ட
அங்கங்களில்
திருவள்ளுவர் அரசைச்
சேர்க்கவில்லை.
இதனைத் தெளிவாகக் கண்டே பரிமேல
ழகர்
அரசியல், தொகை; அங்கவியல், அதன்விரி
?
என்பதைச் சுட்டிக் காட்டினார். ஆனால்
திரு
வள்ளுவர்
வடபுலவாணரின்
அங்கங்களில்
இடம் பெருத குடி என்ற இன்றைச் சேர்த்த
ுள்
ளார். பொருட்பால் முதற்குறட் பாவினுரையில்

‘Gy என்பது தாடு” என்று
பரிமேலழகரும்;

*குடி

என்பதனுள்

நாடு

அடங்கிற்று”

என்று

கருதுகின்றனர்.

அதே

*ஓழிபியல்'

என்ற
சமயம்

என்ற

பெயரே

பரிமேலழகர்

அப்பெயரை விடுத்தற்கும், பிற பழைய உரை
யாசிரியர்கள் அப்பெயரைக் கொண்டதற்கும்

உரிய மூல காரணக்கூறு ஒன்று உண்டு.
திருவள்ளுவர்
முதல் குறட்பாவில்
“குடிமை” அதிகாரத்

வழக்கில்
பொருட்பால்
வரும் :குடி' என்பதும்,
தலைப்பின் கூறான

: குடி”

என்பதும் ஓரே பொருள்
குறிப்பவையே2
ஆட்சியில் பங்குகொள்ளும் தகுதியுடைய நற்
குடி என்பது முன்னதன் பொருள். அத்தகைய
“குடிகளின்

பொருள்.

தன்மை”

ஆனால்

என்பது

குடியியல்

பின்னதன்

என்ற

இயல்

தலைப்பிலுள்ள
குடி!
குடியமைப்பு
முறை
அஃதாவது குடியாட்சியியல் என்னும் பொருள்

தீருவது ஆகும்.
குடி என்ற சொல்லின் இப்பொருட் சிக்
கலே பரிமேலழகர் குடியியல் என்ற பெயர்
விலக்குதற்குக் காரணம் ஆயிற்று என்னலாம்.
ஆனால் பெயர் விலக்கிய அவரும் சரி, பெயர்
ஏற்ற

பிற

பழைய

உரையாசிரியரும்

சரி-

திருவள்ளுவரின்

அரசியற் கோட்பாடு

பொருட்பாலில் இவ்வியலுக்குரிய தனி முக்கியத்
துவத்தைக் கண்டிலர், கண்டு காட்டினாரிலர்.
இதில் வியப்பில்லை.
ஏனெனில்
இது
20-ஆம் நூற்றாண்டோ அல்லது இனிவரும்
நூற்றுண்டுகளோ காணவேண்டிய உண்மை
வடபுலவாணர்
களை

அரசியல் நூற்

உரையாசிரியர்

முழுவதன்

அறிவர்.

கருத்துக்

ஆனால்

நாகரிக

அரசியல்

நூல்களின்

கண்டு

எல்லாவற்றையும்

வளர்ச்சியையுங்

முழு

துருவி நோக்குவார்க்கல்லது
இக் கருத்து
விளங்குதலரிது.
ஆட்சியின் அங்கங்களில் ஐன்றாகத் திரு
'குடி'யியல்
குடி'க்கும்
கூறிய
வள்ளுவர்
குறித்த
முன்னது

குடிக்கும்
வேறுபாடு
உண்டு.
ஆட்சியில் பங்குகொள்ளத்தக்க ௮ல்

லது பங்குகொள்ளும்
பங்கள்

அஃதாவது

குடிகள் அல்லது
நற்குடிகள்

ஆகும்.

குடும்
பின்

னதோ குடிமக்கள் அனைவரையும்' குறிக்கும்.
முன்னது மற்றஅங்கங்களைப்போல ஆட்சியில்
பங்குகொள்ளும் குடிகள்.

பின்னதோ

ஆளும்

குடிகள், ஆளப்படும் குடிமக்கள் ஆகிய இரு
சாராரும் அடங்கிய மக்கள் சமுதாயம் முழுமை

யும் ஆகும்.
இக்கால மொழியில் கூறுவதானால் முன்
னது ஆட்சி வகுப்பு (0188808). பின்னது ஆட்
சிக்குரிய பொதுமக்கள் (1088869).

அங்கவியலுக்குப் புறம்பாக,
அரசியல்
போலத் தனியியலாகக் குடியியல் கூறப்பட்டது
இதனாலேயேயாகும்.

ர

. பொருட்பாலின் இயற்பாகுபாட்டில் உரை
யாசிரியருக்கு உரையாசிரியர், காலத்துக்குக்
மாறுபாடுகள்

காலம்,

ஆளுபவன்,
பவர்

என்ற

கருவி,

ஆளப்படு

அடிப்படையிலேயே

பாகுபாட்டுக்கும்

இது பொருந்தும்.
(ஓர்

குடியியல்

வருக்கே
மில்லை.

இயல்
ஓர் இயல்)

உரிய தனி

(ஓர்

அல்லது
என்ற

இயல்)

பல

ஆட்சிக்

அரசியல்,

சூடியியல்

என்ற

பாகுபாடு

அமைந்துள்ளது.
ஆட்சிக் கருவி ஐரு கருவி மட்டுமே.

அது

அரசியலின் இன்றியமையாக் கூறு, ஆனாலும்
முக்கிய கூறல்ல. ஆளும் அரசன் கருவியல்ல,
கருத்தா. இதனாலேயே அரசியல் தனியியலாகக்
கூறப்பட்டது.
ஆனால்
ஆட்சியின் இலக்கு,
ஆட்சி
நலத்துக்குரியவன்
அரசனல்லன்,
அங்கங்கள் அல்ல; குடிகளே. ஆகவே அங்க
வியலுக்கும் அரசியலுக்கும் அடிப்படையான
நலனுக்குரிய

பகுதி குடியியலே.

திருவள்ளுவர் அரசியற் கோட்பாடு வட
புலவாணர் அரசியற் கோட்பாட்டைப்போன்ற

முடியரசுக்

கோட்பாடன்று,

கோட்பாடே

என்பதை

குடியரசு

குடியாட்சிக்

இது காட்டுகிறது

முறை

தமிழகமறியாததன்று.

முற்கால வடபுலவழக்கிலும் பல குடியரசுகள்
(ஜனபதங்கள்)
இருந்தன
என்பதை
அறி
கிறோம். ஆயினும் திருவள்ளுவர் ஆட்சிமுறை
குடியாட்சிப் பண்புடையதேயன்றிக் “குடியரசு?
என்று

லுக்குப்

கூறத்தக்கதன்று,

பொறுப்பு

அரசின்

ஏனெனில்

வகிக்கும்

அங்கமாகவல்ல,

ஓர்

அரசிய

அரசன்

அதன்

முழுமுத

வரம்பில்லா

உரிமை

குறிக்கப்படவில்லை.

வடபுல

லாகவே குறிக்கப்படுகிறான்.
ஆனால்

அரசன்

உடையவனாகக்

நலனாகவோ, அவன் விருப்பம் கடைசி விருப்ப
மாகவோ, அவன் ஆற்றல் முடிந்த ஆற்றலா
கவோ
கூறப்படவில்லை.
ஆகவே
அது

ஆகும்.
“அரசியல்”

திரு

பதின்மூன்று

என்பது
கருதப்பட்டுள்ளது
இயலாகவே
ஈண்டு வலியுறுத்திக் குறிப்பிடத்தக்க செய்தி

ஆகவே

நோக்கினால்

வாணர் சொல்வதுபோல, அவன் நலம் கடைசி

எல்லா உரையாசிரியர்களா
காலத்தாராலும்
ஒரு
தனி

அரசியல்” என்ற இயற்

முறையை

ஆனால்

உண்டு.

குடிமை முதல் கயமைவரையுள்ள
அதிகாரங்களும்
லும்,
எல்லாக்

வியல்

இவ்வமைப்பு

வள்ளுவரின் அரசியற் கோட்பாட்டின் உயிர்ச்
சட்டம் நன்கு விளங்கும்.

அங்கவியல்,

யாகும்.

- உலக
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அங்க

இயல்கள்),

அமைப்பு

வள்ளு

அமைப்பு என்பதில் ஐய

இன்றைய முடியரசாட்சி (பய111011604 01 80850101௦7
monarchy) 990g susvert_# (Dictatorship)
ஆகியவற்றுடன் ஒரு சிறிதும் ஒவ்வாது.

மேனாட்டு
முற்போக்கு
அரசியல்வாதி
களைப்போலவே அரசனை வீழ்த்தும் ஆற்றலும்
உரிமையும்

மக்கட்கு உண்டு

ளுவர் கொள்கிறார்.
வலியுறுத்துகின்றன.

என்று

திருவள்

பல குறட்பாக்கள் இதனை
“இரந்தும்

உயிர் வாழ

வேண்டில் பரந்து--கெடுக உலகியற்றியான்”
என்ற குறட்பாவுக்குயார் எப்பொருள் கொண்

திருவள்ளுவர் நினைவு மலர்

84
டாலும், அதன் மையக் கருத்து

இப்பொருளே

வலியுறுத்துதல் காணலாம்.

வள்ளுவர்
புடை

ஆட்சி

முடியாட்சி

கூறினால்

முறையை

(Limited

தவருகாது.

நாம்

வரம்

Monarchy) sre

ஆனால்

mj

இன்றைய

மேலை நாட்டறிஞர் கூறும் வரம்புடை முடியாட்
சியில்
அரசன்
உரிமைகள்
மட்டுமன்றிக்

கடமைகளும்

பொறுப்புக்களும்

வரையறுக்கப்

படுகின்றன.

திருவள்ளுவர்

குடியாட்சியீலோ,

நுள்ளலுக்கு வரர்நிர ஆற்றல் உண்டு.
வரர்பிலாக்
கடமைகள் அல்லது பொறுப்புக்களும் உண்டு அனால்
உரிரை

கிடையாது.

மக்கள்

செல்வம்,

மக்கள்

நலனன்றி அவனுக்குத் தனிச் செல்வம்,
நலன் கிடையாது.

குனி

இந்த அரசியல் இன்றிருக்கும் உலகின்
அரசியல்களில் ஆங்கில நாட்டின் இக்கால அரரி
பெரிதளவில் ஓப்பாகும். ஆங்கில
ஙஜுக்கே
நாட்டு அரசியல் வளர்ச்சியை உற்று நோக்கி
னல், அது

வள்ளுவ

அரசியற்

கோட்பாட்டை

மூதற்

கூற்றுக்கு

தடுவரும் தனி மனிதரே,

உருசியா போன்ற
களே

நடைமுறை

அரசியலை

காணப்படும்

கூறுவதைவிட,

வருங்கால ஆங்கில நாட்டு அரசியலை ஓத்த
தாகும் என்று கூறுவதே
மிகப் பொருத்த
மாகும்.

உண்மையில் மேலை நாட்டு அரசியல்களும்

அரசியலறிஞரும்

கண்டுவரும்,

இன்னும்

அவர் குற்றம்

நாடுகளில் மக்கட்சபை

ஆட்சி, சட்ட

ஆக்க

ஆட்சி,

சட்டமுறை ஆட்சி மூன்றையும் வகிக்கின்றன.
இங்கே கொள்கையளவில் மக்கள் எல்லாவற்
றையும்
ஆள்வதாகக்
கொள்ளப்பட்டாலும்,
உண்மையில் நடைமுறை ஆட்சியே எல்லாம்

லும்,

என்று

என்று

செய்ததாக ஏற்படும் போது, மிகச் சிறிய அரசி
யற் பணியாளரால்
தண்டிக்கப்படுவதற்குக்
கூட அவர் உரிமைப்பட்டவர் ஆய்விடுவர்.

இலக்காகக் கொண்டு வளர்ந்து வந்துள்ள
தையும்; வள்ளுவக் கூறுகள் அதில் 19-ஆம்
நூற்றாண்டிலிருந்தே
தெளிவாக
வளர்ந்து
வந்துள்ளதையும் காணலாம்.
ஆகவே திரு
வள்ளுவர் அரசியல் முறை இன்றைய ஆங்கில

ஓத்தது

உட்படாதது

கொள்கையளவில் ஓப்புக் கொள்ளப்படுகிறது.
ஆயினும் உலகின் இன்றைய பல நாடுகளிலும்
சட்டமுறை
நடுவர்களை
(Judges)
நீக்கும்
உரிமை
நடைமுறை
ஆட்சித் தலைவருக்கு
இல்லையானாலும், அமர்த்தும் உரிமை அவர்
கட்கு அளிக்கப்பட்டதன் மூலமும், பதவி உயர்
வுரிமை அளிக்கப்பட்டதன் மூலமும் அவர்கள்
தனி முதன்மை பாதிக்கப்பட்டே வருகிறது.

ஆள்வதாய் விடுகிறது.
தற்கால நாகரிக உலகின்
அரசியலறிஞர்களாலும்

இந்த

அரசியற்சிக்கலைத்

ஓரே

அரசியற்

கோட்பாடு

அரசியற்

அரசியல்களா
தீர்க்கப்படாத

தீர்த்துவைக்கும்

திருக்குறளில்

கோட்பாடுதான்.

ஏனெனில் திருக்குறள் அரசியலில் ஆட்சி
அங்கங்களுக்கு நடைமுறைக் கடமைகளன்றித்
தனிஆற்றலோ, தனிப்பொறுப்புக்களோ கிடை
யாது.

எல்லா ஆற்றலும் எல்லாப் பொறுப்புக்

வள்ளுவர் அரசிய

களும் அரசனுடையவையே.
ஆனால் அந்த
அரசனுக்கு உரிமை எதுவும் கிடையாது.

இவற்றை நமக்குச் சுட்டிக் காட்டும் பகுதி
குடியியலே என்பது கவனிக்கத்தக்க செய்தி

அரசன் ஆற்றல் பெரிது, மிகப் பெரிது;
எல்லையற்றது.
ஏனெனில் அமைச்சர்கள் கூட

காணாத

சீரிய கூறுகள் பல

லில் உண்டு.

ஆகும்.
அரசியலின் மூன்று அங்கங்களாக இன்று
மேலையறிஞர் கருதுவது நடைமுறை ஆட்சி
(Executive),
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(Judiciary),

அரசன் அல்லது அரசனிடமாக இன்று
கொள்ளப்படும்
முதலமைச்சர் உண்மையில்
முதற் கூறான

நடைமுறை

ஆட்சியின்

தலைவர்

மட்டுமே. மற்ற இரண்டு பகுதிகளில் மூன்ரு
வது பகுதி குடிமக்கள் அல்லது குடிமக்கள்
பேராட்கள்
(Representatives)
இயக்குவது.
இடைப்பகுதியான
சட்டமுறை
ஆட்சியோ

அவனிடம் “அகலாது அணுகாது தீக்காய்வார்
போல”ப் பழக வேண்டும் என்று திருவள்ளுவர்
குறிக்கிறார். அதே சமயம் அமைச்சன் அரசனின்
மற்ற அங்கங்கள் போல
அரசனின் ஏவலன்
அல்லன்.

அரசன்

கடமைகளைவிட

அவன்

கடமை குறைந்ததன்று.
அரசன் பொறுப்புக்
களைவிட
அவன்
பொறுப்புச்
கிறிதன்று.
ஏனெனில் அரசன் தவருமல் பார்த்துக் கொள்
வதும், தேவைப்பட்டபோது அவனை
நயந்

துரைத்துத்
துரைத்தல்

திருத்தல்,

ஆகியவையும்

எச்சரித்தல்,
அவன்

இடித்

கடமைகள்

ஆகும். அதே சமயம் அரசனுக்குரிய ஆற்றல்
அவனுக்குக் கிடையாது.

திருவள்ளுவரின் அரசியற் கோட்பாடு
இங்கிலா ந்தில் எட்டாம்
ஹென்ரியிடம்
அவன் தொடக்கக் கால அமைச்சன் உல்சி
பட்டபாட்டை,
அவன் இறுதியில் வாய்விட்
டரற்றிய அவலக் குரலை வள்ளுவ அரசனிடம்
வள்ளுவ அமைச்சனும் பட்டிருக்கக்கூடும், கூறி

யிருக்கக்கூடும்! ஆனால் *உல்ஸி? வீழ்ச்சியுற்ற
போது
ஆங்கில
அரசன் விழ்ச்சியுறவில்லை.
அரசியலில் அமைச்சர்--அரசர் உறவு

வள்ளுவ

இது கடந்தது.
தவறிய கொடுங்கோலரச
எதிர்த்த அமைச்சன்
தற்காலிகமாக வீழ்ச்சி
ஆனால்

யுறலாம்.

அரசன்

அவன்! வீழ்ச்சிக்கு முன்னே

வீழ்ச்சி தொடங்கிவிடும்.

திருவள்ளுவர் அரசியலில் “சான் றோர்கள்”
ஆட்சியின் முதல்வர்கள்.
சட்ட நடைமுறை
சட்ட ஆக்க உரிமையைக் காத்து இயக்குபவர்
அரசனுக்
அவர்களுக்கு
களும் அவர்களே.

ஆற்றல் கிடையாது. ஆனால்

குரிய நடைமுறை

அவர்கள் அவனால் அமர்த்தப்படுவதும் இல்லை,
அவனிடம் ஊதி
அகற்றப்படுவதும் இல்லை.
யம் பெறுவதுமில்லை.
அவன்
ஆற்றலுக்கு

உட்படாத தனி ஆற்றல் உடையவர்கள் அவர்
ஆற்றல்
மக்களை

ஆயினும் அவர்கள்
கள்.
எதிர்க்க உதவுமேயன்றி,

ஏனெனில்

உதவாது.
உரிமை

உருவானது.

அரசளை
எதிர்க்க

அவ்வாற்றல்

வெறும்

அரசனுக்கு

உரிமை

யில்லாத ஆற்றல் வகுக்கப்பட்டதுபோலவே,
அவர்களுக்கு
ஆற்றல்
இல்லாத
உரிமை
்

வகுக்கப்பட்டது.

அரசன் ஆற்றல் படைத்துறை சார்ந்தது.
சான்றோர் ஆற்றல் மக்கள் உள்ளத்தை அவர்

கள் இயக்கும் அளவிலேயே
திருவள்ளுவர்

உள்ளது.

குடியியலில்

குடிமை,

பெருமை, சான்றாண்மை, பண்புடைமை ஆகிய
அதிகாரங்களை ஓழுக்கமுடைய உயர்ந்த பண்பு
என்ற

ஒரே

0பொறுப் 0 பாருளில் அரசியற் சார்பற்ற

ஒழுக்கமுறைக்

தான்,

கருத்துக்களாக

உரையாசிரியர்களும்

உணர்வதனால்

பிறரும்

லின்
தனி
முக்கியத்துவத்தைக்
சென்றனர் என்னல் வேண்டும்.

குடியாட்சி
யது.

குடியிய
காணாது

எல்லாக் குடிமக்களுக்கும்

இது கொள்கை.

உரி

ஆனுல் குடிகளுக்கு

இருபுறம் உரிமை உண்டு. மறுபுறம் ஆட்சியுரி
மையாகிய
கடமையும் தகுதியும் பொறுப்பும்
உண்டு. பிந்திய ஆட்சியுரிமையைப் பண்பிலாக்
குடிகள் பெறமுடியாது.
இன்றும் குற்றவாளி
கன், குடிகாரர், பித்தர், இரவலர்,

ஆண்டிகள்

ஆகியோருக்கு
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வாக்குரிமை

கிடையாது

என்

பது காணலாம்.
தகுதியற்ற குடிகளே

கயவர்.

தகுதியின் அளவுகோல்

இதுபேணும்

மானம்.

நற்குடிகளின்

தன்மையே

குடிமை.

.

_ குடிமையில்
தலைமுறை பல கடந்து நீடித்த
'பெருமை"க்குரியது

நற்குடி

தற்குடியாய்,

பெருங்குடியாய்

வாழ்வ

தன்றிச் சூழ்குடிகளையும் நற்குடிகளாக, பெருங்
குடிகளாக இயக்கும் பண்புடையவர்களே பண
புடையோர்.

:

பண்புடையோர்களின்

இயல்பான
சான்றோர்.

சமுதாய,

மதிப்பைப்பெற்ற

இனத்

தலைவர்களே

மக்கள்
சிறு குடியாட்சி அல்லது
நாட்
டாண்கமை மூலம் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட இந்தச்
“சான்றோர்?
அவையிலிருந்தே
நடுவரும்
அமைச்சரும் அரசரால் தேர் ந்தெடுக்கப்படுவர்.
“இனம்:

என்ற

சொல்

வள்ளுவத்

தமிழில்

மனித சமுதாயத்தின் தலைமுறை தலைமுறையாக
வரும் தொடர்ச்சி குறிப்பது என்பதும் இங்கே

குறிப்பிடத்தக்கது. அறம் தனிக்குடி அதாவது
குடும்ப

உரிமை

கடமைகளையும்;

பொருள்

பொதுக்குடி அதாவது சமுதாய உரிமை கடமை
களையும்;
இன்பம்
இனக்குடி
அதாவது
இனத்தின் உரிமை கடமைகளையும் குறிப்பன
ஆகும்.
அரசனுக்கில்லாத
அமைச்சரின்
தனிப்
பின்னணியாற்றல்
இந்தச் சான்றோருக்குரிய
மக்களாற்றலாகும்.

இது

ஆற்றல் மட்டுமன்று;

சமுதாய

மக்கள்

தலைமுறைகள்

கடந்து

நீடித்த இனமக்கள் ஆற்றலாகும்.
திருவள்ளுவரின் அரசியற் கோட்பாட்டின்
தனிப்

பெருமை

காணவேண்டுமானால்,

டைக் கிரேக்க அறிஞன் பிளேட்டோ,

பண்

ஐரோப்

பாவின் முற்பட்ட அறிஞன் ரூசோ, தற்காலக்
குடியாட்சி அறிஞர்கள் என வரிசை முறைப்படி
குடியாட்சியின் வளர்ச்சியைக் காணவேண்டும்.
திருவள்ளுவர் காலத்தால் முற்பட்டவரானாலும்

தன்மையால்

இவர்களனைவருக்கும்

வருங்

காலங்களுக்கும் பிற்பட்ட

அறிவுயர்வுடையவர்

என்று

ஆவர்.

கூறத்

பிளேட்டோ

தக்கவர்

வல்லாட்சியையே

ஏனெனில்

ஆதரித்தவர்,

திருவள்ளுவர் நினைவு மலர்
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தாக்குவதற்கு ஒரு கர்ப்புரை இன்றும், இன்னும்

அந்த வல்லாளனைக் கண்டு தேர்பவரும் அடக்

அறிஞர் அறியாத ஒன்று.

கியாளுபவரும் யார் என்ற கேள்வியை அவரே
அதைப் “பூனைக்கு மணி கட்டுவது
எழுப்பி,

உலகின்
ஆட்சிமுறைக்
கோட்பாட்டு
வளர்ச்சியின் இந்தக் குறைபாடுகளையெல்லாம்
மனங்கொண்டு நோக்கினால்,
திருவள்ளுவர்
அரசியற் கோட்பாடு இந்த எல்லா அறிஞர்
அறிவும் கடந்து நிற்பதாக, கடந்து வருங்
கால நோக்கிச் செல்வதாகத் தோற்றும்.
திருவள்ளுவர் அரசியற்
கோட்பாட்டுக்
குரிய தனித் தன்மைகளில் இவற்றினும் சிறப்பு

யார்* என்ற கதையாக்கி, ' இறையருளால்” இது
அமைய

வேண்டும்

கூறிச்

என்று

சென்ரூர்.

ரூசோ * மக்கள் அமர்த்தியவைகளே அரசுகள்,
- அவற்றை நீக்கும் உரிமையும் ஆக்கும் உரிமை
ஆனால்,
யும் மக்களுக்கு உண்டு” என்றார்.
நீக்குவது எப்படி, ஆக்குவது எப்படி என்
பதை அவர் கூறவில்லை. தற்கால அறிஞரோ
'பிபரும்பான்மை வாக்குரிமை' என்ற மந்திரத்
- தைப் படைத்து, ஆக்கும் உரிமை,
நீக்கும்

உரிமை

ஆகியவற்றை

அளித்துள்ளனர்.

மிக்கது ஓன்று உண்டு, ௮ஃது ஓன்றே அறத்
தையும்

அந்த மத்திர த்திற்கு

வதற்கு, பெரும்பான்மை தவறுவதற்கு,

சிறு

உலகின்

இணைத்த

மற்ற

முப்பாலை
பொருள், இன்பம், அறம்--ஆகிய
மூன்றையும் கொண்டு,
மக்களுடைய
மனதிலே
தோன்றக்கூடிய
வகையிலே
திருக்குறளை

அவர்கள் இயற்றித்தந்தார்கள்.

இவைகளையெல்லாம்

காரணத்தினாலே வீடு என்ற தனியான

அவர்கள் இயற்றித்தந்த

ஒரு பேற்றினை அவர்கள் குறிப்பிடவில்லை

என்று சிலரும், அவர்கள் வீட்டினை மனதிலே

கருதித்தான் இவற்றை

இயற்றித்

தந்தார்கள் என்று வேறு சிலரும் வாதிப்பதை இன்றும் நாம் காணலாம். ஆனால்
வள்ளுவர் ஒரு தனி வீட்டைக் கருதினவர் அல்லர். ஆனால் இவையெல்லாம்

நிறைவேறுமானால் அதுவே வீட்டின்பம் என்று கருதியவர் அவர்.
வெற்றிலை,
போல்

பாக்குப்

வாழ்க்கையை

போடுகிறவர்கள்

ஒழுங்காக

கோட்

இன்பக்
கோட்பாடுகளுடனோ
தொடர்பற்
றவை. திருவள்ளுவர் வகையில் அவை முக்கூட்
டாகப் பின்னப்பட்ட ஓரே கோட்பாடு ஆகும்.
திருவள்ளுவரின் முப்பாற் கோட்பாடு ஒரு
முழு
வாழ்க்கைக்
கோட்பாடு,
அதனுடன்
இணைக்கப்பட்ட அவரது அரசியற் கோட்பாடு
அம்முழு வாழ்க்கைக் கோட்பாடாகிய கட்டடத்
தின் ஒரு நடு மாடம் ஆகும். ஒழுக்கமும் காத
லும் சமயமும் யாவும் அதே
கட்டடத்தின்
தனித் தனி கூடங்களாகக் காட்டப்பட்டுள்ளன.

வீட்டுப் பேறு:
வழங்கி

அரசியற்

அரசியற்

பாடுகளெல்லாம்ஓழுக்கக் கோட்பாடுகளுடனோ;

ஆனால் படையாற் தலால் வெல்லும் போர்
வீரர் இவ்வாற்றலை மீறுவதை அறிஞர் ஓன்றும்
, செய்ய முடியாது. அவர்கள் பெரும்பான்மைக்
கொள்கை *வாளின்”முன், திறமையின் முன்
ஏட்டுச்
சுரைக்காயாகி
விடுகின்றன. இது
மட்டுமோ? அறிவுடையவர், திறமையுடையவர்
ஆகியோர்
அறிவிற்
குறைந்தவர்களையும்
திறமை
குன்றியவர்களையும் சுரண்டி வாழ்
பான்மை அமுக்கப்படுவதற்கு, நாட்டுக்கு நாடு

இன்பத்தையும்

கோட்பாடு.

அதனால்

நடத்துகிறவர்கள்

பெறுகிற
பெறுகிற

இன்பத்தைப்
இன்பம்

இருக்

.கிறதே, அதுவேதான் வீட்டு இன்பம்.
வெற்றிலை பாக்குப் போடுகிறவர்கள்
போட்டதற்குப்
பின்னாலே சிவப்பு என்ற ஒரு நிறத்தை
வாயிலே
தடவிக்
கொள்வதில்லை.
அதைப்போல் வாழவேண்டிய முறையறிந்து வாழ்ந்தவர்கள்
அந்த வீட்டைத் தனியாகத் தேடிச் செல்வதில்லை.
அதனுடைய பலனே அது.
- அபேராதிரியர்
See

இரு.

கா, அன்பழகன்,
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வகுத்துப் பிறகு அவைகளை எல்லோருக்கும்
விளங்கும்படியாக, ஓதற்கு எனியதாய், உணர்
தற்கு அரியதாகக் குறள் வெண்பாவிலே ஆந்
தக் கருத்துக்களைப் பத்துக் குறள் வெண்பாக்
களாகப்
பாடி
முடித்திருக்கலாம்.
குறளை
அரங்கேற்றும்போதும்

அங்கே குழுமியிருந்த

ஓரு குறள் வெண்பாவை
நாம்
பார்க்கும்
போது
இதிலுள்ள

கருத்தை வள்ளுவர்
எந்த
நூலிலிருந்தும்
எடுத்திருக்க மாட்டார். வள்ளுவர் ஒரு நீணாடு

உயர்ந்த மரத்தைப் பார்த்தபோது அவருக்கு
இவ்வித
எண்ணம்
தோன்றியிருக்கலாம்.

புலவர்களிடையே தாம் தொகுத்துக்
குறள்
வெண்பாவாக அமைத்த வகையினை விளக்கிக்
கூறியிருக்கலாம். அந்தக் கருத்தை வைத்தே

வன்

மரங்குடி மகுதஜர் என்னும் சங்கப் புலவர்

யிருக்கலாம்.

நாலடி

கொண்ட வெண்்பாவாகப்பாடியிருத்தல்கூடும்.
அந்தப் பாடல் வருமாறு :
-

“ஓ.த.ற் கெளிதா யுணர்த,ம் கரிதாக
வேதப் பொருளாய் மிசவிளங்இத்- தீத.ற்றோர்
உள்ளுதொ றுள்ளுதொ றுள்ள மூருக்குமே
- வள்ளுவர் வாய்மொழி மாண்பு.

:

இந்த
படித்துப்

வள்ளுவர் காலத்தில் இருந்த வேதம் என்
னும் நான்மறை நூலிலிருந்தும் சில கருத்துக்
களை வள்ளுவர் எடுத்துக் கொண்டிருக்கலாம்,
என்பது மாங்குடி மருதனார் பாடியுள்ள வெண்

பாவிலிருந்தும்,
செயலூர்க்

உக்கிரப்

பெருவழுதியார்,

கொடுஞ் செங்கண்ணஞர்

முதலிய

சங்கப் புலவர்களின் வெண்பாக்களிலிரு ந்தும்

தெரிய வருகிறது. இந்தப்பாடல்களை ஒருவரே
பாடியிருத்தல் கூடும் என்றும் சிலர் எண்ணு

கின்றனர்.

அஃது

ஆராய்ச்சிக்கு உரியது.

வள்ளுவர் காலத்திலே நான்மறை

என்று ஒரு

அல்லது ஒரு நீண்டுயர்ந்த மரத்தின்மீது ஒரு
ஏறிக்கொண்டே

ஏம்.ஏ., எம்.எல்.,
அவர்கள்
பல
சிறந்த
காரணங்களைக் காட்டி அது வள்ளுவர் காலத்

துறவறத்தில்

முடிவுகட்டி யிருக்கிறார்.

அவர் கருத்தை

“நுனிக் கொம்பர் ஏறினர் 3 50D nb gir
& Deir
உயிர்க்கறுதி யாக

விடும்,

ஒரு மரக்கிளையின் நுனியில் ஏறி நிற்பவர்

அதையும்

திற்கு

கடந்து

முனைந்தால்

அதற்கு
௮ம்

அப்பாலும்

முயற்சி

ஏறி

அவர்தம்

உயிருக்கே முடிவினைக் கொண்டுவ SHIH.

உள்ள

கருத்துக்களில்

பெரும்பாலானவை
அவர்தம்
வாழ்க்கைத்
துணைவியார் மறைந்த பின்னர்த் தோன்றிய
கருத்துக்களாகவே இருக்க வேண்டும். வயது

முதிர்ந்த காலத்தில் சிந்தித்து எழுதியதாகவும்
கொள்ளலாம்.
திருவள்ளுவர் காலத்திலே பல போர்கள்
நிகழ்ந்திருக்கலாம். அந்தப் போரில் வள்ளு
வரும்

ஓரு

போர்

வீரராக

இருந்து

போர்

புரிந்து இருக்கலாம். அந்தக் காலத்திலே ஓவ்
வொரு குடும்பத்திலிருந்தும் ஓர் இளைஞனைப்
போருக்கு

அனுப்பி

திருக்கின்றது.

வைக்கும்

இவர்

பழக்கம்

வீரராகச்

இருந்

சென்று

போர் புரிந்ததாக நமக்கு ஆதாரம் கிடைக்க
வில்லை. அவர் காலப் போரினை அவர் தேரில்
கண்டோ அல்லது கேட்டறிந்தோ எழுதியிருத்
தல் வேண்டும்.
படைச்

தாமே

யிருப்பார்
செருக்கு

சிந்தித்துப்

என்று

என்னும்

பார்த்து

எண்ணுவதற்குப்

அதிகாரத்தைப் படித்

துப் பார்க்கும்போது தோன்றவில்லை.

இதற்கு

அடியில்வரும் மூன்று திருக்குறள்களே சிறந்த

எடுத்துக் காட்டுகளாகும்.

அவை

வருமாறு

2,

:*என்னைமுன் நில்லன்மின் தெவ்விர் பலர்
[என்னை
முன்நின்று கல்கின் றவர்.'

8.

“கைவேல் களிற்றொடு போக்கி வருபவன்
மெய்வேல் பறியா நகும்.”

8.

*விழித்தசண்

தில் இருந்த நான்மறை தமிழ் நூலே என்று

த்
தழுவிப் பிற புலவர்களும் கட்டுரையாக எழுதி
யிருக்கின்றனர்.
. திருக்குறனில் உள்ள
அரிய
கருத்துக்
களில் பெரும்பாலன அவர் தாமாகவே சித்
தித்து எழுதியுள்ளதாகவே தெரிய வருகிறது.

கண்ட

யோது அவருக்கு இந்தக் கருத்துத் தோன்றி

நூல் இருந்திருக்க வேண்டும் என்பது மட்டும் - எழுதி

தெரியவருகிறது. அதுவடமொழியில் அமைந்த
நூலோ
அல்லது தமிழ்மொழியில் அமைந்த
நூலோ
தெளிவாகத்
தெரிய
வரவில்லை.
காலஞ்சென்ற
கா, சுப்பிரமணிய
பிள்ள

சென்றதைக்

:

வேல்கொண்டெறிய

[அ ழி.த்திமைப்பின்

ஓட்டன்றோ வன்க ணவர்க்கு.”?
வள்ளுவன் என்னும் பெயர் ஒரு வகுப்பை

அஃதும்

ஒரு

தாழ்ந்த

வகுப்பைக்

குறித்த

பிங்கல
பெயராக எனக்குத் தோன்றவில்லை.
நிகண்டில் கூறியுள்ளபடி அரசர்க்கு உள்படு
கருமத் தலைவன் ஆக (& ளெ
௭௦ proclaims the -kings

commands)

இருந்திருத்தல்

வேண்டும். போர் நிகழ்வதற்கு முன்பு அரசன்
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வ்ள்ஞுவர் நூல் இயற்றிய வகையும் அதன் உரையும்
ஆணையை

யானையின்மீது

ஏறிக்

கொண்டு

பறையறைந்து
தெரிவிப்பவர்க்கு வள்ளுவன்
என்று பெயர், என்று சிலர் கருதுகின்றனர்.
அதை உண்மை என்றே கொண்டாலும் வீரர்
களுள் ஓருவகையினராகவே நாம் கொள்ளுதல்
வேண்டும்.
திருவள்ளுவர் அரசரவைக் களத்

தில் ஒருவராய் அவர்தம்

இளம்

பருவத்திலே

இருந்திருக்கலாம்.
அரசியல்,

களைத்

அங்கவியல்

திருவள்ளுவர்

முதலிய

பகுதி

எழுதியிருத்தலை

ஊளன்றிப் பார்க்கும்போது அவருக்கு அரசர்க
ளோடும்,
அமைச்சர்களோடும்
நெருங்கிய

தொடர்பு

இருந்திருத்தல்

கூடும்

என்பது

பாண்டியர்களுள் அவர் எந்த அரச

அவையில்

தெரிய

வருகின்றது.

ஆனால்

சேர,

சோழ,

**ஆயிரத்து முக்நாற்று முப்ப தருங்குறளும்
பாயிரத்தி னோடு பகர்ந்ததற்பின்-பேர்யொருத்தர்
வாய்க்கேட்க நாலுளவோ மன் னு தமிழ்ப்புலவர்
ஆய்க்கேட்க வீற்றிருக்க லாம்!”

என்று

திருவள்ளுவரே

சிலர் சேர தாட்டு

அவைக்கள த்திலே அவர் தொடர்புடையவராய்
இருந்திருக்கலாம் என்று எண்ணுகின்றனர்.
இவ்விதம் கருதுகின்றவர்கள் திருவள்ளுவர்
திருமயிலையில் பிறந்தார், வளர்ந்தார் என்னும்
வரலாறுகளை ஒப்புக் கொள்வதில்லை.
ஆனால்
மயிலாப்பூரில்தான் திருவள்ளுவருக்கு
என
ஐரு கோயில் இருக்கின்றது.
அந்தக் கோயி

லில் ஆண்டுதோறும்

விழாவும்

நடந்து

வரு

கின்றது.
இந்த ஆராய்ச்சி நமக்கு வேண்டி
யதே இல்லை.
அவருடைய திருவுருவம் எவ்வி
கும் இருந்திருக்கும் என்பதைப் பற்றிக் கூட
நாம்

கவலை

உலகம்

கொள்ள

எல்லாம்

வேண்டுவதில்லை.

போற்றத்தக்க

குறள் நமக்குக் கிடைத்திருக்கிறது.

குமிழ் மொழியிலேயே
செய்த
தவப்பேறு
வேண்டும்.

அரிய

திருக்

அதுவும்

அமைந்திருப்பது தமிழர்
என்றே
கொள்ளுதல்

இந்தத் திருக்குறளில் நாம் அறிய

வேண்டிய எல்லாப் பொருள்களும் அடங்கி
யிருக்கின்றன. இவ்விதம் இருத்தல் வேண்டும்
என்று எண்ணியே இந்தத் திருக்குறளை மட்

டும்

ஒரு

முறைக்குப்

பன்முறை ஆழ்ந்து

படித்து இதில் சொல்லியுள்ளபடி நாம் நடக்க
வும் முயலுவோமானால், இந்த வையகத்தில்
நாம் நெடுங்காலம் இருந்து வாழ்வாங்கு வாழ
லாம்.
எல்லாப்
இல்லாத
பரந்தபா
௬ரந்தபா

பொருளும் இதன்பால் உளவிதன்பால்
எப்பொருளூ மில்லையால்--சொல்லால்
வாலென் பயன்வள் ளுவனார்
வையத் துணை.”

என்று மதுரைத் தமிழ் நாகனாரும்,

விளம்பியிருத்தலைக்

“நவில்தொறு

போலும்

பயில்தொறும்

தொடர்பு”

என்று

அணைவரும்

திருக்குறகா

நூல்நயம்

பண்புடையாளர்

கூறியிருத்தலினாலே

நாம்

ஓருமுறைக்குப் பன்

முறையாகப் படித்தல் வேண்டும்.
படிப்பதோடு நில்லாமல்,
**கம்ச சசடறக் கற்பவை

இவ்விதம்

்

கற்றபின்

,

நிற்க அதற்குத் தக?

தொடர்புடையவராய் இருந்திருக்கலாம் என்று
நம்மால் அறியக் கூடவில்லை.

நத்தத்தனாரும்

காணலாம்.

என்று அவர் கூறுகின்றவாறு படித்ததற்கேற்ப

இழுகுதலும் வேண்டும்.
sig
சன்னும்
சொல் திருக்குறனிலே.
ஓரிடத்திலேனும் நம்மால் காணமுடியவில்லை.
ஆனால் VED,

LNG

என்னும்

சொற்கள்

ஏறத்

தாழ 57 இடங்களில் காணப்படுகின்றன. இவ்
விதமே ஊர் என்னும் சொல் 16 இடங்களிலும்,
நாடு என்னும் சொல் 13 இடங்களிலும் காணப்!
படுகின்றன.
வள்ளுவர் முதலில் தமக்காகவே.

சிந்தித்து இந்தக் கருத்துக்களைத் தொகுத்து
இருக்கலாம்.

வந்த

பிறகு

தம்மிடம்

மாணவர்களுக்காக

பாடம்

அந்தக்

கேட்க

கருத்துக்

களைக் குறள் வெண்பாக்களாக எளிய நடை
யில் அமைத்திருக்கலாம்.
மதுரை மாநகரில்
சங்கப் புலவர்களிடம் அரங்கேற்றச் செல்லும்'
போது உலருக்கு ஏற்ற ஒரு பொதுமறையாக

ஆயிரத்து

முந்நூற்று முப்பது அருங்குறளை

யும்
அமைத்து
நூல்
இயற்றியிருக்கலாம்.
அரங்கேற்றும்போது அங்குள்ள சங்கப்புலவர்
களுக்காகத்

தம்மிடம் இருந்த

மாணவர்களைக்

கொண்டு பல படிகள் எடுத்திருக்கலாம். அரங்
கேற்றம்
ஓருதான்
அல்லது
ஒரு திங்கள்.
என்று கூடச் சொல்ல இயலாது.
ஏறத்தாழ
ஓராண்டேனும் நீண்டிருக்கலாம்.
அவர் சில
அரிய குறள். களுக்கு விளக்கங்களும் கூறியிருக்
கலாம்.
ஆனால் அவை
நமக்குக் கிடைக்க
வில்லை.

மணக்குடவர்,

பரிதியார்,

காளிங்கர்,

பரிமேலழகர் முதலிய உரையாசிரியர்கள் குறன்

வெளிவந்த

நானூறு

அல்லது

அறுநூறு

ஆண்டுகளுக்குப் பின்னரே எழுதியிருக்கின்ற
னர்... பரிமேலழகர் உரை சிறந்ததாக இருந்
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திருவள்ளுவர் நினைவு மலர்

தாலும் பெரும்பாலும் வடதநூல்களை ஆதார
மாக. வைத்துக்கொண்டே உரை எழுதியிருக்
கின்றார் என்பது அறிஞர் பலர்க்கு ஓப்ப

முடிந்த கொள்கையாகும். வள்ளுவர் இல்லறம்,
துறவறம் என்னும் இரண்டிலேயே

பாலை

அடக்கியிருக்கின்றார்.

அறத்துப்

பரிமேலழகரோ

வடரூல் கொள்கைப்படி பிரம்மசரியம், வானப்
பிரஸ்தம்,
சந்நியாசம் என்றெல்லாம் கூறு
கின்றார். இவ்விதம் பல எடுத்துக் காட்டுகள்
அவருடைய உரையிலிருந்து தெரிவிக்கலாம்.
கட்டுரை நீண்டுவிடும் என்னும் அச்சத்தால்
அவைகளை நான் விட்டுவிடுகின்றேன்.
வள்ளுவர் எந்தக் காலத்துக்கும் எல்லா
நாடுகளுக்கும் பொருந்தும்படி
எழுதியிருக்
கின்றார்.
பரிமேலழகரோ வடநாட்டுக் கொள்
கையையே
ஆதாரமாக
வைத்துக்கொண்டு
எழுதுகிறார்.
அதனால்தான்
பரிமேலழகர்
உரைக்குப் பிறகும் பல உரைகள் வெளிவந்த
வண்ணமாக
இருக்கின்றன.
பாட
பேதங்
களாலும்
குறளின்
கருத்துக்கள்
மாறுபடு
கின்றன.
* செவியுணவின் கேள்வி உடையார் அவியுணவின்
ஆன்ருரோ டொப்பர் நிலத்து"

செவியுணவாகிய கேள்வியினையுடையார் நிலத்
தின் கண்ணராயினும் அவியுணவிளை உடைய
தேவரோடு ப்பர்.
செவியுணர்விற் கேள்வி யுடையார் அவியுணர்

ஆன்றாரோ டொப்பர் நிலத்து?!

ட்வின்

என்றும் பாடபேதம் உண்டு.
அதற்கு உரை
வருமாறு: செவியறிவாகிய கேள்விச் செல்வத்

தினணயுடையவர்கள் ஐந்து அறிவினையும் அடக்
கிய ஞானிகளுக்குச் சமமாக இவ்வுலகத்தில்
சிறந்து விளங்குவார்கள்.
லாம்.

கேள்விச் செல்வத்தால் ஞானியாக ஆக
தேவராக ஆகலாம் என்பது சிறிதும்

பொருந்துவதாக இல்லை.

கேள்விச் செல்வம்

உடையவர்
இவ்வுலகிலேயே
ஞானியாக
இருந்து வாழ்வாங்கு வாழலாம். தேவராக
ஆவாரானால் அவர்கள் வானுலகிற்குத்தான்
செல்ல வேண்டும்! அவி உணவா? அல்லது
அவி உணர்வா?
எது வள்ளுவர் வாக்கு?
என்பது நமக்கு விளங்கவில்லை. ஆயிரத்து

முந்நூற்று முப்பது குறளில் அவியுணவு என்

னும் தொடர் இந்த ஒரு குறளில்தான் காணப்
படுகின்றது. அதுவும் பாடபேதமாக இருக்

கின்றது.

ஐந்து

என்பதற்கு

அவிதல்

உணர்வுகளையும் அடக்குதல் அல்லது கெடு
இதே அதி
தல் என்னும் பொருளும் உண்டு.
கார த்தில்,
“செவியிற் சுவையுண்ரா வாயுணர்வின் மாச்கள்

அவியினும் வாழினும் என்.”

இங்கு

*அவிதல்”

என்னும்

சொல்

கெடுதல்,

இறத்தல் என்னும் பொருளிலேயே வந்துளது.
இராசகோபாலாச்சாரியார்
**வள்ளுவர்

வாசகம்”” என்று ஒரு நூல் கல்கி வெளியீடாக
வெளியிட்டிருக்கின்றார்.
₹ எற்றென்று இரங்குவ செய்யற்க செய்வானேல்

மற்றன்ன செய்யாமை ஈன்று”

“என்ன சேய்துவிட்டோம்'

என்று

செய்த

பின் இரங்கச் செய்யும் தன்மையுள்ள காரியங்
களைச் செய்ய வேண்டாம். ஒருவேளை மயங்கிச்
செய்துவிட்டாலும், தவறு உணர்ந்து பின்ன
செய்யா
காரியங்களைச்
அத்தகைய
ராவது
திருப்பது நல்லது.

இந்தக்

பரிமேலழகர்

குறள்
உரை

இரண்டாம்

வேறு

விதம்.

அடிக்குப்

பின்னால்

வருத்தத் தக்க காரியங்களைச் செய்யவேண்
டாம். துணிந்து செய்துவிட்டால் அதற்காகப்
தானே
தன்பழியைத்
இரங்கித்
பின்னால்
தூற்றுவது நலனன்று என்று பொருள் கூறு
இது முனிவருடைய கருத்து என்று
Agr
ஓப்புக் கொள்ள
இயலாது.
ஒரு தடவை
செயலின்
அந்தச்
போதிலும்
செய்த
தவறு

குற்றத்தை அறிந்த பின்னராவது திரும்பச்

செய்யாது ஒழிதல், செய்துவிட்ட குற்றத்தினால்:

உண்டான நன்மையாகும் என்பதுதான் மு
இவ்
வர் கருத்தாக இருந்திருக்க வேண்டும்.

விதம் பல வேறுபாடுகள் பரிமேலழகர் உரை
யில் காணப்படுவதால் ஒரு நல்ல உரை மாண
இருக்
வேண்டியதாகவே
வர்களுக்காக
கின்றது.

திருவள்ளுவர் திருநாள் விழாக் குழுவினர்
புரிவார்கனானால் பெரி
இந்தச் செயலையும்
யோர் சிறியோர் அணைவரும்
வள்ளுவரின்
ம்
கருத்தை ஒருவாறேனு
உணர்ந்து கொள்ளு
வதற்கு இயலும் என்று நான் நம்புகின்றேன்

-. பெரிய புராணத்தில் திரு க்குறள்
கு. நடேசகவுண்டர்]
[கவியரசு. வித்துவான்.
பற்றுடைய

. இவர் 1901இல் தோன் றியவர்.
கொங்குகாட்டைச் சார்ந்த இவர்
முறை
பலரிடம்
பெரியோர்
யாகத் தமிழ் பயின்றவர். வட
மொழியும் தனியாகப் பயின்று
அதிலும்

தனிப்

றுள்ளார்.

புலமை

டின்

பட்டு

தமிழ்'
வடிவில்
ளார்.

சேக்கிழார் அருளிச்செய்த பெரியபுராணத்தில்,
தெய்வப் புலமைத் திருவள்ளுவதேவர்அருளிச்
நூலின் கருத்துக்கள்
திருக்குறள்
செய்த

எங்ஙனம் கலந்து கவினுறுகின்றன என்று ஒரு
சிறிது எடுத்துக்காட்டுவாம்.

அறிஞர் விரும்பிக் கற்றுப் பயன் பெறற்கு
உரியனவாக நம் செந்தமிழ் மொழியில் மிகப்
பல அரிய நூல்கள் உள்ளன- அவற்றுள் மிகச்
சிறந்தனவாக உள்ளவை இவை என
வாசகந்

தொல் காப்பியமே
வுரை-செய்த
ர்
மேலழக
-தெள்ளுபரி
ஒள்ளியசர்த்
தொண்டர் புராணம் தொகு௫த்தி ஒராறும்
தண்டமிழின் நூலின் துரம்?”

வெண்பாவால்

விளங்கப்

பெறுகின்

ரோம்.

வள்ளுவர் நூல் உலகப் பொதுமறை
யென அனைவராலும் போற்றப்படுவது. :*தநீ
எங்கும்
என்று
எந்தெய்வம்
- தெய்வம்

தொடர்ந்து

.

எதிர்

வழக்கிட

மயில்

விடுதூது.

வட

மொழியினின்றும்
சில
நூல்
களைச் செந்தமிழில் செய்யுள்.

வாக்இனாற்சொல வல்லபிரான் எங்கள்
பாக்கயப் பயனாப் பதிகுன்றை வாழ் ''

என்ற

நூல்கள்

கரசியார்
பிள்ளைத்தமிழ்?
எட்டிக்குடி முருகன் பிள்ளைத்
தமிழ்?
சாமிகாதன்
பிள்ளைத்

ப தூக்கு சீர்த்திருச் தொண்டத் தொகை விரி

நூல் அள்பர்மொழி

வருகிறார்.

படைத்தவர்.
இவரியற்றிய
நூல்களிற்
சில, “மங்கையர்க்

பெற்

அகநகர் உயர்நிலைப் பள்ளியில்
26 ஆண்டுகள் தமிழாசிரியராகப்
பணி செய்தார். பின்னர் பேரூரி
லுள்ள சாந்தலிங்க அடிகளார்
தமிழ்க் கல்லூரியில் பணியேற்று
தற்
முதல்வராய்த்
அதன்
பொழுது விளங்குகின்றார். தமிழ்
மொழியிலும் சைவசமயத்திலும்

*₹ வள்ளுவர்

இவ்விரண்

இயற்றுவதிலும் சொற்பொழிவு
கள் ஆற்றுவதிலும் தனித்திறம்

நகராட்சி

கோவை

இவர்

வளர்ச்சிக்காக அரும்பாடு.

நின்ற '

முழு

சமயவாதிகள்
போல,
முதல் இறைவனைப்
நூலே என
சமய

எங்கள்
இது
- எல்லாரும்

மொழி

பெயர்த்துள்
7

வழக்கிட்டு உரிமைகொண்டாடத் தக்க பெருஞ்
சிறப்புடையது. இக்காலத்திய அரசியல்வாதி
களும் தங்கள் தங்கள் கட்சிக்குத் திருக்குறணைப் '

பயன்படுத்துவதைக் காண்கின்றோம். ......
மற்றுப்

பெரியபுராணமோ

திருக்குறளைப் - போலப்

-

என்னில்

பொது

நூலெனக்

கருதப்படாமல்,
செய்வினையும் செய்வானும் அதன்பயனும்

கொடுப்பானும் —
மெய்வகையால் நான்காகும் விதித்த
=
பொருள் எனக்கொண்டே.

இவ்வியல்பு சைவநெறி அல்லவற்றுக் இல்லை!?
"(பெரிய - சாக்கய -செ. 5...

ne
என்பதால் சைவ சமயத்துக்கே உரிய சிறப்பு
our
Osi
yr
சிறப்பு
நூலாகும். இத்தகைய
பொதுமறையாகிய திருக்குறளின் கருத்துக்கள்
Nes
செறிந்து மிளிர்கின்றன.
சொற்றொடர்
பாக்களையும்
திருக்குறட்
|
பொன்னிற்
ளில்,
செய்யுட்க
களையும் தத்தம்
போல், பெருங்கவிகள் ள்
நன்மணி
பதித்த
அமைத்து வைத்துள்ளனர் என்பது கந்நரோர் oe

அளைவரும் அறிந்ததே.

திருக்குறள்

அவர்கள் பாக்களில்

அமைந்துள்ள

முறைமைக்கும்.

சேக்கிழார் பாக்களில் அமைந்துள்ள முறை:
உண்
மைக்கும் ஒரு சிறந்த வேறுபாடு

உடலின்

புறத்தே கிடந்து அழகு

செய்!

ட்.
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திருவள்ளுவர் நினைவு மலர்

அணிகலன்கள் போலாது, உண்ட நல்லுணவு

செறித்து அதன் சாரம் குருதியொடு கலந்து

உடலின் அகத்தே வலிமை கொடுத்து நிற்பது
போலச் சேக்கிழார் வாக்கில் திருக்குறள் திகழ்
கின்றது. இதற்குச் சில எடுத்துக்காட்டுக்கள்,
காண்பாம்.

பொருளைத் தருதற்கு ஏற்றவை அல்ல எனினும்

அச்சொற்களை எல்லாரும் ஏற்றுக்கொள்வர்,
எனப் பொருள்படும். இக்கருத்துக்கு ஊற்றம்
தருவது,
* மக்கள்மெய் தீண்டல் உடற்கின்பம் ம.ற்.றவர்
சொற்கேட்டல் இன்பம் செவிக்கு 1?

பெரிய புராணத்தின் முதல் செய்யுள்,

என்ற திருக்குறட்பாவாகும். மக்களின் மழலைச்

உலகெ லாமுணர்ர் தோதற் கரியவன்
நிலவு லாவிய நீர்மலி வேணியன்

சொல் இன்பம் தருவதேயன்றி அவர்கள் கற்று
வல்லர் ஆகிச் சொல்லும் சொல்லும் இன்பம்

அலகில் சோதியன்

தரும் ஆதலால்,

அம்பலச் தாடுவான்

மலர் சிலம்படி வாழ்ச்தி வணங்குவாம்

என்பது.
இத்திருப்பாட்டுக்குப்
பொருள்
கொள்ளும்போது
* உலகெலாம்...மலர் சிலம்
படி? என
இயைத்துப் பொருள்கொள்வர்
அறிஞர். அங்ஙனம் கொள்ளுங்கால், உலகம்
எல்லாவற்றின்
கண்ணும்
கலந்து நிறைந்
துள்ள சிலம்பணிந்த பாதம் எனப் பொருள்
படும். உலகம் என்பது ஈண்டு உயிர்களையும்
அவை
வாழும்
புவனங்களையும் குறிக்கும்.
எனவே
இறைவன் சேவடி
எல்லா உயிர்
களோடும்

அவையே

அவையே

ஆய்,

தானேயாய்,

தானேயாய் நிற்கும் நிலை--ஓன்றே

யாய் வேறேயாய்
உடனாய் நிற்கும் நிலை
விளங்கும். அந்நிலையை விளக்குவதற்கு ஏற்ற
உவமையாக

இருப்பது அகர

எழுத்து,

** அகர உயிர் போல் அறிவாக எங்கும்
நிகரிலிறை நிற்கும் நிறைந்து”

என்று
சைவசித்தாந்த சாத்திரம் கூறிற்று.
பெரிய
புராணா முதற்
பாட்டிலே
உள்ள
அம்பலத்தாடுவானது
மலர்
சிலம்படியில்

மன்னி நிறைந்து இருப்பது,

பகவன் முதற்மே yore”

செப்ப லுற்ற பொருளின் சிறப்பினால்

அப்பொருட் குரை யாவருங் கொள்வரால்
இப்பொருட்கு என் உரை சிறிதாயினும்
மமய்ப்பொருட்கு உரியார் கொள்வர்
மேன்மையால் ””

என்பது. செப்பல் உற்ற பொருளின் சிறப்
பினால் - சொல்லத் தொடங்கிய மகவின் சிறப்
மக்கள்

கற்று

என்றார்.
இதய கமலத்தில் இறைவன் வெளிப்
படுவான்
ஆதலால்
“பூதம் யாவையின்
உள்அலர் போதென
வேத மூலம் வெளிப்
படும்...மேதினிக்
காதன்
மங்கை
இதய
கமலமாம்...ஆரூர் '? எனவும் கூறினார். இதய
கமலத்தில்
இறைவன்
வெளிப்படுவான்
என்பதை
*% உள்ளப் புண்டரிகத்துள்ளுறை
யும் புராணர்'” எனச் சம்பந்தரும், ** பு ந்தியாய்
புண்டரிகத்துள்ளாய் போற்றி:' என அப்பரும்
கீரந்தி விஹீதநோஸ்மி
“ஹ்ருதய
கூறினர்.
'” என உபநிடதமும்
போஜமத்யக:
ஹ்ருதயாம்

இக்கருத்து * மலர்
திருக்குறட்பாவில்

வருவதே.

என்ற முதற்குறளின் கருத்துத் தானே? பெரிய
புராணத்தின் அவையடக்கச் செய்யுள்,

அஃதாவது

சொல்லுக்கும்

மேதினிக் காதன் மங்கை இதய கமலாம்... ஆரூர்”?

கூறுவதாலும் அறியலாம்.
என்று
மிசையேகினான்'?

(6 அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி

பினால்,

மழலைச்

வல்லராகிச் சொல்லும் சொல்லுக்கும் பொது
ars “Gere”? என்று பொதுவாகச் சொன்
னர் வள்ளுவனார். பொருள் என்பதற்கு மகவு
என்று பொருள் கொண்டதும் *-தம் பொருள்
என்பதம்
மக்கள்”
என்ற
குறட்பாவின்
வழியே தான்.
சொல்லும்
போது
திருவாரூரைச்
சேக்கிழார் அவ்வூரை

மேல்

வைத்த

அன்பால்; அப்பொருட்கு
உரை
யாவரும்
கொள்வர்--அம்மகவு கூறும் சொற்கள் கருதிய

௩ தென்புலத்தார் தெய்வம் விருந்தொக்கல் தான்
[என்றாங்
கைம்புலத்தாறோம்பல் ga"?
வைத்துச்
என்னும் திருக்குறளின் பொருளை
சேக்கிழார்.
₹?அரசுகொள் கடன்கள் ஆற்றி
மிகுதி கொண் டறங்கள் பேணிப்
பரவரும் கடவுட் போற்றிக்
குரவரும்விருக்தும் பண்பின்
விரவிய களையும் தாங்கி
விளங்கிய குடிகள் ஒங்கி

வரைபுரை மாடம் நீடி
மலர்ந்தன

பதிகள் எங்கும்?”

பெரிய

எனச்

சோழநாட்டுச்

புராணத்தில்

சிறப்பில்

கூறினார்.

உழவர்கள்
தம்
விளைபுலத்திற்
கிடைத்த
வருவாயில் ஆறில் ஒரு கூறு அரசனுக்குக்
உடைமையாகக்
கொடுத்தபின்
எஞ்சியதை
எங்ஙனம்
பகுத்துச் செலவிடுவர் என்பதை
இச்செய்யுளில்
கூறியுள்ளார்.
அறங்கள்
பேணுதலில்
தன்னை
ஓம்புதல் அடங்கும்.
குரவர்த்

தாங்குதலில்

அடங்கும்.

எனவே

தென்புலத்தார்

திருவள்ளுவர்

கடன்

கூறியபடி

ஐம்புலத்தாறு ஓம்புதல் செய்து வந்தனர் சோழ

—
நாட்டுக் குடிகள் எனக் கூறியவாருயிற்று.
திருநாட்டுச் சிறப்பில் காவிரி நாட்டின்
சிறப்பெல்லாங் கூறி அதன் இறுதியில், HF
இன்னது
அடிப்படை
சிறப்பிற்கெல்லாம்
எனக் கூறும் முறையில்,

என்று

பாடியுள்ளார்

சேக்கிழார்.

மன்னனுடைய

முன் கூறிய நாட்டின் இலக்கணங்கள்

குணங்கள் எல்லா வற்றானும் இிறைந்திருத்த

தாயினும்
என
உரை
செய்துள்ளார்.
திருவள்ளுவர் நாட்டுக்கு இருக்க வேண்டிய
குணங்களாகக்
கூறியவை
பலவும்,
சேக்கிழாரது

* இனிது

*: தள்ளா

வென்றி

விளையுளும் தக்காரும் தாழ்விலாச்

என்பது
திருக்குறள்.
தள்ளா
விளையுள்
என்பதற்குக் * குன்றாத விளையுளைச் செய்வோ
ராகிய உழவோர்?
என்று
பரிமேலழகர்
கூறியுள்ளார்.

திருநாட்டுச்

என்பது

முதலியவை

உழப்பை

உணர்த்தும்.

- தரும்பல்ல

உழவோரின்

நெல்என்னக்

மாநில மன்னன்

கமுகல்ல

அலைபாய்பவர்

முதலிய

ஆர்ப்புறும்

தொடர்கள்

பொதிந்திருத்தல் புலனாகும்.

ஆங்கமைவு, எய்தியக் கண்ணும் ?' என்பது

'?

்

அவ்வுழவர்கள்

- அரனுக் கன்பர் ஆலின சிர்தைபோல
அலர்ந்தன கதிர்கள் எல்லரம்?*
* வித்தகர் தன்மைபோல

விளைந்தன
சாலி எல்லாம்!”

என்ற

ஆங்கமை வெய்தியக் கண்ணும் பயமின்றே
வேந்தமை வில்லாத காடு '?

ஓதை

செந்நெலும் கன்னலும் துன்னியவளம் தரும்
காவும் வளர்க்கும் தன்மையைக் காட்டும்.

தருவது மன்னவன்

என்ற குறளும், பாட்டின் பொருளை முழுமையா
கப் பார்க்கும்போது

_

*காடைல்லாம் கழைக்கரும்பு ''

காக்கும்”? என்பதன்

கொடை அளி செங்கோல் குடியோம்பல்
உடையாஞாம் வேந்தர்க் கொளி ”' [கான்கும்

குன்றாத

கரும்பென்ன?"

எனக்

என்ற குறளூம்.

குறளும்

சிறப்

.

கோல .தூஉங் கோடா தெனின் ”?

என்ற

கூறும்

செல்வரும் சேர்வது நாடு?'

கண்,
: வேலன்று

சிறப்புக்

மாதர் நாறு பறிப்பர் மாட்டுயும்
சித நீர்முடி சேர்ப்பவர் செய்கையும்
ஓதை யயார்செய் உமுரர் ஒழுக்கமும்
காதல் செய்வதோர் காட்சி மலிந்ததே?!

அடி.தழீஇ நி.ற்கும் உலகு!”
குறளும்,

திருநாட்டுச்

செய்யுட்களில் செறிந்துள்ளன.

என்பன

என்ற

சுட்டுவதாகும்.

பு.ப்பகுதியில்,

கண்,
கோலோச்சு

தொகுத்துச்

காரணம்

ஆட்சியே
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அத்தொடர்க்குப் பரிமேலழகரும் * மேற் கூறிய

இதன்கண்: '' வையம் பரறுக்
கூறியதாயிற்று.
கடிந்து இனிது காக்கும் '? 0கரற்றவள் என்பதன்
குடிதமீஇக்

»

அனைத்தையும்

இச்செய்யு

சிறப்புக்

அந்நாட்டின்

அநபாய

அதற்கு

பொருள்

நற்றமிழ் வரைப்பில் ஓங்கும்
நாம்புகம் திருசாடு என்றும்
பொழற்றடர் தோளால் வையம்
பொதுக்கடிந் இனிது காக்கும்
கொற்றவன் அபா யன்றன்
குடைகிழற் குளிர்வ தென்றால்
மற்றதன் பெருமை எம்மால்
வரம்புற விளம்ப லாமோ ''

oreo

திருக்குறள்

தொடர்கள்

விஃைவின்

இயல்பைக்

குறிக்கின் றன.

“ வைதெதரிக் தகற்றி ஆற்றி
மழைப்பெயல் மானத் தூழ்றிச்
செய்யபொம்

குன்றும் வேறு

ஈவமணிச் சிலம்பும் என்னகீ
கைவினை மள்ளர் வானங்
கரக்கவாக் கியகெற் குன்றால்
மொய்வரை

உலகம்

போலும்

மூளரிநீர் மருத வைப்பு”

திருவள்ளுவர் நினைவு மலர்
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என்பதால்
விளங்கும்.

:': தள்ளாவிளையுளின் ??

தன்மை

என்ற

** தக்காரும் தாழ்விலாச் செல்வரும்
சேர்வது காடு?”

என்ற திருக்குறட் கருத்து.
விதிகள் விழவினார்ப்பும்
- விரும்பினர் விருக்தினார்ப்பும்;
சாதிகள் நெறியிம் றப்பா
தனயரும் மனையிம் றப்பா
.
நீதிய புள்ளும் மாவும்
Avs BHO புள்ளு மாவும்

அவர்

உறுபிணி

வரத்தா

என்ற
குறளின்
பொருள்
வீதிகள்
விழவினார்ப்பும் விரும்பினர் விழவின் ஆர்ப்பும்”'
* வேதமும் கிடையு மெங்கும் யாகமும் சடங்கும்
எங்கும் இன்பமும் மகிழ்வும் எங்கும் போகமும்

பொலிவுமெங்கும் புண்ணிய முனிவரெவங்கும்””
என்று சேக்கிழார் கூறியவற்றில் குலவுகின்றது
மேலே காட்டிய

:: பொற்றடந் தோளால்

வையம்
பொதுக்கடிந்து
இனிது காக்கும்?”
என்ற அடிகளால், அந்நாடு “ செறுபகையும் '?'
** பல்குழுவும் பாழ்செய்யும் உட்பகையும்
கொல் குறும்பும் இல்''
[வேந்தலைக்கும்

லாமலும், கேடு அறியாமலும் வாழுந்தன்மை
வள்ளுவர் வாக்கிற் கேற்பக் கூறப்பட்டுள்ளது.
அவனது தண்ணளியால் “விளைவு இன்பம்,
வேந்து
அமைவு?'
முதலியன
நாடு வாழ்வதும் கூறப்பட்டது.
** நாடென்ப நாடா வளத்தன
வளந்தரும் தாடு ??

குறளின்

பொருள்.

*। மங்கையர் வதன சத மதியிரு
மருங்கும் ஒடிச்

செங்கயல் குழைகள் பாயும்

திருமுனைப் பாடி காடு*!-

உள்ளதாகி
நாடல்ல

கூறும்

செய்யுளில்

வருகின்றது.

௮ச்

குலமரபின் அரசளித்து
மாடாக மணிகண்டர்
இருநீமீற மனங்கொள்வார்
தேடாத பெருவளத்திற்

சிறந்த திரு முனைப்பாடி

ஒருங்கு நேர்வது நாடு?' என்ற திருக்

1 பிணியின்மை செல்வம் விளைவின்பம் ஏமம்
அணியென்ப நமாட்டிற்கிவ் nab gy?

தம்

பற்றிக்

மஞ்சும்”'

குறள்
கருத்து
“அரசு கொள் கடன்கள்
ஆற்றி '' என்பதில் அமைந்துள்ளது.

என்ற

தொனிக்கின்றது.

கண்ணாகிய
கயல் மட்டுமே
மூகமாகிய மதியின் இருமருங்கும்

செய்யுளாவது :
.
*கோடாத நெறிவிளக்கும்

என்ற செய்யுளில் பொருந்தியுள்ளது.

சாட

தொடரில்

ஓடிக் குழையை நாடுவது திருமுனைப்பாடி நாடு
என்பதால் மனிதர் யாரும் அலைந்து எதையும்
நாட
வேண்டாதபடி
நல்வளம்
அங்கே
பொருந்தியிருப்பது
புலனாம்.
இக்கருத்தின்
விளக்கம்
பிறிதோரிடத்தில்
இதந்தாட்டினைப்

ஓதிய யெழுத்தா மஞ்சம்

ஈ இறை

செய்யுள்

பெண்டிருடைய

காடாஞங்

காவலனார்

நரசிங்க மூனையரையர்”

என்பது.
*: இறைகாக்கும் வையகம் எல்லாம், அவனை
முறைகாக்கும் முட்டாச் செயின்?!

என்ற

திருக்குறளின்

கருத்துப்

பெரிய

புராணத்தில் மனுச்சோழன் வரலாற்றால் நன்கு

விளங்கும்.

அச்சரிதப் பகுதியில் வரும்,

* தருமந்தன்

வழிச்செல்கை

கடன்

என்று

தன் மைந்தன் மருமந்தன் தேராழி யுறளைர்ந்

தான் மனுவேந்தன்,
* தருமர்தன்

வழிச்

மானச
தனது
முறைமை,

செல்சை

வழியிலே

கடன்
- தரும்

ஈடைபெறுவதே

அச்செயல் கண்டு உவந்து
* அண்ணலவன் கண்ணெ.இரே
அணிவீதி

மழவிடைமேல்

விண்ணவர்கள் தொழசகின்றான்
வீதிவீடங் கப்பெருமான் ''

* அந்நிலையே உயிர்பிரிந்த
ஆன்கன்றும்

அவ்வரசன்

மன் உரிமைத் தனிக்கன்றும்
மந்திரியும் உடன் எழலும்”

என்ற தொடர்களும் இக்குறளின் பொருளைக்
கொண்டு
மிளிர்கின்றன.
இத்திருக்குறள்
உரையில் -“முட்டாமற் செலுத்தியவாறு மகனை
முறை
செய்தான்
கண்ணும்
தன்
கை
குறைத்தான் கண்ணும் காண்க” எனப் பரிமே
லழகர்
இவ்வரலாற்றை
எடுத்துக்
காட்டி
இருப்பதும் காண்க,

»

பெரிய புராணத்தில் திருக்குறள்
திருநீலகண்ட நாயனாரைக் கூறும்போது
சேக்கிழார்,
'' பொய்கடிந்து அறத்தின் வாழ்
வார்...... வையகம் போற்றும் செய்கை மணை
யறம் புரிந்து வாழ்வார்' என்கின்றார். பொய்
கடிதல் - பொய்யை அறவே வெறுத்தல், துரத்
BBW.
அறமாவது
விதித்தவற்றைச் செய்தலும்
எனவே

ஐழித்தலுமாம்.

விலக்கியவற்றை

கடிதல் அறத்தின் வாழ்தலிலே
பொய்யைக்
பிரித்துக் கூறவேண்டா.
அடங்சும். வேறு
எனினும் பொய்யாமையின் சிறப்பு நோக்கிச்
சேக்கிழார்.

ஓதினார்.

வேறாகவும்

ட்பிராயண

வசிட்ட

நியாயமாவது-

வந்தார்கள், வசிட்டரும்

“பிராமணர்கள்
என்பது.

தார்'

எடுத்து

அதனை

இது பிராமண வசிட்ட நியாயமாகும்.

வசிட்டரும்

வந்

பிராமணரில்

சிறப்புக் கருதி
அவரது
சொல்லப்பட்டார்.]
பொய்யாமையின் சிறப்பைத் திருவள்ளு
OU Dit
ஒருவரே யாயினும்
வேருகவும் விதந்து

பொய்யாமையாற்றின் அறம்பிற

பொய்யாமை

்

செய்யாமை செய்யாமை நன்று '”

எனவும்
யாம்மெய்யாச் கண்டவம்றுள் இல்லை
வாய்மையின் நல்ல பிற'' [எனைத்தொன்றும்

எனவும் அருளினார்.
அதி
இல்வாழ்க்கை என்ற
திருக்குறள்
நன்கு
மாண்பை
மனையறத்தின்
காரம்
விரித்துக் கூறுகிறது.

** அறன்

என்று அதனைச் சிறப்பித்தார்.

இல்வாழ்க்கை'?

“வையகம்

அக்கருத்து,

எனப்பட்டதே

போற்றும்

செய்கை

பெரியபுராணத்தில்
எனப்
மனையறம்”
அமைந்துள்ளது. இனி, வையகம் போற்றுஞ்
உலகத்தாரை
செய்கை மனையறம் என்பது

எல்லாம் காக்கும் செயல் பொருந்திய இல்லறம்

பெபருள் படும்.

எனவும்

*ஸர்வோபகார

இல்லறத்தைப்

காளிதாசரும்

கஷமமாச்ரமம் ” ,

என்று

புகழ்ந்தார். இக்கருத்தும்,

1 இல்வாழ்வான் என்பான் இயல்புடைய
[ீமூவர்க்கும்
நல்லாற்றின் நின்ற துணை ''
11 துறந்தார்க்கும் துவ்வா தவர்க்கும்

இறக்தார்க்கும்
இல்வாழ்வான் என்பான் துணை ''

எனத் திருக்குறளிற் காணப்படுவதே.
த்

Byam)
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இல்வாழ்வார்.
ஆற்றும்
அறங்களுக்
தலையாயது : விருந்தோம்பல்,
கெல்லாம்
இல்லறத்தின்கண்

வாழ்வதன்

அதுவே

பயன்

திருவள்ளுவரின்

உள்ளக்

1 இருந்தோம்பி இல்வாழ்வ

தெல்லாம்

என்பது

கிடை

என்பது,

வேளாண்மை

விருந்தோம்பீ

செய்தற் பொருட்டு'"

அத்
திருக்குறளால் உணரப்படும்.
என்ற
சிறப்பும் முறை
விருந்தோம்பலின்
தகைய
மையும் பெரியபுராணத்தில் பல நாயன்மார்
கூறப்பட்
நன்கு
வரலாற்றிலும்
களுடைய
நாயனார்
குடிமாற
இளையான்
டுள்ளன.
புராணத்தில் உள்ள,
* ஏரின் மல்கு வளத்தி னால்வரும்
எல்லை யில்லதொர் செல்வமும்
நீரின் மல்டயய வேணி யார் அடி.
யார்இு றத்த கிறைந்ததோர்

ரின் மல்கிய அன்பின் மேன்மை
இருந்த மன்னிய சிந்தையும்
பாரின் மல்க விரும்பி மற்றவை
பெற்ற நீடு பயன்கொள்வார்”?

என்ற திருப்பாட்டு மேற் கூறிய திருக்குறளை
இளையான்
மேலும்
உட்கொண்டுள்ளது.
குடிமாறர் புராணத்தில் வரும் * நித்தமாகிய
பத்திமுன்கூர, வத்து எதிர்கொண்டு கைகள்
ஈரமென் மதுரப்பதம் பரி
குவித்து நின்று,
செய்ய
“அமுது
உரைத்து
முன்
வெய்த
,
அளித்துளார்? எனவும்
1 ஆளும் நாயகர் அன்ப ரானவர்
அளவி லாருளம் மகிழவே
நாளு நாளும் நிறைந்து வந்து
நுகாந்ததன்மையின் நன்மையால்
நீளுமா நிதியின் பரப்பு
நெருங்கு செல்வ நிலாவியெண்
தோளி னார்௮ள கைக்கி ருத்திய
தோழ னாரென வாழுகாள்'!

எனவும்

கூறியவற்றுள்,
அகனமார்ந்து செய்யாள் உறையும்
முகனமர்ந்து

நல்விரும் தோம்புவான் இல்'”

என்ற திருக்குறள் கலந்து நிற்கின்றது.

₹ வித்தும் இடல்வேண்டும் கொல்லோ

விருந்தோம்பி

மிச்சில் மிசைவான்

புலம்'!

'

திருவள்ளுவர் நினைவு மலர் “
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என்பது திருக்குறள். இதன். கருத்து, விருந்
தினர்களையெல்லாம் :

உணவை

உண்பித்து

உண்பவனது

புலத்திலே

அக்கருத்துக்கு

காட்டு?

ஏற்ற

எடுத்துக்

்

வாறுவ

எஞ்சு

.

இன்றி

உள்ளன

மழை நாள் தள்ளிரவில் விரு த்தோம்பிய இளை
யான் குடிமாறர் செய்தியே. ஆகும் அன்றோ?

மாறியும்

, தன்னை மாறி இறுக்க உள்ள
கடன்கள்

தக்கன

Jaren Quai

முன்னை மாறில் திருப்பணிக்கண்
முதிர்ந்த கொள்கையர் ஆயினார்!”

என்ற

திருப்பாட்டுக்களில்

திருக்குறட்

கருத்துக்கள் எத்தனை அமைந்துள்ளன!
1 இடனில் பருவத்தும் ஓப்புரவிற் கொல்கார்
கடனமி

என்ற

காட்சி

யவர்'”

**செல்வ

திருக்குறள்

மேவிய நாளில்

போதிலும்

அன்றி... நல்குரவான

** செல்லல் நீங்கப் பகல்வித்திய செக்கெல்
மல்ல நீர்மூளை வாரிக்கொடு வந்து!”

ருங்கவும்"

எம்பிரான் இளை யான்குடி
மன்னன் மாறன் மனஞ் சுருங்குதல்

விதைக்

காமலும் விளையும் என்பதாகும். இக்கருத்தும்
மேற்காட்டிய
பெரியபுராணச்
செய்யுளில்
அமைந்துள்ளதன்றோ?
“வித்தும்
இடல்
- வேண்டும் கொல்லோ ?? என்ற திருக்குறளுக்கு
வேறு பொருள்
கூறுவாரும் உளர். .அவர்
கருத்து விருந்தினரை ஓம்பி மிச்சில் உண்கின்
pum
-தன்
விளைநிலத்தில்
விதைத்தல்
வேண்டும்
என்பதையும்
கருதாமல்
விதை
நெல்லையும் . அட்டு
விருந்து
ஓம்புவான்
சன்பதாம்.,

"இன்ன

. எஞ்சிய

வல்லர்”

என்பதன்கண் உள்ளது.
தொடர்
நல்குரவு ?*? என்ற
அல்லல்
£ நல்குரவு என்னும் இடும்பை?? என்ற திருக்
குறளின்
கருத்தையுடையது.
இக் குறள்

தொடருக்கு , உரை
கூறிய
பரிமேலழகர்
நல்
நிகழ்தலின்
உடனே
தானும்
துன்பமும்
1 காதல் அடியார்க்கு அமுதாக்கி ,
கூறிய
என்று
ஆக்கினார்'”
துன்பம்
குரவைத்
.
அழுது செய்யக் கண்டு உண்ணும்
நுட்பம்: *: அல்லல் நல்குரவு?” என்ற தொடரில்
நீதி முறைமை வழுவாத * ~
அமைந்துள்ளது அன்றோ!
"நியதி பூண்ட நிலைமையார்”?*
ஆக்கத்திற்கு ஏதுவாகிய
செல்வத்தின்
மாறனாரது
என்ற அடிகளில்
விருந்து ஓம்பி மிச்சில் விரு த்தோம்பலை
மேற்கொண்ட
மிசைதல்”? காணப்படுகிறது.
“ பருவந்து பாழ்படுதற்கு£? ஏது
வாழ்க்கை
திரு
மன்னினாரது
வில்லையாயினும் தில்லை
பனிக்காலத்தில், தேணத் தேடி
வந்த
வுள்ளச் செயலால்
வறுமை
வந்தது. Ob
வண்டினங்கள் மனம் வெறுத்துத்.திரும்பும்படி,
நிகழ்ச்சி,
தாமரை
மலர்கள்
கருகிக் குவிந்திரு ந்தன
என்பதை,
** அவ்விய நெஞ்சத்தான் ஆக்க மூம்
ad நாயனார் புராணத்தில் வருகின்ற,

கேடும் நினைக்கப் படும்”'

' அளிக்குலங்கள் sal Sa aw

என்ற

அரவிந்தம் முகம்புலர

என்று சேக்கிழார் கூறியுள்ளார். இது,
“மோப்பக்

குறையும் அனிச்சம் முகங் திரிந்து

கோக்கச் குழையும் விருது?”
இளையான்குடி மாறனாரது

வரலாற்றில்

“செல்வ மேவிய ராளில் இச்செயல்
செய்வ தன்றியும் மெய்யினால்
* அல்லல் கல்குர வான
வல்லர் என்றறி

போதினும்
விக்கவே

மல்லல் நீடிய.செல்வம் மெல்ல
மறைந்து

நாடொறும்

குறளுக்குச் சான்றாக உள்ளது.
“மன்னன் மாறன் மனம் சுருங்குதல் இன்றி"

என்ற தொடர்,
( நயனுடையான்

கல்கூர்க்தா னாதல் பராம்

செய்யா. தமைகலா

என்ற திருக்குறளின் கருத்தாகும்.

மாறிவந்து

ஒல்லை யில்வறு மைப்ப தம்புக

. உன்னினார். தில்லை .மன்னினாக்"!

செவ்வியான்

்

வாறு”?

என்ற குறளை நினைப்பிக்கின்றது.
தன்னை

மாறி இறுக்க உள்ள

தக்கன

கடன்கள்

கொண்டுபின்

முன்னை மாறில் திருப்பணிக்சண்
முதிர்ந்த கொள்கையர் ஆயினா.'
என்பது,
1* ஓப்புரவினான் வரும் கேடெனின்
அஃதொருவன்
விற்றுக்கோள் தக்க துடைத்து”!
என்ற குறளின் .கருத்தாகும்;

பெரிய புராணத்தில் திருக்குறள்

மனைவியை

வாழ்க்கைத்

துணை

என்ருர்

வள்ளுவர்.
சகதார்ம
சாரிணி என்பர் வட
மொழியாரும்.
வாழ்க்கைத்
துணைக்கு
இலக்கணாமாக
வள்ளுவர்
மொழிந்தவை
எல்லாம்,

பெரிய

நாயன்மார்களின்
பலர்

பால்

புராணத்தில்

வாழ்க்கைத்

அமைந்திருக்கக்

மாறனார்

உள்ள

துணைவியர்

காண்கின்றோம்.

கூறி வருந்தும்போது

இல்லவள்

வையம் புரக்கும் தனிச்செங்கோல்
வளவர் பொன்னித் திருராட்டுச்
செய்ய கமலத் தடம்பணையும்
-செழுநீர்த் தடமும் புடையுடைத்தாய்ப்
பொய்தீர் வாய்மை அருமறை நூல்
புரிந்த சிலப் புகமதனால்
எய்தும் பெருமை எண்டிசையும்
ஏழூர் ஏமப் பேறாரால்””

அவர்தம்

மாண்பானால்”'

கருத்துக்களை

திருக்குறட்

கோோக்க
குழிதமீஇக்

- அறநெறி வழாமற் காத்து
வரைநகெடும் தோளால் வென்று
மாற்றலர் முனைகள் மாற்றி
உரைதிறம் பாதகீதி

**இயல்புளிக் கோலோச்சும் மன்னவன்
பெயலும் வீளையுளும் தொக்கு ”?

கூறியது

அரசியல்

நெறியில்

அறநெறியினின்று

வந்த

அறநெறி

திருக்குறள்களுமாக
என்னும்
பல குறள் காண்க.

வழுவாதபடி

இழுக்காது
அறன்
என்பது
காத்து)
ம்?
என்பதற்கு
நீக்கி!?
அல்லவை
வரை நெடுந் தோளால் வென்று மாற்
மாற்றி என்பது 4 மறன்
முளைகள்
pot
இழுக்கா” என்பதற்கும்,

॥ உரை

திறம் பாத

நீதி ஓங்கு நீர்கை

யினான் மிக்கார் (- புகழ் மாறுபடாத
உயர்ந்த பண்பினான் மேம்பட்டவர்)

1 ஆபயன் குன்றும் அறுதொழிலோர் நூல்
காவலன் காவான் எனின் '”

முறைப்படி
(- அரசியல்
வந்த நீதி முறைமையால்

குடிகள்

நின்றது மன்னவன் கோல் ''

மகிழத்

தக்கதாகும்.

காத்து
வழாமல்
தொன்றுதொட்டு

என்பதன்கண்

* அந்தணர் நூற்கும் அறத்திற்கும் ஆதியாய்

நீக்கி

கண்டு

அமைந்துள்ளமை

காட்ட

என்ற குறளும், பொய்தீர் வாய்மை அருமறை
நூல் புரிந்த சீலப்புகழதனால்””

[மறன் இழுக்கா

என்ற திருக்குறளுக்கு விளக்க உரை
போல்

பற்றிக்

நாயனாரைப்

அரசு!'

கோல் ஓச்சும் மாரிலமன்னன்

அடி தழீஇ நிற்கு முலகு”!

ஓங்கு நீர்மையினின் மிக்கார்

₹ அறன் இழுக்காது அல்லவை

வாழும் குடி”

“*தடம்பணையும்...
என்ற திருக்குறள்களும்,
நீர்த்தடமும் புடையுடைத்தாய்'' என்பதன், கண்

இரைசெய்நீர்ச் சடையான் அன்பர்
வேடமே சிர்தை செய்வார்!

மானம் உடையது

என்பதன்கண்,
*-வானோக்கி வாழும் உலகெல்லாம் மன்னவன்

₹- அரசியல் செறியில் வந்த

என்று .மெய்ப்பொருள்
கூறிய பாட்டு.

காண்க.

ஓரு திருப்பாட்டில் பல குறட்பாக்களின்
சேக்கிழார் பாடிய
செறியும்படி
கருத்துச்
அவற்றுள் ஓன்று
செய்யுட்களும் பல உள.
பின் வருவது :

*தற்கொண்டான் வளத்தக்காள்
வாழ்க்கைச் துணை”?

முதலிய
என்பன
விளக்குகின்றன.
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மாக அமைந்தது

மனைவியார் நென்முளையாலும், குறும்பயிராலும்
பன்னரிய திருவமுதமைத்தனர்.
இச் செய்கை
கள்,
*இல்ல?தன்

4

[ மறப்பர்

ஒரு

பாட்டில்

காட்டியவற்றுல்
எடுத்துக்
இதுகாறும்
சேக்கிழார் நாயனார்
சைவப் பெரியாராகிய
திருவள்ளுவநாயஞர் அருளிச் செய்த தெய்வத்
திருக்குறள் அமுதகவி வெள்ளத்தில் எத்தனை
தேக்கெறிந்துள்ளார்
திளைத்து
நன்றாகத்
புலனாம். தமிழன்பர்கள்'
ஒருவாறு
என்பது
செய்த
அருளிச்
பெருமக்களும்
இவ்விரு
பயின்று
நன்கு
நூற்களை
தெய்வத்தமிழ்
்
இன்புற்று உய்வார்களாகுக.

நீதியில்
என்பது
அவவ
ட
வ கபட

தெய்வக் குறட்பாவிம் சேக்கிழார்
௫
| வாக்கமுதில் x
வையம் திளைக்க மஒழ்ர்து.

ட்

திருவள்ளுவர் சமையம்
வனார்

உவமை

கூறியவாற்றானும்,

கண்ணன்,

எழுத்துக்களில் அகரமாகின்றேன்யான்'
எனக்

கூறியவாற்றானும் பிற நூல்களானும் உணர்க?!
எனக் கூறியதும் அது

கடவுள்
'*கடவுள்

ஆதிபகவன்.''

முதன்மை,

ஆதி

உலகத்தைத்

என்பது

தோற்றுவித்த

முதல்வன் கடவுள்.
அதனால்
அவனை
கியற்றியான்'' என வள்ளுவஞார்,

:*உல

* இரநீதும் உயிர்வாழ்தல் வேண்டின் பரந்து
கெடுக உலதியம்றி யான்!
(இரவச்சம் - 8)

என்ற திருக்குறளிற் கூறினார்.௮க்குறளுரையில்

பரிமேலழகர்,
:“மக்சளுயிர்க்கெல்லாம்
வாழ்
நாளும் அதற்கு வேண்டுவதாய
உண்டியும்
அதற்கேதுவாய
செய்தொழிலும்
பழவினை

வயத்தால் கருவொடு

கற்பிக்குமன்றே'?'

கலந்த

என

அன்றே

அவன்

உரைக்கின்றனர்.

பழ

வினைக்குத் தகுந்தபடி வாழ்நாளும் உண்டியும்

செய்தொழிலும் பகுப்பவன் இறைவனே ஆன
தால் அவன் பகவன் எனப்பட்டான். அதனால்
கடவுள்

விதி

என்றும்

மற்றும்

இதனையே

பெயர்

மற்றொரு

பெறுவான்.

திருக்குறளில்

நாயனார்,

நினைத்த

வடிவொடு

என
அருளினர்
பரிமேலழகரும்
அதன்
உரையில், “ஓருயிர் செய்க விளையின் பயன்
பிறிதோருயிரின்கட் செல்லாமல் அவ்வுயிர்க்கே
UG SHUG
வகுத்தனர்.

அகர
உலகத்தைப்

OG HH

HT என்றார்!”

உயிர்

போல

என

உரை

செல்லுபவன்

ஐம்புலன்களையும்

என்பதைப்

என்பது

அறுத்தவன்

(பொறிவாயில்

விளக்கும்;

இறைவன்

ஐந்தவித்தான்?

அவன்

பொறிவாய்

இல்லாமலே
ஐ.ந்தவித்தமையும்
இதனால்
விளங்கும்.
அஃதாவது இயல்பாகவே. பாசங்
களின்
நீங்கியவன்
அவன்;
அவன்
உட

லெடுத்து

ஐந்தவித்தவனல்லன்.

அவன் தனக்கு

அதனால்

ஓராற்றானும் நிகரில்லாதவன்.

இதனையே நாயனார் “பற்றற்றான்!” (துறவு 10)
எனக் கூறி நிலை நாட்டினார்.

எல்லாப் பொருள்

களையும்பற்றி நின்றே பற்றற்றவன் இறைவன்,
ஈடவுள்
பலவேறு
வகைப்பட்ட
அறங்க
ளெல்லாவற்றையும் தனக்கு வடிவாக உடை
யவன்,

ஆதலால்

என்னப்

பெற்றான்.

தனாதல்,

“அறவாழி

தூய

அந்தணன்"

அவனுக்குத்

தன் வயத்

உடம்பினனாதல்,

இயற்கை

உணர்வினனாதல், முற்றும் உணர்தல், இயல்
பாகவே

பாசங்களின்

ளஞுடைமை,

நீங்குதல்,

பேரரு

முடிவிலாற்றலுடைமை,

வரம்பி

அதனால்

அவன்

என

எண்

எண்

குணங்கள்!

குணத்தான்

உள,

என்னப்

பெற்றான்.

-இங்ஙனமாய
குணங்களை
அசாவற்ற
யுடைய கடவுள் அழியாத
மெய்ப்பொருள்7
அதுவே
உள்ளது;
செம்பொருள்.
இதனை
மெய்யுணர்தல் என்ற அதிகாரத்தில் நாயஞர்,
் கற்றீண்டு மெய்ப்பொருள் கண்டார்
கலைப்படுவா்

படைத்து

எங்கும்

உயிர்களுக்கும்

சிவணி
அவ்

வவைகளின்
வீைக்கேற்ப
வகுக்கும் ஆதி
பகவன்'
கடவுள்
வாழ்த்தில் நாயனாரால்
₹* வாலறிவன்,”

மலர்மிசை

யேகினான்,””

£ வேண்டுதல்
வேண்டாமை
uf wor oT”?
“Qe moist,” “பொறிவாயி லைந்தவித்தான்,''
॥ தனக்குவமை
இல்லாதான்,”
'* அறவாழி
அந்தணன்,”

விரைந்து

அவன் என்பதைப்
புலனுறுத்தும்; எங்கும்
தங்குதலாகிய
இறைமைக்
குணமுடையவன்:
இறைவன்; மெய், வாய், கண், மூக்கு, செவி
சன்ற
ஐம்பொறிகளை
வாயிலாக உடைய

வின்பமுடைமை

' வகுத்தான் வகுத்த வகையல்லால் கேடி.
தொகுத்தார்க்கும் துப்த்தல் அரிது”?
(208 jb - 7)

“எண்

குணத்தான் ''

என்ற

பல காரணப்பெயர்களாற் குறிக்கப் பெற்றான்.
மெய்யுணார்
கடவுள்
வாலறிவன் என்பது
வுடையவன், என்பதை உணர்த்தும் ; மலர்
நினை
அன்பால்
மிசை ஏகினான், என்பது
வாரது
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உள்ளக்

கமலத்தின்கண்

அவர்

மற்றீண்டு வாரா நெறுி”*

(6)

என்றும்,
* ஓர் ச்துள்ளம் உள்ள(து)
பேர்த்துள்ள வேண்டா

உணரின்
ஒருதலையாப்
பிறப்பு”
(7)

எனவும்,

* பிறப்பென்னும் பேதைமை
்

சிறப்பென்னும்

செட்பொருள்

என்றும் கூறினார்.

நீங்கச்

காண்ப

தறிவு”

(8)

:

- இச்சொற்றொடர்களுக்குச் சிறப்புரை கூறு
மிடத்துப் பரிமேலழகர், '*தோற்றக் கேடுகள்

40

திருவள்ளுவர் நினைவு மலர்

இன்மையின்
நித்தமாய்,
தோன்மையால்
தன்னை ஓன்றும் கலத்தல் இன்மையின் தூய்
தாய், தான் எல்லாவற்றையும் கலந்து நிற்
கின்ற
முதற்பொருள்
விகாரமின்றி
எஞ்

ஞான்றும் ஓரு தன்மைத்தாதல்பற்றி,

அதைச்

செம்பொருள் என்றார். மேல் மெய்ப்பொருள்
எனவும்,
உள்ளது
எனவும் கூறியதூஉம்
இதுபற்றி என உணர்க” எனக் குறித்தனர்.
மனமொழி

மெய்களைக்

கடவுள் ; அதுவே

கடந்த

அறம் என்னும் பெயராலும்

அந்

* அறம் சூழும் சூழ்ச்சவன் கேடு?

(தவினையச்சம்--4)

கூறினர்.

அப்போருளே

என்றும் குறிக்கப் பெறும். அதனை

மடிதற்றுத் தான்முந் துறும்”
வகை-8)

என்பதனான்

தெய்வம்

“தெய்வம்

(குடிசெயல்

அறிக.

விழுந்து
அவை

மற்றும்

அது

சார்பு எனவும் '' சார்புணர்ந்து *? (மெய்யுணார்

மலங்கள்
மூன்று.

உயிர்ப் பொருள்களுக்

கெல்லாம்

பத்து நிலைபெறுத்தியருளும்

பொருள்

என்பது

அழியாத

பெற்றும்.

மெய்ப்

யடைதலே

. உயிர்கள் எண்ணிறந்தன, இறைவனைப்
போலவே
அவைகளும்
அழிவற்றனவே,
வள்ளுவனார் அருளுடைமை
(4) யில் *“மன்னுமிர்

ஓம்பி” என்றும், இன்னா செய்யாமை (8) யில்
* மன்னுயிர்க் கின்னா செயல் '* எனவும், படர்
மெலிந்திரங்கலில்

(8)

மன்னுயி.

வழங்கும்

போது

ஓவ்வேோரிடத்தும்

* நிலைபேறுடைய உயிர்கள்?? எனக் குறிப்ப
தோடு “மன்னுயிர் ஓம்பி” என்ற
குறளில்
சிறப்புரையாக
4 உயிர்களெல்லாம்
நித்த
மாகலின்
மன்னுயிர்
என்றுர்””
எனவும்
எ்ழுதிஞர்.

முதற்காரணம்

பேதைமை;

மூலமலம்.

அதுவே

ஆணவமலம்
என்றும்
சொல்லப்படும்.
ஆணாவமலம்
பேதைமையை
வி்விக்கும்.
வள்ளுவர் இதனை, (மெய்யுணர்தல்-8)
**பிறப்பென்னும் பேதைமை

நீங்கச்
சிறப்பென்னும்
செம்பொருள் காண்ப தறிவு.!'?

எனக் கூறினார். நிலைபெற்றதாகிய செம்பொரு
சாக் காணுதலாவது உயிர் தன் பேதைமை
கெட்டு மெய்ப்பொருளை, அதனோடு ஒற்றுமை
யுற இடைவிடாது பாவித்தல்.

பிறப்பு அநாதியாய் வருவது,

உயிரால்
எண்ணற்ற
ஈட்டப்பட்ட
வினைகள்

துன்பங்களை விளைவிக்கும்.

இருப்பது

அச்சார்புகெட

பேரருளை
அப்போது
செய்யாது

ஆதலின்

பிறவிகள்
தோறும்
சார்ந்து அளவற்ற
துன்பங்களுக்குச்

விணையே.

மெய்ச்சார்பாகிய

ஒருவன்
மெய்ப்

உணர்ந்து
ஒழுக
வல்லஞனாயின்
கரும மலமாகிய சார்பு துன்பஞ்
கெடும். இதணயே வள்ளுவளார்,
(மெய்யுணர்தல்--9)

*சரர்புணர்ந்து சார்பு கெடஓழமு௫ன்

ரெல்லாம்

SiG pH” என்றும் கூறுகின்றமையால் அவை
களின்
அழியாத்
தன்மை
விளங்கும்.
பரிமேலழகரும் அச்சொற்றொடர்களுக்கு உரை

என

இறைவனை

வீடுபேறு.

பிறப்பிற்கு

சார்பாக

உயிர்கள்

கன்மம், மாயை

உயிர்களைப்பற்றி

அதுதான் சகசபந்தமான

நித்தனாகிய

செம்பொரு&£ச்
சேரவேண்டுவனவாகிய
உயிர்களைப் பற்றி நாயனார் யாது கூறுகின்றார்
என்பதை இனி ஆராய்வோம்.

அவை

ஆணவம்,

அறியவீடாதபடி
தடை
செய்யும்.
அப்
பாசத்தின்
விடுபட்டு
இறைவன்
திருவடி

இதுகாறும் ஆராய்ந்தவற்றால் இறைவன்

சார்பாகி,
அவை
தன்னைச்
சாரும்போது
அவைகளைப்பற்றி
விடாத
இடும்பையாகிய
பிறவிக்கடலை வேரறுத்துத் தன் திருவடி யின்

அதனின்றும்
புணை யாவன

மலங்கள்

தல்-9) என்றதனாற் குறிக்கப்பெற்றது,
தான் ஏனைய

துன்புறுகின்றன.
கரையேறுவதற்குப்

இறைவன் திருவடிகளே. “பற்றற்ற கண்ணே
பிறப்பறுக்கும்!” அவ்வுயிர்கள்.
மலங்களின்
விடுபடுதலே வீடு,

பொருள்

அழைக்கப்பெறும்
மேல்
“அறவாழி
தணன்” என்பதற்கேழ்ப நாயனார்,

எனக்

உயிர்கள்
மும்மலங்களின் வயப்பட்டுப்
பேதைமையல் மீட்டும் மீட்டும் பிறவிக்கடலில்

சார்தரா சார்தரு நோய் !*

(மற்றழித்துச்

என்றார். மாயா என்பது மாய்வதும் ஆவது
மாக
இருப்பது.
மாய் 4 ஆ-மாயா:அதி
லிருந்து தோன்று வனவே தனு கரண புவன
போகங்கள்.
அவைகளைப்
பற்றியே உயிரி
னிடத்துக் காமம், வெகுளி, மயக்கம் இவை
நிகழ்வன.
ஆதலின் இவைகளை
ஐழித்தலே
மாயாமல வீடாம். நாயனாரும் மெய்யுணர்தலில்

(40)

திருவள்ளுவர் சமையம்
“காமம் வெகுளி மயக்கம் இவை
காமம் கெடக்கெடு நோய்”

மூன்றன்

என அருளினார்.
ஆணவம்,

கன்மம்,

மாயை

என்ற

மும்

மலங்களும்
அழியாதன,
ஆதலினாலேயே
நாயனார், “பேதைமை நீங்க'? என உரைத்தார்.
‘Gar’
என்றதும் நீங்க என்ற பொருளே
தரும்.
இறைவன்
மாயாமலத்திலிருந்து
தனு
கரண
புவன போகங்களைப் படைக்
கின்றான். அதனாலேயே அவன் 'உலகியற்றி
யான்” எனப் பெயர் பெற்றான்,
இனி, உயிர்கள் மலத்தின் நீங்கி இறைவன்
திருவடியடைதலாகிய
வீடுபேற்று வழியினை
ஆராய்வோம்.

.

வீடு பேறு

கடவுள் வாழ்த்தில் உயிர்கள் இருவினைப்
பயனாக அடைகின்ற இன்ப
துன்பங்களின்
நீங்கிப் பிறவிப் பெருங்கடலைக் கடத்தற்கு வழி
“இறைவன் மாணடி சேர்தல்'? என்பது கூறப்

பெறுகிறது.

நாயனார்

இதனை

மிகவும்

வற்புறுத்தி “மாணடி சேர்ந்தார்”, (8)

“அடி

சேர்ந்தார்,” (4) தாள் சேர்ந்தார்,” (7) (8)

“அடி சேராதார்,” (10) எனப் பல இடங்களிற்
கூறிய தோடு
அடி சேர்தலாவது அவனது
திருவடிகளை
வணங்குதலே
என
“தாளை
வண்ங்காத் தலை,”
(9) *நற்றாள் தொழாஅ
ரெனின்''
(2)
என்று
இரண்டிடங்களில்
நிலை நாட்டுகிருர்.
அதுதான்
இறைவன்
பொருள்

சேர்

புகழ்

அவன் “பொய்தீர்

இந்தெறிக்

இயலில்
கருதி

விளங்க

புரிதல்!” (4)

ஒழுக்கநெறி

கூடுதல்

அதுவே

நிற்றல்?” (5)

நாயனார்

விரித்துரைத்தார்.

முயல்வானுக்கு

துறவற

வீடு

அந்தக்கரணங்கள்

தூயனவாதல் வேண்டும்.
அதற்கு அவன்
அருளுடையனாய்ப் புலால் மறுத்து,
உற்ற
தோய் தோன்றல் உயிர்க் குறுகண் செய்யாமை
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யாகிய
தவமேற்கொண்டு
கூடா ஒழுக்கத்
தினையும் களவினையும் நீத்து, வாய்மை மேற்
கொண்டு, சினம் கடிந்து, இன்னா செய்யாது,
தன்னுயிர் நீப்பினும் தான் பிறிது இன் உயிர்
நீக்கும் தீயவினையைச் செய்யாமையாகிய விரத'
,இழுக்கத்தினில் வழுவாது நிற்கப் பழகி வெற்றி
பெறுதல் வேண்டும். பின் அவன் தோன்றுவன
எல்லாம்
மறையும்
தன்மையன
ஆதலால்
யாக்கையும்
செல்வமும்
நிலையா
எனத்
தெரிந்து, ஐம்புலன்களை அடக்கி, யான் எனது

என்னும்

செருக்கறுத்து,

பற்றிணப் பற்றி,

ஞான

பற்றற்றவன்

ஆசிரியரை

யடைந்து

அவரருளால் உண்மையைக் கற்று, ஈண்டுச்
செம்பொருள்
கண்டு ஆணவம்,
கன்மம்,
மாயையாகிய
நீங்கி
மும்மலங்களின்
இடையருது மெய்யுணர்வின் நிலைத்துநின்று
ஒருகாலும்
நிரம்பாத
இயல்பிஷையுடைய
அவாவினை
நீக்குவானாயின்
அப்பொழுதே
எஞ்ஞான்றும் ஒரு நிலைமையனாம் இயல்பை
அடைந்து களிப்புக் கவற்சிகளும், பிறப்புப்
பிணிமூப்பு இறப்புக்களும் இன்றி விடு பெற்று

நீடுவாழ்வான்.'

“ஆரா இயற்கை

அவாநீப்பின்

பேரா இயற்கை

௮ர்கிலையே

தரும்.''

கற்றதனால் ஆய பயன் என்கொல்!
நற்ருள் தொழாஅர் எனின்." வாலறிவன்
முடிவுரை

இதுகாறும்

ஆராய்ந்த

வள்ளுவனார்

பொருள்கள்

மூன்று

உயிர்க்குயிராம்

ஆம்

மும்மலங்களின்
இனிது

துறவெய்தி

என்பதும்,

தடாத்திப்

உயிர்கள்

இல்லாளுடன்
பற்றற்று

மெய்ப்பொருள்

அவாவறுத்தலே

என்பதும் பெற்றும்.

அவை

உயிர்களும்,

நீங்குவதற்கு

சிரியனை அடைந்து

அழியாப்

என்பதும்,

இறைவனும்,

மும்மலங் ளும்
இல்லறம்

இதனால்,

சமையக்கொள்கை

ஞானா

தெரிந்து

வழியாம்

வள்ளுவர்

கண்ட

ஐம்புல இன்பங்கள்; சுவை, ஓளி, ஊறு, ஓசை,
நாற்றமென
நவிலப்பெறும்.
இவ்வைம்புல
இன்பங்களையும்

ஒரிடத்திலேயே

உற்று

மகிழ

லாம் என்று கட்டுரைத்தார். தெய்வப் புலவர்.
*கண்டுகேட்டு உண்டுஉயிர்த்து

ஒண்டொடி

என்பது

அவரது

(ஐம்புலனும்

உள்ளுருக்கும் தெள்ளமுத

மொழி. தலைவன் ஒருவன்
தான் விரும்பிய
தலைவியைக்
காண்டலானும்,
அவள்
இன்

மொழி

கேட்டலானும்,

உண்ணலானும்,

மணத்தை

அவள்

அவள்

நுகர்தலானும்,

இதழமுதம்

உடம்பிலெழும் நறு

அவள் மென்றோள்

துயிலுதலானும் அத்தலைவி
யொருத்தியிடத்
திலேயே ஐம்புல இன்பங்களையும் அடைந்து
மகிழ்ந்தான் என்றார்.
:
உலகப் பற்றையெல்லாம் விட்டொழித்துப்
பற்றற்ற பரம்பொருளாகிய இறைவன் திருவடி

யொன்றையே

பற்றி நின்ற திருநாவுக்கரசர்

ஒன்றே
திருவடியின்பம்
பெருமானுக்குத்
மகிழ்
இணையிலா
இன்பங்களாக
ஐம்புல

ஜட்டிய

செய்தியை

அவர்

தேவாரம்

தெளி

வுறுத்தும்.
மாசில் வீணையும் மாலை மதியமும்
வீசு தென்றலும் வீங்கிள வேனிலும்
மூசு வண்டறை பொய்கையும் போன்றதே
ஈசன் எந்தை இணையடி நீழலே?

என்பது
அப்பெருமான் அருளிய பாசுரம்.
ஈசன் இணையடி நீழல் இன்பம், மாசில் வீணை
யின் நாதமாகச் செவிக்கு

'தது;

மாலை

விருந்தாய்

முழுநிலவாய்க்

வழங்கிற்று ; மேடையிலே

அமைந்

காட்சியின்பமும்

வீசுகின்ற மெல்லிய

பூங்காற்றாய் மேனிக்கு ஊற்றின்பம் உதவிற்று;
இளவேனிற் காலமாய் இன்சுவைக் கனிகளை
வண்டறை
பயந்தது;
நாவின்பம்
நல்கி
பொய்கையாய்ப் புது மணம் பொங்கி நாசிக்கும்
ேவே அடியவர்க்கு
இன்பம் நல்கியது. என

ஆண்டவன்
பங்களும்

திருவடியிலேதான்

ஐம்புல

இன்

நிறைந்துள்ளன.

ஒண்டொடி

மாதரார்பால் கண்டு

நுகரும்

ஐம்புல இன்பங்களையும் திருவள்ளுவர் ஒரு
திகழ்ந்து,
தெய்வக் காதல் திருமகனாகவே
தம் நூலின் மூன்றாம்

பகுதியாகிய

காமத்துப்

பாலில் கவினுறக் கட்டுரைக்கிறார். இப்பகுதி
யினைச் சிலர் இன்பத்துப்பால் என்றே வழங்க
வேண்டுமென்பர்.

தி. 810

இன்பமே

வடிவாய்

இரு
பகுதியை
என்று
பெயர்

விளங்கும்

திருக்குறளில்

மட்டும் “இன்பத்துப் பால்”
கொடுத்துப் பிரிப்பதினும்

*தாமத்துப்பால்' என்றே

அதனைக்

குறிப்பது

பொருத்தமாகும்.

உற்றறியும்

கண்ணே யுள”
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இன்பங்கள்

இன்பத்தின் உறையுளாய்-

திருவள்ளுவர் காமத்துப் பாலிற் காட்டி
யுள்ள இன்பத்தைக் காண்பதற்கு
முன்னால்

நூலின்

முன்னிரண்டு

பகுதிகளாகிய

அறத்

துப்பால் பொருட்பால்களிற் காட்டும் பல்வகை
இன்பங்களையும் பார்த்து மகிழ்வோம். நூலுட்
கூறும்
நுண்பொருள்களையெல்லாம்
பிண்ட

மாகத்

தொகுத்துரைக்கும்

முதல்

நான்கு

பாயிரமாகவுள்ள

அதிகாரங்களில்

“அறன்வலி

யுறுத்தல்” என்பதொன்று. அதில் அறத்தான்
வருவதே
இன்பம்'
என்று,
தாம் நூலுட்
காட்டப்புகும்
அத்தனை
இன்பங்களுக்கும்

அடிப்படையாக இருக்க "வேண்டுவது
என்ற

உண்மையிளைத்

திறம்பட

“அறம்”
வலியுறுத்

தினார்.
அறத்தான்

வருவதே இன்பம்;

மற்றெல்லாம்

புறத்த புகழும் இல'
என்பது அப்புலவரின் பொய்யாமொழி.
இதற்கு உரை வகுத்த பரிமேலழகர், *இல்லறத்
தோடு பொருந்தி வருவதே இன்பமாவது $
அதனோடு
பொருந்தாது வருவனவெல்லாம்
இன்பமாயினும் துன்பத்தினிடத்த: அதுவேயு
மன்றிப் புகழும் உடையனவல்ல' என்று குறிப்
பிட்டார்.
மக்கள்
உலகில்
பெறும்
இன்ப
மெல்லாம்
இல்லறத்தின்
வாயிலாகவே
இருத்தல் வேண்டும் என்று கருதினார் போலும்
பரிமேலழகர். ஆனால் திருவள்ளுவர்
“அறத்

தான் வருவதே

இன்பம்'

யன்றி,
என்று

“இல்லறத்தான்
இயம்பினாரல்லர்.

பெறும்

இன்பமெல்லாம்

என்று

குறித்தாரே

வருவதே
ஆதலின்

இன்பம்”
மக்கள்

அறதெறியிலிருக்க

வேண்டுமேயன்றி,
அதற்குப் புறம்பான மற
நெறியில் இருத்தலாகாது என்பதே வள்ளுவர்
கருத்தாகக்
கொள்ளுதல்
பொருத்தமாகும்.
காம நுகர்ச்சி
யொன்றை
மட்டுமே
இங்கு
வள்ளுவர்
இன்பமெனக்
கொள்ளவில்லை

என்பது

அநிதற்பாற்று.

இனி

அறத்தால்

என்றும் இன்பமே யன்றித் துன்ப
வருவது
யாற்றும் போது
ஒருகால் அதனை
மில்லை.
இன்ப
பயன்
தோன்றினும்
துன்பமாகத்
தோன்று,
கருத்தும்
என்ற
யமையும்
மாகவே
மாறு
அத்தொடரை
யமைத்தார் பொய்மிஜ்
2
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மலர்

திருவள்ளுவர் நினைவு

்

»

புலவர். கல்வி
கற்பது
gi அறமன்றோ?
தொடங்குங்கால் துன்பமாய் இன்பம் பயக்கும்₹மடங்கொன்று அறிவகற்றுங் கல்வி” என்று

திருவள்ளுவர்,

குறிப்பிட்டார் ஒரு புலவர்.

உக்கும்”

anos
பெறத்தக்க செல்வங்கள் பல
வற்றுள்ளும் தலையாய செல்வம் மக்கட் செல்
வம். இதனை “மக்கட் பேறு” என்று குதித்தார்

வானும் குணத்தானும் ஒழுக்கத்தானும் நிறைந்
தவன்” என்று பிறர் சொல்ல அத்தாய் கேட்பா
ளாயின் “ஈன்ற பொழுதினும் பெரிதுவக்கும்”
என்று பேசினார்.

திருவள் ளுவர். “தம் பொருள் என்பதம் மக்கள்”

என்பது அவர் வாக்கு. மக்கட் செல்வமல்லாத
பிற செல்வங்களைத் தாம் ஒரு செல்வமாகவே
மதிக்கவில்லை சொன்பார்

அப்புலவர்.

*பெறுமவற்றுன் யாமி

பேற்றின் மாண்பு தக்காங்கு வலியுறுத்தப்பெற்
றுள்ளது.
நீண்ட நாட் பிள்ளைப்பேறின்றிப்

அருந்தமிழ்ப்

புலவனும்

பாண்டியன் அறிவுடை

நம்பியின்,

*மயக்குறு

மக்களை

பயக்குறை
என்ற

யில்லோர்க்குப்

யில்லைக்காம் வாழும்

அரிய

வாக்கில்

அகுமையினைத்

மக்கட்

தெளிவுறக்

சாளே'
பேேற்றின்

காண்கின்றோ

மன்றோ!
.
இத்தகைய
பெறற்கரிய
நன்மக்களின்
மெய்யினைத்
தீண்டல்
உடற்கின்பமாகும்:;
மற்றவர்தம்
சொற்கேட்டலோ
செவிக்கின்ப
மாகும் என்றார் திருவள்ளுவர். ஒருவன் தான்
பெற்ற பிள்ளைகளை எடுத்து முத்தமிடுவதிலும்,
அவற்றின் மழலை
மொழிகளைக் கேட்பதிலும்
அளவிறந்த இன்பத்தையன்றோ காண்கிறுன்!
தம்
மக்கன்
மழலைச் சொற்களைக்
கேளா
தவரன்றோ குழலிசையும் யாழிசையும் இன்ப
மானவை என்று! இயம்புவர்! மக்களின் மழலை
மொழி கேட்டவர்
அதுவே
மிக்க
இன்ப

மானது என்று கூறுவர் என்றார் திருவள்ளுவர்,
*மக்கள்மெய்

தீண்டல் உடற்கன்பம்)

சொ,ற்கேட்டல்

இன்பம்

மற்றவர்

செவிக்கு”

என்பது அவர் கண்ட இரண்டு இன்பங்களைக்
குதிக்கும் குறட்பாவாகும்.

கருக்கொண்ட
திங்களாகத்

சுமந்து

இன்பம் இசைகின்றது.

பெண்ணொருத்தி

தன் வயிற்றகத்தே

“தன்

அவளுக்கோர்

அந்த

மகண

இன்பத்தைத்

ஈன்ற

என்று குறித்தார்.

பொழுது

“அம்மகன் அறி

“ஈன்ற பொழுதிற் பெரிதுவக்குக்
சான்றோன் எனக்கேட்ட தாய்.”

தன்மகனைச்

பத்துத்

குழந்தையைச்

கருவுயிர்த்தாள். அப்போது

பிறந்த

இன்பங்களைச்

தாய் பெறும் இரண்டு

யுள்ளார்.

என்பது அவர் வாவ்மொழி,
“யாம் அறிவ
தில்லை' என்று பெருமிதந் தோன்றத் தன்
மைப் பன்மையில் கூறும் அவர் வாக்கில் மக்கட்

அரசனுமாய

ஆண்மகவென்ரால்

* இக் குறட்பாவினும் வள்ளுவர், மகற் பெற்ற

இல்லை ; அறிவறிந்த

மக்கட்பே நல்லை பிறு"

பெருந்துயரடைந்த

குழந்தை

வகையில்

இக்கருத்தையெல்லாம்
எளிய

நடையில்

பாடியுள்ள பாக்கள்

கவிஞர்

உள்ளத்தை

வாகும்.

சொல்லி

விளக்கும்
பாரதியார்

அள்ளுவன

‘

(உச்9ிதனை முகந்தால்-- கருவம்
ஓங்க வளருத௩/
மெச்சியுனை ஊரார் - புகழ்ந்தால்
மேனி இலிர்ச்குதடீ!
கன்னத்தில் முத்தமிட்டால் --- உள்ளச்தான்
கள்வெறி கொள்ளுதடீ!
உன்னைத் தழுவிடிலோ -- கண்ணம்மா!
உன்மத்த மாகுதடீ!?

குழந்தை இன்பத்தில் திளைத்த கவிஞர் பாரதி

யார் கண்ணம்மா
-- என்
குழந்தை” என்ற
பண்ணமைந்த
தமது
பாட்டில்
இவ்வாறு
சொல்லிப் பரவசப்படுகின்ருர்.
பிறர்

இனிய

சொற்களரப்

தமக்கு இன்பம் பிறக்கின்றது.

பேசுங்கால்

இதனைத் திரு

இனிதீன்றல் காண்
(இன்சொல்
வள்ளுவர்
பான்” என்று குறிப்பிட்டார். இன்சொல் பேசு
வயப்படும். அப்போது
உலகமே
வானுக்கு
அவன் நல்லன எய்தி இன்புறுதல் ஒருதலை
யன்றோ! இங்ஙனம் இம்மையின்பம் எய்துதலே
இன்சொல்ல ரல்
யன்றி மறுமையின்பமும்
வைத்துப் புற
விளைவதாகும். உள்ளொன்று

மொன்று பேசுகின்ற கள்ளமுடையார் உலகிற்
பேசும் சொற்
அவர்கள்
பலர் உள்ளனர்.
இன்பமாகவே
களெல்லாம் கேட்பதற்கு
யிருக்கும். ஆனால் அவற்றின் பயன் துன்பமாக

அமையும்.

அத்தகைய

இன்சொற்கனாகா.

செசொற்கள்

-

:இனியவர் என்சொவினும் இன்சொல்லே;
கனியு மொழியுங் கடுவே?
[இன்னார்

்

:

ட
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வள்ளுவர் கண்ட

என்றார்

ஒரு புலவர். இதனைத்தான்

வள்ளுவர் 'சிறுமையுள் நீங்கிய
என்றார்.
அதுவேவே
மறுமையும்
இன்பந்தரும்

திரு

இன்சொல்”
இம்மையும்

இன்பங்கள்

சத்தில்
வஞ்சம்
நிறைந்த
வன்கண்மை
யுடையார் தம் பொருள ஏழைகட்குத் தாராது

தரையிற் புதைத்து

வருந்துவர்,

இயல்புடையது.

*ஓரு கன்னத்தில்

கன்னத்தையும்

அடித்தால் மற்றொரு

திருப்பிக் காட்டுக?

இயேசு பெருமானின் அறவுரை.
தார்க்கும்
என்பார்

நாண

இனியவே

*இன்னா செய்

செய்தல்தான்

திருவள்ளுவர்.

நன்னயஞ்

என்பது

அதற்கு

செய்து

அறிவுறுத்துவார்.

சால்பு:

மேல்

விடல்”

அவர்

என்றும்

*திங்கு செய்தவர்

நாணு

மாறு
நன்மையினைச் செய்து, அவர் செய்த
தீங்கினயும்
தாம்
செய்த
நன்மையிகையும்
மறந்து விடுக* என்னும் பொன்னான
உரை
யினை எங்ஙனம் போற்றுவது!
தீங்கு செய்த
வர்க்கு
மாறாக
நாமும் தீங்கு செய்வதனால்,
செய்த
அன்றுமட்டும்
நமக்கோர்
இன்பம்

இருப்பதாக

நினைக்கிறோம்.

அஃது

மன்று. அங்குப் பொறுமையைப்
மாயின் பொன்றுந் துணையும்

இன்ப

போற்றுவோ
புகழ் நின்று

நிலவும் என்றார் பொய்யில் புலவர்.
*ஒறுத்தார்க் கொருகாளை
பொன்றுக்

துணையும்

இக்குற்ட்பாவில்

பொறுத்தார்க்குப்

புகழ்.”

சாதலைப்

ஒருநாளை

போன்று

யின்பம்

நோத்க்க

துன்பம்

யென்பது

உலகறிந்த"

உண்மை. அத்தகைய சாதலும் ஒருகால் இன்
பத்தை நல்கும் என்றார் தெய்வப்புலவர். வந்த
வர்க்கெல்லாம் வரையாது வழங்கிக் கொண்
டிருந்த வள்ளல் ஒருவனுக்கு ஈதலைச் செய்ய
முடியாத
தொடங்கி

கொடிய

வந்து

வாட்டத்

அத்நிஸலையிற்

சாதலும்

வறுமை

விட்டால்

அவனுக்கு இன்பம் தரும்
என்றார் திருவள்ளுவர்.
*சாதலின் இன்னாத

ஈதல் இயையாக்

ஒரு

செயலாகும்

நிறைந்த

அஃது

இயலாத

இன்பந்

தருவன

என்று

தில்லை; இனிததூஉம்

கடை?

எய்துகின்றனர்.

Gl &

[ தாமுடைமை

எடுத்துரைத்தார்.

எனவே

நிலையிற்

சாதலும்

காட்டினார்.

பொருள்களைப்
பெற
வேண்டுமென்று
உள்ள த்தில் மேன்மேல்
நிகழும்
ஆசையே
“அவா” எனப்படும். 'ஆசைக்கோர் அள வில்லை”
யென்பார் தாயுமானவர்.
இதனைத் “துன்பத்
துள் துன்பம்? என்றார் திருவள்ளுவர்.
மிக்க
, துன்பமாகிய

அவா அறுமாயின் உடம்போடு
நின்ற வழியும் இன்பம் இடையருது பெருகும்

என்றார் பெரு நாவலர்.
இன்பம் இடையரு
துன்பத்துள்

என்பது

இண்டும்

அவாவென்லுந்'

துன்பங் கெடின்"

அவரது

திருவாக்கு.

நவில்தொறும்
நயந்தரு
நூல்களைக் கற்
கல்வியால்
தமது
கலைவல்லார்
றுணர்ந்த

இன்பத்தை

எய்துகின்றனர்.

அவர்கள் சிறந்த நூல்களைக் கற்கும்
சுவையின
துச் சொற்பொருள்களின்

காலத்
நுகர்

பொருளும்

பூசை

யும்

புகழும்

பிறரால்

பெறுகின்றனர்.

எதிர்காலத்து

அறமும்

வீடும் அடைகின்றனர் இங்ஙனம் கற்றநிந்தார்
௧ ல்வியைக்
காரணமாகிய
இன்புறுதற்குக்

கண்டு உலகம்

கலைவல்லாரோடு

இன்புறுகின்றது.

இத்தகைய

தலைப்பெய்து

அறியாதன

வெல்லாம் அறியப்பெற்றேமென்றும், (யாண்டு
நரையிலமாயினேம்' என்றும் பிறர்
பலவாக
இன்புறுகின்றனர். இச்சிறப்பினை யறிந்த கலை
வல்லார் பின்னும் அக்கல்வியையே பெரிதும்
விரும்புவர்.
் *தாமின் புறுவ துலகன் புறக்கண்டு
காமுறுவர்

அருளுடையார்
அவர் திருவாக்கு.
என்பது
பொருளை, இல்லாதவர்க்கு நன்கு
தம்முடைய
முகங் கண்டு
மலர்ந்த
அவர்தம்
வழங்கி,

இன்பம்

குறளில்

கின்றனர்.

ஓன்றை எடுத்துரைத்தார் திருவள் ளூவர்.
பிறிதொன்றில்லை

சான்ற

ஈதலும்

இடையருத

யின்பம்

—

அறியார்கொல்

வைத்திழக்கும் வன்க ணவ”

இம்மையும் இன்பக் தரும்"
அவர் திருவாக்கு.

வைத்துப் பின் இழந்து

இக் கருத்தை.

'எத்துவக்கும் இன்பம்

(இிறுமையுள் நீங்கிய இன்சொல் மறுமையும்
என்பது

15
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கற்றறிர் தார்?

என்பது வள்ளுவர் வாய்மொழி. இங்குக் கலை
இன்பத்தையும், அவரால்
வல்லார் எய்தும்
எடுத்துரைத்தார்
இன்பத்தையும்
உலகெய்தும்
வள்ளுவர்.
அற்றபடியைக்
ஒருவன் உண்ட உணவு
பின்பு உண்பாளறாயின்
குறிகளான் அறிந்து,

16

திருவள்ளுவர் நினைவு மலர்

இரத்தல்” என்றும் குறித்தார். ஒருவன் இரத்த

௮வன் உடம்புக்கு மருந்தே வேண்டுவதில்லை
என்று:
௯ நிய திருவள்ளுவர், ஒருவன் பெற்ற
உடம்பை நெடுங்காலம் கொண்டு செலுத்தும்

நெறியும்

அதுவே

என்றார்.

மேலும்

பொருள்கள், ஈவாரின் அருளுணர்வால் எளி
இரத்தலும் இன்பந்
தில் கிடைக்குமாயின்
் கருத்து.
திருவள்ளுவர
என்பது
தரும் செயலே

வயிறு

புடைக்க உண்ணாமல் குறைத்துண்பது நன்
றென்று அறிந்து, அவ்வாறே உண் பவனிடம்
இன்பம் நீங்காது நிற்குமென்றார். அளவுக்கு
மிஞ்சி யுண்பானை அவர் மகனென்றே
கருத
வில்லை; கழிபேரிரையான் என்று கூறிக் குறிப்
பாக அவளை
விலங்கென
அறிவுறுத்தினார்.
என்றும் பேருண்டி கொள்வான்பால் தோயே

விளக்குவதொன்ரும்.
துன்ப முறா௮

என்பது

இன்ப.

உருகும்”

என்றுர்.

இறக்கும் நிலையில் இருக்கும் ஆவினுக்கு நீர்
வேண்டுமெனப்
நாவிற்கு

carp

பிறர்பால்

அதுபோல்

பேசினார்.

காமத்திற் கின்பம் அதம்கின்பம்

கூடி முயங்கப் பெறின்”

பிறிதில்லை

*இன்பம்

அவர் வாய்மொழி. . .

*ஊடுதல்

இரப்பினும்

இழிசெயல்

அவரே

வரின்”

இவ்வாறு தம் வாழ்விற் கண்ட பல்வேறு
இன்பங்களையும் விளக்கிய வள்ளுவர், கருத்
தொருமித்த காதலர்
வாழ்விற்
காணும்
இன்பங்களையெல்லாம் வகுத்துரைக்கும் காமத்
துப் பாலின் இறுதியில்-- நூன் முடிவில்
இன்பங்களாக் கூறி,
ஊடலும் கூடலுமாகிய
நூலை இன்பமாகவே முடிக்கின்ருர்.

இரத்தலைப் பற்றிக் கூற வந்த திருவள்ளு
உள்ளம்

்

“இன்பம் ஒருவழ் கரத்தல் இரந்தவை

(இழிவறிர் துண்பான்௧கண் இன்பம்போல் நிற்கும்
கழிபே ரிரையான்கண் நோய்.?

வர், “இரவுள்ள

என்பதைப்

புலப்படுத்துவாராய்த் “துன்ப முறாஅ வரின்'
என்று குறிப்பிட்டார். 'உற௮ வரின்” என்ற
இனிது
அவ்வருமைப்பாட்டை
அளபெடை

தீங்காது நிற்கும் எனவும் அறிவுறுத்தினார்.

இப்பாவில் உணவால்
விளையும்
மொன்றை விளக்கினார் வள்ளுவர்.

அருமை

கிடைத்தல்

அவ்வாறு

ஒருவற்கு

என்பது

இறுதியிற் காணும் இன்பக் குறள்.

விளக்கற்றம் பார்க்கும் இருள்
கூப்பிடவும் வேண்டுமா£

என்று

இருட்டை வா

விளக்கை அணைத்தால்

தெரிந்துவிடுமோ தெரிய

வீளக்கு அணைந்தது என்று இருட்டுக்கு எப்படித்தான்
உடனே

வில்லை.

வந்து விடுகிறது.
கவே

வந்து

விளக்கொளியில்

தன் ஆற்றல் குன்றியிருக்கிறது.

கிறது.

வலுப்பெற்று

முன்னால் தோன்றி

அது

சற்று மறைந்து

இருளுக்கும்

விடுகிறது.

காத்துக்

கொண்டே

யிருக்கும்.

மெனப் பாய்ந்து கவ்விக் கொள்ளும்.
அழகாகச்
போல் *"

சுருக்கிக் கூறினார்

அது

தான்

ஒதுங்கியிருக்

விளக்கின் ஒனி குன்றினால் இருள்

தும் ஒரே ஓயாத போராட்டம்தான். ஒன்றையொன்று
கொண்டேயிருக்கும். வெளிச்சம் எப்பொழுது குன்றி
இருள்

கூப்பிடாமலே

யாரும்

இல்லை. வந்துவிடும் என்று சொல்வது தப்பு:

விடுகிறது.

தோன்றி

அது

கொள்கிறது.

அப்பிக்

விளக்கொளி

ஒளிக்கும்

எப்பொழு

மிஞ்சுவதற்கு முயன்று
மங்கி மறையும் என்று
மறைந்தால்

இருள்

கது

இவ்வுண்மையைத் திருவள்ளுவர் எவ்வளவு

தெரியுமா

?

: விளக்கற்றம் பார்க்கும் இருளைப்

என்ளுர்.

இரு

கோ,

சுப்பிரமணிய
(வள்ளுவர்

eee

பிள்ளை,

விருச்து,

19)

மி.ஏ., பி.எல்.,

வள்ளுவர்
[மா.

வகுத்து

சண்முக

sc

சுப்பிரமணியம், பி.ஏ.,உ பி.எல்.]

இவர்
3962இல்
நெல்லைமா
"வட்டத்தைச் சார்ந்த
அம்பா
சமுத்திரத்தில்
மாரிலாமணியா.
ருக்கும்

ணிய
சட்டக்
கருத்துக்களை,
பலருக்கும் பயன்படும் வண்ணம்.

தமிழில் வடித்துத் தரும் இவர்

கொண்டு
பாராட்டற்குரியது.
. “குற்றமும் தண்டனையும்! என்ற

தைலாசத்தம்மையாருக்

கும் புதல்வராய்க் தோன் Murat.
மதுரை அமெரிக்கன் கல்லூரியி
டனும் சென்னைச் சட்டக் கல்லூரி
யிலும் பயிறு வழக்கறிஞராக
வும், ஏழு ஆண்டுகள் மாவட்டத்
துணை நடுவராகவும்
பணியாற்
மித். தற்பொழுது
சென்னைச்
. சட்டசபைத்

துறையின்

:

நெறி: என்ற

Wears
BUDE.

நுண்

eo

ஞர்கள் ஆராய்ந்து கூறியிருக்கின்றனர்.
காணவிருப்பது

பெற்றது.

பரிசு

சட்ட.

கள்' ஆகிய நூல்களையும் இயற்றி

“வள்ளுவர் கண்ட அரசியல், “வள்ளுவர்
கண்ட பொருளாதாரம்,'” என்பன பற்றி அறி
இங்குக்

நூல் மையஅரசன

ரின்

யுள்ளார். (குறள்

துணைச்

வல்லவர்.

இவருடைய

வியல், தீங்கியல் சட்டம், “அண்
ord கேருவின் அமுத மொழி

'செயலராகப் பணியாற்றி
வரு
-இன்றார். இவர் நயம்பட இனிய
தமிழில் எழுத

Oni |

வள்ளுவர்

நாம்
கண்ட

எழுகி

கூறும்

தொடர்

சட்ட

கட்டுரை.

தற்பொழுது
*செந்
Os dad War வாயிலாக.
கா

்்

புதரை நோக்கிச் சுட்டவாமீது கொலைக்

சாட்டப்படுவது

இல்லை.

குற்றம்

|

ஏனெனில், அந்தப்

,

புதருக்குள் நண்பர் பதுங்கி மிருத்தது. சுட்ட
வருக்குத்

தெரியாது.

எனவே, இதை

எதிர்

சட்டநெறி என்பதாகும் இன்றைய சட்டத்தின்
அடிப்படைத் தத்துவங்கள் பல திருக்குறளில்
ஊடுருவி நிற்பதைக் காணும்பொழுது நமக்கு

பாரா விளைவு (8&௦௦10004)
கொள்ளுகிறது.

வியப்பு மேலிடுகிறது.
அத்தகைய தத்துவங்
கள் சிலவற்றைக் காட்டும் முறையால் எழுந்
ததே இக் ae!

லாகும்;
அதனால் ஏற்பட்ட மரணம் கருதிய
புதரை நோக்கிச் சுட்டதால் ஏற்... =
விளைவாகும்.
பட்ட மரணம் கருதா
னாவ
இரண்டிலும் .
்

8
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“குற்ற மனம்

பகைவரைச் சுட்டது

குற்றம் இல்லை.”'

ஒன்றுதான்.

ஆனால்,

2

கருதிச் ane

செய்வினை ஓரே தன்மையதுதான்,

3

ட

்

என்றுதான்

செய

—

விளைவும் a

முதற் செயல்

குற்ற

என்ற விதி குற்ற இயல் சட்டத்தின் (பரவ!
1௨) அடிப்படைக் கொள்கையாகும். தீய கருத்
தோடு புரியப்பட்ட செயலால் விளையும் தீங்கே

கிறது.
இரண்டாவது செயல் குற்ற மனம்
இன்றிச் செய்யப்பட்டது: எனவே, அது குற்ற

குற்றம்

மாவதில்லை,

ஆகிறது.

Fu

கருத்து

இல்லாத

செயல்கள் பொதுவாகக் குற்றங்களாவதில்லை.
ஓருவர்

தம் பகைவரைத்

துப்பாக்கியால்

சுட்டுக் கொன்று விடுகின்றார்.

சுட்டவருக்குத்

தூக்குத் தண்டணை யளிக்கப்படுகிறது. வேட்
டையாடச்
சென்ற
நண்பர்களில்
ஒருவர்,
- விலங்கு பதுங்கியிருப்பதாக நிளைத்து ஒரு
. புதரை நோக்கிச் சுடுகின்றார். அந்தப் புதரில்
. வேட்டைக்காக ஒளிந்திருந்த அவர் நண்பர்

.. மீதுகுண்டு பாய்ந்து விடுகிறது! அத்த நண்
பர் அதனால் இறந்து விடுகிறார்.

இப்பொழுது

மனத்தோடு

கூடியது,

எனவே

அது

குற்றமா

—

்

இதிலிருந்து தெரிவதென்க

ட செயல்

குற்றம் ஆவதும், குற்றமாகாதிருப்பதும் அது

என்ன கருத்தோடு (01௧11௦) செய்யப்பட்டது
என்பதைப்
பொறுத்ததேயாகும்.
இன்றைச் a
செய்பவரின் மன நிலையை வைத்தே அச்செயலின் குற்றத் தன்மை சட்டத்தில் நிச்சயிக்கப்
படுகிறது. எனவே, செய்யப்படும் செயலைவிட
அதைச் செய்பவரின் மன நிலையே முக்கியமா- ்
கிறது என்பது தெளிவாகும். (Before the law.
can justly punish

the

act,

15
be

திருவள்ளுவர் நினைவு மலர்
made

into the

mental

attitude

of the doer

—Salmond.)

கருதி, மனத்தொடு செய்த தீங்கு குற்றமா
கிறது;
கருதாமல், மனம்
தால்
விளைந்த
தீங்கு
இன்றைய
சட்டத்தின்
இன்னா

செய்யாமை”

இன்றாமல், செய்த
குற்றமாவதில்லை.
இந்த
விதியை

என்ற

அதிகாரத்தில்

திருவள்ளுவர் கூறுகின் ரர்!
“எனைத்தானும்

எஞ்ஞான்றும்

மாணாசெய் யாமை

யார்ச்கும்
மனத்தானாம்

(குறள் 817)

தலை.”

மனத்தால் எண்ணிச் செய்கின்ற இன்னாத
செயல்களை எக்காலத்தும், எவருக்கும், எவ்வ
ளவு சிறியதாயினும் செய்யாமையே தலையாய
அறும், என்கிறார்.

யாமை",

**மனத்தானாம்

எனில் ஓரு

யாதிருத்தல்'*
தானாம் மாணா!

மாணா

செய்

என்பது
பொருள்.
“மனத்
என்பதற்கு “மனத்தொடு உள

தில்லை.

இதைத் தெளிவாகக் கூறும் வகையில்,

“எண்டு
என்பது

மனத்தா னாகாதவழிப்
பாவமில்லை
பெற்ராம்”' என்று விளக்கம் தருகின்

ரர் பரிமேலழகர்!

மனத்தால் ஆகாத வழிக் குற்றம் இல்லை
என்ற சட்ட விதியே, மனத்தால் ஆகாத வழிப்
பாவமில்லை
என்ற அறவிதியாகக்
குறளில்
பெறுகிறது!
*

.
*
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ஒரு செயல் என்ன கருத்தோடு (161110)
செய்யப்பட்டது என்பதைச் சட்டம் கவனிக்
கிறது என்றோம்.
கருத்தைத்-தவிர, ஓரு செய
லுக்கான

நோக்கமும்

எண்ணத்தால்
செய்கின்றோமோ

லின்

இருப்பதுண்டு.

உந்தப்பட்டு
அந்த

“நோக்கம்”

பகைமையால்
. ஒருவார

: ஓரு

எந்த

செயலைச்

எண்ணத்தைச்

முன்

அது

என்ன

தீர்

க௫த்தோடு

(ர௦0) செய்யப்பட்டது என்பதையே ஆய்
கின்றது;
அது
எந்த நரக்கத்துடள், குறிக்
கோளுடன் (ஐ௦1146) செய்யப்பட்டது என்பது
பற்றிச் சட்டம் கவனிப்பதில்லை.
(The
does,

law

not

will judge a man

by the

reasons

for

by

which

what

he

he does—

Salmond.
At common law, the motive of the accused
is not a necessary element of his liability, and
therefore, the prosecution has no need to
prove what his motive may have been—Austin)

கோவில் கட்டும்

தோக்கத்துடன்,

குப் பணம் வேண்டும்
தால்

அச்

இல்லை.

செயலைச்

கோவில்

அதற்

என்று

கொள்ளையடித்

சட்டம்

மன்னிப்பதா?

கட்டும்

நோக்கம்

நல்லது

தான்.
ஆனால், கொள்ளையடித்த செயல் தீங்
கானது,
நோக்கம் நல்லதாக
இருப்பதால்,

தீங்கான செய்லின் குற்றத் தன்மை மறைந்து
விடுவதில்லை.
எனவே, எந்த தோக்கத்தோடு

கொள்ளையடித்தாலும், அது குற்றந்தான்.
சட்டம் இவ்வாறு
இல்லையெனில் ஒவ்
வொரு குற்றவாளியும் தாம் செய்யும் குற்றச்
செயல்களுக்கு ஒரு நல்ல நோக்கத்தைக் கற்

பித்துத்

வார்கள்.

தண்டனையிலிருந்து

தப்ப

முயலு

தோக்கம் எவ்வளவுசிறந்ததாயினும், பழிச்
செயல் பழியுடையதுதான் என்பதை, வள்ளு
வர் உள்ளத்தைத் தொடும் ஓரு உதாரணத்
தைக் கூறி விளக்குகிஞுர்!
ன்றான் பசி காண்பான் ஆயினுஞ் செய்யற்க
சான்றோர் பழிக்கும் வினளை,”?
(குறள் 650),

நம்மிடம்இருந்த

செய

பணப்பையைத்

திருடிய

என்கிறோம்.

ஓருவன், “என்னுடைய

கையை

மற்றொருவர்

கிரான்.
உணவு

சான் கையில் பணமில்லை. அவளுக்கு
வாங்குவதற்கென்றே நான் திருடி

னேன்,''

என்று

தைப் பகைமை என்று கூறுகிறோம். ஒரு சிறுமி
அணிந்திருக்கும் தகையைக் கைப்பற்ற வேண்
டும் என்ற குறிக்கோளோடு ஓருவன் அந்தச்
சிறுமியைக் கொன்று விடுகிறான். இப்பொழுது
நகையைப்
பற்ற வேண்டும் என்ற
ஆசை

கொலைச்

ஒரு செயலைக் குற்றம் என்று

(18௦1176)

வெட்டி விட்டால், வெட்டிய செயலின் நோக்கத்

அத்தக்

சட்டம்

மானிப்பதற்கு

தீங்கைக் கருதிச் செய்

வாகின்ற இன்னாத செயல்கள்,” என்று பேரா
சிரியர் பரிமேலழகர் உரை தருகின்றார். கருதாத்
தீங்கு
குற்றமாவதில்லைபோல், மனத்தொடு
இல்லாத இன்னாச் செயலும் இன்னாமை ஆவ

இடம்

இவ்வாறு, கருதிச் செய்யும் செயலுக்கு நோக்க

மும் இருப்பதுண்டு.

செயலின்

நோக்கமாகிறது.

நீதி

தாயார்

பசியால் வாடு

மன்றத்தில்

கூறுகிறான்.

அவன் கூறியது உண்மை என்றும் தெரிகிறது.
இதை

வைத்துச்

செய்கின்றதா?

சட்டம்

இல்லை.

குரிய தண்டனையை
வேண்டும்:

அவளை

விடுதலை

திருடிய குற்றத்திற்

அவன்

அடைந்தே

தீர

வள்ளுவர் வகுத்த
திருடியது கருதிய செயலா (1010146.! 800)
என்பதைத்தான் சட்டம் கவனிக்கிறது.
அது
எந்த நோக்கத்துடன் (௩௦11௦) செய்யப்பட்ட து
என்பது முக்கியமன்று.
எனவே, திருடியவன்
குற்றவாளியே ஆகிறான்.

ஈன்ற தாய்க்கு உணவளிப்பது ஒருவனது
தலையாய
கடமைதான்,
அதற்சென
முயலு
வதும்
உயர்ந்த
நோக்கந்தான்.
எனினும்,

இந்த உயர்ந்த நோக்கத்திற்கெனத்

திருடும்

பழிச்
செயலை,
சான்றோர் பழிக்கும் குற்றச்
செயலை, ஒருவர் செய்தல் கூடாது.
இதையே
குறள் கூறுகிறது...

சட்டகெறி
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அவர்

கூறியது

இது

குற்றமாவதில்லை.

பொய்க்

பொய்தான்.

கூற்றால்

இருப்பினும்

ஏனெனில்,

எவருக்கும்

இப்

தீங்கு

விளைய

வில்லை
தங்கமுலாம் பூசிய நகை ஓன்றைத்
தங்க நகைதான் என்று கூறி
ஓருவர்
நம்
மிடம் விற்றால் அது குற்றச் செயலேயாகும்,.
காரணம்,

அவரது

பொய்க்

கூற்று

நமக்குக்

கேடு பயக்கிறது.
ஆதலால், அதை :*ஏமாற்
oign’’ (Cheating) என்ற குற்றமாகச் சட்டம்
கொள்ளுகிறது.
இவ்வாறு,
தீமை
வி
விக்கும் பொய்க் கூற்றைச் சட்டத்தில் 1ஈர்பார்0ம5
Falsehood என்பார்கள்.

துக் கூறும் வகையில், மேலே கூறப்பட்ட குறள்

நிகழ்ந்தது கூறுவதை மெய்ம்மை என்கின்
றோம்;
நிகழாததைக் கூறுவது பொய்ம்மை
யாகிறது.
பொய்ம்மைக்கு எதிர்ச் சொல்லாக
வாய்மையைக்
கூறுகிறது
குறள்.
சட்டத்
தைப்
பொறுத்தவரை,
நிகழ்ந்தது
கூறல்
வாய்மையாகவும், நிகழாதது கூறல் பொய்ம்
மையாகவும்
ஆவதில்லை.
மெய்ம்மையான
செய்தியையே நாம் கூறலாம்.
அதனால் ஒரு
வருடைய புகழுக்குக் கேடு விளைந்தது எனில்
AS “901 51a’ (Defamation) srarm eo mw

“வினைத்
தூய்மை'?”
வருகின்றது!

மெய்க்

நோக்கம்
நல்லதாக
(good
motive)
இருந்தால் மனத் தூய்மை!”
என்கிறோம்;
கருதிய
விள
சான்றோரால்
பழிக்கப்

பெருததாக

இருந்தால்

தூய்மை” என்கிறோம்.
மனத்
தூய்மையால்,

அதை

“வினைத்

நல்ல தோக்சத்தாள்,
மட்டும்
பலனில்லை;

கருதிச் செய்யும் வினையும் தூய்மையுடையதாக
இருத்தல்
வேண்டும்
கருதிய
வினையின்
தூய்மையே

ஒரு

முக்கியமானது

செயலில்

(101211101)

என்பதை

என்ற

அதிகாரத்தில்

அடங்கியுள்ள

முக்கியமானது,

நோக்கம் (1௦114௦)
இன்றைய
சட்டக்

இடித்

சருத்தே

அச் செயலுக்கான

முச்கியமானதன்று, என்ற
கருத்தை
வள்ளுவர்
கூறி

யுள்ள நயம் சிந்தித்துச் சிந்தித்துத் திளைக்
கற்பாலது,
இன்னுமொரு
போம்.

சட்டக்

கருத்தைக்

காண்

“உண்மையே பேச வேண்டும்.'' ரர என்பது
ஐழுக்க நெறி,
ஆனால், உண்மை
பேசாதவர்
களையெல்லாம்
சட்டம் தண்டிப்பது
இல்லை.

இருவர்
தீங்கு

கூறிய

பொய்ம்மையால்

விளைந்தால்

மட்டுமே

அது

பிறருக்குத்
சட்டப்படி

குற்றமாகிறது.
நம்
வந்த

றோம்.

வீட்டிற்கு
நண்பரை

எதிர்பாராத
உணவருந்த

அவர் இன்னும்

கான். இருப்பினும்,

வேளையில்
அழைக்கின்

உணவுண்ணவில்லை

எதிர்பாராத நேரத்தில்

அவர் வந்ததால் நமக்கு இடைஞ்சல் ஏற்படக்
கூடாது
எனக் கருதி, * நான் உணவருந்தி

விட்டேன்,”

என்று

கூறுகிறார்.

இவ்வாறு

ஆகிறது.

இழுக்கு

பொது
கூற்றினல்

நன்மை

பயவாத

ஒருவருடைய

விளைந்தால்

அது

ஒரு

புகழுக்கு

குற்றமேயாகும்,

(குற்ற இயல் சட்டம் 499 வது பிரிவு.) எனவே,
மெய் கூறுவது அணைத்தும் சட்டப்படி வாய்மை
யாகி விடுவதில்லை என்பதைக் காணுகிறோம்!

சட்டம்
ஒரு
கூற்றை வாய்மை
எனக்
கருதுவது எப்பொழுது?
அது எவருக்கும்
தீங்கு பயவாத பொழுதுதான். ஒரு கூற்றினால்

பிறருக்குத் தீங்கு விாவது

கூடாது,

நிலையில்தான் அது வாய்மையாகிறது.

அந்த

அந்தக்

கூற்று நிகழ்ந்ததா, நிகழாததா என்பது பற்றிச்
சட்டம் கவனிப்பது இல்லை.
அது நிகழ்ந்த
தாயினும் சரி, நிகழாததாயினும் சரி, பிறரைக்

குறிக்கும்

அவதாறுக

குற்றமேயாகும்

இது

இருந்தால்,

இன்றைய

சட்டம்.

அது

வாய்மைக்கு
இலக்கணம்
கூறவந்த
வள்ளுவர்
இன்றைய
சட்டத்தையே
கூறி
யிருக்கின்றார்:
வாய்மை எனப்படுவது யாதெனின் யாதொன்றும்
தீமை இலாத சொலல்.
(@ wer - 291)
வாய்மை
என்று
சிறப்பித்துக்
கூறப்
படுவது
பிறருக்குத் தீங்கு பயவாத
சொற்
களைச் சொல்லுதல் என்பதே இதன் கருத்து,

திருவள்ளுவர் நினைவு மலர்
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இந்தக்குறளின் உட் பொருளை நன்குணர்ந்த
ஆசிரியர் பரிமேலழகர் இதனை விளக்கிக் கூறும்

இதனால் நிகழ்ந்தது கூறல்

யுடையதாகும்.

அதுதானும், தீங்கு

நீக்கப்பட்டது.

என்பது

பெற்றிமை

கிளரும்

சிந்தனையைக்

நம்

முறை

பயப்பிற்

மெய்ம்மையாம்,

பயவாதாயின்

பொய்ம்மையாம் என்பது கருத்து, * இவ்வாறு
எடுத்துக்

நமக்கு
பொருளை
குறளின்
இக்
காட்டுகிறார் உரையாசிரியர்.

நீக்கப்பட்டது ''
கூறல்
நிகழ்ந்தது
டு
நிகழ்ந்ததைக்
கூறி,
உறுதியோ
என்று
கூறுதல் மட்டும் வாய்மையன்று என்கிறார். பின்

சொல்லே
தீமை பயவாத
எது வாய்மை?
வாய்மை! சட்டம் கூறுவதும் இதுவேதான்
என்று காணுகிறோம்!
வாய்மை,
சொல்லுதல்
நிகழ்ந்ததைச்
ச்
சொல்லுதல் பொய்ம்மை என்று
நிகழாததை
எவருக்கும்

கூருமல்,

பயவாச்சொல்

தீமை

பயக்கும் சொல் பொய்ம்மை
புரட்சிகரமான
எவ்வளவு

வாய்மை, தீமை
கருத்து
என்ற

கருத்து! ஆனால், இது வாழ்வின் நடை
முறைக்கு உகந்த கருத்து! இந்தக் கருத்தே

இன்றைய

சட்ட விதியாக இலங்குகிறது!
%

%
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%

.

“அறம்” என்ற சொல்லுக்கு வள்ளுவர்
வகுத்திருக்கும் இலக்கணம் அவருக்கு முன்
எவராலும் கூறப்படாததாகும்.
நம் புலவர் அறம் என்கிருர்;

இன் சொல்லை

இல்வாழ்க்கையை
- வன்மை
அறம்,

அன்புடைமையும்

அறம்,

முடைமையும்

அல்லவை

யெல்லாம்

நல்லது

அறம்

என்பது

சொல்
அடக்க

நல்லவையெல்லாம்

அறம்.

எல்லோருக்கும்

மன்று.

என்கிறார்.

அறம்

அறமற்றவை,

அறம்; தீயது

அற

கருத்திற்கெட்டாதது

இன்ப

இன்றி

அறம்

என்கிறார்.

அடிப்படை

வாழ்வு இல்லை என்பது வள்ளுவரின் உறுதி
யான கருத்து. “அறத்தால் வருவதே இன்பம்'',
என்பது அவர் அறுதியிட்டுக் கூறும் உண்மை.
மக்களின் அன்றாட இன்ப வாழ்வோடு
காணும் வள்ளுவர்
இணைத்துக்
அறத்தை
வகுத்த வாழ்க்கை நூலிலே, மக்களின் இசைந்த
வாழ்விற்கான
இனிய
ஓழுக்க விதிசளையே
அறவிதிகளா£க்

காணுகிறோம்

மக்களின்

இசைந்த நடத்தைக்கும் இனிய வாழ்விற்கும்
வழிகளை வகுப்பது சட்டம். மக்களின் நலன்
களைப்

பேணி

காப்பதுவே

இன்பத்தைக்

அவர்களின்

குறிக்கோளாகும்.

சட்டத்தின்

எனவே, வள்ளுவர் வகுத்த அறரநுூலவில் 2தள்
ளிய சட்டக் கருத்துக்கள் பல திறம்பட அமைந்

திருக்கின்றன.
கள் உண்பதும் களவு செய்வதும் பிற
னில் விழைவதும் பாவமென்று உலகிலுள்ள
பல ஓழுக்க நூல்களிற் காணுகிறோம்.
கள்
ஞரூண்பது

ஐரு

மற்றொரு

நுரட்டில்

நாட்டில்

குற்றமாகவும்,

குற்றமற்ற

இருக்கிறது.

ஆனால்,

கருத்துக்கள்

உலக

செயலாகவும்

திருக்குறளில்

நாம்

காண்பவை
சட்டத்தின் அடிப்படைக் கருத்
துக்கள்,
ஆதாரக்
கொள்கைகள்
(Fundamental legal concepts). “குற்ற மனம் இன்றிக்
குற்றமில்லை,” தீங்கு பயவாத பொய்ம்மை
குற்றமாவதில்லை'', என்பன போன்ற சட்டக்
அனைத்திற்கும்
யானவை.

துக்களை

நாடுகளின்

பொதுவானவை,

இவைபோன்ற

மற்ற

ஓழுக்க

சட்டங்கள்

அடிப்படை

அடிப்படைக்

கருத்

நூல்களில்

காண்பது

போன்று

இன்னும்

அரிது.
மேலே

கூறியதைப்

நூல்களில்
என்றும், தெய்வ
டதே அறம் என்றும் கூறுமல்,

சொல்லப்பட்
நல்வினைகள்

கடலிலே
திருக்குறட்
விதிகள்
சட்ட
பல
ஆழ்ந்து
கிடக்கின்றன.
அந்தக்
கடலில்

எல்லாம் அறத்தின்பாற்பட்டவை

என்று தெளி

மூழ்கி ௮ம்

வாகக் கூறுகின்றார்,
மக்களின் இசைந்த

தின் சீரான

புனைந்து
வாழ்விற்கு, சமுதாயத்

அமைப்பிற்கு,

அறவொழுக்கமே

வடியை

முத்துக்களை

கண்டால்,

வழுத்தும்

எடுத்து

அது

முறையாகும்.

பெருமையைக் குறைவின்றிக்

மாலையாகப்

வள்ளுவரின்

திரு

குறளின்

காண்பதாகும்,

மறைத் குரிழ்
[திருக்குறள் பீடம்” குருகுலம் அழகரடிகள்]
இவர்

தோன்றியது

ஏப்ரல்

ளிழ்கும் தெளி பொருள் விளக்
கங்களுடன் ௮ழகரடிகள் ஆற்றி
வந்துள்ள
சொற்பொழிவுகள்

7904,
மறைமலையடிகளாரிடம்
மூறையாகப்
பாடம் கேட்டுப்
புலமை
யெய்தியவர்.
சைவ

சைவத்திற்கும்

சித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகத்

தமிழிற்கும்

சிறப்பாகச்
செய்யப்பட்ட
தொண்டுகள்.
இருவள்ளுவர்
கருத்துக்களை உலஇஒழ் பரப்பும்
நன்லேக்கத்தோடு “திருக்குறட்

தில் பணியாற்றி அரிய நூல்களை
இயற்றியுள்ளார்.
மறைமலை
யடிகளார்
தனித்
தமிழைப்
பேணிவளர்க்க முக்தியபொழுது
அவர்களுக்கு
உறு துணையாய்
இருந்தவர்.
பல
அறிய நூல்'
களுக்கு
உரை
யியற்றியுள்ள
தோடு நல்ல உரைநடை
நூல்

பிடம்'' ஒன்று அமைத்துள்ளார்.

கிழமைதோறும் குறள் விரிவுரை
யாற்றி அவ் விரிவுரையினையே

கடித வடிவில் எழுதித்

!₹ இருக்

களையும் இயற்றியுள்ளார். திருக்

குறள் கடிதங்கள் '? என்ற தலைப்
பில் சிறுசிறு
நாலாக வெளி

கோவையாருக்கும்

யிட்டு

- திருக்குற

உலகுக்குக் கிடைத்திருக்கும் தமிழ்ச் செல்
வங்களில்,
மறைத் தமிழ் என்று சிறப்பிப்
பதற்குப்

பெருமையுடன்

பழமையும்

பொருந்

தியது திருக்குறள்! இது, “தமிழ் மறை! என்றே

போற்றப்பட்டு வருகிறது.

்

'பொது

மறை'

திருக்குறளை

முன்னோர்

மதித்துப் போற்றி

என்றும்

பெயர்

வேதம்” என்றே

வந்திருத்தல் தெரிகிறது.

இலக்கிய நூல், கலைநூல், நீதிநூல் முத
பலதுறைப்

லிய

பெருமைக்கும்

பெயர்களுக்

கும் திருக்குறள் சிறந்ததேயாயினும், “வேதம்?
என்பதற்கே
அது
தலைசிறந்த பொருத்தத்
துடன் திகழ்கின்றது.

இலக்கிய நூல், பல கலைகளின் தொகுப்பு;

அதனில் மின்னிக்கொண்

ஆனால், மறை

திற்கு

டிருக்கும்;

நூல் என்பது, இலக்கியமும் பின்

பற்றுதற்குரிய தலைமை

வாய்ந்தது. இலக்கியத்

எட்டாதது ; இலக்கியத்திற்குத்

இ. ரி.

அடங்கிவிடும்.

இங்ஙனம்

திருக்குறள்

தான்

நூல்களில்

மறை!

அதனை

நீதிநூல் என்பதெல்லாம்

நிறைவாய்க்

காட்டுவ

“இலக்கியம் ' என்னும் பெயரில், குறிக்.
கோள்
கருத்து
ஓலிக்கிறது.
குறிக்கோள்
வாழ்க்கையிலேதான், இன்பம் துன்பம் வியப்பு
வீரம் வெகுளி அச்சம் இழிவு களிப்பு என்னும்

மன
உணர்ச்சிகளாகிய
எண்
சுவைகள்
தோன்றும். இவை இலக்கியச் சுவைகள் என்றே
கூறப்படும்
(மறை'

என்பது,

தன்னலக்

குறிக்கோள்

முற்றும் அற்றுத் தலைவன் கருத்தே தன் கருத்

தாக, அத் நடுவு நிலைப் பண்பில் நின்றொழுகும்

: சான்றராண்மையில்

அத்தகையது!

தோன்றுவது.

இது

நடுவுநிலை

ஒன்றே சிறப்பாக உடையது.

இலக்கியமும் மறையும்:
நீதிகள்

நூலில்

தலைமையானது

அதன்
மாட்சியை
தாகாது.

பெற்றிருக்கிறது
; வேதநூல் என்னுங் கருத்தில்
வேறு பல பெயர்களும் இதற்கு உண்டு. இதன்
பெயர்களிற் பெரும்பாலானவை, வேதம்” என்
னுங் கருத்திலேயே வழங்குகின்றன. இதனால்,
தம்

வரம்பாயது,
பல துறை நூல்களும் இலக்கியத்
தில் அடங்குமென்றால்,
இலக்கியம்
மறை

இலக்கியம் அல்லது

திருக்குறள் வேதநால்:
இது,

வருகின்றார்.

திருக்குறள்

யுணர்வு

நடுவு நிலை யுணர்வு என்பது, மன உணர்
வையும் உயிருணர்வையுங் கடந்து உயிர்க்குயி
ராகிய

இறையுணார்வு

என்னும்

மெய்யுணர்

வைக் குறிக்கும். இதனை அருளூணர்வு என்றுங்
கூறலாம்; இந்த நடுவு நிலைப் புண்பினாலேதான்

திருவள்ளுவர் நினைவு மலர்
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திருக்குறள் தலைசிறந்த திருமறையாய்ப் பொது
மறையாய்த் திகழ்கின்றது !

வேதமும் அங்கழும் :

அறநால் என்பது நீதிநூ என்று:

குவதோடு,

வேதநூல் என்றாலும் அறநூல் என்றாலும்
பொருந்தும்.

உரைத்தலும்
பம் வீடு

வேதம்

உரைத்தலும்

அறம்

இன்

இன்றே! அறம் பொருள்

உரைத்தலையே

அறம்

உரைத்தல்

என்றும் கூறுவதுண்டு.
நீதி
மட்டுமன்று
அதம், நீதியினும் மேம்பட்டது அறம். அறம்”

வேறு “நீதி' வேறு என்பது, “அறநூலும் நீதி
நூலும்

சொல்லும்

தெறி''

என்னும்

பரிமே

லழகர் உரைக் குறிப்பாலும் (திருக்குறள் உரை
89 : 8-உரை'
அறத்தை
போது

அஃது

உணர்வால்

உணர்த்தும்

எனப்படும் ; அறம்

பொருள் இன்பம் வீடு என்னும் நான்கில்,
முற்றிலும்
உணர்வாலேயே
உணர்த்த
உணர்ந்து அமையக்கூடியது வீடு; ஆனால்,

அறம் பொருள் இன்பம் என்னும் மூன்று மட்
டும், எழுத்தாலும் சொல்லாலுங் கூட உணர்த்

தவும் உணரவும் முடியும். அப்படி எழுத்தால்

உணர்த்தக்
கூடியகாதலின்
அது,
(எழுது
மறை” எனப்பட்டது.
வீடு அவற்றில் குறிப்

பாய்

அமைந்திருக்கும்.

தகைய

*எழுது

திருக்குறள்

அத்

மறை” யாகும்.

உலகத்தின் எழுது மறைகளில் திருக்குறள்
தான் முதல் நூல்; “விளயின் நீங்கி விளங்கிய

அறிவின்

முனைவன்

என்னும்

தொல்காப்பியத்துக்கு

கண்டது

முதல்

நூல்??

ஏற்ற முதல்

நூல் இது ; திருக்குறள் அருளிய திருவள்ளு
நினைந்துதான்

காப்பியர்

இந்நூற்பாவைத் தொல்

இயற்றினாரோ

என்றும்

எண்ணு

தற்கு ஏற்ற தகுதி மிக்கது
! எழுது மறையில்
ஆதி வேதம்
இங்ஙனம்

திருக்குறளாக

களுக்கு அமைந்திருக்கிறது!

மக்

திருக்குறள் முப்பால் நூரலாயினும், நான்கு
கூறும் மறைந்த பொருளுமாக அமைந்த நான்
மறையாகவும் மக்களுக்குப் பயன்பட்டு வருகி
றது.
“முப்பாலின் நாற்பால் மொழிந்தவர்'?

“மூன்றெனப் பகுதி செய்து பெறலரிய
மொழிந்த பெரு

நாலும்

நாவலர்?! “முப்பாலின் இதும்

தரும் முதல் நான்கும் சாலும்”! என்னும் திரு
வள்ளுவமாலைச்
செய்யுட்களால்

இது

அங்கங்கள்

நாற்

அங்கம்

தெளிவாகும்.

உடையதன்று;

ஆறும்

பொருளில்,
மற்ற

பொருள்களும் ஓவ்வொன்றும்

மூன்று

இரண்டிரண்டு

அங்கங்களாக
மொத்தம் ஆறு
அங்கங்கள்
உடையன.
அறம் என்பதில் 'இல்லறம்' “துற
வறம்' என்னும் இரண்டும், பொருள் என்பதில்

“அரசியல்? “குடியியல்' என்னும் இரண்டும்,
இன்பம் என்பதில் களவியல்” கற்பியல்” என்

னும் இரண்டுமாகத்

திருக்குறளில் ஆறு அங்

(19, 22, 44)

என்பது,

கருவியாயுள்ள

உட்

பிரிவை உணர்த்தும் ; ஒன்றின் அங்கம் அத
னிற் புறம்பானதன்று. உடம்பின் அங்கங்கள்
உடம்பின் பிரிவுகளே; உடம்புக்கு வேறானவை
அன்று; அங்கங்கள் வேருக்கிவிட்டால் அவற்

DGG Gaga
உடம்பென்பது
இன்றில்லை.
அப்படித்தான் வேதத்துக்கு அங்கம் என்பதும்;
வேதத்தின் அங்கம் வேதத்தின் உட்பிரிவுகளே;
துணையான புறப் பிரிவுகளல்ல, புறப் பிரிவுக
ளாகிய கருவிகள் துணைக்கருவிகள் என்னும்
பெயர்க்கே பொருந்தும்.
அத்தகைய
வேறு
கருவி நூல்கள் அங்கம் என்னும் பெயர்க்கு

ஏற்றன அல்ல.
அறம்

ஆதி வேதம் :

வரை

வீடு

தனக்கு

பெற்றிருக்கிறது.

அங்கம்

எழுது மறையும் 2
எழுதா மறை

இனிது

கங்கள் முக்கியமானவை.

தெளியப்படும்.

எழுதா மறையும்
்

நான்மறைத் தமிழாகத் திருக்குறள் விளங்

பொருள்

இன்பம் கூறும் முப்பால்

நூல், உடம்பு போன்றது ;குறிப்பால் உணரப்
படும் வீடு என்பது,
நுணுகி அறியப்படும்
உயிரை

க்கும்,

உடம்புக்குத்தான்

கை

கால்

முதலிய அங்கங்கள்
கூறப்படும் ; உயிர்க்கு
அங்கம் இல்லை ; அதனால்தான், நாற்பொருளா
கிய
நான்மறைக்கும் அங்கங்கள்
என்பன,

முப்பாலுக்குரிய

ஆறு என்பது,

“HET Wop

ஆறங்கமானாய்'' என்று திருமுறை அருட்குரவர்
அருளிச் செய்ததன் கருத்தியைபு இங்கு நினைவு
கூரப்படும்.

திருக்குறள் அகச் சரன்று மறை:
இத்தகைய வேத வேதாங்கமாகிய

குறள் என்னும் நான்மறை

வரே ஓரு

காலத்தில் இயற்றிய

உலகுக்குக்

வின்றிப்

கிடைத்திருக்கிறது;

பல்லாயிர

திருக்

முதல் நூல், ஒரு
ஓரே

நூலாய்

சிறிதும் சிதை

ஆண்டுகளாக

நல்ல தமி

ழில் நிலைத்த தமிழில் ஆற்றலாய்க்கிடைத்திருப்

பதுடன்,

உலகப்

விளங்குகிறது!

பொது

ஆசிரியரே

மறையாகவும்

தம்

இங்கி

வாய் மொழி
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ம்றைத் தமிழ் யால்

அமைத்த

அகச்

சான்று

நூலாகவும்

திகழ்கின்றது.
உலகத்தில்
வேறு
எந்தப்
பழைய மறை நூலும் இத்தகைய அகச் சான்று
மறையாய் அமையவில்லை.
ஜனகர், யாக்ஞவல்கியர், கிருஷ்ண பர
மாத்மா,ரிஷபதேவர், புத்தர், கிறித்து, முகமது
முதலிய

யன

அறவுரைச்

எனப்படும்

மரபு வழி

செல்வர்

பலரும்

அருளி

உரைகள், வாய்மொழிகளாக

வெளிப்பட்டன என்பர்; திருவள்ளு

வர் தமிழ் மறை அத்தகைய தன்று ; திருவள்ளு
வரே

இயற்றிய

அகச் சான்று மறை !

திருக்குறளின் தனிச்சிறப்பு :
மேலும்,
பன்மொழி

இங்கே

எடுத்துக்

அருட்குரவரின்

காட்டப்பட்ட

உலக

வேதங்கள்

சல்லாவற்றிற்கும் திருக்குறள் பழமை மிக்கதா
யும் பொதுமையுடையதாயும்
திகழ்கின்றது.
அதோடு அது, வாழ்க்கை முறையில் அமைந்த,
இயற்கைத் திருமறையாகவும் இலங்குகின்றது;
வாழ்க்கை முறையிலும், ஆசிரியரின் வாழ்க்கைக்
குறிப்பும் அவரைப் பற்றிய எவ்வகை யுண்மை
யும் நிகழ்ச்சியும் தின த்தனையும் விரவாததாய்,
மாந்தர்
எல்லாருடைய
நல்வாழ்க்கைக்கும்
பொதுவில் உரிய ஒப்புயர்வற்ற நாகரிகமான
அடிப்படை
மங்கலக்
கருத்துக்கள்
மட்டும்

நிறைவாகப்

பொருந்தியதாய் ஓங்கி

விளங்கு

நாகரிகமும்

உயிர்ப்பும்

பழமையை

ஆராய,

அது தமிழின் பழமையை ஆராய்வதைப் போல்
உள்ளது,
இப்போது
நமக்குக் கிடைத்திருக்
சூம் தமிழ்ச்
செல்வங்கள்
எல்லாவற்றிற்கும்
திருக்குறள், முந்துருரலாகப் பழமை காட்டிச்
செல்கின்றது. திருக்குறளின் பழமையை ஆரா
யும் ஆசிரியரிற் பெரும்பான்மையோர், அது,

கிறித்துவின் தோற்றத்துக்கு முந்தியது என்

னும் முடிவில் ஒருமைப்பாடு கொண்டிருக்கிறார்
கள். கிறித்துவுக்குமுன் எவ்வளவு காலம் முந்
தியது என்பதில், பலர் பல கருத்துடையவராய்
இருக்கின்றனர்.
காரணம்,
கிறித்துவின்

தோற்றத்துக்குப்பின் வரலாற்றுக்

கருத்துக்

கள் ஓரள வு செப்பங் கொண்டிருப்பது போல்,
அதற்கு முன் அவை அமையாமையே ஆகும்.
மிக நீண்ட பழமையில் அச் செப்பம் காண்பது

அரிதென்பதையும் அறிஞர் அறி.ந்தேயிருக்கின்

செல்வாக்கும்

கொண்டிருப்பதானால்,

திருவள்ளுவர் தோற்றத்திலிருந்தாவது தமிழ
கத்தின் வரலாற்றையேனும் செப்பம் காண்ப
தில் உலகம் வெற்றி காண .முடியும். என்று
கருதலாம்.

தீட்டப்படுத்தப்பட்ட “பாரத' காலம்:

கிறித்துவுக்கு முந்தியது, நமது நாட்டின்

வரலாற்றுச் சிறப்பமைந்த மாபாரதம் என்னும்
இதிகாசம் ! இருக்கு முதலிய வேதப் பாடல்களை

ஒரு முறைப்படுத்தி வகுத்தளித்ததனால் (வேத

வியாசர்'எனச் சிறப்புப்பெயர்பெற்ற முனிவரே,
பாரதத்தின் ஆசிரியருமாவர்- இகனால், இவர்
பாரதம், (வியாச பாரதம்: என்றுங் கூறப்படும்.

“இருக்கு முதலியவற்றை

வகுத்த வியாச முனி

முதலிய

கருத்துக்களும்

வரே பாரதத்தையும் இயற்றின தாலும், இருக்கு
வேதங்களின்

வேதங்களின்

திரமூம்

ஆராய

முக்கியமும்

தலைமையுங்

வெனப்படும்

திருக்குறளின் பழமை :

றனர்.

களில், தமிழும் தமிழிலக்கியங்களும், தமிழரும்,
தமிழ்

உண்மைகளும்

கின்றது !

திருக்குறளின்

ஆயினும்,
கிடைத்த
வரையில். வரலாற்
றமைவுகளை வைத்துக் கொண்டு மேன்மேலும்
ஆராய்ந்து செல்வது, நன்மையே பயக்கும்;
கடமைச்சிறப்பைக் காட்டுவதோடு, இம்முயற்சி
யுடையார்.
இகழ்ச்சியடையாதபடி
திருவினோ
ஆக்குதலும் உறுதியே ; அங்ஙனம் முயன்றால்,
உலகத்திற் காணக்கூடிய பழமைக்குரிய சான்று

முடிபாகிய

அவ்

உபறிடதங்களின்

'அவ்வுபநிடதங்களின்

பிழி

பகவத் கீதையும், வேதாந்த சூத்

பாரதத்தில்

விரவியிருப்பதனாலும்,

பாரதத்தை ஐந்தாம் வேதமென்றும் சொல்வ
துண்டு
ஆகவே,
இருக்கு முதலிய வேதங்
களின் பாகுபாடுகள், உபநிடதங்கள், கீதை,
வேதாந்த சூத்திரம் முதலியவற்றின் காலங்கள்
பாரதம் இயற்றிய வியாச முனிவரின் காலத்தை,
(கி. மு. 5102) சூழலிட்டுக்கொண்் டிருக்கின்
றன
என்பது
துணியப்படும்.
சமஸ்கிருதத்தில்
வால்மீகி முனிவர் ஆதி கவி என்ற, போற்றப்
படுவதனால் அவரியற்றிய இராமாயண ம்வியாச
பாரதத்திலும் பழமையுடையதாகக் கருதப்படு
கிறது.
வியாச முனிவர் இருக்கு முதலிய வேதங்

களை வகுப்பதற்கு

முன், ஆதியூழியின் அநீ

தத்ததே
தொல்காப்பியம்
தோன்றியதென்று
நச்சினார்க்கினியர்
கூறுகின்ருர்,
(தொல்,
எழுத்து, பாயிரம்; கற்பியல், 4); ஆதலால்
அடுத்த
ஊழியின்
நிகழ்ச்சியில்
வைத்துக்
கூறப்படும் இராமாயண த்துக்கும் தொல்காப்
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திருவள்ளுவர் நினைவு மலர்

பியம் பழமையுடையதென்று தெரிந்துகொள்
ளலாம்.
தொல்காப்பியம்
இடைத்
தமிழ்ச்

சங்கத்துக்கு இலக்கண நூல் என்று களவியல்
உரை கூறும். தொல்காப்பியர்க்கு ஆசிரியர்

தவர் என்பதும், களவியல் உரையில் வரும்
கணக்குப்படி
அக்காலம் இற்றைக்கு 75900
ஆண்டுகட்கு முற்பட்ட தலைச்சங்க காலத்தின்
இறுதியும் இடைச் சங்க காலத்தின் தொடக்க

அகத்தியர்; இடைச் சங்க காலத்திலும் பொதிய
மலையில் விளங்கியவர் என்ப.

முமாம் என்பதும் விளங்கும்.

காகந்தியும்

இக் ககந்தன்
காலத்துக்கும்
அதாவது
தொல்காப்பியர்
கர்லத்துக்கும்
முற்பட்டது
திருக்குறள் என்பதை, மணிமேகலையின் ஆசிரி
யர் சாத்தனார்,
ககந்தன் காலத்து
மருதி
யெனும் ஓரு மாதுக்குத்
“தெய்வந் தொழா

காவிரியும்:

அகத்தியர்,

ஓருகால்

தெற்கு

நோக்கிப்

புறப்பட்டபோது
''கங்கையாருழைச்
காவிரியாரை
வாங்கிக் கொண்டு”
என்று

அவர்

கின்றது.

வரலாற்றில்

காந்தன்

ஒரு

என்னும்

சென்று
வந்தார்

குறிப்பு

சோழ

வரு

மன்னன்

ஒருவன்,
ககநீதன்
என்னும்
தன்
மகணத் தன் சார்பில் அரசாளும்படி

வைப்பு
செய்து

விட்டுக் குடகு சென்று தங்கியிரு ந்த காலத்தில்,

இந்த அகத்தியர் குடகு மலையில் வந்திருப்பது
தெரிந்து அவருடன் பழகியிரு ந்து, அவர் உதவி
யால்
காவிரியைச் சோழ நாட்டில்
தோற்று
வித்து நிலவச் செய்தான் என்று மணிமேகலை
(பதிகம் 9-14) குறிக்கின்றது.

காவிரியாறு கிழக்கே பெருகி வந்து கட
லோடு கலக்கத் தொடங்கியபின், அதற்குமுன்
HS
கடல்முகத்தில்
*ககந்தன்?
பெயரால்
*காகத்தி?
என்னும் பெயரில் இருந்த ஊர்,

காவிரிப்பூம்பட்டினம் என்று பெரிய நகரமாக
ஓங்கியது. அது, ககந்தன் ஆட்சியின் கடைசி
காலம்;

அதாவது

களின்

காலமாய்

மேகஸையில்

வயது

வந்த அவன்

இருந்த

பினள்௯ா

தென்பது

வரும் குறிப்புக்களிலிருந்து

கிறது.

மணி
தெரி

மேணிமேகலை, சிறைசெய் காதை),
இதனால், ககந்தன், தொல்காப்பியர், அகத்
தியர் என்போர் காலத்திலேதான் காவிரியாறு

தென்னாட்டில்

தோற்றமுற்றுப்

பெருகியதென்

பதும், இவரெல்லாம் ஏறக்குறைய ஓரே காலத்

ககந்தன் காலத்தில் திருக்குறள் அறிவுரை:

அள் கொழுநற்
பெய்யு மழை''
அறிவுரையாக

றொழுதெழுவாள் பெய்யெனப்
என்னும் திருக்குறட் செய்யுள்

எடுத்துக்காட்டப்பட்டது

துப்

பொது

மக்களிடமும்

பேசும்படி

அவ்வளவு

எளிதில் எடுத்துப்

பெருகிய

வழக்கிலும்

வேத மதிப்பிலும் வழங்குவதற்குத் திருக்குறள்
ககந்தன்

காலத்துக்கும்

யும் பெற்றிருத்தல்

எவ்வளவோ

திருக்குறள் காலம்:
திருக்குறள் என்னும் தமிழ்
மறையின்
காலம் இற்றைக்கு 7500 ஆண்டுகளுக்குப் பிற்
பட்டதன்று
என்பதும்,
அதற்கு
முன் சில
நூறு ஆண்டுகளேனும் கூடுவது பொருந்தும்
என்பதும், ஆதலால் ஒரு குத்து மதிப்பாகப்

பார்த்தாலும்

இப்போது

வழங்கி

ஆண்மையற்ற

இடத்திலே

வரும்

வழக்கை
நினைந்து திருவள்ளுவர் ஆண்டு
7995 என்று குறிப்பது தமிழ்நூற் குறிப்புக்
களுக்கு ஓத்துவரும் என்பதும் துணிந்து
கொள்ளுதற்குரியன.

பொதுமறை,

மறைத்

தமிழாகிய

யாதலும் இனிது

பெண்மையும்

என்று தொடங்கும்

பிறன்மனை நயப்பவனை ஆண்மையற்றவன்
 என்று
ஆண்மையின்மை பெறப்படவே
அவன்
பெறுவது
பெறப்பட்டதாகும்,

இப்

இதனால் உலகத்தின் ஆதி மறை
விளங்கும்.

பேராண்மை

“: பிறன்மனை நோக்காத பேராண்மை'”

பழமை

வேண்டும்.

ஆடவனும் பெண்ணும் கூடி இன்பம் பெறுவதற்கு முதன்மையா
க வேண்டப்
பெறுவது
ஆண்மை,
அஃதற்றவன் எவ்வாறு
பெண்மையைச்
சுவைத்தல்

இயலும்?

என்று

கூறுங் குறிப்புக் கொண்டு அறிந்து கொள்ள
லாம் (சிறைசெய் காதை 89-01).
அக்காலத்

அழித்து

விடுகிறது.

வள்ளுவன் உள்ளம்

வரையறுத்துப் பேசுகிறது.
இன்பம் இல்லை என்பதும்

மு, அண்ணாமலை, எம். ஏ.
(வள்ளுவர் சணித் தன்மை, 04)

86,

திருவள்ளுவர் நினைவு மலர்

என்ற செய்யுளில் “குடியியல்! என்று

பிரித்தே

குறிக்கப்பட்டுள்ளது.

அவ்வாறிருக்க,
பரிமேலழகர்
மட்டும்
குடியியல்? என்று தனியாகக் காணாததற்குக்
காரணம், குடிமக்களைப்பற்றிக் கூறும் தனிப்
பகுதி வடமொழிப் பொருள் நூல்கள் எதிலு

மில்லாததே யாகும்.

அருத்த

சாத்திரத்தில்,

(நட்பின்
இறுதி அதிகாரமாகிய மருந்து
என்பதோடு கூல் முற்றுப்பெறுகிறதெனலாம்.
குடிமக்களைப்பற்றித்
தனியாக
சாணக்கியர்
கூறவில்லை. ஆனால் *நாடு' என்று ஒரு தனி
இயல்
அவர்
வகுத்துள்ளார். வடமொழி
நூற்களின்
உரைகண்ட

அடிச்சுவடுபற்றி
பெரும்பாலும்
பரிமேலழகர்,
அவை கொண்ட

நூற்பிரிவினையையே
லும்

கண்டார்.

தாம்கண்ட

“இறை

திருக்குறளி

மாட்சி "யின்

முதற்

குறனிலேயே “குடி” என்பதை வள்ளுவர் ஐர்
தனி உறுப்பாகக் கொண்டுள்ளதை ஆய்ந்
தாரில்லை.

இயல்

வள்ளுவர்

*நாடு'

வகுக்காது போகவே,

நாட்டையே

குறிக்கிறது;

என்று

“குடி
அல்லது

தனி

என்பது
“நாடு”

என்பது *குடி£யையும் குறிக்கிறது என்று
கொண்டுவிட்டார்.
பின்னர் மருந்து என்ற

அதிகாரத்துக்குப் பிறகு. திருக்குறளில் “ குடியி

யல்” என்ற ஐன்றனைக்
தனியே
எதிர்ந்த
போது, அதற்கு இடம் வகுக்க அறியாராகி,
துழிபியல்'

என்று

ஐதுக்கி

உரை

கண்டு

விட்டார்.
குடிமக்களும் அரச உறுப்புக்கள் ஆறனுள்
ஒன்றே
என்பது தமிழ் வள்ளுவரின் தனிக்
கருத்து.
குடிமக்கள் எப்படி
வேண்டுமானா
லும். இருக்கட்டும், அரசியல் வாழ்வு சிறந்து

விடும் என்று வள்ளுவர் கருதினரில்லை. குடி
_ மக்கள் தக்கவராயிருத்தல் வேண்டும், அவர்

கள் அரசியலில் ஒத்துழைத்து ஓர் அங்கமாக

இயங்கவேண்டும், அப்பொழுதுதான்
அரசி
யல் சிறக்கும் என்ற நுட்பம் அறிந்தவர் வள்
ளூவர். குடிமக்களை இணையாது நடைபெறும்
அரசியல்,

நல்லாட்சியே

ஆயினும்

நிறைவு

பெற்ற
ஆட்சியாகாது.
உறுப்புக்குறைவு
பட்ட உடலே யாகும்.
அதிலே
மக்களின்
விளைத்திறம் விளங்காது)
ஆர்வம் பெங்
காது; பொருள் வளம் பெருகாது.
அண்மையிற்
கெனியா
குடி
அரசு
உரிமையைப் பெற்றது. அது தருணம் அதன்

தலைவர்

ஜோமா

கெனியட்டா தம் மக்களுக்கு

விடுத்த வாஜொலிப்பரப்பில் கூறுவார்: **கெனி
யாக் குடி அரசு என்பது நாம் அதை எதுவாக
உருவாக்கு கின்றோமோ அதுவாக இருக்கும்.
நாம் ஓரு புதுச் சமுதாயத்தைப் படைக்கின்
றோம்.
அதனை எவ்வாறு'
என்பதைப்
பொறுத்தது

உருவாக்குகிறோம்
மட்டுமல்ல
அது;

எவ்வாறு நாம் நடந்துகொள்கிறோம் என்ப
தையும் பொறுத்ததாகும்'' என்றார். குடிமக்கள்
எவ்வாறு
நடந்துகொள்வது
என்பதைப்
பற்றிக் கூறுவதே வள்ளுவரின் :குடி'யியலு
மாகும்.

நிலையான அரசியல் வாழ்வுக்குக் குடும்பம்
என்ற உணர்வும் பற்றும் மக்களிடையே வலுத்
திருக்கவேண்டுமென்று

கின்றார்.

பிறப்பா

குண

நலங்கள்

பற்றி

இன்று

சர்ச்சை

வள்ளுவர்

௨ ருவாக்குகின்றது

விஞ்ஞான

நடக்கின்றது.

நம்

என்பது

உலகில்

பெரும்

வள்ளரவரோ,

பொக்கும் எல்லா உயிர்க்கும்
கின்றார்;

கருது

வளர்ப்பா. எது.

என்று

பிறப்

கூறிவிடு

ஆனால்,

₹*இற்பிறந்தார் கண்௮ல்ல இல்லை,
செப்பமும்

சானும் ஒருங்கு.”

[இயல்பாகச்

சன்கின்றபோது,
பிறப்பைச்
சிறப்பாகக்
கருதுவதாகத் தோன்றுகின்றதே என்ற ஐயம்
எழுகின்றது.
உண்மையில்
பிறப்பும்
சூழ்
நிலையும்
பிளந்து
பிரிப்பதற்கில்லை. நல்ல
குடியில் பிறப்பது நல்ல சூழ்

நிலையில்

பிறப்ப

தாகும்.
அந்தச்
சூழ்நிலையே
செப்பம்,
நாணம் போன்ற குணங்க&£த் தோற்றுவிக்

கும் பொழுது,

அது

பிறப்பால் வந்ததா சூழ்

நிலையால் வந்ததா என்று எவ்வாறு பிரித்தறி
குணங்களை
பிறப்புக்
வது?. சூழ்நிலை
அமைக்கின்றது; பின்னே, அந்தப் பிறப்புக்
குணங்கள் சூழ்நிலையில் வளர்கின்றன.

பிறந்ததும் முதலில் அமைந்த

சூழ்நிலை

குடும்பம். அதுவே, ஓருவஸது குணத்தொட்
டில். கூடும்ப உணர்வு
இல்லாதவன் பட்டி
மாடு போன்று

திரிந்து,

கயவனாக

வாழ்வான்.

இளமையிலேயே நல்லசூழ் நிலைகள் அவனுக்கு
வாயாது

போகவே,

அவன்

கட்டுப்பாடு

என்

பதை உணராதவனாகி, மேவன செய்து ஒழுகு
வான். மேவன செய்து
ஒழுகும் மக்களைக்
கொண்ட
இரு சமுதாயத்தில் அமைதி நில
வாது. குடும்பப்பற்று
என்பது
சிறுவயதி
லேயே தளிர்க்காதவனுக்கு நாட்டுப் பற்றும்
பிறவாது. அவனுக்கு எதிலும் கவலை என்

குறளும் குடிமக்களும்
பதே பிறப்பதில்லை.
“நெஞ்சத்து
அவலம்
இலர்'' என்கின்றார் வள்ளுவர். “தண்டனைக்கு
அஞ்சி

நடப்பவர்களே

அடங்கி

நடக்கும்

அல்லாது,

பழக்கம்

அறத்துக்கு

அ௮வரிடையே

தோன்றாது.
அப்போது ' நாட்டில்
கோல்
ஆட்சியை
அவர்கள் வலிய

கொடுங்
அழைக்

கின்றோ

குடும்பக்

ராகின்றார் . அவர்களுக்குக்

கட்டுப் பாட்டில் வரும் அடக்கம் பிறப்பதில்லை.
எதையும் அடக்கமாக வையாது,
பறையடிப்

பதே தொழிலாகக் கொண்டு திரிவர்
குடும்
பச்சூழ்நிலையில்
வரும்
அன்பு,
இரக்கம்,
கனிவு
போன்ற
நற்பண்புகள்
காணாதவ
ராகவே,

விடுவதே

யென்றுகொள்வார்;

உயிர்

போராடி

எதிர்த்துப்

அதை

செந்நெறி

காக்கும்

உரிமையைக்

ஓட்டார்பின்

அல்லாது,

சென்று, இகழ்வாரை இச்சஃம்பேசி, எப்படியும்

விதிரார்”.

இந்த ஆண்மை
உணர்வுடைய
குடிகளைக்
கொண்ட
நாட்டிலேயே
அரசியல் வாழ்வு

ஈர்ங்கை

செய்யாச்,

கின்றனர்.

அச்சம் கொண்ட

அச்சத்துக்கும்

மனிதர்

ஆனா

உரிமை

வாழ்க்கைக்கு உரியவராகார்.
அடிமைகளாகி
விடுகின்றார். “*விற்றற்குரியாராகி'” விடுகின்றார்

ஏன்று, அன்று அடிமைகளை வாங்குவதும் விற்
பதுமாயிருந்த பழக்கத்தை வள்ளுவர் குறிப்
பிடுகின்றார்.
இதனால்
தான்
பாரதியாரும்
அச்சமில்லை

அச்சமென் பதில்

லையே” என்பதை நமது உரிமை மந்திரமாக
முழக்கக் கூறினார்.
அடிமை
மக்களிடையே
அரசியல் நல்வாழ்வு முகிழ்ப்ப தெவ்வாறு2
ஆகவே, தல்ல குடிமக்கலைத் தோற்றுவிக்க
நல்ல குடும்ப மரபுகள் வேண்டும். ஒழுக்கம்,
வாய்மை,

வந்தகாலை,

பிழியக் கொடுக்கும் குணம்
விடுகின்றார்.
வண்மைக்கு

வணக்கம்

“அச்சமில்லை,

துயர்கள் எத்தனை வந்து தாக்கினாலும், நெறி
யில் திரியாத நிலைவேண்டும். இங்ஙனமாகிய
குடிமக்களே உள்ளத்து உரன்படைத்தவர்க
ளாவார்கள். அவர்களாலேயே மனித உரிமை
காப்பாற்றப்படும். தமது மானத்துக்கு இழுக்கு

வாழ்வுக்கே
அடிமை
வாழமுயலும் சூழ்ச்சி,
கொண்டுய்க்கும். உரிமையை விற்றுப் பெறும்
அதனால் வரும் வாழ்வும்
எருவும் சிறக்காது.
-இருதாழ்வே.
அதனிலும்
சாதலே
நன்று,

அவர்கள்

கரும்பு போல்,
படைத்தவராகி
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நாணம்,

செப்பம்,

நகை,

ஈகை,

தழைக்கும்.

உள்ளுவதெல்லாம் உயர்வு உள்ளலும்,
செய்வதெல்லாம் செயற்கரிய செய்தலும் நல்ல
குடிமக்களின் (பெருமை!

எனப்படும்

மற்றோர்

இலட்சியமாகும். இஃது அவனவன் கருமத்தி
னாலே
. வருவதல்லாது,
பிறப்பினாலோ,
பதவியினாலோ வருவதன்று.
மேலிருந்தும் மேலல்லார் மேலல்லர்;
கழல்லார் கழல் லவர்.”
[கீஜிருந்தும்

கடமைகள்
வேற்றும்

அனைத்தையும்

சான்றாண்மைக்

சரிவர

குணம்

நிறை,

நல்ல

குடி

மக்களது அணிகலம். அங்ஙனம் கடைமைகளை
நிறைவேற்றுகையிலே, அன்பு, பழி நாணுதல்,

இன்சொல், இகழாமை, பண்புடைமை, பணிவு

இரக்கம், ஓப்புரவு, வாய்மை,

சால்பு,

நல வகளெல்லாம் சிறக்கச் செயலாற்ற வேண் :
டும். இன்னாசெய்தார்க்கும் இனியவே செய்யும்

இவற்றையெல்லாம்

தாய்ப்பாலோடு

இந்த
புகட்டவல்லது நல்ல குடும்ப மரபு.
மரபினைப் பேணுவதே
சமூக முன்னேற்றத்
துக்கு ஓவ்வொரு குடும்பமும் செய்யும் அடிப்
படை முயற்சி என்பது வள்ளுவர் கருத்து.
அத்தகைய

யில்,

குடும்ப

எத்தனையோ

மரபினைப்

பேணும்

இடையூறுகள்

நெறி

நேர்ந்

தாலும், அவற்றிற்குக் கொள்கலமாகாது, ஆள்

விளைமையோடும் ஆன்ற அறிவோடும் குடி
மக்கள் செயல்பட வேண்டும் என்று “குடி

செயல்

வகை”யில்

அடிக்கோடிட்டு

நினை

வுறுத்துகின்றார்.
நல்ல குடிமக்களுக்கு வேண்டிய தலையான
குணம் மானம், இதனை அன்றாட வாழ்க்கை
யில் மேற்கொள்ளும் வீர உணர்வு எனலாம்.
பேராண்மை"
என்பார் வள்ளுவர் இதனை.
சூழ்நிலைகள் எவ்வளவு மாறுபட்டாலும், வெந்

பெருந்தன்மை

பணிவு

போன்ற

வேண்டும்.

(மக்கட் பண்பு, குடிமக்களுக்கு வேண்டும்

மற்றோர்
இன்றியமையாத
குணம்.
நல்லுறவு செழிக்க, எல்லோர் மாட்டும்
செவ்வியராயிருத்தல்

வேண்டும்.

சமூக
எளிய

அவரவர்

இயல்பறிந்து அதற்குத் தகுந்தவாறு ஒழுகு

தல் வேண்டும்.
எவரையும்
இதுவே அறிவினுள் அறிவு.
" பழிபாவங்களுக்கு

அஞ்சி

இகழ்தலாகாது.
காணும்

குணாம்

குடிமக்களுக்கு
வேண்டும்.
பிறர்க்கு வரும்
பழியையும் தமக்கே
வந்ததாகக் கொண்டு
தடுக்க முற்படும்
வேண்டும்.

மென்மைக்

இதுவே,

குணம்

மிகுதல்

மரப்பாவைக்கும்

தனுக்குமுள்ள வேறுபாடு.

மனி

திருவள்ளுவர் நினைவு மலர்
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இந்தக்
குணா நலங்களேல்லாம்
களுக்கு
வாய்க்கப்பெற்றால்,
சமூக

சிறநீது,

சமூக

வாழ்வு

தங்கு

வனல்லன்; மனிதனே;

குடிமக்
உறவு

நிஸக்குக்

உடையவர்

தடையின்றி

சமூக அமைப்பே

காரணம்.

ஆகவே

இல்லாதவர்க்குப்

அந்த

செல்வத்தை,

பகிர்ந்தளிக்கும்

இழுக்கெடுத்துச் செல்லும். அரசியவில் உரிமை

உணர்வுவேண்டும்.

பேணப்பட்டு வாழ்வு சிறக்கும். இவையெல்
லாம் அறவுணர்வால், குடும்பச் சூழ் நிலையில்
செழிக்க வேண்டும் பயிர்கள். அறத்தால் நிலை
பெறவேண்டும்
சரூகச் சட்டங்கள்.
அறத்
குரல் நிலைபெறும் சட்டங்களே உறுதியாக

துண்ணாது பணத்தைச் சேோத்துவைக்கின் றவர்
கள் நிலத்துக்குப் பாரமாகவே முடிவார்கள்.
அவர்களது செல்வத்தால் சமுதாயத்துக்குக்
கேடு விளையுமே தவிர, நன்மை இல்லை.
அது

அரசியலைக் காச்கவல்லன.
நிலையாக
சமூக
வாழ்வை நெறிப்படுத்துவன. அரசியல் சட்டங்

இறத்தும்கூட

கமட்டும்

தம்பி,

அறச்

மறக்க நேரிட்டால் நல்ல,
OMT YE ஏற்படாது.

சட்டங்களை
நிலையான

நடுஷரில்

அவ்வாறில்லாது,

நச்சுமரம்

பழுத்தது

அவர்களுக்கு

பகிர்த்

போன்ளாகும்.

நிம்மதி

கிடை

யாது? பேயாய்ப் பிறந்து ஊருந்துவார்கள்.
இறுதியில் அவர் பொருளைப் பிறர் கொண்டு
செல்வதும் உறுதி.

மக்கள்
அரசியல்

அரசாங்கத்தின்

கடமைகளும்

குடிமக்க

* இத்தக் குண தலங்களோ டு, சமூக வாழ்வு
சிறக்க, பொருளாதார அமைப்பும் ஏற்றதாக
இருக்கவேண்டும்.
உழவுக்கு என்றும் சமுதா

வற்புறுத்தப்படுகின்றன.

வள்ளுவரே

களுடைய

அந்தக் கடமைகளை

மம்

ஆற்றுவதற்கு

முதன்மை

கொடுக்கவேண்டும்.

ஞரூடைய

சமுதா

உரிமைகளுமே

இன்று

கடமையையும்,

வேண்டும்

அரசியலில்

குடி௰க்

அறவழிச் சார்ந்த

ஆகவே,

குண நலன்களையும்,
அந்தக்
குணநலன்கள்
தழைத்தற்குவேண்டும் சமூகப்பொருளாதாரச்
சூழ்நிலைகளையும் வற்புறுத்திப் போனார். அர
சாங்கம் வேறு, குடிமக்கள் வேறு ; இன்று மற்ற
துக்கு எதிரானது. கிளர்ச்சி செய்தும், வாது

துணை

செய்தும், புரட்சி செய்தும், குடிமக்கள் அரசாங்

செய்தல் வேண்டும். வறுமையைக்கண்டு அஞ்சு

கத்திடமிருந்து தங்கள் உரிமைகளைப் பெற
வேண்டுமென்ற
திலைமையில்
இன்றைய

யத்தேருக்கு

உழவர்கள் அச்சாணி

போன்ற

வர்கள்.
அந்த
உழவு
நல்லமுறையில்
தொழில் நுட்பத்திறன் சிறக்கச் செயல்படுதல்
வேண்டும்.
உழவு சிறக்காத நாட்டில் நிலை
யான

அரசியல் வாழ்வு

வேரிடாது.

குடிமக்கள் அனணவருமே

உழவருக்குத்

கின்ற மன நிலை குடிமக்களிடையே பரவவேண்

டும் வறுமைஇன்னாதது, மறுவுலகுக்கும் இன்னா

உலகின் அரசியல் நடவடிக்கைகள்
அமைந்
துள்ளன. குடிமக்களும் அரசாங்கமும் ஓன்று;
அரசியலில் உரிமைகள் உள்ளனபோல். குடி

தது என்ற உணர்வு பிறக்க வேண்டும். அத்த
வறுமையை மக்களிடையே இருந்து போக்கு
வது தமக்குரிய கடமையாகும் என்ற உணர்வு
குடிமக்கள் அனைவர்க்கும் தோன்றுதல் வேண்
டும். அதுபோலவே இரத்தல் இழிவு என்று

மக்களுக்குக் கடமை பளூம் உள்ளன.
அறவுணர்ச்சியாலும்,
அமைப்பாலும்,

உணர்ந்து, அந்தப் பழக்கத்தையும் ஒழித்தல்

வேண்டும்.

கடமை

வேண்டுமென்று

இரந்தும்

நம்மை

உயிர் வாழ

வைத்தவன்

இறை
a

சந்தி

அவற்றை

பொருளாதார

செய்து

an

குறளின் புதைஏபாருள்
இல்வாழ்வின் சிறப்பில் வள்ளுவப்

மலை,

பேராசானுக்குள்ள

இல்லறம் வேறு, துறவறம் வேறு.

யென்று கருதுவது புல்லறிவான்்மை.

கொள்ள

வேண்டும் என்று வள்ளுவர் கருதுவராயினார்.
தென் றமிழில்
உண்மையைத்
என்றுமுள்ள
வள்ளுவர்
அறிவனார்
உரைக்கவந்த
உலகுக்கு
என் பதை மறக்கலாகுமோ 2

இது சமூகத்தில் குடிமக்கள் அளை

வருக்கு முரிய

ஏதுகப்

ஆனால் அவை

ஈடுபாடு

தவம் வேறு, வாழ்வு வேறு.

இரண்டும் கீரியும் பாம்புமாகப் பகைத்துக்

கொண்டு

எல்ல.
தவமும் வாழ்வும் இணைந்து செயல்பட
பொருள்.

வெள்ளிடை

ஒன்றுக்கொன்று

பகை

ஆனால் அவை

நிற்கும் கருத்தோட்டங்க

முடியுமென்பதே குறளின் புதை
ஏஸ்,
[வள்ளுவன்

இராமகிருஷ்ணன்.
சண்ட

வாழ்வியல், 50)

ர ய்பொடட்கானிவிஸா

திருவள்ளுவர்.

ay

[கழகப் புலவர் திரு. ப. இராமகாதபிள்ளை]
இவர் நெல்லை மாவட்டத்தைச்
சேர்ந்த
குலசேகரன்பட்டினத்
(தில் 1890 இல் தோன்றியவர்.
தரமே தமிழ் பயின்றவர். பள்ளி
யாசிரியராகச் சிலகாலம் பணி
யாற்றியுள்ளார்.

கள் மூலம் வழங்கு வருருர்.

|

திருக்குறளில் ஆழ்ந்த புலமை...

யும் பற்றும் கொண்டவர்.
பல
இடங்களில் திருக்குறள் வகுப்
புக்கள் கடத்தியும் சமயச் சொற்
பொழிவுகளில்
ஆங்காங்கே

இலங்கைக்குச்

குறட்

சென்று
வாணிபத்தில் கிறிது
காலம் ஈடுபட்டி ருந்தார். 1946

ஆம் ஆண்டுமுதல்

கழகத்தில்

பணியாற்றி வருகின்றார்.

தமிழ்

இலக்கியம்,

சைவ

இலக்கணம்

கருத்துக்களை

எடுத்துக்

கூறியும் குறள்நெறியைப்பரப்பி
வருகிறார்... இவர் வள்ளுவர்மீது
கொண்ட பற்றின் காரணமாக

இவர்தம்

இல்லத்திற்குத்

: ்

* இரு

என்றே
பெய ௨.
இவர் குறள். a
ரமைத்துள்ளார்.
நெறி பரவவேண்டுமென
அம
ராது உழைத்து வருபவர்.

வள்ளுவரகம் i

சித்தாந்தம் அ௫யவற்றைக்
கற்றுத் துறையபோகியவர். தாம்
பெற்ற
இத்தாந்த
சாத்திரப்
பேரறிவைச் சித்தாந்த வகுப்பு

SHE

தமிழர் தொன்னெறி உலகப் பொதுநெறி
என்பது
தொன்று
தொட்டு
இன்றுகாறும்

தெரிகின்றது.

இருவழக்கிலும் நின்று நிலவும் அமிழ்தனைய
மெய்ம்மையால் அனைவரும் தினைத்துணையும்
ஐயமின்றி
அறியலாம்.
இவ்வுண்மையிளை

ஞம்?

முணரலாம் :

சிறப்பின்கண்,

_ பென்னும்.
ome

கடைக்கோட் காலை -

யேமஞ் சான்ற

மேற்கண்ட

நன்கெடுத்து
பொதுமறையாம்

திருக்குறள்

தனித்தமிழ்த் திருமா
மெய்ம்மைகளை

கிழவனும் கிழத்தியும்

சிறந்தது பயிழ்றல்

இறந்ததன் பயனே.”
--தொல். பொருள்-௪௬௯௨

முறைகளாகும்.
விரிவாக

epee

தனித்
அற

அவ்விலக்
இலக்கியம்

இலக்

இலக்கியத்தின்

வாயிலாக வன்றி வேறு

எவ்வாயிலாக

அறிதல்

கூடும் 2? இஞ்ஞான்று

திருக்குறளே

அணுகி

ஆய்வோர் அனைவர்களும் இலக்கியச் சான்
க்
நாடாது
இம்மியும்
நினை
தி. நி--18

துவன்றி

யறம்புரி சுற்றமொடு

தனித்தமிழ் |

ஓதுகின்றது.

ன்

மக்களொடு

எனப்

சிவன்

முறை நுவலும் இலக ளை மாட்,
கணத்துக்கு முற்றும் பொருந்திய
கண

வேறென்

**காமஞ் சான்ற

பொது
உலகியலாம்
இவ்
எனப்படுவன்.

அவனே
இறைவன்

விரண்டனையும்
தமிழ்ப்

நீர்கடக்க

திருக்குறள், ௩௫௮.

சிவன் எனினும் செம்பொருள், அன்பு,
சிறப்ப் முதலிய திருப்பெயர்களாற் கூறினும்
விழுமிய முழுமுதல்வன் இயல்பாகும்
ஒன்றே.

மந்திரம்

ட

செம்பொருள் காண்ப தறிவு.””

௮. போற்றித்திருவகவல்(௧௬௮௪-ட.

படுவன்.
நிலையில்

புணையின்றி

seபிமப்பென்னும் பேகைமை: நீங்கச் சிறப்

“தன்னா டுடைய சிவ0ள போற்றி
எர்நாட் டவர்க்கும் இரைவா போற்றி.”

தன்னிலையாம்

அது

துணையேயாம்

:

முடிபானு

திருமாமறை

வரும் தனித்தமிழ்த்

உன்னும்

.

பயிற்றுவோர் சிவனடியாராவர்.

இவர்தம் பல்வேறு நிலைகளை
திருத்தொண்டர்
லாரும்

இம்மெய்யடியார்கள்

காணலாம்.
ஊரும்,

வர
மெய்ம்மை
புராணத்துட்

நாடும்

இகந்து

செல்லும்

இருந்திலர்.
மறப்பித்துத் தம்மை
மலங்களின் வீம்க்குஞ்
சிறப்பில்லார் தந்திறத்துச்

சேர்வை

அமப்பித்துப்

இல்லும்,
அயல்

திருவள்ளுவர்

நினைவு

பத்தர் இன த்தாம்ப்

** ஒது௪சம யங்கள் பொருள்

பரனுணர்வி னாலுணரும்
மெய்ச்தவரை மேவா வினை.”
--சிவஞானபோதம்,க௨. ௨-௪,

சிறப்பில்லார்-- அன் பில்லார்.
மாவோ
டொத்து
மக்களுருவில்
களாய்
மிகப்

நிலையின்றிக்
பழங்காலத்து

பாடும்

மன்னர்வழி

மலர்

உணரும்

உளபலவும் இவற்றுள்

்

யாதுசம யம்பொருள் நால்
யாதிங் கெள்னின்
இதுவாகும் அதுவல்ல
தெலும்பிணக்க தின்றி
நீதியினான் இவையெல்லாம்

மாக்

காட்டில் திரிந்துவந்த
மாந்தர் நிலைக்

யொழுகும்

கட்டுப்

கட்டுப்பாடும்,

மதக்கட்டுப்பாடும்
இல்லாதிருந்திருத்தல்
கூடும். சிறிது சிறிதாக வளர்ச்சி எய்திவருங்

காலத்து இவ்வகைக் கட்டுப்பாடுகள் உண்
. உரகி வளர்ந்து வந்திருக்கும் மெய்ம்மையினை
வரலாற்று
முறைமையின்
வைத்துக் காண
லாம்.
இந்நிலையில்
திருவள்ளுவ நாயனார்
பொருவருஞ் சிறப்பினர்.
அவர் ஒருமதமும்
சாராதவர் என்று கருதினால் கட்டுப்பாடு ஏற்

காதவர் என்றாகுமன்றோ ?

கட்டுபாடேற்காத

வர் கட்டுப்பாடு விதிப்பது எங்ஙனம் பொருந்
தும்?
பின் என்னையோ எனின் ? எச்சமயத்

துடனும் பிணக்கங் கொள்ளாது இணக்கங்
கொண்டு வாழும் சமயத்தவர் திருவள்ளுவர்
என்பது பெறப்படும், மாந்தர் நிலை - சமுதாய
Ba.
்
இது

பெயர்

பள்ளி முதல்வர்

பெருது

ஒரு

கடந்து

தின்று
எல்லா
வகுப்புடனும்
பிணங்காது
இணங்கித்
துணையாய்
நின்று
நடந்தும்

நடத்தியும் வருவதனோ டொக்கும்.
யில் திருவள்ளுவ
ஆனால்
சார்பிற்

பென்னும்

அந்நிலை

நாயனார் சமயங்கடந்தவர்.
கலந்தவர்.
சார்பு “சிறப்

இவ்வுண்மை
சித்தாந்தசைவம்.
டுணிவே
வரும் திருவாசகத் திருப்பாட்டானுணார்க ;
உம்பர்கட் கரசே ஓழிவற நிறைந்த
யோகமே க௭ம்றையேன் தனக்கு

.வம்பெனப் பழுத்தெள் குடிமுழு தாண்டு
வாழ்வித்த

மருந்தே

0சம்டபாருட் டுணிவே €ருடைக் கழலே

பிடித்தபத்து,
௪.

மேலும் இப்புகழ்நூல் போன்றே பொருள்
நூலாம்
காண்க:
1.

சிவஞான

சித்தியார்

அல்தும் பசலுமாய்,

ஆதலினான் இவையெல்லாம்
அருமறையா கமத்தே

அடங்கியிடும் அவையிரண்டும்
HITTER

-

por hie.”

-திவஞானகித்தியார் ௮. ௨-௩,
* தொன்மைத் தமிழர்தம் சீரியகொள்கை'?
உலகம், உயிர், உடையான்
என்னும் முப்

பொருள்

உண்மையின்

செப்பாகும்,

௬, ௪௮.

கூறுவதுங்
இ,

இம்

மூன்றணயும்
முறையே
பாசம்,
பச, பதி
எனவும், சிறை (தளை), உயிர், இறை எனவும்

வழங்குப.
உலகம்
: பாங்கருஞ் சிறப்பிற் பல்லாற் op gpd
நில்லா வுலகம் புல்லிய நெறித்தே.”
தொல்,

பொருள்,

௪௮

நில்லா தவற்றை நிலையின என்றுணரும்
புல்லறி வாண்மை கடை,”
.இருக்குறள்,

நில்லாத

௩௩௫,

உலகியல்பு

சண்டுநிலை

யாவாழ்க்கை

அல்லேனென் றறத்துறந்து
சமயங்க ளானவமாு்றின்
நல்லாறு தெரிந்துணர
நம்பரரு
கொல்லாமை

ளாமையினால்
மறைந்துறையும்

அமண்சமயம்

செல்வமே சிவபெரு மர்னே

எம்பொருட் டுன்னைச் சிக்கெனப் பிடித்தேன்.
எங்கெழுர் தருளுவ இனியே,!?

௮.

காண

செம்பொருட்

செம்பொருள்.!'”

வாழ்வற

ஒரிடத்தே

கின்றதியா தொருசமயம்
அதுசமயம் பொருள் நால்

வகுப்பினாலும்

எல்லாவகுப்பும்

நால்கள்

ஓன்றோடொன் ரெரொவ்வாமல் .

குறுகுவார். '”
௮௬௨,

அப்பர்-௩
௪,

உயிர்
₹எல்லா உயிர்க்கும் இன்ப மென்பது
தானமர்ந்து வரூ௨ மேவற் மாகும்.”
.
டுதால். பொருள், ௨௨௨

செம்பொருட்டுணிவினர்
மன்னுயி ரோம்பி அருளாள்வாற் இல்லென்ப
தின்னுயி ரஞ்சும் வினை,”
திருக்குறள்,
(அவையே

தானே

யாயிரு

௨௪௪,

வினையில்

போக்கு வரவு புரிய ஆணையின்
நீக்கம் இன்றி நிற்கும் அன்றே.”
இனஞானபோதம், நா.ற்பா - ௨,

உடையான்

இருக்குமரு

ளைப்புரி யாப்பொன் னம்பலத்தெம்
முடியும் வண்ணம் முன்னின் றே,”
Carder மூத்ததிருப்பதிகம்-௪.

₹-பூதிபசு பாசம் எனப்பகர் மூன்றில்
பதியினைப் போற்பசு பாசம் அனாதி
பதியினைச்

சென்ற ணு

—40,

௧௫௯.

ஐளியால்

ஞாயிற்றின்

இருள் மடங்குவது

யின்முன் அகவிருளாகிய ஆணவமலம்

மடங்கி
விட்டு

ஆருயிர்களை

கொண்ட

அகலும்.

அகலவே

அவ்வுயிர்களுக்குப்

என்னும்

பெயரும்

நீங்கும்,

பசு

என்னும்

பசு

பிணிப்பினால்

ஆணவப்

புற

கிருவருளொளி

அடிமை

பெயர்

ஏற்பட்டது.

அப்பிணிப்பு அகலவே அப்பெயரும் தீங்கும்.
பெயர்
அடிமையென்னும்
நீங்கா
நீங்கவே
இஃது அழுக்ககன்ற ஆடை வெள்
ஓங்கும்.
ஸாடையெனப் பெயர் பெறுவதோ டொக்கும்.
அவ்வளவேயன்றி ஆருயிர்கள் ஓரு ஞான்றும்
இவ்வுண்மை வருமாறு :
அழியா.
ஒன்றென்ற

தொன்றேகாண்

ஒன்றே பதிபசுவாம்
ஒன்றென்ற நீபாசத்
தோடுகாகாண்--ன் றின்றால்
அக்கரங்க ஸளின்றாம்
அகர வுயிரின்றேல்
இக்ரெமத் தென்னு மிருக்கு.”?
--இவஞானபோதம்,
இப்

பொருளுண்மையினை தீ

௨- ௧௬௨
திருக்குறள்

எவ்வாறு ஒதுகின்றது எனக் காண்பாம் ₹---உடையானுண்மை

:

உயிர் பன்னிரண்டனுள்

அகரம்

உடை

யானுக்கு ஓப்பாகும். ஏனைப் பதினோர்
உயிர்
களும் திருவடிப்பேறு
பெற்ற உயிர்களுக்கு
ஓப்பாகும்.
மெய்யெழுத்துக்கள் உடல் உலகு
களுக்கு ஒப்பாகும்.
உயிர்மெய்
யெழுத்துக்
கள்
உடலோடு
கூடிய
உயிர்களுக்கு
ஒப்

மெய்

யெழுத்துக்கள்

வன்மை,

வுண்மை

மலப்
இவ்

வருமாறு.

"மூன்று திறத்துள்ளாரும் மூலமலத்
துள்ளார்கள்

காப்பசு பாசம்

போன்று

அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆநி

தோன்றலர் தொத்துள்ளார் துணை,”
எஇருவருட்பயன்,

இற்பசு பாசம் நிலாவே."

பசுநிலாது:
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களன் முதற்றே உலகு.'!--- திருக்குறள் 5:

கும்.
மென்மை
உயிர்மெய்கள் ஒரு
பிணிப்புடைய உயிர்களுக்கு ஒப்பாகும்.

மூடியா முதலே என்கருத்து

பதியணு

2

மென்மை இடைமை என மூவகைப் பாகுபாடுக
ளஞுடையன.
அவற்றுள் வன்மை
உயிர்மெய்
களெல்லாம்
மும்மலப்பிணிப்புடைய
உயிர்
களுக்கு ஐஓப்பாகும்.
இடைமை உயிரமெய்கள்
இருமலப் பிணிப்புள்ள உயிர்களுக்கு ஒப்பா

இருப்பதானால் அடியேனுன்
நடுவுள்

௪,

பாகும்."

உடையா ஸூன்றன் நடுவிருக்கும்
உடையாள் நடுவுள் நீயிருத்தி
அடியே னடுவுள் இருவீரும்
—
அடியார்

திருவள்ளுவர்

“டமய்ஞ்ஞானந்

௬௩:

சானே

விளையும்விஞ் ஞானகலர்க்
கஞ்ஞான

அச்சகலர்க்

கக்குருவாய்--மெய்ஞ்ஞான்ம்
பின்னுணர்த்து மன்றிப்

பிரளயா கலருக்கு
மூன்னுணர்த்துர் தான்குருவாப் மான்.”
.
--இவஞானயபோதம், ௮. ௨-௪

* ஆறிபகவள்!? ஆதி-காரணன்.
பகவன் 2
பகுத்துக்
கொடுப்பவன்.
காரணன்
- விளை
முதற் காரணன். (நிமித்தகாரணன்). பகவன்-

பகுத்துக் கொடுப்பவன்.

எனவே

ஆதியாகிய

பகவன்.
ஆதியாகிய
அறிவாற்றலையுடைய
பகவன்.
ஆதிசத்திக்குத் தன் மெய்யில் ஒரு
கூறு பகுத்துக் கொடுத்த
பகவன்.
(மாதிருக்
கும் பாதியன்.) ஆருயிர்கட்கு உலகு
உடல்
வினைகளைப்
பகுத்துக் கொடுக்கும்
பகவன்,
அவ்வுயிர்கட்டுச் செவ்வி
வருவித்து அவற்

றைத் தன் திருவடியிற் சேர்த்துத் தன்னுடைய
மாறாப் பேரின்பத்திணை
என்றும்
பகுத்துக்
கொடுக்கும் பகவன் முதலிய சிறந்த பொருள்
படும் தனித்தமிழ்ச் சொல்லென்ப.
இம்மூதற்
குறளால் கடவுளின் உண்மையும் தன்மையும்,
முன்மையும்;,

நன்மையும்,

வண்மையும் குறிப்

பான் வகுத்துணர்த்தப்பட்டன.
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திருவள்ளுவர் நினைவு மலர்
கடவுள் தானே

வீளங்கும் பேரறிவினன்.

ஆகுயிர்கள் கடவுள் விளக்க வீளங்கும் சிற்றறி
வின.
அறிவு ஒன்றே நிலை வேறுபாட்டால்
அன்பும் ஆற்றலுமென முன்னும் பின்னுமாய்

இருதிறப்பட்டு

மூன்றாய்

வழங்குப.

அன்பறிவாற்றலெனப்படும் (இச்சை
கிரியை).
அப்பேரறிவே அவன்றன்

திருஉ௬.

அவை
ஞானம்
மாருத்

அது வருமாறு:

புக்கொள்வர். அவ்விருப்பு வெறுப்புக்கள் தந்
தநயம்பற்றி வருவன.
விருப்பு வெறுப்புக்களி
லாத்தன்மை
அருட்டன்மையாகும்.
அவர்
செய்யும் செயலனைத்தும்
பிறர்பொருட்டே
யாகும்.
இத்தன்மை
ஆருயிர்களின் பாற்
காணப்படும்போது அன்பு என்று சொல்லப்...
படும்.

௪. “ளேண்டுதல்வேண்

ந்ற்ருள் தொழாஅர்

வாலறிவன் -- மாசணுகா
பேரறிவினன்.

எணின்.””

இயற்கைத்

தூய
-

மூதற்றிருக்குறளால்
கடவுள் உண்மை
சொல்லப்பட்டதுடன் அன்பே வடிவாகிய அவ
காது தன்மையும் கூறப்பட்டது.
இரண்டாத்
திருக்குறளால் அவன்றன் அறிவு கூறப்படவே

எஞ்சிய ஆற்றல் மூன்றாந்திருக்குறளால் கூறப்

படுகின்றது.
அன்பால்
நினைப்பவர்
உள்
சத்தே அவர்
நினைந்த வடிவத்துடன்
விரைந்துசென்று திருவருள் கொடுத்து இன்
புறுத்துவன் என்னும் உண்மையும் இதன்கண்

கூறப்படுகின்றது.

அதனால் கடவுளின் வடிவ

மும் ஈண்டே பெறப்படும்.

விருப்பு வெறுப்புக்கள்
ஆணவ
மலப்
பிணிப்பினால் ஏற்படுவன. இவற்றால் செய்யப்
படும் செயல்கள் நல்வினை தீவினை

இயக்கிவருவ

துடன் அவ்வுயிர்கள் காதன் மிகுதியால் கைகூப்

பித் தன் திருவடியினைத் தொழுது

வழிபடுதற்

பொருட்டுத் திருவருளால் திருவுருக் கொண்
டருளுகின்
றனன். இஃதுஅவன்றன் முடிவிலாற்

தலைப் புலப்படுத்தும்.

அவன் கொள்ளுந் திரு

வுரு நம்மனோர்க்கு அவனால் அமைத்துத்தரும்

மாயாகாரியம் போன்றதன்று.
ஆனால் அது
திருவருட் காரியமாகும். அத்திருவுருவினைக்
கண்டுகளித்து வழிபடுவதால்
அள வில்லதொரு
பேரின்பம் வழிபடுவார்க்கு உண்டாகும். இம்
முறையான் நோக்கின் முதன் மூன்று திருக்
குறள்களாலும் கடவுளின்
உண்மை
அறிவு
இன்பமென்னும் உயர்வற உயர்ந்த Dwr Bev
உணர்த்தப்பட்டன.
மேலும் அன்பு
அறிவு
ஆற்றல்என்னும் முப்பண்பும் ஈண் டே அமைத்

துள்ளன.
இனி,
அவனுடைய
*குறைவற
திறைந்த””பெரு நிலையும் “கோதிலாஅமுதாம்”?
தனி நிலையும்

நான்காந் திருக்குறளால்

ஒன்றையும்

செய்யானாகவே
அஞ்ஞான

இறைவன் ஆருயிர்சளின் பொருட்டு உண்

இயைந்து

எனப்படும்.

இத்தகைய இருவினைக்கு ஈடாகப் பிறப்பு இறப்
புக்கள் மாறிமாறி யுண்டாகும்.
இவ்விருவினை
நீக்கத்தாலேயே பிறப்பு நீங்கும். திருவடியிற்
சேர்வதாகிய சிறப்பு ஓங்கும். திருவருட்டுணை
யால் இருவினை நீங்கினாரால் இயற்றப்படுவன
“இறை பணி” எனப்படும்.
தனித்தமிழ் ஆகமம்
அருளிய மெய்கண்ட தேவ நாயனாரும் இதனை
வருமாறு ஓதியருளினர்.
இனி இறைபணி வழுவாது நிற்க என்றது.”
சிவஞானபோதம், ௧0-௨-மேற்கோள்.
“அவனருளாலல்லது

௬, 'ம்ஜர்மிசை ஏகிஐன் மாணமி சேர்ச்தார்
கிலமிசை நீடுவாழ் வார்.”
.

ணின்றுணர்த்தி

டாமை

்
இலாளடி சேர்ந்தார்க்
கியாண்டும் இடும்பை இல.!*

௨, கற்றதனால் ஆய பயனென்கொல் வாறறியள்

ஓதப்

படுகின்றன. குறைவுடையாரே விருப்பு வெறுப்.

கன்மம் பிரவேளியா
வாகலான். ஏது,

இறைபணி நிற்பார் இடையறாது அவன்
ஐன் பொருள்சேர் புகழை ஐதிக்கொண் டுருகி
நிற்பர். அவன்றன் மெய்ப்புசழைத் தொகை
யாக
விளக்குவன
தனித்தமிழ்
மந்திரமாம்
“சிவயநம? என்னும் திருவைந்தெழுத்து, வகை
நால்வர் நம்பிரான், மூலர் அருளிய தனித்

தமிழ்த் திருமாமறை முறைகள்.

விரி, திருத்

தொண்டர்புராணமும் எஞ்சியதிருமுறைகளும்.
இறைவன் பொருள்சேர் புகழ்புரிந்தார் மாட்டு
இருளும் விளையும் சேரா எனவே புகழுக்குரிய
இறைவன்பால்

லாமே

அவை

சேரா

என்பது

சொல்

பெறப்படும்.

்

இ. *-இருள்சேர் இருவினையும் சேரா இறைவன்
பொருள்சேர்

புகழ்புரிந்தார் மாட்டு.”

இருள் எனினும் பாசம் எனினும் ஐன்றே.
இறைவன்றன் திருவருட்குணங்கள் எட்டனுள்
ஐந்தாவதாக வரூவது *இயல்பாகவே பாசங்

களி னீங்குதல்'” ஐ.ந்தாவதாகிய

ளின்கண் இக்குறிப்பு

இத்திருக்குற

வருவது காண்க.

. இரு

செம்பொருட்டுணிவினர் திருவள்ளுவர்
ளஞூண்மை கொள்ளும்,
எத்த நெறியும் தொன்
, மைத்தமிழர்தம்
நன்மைத் திருநெறியேயாம்.
. மேலும் இவ்விருஞுண்மையினைத் திருவள்ளுவ
நாயனார் வருமாறு
விளக்கியருளுகின்றனர்.
அவை

சள வென்னும் காரறி வாண்மை அளவென்லும்
ஆற்றல் புரிஈ்கார்க ணில்,”

திருக்குறள், ௨௮௭.
பொருளென்னும்

கார்-இருள்; மயக்கம்.

பொய்யா

விளக்கம் இரளறுக்கும்
எண்ணிய தேயத்துச் சென்று.

செல்வப்பொருள்
கிய ஆணவப்

-.ஏடுக..

புறஇருளாகிய

பகை

இவ்வுண்மை வருமாறு:
“நிறைமொழி மாந்தர் பெருமை நிலத்து
மமழைமொழி காட்டி விடும்.'£- திருக்குறள் ௮. *
நிறைமொழி மாக்தர் அணையிம் ளெர்ச
மமைமொழி தானே மக்திரம் என்ப?
தொல். பொருள்-௪௯௦
“சு ழிந்தகங்கை தோய்ந் ததிங்கட்

மெய்ப்பொருள் அகவிருளா

பகையைப்

போக்கும்.

விளக்கு இறைவன்றன் பொருள்சேர்புகழ்.
இருள் ஆணவவல்லிருள்.
்
“வினையின் நீங்கி விளங்கெ

டொல்லராகல்

லிதழி

சறிந்தசென்னிச் சைவவேடஙக்

*விளக்கற்றம் பார்க்கும் இரளேபோல்
கொண்கன்
மூயக்கற்றம் பார்க்கும் பசப்பு,
1௧௧௮௬.

அறிவின்

தாளிணைத்தைம் புலனும்
அழிர்தசிக்தை அநீதணாளர்க்
கறம்பொருளின் பம்வீடு

மொழிந்தவாயான் முக்கணாதி
மேயது. முதுகுன் றே,”

இதுவே
சம்பந்தரே

—5.Qa-&.

மந்திர நான்மறையாகும்.
*எனதுரை

ஞான

தனதுரையாக'”

என

முனைவன் சண்டதுமுதஜூ லாகும்.”
தொல். பொருள்-௬௪௯,

வும், “ஆணை நமதே'' எனவும் திருவாய் மலர்த்
தருளினமையும் மேலதனை வலியுறுத்தும்.

முதல் நான்கு திருக்குறள்களானும் பதி

ஓழுக்கதநெறி நிற்பார் அழிவிலா ஆருயிர்
மாந்தரே யாதலின் இவ்வாரறுவதன்கண் பசு

யுண்மை
கூறப்பட்டது.
ஐந்தாவது
திருக்
ஆரு
குறளால் பாசவுண்மை கூறப்பட்டது.
கூறப்படு
பசுவுண்மை
திருக்குறனால்
வது

கின்றது.

ஐந்தாவது திருக்குறளில் இருளும்

இருவினையும் கூறப்பட்டன.
எஞ்சிய மாயை
இவ்வாருந் திருக்குறளால் கூறப்படுகின்றது.
அதுவே பொறிவாயில்.
௬.

வெளிப்படுவதே மெய்ம்மறையாகும். அம்மறை
யிற் கூறப்படுவனவே பொய்தீர் ஒழுக்க நெறி
கள்.
அவற்றை
மேற்கொள்பவரே
செம்
பொருட்டுணிவினர்.
அவரே
திருவள்ளுவர்

வகுத்த மெய் ந்நெறியை எய்திய மேலோராவர்.

வருமாறு:

யினைப் போக்கும்.
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பொறிவாயில்
நெறிகின்றார்

ஐந்தவித்தான்
பொய் இர் papas
நீடுவாழ் வார்.

பொதி உடம்பின்௧ண் அகத்தும் புறத்
துங் காணப்படும் கருவிகள். பொறியினை நல்
வழிப் படுத்தல் அவித்தல். ஓழுக்கம்: உலகியல்
ஒழுக்கமும்,

வீட்டியல்

ஓழுக்கமும்

என இரு

ஓருதலையாகப்
இரண்டற்கும்
வகைப்படும்.
பொறியடக்கம் வேண்டும். இறைவன் திருவரு
திருமேனியில் மெய்முதலிய
ளாற்கொள்ளும்
பொறிகள்

காணப்படும்.

அவை

அருள்மய

மாதலின் இயல்பாகவே அவை நல்லவாயின.
அவனடியார்க்கும் பொறிகள் அருளால் அவிக்
:மெய்யடியார்கள் வாயிலாக
கப்பட்டனவே.

வுண்மை

காண்க.

ஏழு, எட்டு, ஒன்பது, பத்து ஆகிய நான்கு

திருக்குறள்களாலும் முறையே

இறைவன் றன்

அளப்பருந்தன்மையும், ஆற்றலும், அருளும்,

அருட்குணமும்,

அடிச்சேர்த்தலும்

அருளிச்

செய்தனர்.
௪. தனக்குவமை இல்லாநாள் தாள்சேர்ந்தார்க்
-

மனக்கவலை

உவமை

மாற்ற

கல்லால்

:

லரிது.

இல்லாதான்

என்பதனால்

அளப்

பருந்தன் மை பெறப்படும்.
௮.

அறவரழி அந்தணன் தாள்சேர்ந்தரர்க் கல்லால்
%
பிறவாழி நீரீத லரிது.
அறமும்

அந்தண்மையும்

உடைமையால்

ஆற்றலும் அருளும் பெறப்பட்டன.
கோளில் பொறியின் குணமிலவே
௯.
எண்குணத்தான்
தலை.
தாளை வணங்காத்

oh

திருவள்ளுவர் நினைவு மலர்
எண்குணங்கள் )

௧.

இறையன்

தன்வயத்தனாதல்

குறளிலும்,

காரணன்

௨. வாலறிவன் என்பதனால் கதூயவுடம்பும், ௩.

ஏகினான் என்பதனால் ஓருவர் உணர்த்த வுண
இயற்கை

ஒதியருளப் “

முடிப்போன்

அல்லது

ஒடுக்கு

தாந் திருக்குறளில் இறைவனடி என வருவது

இன்மையானும் தன்வயமுடைமை பெறப்படும்.

உணர்தலால்

சொல்லும்

வோன் என்னும் பொருளில் இறைவன் எனப்
பத்த௩ந் திருக்குறளிலும் வந்தமையுங் காண்க,
மூன்றாந் திருக்குறளில் மாணடியென வரு
வது ஒருமல முடையார் அடி சேருங் குறிப்பை
யும், நான்காந் திருக்குறளின்கண் இலானடி
என்பது இருமலமுடையார் குறிப்பையும், பதீ

நிறுத்தி, அழித்து, மறைத்து, அருளி இயைந்

ராது தானே

என்னும்

பட்டமை
காண்க. தங்குவோன். : என்னும்
பொருளில் . இறைவன்
என
ஐந்தாந்திருக்

௨. குரயவுடம்பினனாதல் ௩. இயற்கையுணர்
Amar.
௪. முற்றுமுணர்தல் ட, இயல்
பாகவே
பாசங்களினீங்குதல்
௬. பேரரு
ளுடைமை எ. முடிவிலாற்றலுடைமை ௮. வரம்பி
லின்பமுடைமை. என்பன.
௧. ஆதிபகவன் என்றதனால் தானே உல
,குயிர்கட்குக்
காரணமாய்
Bon | aed,
தியக்கும் இயல்பினாலும் தனக்கொரு

'

உணர்

மூன்றுமலமுடையார்

குறிப்பையும்

வாகும். . இவற்றை
நினைவுகூர்க?

வரும்
=

குறிப்பன

வெண்பாவால்.

வும் ௪. வேண்டுதல் வேண்டாமை
இலான்
என்பதனால் குறைவிலா நிறைவு பெறப்படுத

ஆண்டான்

லின்

பண்டவுயிர்ப்பன்மைபுகல்பலர்பால்-ரீண்டவிறை.
ஒன்று பிறப்பியல்மற் ரொன்றுசிறப் பாமடி மூன்
ரறொன்றுமுயிர் மூவகையாம் ஓர்.

முற்றுமுணர்தலும்

டு.

இயல்பாகவே

பாசங்களினிங்கி நிற்றலால் பாசம் இன்மையும்
௬, தான் இயல்பாகவே

பாசங்களினீங்கி நிற்ப

'தன்றிப் பாசங்களோடுகூடிய ஆருயிர்களை அப்

,பாசத்தினின்று நீக்கித் தன்திருவடி நேசத்தி

- லாக்கிப்
'ஓழுக்க

பேரின்பம் நுகர்விக்க விழுப்பமிக்க
நெறிநூல்"
தோற்றுவித்தருளலால்

பேரருளுடைமையும்,

௭.. தனக்குவமையில்லா

தான் என்பதனால் முடிவிலாற்றலுடைமையும்,
அறவாழி அந்தணன் என்றமையால் வரம்பி
லின்பமுடைமையும் குறிப்பாற் பெறப்படுதல்
காண்க.
ஆண்டான் ஒருவனே என்னும் உண்மை
அ திபகவன், வாலறிவன்! முதலாகப் பத்துத்
திருக்குறளிலும்
ஆண்பால் ஐருமையீற்றால்
ஓதி யருளப்பட்டமையால்
நன்குணாரலாம்.
ஆருயிர்கள்

பல

என்பது

*தொழாஅர்,

சேர்ந்

தார், வாழ்வார், சேர்ந்தார், புரிந்தார், நின்ருர்,
வாழ்வார், சேர்ந்தார், சேர்ந்தார், நீந்துவர்,
நீந்தார், சேராதார் எனப் பன்னீரிடங்களில்
“பலர்பால் ஈற்றால்

பகரப்பட்டமையிற் புலனாம்.

இறைவன் ஆருயிர்கட்குப் பிறப்பு நிலை
யாகிய கட்டுநிலையில் வேண்டுவ புரிந்தருளும்
உண்மை புலப்பட்ட ஐந்தாம் திருக்குறளில்
இறையன் என்னும்: சொல்
ஐதியருளப்பட்
“டமை காணலாம்.
அதுபோல் சிறப்புநிலை
யெனப்படும் ஒட்டு நிலையில் புரிந்தருளும் திரு
வடிப்பேறு குறிக்கப் பத்தாந் திருக்குறளிலும்
1.

:அருவுருவர்.” சவஞானபோதம்,

௭. ௩-௪.

(பல்கலை ஆ." வெப்பிரசாசம், ௧௩,
yy

‘hoon wb, Ragrahs Burt,

s.
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ஒருவனெனல்

இரண்டாந்

ஐயிரண்டாண் .
Lis HG Me er cor”

திருக்குறளில் நற்றாள்

என:

வருங் குறிப்பால் அறிவுப்படியினையும், ௪. தனக்
குவமை இல்லாதான் எனுங் குறிப்பால் செறி
வுப்படியினையும், ௮. அந்தணர்தாள் என்னுங்

குறிப்பால் நோன்புப் படியினையும்,
குணத்தான்தாள்
படியினையும்

என்னுங்

க. எண்

குறிப்பால்

சீலப்

எனவே

சீலம்,

குறிப்பனவாகும்.

நோன்பு, செறிவு, அறிவு என்னும் நன்னெறிப்

படி நான்கும் பத்தியின் மேம்பாட்டால் திரு
வருள் நினவோடு-முயன்று செய்யும் நற்றவ
நற்பணியாதல் புலப்பட முயற்சிப் பொருள்
தரும் தாள் என்னும் சொல் ஓதியருளப்பட்ட
வுண்மை
காண்க.
சீல முதலிய நான்கும்
முறையே,

சரியை,

கிரியை,

யோகம்,

ஞானம்

எனவுங் கூறப்படும்.

௩,.௪, ௪௦ ஆகிய மூன்று திருக்குறள்களி
லும் அடி மூன்றும் ௨, ௭; ௮, க ஆகிய நான்கு
திருக்குறன்களிலும் தாள் நான்கும்
கூறப்
பட்டமையால் எஞ்சிய ௪, ட, ௬.ஆகிய. மூன்று

திருக்குறள்களிலும்

முறையே

இறை, சிறை

உயிர் ஆகிய பதி பாச பசுக்களென்னும்
பொருள் உண்மை புலப்படுதல் காண்க,இறைவனை

வழிபட உள்ளம், உரை,

முப்

உடல்

என்னும்முப்பொறிகளும் அவனருளால் நமக்கு
அமையப்பட்டுள்ளன.
இவற்றுள் .உள்ளக்

செம்பொருட்டுணிவினர்

திருவள்ளுவர்

?

குறிப்பு மூன்றாந் திருக்குறளாலும், உரையின்
குறிப்பு ஐந்தாந் திருக்குறளாலும், உடலின்

நெறியினசே

களாலும்

திருநாவுக்கரசு நாயனாரருளிய திருத்தாண்
டகத் திருப்பாட்டு ஓன்றுளது. அது வருமாறு 5

குறிப்பு இரண்டு ஒன்பது ஆகிய திருக்குறள்
குறிக்கப்பட்டமை

காண்க.

சேர்தல் என்னும் சொல் இடைவிடாது

மேலும்

நினைத்

தல் எனவும்,
புரிதல் என்பது எப்பொழுதும்
சொல்லுதல் எனவும் பொருள் தருவன, மெய்,
வாய், கண், மூக்குச், செவி என்னும் அறிதற்
கரூவி
ஐந்தும் தலையில்
கண் இருப்பதால்
அக்குறிப்புப் புலப்படத்
தொழுகையின் பின்
வணங்கலும் கூறப்பட்டது காண்க.
மேலும்

செம்பொருட்டுணிவின் சீரிய முடிவாம் *தாடலை”
தனித்தமிழ் முழு

முதல் நான்கு முடிய இறையையும், ஐந்தாம்
திருக்குறன் சிறையையும், ஆறாத் திருக்குறள்
குறிப்பனவாகும்:

திருக்கோவில்

களில் முதலிடத்து வீற்றிரு ந்தருள்வது சிவக்

கொழுந்து
விடை

நடுவே

(இறை).

திரை (சிறை).
நந்தி

அடுத்துக்
(உயிர்).

காணப்படுவது

காணப்படுவது

இம்முறையானும்

திருக்

குறள் சித்தாந்த சைவமாஞ் செந்தமிழ் நன்
னெறியை உணர்த்தும் இயல்பு காண்க.
கடவுள் வாழ்த்து, வான் சிறப்பு, நீத்தார்
என்னும்
வலியுறுத்தல்
அறன்
பெருமை,
செறிவு,
பாயிரம் நான்கும் முறையே அறிவு,
நாற்படி
நன்னெறி
சீலம் என்னும்
நோன்பு,
களையும் உணர்த்துவனவாகும். துறவு, மெய்
யுணர்தல், அவாவறுத்தல் என்னும் மூன்றுமே
துறவற இயலுக்குள்ளன. ஏணைய முப்பது அதி
காரங்களும் இல்லற இயலுக்குள்ளன. Fi MA,
மூன்றும்,
அவாவறுத்தல்
மெய்யுணர்தல்,
சிறை நிலைகளைக்
முறையே உயிர், இறை,
துறவு,
நான்கு
பாயிரம்
குறிப்பனவாகும்.

மெய்யுணர்தல்,

அவாவறுத்தல்

சித்தாந்த
அதிகாரமும்
எழு
ஆக
சிறப்பியல்புகள் தேற்றுவன. ஏனைய

இருபத்தாறும்

யாவருக்கும்

பாடியருளிய

முன்னம் அவனுடைய

நாமங் கேட்டாள்

மூர்த்தி யவனிருக்கும் வண்ணங்

கேட்டாள்

பின்னை அவனுடைய ஆரூர் கேட்டாள்
பெயர்த்தும் அவனுக்கே பிச்சி ஆனாள்
அன்னையையும் அத்தனையும் அன்றே நீத்தாள்
அகன்றான் அகலிடத்தார் ௮சா ரத்தைச்
தன்னை மறக்தாள் தன் காமங் கெட்டாள்

தலைப்பட்டாள் ஈங்கை

தலைவன்

்

மூதல்
நூலாம்
சிவஞான போதத்தின்கண்
முதல்நூற்பா
இறையையும்,
இரண்டாம்
நூற்பா
சிறையையும்,
மூன்றாம்
நூற்பா
உயிரையும்
குறிப்பன.
அம்முறை போன்று
திருக்குறள் கடவுள்
வாழ்த்தின்கண்
ஓன்று

உயிரையும்

அவர்

கடவுள் வாழ்த்துப் பாட்டுக்கள் பத்தின் விளக்
கமாயும் பெறு பேரயும் அமைந்து விளங்கும்.

என்னும் குறிப்புப் புலப்படத் தாளரைவணங்காத்

். தலை என அருளினர்.
மெய்கண்டார் அருளிய

என்பது
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ஓத்த

மூன்று

சைவச்
நூற்று

பொது

இயல்புகள் விளக்குவன.

திருவள்ளுவ நாயனார் தொன்மைப்
தமிழ் நன்னெறியாம் சித்தாந்த சைவச்

பழந்
செந்

தாளே.”

—-5
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இத்திருத்தாண்டகத்தின்கண்,

சித்தாந்த

சைவச் சிறப்பியல்பின்படி ஆருயிர்கள் அணைத்
தும்
இறைவனையும்
இறைவனடியாரையும்,
உடல்,
அளைத்துயிர்களையும், உறையுள், உலகு,
உடைமைகளையும்.
இறைபணியில்
நின்று
முறையுறப்
பேணும்
பெற்றியால்
பெண்
ணெனப்படும்
பெருமை பெற்றதாகும்.
இவ்
வுண்மை,

கேட்டாள்;

ஆனால்,

மீத்தாள்,

கேட்டாள்,

கேட்டாள்,

அகன்றாள்,

மறந்தாள்,

கெட்டாள், தலைப்பட்டாள் என ஓன்பது இடங்
விணைமுற்றால்

பெண்பால்

களிலும்

டிருப்பதும்,

நங்கை

நன்கு பெறப்படும்.
தலைப்பட்டாள்

என்னும்
நங்கை

கூறப்பட்

எழுவாயாலும்

தலைவன் தாளே”

என்பதன்கண் காணப்படும் **தலைப்பட்டாள்”?
தலைப்பட்டான்??

நங்கை

தலைப்பட்டான்””

என்பதனோடுங்

இப்பத்தினையும்

தாகும்.

வாழ்த்துத்
பொருத்திக்

:*தலைவன்

கூட்டப்

பத்

திருக்குறள் கடவுள்

திருப்பாட்டுக்கள்.
காணவல்லார்க்குத்

ரின் தனித்தமிழ்த்

தாளே

பத்துடனும்
திருவள்ளுவ

திருநெறி எதுவென்னும்

அவற்றைச்
புலப்படாதிராது.
உண்மை
௧. தாமம், ஆகி
சுருக்கமாக விளக்குதும்:
பகவன், வண்ணம் வாலறிவன், ஆரூர் மலர்
(ஆருயிர்களின் தூய உள்ளத் தாமரை) பிச்சி

யாதல்

கிடைத்தற்கரிய

பெரும் பொருள்களி

னிடத்தில் பெருவேட்கை யண்டாதல். உலகிற்
விருப்பு
அளைத்துயிர்களும்
காணப்படும்
ஆனால்
உள்ளன.
வெறுப்பு உடையனவாகவே
ஆதிபகவன் மட்டும் விருப்பு வெறுப்பில்லாத்
அவ
திகழ்கின்றனன்.
சோதியாகத்
தனிச்

னிடத்தில்

உண்மையுணர்ந்தார்க்குப்

வேட்கையுண்டாதல்

இயல்பேயாம்;

பெரு

அம்

திருவள்ளுவர் நினைவு மலர்
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மூறையில்

வேண்டுதல்

இலானடி'க்கண்

பிச்சியானாள்.

பித்தி, பிச்சி, பேரன்பி,

காதலி

என்பன

ஓரு பொருள் குறிப்பன.
மெய்ம்மைக் காத
லுள்ளத்தவர்
தம்மால்
காதலிக்கப்பட்ட
'பொருளையின்றி வேறெதனையும் .விரும்பார்.

அம்முறையில்
அன்றே

“அன்னையையும்

தீத்தாள்”” என்பது

அத்தனையும்,

மருள்மலமாம்

அத்தனையும்
இருன்மலமாம்
அன்னையையும்

திருவருளால் ஐதுக்கித் தள்ளினள்.
ஆணவம்.

மருள் -மாயை.

ஆசாரம்”,
ஐம்பொறிவழிச்
பொதிகளைந்தையும்
தம்பின்
ளால் ஆக்கிக் கொண்டனள்.

இருள் -

*அகலிடத்தார்

சேறல்,
இப்
வரத்திருவரு
இதுவே ஆசா

ரத்தை அகலுதல். இஃது ஆரு ந்திருக்குறனால்
பெறப்படும்.

;

"தன்னை மறத்தல்'' தனக்குவமையில்லாத
பொருளைச்

சார்ந்தார்

மாய் நின்று தம்மை
முறையில்
தன்னை
ஏழாந்
prom

அப்பொருள்வண்ண

மறத்தல் இயல்பு. ௮ம்
மறந்தனன்.
இஃது

திருக்குறளால்
பெறப்படும்.
:*தன்
கெடுதல்''
உடலுக்கிட்ட
பெயரும்

உயிரென்னும்
பொதுப்பெயரும் நீங்குதல்,
மீளா ஆளாம் அடிமை என்னும் சிறப்புத்திருப்
பெயர் தாங்குதல், அறமுறையால் முன்னைய
நீங்கலும், அந்தண்மையால் பின்னைய தாங்க
லும் பெறப்படும். இதுவே எட்டாந்
திருக்
குறனின் கருத்தாகும். “*நங்கையாகத் தலைப்
படுதல்”?
திருவருளால்
அடிமைச் செவ்வி
வாய்த்தல். அதுவே :“சிறப்பென்னும் செம்
பொருளின்” எட்டு வான்குணமும் எய்துதல்,
இஃது ஐன்பதாந் திருக்குறளால் பெறப்படும்.
“தலைவன்தாள்
தலஸைப்பட்டாள்
நங்கை?
என்பது திருவருளால் இறைவன் திருவடிக்

கண் ஐன்ராய் வேறாய்

உடனாய்ப் புணர்ந்து,

மீனா ஆளாய்ச் '*செங்கணவன்பால்,
திசை
முகன்பால், தேவர்கள்பால், எங்குமிலாததோ

ரின்பம்'?

துய்த்துப்

இவ்வுண்மை

பெருவாழ்வு

பத்தாந்

எய்துதல்.

திருக்குறளால்

நன்கு

பெறப்படும்.

இரண்டாம்

அதிகாரம்

மூன்றாம்

வேண்டாமை

“*வாள்சிறப்பு,?

இஃது
அவ்வப்போது
அளவறிந்தூட்டும்
திருவருளாற்றலை
நினைவூட்டும் நீர்மைத்து,
அதனால்
அவ்வதிகாரம்
கடவுளைவிட்டு நீங்

காக் கவினுடைய
வனப்பாற்றலாம்
களைக் குறிப்பதாகும்,

மலைம

அதிகாரம்

(நீத்தார்

பருமை.”

இஃது அத்திருவருளாற்றலின் பொருவரும்
பெருந்துணையால்
உலகு
உடல்களின்
உண்மையுணர்ந்து அவற்றிற் பற்றுக்கொள்
ளாது

அவற்றை

உடைமையாகவும்

தம்மை

அடிமையாகவும் யாண்டுங் கொண்டுள்ள சிவ
பெருமானின் திருவடிக்கண் பற்றுக் கொண்டு
அவற்றைக்

கடந்தும்

அவற்றுடன்

ஐட்டி

வாழும் பெரியார் பெருமை கூறுவது.
அவர்
களே பத்தராய்ப் பணிவாரும், பரமனையே
பாடுவாரும்,

காரு'மாகிய
முறையே

சித்தத்தைச்

சிவன்பாலே

சிவனடியாராவர்.
“வணங்குதல்,

இம்

புரிதல்,

வைத்

மூன்றும்
சேர்தல்
'*

என்னும் சொற்களால்
கடவுள் வாழ்த்தில்
ஓதப்பட்டமையான் விளங்கும். நீத்தார்-கடந்

தவர்; துறந்தவர்; நீந்தினவர்.
நான்காம் அதிகாரம் “அறன்வலி யுறுத்தல்.?

அறம் - அறுத்தல், பிறவியறுத்தல்.
துணையாக

அதற்குத்

நிற்பதே இல்வாழ்க்கை,

அதனைக்

கூறுவதே அவ்வதிகாரத்தின் உட்கோள்.
முறையால்

பாயிர

நான்கும்

இம்

சித்தாந்த

விளக்கும் திறம் காண்க,
இந்
நான்கும் முறையே அறிவு, செறிவு நோன்பு,

சைவத்தை

சீலம்'' என்னும் நன்னெறி நாற்படியின் நயம்

நவிலுவதுமாகும்.
வள்ளுவனார் தங்கடவுள் வாழ்த்துமப்பர்
(Cp ait er nau cit

உள்ளுதமிழ்ப்

பரவுமொத்த

இவ்வனைத்தையும்

லோர்.

வருமாறு

கூர்க?
Sr et cre
ar

சிலமுதல்

நாற்படியாம் சாற்றுமூன்
ருள்முதல்வன் மாயைவினை
ஆணவமரம்--கேள் உயிராம்
ஆண்டகுரு ஓப்பில்லான்
அநீதணன் எண்குணவன்
பூண்டவனே ஆவிப் புணை,
உண்மையறி வின்பம்
உடையான் உஞற்றுகிலை
கண்மைமலம் மாயைவினை
காதலுயிர்--நண் ணுமுயிர்

முப்பொறியாம் செய்யுமிறை
மூவா வழிபாடாம்
செப்பு சிவப்புணையாம் பத்து,

நிளைவு
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- requirement of a king oraruler is that he ©
Tiruvalluvar, who gave his monumental
should be just and be prompted by a sense of
early
the
in
”
kkural
‘‘Tiru
d
treatise entitle
ie
22923
fair play and integrity.
century before the Christian era, had anoble
conception of kingship. In several places, where
Tiruvalluvar has laid great emphasis on the
kingship is talked about, that concept is found
He wants rulers to —
righteousness
of kings.
it
r
Whethe
.
general
in
applicable to the State
ruler

examine

all

cases thoroughly

that rules, he should have the welfare of the
requirements and
The
subjects at heart.
_ qualifications for a king. postulated in Tirukkural are found applicable to the Head ofa
Republic like our
Democractic
sovereign

without

any

predilections

is a king

country,

that rules

India.

orit isa democratic

The Head

of the State should

be capable of planning, acquiring, preserving
According to Tiruand distributing wealth.
valluvar, fearlessness, liberality, wisdom and
perseverence are traits which no king should
lack.

The Head

ofa State should not

procras-

tinate things but should take immediate steps
to decide about matters engaging his attention
A benevoand should be an erudite scholar.
be able
will
tongue
sweet
a
has
lent ruler who
A
s.
subject
his
of
homage
the
nd
to comma
ruler, again,

should be easily

should not be prone to use
One
expressions,
palatable

தி. ௪18

accessible

and

harsh and unsalient
other

and

properly

—

or prepossessions

and to be unique in rendering justice without_
fear or favour. Sometimes, it would look as _
though Tiruvalluvar
has been paradoxical. For —
instance, in one place he has commended the

enforcement of justice

without fear or favour.

~

In another place, in the chapter relating to
‘Kannottam’ (On kindliness), he has stated —
that a man without kindliness though he has
eyes would not in reality be treated as having
eyes proper ; aman without kindliness of heart
is a great burden to the earth. It would thus
seem paradoxical to underline the idea Offend
kindliness in one place and the idea of enforce- —
ment of justice in another place.

But, actually,

my

Tiruvalluvar has been very careful in pointing _
out that the way of success of aruler lies inthe

happy blending of justice and kindliness.
instance,

in verse 578, he has stated that

For
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world belongs to the ruler whois capable of
showing mercy without adversely affecting
justice.
In those days, when the notion of kingship covered the idea of the king being a divine
representative, it istather surprising to find
that Tiruvalluvar has stated that the ruler
must be prepared to hear unpalatable words

from his advisers if those words

are for the

good of his country. Here is born the modern
idea of an intelligent opposition. In these days,
we are accustomed to hear so much about the
role of a well-organized,
intelligent
and
watchful opposition.
Tiruvalluvar’s idea of a

proper State has also envisaged the necessity
for an opposition which would offer criticisms
that might be bitter too. வ்கி
which has
this idea runs as follows:
Cevikaippac corporukkum panpudai ventan
kavikaikkilt tankum ulaku.”
The ruler according to Tiruvalluvar should

take care to discuss threadbare

the problems

of the State with his advisers; if he doesnot
do so but is wild at the suggestions of his
followers his prosperity will dwindle. That
is to say, the leader of the ruling party, whatever it is, should consult the followers of the
party

before

or method.

embarking

on any new

If a ruler is tyrannical,
old Tamil adage.
isa king

is sure to revolt when an occasion arises,
A
ruler should be always watchful of the interest

of his subjects ; he should keep an eye on the
officers working under him and cause justice
to be meted out always and on all occasions.
Such modern ideas are found enshrined in the

aphorisms of Tiruvalluvar.

Tiruvalluvar says “if there
not render justice always,

investigate every case properly and to punish
the offender only so as to reform him and so as
to see that the crime does not recur; he wants

further that the punishment should only be so
much as to befit the offence. He does not want
heavy and disproportionate punishments. He
is aware of the fact that all punishments should
be with a view to correcting the offenders.
People, in fact, should

think that if they did a

wrong they would be punished and would not
be let scot free. Therefore, he wants the ruler
to show signs of harshness. But actually, he
wants him to be soft too,

whenever

possible.

A ruler who awards punishments far in excess
of the requirements of justice lays himself open
to the attack of enemies and sometimes to the
conquest by them. For instance, in Kural

567 runnig as

,

“Kadumoliyum kaiyikanta tandamum

If he does not consult the party-

that rulers who are tyrannical will be praised
only by uninformed people; the intelligentsia

who does

one had better be poor than rich’’. The idea is
that under an. unrighteous ruler, the people
with property will be under constant fear of
expropriation.
Tiruvalluvar’s enjoinment of
punnishment for the wicked corresponds to
modern jurisprudence. He wants the State to

venture

men and is not guided by their advice he might
be over-thrown. Tiruvalluvar is of the view

to live in a jungle

may be better than to live in a city. This is an

adumuran teykkum aram”
he

said

that

severity in speech

fventan

and excess in

punishment are like the file which removes the |
capacity to destroy enemies. In other words,
he said that a king or aruler of whom people
speak of as a rough-mouthed tyrant will perish
rapidly.
Jdeas such as these which are gleaned
from the chapters on Polity in Tirukkural give
us an insight into Tiruvalluvar’s conception of
State.
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The ethics of public office, whether of the
King or the Minister, propounded in the Kural
is

entirely

in

secular

character

and

is not

gious
coloured by religious ideas or socio-reli
time.
all
for
valid
itis
customs and hence
This is in

Kingship
tioned
or the

striking

and

contrast

to the theories of

privileges of Councillors

in the Dharma, Artha or Niti
Mahabarata, and is typical

menSastras
of the

development of Tamil political thought from
the time of Tholkappiyam and in the Sangam
classics. Polity was thus free from religious
by
colour or semblance and is not hedged in
birth.
or
caste
s
of
tion
fica
uali
privileges or disq
be
Even the virtue of nobility. of family, it may

noted, is referred to in the Kural
and
(Miscellaneous)
Ozhipiyal

Arasiyal
politic).

(Kingship)

Although
Monarchy,

or

only in the
not under

Angaviyal

(Body;

the Kural’s polity is based

it is in essence

based

~
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This explains

the rationale of political relations between the
citizens and the State in the Kural.

The Kural dwells at great length on the
qualifications of the Minister and his duties
but itis the purpose of this article to draw
attention only to two particular aspects which
and interest, Viz
modern relevance
have

conduct and speech.

Itis really extraordinary

that the Kural speaks of propriety and ability
When
of speech in more than one place.
compared to current discussions on a conduct.

for

code

incontinent,

Ministers

in

indiscriminate

India

and

and

their

sometimes

irresponsible and graceless speaking, it is
remarkable how much importance is given in —

the Tamil tradition to the dignity of conduct
and

speech ina

Minister

as seen

from

this

classic.

The amassing of wealth by questionable
means is occasionally an accusation againsta
Minister in modern times. The Kural declares

that wealth gained by disreputable meansisto

be despised and that purity of conduct even

accompanied by . poverty is honourable (66.

—
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It also says that a Minister’s success would end
n grief if he does not desist from deeds which
will not be approved bythe wise (66.8.). It
ays more importance on the purity of means

than

the

stressed

achievement
by

modern

of ends,
thinkers

Tolstoy and Huxley.

a principle

like

Gandhi,

The Kural enjoins the

giving up of actions which would bring neither
good nor fame (66. 2). The public reputation of
a Minister cannot be risked particularly if it
does not result in good to the State.
Very
often over-vaulting
ambition kills
ethical
conduct.
Greatness cannot be purchased at

the cost of tarnishing one’s
the Kural says that those

good

who

name.

seek

So

greatness

must desist from every thing that would sully
their character

find

(66.3).

that it is only

But in all history

we

a litte unscrupulousness,

apart from other merits and virtues, that
buildsa man name and makes him
tower
above other men. But the Kural’s wise counsel

is that those with a perspicuous
never

do: meen

things

vision would

because

expediency

never brings durable gains (66. 4). The Kural
says let nota Minister do things which he
would have to grieve saying “What is this I
have done”
(66. 5).
This implies that a
Minister should be his own censor and develop
a fine sensibility to detect his own blemishes
and recoil from them and never repeat them.
This couplet is couched in dramatic words

which are more

expressive

than a ponderous

maxim.
Neither tyranny nor guile to build
power nor wealth will succeed, because it is
like preserving water ina pot of clay that is

not baked

(66. 9 and 10).

Both

the pot and

the water will be lost. Only the intrinsic worth
of a Minister brings all honour and wealth
and nothing else. He should make himself
worthy of them by his purity of actions and
motives.
No
more
reasonable
code
for

Ministrial
and

it has

conduct could

ever be

enunciated

complete relevance today.

Among the many

qualities

required in a

Minister like judgment, resolution,
manly
exertion, solicitude for the people etc., the Kura/

,nsists on firmness or positiveness inthe .expreswt,

ஸு

sion of views (oru talya sollal) as against equivocation (63. 4). He must also be weighty and
deliberate in his speech as fitting the occasion

(aanramainta so]) 63. 5. AM) these will be
the result only of learning and subtlety of
understanding.
Apart from mentioning these
things required in the
qualifications of a
Counsellor, the Kura! has a special chapter on
the power of speech necessary in a Counsellor.
It says that the blessing of the tongue isa
blessing apart from all other blessings (65. 1)
because the Minister isnot a mere
secret
Counsellor to the King but he has to intercourse
with the people, allies and enemies of the State
and with envoys. These concepts indicate that the Tamil idea of government in internal and
foreign affairs are very near to modern conditions and not the type found in mythological
stories of the past in some traditions.
The
power of speech can make or mar a thing and
hence the Minister has to guard his speech
(64. 2), and a guarded speech is in truth more
eloquent and effective than mere extravagance
or exuberance.
The words must be capable

of binding

friends

enemies (64. 3).

the politics
speech

and

of our

alienates

soften

the

hearts

of

How often do we see that in

times
friends

rash
and

and

reckless

exasperates

enemies? The Kural goes to the extent of
saying that suiting the word to the occasion
is itselfa virtue anda profit (aram and porul)
(64. 4). The Minister has to choose his word

so

that

there

could

be

none

better

to

vanquish it (64. 5). There can be no room for
mental or semantic confusion. That Minister,
says the Kural, is a statesmen whose words are
heard with respect and eagerness and who is
equally capable of judging the import of the

words of others (64. 6). If a minister is faultless
in speech and fearless, no one could get the
better of him in debate or argument (64. 7). Ifa
Minister cultivates the art of speaking cogently,
and persuasively, the world will lose no time
in understanding him and do as he wishes or

bids (64.8).

The Kural rightly

ridicules the

person who indulges in much talking without
expressing
his mind briefly in well-chosen

words. How much could this be said of present
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day Ministers who indulge in endless platitudes
in season and out of season? A Minister who
has no power of expression, however good his
thoughts and ideas are, is like a flower that
blooms while still on the branch but gives no

' fragrance (64. 10) /
It will be remembered that in the Arattuppal (Righteousness), the Kuraf has a special
chapter on restraining from vain speaking
(Chapter 20) which will bring only despise
and sometimes anger and loss of respect. The
Kural says that

the wise

whose

thoughts

are

set on the solution of great problems will utter
no words that are not full of deep significance
(19. 8.).
This will
apply a foritori to a
Minister in dealing with public affairs. Nor
should a Minister

indulge in

slander

because

even if his life pretends to uphold virtue, his
tongue will betray the meanness of his heart
(195).

That is to say,

strong opinions may be

expressed but only inoffensively and politely.
Because, guarding the tongue is the best safety
against making enemies. The Kural has two
special chapters (72 & 73) relating to the mood
of an assembly and self-confidence in tackling
an audience. This is very necessary in deliberative assemblies

and

parlimentary

procedures

of the present day. The Kural cautions that a
Minister must study his hearers and suit his

speech accordingly

(71.1).

men of wisdom, great

Itsays:

discretion

“Before

is necessary

(71.6). Before good critics, rise to the
occasion (71.7). Before fools, don’t do the
mistake of wasting words (71.9). Before the
hostile, arguments however convincing, will be
wasted and discreet silence for a time is better
tactic.”” Self-confidence, cogency, sustained
argument are all necessary inan assembly for a
Minister to carry the day, be it in the council
of the King or the assembly of the people

(73. 1 & 2).

Itis easier

to brave

death

and succeed ina

purpose

learning alone that gives

(73.

3). It is not

weight and authority

but purity of motives and conduct
effectiveness

to

speech

which give

and a courage

These maxims of the Kural deserve to be
read by our Ministers and proconsuls—at least
by those who claim the Tamil heritage.

The religion of Valluvar is a standing puzzle. He bases morality upor.
A good or an evil action is a passport to heaven or hell.
theology.
of the Supreme

which

is born of such purity. The Kurai’s advice to
Ministers is cent per cent applicable to Ministers and men ofimportance to day whether
they speak to a popular assembly, an elected
council or an international meeting. Neither
heat or mere eloquence would
passion,
contribute to better understanding than the
qualities of correct speech and pure intentions.

RELIGION OF VALLUVAR
Even his invocation

ina

battle, says the Kura/, than to face an audience

Being does

not give

us a clue

to his

and his
religion. His theology must, therefore, be only natural theology,
the bard who said
religion only natural religion. Can it be otherwise with
it.’
from
that ‘Death is but sleep, and birth but awakening
—Dr.

G.

U. Pope.

equally readily car
, nothing
but
h

ST. Valluvar and Shakespeare
following

quotations

I give

their

respective

author’s name but the name of Shakespeare
only will be substituted by that of Valluvar.
1.

“What

as Talma

King

taught

has he not taught state,

Napolean?

What

maiden

pas not found him finer than her delicacy?
What
lover has he not outloved?
What
gentleman has he not instructed in the rudeness of his behaviour?”
—~-Emerson.
2.

like

“No

his

human

Nation

equal,
mind,

is no region

there

has

produced

is no

quality

10. “Valluvar is not our
the world’s”
11.
“The genius
innate university.”

in the
there

13,

there is no class of topics,

of thought, in which he has not

soared or descended and none in which he has
not the commanding word.”
— Emerson.

3, ** Valluvar is of no age, nor I may add,
The
of any religion or party or profession.
of
out
come
works
body and substance of his
oceanic
own
his
of
the unfathomable depths
mind; his observation and reading supplied
him with the drapery of his figures.”
~—Coleridge.
4. “Jf I say Valluvar is the greatest of
intellects, I have said all concerning him. But
in Valluvar’s intellect than
there is more
It is what I call an unseen.
we have yet
there is more virtue in it
intellect;
conscious
—Carlyle.
of.”
aware
is
himself
than he

5.

9.
Valluvar is: one of the best means of
culture the world possesses.
Whoever is at
home in his pages is at home everywhere.”
—dH. N. Hudson.

12.
time.”

anything

7, “In strength of intellect he was a
demigod; in profundity of view,a prophet;
in all-seeing wisdom, a protecting spirit.”
— Schlegel.

8.

“Weare apt to consider Valluvar only

as a poet;

but he

was

certainly

one

of

greatest moral philosophers that ever lived.”

,

,

the

~-Lady Montagu.

not

of an

was an
—Keats.

age but for all
-—-Ben Jonson.

“ Valluvar has liad neither equal nor
—Lord Macaulay.

Now, in order to prove that St. Valluvar
and Shakespeare were intellectual companions
of equal merit and mettle, let us just examine
a few cases.
1. Valluvar speaks of a maid’s two eyes one’
of which, he says causes pain in the onlooker

namely the pain of love.
“One look doth cause the

pain

for

the other’s a balm so nice.”

which

(1091)

Shakespeare says:

«What an eye she has! methinks

it seems

a parley of provocation.”
2.

In couplet 1099, Valluvar

says:

«When one’s own eyes would meet her eyes

— Dr. Johnson.

is
which
of Time
of
fabrics
dissoluble
without injuring the
—Dr. Johnson.

was

Valluvar

‘* Valluvar is an intellectual miracle.”

14.
second.”

a system of civil and economic prudence.”

stream
6. “The
constantly washing the
other poets, passes by
admant of Valluvar.”

“He

of

poet (only) but
—W. டி. Landor.

~—Chalmers.

‘It was said of Euripides that every

verse was a precept; and it may be said of
Vailuvar that from his work may be collected
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communicative way,
The words of mouth will
aught of use or say !”

not at

all have

Shakespeare sings :
“Sometimes from her eyes I did
fair speechless messages.”

3.

receive

In couplet 1330, Valluvar says:
“The joy of love is sweetened
quarrel we would feign.”

by

that

Shakespeare also says :

“Scorn at first makes

the after love more.,
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“Do not please sharp fate

Valluvar says in couplet 388 as follows :

4,

To grace it with your sorrows; bid that
welcome
Which comes to punish us and we punish it,

‘*A monarch who doth even justice mete
out and protects
Will well be specially honoured as a god
by his subjects.”’
And Shakespeare says not only
“kings are earth’s gods” but also that,

that

he gains

from

“He isa happy
his subjects

king

since

Seeming to bear it lightly.”
This is Shakespeare.
10.

Here is again a similar idea:

griefs in fast succeeding
files might come to slay,
The.dauntless person’s griefs themselves
will grieve and pass away.’*

“ Although his

the name of good by his government.”
5.

Valluvar says in couplet 393

This is Valluvar in couplet 625.

ஆ

“The learned men alone are said

their eyes always.”

to have

And here is its counterpart in Shakespeare:

்

“ Henceforth Vil bear
Affliction, till it do cry out itself,
‘Enough, enough,’ and die”

Shakespeare says:
Learning adds a precious seeing
eye.”
6. In couplet 460, Valluvar says :
“A greater plague than
ship too there is not.”

bad

to

the

king, lend not thy ear.”

companion-

says Valluvar.

And Shakespeare says:

Shakespeare exclaims:

“He

“Company, villainous campany hath been

in the

midst

“The enterprise, when fairly once begun

Should not be left till all that ought is won.”
and
will meet
too to
retreat.”

And Shakespear echoes it as follows:

good

«Ther’s such a divinity that edge a king.”
x

Look again at couplet number 753:

13.

“The light unfailing called the wealth
will go piercing thro’
The lands thought of by. its owner and
drive their darkness too”
And Shakespeare says as follows:

**Men at sometime are masters of their fate.”

“The men who won’t be put to grief
by their own griefs’ power - 14.

Will be but putting their own griefs
themselves to grief for ever.”
This is Kural couplet 623,

and ‘had

their inborn light mighty”

is Valluvar’s couplet number 620.

9.

fellow

says Valluvar in couplet 698.
And Shakespeare says:

And Shakespeare also says:

“The men who strive undaunted
with tireless zeal,
Their adverse fate and force it
beat a fast

wise

“Despise not kings like this; respect

12.

of

performance of work.”

8.

a

his
of the king, desired he must know none of
secrets.”’

See again couplet 612 of Valluvar:
‘Beware of break-down

was

discretion, that being bid to ask what he would

the spoil of me.”
7.

“To aught of secret talks held by thy

11.

“Foy, they say, if money go before,

all ways do lie open.”
“To hold a jav’lin which hath missed
a tusker is to fare
Much better than to hold a dart that’s

killed a forest hare’

ST. Valluvar and Shakespeare
«8 couplet number 772 of Valluvar.
*“* He is no woodman

that doth bend his bow

17.
Valluvar’s
couplet 944
Shakespeare in these words:

To strike a poor unseasonable sow.”

ancestry,

18.

drawbacks

and one’s.

Kinsmen’s defect—
Do test these points of one and then
one’s friendship do effect.”
s matched by Shakespeare’s following words:
“ Those friends thou hast and their
adoption tried,
Grapple them to thy soul with whoops
of steel.”
16,

‘*If you would

echoed

ask, ‘what is the meaning

of the word folly?’
It is the vain conceit which says:
‘of wisdom full are we !”
This is Valluvar’s couplet 844.
Shakespeare’s words of parallel content are:
“1 do now remember a saying; the fool
doth think he is wise.”’

“Who are like yaks which die when
.
lost is e’en their single hair,
Will also die the moment they’ve to
lose their honour rare.”

This is couplet 969 of Valluvar.
«‘Mine honour is my life; both grow in one
Take honour from me and my life is done” ;
These are the words of Shakespeare.
19,

இரரவணன்

To match this couplet
Valluvar, Shakespeare says:

number

தான்

அறம்

மங்கையின்

அழகால் தாக்கப்பெற்று மயங்கி நின்ற

விரும்பும்

அம்மயிவின்

குறிப்பு

எது

என

ஆராயத்தொடங்கு

என்பது.
குறிப்பை அறிவதற்குக் கூறிய அதிகாரமே
கின்றான்.
குறிப்பை--உள்ளக்கிடக்
அவள்
இவன் அவளைக் காதலித்தால் போதுமா?
கொள்ளுதல் வேண்டு
என்பதை--அதித்து
கையை--இவனைக் காதலிக்கிராளா
மீறிய செய்கையிற்
ஒழுங்கு
மல்லவா? அவள் குறிப்பை அறிந்துகொள்ளாமல்
புகுவது இழிவன்றோ? மேலும், அவள் நினைவு இன்னதென்றே அறியாமல்
அவள்மீது தான்கொண்ட ஆசை ஒன்று காரணமாக மட்டும், ஒரு பெண்ணைக்
குறிப்பறிதல்

கூடுவதில், விரும்பும் இன்பம்

சிறிதும் இராது என்பதை

நுண்ணறிவுடையான்

பற்றிய கவலை இல்லை, தான் மட்டும் விரும்பி
அறியாதிருப்பனோ
அறமன்றே?
னால் போதும் என்பது இராவணன் அறம்; இது வள்ளுவர்
?

எதிரியைப்

௨௨௫௫. ர்ர்ய. சொக்கலிங்கம்,
(வள்ளுவர் தந்த இன்பம், 20)

தி. நி.
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of

“© Never did I know
A creature that did bear the shape of man
So keen and greedy to confound a man.’

கண்ட

பூஞ்சோலையிலே

ச

‘The mean one’s are like human beings
in their form and
We havn't seen between two species
such a hue likeness true

ad

இகஞன்,

by

And health on both.”

Couplet 793 of Vailuvar,
‘Virtues,

is

“ Now good digestion wait on appetite

This is Shakespeare
15.
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Tirukkural:
Tiruvalluvar’s

India’s Supreme

Tirukkural is the supreme

master-piece of the Sangam

age and the crown

and glory of the Tamil Literature. It belongs
to the second century B.C. Silappadikaram
and Manimekalai quote from it.
supreme aims of Life) viz., aram

(called dharmartha

(the three
porul

Vaishnavite.
to Bhagavan.

Code

In the very first kural he refers
In kural no. 1103 he refers

தாமரைக்கண்ணான் உலகு (112 16வ]0 of the
lotus eyed Godi e., God Vishnu). He refers
also to God Vishnu as 99 waré gro. He refers

Tiruvalluvar

has dealt in it with the Muppal

Moral

inbam

kama in sanskrit) i. e.,

10
எண்குணத்தான்
the
God with
eight
aspects ie., God Siva. He refers also to Tiru-

mal, Indra, Kama, Koorram, Thingal,

Thama-

morality and wealth and pleasure (the fourth
or ultimate aim being moksha or the spiritual
bliss of beatitude). Tiruvalluvar refers in the

raiyinal, Tiru etc, He was a theist and more
thesist who
showed reverance to God as a

first ten stanzas to God and devotion and
beatitude. Parimelazhagar the famous com-

Universe and realised that Brahma, Vishnu and
Siva were but one and the same divinity.

creator and.preserver

mentator on Tirukkural, says that Tiruvalluvar
was indebted to the pro-pounders of Dhandaneethi in North India viz,, Vyazham (Brihaspathi Acharya) and Velli (Sukracharya). The
late
Mahamahopadhyaya
Pandit M. V.

Tiru-

one of its
possessions.

and

There is a temple of Tiruvalluvar and his
Vasuki at Mylapore.
His patron was Elela

that his wife

consist of 10 couplets

each.

thinker
vivified
vision
world

eternal poetic and philosophic
We should again and again read

remember

அறவாழி

his gospel which is contained

யநீதணன் தாள்சேர்ந்தார்க் கல்லால்

பிறவாழி நீந்தல் அரிது,"

Vasuki pre-

uttered

the

in the following two stanzas:

Singa. In a Stanza in Venba metre he said
about himself காவி லிழைகக்கி நானெருடு
மேழை (& poor man who wets the cotton
string with the saliva in his mouth to enable
him to earn his livelihood as a weaver). There
story

which

morality. He was a supreme poet and
who summed up India’s culture and
it by his own original and independent
and interpretation of life and gave the

valluvar lived the life of a weaver at Mylapore
which is a portion of the city of Madras.

deceased him and that he then
moving elegiac stanza on her.

of

His poem is one of the supreme world-poem
and shows with supreme brevity and beauty
the morality of wisdom and the wisdom of

Valluvars formed a sect of officers of state

isa beautiful

destroyer

Thirukkural contains 1330 couplets in 130

chapters

Ramanuja Achariar said that the Mahabarata
was another similar treasure-chest of ethical
ideas and Tiruvalluvar was familiar with it,
who published the royal proclamations.

and

a

1! அடி.சி.ம் கினியாளே யன்புடை யாளே,
படிசொழ் றவராத பாவாய்--௮டி வருடிப்

பின் தாங்க முன்னெழும் பேதையே போதியோ
வென்ழூங்கு மென்கண் ணிரா'?
Thituvalluvar was a supremely good and

Godly person but was not a bigoted Saivite or

(Those who have not reached the lotus
feet of God who is the ocean of Righteousness (Aram) cannot cross the seas of wealth
and pleasure)

"பிறவிப் பெருங்கடல் நீந் துவர் நீந்தார்
இறைவனடி

சேரா தார்,!?

(Those who have reached the feet of God

can cross the ocean of re-birth,
do so.)

Others cannot

=K, §, Ramasaimi Sastri,
Retd. District Judges
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My

First Acquaintance with Tirukkural

During my stay in Madras for the sake
of Tamil Studies I daily met the late Professor
Sethu Pillai,
whom I do appreciate as a
renowned Tamil scholar and writer. Often we
talked about the Kural. Professor Sethu Pillai
encouraged me to study the text book in addition to my dealing with modern Tamil.
There are many translations of the Kural.
Such as Karl Graul’s translation or Dr. Naidu’s
translation.
However, I wish to grasp the
spirit and greatness of Tirukkural by my own
endeavours.
Later on I wanted to depict in German the
philosophical thinking of the Kural.
I, too,

shall be trying to find more tamilized Sanskrit
words in the text,

such as pakavan, ati, ulaku,

ulakam, pacu, intiran......... what may be the
reason of Tiruvalluvar’s using these typical
Sanskrit words in his valuable text? I feel
there must have been a cultural interchanging
of the Tamil Nad and Northern India.
Is the
Kural really an original work of a Tamil Poet
and Philosopher?
It might be worth while to
solve this problem
by philosophical
and
linguistic analysis.

The

Venpa

Inspite of all critical arguments arising I
feel the greatness of the Kural proves to be
out of question.
Just to give an example how I shall be
doing the text I mention the first stanza on
Katavul valttu (Lob Gottes).
** God is eternal and almighty, matarre.”
For meas a Christian it is not quite reasonable
why Tiruvalluvar compares God’s position in
the world with the position of akaram in the
Tamil alphabet.
The Tamil alphabet seems
to possess a mythological power. The question
arises:
Is there a difference between katevul
and our Christian God?
As to me katavul
(bhagavan) must be a personal god, a humanlike being. In various stanzas of the Kural the
feel of katavul, pakavan or iraivan are referred
to.

The Christian God is taken to be mere
spiritual being whose feet never will be touched
or worshipped.
—Heinz Tittelbach,

Marburg

(Lahn) Germany.

metre inthe Tirukkural

1. The prosody of the Tirukkural shows
several peculiarities which point to the conclusion that Tiruvalluvar was not yet bound
by the restrictions that later theoreticians imposed upon the poets.
As Beschi writes in 4 grammar of the High
Dialect of the Tamil language termed Shen-Tamil
(translation by B. G. Babington, Madras 1822),

p. 74F., the rutes of the efukai require “ that
the first foot of every line throughout a stanza
should be consonous; and this consonance is
considered to take place if, preserving uniformity in the quantity only of the first syllable
throughout the stanza the second letter of
each line be of the same class of letters and of
(for the repetition of the
the same quantity:

first letter is considered inelegant) but if the

second letter, instead of being merely of the
same class, be identically the same in each
line, it is esteemed a beauty.”
2. The verdict here passed upon the use
of the same initial phoneme at the beginning
of both lines did not withhold the poet of the
Tirukkural from writing, e. g., 131 olukkam...
பண கபட olukkam, 201 Tivinai......tivinai.........
3. As for the quantity of the second
syllable of the lines, this is ambiguous in many
types of feet. (e. g., in pulima and karuvilam)
so that the rule cannot be discerned.
This is
only possible, when tema (temankay) and
kuvilam (kuvilankay) are contrasted.
Such is, indeed, the case in ¢.g.,
78. anp’akatt.....vanparkan

101i.

Ceyyamar....vaiyakamum (see below)
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109.
120.
188.
190.
302.
309.

Konr anna...onru nanru
vanikan....... peni-p piravum
tunniyar...... ennai-kol
etilar.......... tit’unto
cella......-... illatanir
ulliya......... ullan

It may be concluded that at the time of
Tiruvalluvar a poet was still free to use
different quantities in the second syllables of
the lines.
4. The same relative freedom can be
observed with respect to the main rule of the
venpa metre which prescribes that the first line
should consist of four feet and the second of
three only. All printed editions known to me
agree in presenting the kurals in this way (and
in quoting v. 101 above I followed the text of
these editions). Beschi, however, was the first to

warn that exceptions do occur:
‘‘Sometimes,
though rarely, you will find three feet only in
the first line, and four in the second” p. 80.
Graul states more cautiously that the first line

‘usually

consist of four feet” (Preface to this

edition of 1865, p. VII).
Since I have never found any statistics of
Tiruvalluvar’s practice, the following data may

perhaps be useful to demonstrate that stanzas
consisting of line with 3+4 feet are by no
means rare in the Tirukkural, but that they are
very unequally distributed.
In the first part of the work on aram
(arattupal) the various decades
show
the
following numbers :

மலர்

Ii IE FV? V? VE VIE ந
௯ ௫ பே,
XII XIV® XV° XVIt XVIEE XVII? XIX:
XX* XXIV‘ XXII? XXII XXIV*' XXV* XXVI'
XXVIE2
XXVIII = =XXIX™
XXX®
XXXI?
XXXITF XXXIV XXXIV? XXXV‘ XXXVI
XXXVII?
XXXVIIPF.
So from
stanza 81
onwards the frequency of lines with 3+4 feet
increases considerably.
A part from one or
two lines which would seem dubious (e. g. 251)
it-may be stated that in no less than 119
stanzas out of the total number of 380 stanzas
of the Arattuppal, the two lines consist of 3+ 4
feet.
This means that the ratio of lines of the
““normal”

structure

“abnormal”

type of 3+4 feet is about 2: 1.

of

443

feet

to

the

Accordingly, the
conclusion is forced
upon us that lines of 344 feet were still quite
common
in
Tiruvalluvar’s
prosody.
The
question then inevitably arises whether the
practice of all modern editions of printing the
stanzas throughout as if they all consisted of
lines 443 feet is acceptable.
Beschi (op. c.
p. 80) accepted the consequences of the facts
he had observed by having st. 34 and 453
printed according to their real structure, with
lines of 3+4 feet.
The complete negligence
of Tiruvalluvar’s prosodical technique by all
Jt
modern editors of his work is unjustified.
seems right to demand that future editions
should print the stanzas as the poet meant
them to be read:
—Prof. F. B. J. Kuiper,
Kern Institute, Leiden, Netherlands.

Disjecta Fragmenta
So Sir Walter Elliot describes the miscellaneous collection of manuscripts which were
the fruit of his search for material relating

apparently to Ellis’

Cural, which appeared

in

1816 with copious illustrative verses, though
only five percent of the entire work was covered.

This material he obtained from the Librarian
of the Madras Literary Society, Tiru. C. Ramasamy Pillai, who in a letter of July 1842 says
he obtained it from
‘Muthusamy Pillai’s
Brother-in-law’.
This file of papers Dr. G. U.

Pope refers to on pp. xI-xli of his Naladiyar.
(1893) as ‘Mr Ellis’ MSS’, which Sir Walter
Elliot handed over to him on the morning of
his (Sir Walter’s) last day on earth, 1st March
1887, and which now finds a place in the
Bodleian Library at Oxford with the reference
No of Ms. Tamil c. 19.
In the dedication to his Telugu Dictionary
Campbell refers to Ellis as the planner of the

College of Fort. St. George

(founded in 1813)
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Disjecta Fragmenta
in ‘while he lived its chief ornament and
support’, and Dr. Saminatha Aiyar tells us
in the first volume of the life of his great
teacher that such was the reputation of the
College in the early years of its existence that
his preceptor’s first visit to the city of Madras
was in order to explore the possibility of his
serving on the staff of the College, where there
were already distinguished scholars at work
among them Thandavaraya Mudaliar, to whom
Ellis refers in his commentary.
Dr. Swaminatha Aiyar gives further interesting particulars
regarding this famous teacher, who wrote.
I suppose, the first prose work designed
to acquaint the reader progressively with
the diction not only of prose but also of
poetry, a fact which is only too often lost sight
of by editors of the present day, with disastrous
results to the original purpose of the author,
so much that it seems desirable that Panchatantram should always appear with the preface of
There is nothing in the Librarian's
1826.
identify the Muthusamy Pillai he
to
letter
all that one gathers from it is that
to;
refers
Ellis’s papers, including the Mss. of his Cural,
were entrusted to him perhaps, because he had
been in charge ofthe reading of the proofs of
Several sheets of the Cural are
the Cural.
found in the file written on folio hand-made
paper very careful.y by a clerk and copied, one
supposes, from Elli’s original MSS, but there

is no matter in the file that was not already in
type. It is abundantly clear that the Cural

was printed at the College Press when the
English letter-press is compared with that of

Campbell’s

Telugu

Grammer

printed

at the

same time, and we learn from an undated
letter found in the file that Ellis had had
Tamil and Telugu type prepared ‘ona long

primer basis’, which had cost him

‘no

small

That a press capable of producing a
labour’.
book had been established three years after
the founding of the College speaks volumes
for the energy and ability of those in charge.

There is nothing
printing of the
and brought to
was because of

ia the file to explain why the
Cural was not proceeded with
a halt at p. 304. Perhaps this
the absence of the author on

an archaeological tour in the south, which he
was later stated to be engaged in. As regards
the identity of Muthusamy Pillai, one wonders
whether he could have been Vidvan Muthusamy Pillai regarding whom Dr. Saminatha
Aiyar provides particulars on p. 30 of the first
volume of his biography of his famous teacher.
Sir Walter Elliot reached Madras in 1821,
that is, two years after the death of Ellis at
on

Ramnad

9

March

(Burnell,

1819

South

Indian Palaeography, pp. 35-6:. The epitaph
states that Ellis was in the 41st year of his life,
so that he was born in 1778. In the short life
of him found in the Dictionary of National

Biography

the year of birth is omitted, as if

unknown, which is surprising, as the writer was

in all probability

Sir Alexander

the

of

first

Director

Public

Arbuthnot,

Instruction

at

Madras, who was the writer of no less than
53 biographies for the Dictionary
work was greatly valued by the
Sidney Low (Memories of Rugby
p. 310) Ellis was highly esteemed
came in contact with him, and it is

surprising that any detail

and whose
editor, Sir
and India,
by ail who
not a little

of his life should

remain a mystery at the present day.

In conclusion reference may be made to
the fine tribute

Dr. Henry

Bower

paid

him in

the most able paper he contributed to the
Calcutta Review XXV, July-December, 1855,
commending especially theillustrative passages
assembled in the Cura/, although all of them
came from Purattiratiu, the anthology of verse
read at the time at the College of Fort St.
The wonder was rather that such
George.

diverse material had been so accurately
rendered into English at so early a stage in
Tamil

studies at Madras.
—M. S. H. Thompson,

(London)
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(மாத இதம்) - கோவை-1.
கைக

(2

கோவை-1

கல்லூரி
கற்றோர், கற்போர், கற்பிப்போர் ஆகியோர்க்குத் தேவையான பள்ளி,
நூல்கள், உபகரணங்கள், அலுவலகங்களுக்குத் தேவையான ஸ்டேசனரி
பொருள்கள்-பார்க்க, படிக்க, பயனுள்ள ஆராய்ச்சி செய்ய அறிவு நூல்கள்
அம்மானைப் புத்தகங்கள், திறனாய்வுகள், இலக்கியம் மற்றும்
ஏனைய எத்துறை நூல்கள் வேண்டுமென்றாலும்
எம்மை

அணுகுங்கள்.

வணிக

ாய் டிவிய விரிய ளிய
யி
யிப்யரயம
பமவ
அயிர எய்யுள

எமது

பல்லாண்டு

வதி பா
பயவா
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முகுல்பாய் காலார்த்தி
(த. நா. குமாரஸ்வாமி):
காந்திஜியின் உரை அமுதம்
மநூபஹின் காந்தி
(த. நா. குமாரஸ்வாமி):

0

$0

பாபூஜியின் நினைவுக்கோவை

0

75

8

75:

7
3

75
00

சோலைமலை இளவரசி
மயில் விழி மான்
மகாத்மாவும் மகாகவியும்

எஸ்.

ஏ,

காதலெனும்

க்]

18

பி.:

தீவினிலே

சொல்லாதே!
பிரம்மசாரி

நீ

௨

6 00

ஓவியம்
இன்றே இங்கே இப்பொழுதே

8 75.
(அச்சில்)

கெட்டது யாராலே
இமயத்தின் மடியில்

மங்கள
நுங்கம்பாக்கம்

ஷி

டை அடை
டைல ட ளுடைய படை அமு

உட்க,
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ட அடை
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சிவகாமியின் சபதம்
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சுட D சி

டைப்

i்

ர
ர

பவுண்டரி
ஸ்தாபிதம்:

்ர

1906

ரீ

தலைமைக் காரியாலயம்:

51, குருவப்ப செட்டித் தெரு, சிந்தாதிரிப்பேட்டை,
டெலிபோன்

தமிழ்,

:

84469

ஹிந்தி,

குந்தி:

மலையாளம்,

“BHUVANA”

தேவநாகரி,

மதராஸ் -2.

தபால் பெட்டி;

தெலுங்கு,

1

2433

!

கன்னடம்,

உருது, கிரந்தம்,
மகாராஷ்டிரம்,
ஸமஸ்இருசம்,
சிங்களம்,
குஜராத்தி, ஒரியா, ஆங்கிலம், பிரஞ்சு ஆகிய பதினைந்து பாஷை
களிலும் எழுத்துக்கள், தயாரிக்கப்படும் பவுண்டரி இது ஒன்றே
தான்.
இந்தத் திருவள்ளுவர் நினைவு மலரிலும்
எழுத்துக்கள் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

களையும்
கருத்தையும்
எங்களுடைய *கணபதி”

“கணபதி?
“ஆறுமுகம்?”

₹ மணி?
“௬ தேசி
புகழ் சிறந்த

ன

கவரும்
உறுதிமிக்க
டைப்புகள்
புதிய தமிழ் எழுத்துக்களே.

புதிய தமிழ் எழுத்துக்களும்,
புதிய தெலுங்கு எழுத்துக்களும்,

புதிய கன்னட எழுத்துக்களும்,
புதிய மலையாள எழுத்துக்களும்,

”

‘abst?
ந

எங்களுடைய தமிழ்
வாசகர்களின் கண்

புதிய ஹிந்தி எழுத்துக்களும்,

பல்லோராலும்

ரூ

போற்றிப்

பாராட்டப்

சுதேசி டைப் பவுண்டரி ':

0

சுதேசி டைப் பவுண்டரி

13. 1. இண்டஸ்டிரியல் எஸ்டேட்

fF

சனத்நகர், ஹைதராபாத்- 18

R

,

|

போன்: 13205௪

போன் : 39002

5%8: Bhuvana
சுதேசி

3₹157/8310-&,

எர்ணகுளம்-8.
இந்திய

.

ae

டைப்

காரியில் ரோடு

(கேரளா)

2-0. இண்டஸ்டிரியல் எஸ்டேட்
ராஜாஜிநகர்,

பெங்களூர் - 10

தந்தி: Bhavana

பவுண்டரி
தபரல் பெட்டி நெ, 4,

போன்: 3207

568:

Bhuvana

அரசாங்கத்தின் அங்கீகாரம்பெற்ற' கண்ட்ராக்டர்கள்.
விவரங்களுக்கு எழுதவும்:

தொ.
erasers:

பெற்றவை

கொக் காரியாலயங்கள் :

அனைவ

ஆ. சுப்பிரமணிய முதலியார்.
நிர்வாக பாகஸ்கதா்.
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Divisional

Office for

South

India:

6/114-P, Trichy Road, Coimbatore-l.
Madras

Office:

OTHER BRANCHES IN SOUTH INDIA
ANDHRA:

Sultan

BANGALORE:

“Sanjivini Sadan”,

MADURAI:

Bazaar,

Hyderabad-l.

Margosa Road.

— 179, North Veli Street.

TUTICORIN:

§2-B, South Raja Street.
\

a

21 ட Warners

Road,

ASEEES SE SEG SRS SSSR SERRE SEES RSE D SRE AS RRC RSA SSSSesaSesseR

இ
(8
ய]
இ
யு
1g
{sh
4]
im}

TRICHY:

ல

a

௮௮௮௮௮௮௫௮௫௮ ௮௪௮௮௧௮ ௮ ASSIS

SNS

29, Linghi Chetty Street.

eee
eee
Eee ESE ce coon es econ SESS
வ வவ பன வல
are
பத்தி
5

.

ele

se

்

லட

வ

rE
கரவ Co eee
.

ணவ பல்வித
ர

a

Hate
ee5

ட்

-4

gogo
ப்பட்
Bou
Bae

௫
ee

For your flooring
CONTACT

இத

ae
இ

a

eae

e

Meccano

Floorings
533,

னை
படபட
பப்ப!
பப்ப
பி பப்ப
801 ப்பம்!

agen

=

@&

aaa
பிடிப்

.

MADRAS
Phone:

- 7

31215

படப்! ப]
BE BE
Saco ப
பப்ப ப்ணப்பப00ப்

பப்பு! ig [of
று ௦00000;
oN பப்பு பி

Limited,
௫

.

Road;

High

Poonamallee

.

-

பப்பட்.

Private
\

e

ஓ

;

Bees

்

|

பப பப்பட்.
e005
பு
ப்ட்
ப
oon
ocd
பூம்: agua
£பப்ப்ப்பபப்பு! பி'3பளப்ப்ப்பப்ப்பப் பட்ப்பப்
பபப!
பபப்ப்பப்ப்ப!
ee
SOI பப்ப்ப்பபப! ப்ப்பபப்ப்பம2 பப்பெபப்பேப்பபப்ப்ப் பப்பி பப்பி பப்ர்பப்ப் பப பபப பப்ப்பப்பப்பப்பட்

Bape

ae

People

Mosaic

The

ae

&

31216

Road,

|

Coimbatore-9.
Phone

மப்ப்ப்ப்பபப்பறபப்பபபப 'பப்பபபப்பபூ2ப: பப் 502பட்பப!
'பபபபீபபுஙபப்பபடப்பப்ப்பப்பப்பப்!
பபபப்பப்! ப திபபட் பப்ப
பப்ப
On
பபப
OO

ates

|

No, 3338

Mahatma Gandhi Road,
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Richmond
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can you?
Call it a fetish for perfection. Call it a chronic
preoccupation. We can’t tolerate the least flaw in
what we make.

We don’t pass everything that

comes out of our factories,

What are these TI products?
The world-famous Hercules, Phillips and BSA
cycles which have set standards of unequalled

quality ia over 135 countries...

It pays—in yourல goodwill and satisfaction...in a well
T®U-WFt ERW steel tubes, Brampton cycle
fittings, Olympic saddles, TI cycle chains and
earned reputation for the excellence of all TI products. winter dynamo lighting sets for the cycle
industry and trade...

TRU-WEL ERW steel tubing, cold rolled steel

‘TUBE INVESTMENTS OF INDIA LTD, » Madras 1
Proprietors of: Tl Cycles of India « Tube Products of India «

strip,
Diamondடப roller
for heavy and
ள்
மி chains
ட்

The Wright Saddles of India « Ti) Metal Sections

formed metal sections.

Subsidiaries: TI Diamond Chain Limited - Th Miller Limited

But what matters most to us in our service to

ப

Backed by
அனை

ச

Research and Technology

light engineering

industries,

and

cold roll

you is—a TI product just can’t go wrong. It is

shaped in the TI tradition of tested performance,
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தடவி விரைவில் நிவாரணம் பெறுங்கள்
பத்து மருந்துகள் கொண்டு விஞ்ஞான முறையில்
தயாரிக்கப்பட்ட அமிர்தாஞ்சனம்
ஜலதோஷம்
மற்றும் மார்புச்சளி இவைகளிலிருந்து பூரணமாக
நிவாரணம்
அளிக்கிறது.
தசைவலி,
தலைவலி,
சுளுக்கு இவைகளுக்கும் சிறந்த வகையில் நல்ல
குணமளிக்கும்
மருந்து அமிர் தாஞ்சனம்.
ஒரு
சமயத்தில் தேவையானதெல்லாம்
மிகச்
சிறு
அளவே; ஆதலால் ஒரு பாட்டில் உங்கள் குடும்
பத்திற்கு மாதக்கணக்கில் வரும் ட அமிர்தாஞ்ச
னம் 70 வருடங்களாகக் குடும்பங்களில் பயன்பட்டு

வரும் கைகண்ட

நிவாரணி,

பத்து மருந்துப், பொருள்

தாஞ்சனம் வலிகளூக்கும்

சிறந்த

ணி,

௫

அமிர்தாஞ்சன் லிமிடேட்

மதராஸ்

, பம்பரய்

\

ஒருங்கே

சேர்ந்த

ஜஐலதோஷத்திற்கும்

கி PALME ARS

, கன்சத்தா

அமிர்

பட்ட பப்

ஏற்ற
*

aed
தக்

, டேல்வி

ம்ப பப்ப

பரி

ப பகர மகர
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திருவள்ளூவர் நினைவு மலர்

் தொலைபேசி:

எஸ்ஸெம்

91992

பிளாஸ்டிக் இண்டஸ்ட்ரீஸ்

9, ஹண்டர்ஸ்

ரோடு,

புரசைவாக்கம்,

சென்னை. ?.

$

ஓவ) வியுரளியும வரய எற எம ஓரு மய ம வமவய டயம யய =
E

ம், நாங்கள்

வண்ணப்

த்

பல

z

தோற்றங்களில்

5

நோட்டுப்

ர்

புதிய

த்

பெல்ட்டுகள்,

2

கவர்கள்,

த்

தினுசுகளில்,

பிளாஸ்டிக்

மணிபர்ஸ்கள்,

நாட்குறிப்பு

புத்தகம்,

=

*

ட]

அலுவலகப்

கோட்டுகள்,

3

மழைக்

2

மூக்குக் கண்ணாடி

3

பைகள் மற்றும்

=

கவரும்

கண்ணோக்

முறைப்படி

நவீன

பேனா

உறைகள்;
பல

வெகுமதிப்

பைல்கள்,

i

உறைகள்,

é

முத

2

பொருட்கள்

z

நேரத்தில்

£

லியன குறைந்த விலையில், குறித்த

த

சுத்தமாகவும், மிக அழகாகவும், நீடித்து உழைக்கும்

த்

வகையிலும் தயார் செய்து

¢

2

-o,

த

¥

.

5

என்பதை

த

் மிகவும் மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்.

்

:

தருகிறோம்

. உங்கள் தேவைக்கு ' எங்களுக்கு
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FOR QUALITY PRINTING
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QUICK DELIVERY
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202, Jani Jan Khan Road
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Mapras-14.
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| புதிய வெளியீடுகள்

நபிகள் நாயகம் வாழ்க்கை வரலாறு 1

50

அறிவுரைக் கதைகள்

50

நீ ’

ன்

அன்னபூரணி நடராஜன்

௧. லெ. நட்ராஜன்

ஈசாப்
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NOVEL ART PRINTERS
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1

i

1 பாகம்

.

நீதிக் கதைகள்

a

°

1 பாகம்

2

2

00
00

உயர்தரமான மாமிசச் சமையல்

8

50

தாய்மை

4

80

8

00

60 | தமயந்தி தேவி”

1

50

”

2»

1

50

5,

8

1

80|

"புதுமைப்

6
3

உயர்தரமான சைவச் சமையல்
உயர்தரமான சிற்றுண்டிகள்
உடல்

நூல்:

“இலட்சுமி!

: மானிட உடல் 'எடித், ஈ, ஸ்பெ௱ரல்

பதிப்பகம் (பி) லிமிடெட்,
60, பாரதி நகர், சென்னை - 17:

See
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நல்வாழ்த்துக்கள்

எஙகள்

3

ஞூ.

2

e

oe

LJ

e

;
:

§

;

i
ஆங்கிலம்,

|

தமிழ்;

1
7

தெலுங்கு

ஆகிய மொழிகளில் பலவிதமான
அச்செழுத்துக்கள் தயாரிப்போர்
௮௮௮௮௮௫

௧522௫௮௫௮௫௪௮௫௫௮௮௫௮2௮௮௮௮௮௮௮௫௮௮௫௮௮௮௮௮௮௮௪௫௮௮௫௮௫௮௫௮௫௮௯௫௪௮௫௫

௫௪௫௮௪௮௫௮௮௪௮௪௮௮௫௫௮௪௫௫

௮௪௫௪௯௮௪௪௮௫.

6

oe

5

P.

முனுசாமி
ஜெய்
௨26,

வடமலை

முதலியார்

ஹிந்த் டைப்
'மேஸ்திரி
(தொலைபேசி :

& சன்;
;

பவுண்ட்டி,
தெரு,
82184)

சென்னை

“ம.

;
4
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திருவள்ளுவர்
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வை

மலர்

னை

வனக வைய வய ஹா ஜாம சல காம

வை. மு. கோபாலகிருட்டிணமாசாரியர்

ர.
ர

©
:
8
7

a

நினைவு

பதிப்புக்கள்

திரக்குரள்: மூலம், பரிமேலழகர் உரை, பரிமேலழகருரைக்கு விளக்கமான .
. குறிப்புரை இவைகளுடன் கூடியது.
ரூ. 10 00
எில்லீபாரதம்: பத்துப்பருவங்கள் (7 வால்யூம்) மூலம், மிக எளிய பதவுரை,
விசேடவுரை, இலக்கணக் குறிப்புகள், கதைச் சந்தர்ப்பங்கள், அரும்
பொருள் விளக்கம், அபிதான ஆசிகையகராதிகளுடன் கூடியது.
ரூ. 82 50
(Set)
கந்பராமாயணம்: ஆறு காண்டங்கள் (7 வால்யூம்) மூலம், பதவுரை, விசேட
அரை,
இலக்கணக்குறிப்புகள்,
பாடபேதங்கள்,
அரும்பொருள்
விளக்கம் இவைகளுடன் கூடியது.
(Set)
ரூ, 64 00

©

,
்
1

©@
ஓ

மத்துப்பாட்டு:

ஆராய்ச்சியுடன். ரூ.

9

00

உ

தண்டியாங்காரம்: பொதுவியல், பொருளணியியல் மூலமும் பழைய
உரையும்.
,
@&

8

50

மூலம்,

பதவுரை,

மற்றும் பல

விசேடவுரை,

|தது

மு.

பபப

ர

கோபாலகிருட்டிணமாசாரியர்
17,

பட்ட

நரசிம்மன்.

கம்பெனி,
கை |

வை. மு.

வை.

i

புத்தகங்களும்

கிடைக்குமிடம்:

[ப

ர

தெளிசிங்கப்பேருமாள் கோயில் தெரு,
திருவல்லிக்கேணி,
சென்னை - 5.

ட்டபி பப பயப்பட டப்ப படட்டும் படபட பிட ட்ட

பக ப்பட படட படபடப்பு
ட்பபட பட்ட ட்ட 1 ட்டட் தட்டி]

வுயரபுயயயயயாாளயயயயயாயாயாயாயாாயாயயயயயாார

ச

து |

எங்களிடம்

ஐ

புத்தகங்களும்,

5

அதற்கான

=
E

எல்லாப்

பள்ளிகளுக்கான

a

|

=

கல்லூரிப் புத்தகங்களும்

துணைப்

=

புத்தகங்களும்

=

மொத்தமாகவும் சில்லரையிலும்
கிடைக்கும்.

=
=

ச

a

2

்
4, ந. சந்திரய்ய

=

கிருஷ்ண விலாஸ் புக் டிபோ,

=
ட]

ரெட்டியார் 6 சன்ஸ்.

கோட்டை.

ய்ய

ATTA

—

சேலம் - 1.

=
=

=
=]

=

:
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Look into your HEART
what you wish is SECURITY
Security for yourself, your family

z

Your property ..ccccceccceceeveeseeees
NEW INDIA offers
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all these

and much

more

For all your General Insurance Needs
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pany Limited
The New India Assurance Com
ROAD,
MAHATMA

=

UA

GANDHI

BOMBAY

- 1.

Madras Divisional
wink Beach,

office :
Mapras-

1.
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தொலைபேசி:

31770
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புகைப்படத் தொழிலில் ௧40 ஆண்டுகளாகப்
புகழுடன் விளங்கும் நிலையம்

பதான்
.

ஓ

ஓ

யா

புகைப்படமெடுத்தல்,

பெரும்படம்

வரைதல்

(விதாதா)

ஆகிய அனைத்தையும் திறம்பட அழகுறச் செய்து தரப்படும்

௩.

விவரங்களுக்கு2

கிளை

தாசன்
ராட்டன்

நிலையங்கள்

- காரைக்குடி.

ஸ்டுடியோ

பசார்,

சென்னை-1

- மதுரை
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- கோயம்புத்தூர்
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_ எங்கள்
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எங்கள்
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101 ரூபாய்களுக்கு உரிய3௦ நூல்கள்
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உஸ்மால்
உஸ்மான்
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- விழ்பனையாளர்
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INDIA

Transacts

FIRE - MARINE - MOTOR
and

classes

other

of Miscellaneous

INSURANCE

Accident

BUSINESS

UNITED INDIA FIREAND GENERAL
INSURANCE COMPANY LIMITED

ட
Regional Office:
No. 9, Broadway,

Registered Office:
No, 151, Mount Road,

MADRAS-1.

MADRAS-2.

Tel:

Tel:

81979

Phone:

UNIGEN

Grams;

॥

BOMBAY,

॥

்

!

21378/9

UNIGEN

Branches:

|

:

Phone:

Grams:

்

il

|

*

M, Ct. MUTHIAH,
Chairman.

CALCUTTA,

MADRAS,

NEW

DELHI

and other Important Cities.
P. P. GINWALLA.
General Manager.

ஓ

ம்
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a

aguas

UN

HOLA

மர்ம ர

எமது திருக்குறள் நூல்கள்
E

திருக்குறள் ஆராய்ச்சிப் பதிப்பு

5

பதிப்பாசிரியர், கி. வா. ஜகங்காதன்

]

்
4
விலை

18-00

க.

X
'%

1300 பக்கங்கள்
பழைய உரைகளின் வேறுபாடுகள்

i
i

23%
%

புதிய குறிப்புகள்
விரிவான ஆராய்ச்சி முன்னுரை

i

சொல் பொருள் அகராதிகள்

i

E
e

உலகத்துக்கே பொது நூலான
திருக்குறளின் : பெருமையை

த்
ச்

இல்லை.
தமிழர்
அறியாத
அதன் பெருமையைக் கண்ணாடி

ட்

போலக் காட்டும் பதிப்பு

₹
ட.

இந்தப் பதிப்பைக் கொண்டு திருக்குறளைப் பற்றிப் பல கட்டுரைகளையும்
நூல்களையும் எழுதலாம், கேரளப் பல்கலைக் கழத்தின் பரிசு பெற்றது.

2

+

&

Jj

THE KURAL OR THE MAXIMS OF TIRUVALLUVAR
By V. V. S. Iver

த

திருக்குறள் விளக்கு

₹
=

த்

௪, வா.

த

தபாற்பெட்டி:

வற்ற

674

4

ஜகந்நாதன்
விவரங்களுக்கு :

1-45, இராயப்பேட்டை

ஐரோடு,

சென்னை-14

ய0 ஏயரயட பறறி ய யம ஓயயரம ஓய

85. General

00

0

75

பல

$
ச

i

த்
ச
=

Patter’s Road

PHONE:

TRAILERS

as

32

டெலிபோன்: 82645

TRAILER
811494

Dear Readers, —
்
We have great pleasure to inform

FRACTOR

10

Ag

RAJALAKSHMI

| Messrs.

*

நிலையம்ச லிமிடெட்ச

அமுத

ை

இவ]

|

per

A

வயது

WORKS

MADRAS-2.
‘

you

that we

manufacture:—

Government

approved

design,

Compact, Small and most usefal for agricultural
Suitable for even small tractor 116 D - 14.
ORNAMENTAL GATES & GRILLS for compounds,
of modern buildings.

purposes.

COMPONENTS such as outer housing, bulket - base,
condensers housing etc., for Air conditioners.

air filters,

‘ BODY

BUILDING

Delivery

Expecting

-

your

windows
்

of any type on any chassis-such as Pick-up van,

Van, Ambulance

‘BEST. WORKMANSHIP

2

- CHEAPEST

Vanetc.,
WHEN

on

Standard

COMPARED

orders,

Yours

V.

TO

20 (i Ton)

OTHERS

-

faithfully

NATARAJAN,
Pariner.

(Son of Navalar Pandit N. M. Venkataswami Nattar)
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நாடும் ஏடும் நற்றமிழர் வீடும்போற்றும்
தமிழ்

நல்ல

எம் வெளியீடுகள்

நால்களன்

%
விலைப்பட்டியலுக்கும்

இதர

தொடர்பு

விவரங்கட்கும்

கொள்க.

*

188-க,

பவழக்காரத்

தபால் பெட்டி எண்:

M.

Natesa

56-A,

ANDERSON-

P. B. 193,

நிலையம்

புத்தக

மனோன்மணி
114.

தெரு,

சென்னை-4,

தொலைபேசி

29971

எண்:

STREET,

MADRAS-1.

Importers & Dealers of all kinds of

Indian & Foreign Papers and Boards,
Distributors
for Mysore
Paper
~

=

5

Mills Ltd.,

=

=

௯
Retail

Branch:

9/285, N. S. C. BOSE ROAD,
MADRAS-1.

Estd:-

1933

Phone:- 21826

வல

6

மலர்
ee ae.
ப

இலக்கியம்

மறைமலையடிகள்

திருவள்ளுவர் அல்லது வாழ்க்கை விளக்கம்
வள்ளுவம்

டாக்டர்

மு.

வரதராசன்

டாகடர்

வ.

சுப, மாணிக்கம்

வள்ளுவரும் குறளும்

முத்தமிழ்க் காவலர்
இ. ஆ. பெ. விசுவதாதம்
‘
"

வள்ளுவர் உள்ளம்

9?

டெ.

a bt,ee
an a

SC
mw

குமிழ்க் கடல் இராய

சொக்கலிங்கம்
கு. கோதண்டபாணிப் பிள்ளை
௪. கந்தசாமி மூதலியார்

முதற் குறள் உவமை
மணிக்குறள்
வள்ளுளர் நகைச் ஈளை
திருக்குறள் வழங்கும் செய்தி
திருக்குறளும் பரிமேலழகரும்

பகவதி,

புலவர் குழந்தை

பாரி
59,

செயராமன்

நிலையம்

பிராட்வே,

சென்னை

- 1.

tS

வள்ளுவர் தந்த இன்பம்

ஞே ட்டு
வூ டி

பூ. அமிர்தலிங்கம்

ந

வள்ளுவர் கண்ட உயிரினங்கள்
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மு. கோவிந்தசாமி

குறள் மனம்
வள்ளுவரும் காந்தியும்
வள்ளுவர் தரும் மணப்பரிசு

Aa

௮, கி பரந்தாமனார்

0
Ce

திருக்குறளும் புதுமைக் கருத்துக்களும்

ஞானசம்பந்தம்

தே

குறள் கண்ட் வாழ்வு

mw

மா. வழித்துணைவன்
௮2௪,

ஜே

திருவள்ளுவர் (நாடகம்)

கூ
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திருக்குறள் புதை பொருள்

»

00
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திருவள்ளுவர் காலம்

திருக்குறள் கட்டுரைகள்

இராசமாணிக்களுர்

அடை
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மா.
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டாக்டர்
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உரை நடையில் திருக்குறள்

வோ

திருக்குறள் ஆராய்ச்சி
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மூ. கோவிந்தசாமி
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ஏடன்

புலவர் குழந்தை

திருக்குறள் குழந்தை உரை
திருக்குறள் தயவுரை

விலை
ழூ. காசு.”
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ஆசிரியர் பெயர்

நூற்பெயர்
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விற்பனை உரிமை பெற்றவையும்
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நினைவு

வறை |

திருவள்ளுவர்

நினைவு

திருவள்ளுவர்

132”

மலர்

விளக்கவுரையுடன்

முழுவதும்

ரூ.

முதற்பாகம் விலை

நூல்

எட்டுத்தொகை

ந ற் றி ணெ

சங்க இலக்கியம்
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இரண்டாம்பாகம்

15-00

கூ.

விலை.

15-00

ஏடு, டொம்மிச்சேரி கருப்பையாத் தேவர்ஏடு,
புதுப்பட்டி சவ.
செட்டியார் ஏடு,
ஆகிய இந் நற்றிணை
ஏடுகளைக் கொண்டு,
விளக்கவுரை

மு.
முத்தையா
ஆராய்ந்து இவ

எழுதப்பட்டுள்ளது.

சுமார் 2500

க்கு

மேற்பட்ட

பாடவேறுபாடுகளும்,

பெயர்

தெரியாதிருந்த

புலவர் பெயர்களும், ஆராய்ச்சியாளர்க்குப் பயன்படத்தக்க ஆராய்ச்சிக் குறிப்புக்களும்,

அருஞ்சொற்பொருள் அகராதியும் அடங்கியுள்ளன.
தமிழ்த்துறையில் எம்.ஏ., வித்துவான் புலவர்
பயிலும்

மாணவர்களுக்கும்,

பெருமக்களுக்கும்

தமிழ்

இவ்விளக்கவுரை

முதலிய

இலக்கிய

ஆராய்ச்சியில்

பெரிதும்

துணையுரியும்.

பட்டத்தேர்வுகளுக்குப்
ஈடுபட்டுள்ள

அறிஞர்

\

விவரங்களுக்கு:

அருணை

பப்ளிகேஷன்ஸ்
13-1, உஸ்மான் .ரோடு
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THE CITY ELECTRIC STORES,
45-A, NORTH

WE STOCK A to Z in Electticals
for Wholesale and Retail sales.
Specialised

No:

At Trichy And Madras-4.

Distributors for G. E. C.

PHONE:

ASI

Stores

PHONE: , 32766

Branches
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Electric
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Sanitaryware, Laboratory Fitting, Bath Room Fittings.
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॥

்

நினைவு மலர்

உங்கள் பொலிவுக்கு...
வியக்கும் கவர்ச்சி தரும்

- நோஷமிம்ஸி

\

கைத்தறி
கண்

துணிகள்

கவர்ச்சி மிக்கவை
நிறைந்த வண்ணங்கள்
விதவிதமான

புதுமை
நவீன

எல்லா

ததும்பும்

டிசைன்கள்.

“கோ-அப்டெக்ஸ்''

விற்பனை

நிலையங்களிலும்

தமிழ்நாடு கைத்தறி

a

நெசவாளர்

a

கிடைக்கும்.

a

194

கூட்டுறவு

சங்கம் லிட்.,

"பாலசுந்தரம் கட்டிடம்!
எழுமிபூரி, கண்க

திருவள்ளுவர் நினைவு மலர்
ணை

திரு. வி.

னக

கலியாணக ந்தரனாரின்

ச

த

க

கீழ்க்கண்ட

நரல்கள்

அரசியகம்
௫.

9, திருவள்ளுவர்

கோயில்

தெரு,

a

கிடைக்குமிடம்

*

மயிலாப்பூர்,

சென்னை-4.

அ

|

கை

டை Yo

ணன

158

கட்டுரைத்திரட்டு (முதற் பகுதி)

22, சைவத்திறவு

(அல்லது)

கட்டுரைத்திரட்டு
8

ர

2.

இந்தியாவும்

க,
5,

முருகன் அல்லது
உள்ளொளி

6.
7.
8,
9.
0.
22,

74. உரிமை

வேட்கை

(அல்லது)

(2-ம் பகுஇ)

நாட்டுப்

.

விடுதலையும்

75, சிவனருள்

அழகு

சன்மார்க்க போதமும் தஇறவும்
இருளில் ஒளி
இராமலிங்க சுவாமிகள் திருவுள்ளம்
இமயமலை (அல்லது) தியானம்
முடியா? காதலா? சீர்த்திருத்தமா?
சைவத்தின் சமரசம்

பாடல்

வேட்டல்

18.

காரைக்காலம்மையார்
அரும்பதக்

திருமுறை
குறிப்புரையுடன்

77.
74,
39,
20,
21.
22.

தமிழ்நாடும் நம்மாழ்வாரும்
ஆலமும் அமுதமும்
புதுமை வேட்டல்
கிருஸ்து அருள் வேட்டல்
நாயன்மார் திறம்
முதுமை உளறல்
:

ண

தமிழ்ச்சோலை

(அல்லது)

நீண்ட நாட்களாகக் கிடைக்கப் பெருதிருந்த திரு. வி. க.வின் நூல்கள்
இனி தட்டாது கிடைக்கப்பெறும்.
உரிமையாளர்:
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இதன்கண் பரிமேலழகர் உரை தெளிபோருள் பதவுரை - இலக்கணக் குறிப்பு (
்
1. ஆங்கில உரை - தமிழில் கருத்துரை அடங்கியுள்ளன. ஆயிரம் பக்கங்கள்.
ஆங்கில

தமிழ் உரை. ஆசிரியர் :

மூவர்ண

அட்டை.

இன்றே வாங்குங்கள்

பைண்டு.

சிறப்பான

விலை ரூ. 109

வானதி
82/11,
OOOO

RI

பாண்டி

RRO

பசா ர்,
KS

ஆரியர்:

ஆர். சவுந்திரராசன் 78. க்.,

வித்துவான் ஆர். கன்னியப்ப நாயகர்
அழகிய

உரை

பதிப்பகம்
தி.

நகர்,

சென்னை- 11

ண்ட

12, வளர்ச்சியும் வாழ்வும்
படுக்கைப் பிதற்றல்

அட்டு:

மனித வாழ்க்கையும் காத்தியடிகளும்
தமிழ்ச் சோலை (அல்லது)

எட ணை

3.
£,

அதை அலை

.

ய

திருவள்ளுவர் நினைவு மலர்

7702277422)

பட்டுநூல்
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KARUPPANNA SILK HOUSE
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CLOTH:
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MERCHANTS.

21/22, RATTAN BAZAAR,
MADRAS:3.
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KARUPPANNA. SILKS
SILK & HANDLOOM

CLOTH

MERCHANTS.

18, USMAN ROAD
.T. NAGAR,
MADRAS -17.

