
  

  

  

  

              

  
இரும் நரம ஆமிர் இரக்களிமைய பரர்பசைம் 

உர-விநு மாநா சந்நிதானம் 

மாநீவாத் சண்டுடி தேரச பராம ர ரம்பா நவர wot 
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குருபாதம் 

திருக்கயிலாய பரம்பரைக் 

குருமபு_வானேத்தைச் சேர்ந்த 
ஸ்ரீமத் சூமரகுருபர ௬வாமிகள் 

அருளிச்செய்த 

BDO BWM OD o F FLD 
(மூலமும் உரைவளமும்) 

இஃது 
இவ்வா இன 24-வது 

அருட்குரவராக எழுகந்தருளியிருக்கும் 

ஸ்ரீ-ல-ஸ்ரீ ஷண்முகதேசக ஞானசம்பந்த 

பரமாசாரிய ௬வாமிகளிண் 

திருவுளப்பாங்கன்படி, 

இவ்வாதீன வித்துவான், 
திரு. காழி, சிவ. கண்ணுசாமி பிள்ளை, %. &., 

அவர்களால் தொகுக்கப்பெற்றது. 
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நரல், பொருள் அட்டவணை, செய்யுள் மூத் குறிப்பகராதி 
இவை காரைக்குடி. 

சக்தி அச்சுக்கூடத்தில் 

பதிப்பிக்கப்பெற்றன. 

மற்றவை: கருமையா இன 

CHIMES BID Dish wb Woo 

பதிப்பிக்வப்பெஞ்றன.



முகவுரை 
  

திருக்கயிலாய பரம்பரை, கந்திமரபு, மெய்கண்ட 
சச்தானம், இருத்தருமபுர ஆதின த்தின் 24-ஆம் மகா 

உ. ச்ந்நிகானமாகத் இிகழ்க்தருளுடஇன் ற 
" பதிப்பாசிரியர் வர்கள் ஸ்ரீ-ல-ஸ்ரீ சண்முகதேசிக ஞானசம்பந்த 

சிறப்பு பரமாசாரிய சுவாமிகள். அருட்செல்வமூம், 
பொருட்செல்வமும் ஒருங்கே வாய்க்கப் 

பெற்ற சுவாமிகள் கருவிலே திருவுடையவர்கள்; வட 
மொஜி, தமிழ்மொழி, ஆங்கம் ஆகிய மும்மொழிகளின் 
பாலும் அளவிலாப் பற்.றுடையவர்கள். அவர்களுடைய 
வள்ளன்மையும், ஒட்சித்திறமையும், உயரிய பண்பு கலங் 
களும் தமிழுலகம் சன்கிக்கனவே. ஞானாசாரிய பீடத் 
தமர்க்த ிலகாட்களுள் திருமடத்திலும் அதனைக் இருக 
கோயில்களிலும் அவர்கள் இயற்றியுள்ள Pit DHS po 
களும், திருப்பணிகளும் சைவஉலகம் அஜிக்து வியக்து 
பாராட்டப் பெற்றவை. அறகெறி தழைக்கவும், பெரு 
கெரியாம் சிவநெறி விளங்கவும் முதன்முதலாகக் தமிழ் 
மொழியில், ஆதீனத்தின் வாயிலாக ஒரு தஇங்களிகழை 
வெளியிட்டு வழிகாட்டிய பெருமை இம்மகாசக்கிகானத் 
துக்கே உரியதாகும். குருமணியாம் சண்முகமணி பயக்த 
“ஞானசம்பந்தம்!” என்ற அவ்விதம் நீடு கின்று கிலவுக 7 
இனி, பொதுநெறி புகட்டும் சைவ௫த்தாக்தப் பெரு 
கெறியின் அருமை பெருமைகளை மாநாடொன்றுட கூட்டி. 
ஆதீனத்தின் வாயிலாகக் தமிழ்காட்டார்க்கு கன்சூ 
உணர்த்திய தணிப்பெருமையும் அவர்களுக்கே உறிய 
தாகும். உயர்கணிச் செம்மொழியாகிய ஒப்புயர்வற்ற 
Bo தாய்மொழி, பண்ணாருக் தமிழ்மொழி, பல்லாற்ரூனும் 
பரவி வளம் பெறல்வேண்டும் என்ற பெருகோக்குடன் 
மகாசம்சிகானம் கடைக்கண்சார்தீதி வெளியிட்டுள்ள 
நூல்கள் பலப்பல; வெளியிட இருப்பவையோ மிகப்பல ! 
வெளியிடும் .நால்களெல்லாம் உடனுக்குடன் மக்க 
ஞக்குப் பயன்படுவனவாயிருக்தல் வேண்டுமென்ப3ு
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மகாசம்கிகானத்தின் திருவுள்ளம். கமிழ்மொழி இக் 

காலையுள்ள கிலையில் கமிழ்மானவர்களுக் குப் பயன்படும் 

வகையில் வெளிவரும் நால்களே மொழிபரப்பும் பெரும் 

பணிக்குரிய முதற்கருவியாம் என்பது மகாசம்கிகானத் 

இன் முடிபு. இம்முடிபுக்கேற்ப, ஆதீனைத்தொடர் 

   
புடையதும், சீதிபுகட்டும் முறையில் திருக்கு ௦ளையொட 

வைக்தெண்ணப்படுவதுமாகய நீதிநெறி விளக்கம், 

புதுமுறையில் புத் துரையுடனும், பல உரைகளிற் சண்ட 

உரை கயங்களுடனும், ஆங்கில மொழிபெயர்ப்புடனும் 

வெளிவரின் பெரும் பயன்தருவதாகுூம் என்று மகர 

சந்கிதானம் குறிப்புணர்க்தினார்கள். அத்திருக்குறிப் 

புணர்த்து, ஒன்னுக்கும் பற்றாக சிறியேன் என் 

கிற்றிவிற்கெட்டியவரை முயன்று அதுக முடித்து 

கிறைவிக்க மகாசம்கிகானத்தின் இருவருளை 

காடினேன். திருவருள் சுரக்குது; இச்சிறு நால் 

எழுக்தது. 

தமிழ் வளரும் தென்பாண்டி. காட்டினை வளரமுறு 

விக்கும் தண் பொருகை என்னும் கரமிரபருணியின் வட 

கரையிலுள்ள து ஸ்ரீவைகுண்டம். அகி 

நூலா௫ரியர் சரர்க்த கயிலாயபுரமென்ற பகுதியிற் 9 mb 

வரலாறுட gar இக்நாலாசிரியரானா ரூம 

சைவவேளாள குலத்திற்றோன் மிய இவர் 

தந்தையார் தமிழ்ப்புலமை சான்ற சண்முக ௮ மணிக் 

கவிராயர், தாரயரர் இவகாமசந்தரி அம்மையார். 

இவருக்குள் குமாரகவிராயர் என்ற இவை வடம் 

உண்டு. குமரருருபரார் பிறம்ததுமுகல் yxy oh yh ண்டு 

வரையும் வாய் பேசாதிருக்து, செக்இல் (வேவைண் 

இருவருளால் பேசக்தொடங்கினார். (மேலும், 

குமரகுருபரன் எண்ணு அவ்வேலவணுல்.. அழுத 

வும் பெற்றார். உடனே *6சந்கர் ௪ 

நாலை அவர் அருளிச்செய்தார். Ab yp hog இவண் 

பால் வைக்கு அரியர், Dox, Carovarer ப்படி. 

ஞானாசிரியயபை அடைய, வடகமட்டு யாத்து. செல்ல 

  

  Chopin, 

வம் 

  

பிவெண்பா 7?! வபா. 
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விரும்பினார்; விரும்பியவர் தாம் Gpss omrr@u 

குமலொயபு TED PGF சென்று கயிலாயகாதர்மீது 

“தயலைக் கலம்பகம்?” பரடினார்; பின், யாத்திரையை 

மேற்கொண்டு பல திருப்பதிகளையும் .தரி௫ கூதல் 

கொண்டு மதுரைக்குச் செல்லுங்கால், மீனாட்௫ியம்மை 

யாரின்மீது “பிள்ளைத் தமிழ்!” என்னும் ஒரு பிரபந்தம் 

பாடிச்சென்னறு, அம்மையாரின் ஆணைப்படி, அதனை 

அம்மையார் சக்கிதியில் அரங்கேற்றினார்; பின்னர் 

அங்குச் சலதாள் தங்ியெருக்து “மீனட்சியம்மை யிரட்டை 

மணிமாலை”, “மீனாட்சியம்மை குறம்”, மதுரைக் 

கலம்பகம் ? என்ற பிரபக்தங்களையும் அக்ககர்க் 

கரசனாகிய இருமலை காயக்கர் வேண்டுகோளின்படி. 

திருக்குறளின் சாரமாகிய நீதஇநெறிவிளக்கம் என்னும் 

இக்தாலையும் அருளிச்செய்தார். 

அதன்பின்னர் மதுரையரசன் கொடுத்த பல 

AR h பொருள்களையும் TOSHEOVST OID YWooar 

நீங்இத் திருச்சிராப்பள்ளி, ஈங்கோய்மலை முதலிய பதி 

களக் கண்டு வணங்கு, ஆங்காங்குத் தம்முடன் வாது 

செய்யவந்த புறச்சமயத்தார்களெல்லோரையும் வென்று, 

அவர்களுக்குப்பல ஏக்களை எடுத்அக்காட்டி, “ got DI 

கருணைப் பசுபதியே சொற்ற பலவானவருள்ளும் 

என்னு முயாந்தோனெனக் தெளிவீர்'"' என்றுபதே௫த் 

தார். பின், தருமையாதீனக் தாபகாசாரியரான 

குருஞான சம்பக்தருக்கு ஞானோபதேசம் செய்த கமலை 

ஞானப்பிரகாசர் அவதரித்ததும், பிறக்தவர்க்கு முத்தி 

யளிக்கும் தருத்தலமுமாகய திருவாரூரை யடைக்தார்; 

ஆரூர்.த்தியாகப்பெருமாளை acnr ne & திருவாரூர் சான் 

மணிமாலை”? என்ற பிரபக்தகக்தகை அருளிச்செய்தார். 

அக்காலத்தில், இல்வுலகிடைச் சிவஞான வாரிதிக்கு 

உறுஞால ஊற்றெனத் திகழ்ந்தது தருமபுர ஆதீனம்; 

அவ்வாதன த்தில் கான்காவது குருமூர்த்தியாய் எழும் 

கருளி அருட்செங்கோல் கடாத்தியவர் ஸ்ரீ-ல-ஸ்ரீ மாசிலா



iv 

மணித் தேசிகர். அவர்தக் திருவருட் சிறப்பைக் கேள்வி 

யுற்ற குமரகுருபரர் திருவாரூரிணின்றும் புறப்பட்டுத் 

தருமை வக்தடைந்தரர்; தேகிகமூர்த்தியைக் கண்டு 

வணங்கினார். - வணங்கியவரைக் தே௫ிகமூர்க்திகள் 

கோக்க, ஐந்துபேரறிவும் என்ற பெரியபுராணப் பாட 

லின் அனுபவ உண்மைதெசியச் சொல்லெனப் பணித் 

கார்கள். குமாகுருபரரது: வாக்குத் தடைப்பட்டது. 

உடனே, திருவருளானை கினைவிற்கு வக்௧த. இவரே 

தமக்கு ஞானாசிரியர் என உணர்ம்து அடிபணிந்து 

தம்மை ஆட்கொள்ளுமாறு, அவர் வேண்ட, “நீ காசி 

யாத்திரை முடித்து மீளின் யாம் கொண்டுகொள்வோம்'? 

எனப்பணித்தருளினார்கள் குமரகுருபரரும் காசியாத் 

'தஇரையில் ஏற்படக்கூடிய சல இடைய.றுகளைப் பணிவு 

டன் எடுத்துக்க.ற, அவ்வாறாயின் தில்லை சென்றுவருக” 

என்னு ஆணையிட்டருளினார்கள். 

குருவின் ஆணையைக் தலைமேற்றாங்கய .ஐ௫ரியர் 

தருமை நீங்கு, வேளூர் சென்று சவாமிகரிசனஞ்செய்.து 

மேற்செல்லப் புறப்பட்டார்; அக்காலை, குமரக்கடவுள் 

அருச்சகர்வடிவுடன் எழுக்தருளித் திருகீறஸித்து, “கம 

இளம் திருக்கோலத்தை சயக்து நல்லணிகளமைய ஒரு 

பிள்ளைத்கமிழுரைப்பாய்!?” எனக்கூறி மறைக் கருளிஞர். 

உடனே, குமரகுருபரர் ஸ்ரீ செல்வமுத்துக்குமரர் முன் 

படைத்து 'பொன்பூத்தகுடுமி'” எனா அசரீரியாக வழுக்கு 

அருள்வாக்கை முகலாகக்கொண்டு பிள்ளைக் கமிழ் பாடி. 

யருளினார்; பின் திருத்கோணிபுரம் சென்்.மு வணங்இ் 

தில்லையையடைக்தார்; அங்கு, “இதம்பம மும்மணிக் 

கோவை!” என்னும் ஒரு தாலும், அடி.கொடை முசுலிய 

உறுப்புக்களும் பாக்களும் பாவினங்களும் ஒருசே 

யாப்பிலக்கண விதிகள்யாவையும் வருத்.ந் “2 கம்பா 

செய்யுட்கோவை” என்றதொரு pr ath Murph Surin 

னார்; சலகாட்கள் அங்குத்தங்கியிரும்,மு. பின் மீண்டும் 
தருமபுரமடைக்தார்; ஐயிரண்டமுசொடு அளிபெற 
விளங்கும் “பண்டார முூம்மணிக்பெரவை!! வண்லும்
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நாலை இயற்றி ஞானாசாரியரின் திருவடி.கட்குச் சூட்டினார். 

ஞானாசாரியர் தஇிருவுளமஇழ்க்து அவரை ஆட்கொண் 

டருளி ஞானோபகதேசஞ்செய்வித் ௮, “குமரகுருபரசுவாமி 

கள்!” என்னு பெயர்கூறி வாழ்த்தி வரக்தக்தருளினார். 

பின், ஆரியர் . பெருமானின் ஆணைப்படி. குமர 

குருபரஅடி.களார் கா௫ககரடைந்தார்; ஆங்கே, கேதார 

காதரைத் தொழுது வணங்க, “காகக் கலம்பகம்?” என் 

னும் பிரபக்தத்தைப் பாடியருளினார். 

ஒருகாள், அவர் கலைமகளின் அருளால் துருக்கர் 

மொழியின் பயிற்சியும், காளியினருளால் சிங்க ஊர் 

Bub பெற்று, அவ்வூர் மூகம்மதிய அ ரசனிடத்அச் 

சென்னு பல அற்புதங்களை FO Fu HI, “so Fal & Bor Gw 9 

சமயம் வேறிலை'' என்னும், “அதிற்சார் சிவமாம் . தெய் 

வத்தின்மேற் றெய்வம் வேறிலை'” என்றும் காட்சி 

யள.வையால் கிலைகினறுத்தினா். அதுகண்டு அரசனும் 

குருபரரை வணங்இனான். ம.ற்றுள்ளார் யாவரும் “தேக்கசூ 

நீர்சடையானன்பர் செயற்கரிதுலகலுண்டோ'” எனக் 

கூறி ஆன்க்தக் கடலுள் அழுக்தினர். குருபரர், 

கேதாரகாதர் தமது கனவிற்றோன் றி யருஸியவாறே, 

துணைக்கருடன் வட்டமிடும் இடத்தைக் காட்டி. 

“இவ்விடம் அறஞ்செய்தற்கு வேண்டும்? என அருளிச் 

செய்ய, மன்னனும் அவ்விடத்தில், எங்கும் இம்மாத 

வர்க்கா இயற்றிய மடத்தைமப் போலப் பொங்கு கன்மட 

மொணன்றில்லை! எண்று சுண்டார்யாவரும் வியக்க ஒரு 

மடம் எழுப்பி, அதில் தன் மூகரையும் வைத்துத் 

கத்தஞ்செய்தான். குருபரர் அம்மடத்தில் எழுக்தருளி 

யிருக்துகொண்டு; மதுரை மன்னனால் கொடுக்கப்பட்ட 

பொருள்களி. னுதவியால் அம்மன்னன் பெயரால் ஒரு 

சத்திரமும், சேதாரகாதருக்கு ஓர் ஆலயமும் 

அமைத்தார்; ஆலயத்திற்குரிய கித்திய கைமித்திகங் 

களுக்குத் தட்டம் செய்வித்தார். இவ்வாறு பல சிவ 

தர்மங்களைச் செய்துகொண்டு இருக்குங்கால், ஞானாசாரி
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யரைதக் தரிசிக்கவேண்டுமென்னும் அவா அதிகரித்த 

தால், அவர் கேதாரகாதரிடம் விடைபெற்றுத் தருமபுரம் 

சென்று ஞானஞுசிரியரைக்கண்டு தரிசித்து, மீண்டனர். 

இவ்வாறு மூம்முறை கிகழ்க்கன. கான்காவதுமுறை 

ஞானாசிரியரைத் தரி௫ிக்குங்கால் *இணி அடியேனுக்கு 

இச்சக்கிகானத்தைவிட்டு நீங்க மனமில்லை”? என்னு 

தெரிவித்தனர். ஞானாசிரியர் குருபரரை Corsa, 

சாட்டிருச் தரலு மலையிரும் காலுல் கரு.தரிய 

சாட்டிருச் தாலு சமக்கென்ன காணல்ல தோர்கமலை 
வீட்டிருச் தாண்டருள் ஞானப் பிசகாசண் விசைமலச்ச் தாள் 

கேட்டிருச் தாலும் பிறவா நெறிவர்அ இட்டிடுமே. 

என்னும் பாடலை அருளிச்செய்து, சொக்கலிங்கப் 

பெருமாளையும் ஞானபூசையாக எழுக்தருளப்பண் ணில் 

கொடுத்தனர். குமரகுருபரரும் தம் ஞானாசிரியமை 

வணங்கி விடைபெற்றுத் தருமையம்பதியை யகன்.று, 

கசாசியையடைக்து இவதருமங்களை யியறீ.ிக்கொண்டு 

கிலசகாளிருக் ௮, ஒரு வைகா௫ித்திங்களிலே இருஷ்ல 

பட்சத் தருதியையிலே இறைவனது திருவடி. மீழலிற் 

கலக்.தருளினஞர். 

இவர்காலம். 16- ஆம் நூற்றாண்டின் பி.ற்பருதியும், 

17-ஆம் நாற்றாண்டின் முற்பகுதியும் ஆகும். அண்ணா 

மலைப் பல்கலைக்கழகப் பேராசிரியர், இரு. 

காலம் கா. சுப். ரிரமணியப் பிள்ளை அவர்கள் .ஆ௫ிரிய 

ரின்காலம் ௫. பி.1600-1650 எனக்குறித் கார். 

//ஷெப்கால்டுவெல் அவர்காலம் இ.பி.1023-1650 என்பர். 

காலஞ்சென்ற தமிழாராய்ச்சி AGT யாழ்ப்பாணம், 

முதலியார் செ. இராசநாயகம் அவர்கள் இ. பி. 1515-1085 

என்னு குறித்அுள்ளார்கள்.. இதைக்குறிக்குமுகத் கரன், 

அபிகான இந்தாமணி ஆசிரியர் 18-ஆம் Le hog wr 

எண்ணு கூடியது சரியன்றென்னும், குமரகுருபரர் 

புராணத்தில் காலஞ்சென்ற ஆசிரியர் மகாவித்துவான்,
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மீனாட்சுந்தரம் பிள்ளை அவர்கள் குமரகுருபரசுவாமி 

கள் பிள்ளைப் பெருமாளையங்கார் காலத்தவர் என்னு 

கூறியுள்ளது பொருத்தமன்றென்னறும் திரு. இராச 

கரயகம் அவர்கள் கன்கெடுத்துக் காட்டியுள்ளார்கள். 

நீதிநெறிவிளக்கம் என்பது நூற்பெயர். அற 

கெறியை விளக்குவது; அற.ால்களில் விதித் கன செய் 

னும் sie teat ஒழிக.லும் rene 
‘ . அல்லது சியாம். இரவில் கெடு 

அ தனிய வதிச் செல்லும் ஒருவனுக்கு அவண் 
ன ம் பாகக்கருதிய ஊருக்கு கேரியவழி 
அபாருளூம் மன்னதென்று விளக்இக்காட்டுதல் கருதி 

அரசினர் ஆங்காங்கு விளக்குகள் 
அமைத்துவைகத்து அவனைக் கூறிக் த ஊர்க்கண் உய்க்க 

வு. தவுன் மைபோல, அ ரிவின்மையாகிய இருள் 

கிறைக்த இவ்வுலக வாழ்க்கையில் உயிர் தீவழிச் சேற 

லொழித்.து ஈல்வழிச் சேறல் கருதி ஆசிரியர் குமர 

குருபரர் அமைத்த அறிவுச் -டர்மணிவிளக்கம் இக் 

நூலாம். நீதிநெறிவிளக்கம் என்னும் இ;க்தொடர்மொழி 

மூன்றனுகொல் இரண்டு சந்தியாய் முன்னது பண்புக் 

தொகை கிலைத்தொடராய்ப் பின்னது இரண்டாம் 

வேற்றுமைக் தொகைப்புறத்துப் பிறக்க அன்மொழிக் 

தொகைக் காரணப்பெயராய் ரநாலுக்காயிற்று. இக் 

நூலிலே எம்டஃதவாதிகளாயினுஞ் சம்மதமாகச் 

செயற்பாலனவாட௫ய காரியங்களும், தவிர்கற்பாலன 

வாகிய காரியங்களும், . அவற்றின் பலன்களும், 

அவற்றை உள்ளவாறுணருகெறியும், உணர்வோர் 

செய்யும் திறமும், ஊரார் செய்யும் திறமும், பிறவும் 

அனுபவங்களோடு எடுத்துக்காட்டப் பெற்றுள்ளன. 

இவையெல்லாம் அறம், பொருள், இன்பம், வீடு என்னும் 

கான்கும் பயப்பனவாயடங்கும். எனவே, 

“அறிவிழுச் கங்கெட நிறையொழுக் கக்தொட 
தூல்பயின் முறையிற் பாலருர் தேற 
வாலுணர் புலவர் மேனகை குலவ”?
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எழுந்த இக்தால் நீதிகெறிவிளக்கம் எனப்பெயர் பெற் 
றது இயல்பே. 

சங்கமருவிய தொகை நூற்களுக்குப் பின்வந்த 
கீதிநாற்களுள் கடையினாலும் பொருட் ,சிறப்பினாலும் 

பதினெண் இழ்க்கணக்கு நீதி நாற்களை 
நானடையும் மூற்றும் ஒத்திருப்பன அறிகெறிச் 
நூற்கிறப்பும் சாரமும், கீதிகெறிவிளக்கமுமேயாம். 

அவற்றுள், பின்ன சங்கச் செய்யுட்க 
ளோடு ஒருங்கு . வைத்தெண்ணத்தச்ு பெருமை 
வாய்ச்து சொற் செறிவும் பொருட் செறிவுமுடைய.து. 
பத்தழகும் பண்புற அமைந்தது. சரிய செக்தமிழ் 
கடையானியன்ற.து. வட சொற்கள் பெரிதுங் கலக்கப் 
பெறாதது. அணிகலம் பலவுஞ் றந்து மிளிர்வது. 
சுவையின் றி இருப்புக் கடலையென யாக்கப்பட்டுள்ள 
நீதி நூல்கள் சிலவற்றைப் போலாது அணிகலன் 
சிறக்க யாக்கப்பட்டுக் திகழ்வது. அறிவிற் A Mss 
கமிழா௫ிரியர்கள் பலரால் இகற்கு உரைகள்பலஇய ல் 
றப்பட்டிருக்ன் றமையும், ஆங்கிலேயரை யுள்ளிட்ட 
அறிஞர் பலரால் இதற்கு ஆங்கில மொழிபெயர்ப்புகள் 
செய்யப்பட்டிருகஇன் றமையும், இக்தாலின் அருமை 
பெருமைகளுக்குச் சான்று பகர்வனவாம். இக்தூலை 
யும், நாூலாகிரியரையுங் குறித்து, 1881-ம் ஆண்டில் 
பிஷப் கால்டுவெல் என்பார் எழுதிய இருநெல்வேலி 
வரலாறு என்ற நாலின் பிற்சேர்க்கைகளுள் காணப் 
பெற்ற ஓர் ஆங்கிலக் குறிப்பின் மொழிபெயர்ப்பு ழே 
கரப்படுகின்றது. 

'இருசெல்வேலி சாட்டுப் புகழ்பெற்ற சான்றோர்களுள் அண் 
மையில் இருச்,தவர் நீதிநெறிவிளக&க ஆரியர் எண் அடறக 
கெறிவிளக்கம் நீதிச்செய்யுட்களேக் கொண்ட மால்) கறையும், 
சாலடியாரையும் ஓட்டி. வகுக்கப்பெற்ற,. இர்மாலிண் செய்யுட்கள் 
பொ.௫ மக்கள் சன்மஇப்பில் உயர்ர்,க இடம் பெற், 
இவற்றுட் லெவே ணிச்சிறப்பும், செய்யுண்மையும் வாய்ச்து 

    

wens, 
முகன்  
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மைச் செய்யுள்களாகக் கருதப்பெறுன் றன. இச்செய்யுட்கள் 
அடிக்கடி கல்லூரித் தேர்வுகளுக்குப் பாடமாக எடுத். க்கொள்ளப் 
பென் றன.  இக்தூலாசிரியர் ஒரு சைவத் அ.றவிழ; வேளாள 
வகுப்பைச் சேர்க்தவர்? குமரகருபசத் தல்பிரான் என்ற அழைக்கப் 
பெற்றவர். *தம்பிசான்? என்ப, சைவமடசத் தலைவர்களின் பட்டப் 
பெயசாளும்? 

* * ae * 

இச்தூலாசிரியர் தமரதருபாசுவாமிகள் என் ௮ம் அழைக்கப்பெ௮வர். 
சுவாமிகள்? என்பது தலைவன் என்னு பொருள்பெறும் ௬ வ £மி 
எண்ற சொல்லின் மரியாதைப் பன்மை. தாமிசபருணியாற்றின் 
வடகசையிலுள்ள ஸ்ரீவைகுண்டம் என்ற பெயர்பெற்ற சகரிற் 
பிறர்தவர் குமசகுருப.சர். இர்ஈகர் எப்பொழுஅமே சிறப்பு வாய்ச் 
வர் அள்ள தொன்றாகும். இட்பொழு அ Qs தென்களை எண்ற 
'தாலூகாவின்: தலேஈகராயுள்ள௮. இச்ஈகர் வைணவ மதத்இனர் 
கொண்டாடும் இருப்பதிகளுள் ளொன்றென்ப,௮ இதன் பெயசா 
லேயே விளங்கும். வைகுண்டம் என்ப விஷ்ணுவின் உலகம். 
இச்சகச,த்இன் மக்கட்டொகை எழாயிசத்.இிற்கு மேற்பட்ட தாகும். 
குமசகுருபசர், புகழ்பெற்.ற ம.சை மன்னன் இருமலை ஈாயக்கன் 
கால,க்இல் இருர் தாசெணக் கூனவர்? அப்படியாயின் அவர் காலம் 
@. 9. 1623 apse 1659 ஆகும். 

இணி, இக்தாலின் இப்பதிப்பு எவ்வாறு apes 

படுத்தி அச்சிடப் பெற்றுள்ள தென்பதைச் சிறிது 

விளக்குவல். முதற்கண் நாலிலுள்ள 

நூன்முறை செய்யுட்களுக் கெல்லாம் இயன்றவரைச் 

செய்யுட் சொற்களைக் கொண்டே சிறு 

தலைப்புக்கள் கொடுக்கப் பெற்றுள் என; அதன் 

பின்னர் செய்யுள்; அதனை யடுத்து (1) என்ற பகுதி 

யாகச் செய்யுளின் சொற்களா வயெயொட்டி Carrer 

பதவுரை யொன்று புதிதாக எழுதிச் சேர்க்கப்பட் 

மள்ளது; (2) என்ற பகுதியாக வழக்கா 19 Quer or 

அந்துவயம் என்ற கொண்டுகூட்டுப் பொருள்கோள் 

மூறை கொடுக்கப்பெற்றுள்ள 3 (3) என்ற பகுதியிற்
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செய்யுளின் கருத்துரை தரப்பட்டுள்ள அ ; (4) என்ற 

பகுதியில் இயன் றவரையிற் பதினெண்௫இழ்க்கணக்கு 

நூல்களில் வழங்கும் ஒத்தகருத்துடைய மேற்கோள்கள் 

எடுத்துத் தரப்பெற்றுள்ளன; (5) என்ற பகுதியில் 

செய்யுளின் சொற்றொடர்களைப் பிரித்தெடுத்து 

தலைப்பிலிட்டு, கீழே அத்தொடரிலுள்ள; சொற்கள் 

ஒவ்வொன் நிற்குமோ, சிறு தொடர்களுக்கோ பல 

உரைதால்களிலுங் கண்ட இறப்புரைகளும் கருத்துக் 

களும் எடுத்துக் கொடுக்கப் பெற்றுள்ளன. 

இறுதியாக, ஆங்லெைமொழிபெயர்ப்புகளித் சிறந்தன 

வாகக் கருகப்படுபவை காலமுறைக்கேற்றவாறு எடுத் 

துப் பதிப்பிச்கப்பெற்றுள்ளன. அவை ஒவ்வொன்றின் 

ழும் அவ்வவற்.றிற்குரிய உரையாிரியரின் பெயர் 

முதலெழுத்துக்கள் தரப்பட்டுள்ளன. அவ்வாறு கரப் 

படாமற் காணப்பெறுங் கூறிப்புக்கள், கருத்துக்கு 

ளெல்லாம் அடியேனுடையனவாகும். நாலிறுதியில் 

பொருள் அட்டவணையொன்ளவும், செய்யுள்முகற்குிப் 

பகராதியும், செய்யுட் பொருளாகராதியும் சேர்க்கப் 

பெற்றுள்ளன. 

Qos எழுதிப் பதிப்பிக்குமாறு திருவுளம் 

பற்றிய இருத்தருமையாதீன 24-ம். மகாசச்கிதானம் 

ஸரீ-ல-ஸ்ரீ. ஷண்முகதேசிக ஞானசம்பந்த 

நன்றிகூறல் பரமாசாரிய சுவாமிகளின் திருவடிகளுக்கு 

முதற்கண் இச்சிறியேன் எழுமையும் 

கடமைபூண்டவனாவேன்.. மேற்கொண்ட இப்பணியில் 

என்னை ஊக்கு ஆதரவளித்த பேரன்பர் கருமையாஇனேம் 

%. முத்துக்குமாரசாமி மு த லியார் அவர்களுக்கும், 

அண்மையிற் காலஞ்சென்ற என் ஆரியர் பரங்இப் 

பேட்டை ப. ௮. முத்துத்தாண்டவராய ரரிள்ளை அவர் 

களுக்கும், அடுத்து, என் உளமார்ம்த மன்றி உரியதா 

கும். இணிஇக்.நாலை இயற்றுதற்குகுவிய சிறக்க பல 

பழையவுரைப் பதிப்புக்களைத் தந்தருளியும், .மால் அச் 

சேறுங்காலத்தில் பிழைபார்த்து் தந்தும் என்பாற்
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கருணைகாட்டிய இருமயிலை வித்துவான் சே. சோமசுச் 

தரம் பிள்ள அவர்களுக்கும், அவர்களின் இளவல் 

'இருமயிலை, சே.வே. ஜம்புலிங்கம் பிள்ளை அவர்களுக்கும், 

நூலாசிரியர் குமரகுருபர அடிகளாரின் திருவுருவக் 

கட்டையைத் தந்து தவிய திருமயிலை 5. தியாகராஜ 

தேூகர் அவர்கட்கும் “ஸ்ரீகுமரகுருபர சுவாமிகள் 

பிரபச்தங்கள்” என்ற தம் நூலிலுள்ள நீதிநெறி 

விளக்கத்திற்குரிய குறிப்புரையை _ஆங்காங்குச் சேர்த் 

துக்கொள்ள அன்புகூர்ந்து உத்தரவுதக்த தமிழ்ப் 

பெரியார் தாக்ஷிணாத்ய கலாநிதி மகாமகோபாத்தியாய 

டாக்டர். ௨. வே. சாமிகாகையர் அவர்களுக்கும் என் 

மனமார்ந்த நன்றி உரியதாகும். நேரிட்ட இடையறவு 

களையெல்லாம் பொருட்படுத்தாமல் இர்.நாலை அழகுபெற 

அச்சிட்டுத்தக்ச சக்தியச்சகக் தலைவர் இரு, வை. 

கோவிந்தன் செட்டியார். அவர்கட்கும் என் கன்றி 

உரியதாகும். 

சென்னை, % ர 

3—3—43. காழி, சில. கண்ணுசாமி, .&.
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சிறப்புப் பாயிரம் 

(சலேமண்டி.லவா௫ிரியப்பா) 

இருமக, ளகலாப் பரமவை குந்த 
ஈன்னக ருதித்த செக்கெறிக் குரிசில் 
ஐந்தெனும் பருவம் வந்துறு மளவும் 
மழக்குண மொருவி மிழற்றிடாச் செம்மல் 
செந்திலம் பதிவாழ் கந்தன தருளால் 
ஓதா துணர்ந்த போதனாய் முன்னர்க் 
கலிவெண்' பாவெனு மொலிபெறு மங்கலக் 
Sse PG முடிதனக் குகக்திடச் சூட்டிப் 
பிள்ளைக் கவிழுதல் வெள்ளைக் கிழத்தி 
மாலை மூதலாச் சால்பமை பிரபந்த 
மூர்கான் கன்றிய மொழிதரு கைலைக் 
கலம்பகக் துண்டிக் களிற்றுப் பதிகம் 
அவ்விரண் டியற்றிச் சைவக் சமய 
கிலைமையுங் காட்டி. யுலைவிலா இயாருக் 
,தீதெலா மொருவி நீதியே புரிய 
நீதிநெறி விளக்கமென் றேதமில் பனுவலும் 
இயற்றின னில்லறக் இயக்குறு நிலையென 
இளமையி.் நுறந்து வளமைசேர் தருமை 
மாசிலா மணியெனுந் தேசுறு துரவஸ் 
பதமலர் பழிச்சுமற் புதகுண தமா 
குநபர னெனும்பெயர் மருவிய ழனியே.. 

இச்செய்யுள் பாளையங்கோட்டை தேவர்பிசான் கவிராயர் 
இயத்தியத என்பது உயர்இரு, ௨. வே. சாமிசாதையர் அவர்கள். 
py.



a 
குருபாதம் 

உனவப்புரை 

கசூரியனார்கோவில் ஆதனத்து மகாசக்பிதானம், 
ஸ்ரீ-ல-ஸ்ரீ முத்துக்குமாரதே௫ க சவாமிகள து 

அடியார்கூட்டத்துள் ஒருவரா Dus 

ஸ்ரீமத் முத்துக்குமாரத் தம்பிரான் ஈவாமிகள். 

உல௫ன்கண் ஓங்குயர் விழுச்£ீர் வாய்ம் மு. ரால 

மளந்த மேன்மைத் தெய்வத் தமிழ்மொழியிலே பலப்பல 

நூல்கள் உளவாயினும், 

தேவர் தறளுந் இருகான் மறைமுடி.வும் 

மூவர் தமிழு மூனிமொ.ழியுங்-கோவை 
(தருவா சகழூக் இருகூலர் சொல்லும் 
ஒருவா சகமென் par ir 

   
என ஒத்த கருத்துடையனவாஇக் தொளருக்கப்பட்ட. 

வற்றுள் மூகலில்வைக் தெண்ணப்பட்டகாமயெ இரு 

வள்ளுவரருஸிய திருக்குறளானது சைவக் தணிப்பு 

நூலா கின்றே எப்பாலவரும் இசையும்படி. பொருள் 

உணர்த்தும். திறத்தால் உலகப் பொது.நாலெனவுங் 

கூறகிற்கும் பெருமை சான்றது. <Q ZB hy QW OAT 

YTS  Cpéor ho pUUs HAG Moisi பெரு 

யும் வடித்தெடுத்து நாற்றிரண்டு வெண்பரபட்டுக்களில் 

விளங்கவைகத்து நீதுநெறிவிளக்கம் எனப் பெயர்பூட்டி 

அளித்த அருளாளர் தஇருதக்கருமபுர .ஆதினைக். தும் ரூமா 

குருபர ௬வாமிகள் ஆவார். அவ்விய .நாற்குப் பல 
புலவர்கள் எழுதி வெளியிட்ட உமைப்பகுஇகி யும், 

ஆங்கல மொழிப்பெயர்ப்புப் பகுதிகளையும். தொகுப் 

பித்து கேருரையொன்ன சேர்த்து, காழி. சிவ. கஸ்பணுசாமி 

பிள்ளே ௩. &. அவர்களைக்கொண்டு செய்விக்க அசடு 

வித்து படை ஆதின HMI AHH. Mw இருபத்து 

  

  

  



xv 

கரன்காவது குருமூர்க்திகளாகி எழுந்தருளியிருக்து 
சைவஞானச் செங்கோல் கடாத்தும் மகாசக்கிதானம் 
ஸரீ-ல-ஸ்ரீ சண்முகதேசிக ஞானசம்பந்த பரமாசாரிய சுவாமிகள் 
ஆதின வெளியீடாக அதன உ பகரித்தருளுஇன்றார்கள். 
இவ்வெளிப£ீடு தமிழுலகுக்குப் பெரும்பயனளிக்கு 
மென்பது ஒருதலையாம். 

இக்குருமு.கல்வர் பீடாரூடர்க ளானதுமுதல் இவா 
லயங்களைப் புதுக்கியும், சைவநூல்ககா வெளியிட்டும், 
தமிழ் வேகபாடசாலை, வேதூவாகம பாடசாலைகளை 
அமைத்து இணிது நடைபெறச் செய்தும், பேரவைகளைக் 
கூட்டியும், பதிப்பகமொன்று கிறுவி ஞானசம்பந்தம் 
என்னும் திங்கள் மலரால் எங்கணும் சவமணங்கமழச் 

செய்தும் சைவ இத்காம்க உணர்ச்சியை வளர்த்து 
கல்லறக்தருகல்போலவே தங்கள் ௮£ன ஞானகிதிகளா 
யுள்ள பாடியங்களையும் ஸ்ரீமிருகேக்திர விருத்தியின் 
வெளிவராக இருபாதங்களையும் மற்றும் சிவாகம நூல் 
களையும் அணிமையில் வெளியிடத் தஇிருவுளம்பற்றி 
மருப்பதுதெரிக்து அடியேங்கள் உள்ளம் உருக் 
குளிரும். + 

என்று மின்பம் பெருகு மியல்பினால் 
கன்று சண்ழக தேசிக நாதர்தம் 
துன்று பேரொளித் தூயசெங் கோல்புவி 
கின்.று வாழிய நீடுபல் லூ;ியே. 

+p



ar 

குருபாதம் 

சிறப்புரை 

[கருமையான வித்.சாவசோமணி 

ப. ௮. மூ,ச்.சா,ச் சாண்டவசாயபிள்ளை அவர்கள்] 

'இருகிதி மடந்தைய ரெவரு மேத்துவ 

தொருஙிதி மூடிப்பர னுவக்து வாழ்வது 

தருகிஇி மன்னவன் றங்கி நிற்பது 
தரமையல் பதியெனச் சகத்தர் கூறுவர். 

திவ்விய பதிக்கணா இன Bi BIW Us 

ஈவ்வியங் கரதலன் கயக்கு மாமர 
பவ்வியல் வூமிவமி யமருஞ் சண்ழகர் 

செவ்விய சவகெறித் தேச கோத்தமர். 

ஞானசம் பந்தராம் ஞான சற்குரு 

மோனசம் பந்தரா மூனிவர் சற்குரு * 

இனசம் பந்தரைக் தெருட்டுஞ் ச்குரு 

தானதன் மஞ்செயுர் தவத்தர் சற்குரு. * 

வேதவா கமவறி விளக்குஞ் சற்குரு 

போதமா கெறியினைப் புகட்டுஞ் சற்குரு 
௪தமா மலரடி. செப்பு வார்மூடிப் 
பாததா மரைகளைப் பதிக்குஞ் சற்குரு. 

கெல்லினை நிஇயைஈன் னெ.ரியைத் த்தம் 

புல்லிய புலவர்க்குப் பொழறியுஞ் சற்குரு 

ஈல்லிய லுணர்த்திடும் ஞானா UNF Poo 

வல்லவர் தருமைக்கு மன்னா மீங்வெர். 

  

சமரவேல் படைகெளுஞ் எண்டு அப்பி 

னவே யுளத்தலி யரூட்பெ ருங்கவி 
குமா குருபார் கூறு நீ.இ.நா 

ஸலாமா மறுபழு மம யிக்கவே. 

3



xvii 

பண்ணியல் புணர்த்திடும் பானு ஞானமா 

விண்ணியல் மதீதமிற் விரகர் காழியின் 
கண்ணிய னஞ்சிவ கண்ணு சாமீசெய் 

'இண்ணிய உரைமொழி பெயர்ப்புச் சேர். த்திவண். 

சொன்னவா கமமுணர் ௬ருதி வல்லவ 

ருன்னவே பதித்தெமக் குதவு கின்றன 

ரன்னவ ரருளினை யகத்துக் கொண்டி யாம் 

மன்னவே வாழ்த்துவோ மனத்து ளெண்ணியே. 

நதி நெறிவிளக்கக் நித்தல் படிப்பவர்தாம் 
நீதியாய் வாழ்வார் நிசம். 

ஓருமையாம் நீதிநெறி யோங்க அருளும் 

தரமையா தீனந் தழைத்து. 10



உ 
குருபாதம் 

அணிந்துரை 

புதுவை, சுவாமி சுத்தானந்த பாரதியார் அவர்கள், 
இயற்றியது. 

உ௰ிரி.ற் கலந்த ஒருவனை யுணர்ந்தே 
சீவ வாழ்க்கை சிவமய (மாக 
உய்கெறி காட்டிய மெய்கண் டாரின் 

அருள்வழி வந்த கரும புரத்தின் 
ஆதீ னத்துச் சோதஇயாய் விளங்கும் 
பரமா சாரியார் பதிப்பொருள் கண்டார் 
SIGE சைவமுக் தமைத்திட வேண்டி. 

அருட்பணி பரவுக் தஇருத்தகு முதல்வர் 
சண்ழக தேகிக ஞானசம் பந்தர் 

அருமை பெருமைகள் அறியார் யாரே 
மூப்பொரு ளறிவுடன் முத்தமி மறிவும் 
இக்கா ளோங்கும் இயற்கலை யறிவும் 
எளிதாய் தமிழருக் கெய்திட வேண்டி. 
cores நிதியின் வண்மையிழற் பூத்த 
அறிவு மலர்கள் அளவில வரமே . 
அவற்று ளொன்றிவ் வரியகன் னுரலே 
கந்து னருளாற் செந்தமிழ்க் கவியாய்ச் 
சித்தஞ் வென்பால் வைத்த துறவியாய் 
கந்தரைப் போற்றுங் கலிவெண் பாவும் 
உள்ள முவக்கும் பிள்ளைத் தமிழும் 
கயிலை நாதர் கலம்பக மூடனே 
நான்மணி மாலையு மும்மணிக் கோவையும் 
கவிவுறு காசிக் கலம்பக மூடனே 
பதிப்பா டல்கள் பலபல செய்தார் 
மூஸல்மான் அக்பரும் உவகை கொள்ளா 
வண்டமிழ்ப் பெருமையை வடக்கே mire ag 
காரசியிற் இருாடங் கட்டி. வித்தார் 
தரும புரத்இன் சங்கி growin 
மாசி லாமணித் தேசிக மிடமே 
க்கை பெற்ற வெவடு 4: செல்வார் 
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கோது குமா தரபாத் தம்பிராஸ் 
வள்ளுவர் வருத்து மாமறைப் பொருளைத் 
தெள்ளக் தெளியச் செப்பிடும் பனுவ 
லருள்கெனத் இருமலை யரசன்: கேட்க 
அறம்பொரு ஸின்பம்வீ டமைவுற நீதி 
நெறிவிள& கத்தை கிலவுறச் செய்தார் 
கடவுட் பெருமையும் கல்வி கலமும் 
கற்றறி் தடங்கய சொற்றிற மாண்பும் 
சரிய ரியல்பும் பூரிய ரியல்பூம் 
செங்கோற் சிறப்புங் கொடுங்கோ லிழிவும் 
நல்லற மாகிய இல்லற மாண்பும் 
பிறர்மனை கோக்கும் பெரும்பிழைத் இதும் 
காம கோயைக் கடிந்தார் பெருமையும் 
புலன டக்கமும் பொய்யறு துறவும் 
அஞ்சா கெஞ்சுடன் அவாவறுச் தொமுகலும் 
புமிவினை தவிர்த்த பயனுள செயலும் 
நடுகிலை யணர்வும் கெடுகிலை தவிர்த்து 

ஒழுக்கமும் விழுமிய வுளையும் பணிவும் 
பெரியார் தம்மைப் பேணுக் திறனும், 
ஈகையும் புகழும் இணைந்தால் வாழ்வும் 
அயரா முயற்சியும் ஆள்வினைக் இறனும் 
கில்லா வுடலை நிலையெனக் கருதா 
மெய்யுணர் வுடனே துய்யஈல் லன்பால் 
ஆண்டா ஸனுக்கே அடித்இறம் பூண்ட 
.இருகெறி வாழ்வும் தேசுறக் காட்டி 

மாந்தர் உய்ய மருந்தென வுதவும் 
கீ.தி கெறிக்கு கேரிய பதவுரை 
கருத்துரை அந்தக் கருத்துடை மேற்கோள் 
ஆங்கில வுரையுடன் அழகுற வகுத்தான் 
அன்புப் புலவன் அறிவிற் சிறந்தோன் 
ஆங்கில மூடனே அருந்தமி முணர்ந்தோன். 
குமிழ்த்துடிப் புள்ள தகைபெறும் தமிழன் 
சிவனடி. கேயன் சிந்தை தூயன் 
ஆதீ னத்தின் அடியால் அவனோ 

ஆளுடைப் பிள்ளையா ரருட்பா லுண்ட 
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xx 
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உ ல் குருபாதம் 

இறப்புரை 
மகாமகோபாத்தியாய, முதுபெரும்புலவர் 

பண்டிதமணி, திரு. மு. கதிரேசச் செட்டியார். அவர்கள். 
8—3—43 ் 

குமரகுருபர அடிகள் அருளிச்செய்த நீதிநெறி 
விளக்கம்” என்னும் அரிய நால் திருக்குறள் முதலிய 
பண்டைத் தமிழ் நீதிநால்களின் சாரமாகத் தஇிகழ்வ 
தொன்று. சொற் செறிவும் பொருணலமும் வாய்ந்தது. 
இதற்குப் பல ஆசிரியர்கள் எழுதிய உரைப்பகுதிகளை க் 
தொகுத்து, ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பையும் சேர்த்துக் 
காழி. சிவ. கண்ணுசாமி பிள்ளை, ௩. &., அவர்களைக் 
கொண்டு அழகுற அச்ூட்டுக் தமிழுலகற்கு உபகரித் த 
வர்கள் தற்காலம் தருமபுர ஆதீனத்தில் எழுக்தருளி 
யிருக்கும் ஸ்ரீ-லுஸ்ரீ சண்முகதேகக ஞானசம்பந்த பரமா 
சாரிய ௬வாமிகள் ஆவார். இவர்கள் காலகிலைய றிக்து 

தமிழ் மொழி, சைவசமய வளர்ச்சி குறித்துக் செய்து 

வரும் கல்லறங்கள் பலவாகும். தம் ஆதீன த்துப் பெரி 

யோர்கள் அருளிச் செய்க சைவ சாத்திர நூல்கள் பல 
வற்றைச் செப்பமுற அச்ிட்டுப் பல அன்பர்களுக்கும் 
உதவிவருகன்றுர்கள். சைவப் பெருங்கழகம் கூட்டியும், 
அன்னபிற கழகங்களை ஆதரித்தும் இவர்கள் செய்து 
வரும் உதவிகள் பல. அம்முறையில் இவ் வெளியிட் 
டையும் தமிழுலடங்கு உபகறித்க பெருமை அடி.கஞக்கே 
உரிய தாயிற்று. 

தமிழ்ச் சைவவுலகு இவர்கள் (ழ் ஒளியால் 
விளக்கமுற்றுப் பண்டைப் பெருமையைப் ysis 

கலம் பெற௮ுகவென இறைவளை வேண்டுகன் றேன்.



மேற்கோளாக எடுத்துக்காட்டிய நூல்கள். 

   
  

Aare Dor Loi oor tb இருமக்திரம் 

அறகெ.ிச்சாரம் திருமுருகா ற்றுப்படை 
HFT I. Sy Ms ரவை ருவருணைக்கலம்பகம் 

ஆதிஇரடி. தி திருவாசகம் 
இலுிகணக்கொத்து | தருவா தவூரர் பு. ராணம் 
இணியவைகாற்பது | திருவிளையாடற் புராணம் 
இன்னாகாற்பது |கல்வழி 
ஏலாதி ழ' நளவெண்பா 
ஒழுவிலொடுக்கம் | <br C)oor 5) 
ஒளவைகுறள் , காலடியார் 
கம்பராமாயணம் ,கான்மணிக்கடிகை 
கலிங்கத்துப்பரணி 'சீஇிசாரம் 
கலித்தொகை ‘EB sre 
கா௫ிகாண்டம் (நீதிவெண்பா 
காஇக்கலம்பகம் . பட்டினத்தார்பாடஷ் 
குசேலோபாக்கியானம் 'பண்டாரமும்மணிக் 
கொன்றைவேக்தன் கோவை 
சிதம்பரச் செய்யுட்கோவை। பழமொழி 
சிகம்பர மும்மணிக்கோவை பாகவதம் 
சிறுபஞ்சமூலம் |பாரதவெண்பா 
இவஞான சித்தியார் | பிரபுலிங்க லீலை 
Pang car FUQU HE ।'பிள்்ளையார் புராணம் 

இரட்டு (புறகரணூு 
சூளாமணி பேரூர்ப் புராணம் 
சேதுபுராணம் (மணிமேகலை 
ஞானாமிர்தக் கட்டா |மாபாரதம் 
தணிகைப் புராணம் மூதுமொழி 
காயுமானவர் பாடல் முதுமொழிக்காஞ்சி 
இரிகடுகம் வளையாபதி 
இருக்குறள் விவேக க காமணி 

திருக்குற்றுலத் தலபுராணம் வெற்றிவேற்கை 
இிருச்சிற்றம்பலக் கோவை



  

ஸ்ரீ குமர குருபச அடிகள்



உ 
'வமயம் 

'ருச்சிற்.றம்பலம் 

    வாளால் 

நீதிநெறிவினக்கம் 

  

& கடவுள்வாற்த்து 

நீரிற் குமிழி யிளமை கிறைசெல்வம் 

நீரிற் சுருட்டு நெடுக்திரைகள்--நீரில் 

எழுத்தாகும் யாக்கை சமரங்கா ளென்னே 

வழுத்தாத தெம்பிரான் மன்று. 

1. ரில் - சீரின்கண் (தோன்.நியஜியும்), குமிழி - கொப்புளம் 
(போன்௮), இளமை - இளமைப்பருவம் (நிலையில்லாது அழிவ 
தாகும்); கிறைசெல்வம்-(தரட்டப்படும்) குறைவில்லாத பெருஞ் 
செல்வம், நீரில் - நீரின்கண், கருட்டும் - (காந்தினற்) சுருட்டப் 
படும், கெடுக்திரைகள் - நெடிய அலைகள் (போன்று நிலையில் 
லா... அழிவதாகும்) , நீரில் - சீரின்மேல், எழுத்தாகும் - 
(எழுதிய) எழுத்தைப் போன்னு (சிலையில்லா.அ அழியும் இயல்பை 
யுடையது) அஞும், யாக்கை - உடல் ; (ஆதலால்) சமரவ்காள் - 
நம்மவர்களே, என்னே - ஏனோ, வழுத்தாதது - வணக்கப் 
போற்றாமல் (காலம் போக்) இருப்ப, எம்பிரான்-எம்பெருமா 
னஞ$ூய (கூத்தனின்), மன்னு - (இருச்) சிற்றம்பலத்தை !



9 சீதிகெறிவிளக்கம் 

இளமை நீரிற் சூமிழி; கிறைசெல்வம் நீரிற்கரு ட்டும் கெடுக்திமை 
யாக்கை நீரில் எழுத்து அகும்) ஈமரங்காள், எம்பிமான் மன்று 

வழுத்தாதது எண்? 

5. இளமை, சேல்வம், உடல் ஆகிய இவை மூன்றும் நிலை 
யற்றன வாதலவின், என்றும் - நிலையுற்றதாயுள்ள கடவுளின் திரு 
வடிகளை விரைந்து போற்றிப் பேரின்பம் பெறல் மக்களாய்ப் 
பிறந்தோர் கடன் என்பது கருத்து. ் 

  

4. ** இளமையு கிலையாவச வின்பழு கின்றவல்ல 
வளமையு மஃதேயால் வைகலும் தன்பவெள்ளம் 

வளையாபதி. 
5, “இச்செய்யுள், இர்.நாலாசிரியரால், தாமே இயந்தியுள்ள சிதம் 

und செய்யுட் கோவையிலும் சேர்க்கப்பெத்திருக்கின்து.”-உ.வே.ரா. 

“Gas அறிவுரையோடு கூடிய கடவுள்வாழ்த் அச் செய்யு 
ளென்க. இவ்வாறுல் கொள்ளுமொரு முறையைப் இருக்குறட் கடவுள் 
வாழ்த்து அதிகாரத் கானறிக.” இள. 

* ஆன்மாக்கள் பற்றிய பற்றை விடுவிச் ச.ற்கு, அவை, இம்மையில் 
அனுபவித்தத்குரிய பொருள்களுள் இன்ப .அகச்,க.ற்க. இளமைப்பருவ 
Yb அதற்குச் சா.கணமாகிய செல்வமும் சரீரமும் மூக்யெப்பொருள்க 
orm sole, அவற்றின் நிலையாமையை யுணர்,த்,த எடு,ச்அுக்கொண்டவர், 
நீர்க்குமிழி தோன்றி யழி,கல்போல இளமை தோன்றி யழி.கவின், 
குமிழி இளமை” யெனவும், அலைகள் தோன்௮ம்போ.து பெரியனவாகச் 
தோன்றிக் கரைசாரக் கரைசாரச் சருங்கு,கல்போலச் செல்வம் தோன் 
ம்போது பெரிதாகக் தோன்றி வரவரச். சுருங்குகவின், * செல்வம் 

கெடும் இரைகள் ” எனவும், நீரில் எழு,கிய எழுத். அப்பொழுதே யழி.தல் 
போலத் கோன்றிய சரீரம் உடனே யழி.கவின் * நீரில் எழுத்.காகும் 
யாக்கை ' எனவுல் கூறி, அங்கிலையாப்பொருள்களைக்கொண்டு நிலைத்த 
பொருளைப் பெறவேண்டும் என்பார், * எம்பிரான் மன்று வழு.த்காக.த 
என் 2” எனவுங் கூறினர்.” தி. சு. செ. 

“*புல்லதிவாளர் சண்டவுடனே மயங்குவது இளமையே யாதவின் 
௮,கனை முன்னும், அவ்விளமை காரணமாக. இன்பற் தய்ப்ப,க்குச் 
தணைக்கருவியாய் கிற்பது செல்வமே யாதவின் ௮,சணை யதண்பின் 
னும், இளமை ன்னாளிருக்து அவ்விளமையின் அகர்ச்சிக்கண் பொரு 
எழிக்அ இரண்டும் போனபின்னருஞ் சிறி சாலம் யாக்கை அப்புல்லதி 
வாளர் இரங்குகற்பொருட்டு கி.்றவின் அசனை யவ.த்றின்பின்னரும் 
wna gent.” வி. கோ. ச. 

“-நிலையாமையைக் காட்டு,கற்குக் ரமிழி, இரை, எழு,க்.ஐ. என்பன 
உவமிக்கப்பட்டன. அங்கைம் உவமிக்மப்பட்டஸவைகள். மூண்.றும் நீரில் 
கிகழும் கிகழ்ச்செளாயிரு,ச் கவின், wrk Cnn sens இளமையும் 
செல்வமும் யாக்கையும் பொருந் திய வாழ்க்கைக்கு உள்ளுறை யுவம
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மாகக். சண்டுகொள்க. உவமைகள் உருவகமாக வுக்.தமையால் 
உலமேயக் கருத்துக்கள் உறுதியாயின. இளமை எய்தப் பொருள் 
தொகுத்து உடம்பை விடு கலால் அவை கம்மை அம்முறையே வைத் 
தார். இளமை உருத்இரண்டு அழகு கெழுமி இருப்பதுபோல் இருக் அ 
சிறிது காலத்தில் மானு கற்கும், செல்வம் மிகுக்துவ் குமைந்தும் மறைந் 
அம் எழுந்தும் நீளத்தொடர்ந்தும் கு௮ுகயமர்க் தும் மா௮படுதற்கும், 
ஈன்றாயிருக்கும் உடம்பு சட்டென்று இறக்க,ம்கும் முறையே குமிழி 
மூ,தவியன உவமையாக வக்.கன என்க.” —@er. 

குமிழி, தரைகள், நீரில் எழுத்து என்றமையால் கீர் என்று 
கொண்டது கடலையே குறிக்கும்; பிறவிக்கடலுக்குச் கடல் உவமை. பிறவி. 
யைக் கடலாகக் கொள்ளும் மரபை “ பிறவிக்கடல் நீந்துவர்,” பிற. 
வாழி மீக். தலரி௮ ”* என்னும் குறட் பயிற்சியாலறிக.. 

நீரிற் குமிழி இளமை : 
நீர் மங்கல முதன்மொழி. 

குமிழி--என்ப,௮. மொக்குன், கொப்புளம் எணப் பொருள்படும். 
இ.௮ “முகுளம் என்னும் வடசொற் சகைவென்பர் இலர். குமிழி- 
உருண்டு இரண்ட புடைப்பு. 

“குமிழி என்பது * இளமை ” என்பன் பெயர்ப்பயணிலை. 
“குமிழி, விணைமுகற்பொருளில் வந். தொழிற்பெயர் ; குமிழ்- 

பகுதி, இ- விகுதி. குமிழ்ச்,தல் - புடைத்தல் ”'. தி, சு, செ. 
ஊரி, மூடி, dues srg என்புழிப்போல; Daa so இகர 

விகு.இ வினைமு,த,ற் பொருளைக் காட்டிய. குமிழுக் தொழிலை யுடைய 
‘GAG’. குமிழ்தல் -புடைத்தல் ””. _-௮.ழ. 

“*குமிழ் - பகு, இ - வினைமூ,க,ற் பொருண்மை விகுதி. இப்பகுதி 
GOL என்னும் மு;தணிலை,க் கணி வினைப்பெயர், தசை, சதை; காரி 
கேளம், காளிகேசம் ; மரகதம், மரதகம் என எழுத்து! நிலைமாறி 
நின்றா, ற்போல நின்றசொல்”. கோ. இ. 

இளமை--** இ சொன்னிலையால் மை யென்னும் பண்புப்பெயர் 
விகுதி பெற் றமைபற்றிப் பகுபதமாயினும், மை விகுஇக்குப். பகுத் 
பொருளின்றி வே.௮. பொருளில்லையாகவின் பொருணிலையாற் பகர 
ப.ச மென்னப்படும். இவ்வாய்பாட்டுப் பண்புகள் மை. விகு.இயின்றி 
யியங்கா.'” ௪. ழ. 

“குமிழி காள்வெயிற்காலையிற் பளபளவென மின்னிக் காணப் 
பட்டுச் சிறி கேோத்தினுட் பொட்டென மாய்தல்போல, இளமையும் 
தொடக்கத்தில் மிகவும் அழகுடைத்தாகவும்  இன்பமுடை,க்காகவுங் 
காணப்பட்டுச் இறிது கால,ச்இனுள் ஈலனழிக் தொழியுமென்பார் * கீறி 
குமிழி யிளமை £ யென்றார். படுமழை மொக்குளிற் பல்காலுக் 
தோன்றிக்கெடும்” என்றார் நாலடியாரிலும்,”” வி, கோ. சூ.
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நிறை செல்வம் நீரிற் சுருட்டு நெடுநீதிரைகள் : 

சருட்டு--சருள் என்ற, கன் பிறவினை ; இது mum. Coo 
ரூசுவர் * என்புழிப்போல,ச் தன்வினைப் Gung or ur lero 1.” —F. ழ. 

நெடுந்திரைகள்--*: இது பரவை வழக்கேபோலக் * கள் *விகு.இ 
பெ.ற்னத் * இரைகள் !” என சின்ற௮. இது மூ.குனிலை,க்ொழிலாகு 
பெயர் என்பாருமுளர். * செல்வம்?” என்ப,கற்கு இஅபெயர்ப் பயணரிலே- 

௪. ஐ. 
1 சீரின்சண். ரீண்ட அலைகள் பன்முறையுக் தோன்றி யழி.கலே 

யன்றி யோரிடத்திலேயே நிலையாய் கிற்.றலின்றிப் பலவிடத். அஞ் 
சென்ன மறிக் ஐ மறிக் அ வீழ் தல்போல, கிஹைசெல்வமும் கிலைபேறின்றிச் 

  

சகடக்காற்போல மாறி மாறி வருமென்பார், * நிஹைசெல்வ நீரிற் 
௪ருட்டு கெடுக்இிசைகள் ! என்றார். **அகடுற யார்மாட்டு நில்லாது. 
செல்வஞ் சகடக்காற் போலவரும்'” என்ற நாலடியாசையுல் 
காண்க.” _வி.கோ. ச. 
நீரில் எழுத்தாகும் யாக்கை : 

*: எழத்து--உருக்கு, பெருக்கு என்பனபோல மு,கணிலை Miles 
தொழி.ம் பெயர்.” கோ. இ. 

ஆகும் தொடர்மொழி விணையாய் * யாக்கை * என்பதன் பயணிலை 
யாயிற்௮. இதனைச் கடைகிலை.ம் இவகமாக்கக் *குமிழி * யொடுக் 
* இசைக/ளொடுவ் கூட்டி யுசை_ச்,கலுமொன்.து."” “வி. கோ. சு. 

யாக்கை--உடல். கோல், நஈரம்பு மு,தவியவ,க்றால் NE eas 
யா - பகுதி. 

“நிரின்கண் எழுதப்படும் எழு,த்.கானது எழுதிய அக்கணமே. 
யழி,தலன்றி யெழுதிய இடமும் தெரியாது போதல்போல, மக்கள் யாக் 
கையும் விரைவிணில் அதி,சலேயன்றி ௮ஃ இருக்,௪ இடமுக் தெரியா கெட் 
டழியுமென்பார், * நீரிலெழுத்தாகும் யாக்கை * யென்றார்.” -வி. கோ. சூ. 

*நீரெழுத்துக் கொத்தவுடல் ** -காசிக்கலம்பகம். 

நமாங்காள் : 
“ஈண்டு, 9d” ஈமர்காள் என்பசணிடையே கட்டுசைச் சுவை 

தோன்றவும். ௮ஃறிணைக் கன்மை கோண்றவும் வம்கதோர். அசை. 
நாம்” என்ப பகுதி. இ “ஈம்” என்னு குனிய *.”--வி. கோ. ௬. 

என்னே வழத்தாத தெம்பிரான் மன்று : 

₹* வழத்தாதது--௪.தர்மமை க் தொழிற்பெயர். வழுத்து கலாகய 

வாக்கின் ஜொழில் க௰யே மனமெய்களின் ஜொழில்களும் உடணுசைச் 
ச் கொள்ளப்படும்.” வி. கோ. சு. 

எம்பிரான்--இத பொழப்படம் உடவளைக் குறிக்குமாயினும் பின் 
வரும் ** மன்று” என்பதைக் கொண்டும், அரலாசிரிய7௮ மதம் ச்,தா.த்௮
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வி.ச சைவ௫க்தாக் தமாக இருப்பைக் கொண்டும் இஃ அம்பலக் காடும் 
கூத்தப்பிரானையே குறித் ததாசக் கொள்ளல் வ,ற்புடைத் தாம். 

மன்று--மன் - பகுஇ, அ - விகுஇ, நிலைபெற்றிருப்பது என்பு 
பொகுள். இங்கு, ** இருச்சி.ர் றம்பலம் ” ஆயெ சிதம்பா.த்தை யுணர்த்தும். 
நிலைபெற்றுள்ள.3 என்னும் "பொருள்படும் ** மன்று '* என்ற சொல் 
லாட்சியிஞால் மூ,ற்கூஜிய இளமை, செல்வம், யாக்கை என்ற மூன்றன் 

யாமை வலியுன்த்தப்பட்டது. அன்றியும், * மண்ணு” என்ற குறிப் 
பால் அம்பலதிதரசன் மன்றத்தில் அருளும் ,தன் தரு௩டத்தில் உற்ற 
'இசோதத்டை யுணர்த்துவான் ஊன்றிய மலர்ப்பத,த்தையும், wseB 
யுணர்த்தும் அவன்றன். கான்ற மலர்ப்பது.த்ையும் உணர் த்இயவாரும். 
என்னை ? *கோளிழ் பொறியிற் குணமிலவே எண்குணச்,தான் தாளை 
வணங்காத் தலை” என்றார் பெருநாவலராகலின்.  *: எம்பிசானல்கும் 
விடதேயலால் துன்பம மார்க்கம் வேவுண்டோ ?”” என்றார் கந்தபுராண 
மூடையாரும். 

  

“இஃது உரவகவணி. இவவுருவக த்திற்கு ஏ.ம்.றவா௮, எப்போ அஞ் 
சலனமுள்ள நீரிணை, நிலைவே௮ுபட்டு மாறி மாறி நிகழுமிவ்வுலினுக்கு 
உவமையாக விரித்துசைத்அக் கொள்க.” வி. கோ. து. 

“நமரங்காள் '” என அன்போடழை,க்அு இத.த்தைக் கூறியதனால் 
பாட்டு முழுவஅஞ் சேர்ந்து ஆர்வமொமி என்னும் அலங்காசமாம்."? 

_ஊ. பு. செ. 

Youth is a bubble on the water: riches in full 

abundance are the long waves that roll on_ the water: 

the body’is a writing on the water. Why, O my 

friends, wership we not the Court of our God? —H. 8. 

Youth is a bubble on the surface of the waters. 

Abundant wealth is like the rolling waves of the ocean. 

The body is like character traced on water. Why, then 
do we not, oh my friends! worship the temple of our 

God (sGi_eeir) ? —C. M. 

Youth is a bubble on the water; abundant riches 

are the long waves that roll on the water; the body is 

a letter written on the water. Why then, O my 

friends, praise we not the temple of our God? —S. W. 

Youth is a bubble on water; abundant riches are 

the long rolling waves of ocean; and the body lasts no 

longer than letters traced on water. Why then, my 

friends, do you not worship in the court of our Lord ? 

—T. B. டீ.
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௨, கல்வியின் பயனும் சிறப்பும் 

அறம்பொரு ஸின்பமும் வீடும் பயக்கும் 

புறங்கடை நல்லிசையு காட்டும்--உறுங்கவலொண் 

அற்றுழியு் கைகொடுக்குங் கல்வியி னாங்கில்லை 

இற்றுயிர்க் குற்ற அணை. அ 

1, அறம் - தருமத்தையும், பொருள். - செல்வத்தையும், 
இன்பம் - இன்பத்தினையும், விடும் - முத்இியினையும், பயக்ளும் - 
கொடுத்து, புறங்கடை-ஊர்க்குப் புறத்தே, சல்லிசையும் - கு 
மற்ற புகழையும், காட்டும். - கிலைகிறுத்தி ) உறும் - வரக்கடவ 
தாகிய, கவல் - கவலை, ஒண். - ஓன்னு, உற்துழியும் - வக்தவிடத் 
“அம், கைகொடுக்கும். - உதவி புரியும் ; கல்வியினாங்கு. - கல்வி 
யினு மேம்பட்டுச் (இறந்த வேறு ஓன்.௮), இல்லை - இல்லை, அற் 
அயிர்க்கு - சில வாழ்காட்களையுடைய (மக்கள்) உயிர்களுக்கு, 
உற்ற - பொருக்திய, துணை - இணையாக, 

  

9, அறம் பொருள் இண்பமும் வீடும் பயக்கும், புறச்கடை நல்லி 
சையும் நாட்டும், உறுங்கவலொண்று உற்றுழியும் கைகொடுக்கும் கல்வி 
யினூங்கு சிற்றுயிர்க்கு உற்றது இல்லை. 

8. இம்மை மறுமைப் பயன்களுக்கும் முத்திக்கும் எது 
வாய கல்விப்போருளோன்றே மக்களுக்கு எவ்வாற்றானுஞ் 
சிறந்த தணை என்பது கருத்து. 

1... “கற்பம் சழிமட மஃகு மடமஃகப் 
பு.த்பக்இர்க் இவ்வுலன் கோளணருங் கோளுணர்க் தான் 
க,த்துவ மான கெறிபடகு மக்கெறி 
இப்பா இல ணிசைகிறிஇ யுப்பால் 
உயர்க் த உலகம் புரும்.”” 

  

ஈன்மணிக்கடிகை. 

ந, எழுதுவதும் எட்டுச் செய்யுட்உளால் கல்லியின் இயல்பு கூறப் 
படும்.” ௨. வே. சா. 

ஈ இுமுதம்... “வேத்தவை.. சாவார்?” (செய்யுள்-௨௬)  இறுஇ 
யாகக் கல்வியாலாய பயன் கூ,௮ுஇன்றார்.”” தி. சு. செ. 

“பொருளின்பாற்பட்ட மல்வியை மு.கு. கூறினார், “வடுவிலா 
வையத்து மன்னிய மூன்றி வண தெய்.த விரு,தலையும் எய்து” 

மாதலின்.” சி. வை. தா. 
“இம்மைப் பயன், ம.மைப்பயன், மோட்சம் இம்மூன்றையும் கருவ 

,தா.தலால் மு.கவில் அற. க்டைதயும், இம்மை waver பயன்களைத் கருவ 
'சாதலால் ௮,தன்பின் பொருளையும், இம்மைப் பயனொன்றனை.ச் ,கருவ.தாத 

 



௨. கல்வியின் பயனும் இறப்பும் - 7 

லால் ஈற்றில் இன்ப,த்ையும் மூஹையே வைத்தும், அவற்றோடு, சாக்கிய 
மாய் நிரதிசய நிச்சய Qorséssr@u வீட்டிடை வே.ற்வமை கோன் 
அம்மூன்றையும் அறம்பொருளின்பம் என ஒருசேரவைச்.து. உம்மை 
கொடுத்துப் பிரிக்அம், மக்கள் அடைதற்குரிய பொழுள் இக்கான்கு 
மாதலால் வீடுமென அவற் ட னெண்ணியும், இக்கான்கையுமே யன்றிச் 
தன்னைப்பற்றி யுளதாம் எர்த்தியையும், நேரிட்ட இடுக்கணிணின்.௮. 
நீங்கும் உபாயத்தையுக் தரவல்லகா,தலால் ₹ பயக்கும், நாட்டும், கை 
கொடுக்கும்” என க் சணி,த்,சணிப் பயணிலை கொடு ்.அல் கூறினார்."” 

—Gar. @. 

“பயக்கும், காட்டும், கைகொடுக்கும் என்னும் இம்மூன்ன பெய 
செச்சங்களும் * கல்வி” யென்னும் ஒசே பெயரைக் கழுவி நி.ற்றவின், 
மூன்னருள்ள.. “பயக்கும், காட்டும், என்னும் பெயசெச்சங்களைப் 
பயக்கு”, * காட்டி * யென வினையெச்சமாக்டப் பொருளுசைச் தாம். 
இவ்வா மூடி.க்கலே அன்றோர். மரபாசகவும், இலர் இதணை  யறிய 
இல்லா. எழுவாயை வருவித்,அ.க் கணிச்சனிப் பின்ன வாக்கியமாக்ஓப் 
பொருள்கூறி யிடர்ப்பட்டு மயங்குவர்.  அவ்வாறுரைச்.தல் போலி 
யென்ப இய்,த்துணர்க.  யாங்கூறுவக பிரயோகவிவேக மூடை 
யார்க்கு மொப்ப முடிக் கதாமாறு காண்க."” —a?. கோ. த. 

    

அறம் பொரு வின்பழக் வீடுக் பயக்கும் : 

* அறம்--௮௮ - பகுஇ, ௮ம் - செயப்படுபொருள் விகுதி. way 
மூ,தவிய நூல்களால் இத செய்க இது கவிர்கவென வரைய அச்சப்பட்ட 
தாசனின் * அறம் ” எனக் காரணப் பெயராயிற்று. அஃது FOS Cop oes 
ஈல்மொழுக்ங்களாம்.!” வி. கோ. சு. 

1 ஈ.௧ல் அறம்.” __- அல்வையார். 

* அறமென்ன ஈண்டுக்கூறியஅ சன்மார்க்க வமைதியை. மணத்தல் 
கண் மாசிலனா,கல் அனை ச்.த.றன் ஆஞுலகீச பி.ற."” சி. வை. தா. 

௮ம் என்ப,க.ற்குப் பொதுப்படக் கருமம் என்ன பொருளுசைக்கப் 
பட்ட காயினும், அரி.இ.ற் பெற்ற ஆ.ற.றிவின் .அணைகொண்டு மன க.அக்சண் 
மாசிலனாக, வி.இவிலக்குகளே யுணர்க்து. தெரித்து; ஈகை முதலிய 
ஈல்லொழுக்கங்களை மேற்கொள்ளும் முறை என்ப தனையே ௮ துணர்.ச் 
தூம். தருமம், முஹை என்ன பொருள்படலுல் காண்க... இதுவே 
“பயக்கும் * என்.2 வினைப்பொருட்கே.்.௰உ பொருளுமாகும். 

பொருள்--4 இவினைவிட் டீட்டல் பொருள்.” அவ்வையார். 

“பொருளாவது, இயவழியினிங்இச் சம்பாதிக்கும் பொன் மணி 
கெல் மு,கவியன.”” ஏ. எஸ். ஜெ. 

இன்பம் தலைவனும் தலைவியும் வெப்பின்றி மணமியைக் ir Hv; 
மித்த வாழ்தல்,
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* எஞ்ஞான்அம் காதலிருவர் கருத்து. ஒருமித்அு ஆ.காவு பட்டதே 
யின்பம்.”” அவ்வையார். 

“1 தாம் வீழ்வார் மென்றோட் டுயிவி ணிணி,அகொல் 
'காமரைக் கண்ணா eens.” -டதறன், 

விடும்--வீடாவ.௫, அறம் பொருள் இன்பமென்ற இம்மூன்று 
பற்றையும் விட்டுவிடு,கல். விட்ட அக்கிலையே பேரின்பமாம். 

* பரணைநினைங் அ இம்மூன்னும் விட்டே பேரின்பவீடு."” 
அவ்வையார். 

அற்றது பற்றெணில் உற்.றஅ வீடு *” என்ப,௪.ம் ணெங்க, வீடு-விடு 
என்னும் பகு.தியிணின்௮ம், மோக்ஷம் * மூச்” - (விடு) என்னும் பகு.இயி 
ணின்றம் பிறக். ள்ளன. விடு என்னும் மூசணிலை இரிர்,அ கின்ற,சனால், 
வீடு முதனிலை இரிக் த தொழிற்பெயர். அறம். பொருள் இன்பம் 
என்னும் மூன்றும் இரிவர்க்கம் ; வீடு அபவர்ச்சம்.............இக,க்இல் 
அடையக்கூடிய பயன்க என்றி மானுடவுடல் படைத்த தற்குப் ' பயனாக 
அடையவேண்டிய வீடும் எண்றுணர்த்த உயர்வு இறப்புப்பொருள தாம் 
உம்மை சேச்.த்.தணர்."” மோ. வே. 

** இம்மையில் மக்களு௮.இப் பொருளும் மறுமையில் மக்களு௮.இப் 
பொருளும் இவையெனப் பிரித்.அக் கரட்வோர் * அறம்பொருனின்பமும் 
வீடும்” என உம்மையை யிடையே பெய்அசைத்தார். இணி, முப்பசலாகக் 
திருவள்ளுவ நாயனார் மூ.தவியோர் கூறினமையான். * அறம்பொருளின்ப 
மும்? என உம்மை கொடுச்.அ ஒருங்கு சேர்,க்அம், ** இந்தையு மொழியுஞ் 
செல்லா நிலைமை,த்,தா௫ிய அக்,தமிவின்ப,க்கழிவில் * விட்டை “விடும்! 
எனப்பிரி,ச்.ங்  கூறினாசென்ப. அமாம்.  இக்கான்கணையும். வட.தாலார் 
தர்மார்.த்.த காம மோக்ஷம் எண்ணுஞ் ௪ அர்விக புருஷார்,ச்,சமென்ப..” 

வி. கேர். த. 

  

புறங்கடை நல்லிசையு நாட்டும் : 
“5 புறங்கடை என்புழிக் கடை. என்பன ஏழாம் வே.ற்.௮மை யுருபு. 

ங்கே புறமென்ற ம. க.ற்வைல்லோணிருக்கும். ஊர்க்குப் புறமாயெ பு, ருக்கு. குப் புற 
இடத்தை.” ௮௧. 

“புறங்கடை பின்முன்னுக,க் கொக்க ஆறாம் வே.ற்மை,க் தொகை புற. முண்டக த்த ப ர் க்ெ > 
“துணிக் கொம்பர்?) “மடைக்கண் ”. ஏண்பு(நிப்பேல. ... அன்றில் 
“கடைப்புறம் !” என்பதன் இலக்கணப் போவியுமாம்."” வி. கோ. சூ. 

புூ௰ங்சடை என்பதைப் புழைக்கடைக்கு வ இர்ப்பசுமான தலைக்கடை 
எனக்கொண்டு தலைவாயில் என்னும் பொருள். கொள்வது அத். ணைச் 
இறப்பன்௮. 

நல்விரையும்--.இரளை - பாட்டு ; புகழ்பெற்றோர் சரித,த்ைப் பலர் 
பாடுகன்றமையால் இளை (REAM? என்னும் புகழுமாயிற்னு. “புலவர் 
பாடும் புகமுடையோய் *” என்பது புறநாணூறு. 
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உறுஙிகவ லோன் நுற்றுழியுங் கைகொடுக்தம் : 
கவல். கவல்-கவலை ; கவலையாவது இட்டமுள்ள ஒண்றினே 

இழ,க்,சன் மூ.சலியவ.ற்றால் மனத்தில் சோன்௮ம் வியாகுலம்."” அ. கு. 
“ep mmaad - முன்விணேப் பயனாகக் கட்டாயம் வந்தேதிரும் 

சவலைக்கெமான செய்கை. உறுங்கவல் - மிக்க கலலையுமாம்.”” இள. 
உற்றுழியும்--ச* உற்.ஐ வழியும் என.ற்பாலது உற் அழியும் என நின் 

றவ தொகுத்தல் விகாரம். இதன்சண்்ணுள்ள உம்மையை எண்ணாம்மை 
யாகக் கொள்ளலே யண்றிக் கல்வி யறிவுடையார்க்கு உறுங்கவலுனுசல் 
அருமையினும் அருமையெனக் காட்டு அ.ற்கெழுக்க ள.இர்மஹை யும்மை 
யாகப் பொருளுசைத்தலுமாம்.”” வி. கோ. ச. 

கைகொடுக்கக்--** கவலை யு.ற்அழிச் கைகொடுக் தலாவ. இடையே 
வ.க இடுச்கணைக் கெடுச்.அச் செயற்பாலது இதுவென அறிக் மனஸ் 
இளெர்துற்குக் காரணமான அறிவினை யுண்டாக்குதல். **வமையாண் 
மடமைதன்னான். வருக்திகெஞ் சழியுங்காலை - உ௮.இசெய் அணையாங் 
க.ற்.ற வணர்வினை வளர்க்கும் ?* என்பன விநாயக புராணம்.” அ. த. 

“வழுக்கு நிலத்இற் கால் நிலேதவறி வீழ், கலு வனுக்கு அருணி. 
நிற்கும் ஈண்பன் Ads போழ்அக் தாழ்.த்.சவின்றி.க் கன் கையைச் 
கொடுத்து அவனை வீழவொட்டா௮ தடுச்.ல் காக். ல்போலக் கல்வியும் 
உதவமென்பார் இங்கனங் கூறினார்.” வி.கோ. சூ. 

கல்வியிஹாங்கிலலை : 

கல்வியின் ஊங்கு கல்வியின் - ஐக்.தனுருபு எ.ற்.றங்களுஇய 
உதய வுப் பொருளில் வந்.ச$ இதனை எல்லைப் பொருளென்பாரு 
முளர்." வி. கோ. ச. 

“ஊங்கு ' மிகுஇப் பொருள் தருவதோரிடைச்சொல். உரிச்சொல் 
என்௮ கொள்வாருமாளர். 

சிற்றுயிர்கீ குற்ற துணை : 
சிற்றுயிர்க்கு* இ. அயிர் - செம்பொனணி யணிக்.த செவியுடை 

யாரைச் செஞ்செவியர் என்பது போல்வதாகிய ஒரு குறிப்பு.””--கோ. இ. 

“உயிர்கள் இறிய பெரிய அல்லவேனும் அவை வாழுழுடல்கள் 
சணப்பொழுதும் நீட்டிக். நில்லாமையின் ௮. கரு.இச் * இர்.௮யிர் * 
என்றார். இதுபற்றியன்றே “மின்னி ணிலையில மன்ணுயி சாக்கைகள்: ?” 
என்றார். பிறரும். சுமை-|-உயிர்--௫.ற்௮யிர். ₹ஈ௮ போதல் * என்ற 
நன்னூல் விதியான் அமைத்துக்கொள்ச. அன்றிச் சல வாழ்காட்களை 
யுடைய ஷமிர்கனைச் * இ.ற்.அயிர் ” என்.௰௦.௮ ஒருவகைக் குறிப்புமாம். இணிப் 
பேருயிராலய பசமான்மாவிணின்௮ம் நிங்குத.ம் பொருட்டுச் 2வாண்மா 
வைச் இற்றயிரென்றார் என்பாருமுளர். * உயிர் £ என்பது சர்வான்மாக் 
களையும் பொ.ுமையிற் குறிக்அுஙிற்குமாயினும், கல்வி தணையரவ.அ மக்க 
ளுயிர்க்கே யாதவின் அ.க.ற்கே.ற்பப் பொருளுசைச்தாம்,''--வி. கோ. ௬. 

2
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CApmdSi - அறிவிலும், அ.்.றவிலும் ரதுமையுடைய உயிர் ; 
gg மலத்தாற் நொடக்குற்று ஏங்குஞ் சறுமையையுங் குறித்து: 
barns” இள. 

“உயிரை அணவென்னும் மரபுப.ற்றிச் 9.ற்றயிரென்ருர்””...௨.வே.கா. 
உற்றது சன்னுட் பல்பீணிச் சித்.றறிவினையுடைய வயிர் 

சட்கு, இம்மைக்குரிய அறமுதவிய மூன்றையும் அவ.த்ருலாகிய புகழையும் 
,தரு.க.ற்குச் சாதனம் செல்வப் பொருளாயினும் ' மனக்கவலையை 
ஒழித்தற்கும் முத்தியை அடைவித்தற்குஞ். சாதனமாகாமையால் 
அவை எல்லாவ.ற்றையுக் சரு.த.ற்குச் சாகனங் கல்வியே யென்பார் 
 இற்றயிர்ச் கு.ற்.ற.தணை கல்வியினூல்இல்லை ' என்றார்... தி. சு.செ. 

₹: மு.கலடியளும் இரண்டாமடியளும் நகான்காமடியுளும் மோனை 
யின்மை காண்க, இச் செய்யுள் வடசொல் ஒன்றேனு மின்றி வந்த 
தணித்த மிழ்ப் பாடலாதல் காண்க '" வ. கோ. தகு. 

It will bestow virtue, rickes, pleasure and Heaven ; 
it will establish a good report in the world, and when 
any great affliction may betide, it will afford a hand; 
than learning short-lived mortals have no surer stay. 

—H. 5. 

It will teach virtue and yield wealth, and pleasure, 
and heavenly bliss; it will establish a good name 
abroad; and when calamities befall you, it will lend a 
helping band. Hence there is no better’support to 
short-lived mortals than learning. —C. M. 

It will bestow virtue, wealth, pleasure and heavenly 
bliss; it will establish reputation abroad; and when 
any great affliction may befall, it will yield support; 
hence, to short-lived mortals there is no surer stay 
than learning. 5, W. 

Virtue, wealth, pleasure and heavenly bliss learn- 
ing bestows; it establishes a good name abroad; and 
when a calamity befalls, lends a helping hand. ‘There 
is thus no better support to short-lived humanity than 
leirning. —T. B. K.
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m=. கல்வியின்பம் 

தொடங்குங்காற் ௮ன்பமா யின்பம் பயக்கும் 

மடங்கொன் ற.ிவக.ற்றுங் கல்வி--கெடுங்காமம் 

முூற்பயக்குஞ் சன்னீர வின்பத்தின் மூற்றிழாய் 

பி.ற்பயக்கும் பீழை பெரிது. 

1.  தொட£ங்குங்கால் - கற்கப்புகுவ். காலத்திலே, துன்ப 
மாய் - துன்பம் விளைப்ப(து போல்வ) காக, இன்பம் - (பின்னர்) 
இன்பத்தை, பயக்கும் - விளைக்கும், மடம் - அதியாமையை, 
கொண்று - நீக்) அறிவு - அறிவினை, அகற்றும். - பெருகச் 
செய்யும், கல்வி - கல்வி ; நெடுங்காமம் - மிக்க காமமோ, முன் - 
தொடக்கத்தில், பயக்கும் - விளைக்்ற, இல்கீர - இறிது 
பொழுதே இருக்கும் தன்மையையுடைய, இன்பத்தின் - இன்பத் 
தைக் காட்டிலும், முற்றிழாய் - தொழினலம் முற்றிய அணிகல 
னுடையவளே, பின் - பின்னர், பயக்கும் - விளைக்கின்ற, பிழை- 
(செடுங்காலக் தங்கி வருத்.அவதாயெ) அன்பம், பெரி - பெரிய 
தாகும். 

> 

2 மூற்றிழாய், மடங்கொண்று அறிவகற்றும் கல்வி தொடக்குங் 
கால் துன்பமாய் "இன்பம் பயக்கும்) கெமங்காமம் முற்பயக்கும் 
சின்னீர இன்பத்தின் பிற்பயக்ஞும் பீழை பெரிது, 

8.  போலியின்பம் பயக்கும் காமம்போலாது கல்வி மேய் 

யின்பம் பயத்தலின், அதனைப் பயிலல்வேண்டூம் என்பது கருத்து. 

A. “உடையார்மு ணில்வார்போ லேக்க,ற்றுங் கற்றார் 
கடையரசே சல்லா galt.” தறன். 

5.  சல்வியின் உயர்வும் காமத்தின் இழிவுங் கூறப்படும்.” 

௨. வே. சா. 

காமத்தில் இன்பம் ஊறிவரும் மக்கணில் கர் றலென்பது அன்பமா 
யிருக்கறதே என்று எண்ணுவார்க்கு விடைமொழியாகும் இச்செய்யுள். 
துவக்க த்தில் காமம் தரும் இன்ப,த்ைவிடக் கடைசியில் தரும் ன்பம் 
பெரி என்னுங் குறிப்பினாலே, கல்வியும் முதலில் ,தரும் அன்ப,த்தை 
விடப் பிறகு தரும் இன்பமே பெரிதாயிருக்கும் என்றொன்னுங் 
கொள்க.” ஒள. 

தொடக்கத்தில் கல்வி ன்பம் விளைத் அப் பின்பு இன்பக்கைத் 
தரும்; அன்றியும் அறியாமையைக் கெடுத்த அறிவைப்பெழுக்கும் என 
முன்னிரண்டடிகட்குச் சிலர் கூமிப்போக்த உசை சறவாமை யறிக. 
அறியாமை ரீல்னெ. விடத்தன்றி மெய்யின்பட் தோன்ருதென்ப 
தொருதலை.
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அணிகலன் நோக்கப் பின்னிரண்டடிகட்கும், மிக்க காமம், தொடக் 
சத்தில் கொடுக்க்ற ஏறி பொழுதே இருக்குக் சன்மையையுடைய 
இன்பத்தினும், பின்னர் அன்பத்டைப் பெரிஅம் விளைக்கும் எனப்பொருள் 
கொள் எலுமாம். 

தொடங்குங்கால் துன்பமாய் இன்பம் பயக்கும் : 

தொடங்கங்கால்-- * காலத்தில் £ என்பது கால் என,த்தொரு£த்ு 
கின்ற ஐ; காலம் என்னும் பெயர் கால் என ௮ம் கடைக்குறையாய் 
வக்த.து எனலுமாம். 

துன்பமாய்* துன்பக் தரும் பொருளை,த் துன்பமாய் என்ற, 
உபசார வழக்கு.” ஏ. எஸ். ஜெ. 

மடங்கொன்று அறிவகற்றும் கல்வி : 

கோன்று--என்பது இலக்கணை. 

“கற்கப் புகும்போது நீங்காஇருக் க ௮திவின்மையே ன்பம் 
பயத்தற்கும், க.ற்துணரவுணரத் தோன்றும் அறிவண்மையே இன்பம் 
பயத்தற்குங் காரணமாதலைப் புலப்படுத்த.ற்கே * மடங்கொன் தறிவகற் 
அங் கல்வி” என்றார்."” ௮. க. 

அறியாமை மிண்டும் உண்டாகா.தவானு கல்வி கெடுத்துவிடும் என் 
பார் * கொண்று * என்றூர். 4 க.ற்பக் கழிமடமஃகும் !” என்ற நான்மணிக் 
கடிகைச் செய்யுளும் இக்கருத்தது.'” , ஒள. 

நெடுங்காமம் முறியயக்கம் சின்னீர இன்பத்தின் : 

நெடுங்காமட்-.* எல்லாப் போகங்களினும் தான் மிக்க விருப்பங் 
கொடுத்தல்பற்றி மகளிர்போகம் கெடுங்காமமெனப்பட்ட௮ ?” --அ. கு. 

 காமத்துக்குச் றுமை அடை கொடாஅ நெடுமை அடைகொடுத் 
se அறிவிலான் அதனைப் பெருமையாகச் கொள்ளு தல்பற்றி என்ம."? 

கோ. ௫. 

இஃது உட்பகை ஆறனுள் மு,தவில்வை,த் தெண்ணப்படுவ, காகும். 

சின்னி. சன்மையாயெ நீர் என விரியும். 

“இறுமையைச் இன்மை என்பது வழக்கெனவும், மரபு வழுவமைதி. 
எனவுங் கூறுவர் சேனுவசையர் முதலியோர்.” கோ. இ. 

முற்றிழாய் : 
“முற்றிழை யென்ப அன்மொழித் கொகைக்காரணப்பெயர் வினி. 

இணி, உறுப்பனை,த்தினும் ஆபரணங்களை யுடையாளே எனப் பொருள் 
கூறு தலுமியலும்."” வி. கோ. த. 

இது  மக௫௨ முன்னிலை ”” எனப்படும். ,
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பிற்பயக்கம் பிழை பெரிது : 

பிழை--“ பிழை யென்ப பீழையென நீண்டதெனவும், * பீடா? 
வென்னும் வடசொற் சதைவெனவுங் கூ௮வாருமுளர்.”'--வி, கோ. சூ. 

* பிழை என்னும் வடமொழிச் தைவ ; காடி.சாவென் 2௮ காழிகை 
யென்று வந். தா.ற்போல.”” ௨. வே. சா. 

Learning ‘at first painful, will afterwards afford 
pleasure. 1t will destroy ignorance and extend 
knowledge. But the pain, which succeeds to the short- 
lived pleasure of immoderate lust, is great, O thou, 
adorned with perfect jewels! மு. 8. 

Learning, though painful in the beginning, will 
(ultimately) afford delight. It will dissipate ignorance, 
and extend knowledge. Oh thou, decorated with well- 
wrought jewels! The evil that springs in the end 
from protracted sensual indulgence, exceeds the 
frivolous pleasure it at first affords. —C. M. 

Learning, though painful at first, Will afterwards 
afford pleasure. It will destroy ignorance and extend 
knowledge. Q thou, adorned with fect jewels! the 
pleasure which sensunl indulgence affords at first is 
transient, but the pain which succecds to it is great 
and lasting. —Ss. W.- 

Painful at first, learning affords pleasure 
afterwards; it destroys ignorance and enlarges 
knowledge. But thou, «dorned with perfect jewels, 
know that the pain that succceds the short-lived 
pleasure of lust, is great. மி, ந. ௩, 
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௪, கல்விச்செல்வம் 

கல்வியே கற்புடைப் பெண்டி ரப் பெண்டி.ர்க்முச் 

செல்வப் புதல்வனே மிர்ங்கவியாச்-.-சொல்வளம் 
மல்லல் வெறுக்கையா மாணவை மண்ணுனுத் தஞ் 

செல்வமூ முண்டு இலர்க்கு. ட 

1, கல்லியே-தாம் கற்ற கல்வியதிவே, கற்புஉடை-கற்புள்ள, 
பெண்டிர் - மனையாட்டியராகவும், அப்பெண்டிர்க்கு - அம்மனை 
பாட்டியர்பால் (தாம்பெறற), செல்வப் புதல்வனே - அருமக்து 
பிள்ளையே, ஈர்ங்கவியா - (தாமியற்திய) இனிய செய்யுளா கவும், 
செொல்வளம - செொல்வன்மையே, மல்லல் - வளப்பந்தரும், 
வெ.றுக்கையா - செல்வப் பொருளாகவும் இருப்பதோடு, மாண்- 
பெருமை கிறைத்த, அவை - பேரவையில் இடம் பெற்றமர்க்), 
மண்ணுனுத்தும் - அணிசெய்விக்கும், செல்வரும் - தனிஸ்சறப் 
பும், உண்டு - உளவாக அமைந்து இடப்பது, இலர்க்கு - ஓரு 
Para asus, 

Q. அலர்க்கு கல்வியே கற்புடைப் பெண்டிர்(ஆ), எர்ங்கவியே 
அப்பெண்டிர்க்குள் செல்வப் புதல்வ, சொல்வளமே மல்லல் வெறும் 
கையா, மாணவ மண்ணுறுத்தும் செல்வமும் உண்டு, 

  

    டு   

  

  

3. திறம்படக் கல்விகற்று, அதனாற் செய்யுளியற்றும் 
ஆற்றல் பேற்ற, அதனுட் போதிந்து கிடக்குங் கருத்துக்களை 
எடுத்துப் ப, க்கும். கூறும் சொல்வளமும் பெற்று, 'இவற்றிண் 
பயனாகக் கற்றோர் நிறைந்த வேத்தவையில் இடம் பேற்று அங்கு 
அவையஞ்சாது யாவரும் வேட்பத் தொண்டாற்றும் தனிச் சிறப் 
பைப் பெறுவதே உண்மையான கல்லியுடைமையா கம். இத 
னைப்பேற ஒஓவ்வோருரும் முயலவேண்டூமென்பது கருத்து. 

   

  

4. * கேடில் விழுச்செல்வங் கல்வி யொருவர்க்கு 
மாடல்ல ம.ற்ஹை யவை ”* - றன். 

“*கல்வியுடைமை பொருளுடைமை யென்றிரண்டு 
செல்வமூஞ் செல்வ மெனப்படும் ”'--(இக்;தல்: ௧௬-ம் செய்யுள்.) 

5. “சல்லி, கவித்முவம், பாடங்கூ௮ம் வண்மை; சொல்வன்மை 
என்பன ஒன்றைக்காட்டிலும் ஒன்னு. இறப்புடையனவெண்டறு கணு 

இன்றார்.”” -2. Gow an. 

  

“—um@ancr oSere pit) seve” புடையசாதல் இலர்ச்கே 
இயலும். அன்வா.வ கல்வியதிவைப் பெற்ளுலும் பொருணலக் அணிகலம் 
இறக்கச் செய்யுணியற்.ஒக் இறன் வாய்க்கப். பெறுதல் ஒருிலர்க்கே 

யலும். அவருள்ளும் “* கேட்டார்ப் பிணிக்கும் தகையவாய்க் கேளாரும்'” அவருள்ளு, குக் 3 G 
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வேட்பத் தங்கருக்தைத் தெள்ள த்தெளிய ஈயம்பட எடுத்துரைக் 
கும் சொல்வன்ன2 பெறுதல் ஒருிலர்க்கே இயலும். அவருள்ளும், 
அ.ச. தகைய அரிய கல்வியநிவுடடைமை யேதுவாக மச்களாற் பாராட்டப் 
பட்டுப் பேரவையில் முக்இயிருச்கும் பேறுபெற்ற, அங்குக் குழுமியுள்ள 
எ குற்முர்நு.ற், கற்.ற செலச்சொல்லி க் **கற்றாருட் கற்றாரென ”4் 

கொண்டாடப்படும். இறப்பைப் பெறுதல் ஒருசிலர்க்கே இயலும். 
என்னை? கல்லியதிவு கிறைந்இருக் ஐம் செய்யுளியற்.ற மாட்டாமையும், 
கல்வியுடன் செய்யுனிய ற்று மாற்றல் பெற்றிருந்தும் பிறர் அறிய எடுக் 
தரைக்கும். ஈரீவன்மை வாய்ப்பப் பெறா தாயும், கல்வியறிவு செய்யு 
ஸியற்றுக்இறம். சொல்வன்மை ஆய மூன்்௮ம் வாய்ந்தும் மக்களா. 
பாராட்டப்படாது மூலையில் மங்இக் இடப்பாசையும் நாளுங் காண்ட 
வியல்பாகலின் என்க. Z 

fe 

  

       

எபுகமும் பொருளும் பிறவும் பெற்று மேம்படுத்குக் காரணமா,கல் 
பற்றிக் “கல்வியே கற்புடைப் பெண்டிர்' எனவும், இத்திறிக்ுச் சலவை 
யிலே வைக்சப்பட்ட பொருள் பார்ப்பவர் மனதைக் கவர்ந்து இறப் 

பித்கல்போல க.ற்சவிஞருங் கற்றோர் மனத்தைக் கவர்கது ஜெப்பித்தல் 
பற்றி மாணவை மண்ணு த்தும்”. என ஓங் கூறிஞர். _௮. த. 
  

  
“கல்வியோடு கூடிய ஒருவன் வாழ்க்கை, ஈல்ல மனைவியோடு 

கூடிய இல்லறம் நிகழ்த் ருவன் வாழ்க்கையை ஓக்கும்!”  —@er. 

  

கல்வியே கற்புடைப்பெண்டிர் : 
“கல்வியே என்பதில் ஏசாசம் பிறபெண்டிரினும் இது விசேஷ 

மென்ற சிறப்புப் பொருளில் ass.” ஊ. பு. சே, 

கற்புடை (௨)--* கல் - பகுதி. கணவளுற் நலைவிக்குக் கற்பிக்கப் 
படுவ. என்பது பொருள் ; ௮& ௮ அவனுணைவழி யொழுகலுக்காயிற்று. 
அத் சசைய மனைவி போலவே கழற்.ற கல்வியும் கற்றோன௮ ஆணைவழி 
யொழுகல் வேண்டுமென்ப தாயிற்று. ௮ஃ காவ. வேண்டுழி வேண்டுழி 
வந்து தவ வேண்டிமென்பதாம். மறவியே தலைவன் சொறிகடந்கு 
நட 2 தலாம்.  கற்பெனப்படுவது சொஜற்றிறம்பாமை '” என்றாள் 
தமிழ் pam guy.” வி. கோ. சு. 

“ *கற்புடைப் பெண்டிர் என்றார் எழுமையும் தொடர்ந்து வரு 
ser. பெண்டிர் - மனைவி ; கல்வியைப் பெண்டிரரக்கெயது 9,50 
குரிய வடசொல்லாகிய வித்யாவேன்பது பெண்பர.ற்சொல் லாதல் 
பற்றி. *காணென்னும் நல்லாள் ”” (amor: 924) என்பகனாலும் 
அ.தனுமையாலும் இத். தகைய வழக்கை அறிக.” —», Gas en. 

அப்பெஃடிர்க்தச் செல்வப்புதல்வனே ஈர்வ்கவியா ; 

பெஃடிர்க்த-* இர்” ஈற்றுப் பெண் பலசறிசொல் ; மகளிர் என்ப 
அம் ௮.ற்௯; * கேளிர்', *பு,க்தேளிர் ” என வேறு சொற்களும் காண்ச. 
பெண்டிர்க்கு” - வேற்றுமைப் பொருண்மயக்கம்; இதனை யறியார் 

உருபு மயக்சமென்பர்."” வி. கோ. கூ.
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“பெண்டிரென்பது ஒருவர் மனைவியை வேறொருவர் கூ௮ங்கால் 
பன்மையாற் கூனகல் முஹையாகலால் அவ்வா உயர்வுபற்றிவக் த 
பால்வழமுவமைஇி ; * பெண்டிர் £ பண்படியாகப் பிறக்க பெயர்; பெண்டு 

பகுதி.” —Gar. @. 

Gada) புதல்வனே--4 செல்லப் புதல்வி யென்னு.க! இறப்புப் 
பற்றிச் * செல்வப் பு,கல்வண் '” என்றார். லி. கோ. த. 

ஈர்ங்கவியா..4 கர்ங்கவி * பண்பு, த்தொகை நிலை, த்தொடர் 
உம்” என்பதின் இறஇ குறைக் க கடைக்குறையாய் நின்ற 

பதன்முன் வம்,த வல்லெழு,த்இிற்கு இனவெழுச் அ ers ss.” 
தி.சு. ௦. 

கவிக்கு. ஈரமாவது கேட்போர். செவிக்கும் மனத்அக்கும் 
'இணிமையாயிரு,த்,தல் '* 

      

  

கோ. இ.   

ஈர்ங்சவி என்புழி *: இிங்கவி '? எனப் பாடங் கொள்வா, ளர். 
44. we 

மேல், கொண்டுகூட்டி.ற் (அக் அவய,த்திற்) காட்டியபடி. * ஈர்ங்கவியே 
செல்வப் புசல்வனு * எணக் கூட்டியுசைப்பது. * எடுப்பழிவுளஅ * என்னும் 
குற்.ற,த்தை விலக்குவதாகும். 

சொல்வளம் மல்லல் வெறுக்கையா : 

சொல்வளம் 4 தாம் கற்றதிந்தவற்ைப் பிறருக்குச் சொல்லும் 
இறப்பு '* என்ற ஐ பாடங்கூ.றுதலை.. ௨. வே. ௩௩. 

மல்லல் வெறுக்கை. மல்லல் வளனே”” முயன்றார். தொல் 
காப்பியனுசாகலின் 4 மல்லல் வெக்கை ”” ஒரு பொருட் பன்மொழி 
யெனக்கொள்க. இதனை மிமிசைச் சொல் எனவுவ் கூறவும். 

“வெறுக்கை! : அறிவடையோரான் வெ.௮க்கப்பட்டமையிற் பொருட்செ 
வம் வெறுக்கையெனக் காரணச்குறி யெய்டுற்ஜென்ப.!” வி. கோ 

    
    

    

மாணவை மண்ணுறுத்துக் செல்வழழ ட சிலர்க்கு : 

wrcinojonar— உரிச்சொற்றொடர். மாணவையாவ.௮. “4 புகருரக் 
தரும நெறிரின்றோர். பொய் காமம், இகழுஞ் செஞ்செ,ற்ஐ சில்லோர் 
நிகழ்கலைகள், எல்லா முணர்ந்தோ நிருக்தவிடம் '* வன்பு 
பாட்டபாட்டியலி.”” 

  

(வெ 

ட கு. 

“மாணவ 2 மாட்டுமிக்க சமை. எண்று. ஐல்வைஷ Kemp 
யவைகளை ; அவற்றின் இலக்கணம்: © yar பசைசெற் ஐழுங்கலை 
Curis, urd Eig; தோர் DOGGY, ஈல்ணைவு யடக்கம் 
வாய்மை நடசிலை, சொல்லு கண்மை யுடையேசர் தொசைஇ, வல்லார் 
மொழியினும் வல்வுக சரக்கிம், கேட்போ ுறழையவை நிறையவை 
யாகும்.” = ௫லக்கஃ॥ விளக்கம் ” 

     

  

௨. வே. சா. 
Lorin MA கல் - கபரவதல்.. இஃ or BAGS 

கும் அவையினரின் அமியரமையாகிய மாசம் தன் விரிவுரை சீராக் 
கழுவு கலைக் சூறிரக்.தூகின் ற...” —@er. 

ம ண்ட்ஷறபதி குட“
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(ெல்வழம். என்ப தன்சணுள் எ உம்மை உயர்வுசறப்பு. 

சிலர்க்கு4 செல்வமுடையாரிலும். லர்க்கே ஈகைச்செல்வம் 

ஒழுப்பதுபபோலக்  கற்ருளிலும் AvisCe எடுத்.துக்கூதும் ஆத்றலள் 
  

    

    

வமா செயல் அரி. தாகல்பற்றிச் * சிலர்க்கே £ என்று துடன் செல்வ 

புதம்் என்றை உம்வ கொடுத்தார்.” இள. 

இண்மய்பும் ஓருவர். 

படற வட்டி பப்டி மும்டி பு கவ்வும், வெயக்கையும், செல்வமும் 

நப்புன் ப்பை வு விவ் பமிமமய்யுள் முமையுருவகம் கோ,௫. 

ரிவர் wiabh donurning omit chaste spqase, with 

பட புவி ஓ ia the பிரிப்பு son of that spouse, and 

சானா எடடா மாயப் riches, there are 

vane whoa Woalhhoadorns tho illustrious assembly of 

the learned —H. 8. 

With lourning as the chaste wife, sweet poetry 

nn the fivourite son of that matron, and copiousness of 

exprenuon as over increasing wealth, some there 

new who aldo possess the talent of adorning a grand 

asvonbly. —cC. M. 

Some there are who are blest with learning 

nan chaste spouse, with sweet poetry as the darling 

won of thal spouse and with copiousness of language 

na wstore of riches ; such persons then possess the 

gilt adorning the illustrious assembly of the great. 

து, W. 

Lcarning is the chaste wife; sweet poetry is the 

darling son thereof and eloquence is the ever-increasing 

woulth. Some have also the talent of adorning a 

noble assembly. —T. B. K.
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௫. உய்த்துணீர்வும் சொல்வன்மையும் 

எத்துணைய வாயினுங் கல்வி யிடமறிச் 

துய்த் துணர் வில்லெனி னில்லாகும்--உய்த்துணர்க்தும் 

சொல்வன்மை யின்றெனி னென்னா மஃதுண்டேற் 

பொன்மலர் காற்ற முடைத்து. 

1, எத்துணைய யினும் - எவ்வளவு மிகூஇியாயிருப்பினம், 
கல்வி - (ஒருவர் கற்ற) கல்வி, இடமறிக்து - (கற்ற ாற்களில் 
ஆழ்க்தகன்ற நுண்கருத்.அக்கள் பொதிந்து கடக்கும்) இடல் 
களைத் தெரிந்து, உய்தீஅணர்வு - நுனித் தப் பொருள்கொள்ளும் 
ஆராய்ச்சி யுணர்வு, இல்லெனின் - இல்லையாயின், இல்லாகும் - 
(கல்வியதிவு) இல்லையாகும்; உய்த்துணர்ச்தும் - அவ்வாறு 

BAS ஆராய்க்து. பொருள் தெளிந்தும், சொல்வன்மை - 

(தான் அறிச்து தெளிச்த ஒன்றைப் பிறருணர எடுத்து விளக்குஞ்) 
சொல்லாற்றல், இன்,று எனின் - இல்லையாயின், என்னாம்-(பயன்) 
யாதாகும் £ அஃதுண்டேல் - அவ்வாத்றது முளதாயின், 
பொன்மலர் - பொன்னினாற் செய்யப்பட்ட மலர், நாற்றம் - 
நன்மணத்தையும், உடைத்த - உடைத்தாவ.அ (போலாம்). 

    
2. கல்வி எத்துணையவாமினும் இடமறிந்து உப்த்துணர்னில் 

லெனின் இல்லாகும்; உய்த்துணர்ந்தும் சொல்வன்மை இன்தெனின் 
என்னாம் | அஃதுண்டேல் பொன்மலர் நாத்தம் உடைத்து. 

3. கல்லியாகிய செயற்கையறிவு பயன்பவது இயற்கை 

யுணர்வாகிய ஆராய்ச்சி யநிவினாலும், சிறப்படைவது சொல் 

வன்மையினாலமேயாம். 

4... ॥ இணசுழ்த்து கறு மலானையர் ௧,ம்.ற. 
ண விரித்.துரையா தார். _தறள். 

1* தண்மொழி கோக்டப் பொருள்கொளலு நா.த்கேலா 
வெண்மொழி வேண்டினுஞ் சொல்லாமை--ஈன்மொழியைச் 
சிற்றின மல்லார்கட் சொல்லலு மிம்மூன்றங் 
கற்றறிந்தார் பூண்ட கடன் ”" திரிகடுகம். 

செழும்பெரும் பொய்கையுள் வாழிணு மென்றும் 
வழும்பறுக்க இல்லாவாக் தேரை--வழும்பில்சர் 
தூல்கற்றக் கண்ணு நணுக்கமொன் றில்லாதார் 
தேர்கிற்கும் பெற்றி யரி.து. நாலடியார். 

தான் தேறான் பிறனையெப்படி,த் தேற்றான் 2? ழதுமொழி. 

5. ஈதல்வி - (ஒருவன் கான் தனியே நூல்களைப் படி.்தறிந்து. 
கொண்ட) கல்விகள், ௭, 

  

ணேய ஆயினும் - எவ்வள வினவாயினும்,
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Od அறிந்து - (க.ம்.ற.ற்குரிய) இடமாகிய நல்லாடிரியனை த் தெரிக் அ. 
காண்டு, உய்த்து. உணர்வு - (அவன்பால் அவற்றை) ஆசாய்ற் அ. தெளி 

wai எனப் பொருள்கொள்வாருமூளர்.  கல்லாசிரியர் ஒருவரை 
பமைக்று. பயின்முலன்றி ஒருவனுக்குக் கருவிலமைக் அ. இடக்கும் 
இய.ற்கையுணர்வ பிறங்குமாறில்லையெனப் பிழைபட்டதொரு முடிபுக்கு 
உய்ப்ப,தால் இவ்வுரை பொருந்துமா நில்லை. என்னை £ கல்லாசிரியனை 
அடைந்து முறையே கல்வி பயிலாலும், பள்ளியந௮ப் பயின்றறியாதும் 
பலர் இய.ற்கையறிவின் நிறச்.தால் அறிவிற் ௪௦௩௮ விளங்குகன் மை 
யைப் பலகாடிகளிலுங் காண்டின்முமாகலின். இணி, ஈல்லாசிரியனே 
யடுத்துக் கல்விகற்ற ஒருவனிடம் காணப்பெம் ** இடமறிக்௮ய்த் 
ணரும் ”” இய.ற்கையுணர்வும் அவ்வாடுரியற்கே சப்பை யளிக்கும் 
எனக் கொள்ளுதல் இயல்பாகும் என்பதையும் ஓர்க. *? 

    

ஈ கற்கப்புகுவோன் ஐயம் இரிபற வுணர்த்தும் கல்லாசிரியனை த் 
தெரிந்து ௪.ற்கவேண்டும் என்பார் * உய்.ம்.அணர் வில்லெணி ஸில்லாகும் £ 
எனவும், அவ்வாறு கற்ணணர்க் தம் பொருள் விளங்கச் சொல்லும் 
வலிமை இல்லையாயின அவ்வுணர்ச்சி பயன்படா என்பார் * என்னாம் * 
எனவும், அச்சொல்வன்மை உள காதல் அரி என்பார் * பொன்மலர் 
கஈம.௰ம் உடைச்து * எனவுல் கூறினார். த, சு. செ. 
எத்துணை யவாயினும் : ் 

முத்தமிழ்க் * கல்வி கரையில ” 'வாகவின் * எத்துணைய * எனப் 
பன்மைவினை கொடுத்தார்." _ வி. கோ. சு. 

“எத் அணையதாயினும் £ என்ற பாடங்கொண்டார்கள் திரு. சி. வை. 
தாமோதாம் பிள்ளையும், திரு. ௮. குமாரசுவாமிப் புலவரும். 

கல்வி இடமறிந்துயத்துலம வில்லெனி னில்லாகும் : 

ஓடம்--* உய்.ச்தூணர்பவ னுணருமிடம் மொழி வந்த வாக்க 
மிரண்டுமாம்.”” சி. வை. தா. 

இடம் - ஆசிரியனே உணர்,த்.அம் எனக் கொள்ளின் ஆகுபெயராம். 

உய்த்துவரீவு--**சொழற்களைக் கொண்டுபோய்ச் சேர்த்துப் பொருள் 
கொள்ளு முணர்வு. புத்தியை நூல்களிலே செலுத்தி ஆராய்க, 
பொருக்துமாறறிதல் என்பதம் பொருக்வும் ””. ௮. த. 

உய்த்துவரிந்தும் சொல்வன்மை இன்றெனின் என்னும் : 
சொல்வன்மை. 

“நரகலம் என்னு ஈலனுடைமை யக்கலம் 
wre & g6r or sre மண்ணு 7* —emor. 

என்னும் ஆம் கட்டுரைச் சுவைபட கின்ற௮.”” --வி. கோ. சூ. 
அஃதுண்டேற் பொன்மலர் நாற்றழடைத்து : 

டல்... ஒல், எனின் என்பன் மரூ௨.”” வி. கோ. ச. 
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** பொன்மலர் கா.ம்.றமுடைத்து "” என்ப இல்பொருளுவமையணி. 
இடை வடதாலார் அபூதவுவமை எண்பர். இச்செய்யுள் வடசொற் 
கலவா. ab sen eras.” —o9 Gan. 5. 

Learning, however extensive, will be useless, 
unless there be discretion to display it in the proper 
place; and even then, witbout the power of language, 
of what avail is it? With that, it is/a flower of 
gold that possesses fragrance. —H. 8. 

How extensive soever it may be, learning will 
bo of no avail if not acquired under a proper tutor, 
with due appreciation. Even if so acquired, of what 
usc is it without vigour of expression? Should that also 
bo possessed, it is like a golden flower invested with 
fragrance, --C. M. 

uearning, however, extensive, is useless unless 
ucquired from an able preceptor. Even then without 
power of speech it avails nothing; when that is present 
it is as x flower of gold filled with fragrance.—T. B. K.
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a. இருந்தும் பயனில்லன 

அவையஞ்சி மெய்விதிர்ப்பார் சல்வியுங் கல்லார் 
அவையஞ்சா வாகுலச் சொல்லும்---சவையஞ்சி 
ஈத்அுண்ணார் செல்வமு நல்கூர்ம்கா ரின்னலமும் 
ழூத்தலிற் வாமை தன்னு. 

1. அவை - (கற்றுவல்ல சரண்றோர்கூடிய) சபையிலே, 
அஞ்சு - எடுத்துச் சொல்லுதலை யஞ்ச, மெய் - உடல், விதிர்ப் 
பார் - கடுக்குவோருடைய, கல்வியும் - கல்வி யிவும், கல்லார் - 
கல்வி யறிவில்லாதவருடைய, அவை - சபைக்கு, அஞ்சா - 
அஞ்சாத, ஆசூலள் சொல்லும் - (தோண்பக் தரவல்ல) ஆசவாரப் 
பேச்சும், கவை - கொடாமையரல்) வரும் சூற்றத்திற்கு, அஞ்ச - 
அஞ்சு, ஈத்து - (ஈல்லாற்றிலிட்டிய பொருளை  நல்வஜியில் 
இரவலர்க்கு) கொடுத்து, உண்ணார் - (தாமும்) guider pours 
ளுடைய, செல்வமும் - செல்வழூ:ம், ஈல்கூர்க்தார் - oy Bus gud ey 
தம், இல் - மனைவியரது, கலரும் - அழகும், பூத்தலின் - (வெளிப் 
பட்டுதி) தோன்.௮தலினும், பூவாமை - (வெளிப்பட்டுத்) தோன் 
ரூமை, நண்ணு - நல்லதாம். 

5. அவையஞ்சி மெம் விதிர்ப்பார் கல்வியும், அவை யஞ்சர் 
கல்லார். .ஆஞுலச் சொல்லும், கவையஞ்சி ஈத்துண்ணார். செல்வமும், 
நல்கூர்க்தார் இன்னலமும், பூத்தலிக் பூவாமை நன்று. 

8. சொல்வன்மை யற்றவர்தங் கல்வி யநிவும், கல்லார்தம் 
ஆரவாரமும், அழுக்கர்தம் போருள் மிகுதியும், வநிஞர்தம் மனைவிய 
ரழகும் இருந்தும் பயனின்றி ஒழிவனவாம். . 

4... *பகையகத்துப் பேடிகை யொள்வாள் அவையகத் 
,கஞ்சு மவன்சற்.ற prev.” தறன். 

1 இணருழ்,த்து காரா மலரனையர் கற்.ற 
தணச விரி.த்.துரையா தார்."” — per. 

** கல்லாஅம் சேளாஅம் கற்றா சவைகடுவண் 
சொல்லாடு வாசையும் அஞ்ச,ற்பா,ற்.ு..” பழமொழி. 

5. இன்னன இன்னாரிடத்தில் இருக்.ஏம் பயணில்லை யென்று 
கூணுஇன்றூர்,?” ௨. வே. சா. 

** மலர்பூச்சுஜியே மணம் வெளிப்பட்டுக் தோன்றி யாவர் கண்ணை யுங் கவர்ஒற்குமன்றிப் yong அரும்ப யிருப்புழிப் பிறச் சன்ணைக் கவணியாதவா௮ கூம்பியும் மணம் வெளிப்பட்டுக் தோன்று. அம் இருத்தல் போல ௮வையஸஞ்ச மெய்விசிர்ப்பாரும், சல்லாரும், கவையஞ்சி us é sreir
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Gi, கல்கூர்ந் தார்சம் அழகிய மனைவியரும் வெளிப்பட்டுத் தோன் 
OS உள்ளடங்கி யிருத்தல் கலமென்பதுணர்க."” _வி.கோ. து. 

“* இப்படிப்பட்ட சல்வியும் சொல்லும் செல்வமும் கலமும் இருப்ப 
தில் பயணில்லாமையோடு தமக்கும் பிறர்க்கும் ஒன்பமுண்டாவ கனால் 
* பூவாமை ஈன்று * என்றார்."” ன. பு. கே. 

“ த.ற்றவர்களிலும் அவைக்கு அஞ்சாதவசே உண்மையிற் உற்றவர் ; 
oboe க.ற்றுவ் கல்லாகவசே யாவர். இதனைத் நிருவன்ளுவஷர், 
““முற்றுருட் கற்றார்” (கு.றள்-௪௨௨) என்றும், “*கல்லாதவரிற் கடை" 
(கு.௰ள் . ௭௨௯) யென்றுல் wget.” டள. 

அவையத்சி மெய்விதிர்ப்பார் கல்வியும் : 

அவை--* அவை * என்பதற்கு மேல் ௪-ஆம். பாட்டின் குறிப்பில் 
» என்ற க்குச், தக். அள்ள குறிப்பினக் காண்க. 

அஞ்சி-* செய்து ?? 

  

: மாணவை 

ம் வாய்பாட்டு வினையெச்சம். 

  

“அவை யஞ்சு யென்படை ** அவைக்கஞ்சி?? யென நான்காவ(ு 
விரி.தீஅமைத்தாம் ; பகைப்பொருள து. இவ்வா விரிக்கலே ற்கா 

வழக்கு புதியன புகுதலா.ம் கொண்ட. * அவையினஞ்டு "7, 4* அதை 
ஞ்சி "" எனவிரி.த்கலே பழைய வழக்கு. அவ்வாறே விரிப்பர் தொல் 

கா் எ ப்பியனருல்." வி.கே. து. 

 அச்சப்பொருளுள்ள வினைச்சொல் வரும்போது அதற்னு ஏறப் 
பொருளை யுணர்.த்.அஞ் சொல் இரண்டாம் வேத்துமை பெத்து வருவரா 
செய்யுள் வழக்கு ; கான்காம் வேற்றுமை பெற்அவருவது-உலகவழம்கு 5 
ஐக் .தனுருபு பெற்று வருவது ஆறிய த்தின் வழக்கு.” ஊஊ. பு. செ. 

மெய்--* பெசய்யாகிய உடலை மெய்யென்று மங்க ள வழக்கு.” 
ஏ. எஸ். ஜெ. 

  

விதிர்ப்பார்--4 அதிர்வும் வி.ிர்ப்பு ஈடுக்கஞ் செய்யும் '” (நொல்காப் 
பியம்.) வி. கோ. கு. 

“மெய்லிதிர்ப்பார் - உயர்திணேயொடு சார்ந், த அஃறிணை உயர்.ரணை 
முடிபேற் றது 'இணைவமுவமைஇ."* தி. சு. கே. 

ள்ள 

  

“ஈண்டு மெய்யென்,ற.அ எழுவாயாய் விதிர்ப்பார் orci pw soir gx 
வி.ிர்,த்சல் வினைகொடு முடிங்,௪.௮. என்னை? ** உயர்திணை தொடர்க்க 
பொருண்முதலாஅ, ம.தனொடு சார்த்தி னத்திணை py. er” (wc நூல்) 
என்மு சாதவின்."” வி. கோ. ச. 

கல்லார் அவையத்சா குலர் சொல்லும் : 

 *சல்லாரவை' என்றமையின் முன்ன வ «bagi gamers oH.” 
--இள.
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Ober அஞ்சா,ச என்ப,சன் கடைக்குறை. செய்யாத என் 
வாய்பாட்டுப் பெயசெச்சமே இவ்வா தொக்குவரும்.”” சி. tp. 

  

குலச் சொல்லூம் தம்மைப் பி.ரசறி.தல்வேண்டிச் சொல்லப் 
படு கவின் * அகுலச்சொல் * என்றார்." ௮. த. 

நவையத்சி ஈத்துண்ணார் செல்வழம் : 
நவை--“பொருளிட்பெவா.௮ பழிப்பென்னும் கு.ற்றம் *” 

_.சி. வை. தா. 

“ பரவத்தால் வக்த பொருளைக் கொடுத்தலும், அறஞ்செய்,கற்குக் 
சாரணமாண தன்னுடம்பை உண்ணா அ வாட்டு தலுக் சருமமாகா.””-௮.த.     

ஈத்நட-.௭ எதகைக்கொடை கோக்வெக்க வலித்தல் விகாரம். 
bg) என்றகனுல் இசப்பவரென்பஅ பெற்றும் ”* கோ. @. 

ee ஈத்சல் என்றே சான்றோர் செய்யுட் பிரயோகமிரு,க்.தவின் அவ் 
ர் i. ஈத்த வகையா லுவவாதார்ச் இப்பின்னா '” என 
தினும் “ செக்நீர்ப் பசும்பொன் வயிரியர்க் 2.௧” எனவும், 

“சாக ணீங்க வெமக்சத் தனையே *” எனவும் புறநானூற்தினும், “ப.இ 
ஸனிப்பெண்டிர் பாதக ணீத்ததும் ” என மணிமேகலையிலும் பமின்அ 
வரு.கல் காண்க.” வி. கோ. த. 

   
ஒன்; 

  

 ஈ.த்தூவக்கு மின்பம் ததன். 

    நல்கூர்த்தா ரின்னவழு 
நலிகூர்ந்தார்-- “நல்கூர் - பகுதி. பிறர் நல்கும் பொருள்களைக் 

கொண்டு உலகில் ஊர (வனம் பண்ண) வேண்டி.யிரு,ச்.கவின் கல்கூர்,தல் 
(கல்குரவு) வமைக்காயிற்று."” வி. கோ. சு. 

(இன்னலம்--* இனிய உடல்கலம் $ இல்லாச்ம இன்பமெனினு 
மாம்.” சி. வை. தா. 

-(ஈகைக்குண osu)  இணிமையாகிய கல்ல தன்மை. 
ஈகைக்குண மூ,சலிய தன்மையாவன : ஈகைக்குணம், இளமை, அழகு, 
கல்வியறிவு என்பன.” கோ. ஓ. 

: இணிய காட்ணியமும் *” . 1 பதி. சு. செ. 

இணி, “இன்னலம்' என்ப கற்குக் குடி.ப்பிறப்பின் சறப்பு எனவும், 
அதனை இண் கலம் எனப்பிரிக். இனிய இளமை pseu wows 

ளெனவும் பொருள் கூறுவாருமுளர்.” வி. கோ. து. 

“ சல்விப் பொருளின௮ இன்மை உண்மைகளைக் கூ.அவார் செல்வப் 
பொருணின.அ. உண்மை யின்மைகளையும் உடன் கூறினமையால் இது 
பழிப்பொப்புமைக்கூட்ட அணி." கோ. ஓ.
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“ சொல்லக்கருஇிய சவையஞ்சுவார் கல்வியோடு பெரிதும் ௮.தண் 
குண த்தையுடைய அகுலச்சொன் மு,தவியவைகளும் Lerma sss 
கூறப்பட்டமையால் இ பழிப்பொப்புமைச் கூட்டமென்னும் அணி.'” 

௮. க. 

The learning of those whose frame trembles with 

diffidence before the assembly, the frivolous loquacity 

of the ignorant who feel no awe in the @ssembly, the 

wealth of those who do not conscientiously bestow 

alms before they eat, and the merit of a pocr man, are 

things, the absence of which is better than their 

existence. —H. 8. 

The learning of those who tremble through fear in 

an assembly, the blustering words of the illiterate who 

fear not an assembly, the wealth of those who neithor 

give it to others nor enjoy it themselves and the 

blooming youth of the indigent, will prove more 

advantageous if they are not, than if they are. 

—c. M.- 

The learning of those who tremble throwgh 

diffidence before the assembly ; the loquacious empty 

words of the illiterate who fecl ao awe in the assembly ; 

the wealth of those who do not give alms ’ before they 

eat; and the personal beauty of the poor are things 

whose non-existence is better than their existence. 
—S. W- 

The learning of those who quake with fear before 

an assembly, the loved words of the illiterate who foar 

it not, the wealth of those who neither willingly give 

to others nor enjoy it themselves and the beauty of 

the indigent are things that had better not be. 
19 13. 16.



௪. புலவர் பெருமை 2 

௪... புலவர் பெருமை 

குலமகள் வாழ்க்கை முகத்த தெனினும் 

மலாவன் வண்டமிழோர்க் கொவ்வான்--மலரவன் செய் 

வெற்றுடம்பு மாய்வன போன் மாயா புகழ்கொண்டு 

மற்றிவர் செய்யு முடம்பு. 

1. கலைமகள் - (கல்வித் தெய்வமாகிய) காமகளின், 

வாழ்க்கை - வாழ்விடம், முகத்த - (மலரவண், புலவர் என்னும் 

(இருவருக்கும்) வாயினிடத்தே, எனினும் - அனாலும், மலரவன் - 

(டிருமசவின் உக்தியக்தாமரையில் வக்தோனாகிய) பிரமண், வள் - 
பல்வள முடைய, தமிழோர்க்கு - தமிழ்ப் புலவர்களுக்கு, 
ஒவ்வான் - இணையாகமாட்டான் 7 (எதனாலெனின்), மலரவன் - 

॥ொண், செய் - (ஐம்பூதங்களைக் கருவியாகக்கொண்டு) படைக் 
இன்ற, வெறும் - பயனற்ற, உடம்பு - தோல)உடல்கள், மாய் 
வனயோரல் - நிலையற்று அழிந்து படுகன்றமையோல, மாய - 
அழியா(மல் என்றும் சிலைபெற்திருப்பனவாம்), புகழ்கொண்டு - 
புகழையே கருவியாகக்கொண்டு, மற்று இவர் - (இத்) தமிழ்ப்புல 
வர்கள், செய்யும்-(மால்களில்) அமைக்கும், உடம்பு-(பயனுள்ள) 
நுண்ணைடல்கள் (ஆதலின்). 

2. கலைமகள் வாழ்க்கை முகத்ததெனினும், மலரவண் வண்டமி 
போர்க் கொவ்வாண் $) மலரவன் செய் வெத்றுடம்பு மாய்வனயோல் 
மற்றிவர் புகழ்கொண்டு செய்யுமுடம்பு மாயா. 

   

5. பிரமன் அளிக்கும் பூதஉடல் அழியும் ; கவிகள் அளிக் 

கும் புகழுடல் அழியாது. 

A. * ஓருமைக்கட் டான்கற்.ற கல்வி யொருவ் 
கெழுமையு மேமாப் புடைத்து.” தறள். 

“உடலின் சறுமைசண் டொண்புலவர் கல்விக் 
கடலின் பெருமை கடவார்.2* நன்னெறி. 

5. “புலவர்களைப் போலவே கலைமகளை,ச் தன்பாற் பெழ்.ற 
Sowers படைப்பு புகழைப் பெறாமலே அழிக்அவிடும்; புலவர் 
படைப்போ புகழைப் பெறு தலோடு அழியாமலும் நிற்குமென்றார்.”” 

௨. வே. சா. 

“ஐயாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு மூன்னே இருக்,த தொல்காப்பியனாரும், 
இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னே இருக்க திருவள்ளுவனாரும் 
அருளிச் செய்க தொல்காப்பியம், திருக்குறள் என்னும் இலக்கண 
இலக்கயெ மால்களின் வ்ரயிலாகத் தாங்கள் செய் அகொண்ட புகழுடம்பு, 
கள் இன்றும் புகழ்கொண்டு அழியாமல் கின்று நிலவுதலும், ஆனால் 

க்
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மலரவன் செய்த அவரூனுடம்புகள் புகழோடு இக்காலத்திற் காண 
முடியாதபடி. அச்காலங்களிலேயே மறைந்து. போனமையுல் கண்டு 
கொள்க. இவ்வெ.ற்௮டம்பும் புகழுடம்பும் மேல் ௪௦-ஆம் செய்யுளிலும் 
வருகின்றமை காண்க.” ஒள. 

கலைமகள் உழையப் பெற்திருப்பதும், படைக்கும் ஆற்றல் வாய்க் 
Agius பிரமனுக்கும் தமிழ்ப்புலவர்க்குமுள்ள ஒப்புமை. பிரமண் 
படைப்பா பூதஉடல்கள் அழி.தன்மாலையவா.பிருத்க, புலவரின் 
படைப்பாகிய அுண்ணுடல்கள் பொன்றாஅ நின்னு நிலவுவணவாயிருக் 
இன்றமை வேற்றுமை. புலவர்களை முதற்கண் பிசமனோடு ஒப்பிட்டுக் 
கூறியதே புலவர்க்குப் பெருமை தருவ,காம். பிரமனுற் படைக்கப் 
பட்ட புலவர்களைப் படைப்புத் தொழிவிற் பிரமணினுஞ் சறக்கோராகக் 
கூறி, ஆ௫ிரியர், புலவர்கட்கு ஒப்பில் பெருமையை யணித்துள்ள கயல் 
கண்டு மூழ்,க.ற்பா.ற்றாம். 

கலைமகள் வாழ்க்கை மகத்ததெனினும் : 
கலைமகள். கலை - *கலா'வென்ற ஆரியத்திரிபு ; மகள் - 

இளமைப் பொருள் பயக்கும் மகவென்னும் உரிச்சொல்லடி.யாகப் 
பிறந்த பெயர்.” வி. கோ, சு. 

கலை என்ப அறியாமையைக் கல்லியெடுப்ப.அ. என்று பொருள் 
படும் ₹கல்” என்னுக் தமிழ் வினைச்சொல்வினடியாகப் பிறக்கு பெயர் 
என்னு கொள்ளுதலே சிறப்புடை த்காம். 

“தலை - கொடை, மடை, விடை என்புழிப்போலச் செயப்படு 
பொருள் பெறப்பட்ட.  கற்றலால் பெறப்படுவது கலை. இ Sor 
யடி.ப் பகுப,தப் பொருட்பெயர்." ௪. ழ. 

கலைமகள் - மூவிற்குரிய பெண். “: வாக்கின் செல்வி?” ores 

னாலும் அறிக. 

வாழ்க்கை வாழ்க்கை என்னும் தொழிற்பெயர் ஈண்டு இடப் 
பொருள் தருதல் காண்க ; இருக்கை என்பதுபோல்.” --வி. கோ. ௬. 

வாழ்க்கை என்றே தென்னாட்டில் ஊர்ப்பெயாமைக் அ காணப்படுவ 

ம் குறித்தற்பாற்௮ு. 

மகத்தது.* வடமால் வழக்குப்பற்தி * மூகம்” என்பதற்கு வாய் 
எனப் பொருளுரை,த்தாம்.  வடமொழியுள் முகத்தின் சொற்களைச் 
தவிர்த்து வாயிணைக் சூறி.த்,கற்கு,த் தக்க சொல்லவில்லை என்பஅணர்க. 
வசனத்தைக் குறிக்கும்போது “Cab” என்னுஞ்சொல் தமிழ்ச் 
சொல்லே யென்க ; ௮௮ “* மூகு”” என்னும் பகுதியடியாகப் பிறக்த.து. 
அம் - விகு.இி. மூகை, மூஇழ், முட என்ற சொற்களையும் நோக்குக.!” 

—o?. Gam. 3. 

₹: மூகம் என்றது காவை ௨. வே. சா.
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மலாவன் வண்டமிழோர்க் கொவ்வான் : 

மலாவன்--தாமசை மலரிவிருப்பவன். * பூவெனப்படுவ.அ பொறி 
வாழ் பூவே ”” என்ப, நோக்குக. , தாமரை என்பது இருமால் உந்தி 
யாகிய ,தாமரை. 

தலைமகள் வாழ்க்கை கூறியமையின் * மலரவன் * இதய கமலா 
சனனாயெ கடவுளெனப் போருள்கொள்ளல் பொருந்தாத." 

5 சி. வை. தா. 

வண்டமிழோர்.... தமிழர் என்ப ,சமிழோர் என்றாயிற்௮ு ; தமிழ்ப் 
பயிற்சயிற் இறந்த புலவமையே குறித்ததாம். 

ஈ தா.ற்செல்வத்தைப் பிறருக்கு உதவும் வண்மையையுடைய தமிழ்ப் 
புலவர்.” —e2. Ga சா. 

மலாவன்செய் வெற்றுடல்பு மாய்வனபோல் : 

வெற்றுடம்பு--வெணமை உடம்பு என்பது வெறும் உடம்பு 
என்றாகி வெற்றடம்பாயித் ௮ - 

உயிர்நீப்பின் தனக்கென ஒரு பெருமையும் இல்லாத உடம்பு."? 
௨. வே. சா. 

“மண் நீர் முதலிய பூ,தங்களாலாயதென்பது அதிவித்தற்கு * வெற் 
துடம் * பென்றார்.”” ௮. த. 

மாயா புகழ்கொண்டு மற்றிவர் செய்யுழடம்பு : 

புகம்கொண்டு--புகழ் என்றும் பொன்றாது நின்னு நிலவும் பான் 

மைத்து என்ப, 

“ஒன்றா வுலகத் அயர்க் த புகழல்லா,ற் 
பொன்றா.அ கிற்பதொன் தில் ”* 

என்னுங் குறளான் அதியப்படும். 

“புலவர் பாடும் புகழுடையோர் விசும்பின், வலவ ணேவா வான 
Bid, Cunt gu வென்பதஞ் செய் வினைமுடி,த்அ '* எனவரும் புறநானூற் 
நடிகளா.ம் புலவசா.ற் பாடப்பட்டோரின் பெருமை ஈன்கு விளங்கும். 
அஃ தற்ருயின் புலவர் பெருமை கூறலும் வேண்டுமோ ! 

- இவர் செய்யும் உடம்பென்ற ௮ மூல்களை ; * எமுவகைத் தாதுவி 
னுயிர்க்குடல் போத்பல, சொல்லாற் பொருட்டை ளாக வுணர்வினின், 
வல்லோ ரணிபெறச் செய்வ செய்யுள் ?* என்னு நன்னூலார் புலவ 
படைப்பை உடலோடொப்பிடு தல் இங்கே கினைத்தற்குரியது. பிரம 
ord காட்டினும் புலவர் ,கம் நெஞ்சிற்கு ௮அணியசாதலின் இவரெனச் 

சுட்டினார்.” ௨. வே. சா.
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“பிரமனையும் புலவரையும் ஒப்புமை செய்; பின்பு தொழிலான். 
வே௮படு த்தி, அப்புலவசை யுயர்,த்திக் கூ௮,தவின் வேற்றுமையணி.'” 

தி. சு. செ. 

ஏதவணியும் வேற்றுமை யணியுங் கலந்தனவெனக் கொள்ளலு 
மாம். 

Though Saraswathi dwell in the’ face of both, 

Brahma may not vie with the illustrious Tamil Bards ; 

for the bodies, which these form by their praises, will 

not perish like the empty bodies of Brahma’s creation. 
—H. 8. 

Although the goddess of learning lives in the 

countenance of Brahma, he bears no comparison to 

the Tamil Pandits; for, the body of fame that these 

create perishes not like the body of clay made by 

Brahma. —C. M. 

Although the goddess of learning dwell in the 

faces of both, Brahma, the lotus-seated, bears no 

comparison with the illustrious Tamil poets 5 for the 

bodies which these form by their praises, perish not 

like the empty bodies which Brahma creates. —s. W- 

Though Saraswathi dwells in Brahma’s face, he 

cannot equ:l the illustrious Tamil poets; for the fmous 

works these create perish not like those of Brahma, 

bereft of fame. —T. B.K.
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Ao அவையஞ்சு கல்வி 

மெடும்பகல் கற்ற வவையைக் தவா 

துடைந்துளா ர௬ுட்குவருங் கல்வி.-கடும்பகல். 

ஏதிலான் பாற்கண்ட வில்லினும் பொல்லாதே 

தென்று நீப்பரி தால். 

1.  கெடும்பகல் - பலகாட்சளாக, கற்ற - (வருக்இத் தாம்) 
படித்த. மால்கள், அவையத்து - (கற்.அவல்லோர் கூடியுள்ள) 
சபையில், உதவாஅ - (எடுத்துக் கொண்ட பொருளை விளக்கக்) 
கூனுதற்குப் பயன்படாமல், உடைக்துளார் - மனமுடைக்இருப் 
பவரஅ), உட்குவரும் - காணத்தகும், கல்வி - கல்வியானன, 
கடும்பகல் - பட்டப்பகலில், ஏதிலான்பால் - அயலானுட௨ண், 
கண்ட - (இருக்கக்) கண்ட, இல்லிணும் - மனைவியினும், பொல் 
லாதே - தியதே; (எனெனில்) இதென்ன - பொல்லாததென்_௮, 
ரப்பு - (4 உட்குவருவ் கல்வியை) விலக்கி யொஜித்தல், அரிஅ - 
அரிதாளுமாகலின். 

2. நெடம்பகல் கற்ற அவையத்து உதவாது உடைந்துளார். உட்ச 
வருங் கல்வி தீதென்று £ீப்பு அரிதால் ஏதிலாண்பால் கண்ட இல்லினும் 
பொல்லாதே.. 

8. உற்றுழி நினைவிற்கு வாராத கல்வியாற் பயனில்லை 7 
கற்பது சிறியவ்ளவிற்றாயிணும் ஈன்கு கற்று அதிற் பயிற்சிபெறல் 
வேண்டும். 

4. * தல்லா தவரிம் கடையென்ப க.ற்.ற.றிக்அ 
நல்லா ரவை யஞ்சவார் ”” தறள். 

* ஒருமைச்கட் டான்க.்.ஐ கல்வியொருவ,ற் 
கெழமுமையு மேமாப் புடைத்து. ** றன். 

த. “சொல்வன்மை யில்லாத கல்வி பயணின்றென்று கூறு 
இன்றார். ௨. வே. சா. 

“மு.ம்றப்பகலு மூணியா.அு இனி ஐ.இ ஐ.இக் கற். றன மென்று 
கரு.தியானொருவன் கற்றோரைவக்கண் இடம்பெற்௮. ஒருபொருளை 
எடுத்து விளக்கப் பேசப் புகுங்கால், அவையஞ்சி மெய்விஇர்ப்பானா 
யினும், அன்றி மேற்கோள்கள் காட்டமுயன்னு க.ற்.ற. ஒன்றும் கிணை 
வுக்கு வாராம.ற் குன்று முட்டிய குரிஇப்போல் இடர்ப்படுவாளுயினும். 
௮.து பெரிதும் காணுகுற்குரிய தொன்றும். அத் தகைய சல்வி “*பூத் 
சலிம் பூவாமை '" ஈண்றன்றோ 2
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நெடும்பகல் கற்ற : 

நெடுஃபகல்--4பகல் - ஒரு கானிலிருக்,து. பகுக்கப்பட்ட பா.இயான 
படியால் இப்பெயர் பெற்றது. இது விணையடிப் பகுபதப் பொருட் 

பெயர்."” ௪. ஐ. 

“பகல் - பகு பகுதி. இருளைப் பகுத். நீக்குகலிற் பகலெனப் 
பட்டத ; பகை, பகுத, பகவு என்பனவும் காண்க.””உ. ,--வி. கோ. சூ. 

கற்ற* இறந்தகால வினையாலணையும் பெயர். Bohs “opp” 

வென்ப தனைப் பெயசெச்சமாக்இ 4: உட்குவரும் '” என்ப.தனோ டடுக்கிக் 
“கல்வி?” யென்னும் பெயரோடு மாட்டி முடிப்பாரு geri.” 

வி. கோ. து. 
உடைந்துளார் உட்க வருங்கல்வி : 

உடைந்துளார்..* ஒருசொன் வீர்மைத்.அ. இதன்கண் உள்” 
என்ப. துணைவினை.” வி. கோ. சு. 

உட்துவருக்-- * உட்கு - அச்சம். அது அ.தல்வியர்,த்தன் முதலிய 
ப.த்றி அறியப்பவ.௮.”” அ. த. 

“உட்கு - வெட்கம். பெரும்பான்மையும் வெட்கத்தை went’ 
தவர் தமக்குட் சருங்இ (உள்ளடைக்து) போவ,களுல், இப்பெயர் வெட் 

  

கத்திற் சாயிற்னு ; இ.௫ குறிப்பு வினைப்பெயர். உள் - பகுதி.” --சி. | 

கடும்பகல் எதிலான்பாற் கண்ட இல்லினும் பொல்லசதே : 

கடுல்பகல்--* கடுமைப் பண்பு சடுகட் பென்ப.திற்போல மிகு.யை 
யுணர்த்திய அ.” + —Gar. @. 

“பெரிதும் விளக்க மூடைமையால் உச்சிக்காலம் *கடும்பக! லெனப் 
பட்டது. கடி - விளக்கம்?” அ. க. 

விளக்கத்தையும் மிகுதியையும் ஒருங்குணர்த் த “ பட்டப்பகல் :” 
எனப் பொருள் கொள்ளப்பட்டது. 

௭ ஏதிலான்பால்--ஏதிலான் என்ப. “முறை முதலிய ஏுமில்லா 
தவன் *” என்னும் பொருள்பட நின்,ற.௮.'” ௪. ஐ. 

எ ஏ.இலான் - பண்படியாகப் பிறந்தபெயர். ஏ.இல் UGA. ன் 
ஆண்பா,் படர்க்கை விகுதி. சம்பக்.தம் யாதும் இலானென்ப., பொருள். 
௫.௫ வென்பதற்குக் காரணமெனப் பொருள் கூறின், அது வடமொழி 
யா.தலான் உசசங் கெடாது வரல்வேண்டும் என மறுக்க. விலான். 
பால் என்றது இடக்கரடக்கல்.” கோ. இ 

Qd—« இல்லிலிருப்பவளை இல் என்ப, இடவாகுபெயர்."'--சி. yp.   

பொல்லாதே- “வருந்தித் தேடிவைத்திருக்அும் உற்ற சமயத்தி 
லு.தவாமைபற்றிப் * பொல்லாதே * என்றுர்.”” ௮. க.
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இல்லாள். தற்கொண்டாற் பேணி யறுசுவையுண்டி. யமர்க்.து. 
மஊட்டவேண்டியவளா தவின் அகனைச் செய்யாது, கொண்டகணவன், 
காலையில் தொழிற்பொருட்டு வெளியே வயல் மு;தவிய இடங்கட்குச் 
சென்று வியர்தீதிளைத்அ.த் இரும்பியவன் மேலும் அயருஅம்படி. அயல 
வண் அகம் அடைக்திருப்பதுணரின், அத். தகைய மணைமாட்சியற்றுள் 
தனக்கு கலம்பயவாதவள் என்று விலக்கப்படுகல் கூடும். ஆனால் 
ந.ற்.ற கல்லி அங்கமும் நிக்கப்படமுடியாக தென்பார். * இல்வினும் 
பொல்லாதே * எின்றார்.”” ஒள. 
தீதேன்று நீப்பரிதால் : 

நீ்புட-ஈ சீ, என்ற பகுதியடியாகப் பிறக். த. தொழிற்பெயர். 
கா காப்பு என்பது போல."” வி. கோ. து. 

  

““சல்வியானஅ மணேவிபோலப் பிறிதன்ழெமைப் பொருளாகா.௮ 
,த.ற்இழமைப் பொருளாய் கிஜ்.றலின் * இிதென்னு நீப்பரி,தால் ' என்றார்."? 

_ வி. கோ. ச. 

“அம் மணைவி உதவாளென்னு அகற்றிவிடு கலைப்போலக் கல்வி 
தயதென்று Bison; ஆதலின் அவளைக் காட்டிலும் பொலலா 
தென்றார். கற்.ற கல்வி பிறவி தோறும் தொடருமாதலின் தீப்பரிகர 

யிற்று.” ௨. வே. சா. 

The shrinking learning of men broken by long 

study, which is not available in public, is worse than 

a wife seen in broad day-light in a neighbour’s com- 

pany, for it is an evil that cannot be put away. —H.S. 

The disgraceful learning of those who lose them- 

selves in an assembly of the wise, and can make no 

use of the knowledge they have acquired after years of 

industry, is worse than one’s wife discovered with a 

stranger; for the former cannot be cast off as 

evil. —C. M. 

The learning of those who shrink back with shame 

before the assembly and possess no ability to display 

before it the knowledge they have acquired by long- 

study is worse than a wife seen in broad day-light in 

a neighbour’s company, for the latter evil can be put 

away, but not the former one. 2. W. 

Worse than the wife detected in adultery in 

mid-day is the learning acquired through a long time 

but found useless before a learned assembly. The 

one can be got rid of by divorce; the other can- 

not be. —T. B. K.
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௯. கற்றன மறவாமை 

வருந்திக்தாங் கற்றன வோம்பாது மற்றும் 
பரிந் துல கற்பான் ஜொடங்கல்--கருக்கனங் 
கைத்தலத்த வுய்த்துச் சொரிந்திட் டரிப்பரித் காங் 
கெய்த்துப் பொருள்செய் திடல். 

1. வருந்தி - (நெடும்பகல்) உழைத் அழைத், தாம் - தாம், 
கற்றன - கற்றுணர்ந்த மாஜ் பொருள்களை, ஓம்பாழு - (பண் 
முறையும் பயின்னு தெனிச்,௮) பேணிக்கொள்ளாமல், மற்றம் 
மீண்டும், பரிக்னு - (விரும்பி) வருக்இ, சில - வேறு ல ni das, 
கற்பான் - கற்க, தொடங்கல் - புஞூதல் ; கருக்தனம் - பெரும் 
பொருள், கைத்தலத்த - கையினிடத்ததாயிருக்தும், உய்த்து - 
(இதனைக்) கொண்டு செண்று, சொரிக்திட்டு - எதிர். தவிட்டு, 
அரிப்பரித்தரவ்கு - பன்முறையுல் கையினாலும் கருவியிஷனும் 
அரித்தரித்தச் சேர்த்தலைப் போல, எய்த்து - உழைத்து உடல் 
தளர்க்அ, பொருள்செய்இிடல் - மீண்டும் பொருளிட்டுதலை 
யொக்கும். 

8. தாம் வருந்திக் கற்றன ஓம்பாது மற்னும் பரிந்து இல கற் ன் 
தொடங்கல், கைத்தலத்த கருந்தன£ம் உய்த்துசி சொரிந்திட்டு அரிப்பரித் 
தாங்கு எய்த்துப் பொருள் செய்திடல். 

3. நுனிப்புல் மேய்வதுபோல், பல நூல்களைக் கற்று) விரை 
வில் மறப்பதிணும், தக்க சிலநால்களைக் கசடறக் கற்றுத் தேர்ந்து 
தேளிக்து பயனடைதல் சிறந்ததாம். 

4... 4 கெடுகீர் மறவி மடி. அயி ஞன்குங். 
கெடுநீரார் காமக் கலன்.” தறள். 

 மேதையிழ் இறந்தன்று கற். மறவாமை 
ழுதுமொமிக்காநுசி. 

* வருவ.இற் கருத்தினை மட்டுப் படு,த்இ 
ab sO சிக்ையைச் இந்தா இறக்குக '” 

_-ஓலக்கணகீகொத்து. 

    

  

5. எபூதயவற்றைக் க.ற்.றவினும் கற்.றவற்றைப் பா. 
இறந்த தென்பர்."”    
வருந்தித் தாங் கற்றன ஒம்பாது : 

வருந்தி--4 வருக்இி”' யென்னு மெச்சச்ைக “* ஓம்பா.” என்ப.இன் 
மேல் முடி.த்௮ப் பொருள் கூறின் * சொடங்குங்கால் *” என்ணஞ் செய்யு 
ளோடு மூரணி “4 மான கொளக்கூற ”” லெனும் கு.ற்றம் விளையுமென்க."” 

சி. வை தா. 
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ஓஃபாது..* வைத்ததொரு கல்வி மனப்பழக்கம் ** என்னு தமிழ் 
மூ.தாட்டியார் வசையவ,த்துச் கூறியுள்ளார். அதற்கேற்ப, கற்ற மால் 
களைப் பன்முறையும் நிணேக்.து. நினைந்து உள்ளத்து அமை.த்றுக் 
கொள்ளூ தலே ஓம்பு,கலாகும். 

  

“ சசடறக் க.ற்றலாவஅ விபரி.சவையங்களை நீக் மெய்ப்பொருளை 
ஈல்லோர். பலருடனும். பலகாலும் பயில் '* என்ற பரிமேலழகருரை 
இங்கு நினைவுகூ ரஜ்பரீற்.ஐ 

“படியிற் கல்வி விரும்பினோன் பாடம்போ,ற்று ம.துபோல ?” 
__மாபுலிங்கலிலை. 

மற்றும் பரிந்து சில கற்பான் தொடங்கல் : 

மற்றும்-பிதிது என்னும் பொருள்பட நின்றது. என்பர் ஒரு 
சாரார்; எணிணும்,  * மற்றும்” என்பதிலுள்ள eib’ முன்னர் 
வருக்இப் பயின்றதேயன்றி யென்னும் பொருளைப் பயப்பதா,கலால் 
இறந்தது கழிஇய எச்சப் பொருட்டா,தல் கேக், மிண்டும் எனப் 
பொருளுசைக்கப்பட்ட து. 

பரிந்தட-* தாம் கற்றது போதாதென மனமிரங்இ "மோ. வே. 
கற்பான்.-பானி.றஅ எதிர்கால வினையெச்சம். 

  

  

கருந்தனம் கைத்தலந்த உய்த்துர் மொரிந்திட்டு : 

கருந்தனம்--* ஈண்டுச் கருமை, பெருமைப் பொருள அ ** 
ட் வி. கோ, ௬. 

கைத்தலத்த.4 இடவடியாகப் பிறக்.த. குறிப்புப் பெயசெச்சம். 
கைத்தலம். கையினஅ தலமென ஆறுவதன் ஜொகையாகவேனும், 
கையாலயே தலமெனப் பண்பு, த்சொசையாலவேணுங் கெசள்க.”* 

வி. கோ. சு. 

உய்த்து--* செலுத்தி என்னும் பொருட்டு. இஃது இவ்விடத்அப் 

“புறத்தே கொண்டு போய் '? என்னும் பொருள்பட Berns. Bw 
செய்து” என்னும் வாய்பாட்டு இறந்தகால வினையெச்சம்.” --சி. yp. 

“உய் - பகுஇ, த்-சக்.இ, த் - இடைஙிலை, உ - விகு.5. இப்பகுஇ 
“பிழைத்ற” என்னும் பொருளில்வரின் “* உய்ந்து '* என மெல்லெழு,ச் 
தச் சந்தி பெற்றுவரும் ; பரு.இ ஒன்றே சந்.இிவகையால் பொருள் 

   

வேறுபடு கல் காண்க.” தி. சு. செ. 

சொரிந்திட்டு--இதில் * இடு? அுணைவினை ; 4௮௮ பேசமையை 

உணர்த்திற்று.” _மோ. வே. 

1: உய்த்துச் சொரிக் இட்டு - மதியாமற் போகவிட்டு உ.வே... 

5
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அரிப்பரித்தாங்க : 

ஈ (க்கசாலையினின்றுஞ் ச.கறி) மண்ணோடு கலர். இடக்கும் 

பொற்பொடிகளை அரி.த்தெடுத்.த. அரிப்பு - மண்ணோடு கலந்து 

இடக்கும் பொழற்தாள் ; அரித்தெடுக்கப்படுதல் பற்றி அரிப்பெனப் 

பட்ட.” ௮ ௧. 

ஈழுரிப்பரித்.ன என்பது “* போர் பொருதான் *) என்பதுபோல நின்,ற 

pr sod 31506 “*௮ரிப்புச் செய்து '* எனப் பொருள் சொல்லப் 

பட்டது. இவ்வாறன்றி, அரிப்பு - அரிப்புக் கருவியால், அரிது - 

(மண்ணை) அரித்து. எனப்பொருஞசை,த்௮, அரிப்பு தொழிலாகு பெய 

சாய் ௮,க்தொழிற் கருவியை உணர்த்தியதெனக் கொள்ளினும் பொருக் 

தும். * அரித்து" செயப்படுபொருள் குன்றாவினையாதலால் “ weir” 

என்னுஞ் செயப்படுபொருள் வருவிக்கப்பட்ட,அ.” கோ. இ. 

“* அறிப்பரித்து என்பது * அறிப்பிஞால் அறித்து "” என விரியும்."” 
சி. yp. 

“ அரிப்பரித்,ஐ --அடியடி,த். தான் என்பதுபோல் அரி.த்தலைச் 

செய்து என்று பொருள் கொள்க, “அரிப்பு? என்னுந் தொழில் 

பெயரை அரிக்க த்தக்கவைகளுக்கு அகுபெயசாக்இயு முரைக்கலாம்."” 
வ பு. கே. 

எ ழரிப்பரித்தல் - கடைவீதி முதலிய இடங்களில் உள்ள 

புழு. தியை ஏதேனும் இறு பொருள் இடைப்பது கருதிப் பல நேரங் 

கொழித்தல் ; இதனைச் செய்வார். அரிப்பரென்று: வழங்கப்படுவார்.”” 

௨. வே. சா. 

ஈழறிப்பரிதீ.தல் - வெயிவில் நின்று மண்ணை அரித்தெடுத்தல். இவ் 

வரித்த மண், வீடு சட்டு தற்கும் பாண்டம் வனை தற்கும் பயன்படும்."” 
ஒள. 

ஆரங்கு--யா.ற்.றங்களை மண்ணிடைச் சென்ற அரித்தரி.த்ஜப் 

பொன் தேடுங்கால், இடைத்த விடச் ௮,தனைச் சேர்ப்பதாலாகும் 

உடற்சோர்வையும் கடையாவிட,த்.அு உடன் எய்தும் உளச்சோர்வையும் 
ஒருங்கே யனிக்கும் பெற்றியது அரிப்பரித்தம் ஜொழிலா,கவின் ௮. 

தொழில் செய்வாரைப் போல என்று ** ஆங்கு '” என்ப,குற்குப் பொருள் 
கூறப்பட்டது. 

எய்த்துப் பொருள் செய்திடல் : 

எய்த்து-- எய்.த்.தல் - 'இளை த்தல். ** பேயாய்,த் AAG Oi) ,5C gi” 

_சுந்தாழர்த்தி நாயனார். இதிது இதிதாக அறித்துத் இரட்டுகலால் 
கேரும். உழைப்புப்பற்றி, * எய்த்து * எனக் கூறினார். 

பொருன் செய்திடல் -* செய்க பொருளை,” 4 பொருள் செயல் 

வகை” என்புழிப்போலச் செய்தல் ஈட்டு கற் பொருள ௮.
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ஈ இச்செய்யுள் தொகையுவமையணி."” வி. கோ. சூ. 

 தற்பான் ரொடங்கல், பொருள் செய்திடல் என உவமேய உப 

மானங்களை அபேதமாய்க் கூறியதனால் நிதரிசனே யணியாம்.'” 

—ear. 1. Ce. 

The attempt of those, who without preserving 

that learning? which they have acquired with difficulty, 

try to make fresh acquirements, is like throwing away 

gold from their hands, and toiling to make a fortune 

by sifting dust in search of treasure. —H. 8. 

To attempt to learn more, without digesting what 

has been acquired already by reflection is, like volun- 

tarily throwing away in the sands the abundant wealth 

that was in one’s hand, and then toiling to secure it by 

sifting the sands. —C. M. 

Without preserving what they have already 

learned with great pains, to attempt to learn more and 

more, is like throwing away the great wealth that was 

in one’s hand and toiling to make wealth again by 

sifting dust in search of treasure. எ, W. 

To attempt to learn more, without safeguarding 

by continuotis study what has already been arduously 

acquired, is like throwing away abundant wealth in 

hand and then striving hard after, collecting it by 

sifting. —T. B. K.
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௧௦. நல்கூர்ந்தார் கல்விநலன் 

எனைத்துனைய வேனு மிலம்பாட்டார் கல்வி 
இனைத்துணையுஞ் 2ர்ப்பா டிலவாம்--மனை் தக்காள் 
மாண்பில னாயின் மணமக னல்லறம் 
பண்ட புலப்படா போல். 

1. எனைத்துணையவேனணும் - எவ்வளவு மிக்கனவாயிருப் 
பினும், இலம்பாட்டார் - வறியவருடைய, கல்வி - கல்வி உலண் 
கள், இனை த அுணையும் - ஒரு இனையளவேனும், 2ர்ப்பாடு - இறப் 
யுறுதல், இலவாம் - இல்லாதனவாய் விடும்; (௮ஃது எ போல 
வெனின்) மனத்தக்காள் - இல்வாழ்க்கைக்குத் தக்கவளாயெ 
மனையாட்டி, மாண்பு - தற்ருண கற்செய்கைகளாலாகிய 
பெருமை, இலனாயின் - இல்லாதவளாயின், மணமகன் - அவ 
ளுடைய கணவன், பூண்ட - மேற்கொண்ட, ஈல்லறம்-(இல்லற 
மாகிய)  நல்லறத்தின் பெருமைகள், புலப்படாபோல் - 
(சிறவாமல்) மறைவனபோலவரம். 

    

2, இலம்பாட்டார் கல்வி எனத்துிணைய வேனும் தினத்துளையுஞ் 
சர்ப்பாடிலவாம் ; மணமகன் பூண்ட நல்லறம் மத்தக்காள் மாஹ்ில 
னாயின் புலப்படாபோல். 

3. போருள் வளத்தானன்றநிக் கல்விகலன் சிறவாது 
இதுவே இவ்வுலக வியற்கை. 

ங். *நற்பொரு ணன்குணர்க் அ. சொல்விணு wedi mii 
சொற்பொருள் சோர்வு படும் *” நுவன். 

₹* மனைமாட்சி யில்லாள்௧ ணில்லாயின் வாழ்க்லை 

யெனைமாட்டித் தாயினு மில் ** 

  

“கல்லாத மாந்தர்க்குக் க.ற்ணணைர்ந் கார் சொற்ற 
மல்லாத மாந்தர்க் கறங்கடற்.றம்--மெல்லிய 
வாழைக்குத் தானின்ற கரய்கூற்றங் கூற்றே 
யில்லி.ற் இசைந்தொழுகாப் Qui” ழு துரை, 

5. எனைத்துணையவேனும் இலம்பாட்டார் கலீல் : 

* வனுமையிற் கல்விபோலப் புலப்படா மறுங்மு னல்லார் 
(திருவிளையாடஸ்) ட வேகா.   

எனைத்துஷேயவேனும்-* ஏணை, எத்தணை. என்பதன். wee» 
இது குறிப்புமுற்ற, . “ஏனும்” என்பு சோ விணையெர்சமாய.து. 
error” என்ற குறிப்புப் பெயரெச்சம் ஈது முறைங்லு. 4 வாண?”
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என்னு நின்றதுமாம். * எணினும் ?? என்பு ** ஏணும் '* என மருவி 
Bair pw 

இலம்பாட்டார்-- இலம்பாடு * இன்மை crea பண்படி.யாகப் 
பிறந்த பெயர். * இலம்பாட்டார் * என்பஇல் * இலம்பாடு * பகு.தி, ஆர். 
பலர்பால் SGA. *பாடு” என்பது ** உடம்பாடு”, ** கடப்பாடு '” 
என்புழிப் போலக் தன்மை என்ணும் பொருள்படும். ஆகவே இது 
இன்மையா.தல் என்னு பொருள்படும். 

 இலனென்னு மெவ்வம் ** என்னு இருவள்ளுவர் கூறியதால் 
இலம்பாட்டின் இனிவரவு ஈன்குணரப்படும். 

: இலம், நலம் என்பதுபோல அம் விகுஇப் பண்புப்பெயர். இப் 
பண்புப்பெயர் பெரும்பாலும் பாடென்னுக் தொழிற் பெயரைச் 
சார்க்தே வருமென உணர்க. பாடு படு என்னும் மு,தணிலை இரிக் த 
தொழிற்பெயர்.  இவ்விரண்டுசொல்லுக் தொக்க இலம்பாடென்ப 
ஓருசொல்லின் தன்மைய.து.!” —Gar. @. 

தினேத் துணையும் சீர்ப்பாடிலவாக் : 

தினைத்துணையும்--:* இணை இ.ஐமைக்குக் காட்டியதோ ரளவை ** 
- கோ. இ. 

8ரப்பாடு--* எர்ப்படு * என்னும் மு,.சணனிலை சீண்ட தொழிற் 
பெயர். 

** கல்வி சர்ப்பாடில என்ப பால்வமுவமைஇ.”* —Gar. @. 

மனைத்தக்காள் மாண்பிலளாயின் : 
மனைத்தக்காள்- 4 மனே. என்னும் விட்டின் பெயர் அதன்கண். 

நடத்தப்படும் வாழ்க்கைக்கு ஆ.கலால் இடவாறு பெயர். இரண்டு 
சொல்கூடி. ஒருசொல்லிண் தன்மைப்பட்டு கின்ற மனை த.தக்கரள் இறக்,த 
கால விணையாலணையும் பெயர்.”” கோ. ஓ. 

**மனை--இல்லறம் ; ௮.௧,ற்கு,த் தக்கவள் மனை த்.தக்காள் ; “மனை ச் 
65" ஓர் பகு.இியாக் கொள்ளிணு மமையும்."” _ஊ. பு. செ. 

மாஷ்பிலள்-* மாண்பு,  கழ்புு த்.தன்பு முடித்து காண்மெய்ப் 
பூசி ௩.ற்குண ஈ.ற்செய்கை பூணுதல்."” சி. வை. தா. 

மனைவியின் “*கற்குணங்களாவன : வறியார்மாட் டருளாடைமை, 
நாயகன் மூணியினு மன்பு நீங்காமை, மு.தலாயின ; ஈ.ற்செயல்களசவன : 
“இறு. காலையட்டில் புகல், அருத்தியுறச் சமைத்தல், சுவை இருத்தி 
பூட்டல், மகாலை யென்னா௮ விரும் தழை,த்.தல் 7” மூ,கலாயின."” 

௮௮. கு. 

 மா௫ிலாக் குலத்து. வங்.சாள் வருவிருக் அவப்பஷட்டு, நேசமிக் 
குடையாள் கொண்க ஸணிணைப்பறிற் தொழுகு நீராள், தேசுறு வாய்மை
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யுள்ளாள் சனெந்திட லென்னமில்லாள், பேசுதிண் கற்பு வாய்க் தாள் 
Gufs கொண்டுவப்பாள் '* என்ற குசேலோபாக்கியானச் செய்யு 
ளாலும் இதை யறியலாம். 

* மடப்பதாஉ மக்கட் பெறுவ.தாஉம் பெண்பான் 
மூடிப்ப.சாஉ மெல்லாஞுஞ் ( செய்வர்--படைச் த,கனால் 
இட்டுண்டில் வாழ்க்கை புரிந், தா ஈல்லறத்தே 
நிற்பாரே பெண்டி.சென் பார்.” 

என்.ற அறநெறிச்சாரசீ செய்யுளும் நோக்குக. மணைத்தக்ச இம்மாண்பே 
மங்கலமென்.ற மனைமாட்டியாகும். 

மனைத்தக்காள் மாண்பிலள் என்,று இணைவழுவமைஇ.'” 
கோ. இ. 

மணமகன் நல்லறம் பூண்ட புலப்படாபோல் : 

மணமகன் --மணஞ்செய்,த மகன் எனவிரியும். 

நல்லறம்--* நல்லறமாவது அருந்தவர் விருக்.தர் மு.தவியோரைப் 
Cua 6d. அது இக்.தாலாசரியர் கூறிய “ ஈ.ற்குண நிறைந் கற்புடை 
மனைவியோ, டன்பு மருளுங் தாங்இ யின்சொவின், விருந்து 46 wr 
கருக்தவர்ப் பேணி; யைவகை வெள்வியு மாற்றி ” என்னும் சிதல்பா 
மும்மணிக் கோவையானும் பெறப்படும்.” ௮. ஐ. 

“அறத்தாற்றி ணில்வாழ்ச்கை யாற்றி 40 so 0 DD 
போய்ப் பெறுவ தெவன்.” 

என்றார் திருவள்ளுவ நாயா கவின், இல்லறத்தை “கல்ல. * மென்ற. 
னர். இது பற்தியன்றே * இல்லற மல்லது தல்லற மன்று!” எண்ணார். 
ஒளவையாரும்.”” _வி.கோ. ச. 

புலப்படா--* புலப்படாமை யென்னும் பொருட்டா வுசைத்தலு 
மாம்.” வி. கோ. ச. 

புலன்களுக்கு விடயமா தல் புலப்படு தல் - அஃ தாவது தோன் றல். 
சி. ழ. 

இஃது உவமையணி. இது வடசொல் விரவாக ணித்தமிழ் 
வெண்பாவா கல் காண்க.'” வி. கோ. து. 

However great may be tho learuing of poor men, 
it will never be sppreciated so much as a grain of 
tinay. As if the mistress of the house possess not the 
qualifications which become a wife, the virtues, with 
which her husband is endued, will not become 

conspicuous. —H. 8.
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Just as the deeds of charity undertaken by a 
person will fail, should his wife be devoid of the 
domestic virtues, so will the learning of the indigent, 
oxtonsive though it be; fail to secure the slightest 
iwpplause. —C. M. 

   

The leagniug of the indigent, however great, will 
nover be appreciated even so much as a grain of 
millet; as if the mistress of the house possess not 
tho virtues which become a wife, the virtues with which 
hor husband is endued will not become conspicuous. 

—s. W. 

The learning of the indigent, however great, does 
not secure even the least appreciation ; as the virtuous 
decds of a person fail, whose wife is devoid of domestic 
virtues, —T. B. K
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௧௧. இதுவுமது 

இன்சொல்லன் ரூழ்கடைய னாயிவமொன் ஜில்லானேல் 

வன்சொல்லி னல்லது வாய்திறவா---என் சொலினுங் 

கைத்துடையான் காற் ழொதுங்குங் கடன் ஞாலம் 

பித்துடைய வல்ல பிற. 

1, இன்சொல்லன் - (ஈன்கு கற்றதன் பயனாக) ஓருவன் 
இனிய சொற்களையே பேசும் இயல்புடைய0ுகவும், தாழ்சடை 
யன் - பணிந்து ஐழுஞுூம் இயல்புடை 'யனாகவும், ஆயினும் - 
ஆனா௮ம், ஓண்ண - (பொருளல்லவரையும் பொருளாகச் செய் 

யும் செல்வப் பொருளாகிய) ஓன்.௮மட்டும், இல்லானேல் - 

இறிதும் இல்லாளாயின், வன் சொல்லின் - (அவனைக் கண்ட 

விடத். தக்) கடுஞ்சொற் சொல்லுதலினின் ௮ம், அல்லது - அல்லா 

மல் (இன்சொற் சொல்லுதலுக்கு), வாய்திறவா - (உலகமக் 

கன்) வாய்திறக்க மாட்டார்கள் ; என் சொலிணும் - எத்தகைய 
கடுஞ் சொற்களைச் சொன்னாலும், கைத்துடையான் - கையிற் 
பொருளுடையா ஜொருவனுடைய, காற்கீழ் - அடிகழே, 
ஓனக்கும் - விழ்க்து. இடப்பார்கள், உடல் - டைலாற் புடை 

சூழப்பட்ட, ஞாலம் - இவ்வுலஃத்திஓள்ள. மக்கள்? i 

டைய - மயக்கவுணர் வுடையவர்களே அவர்கள்) அல்ல பிற - 

மற்று மயக்கவுணர் வில்லாதவர்க எல்லர்போலும் ! 

  

  

    

௨. கடன் ஞாலம் இன்சொல்லன் தாழ்நகடையஞயினும் ஒன் 
ஜில்லானேல் வன்சொல்வினல்லது வாய்திறவா ; கைத்துடையான் 
என்சொலினுங் காத்ழொதுங்கும் ; பித்துடைய பிற அல்ல | 

8. கற்றோரினும் செல்வரைப் போற்றுவதே இவ்வுலக 
வியற்கை ! இது மயக்கவுணர்வின்பாற் பட்டதாதலால் கற்றலே 
நன்று. 

4. * இல்லாரை யெல்லாரு மெள்ளுவர் செல்வரை 
யெல்லாருஞ் செய்வர் இறப்பு." குறள். 

** இல்லார்வாய்ச் சொல்லின் ஈயம் இன்னா '* 

--இன்னுநயற்பது. 

“ சல்லானே யானாலுல் கைப்பொருளொன் ௮ண்டாயின் 
எல்லாருஞ் சென்.றல் கெ.திர்கொள்வர்--இல்லானை 
இல்லாளும் வேண்டாள்மற் ஜீன்றெடுக்.௪ தாய்வேண்டாள். 
செல்லா ,தவன்வாயிற் சொல்,” நல்வழி.
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கல்லாலின் கண்றுயி னாகும் விலைபெ.தாஉங் 
கல்லாமே யாயினுஞ் செல்வர்வாய்ச் சொற்செல்லும் 

்ளிசப் போழ்து னுழவேபோன் மி.தாடிச் 
செல்லாலா ஈல்கூர்க் தார் சொல். நாலடியார். 

  

    ந. “2யிர்க்குறுஇயைத் தரும் ஒருவனது ஈல்லொழுக்க மூடை 
மையை Consors, அழியும் தன்மைக். காய பொருளுடைமையை 
கோக்க As .5S பெருங்குற்றமாதலின் *பித்துடைய ? எனச் கூறியும் 
மயா, “யி. அல்ல ” என அதன தியாமையைப் பின்னும் வற்பு௮-க் 
கி.4 உறிணர்.. நல்லொழுக்சமுடையோர்க் கன்றி மத்ஹையோர்க்கு இன் 
சொல் சொல்லுதலும், பணித்து ஈடத்தலும் இலவா,சவின் அவ்விசண் 
ஸடயும் வடு த்.அல் கூறினர்.” தி. சு. சே. 

(psi Gan devi தாழ்நடையனுயினும் : 

டிப்பொல்-4 கேட்பார்ச்கு.. மடழ்ச்ிசியை விளைக்கும் மனா 
வரர் கறை.” ௮. கு. 

உ இன்சொல் இணிதின்.றல் காண்பான் '” என்ற தமிழ்மறை ஆட்சி 

௮. கு. 

  

* எ.இர்சென்று முகமன்கூறி யிருக்கையு ஈல்கயுண்டே 
விசய பொனவினாவி யன்பொடு முகமலர்க் து. 
ஏஇபுரிக் தபசரிக்கு் தொழிவினாற் செலவொன்றில்லை 

ய.ிர்சடி லுலகுளோர்்.த மன்பெலாம் வசவாமாதோ ”" 

என்ற நீதிநூற் செய்யுளு கோக்குக. 

* பணிவுடைய னின்சொல னாக லொருவற் 
கணியல்ல wom பிற.” 

என்ற வள்ளுவர் வாக்காலும் இன்சொல்லுடைமையும் பணிவுடைமை 
யும் ஒருங்கே சேர்க் அ செல்லு,தல் உணரப்படும். 

ஒன்றில்லானேல் : 
ஒன்று(ம்) - “இஃது. எண்ணாகுபெயசாய்ப் பொருளை யுணர்த்தி 

நின்ற.” ௪. ழ. 
“ஒன்று என்னும் வரையஹைப் பண்பு இங்குச் இறுமையை 

புணர்த்தியத ; அ.தணீற்றில் இழிவுறப்போடு முற்றுப்பொருள் தரும். 
உம்மை தொக்கது.” ஏ. எஸ். ஜே. 

“ஒன்று என்றது. எண்ணலளவை யாகுபெயர் ; அஃது அறத் 
(இற்கும் இன்பத்திற்கும் அணைக்கழுவி மாக்இரையாய் நின்ற அச்சப் 
புடைப் பொருண்மேல் கின்ற. ஒன்னு மில்லானேல் என உம்மை வரு 

விச். துரைப் பாருமுளர்.!” வி. கோ. ஐ. 
6
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“பொருளல் லவரைப் பொருளாகச் செய்யும் - 
பொருளல்ல இல்லை பொருள் 

என்பதனால் பொருட்செல்வ,க்தின் இன்றியமையாமை விளங்கும். 
வன்சொலீலி னல்லது வாங்திறவா 3 

வன்சோல்லின்--வல் + Gera = வன்சொல். கேட்போர்க்கு 

வெ.௮ப்பினை விளைவிக்குங் கடுஞ்சொல். உட 
என் சொலிலும் : 

“கடிக்கு பேசினுங் கைவிடாசென்பது தோன்ற * என் சொலினு * 
மென்றார்.” ௮. த. 

4 என்--விஞப்பெயர் ; * என்னாம் vcetie * என மூன்ற 
னுருபேற்றும், *என்னுக் கடைவுடையேன் யான்”, * என்னுக்கோ 
வளச்சன்றசே” என நகான்கனுருபேற்௮ும் வரும். உருபேற்பது 
பெயசேயன்றி வினையன்ஹறென அறியமாட்டா,க ஒருவர் சூறிப்பு விணை 
pO weirs” —Gar. @. 

கைத்துடையான் காற்கிமொதுங்குங் கடன் ரஃலம் : 
“கையிலுள்ள கைத்து ; இத குறிப்பு வினைப்பெயர்.” --சி. sp. 
கைத்த;டையான்.-*பொருளுடையான். - ஏழாம் வேற்றுமைத் 

கதொகையாகவும், இடைகின்ற அ,ச்.அச்சாரியை மூ,கல் அகரங் கெட்ட 
,தாகவுங் கொண்டு கையிற் பொருளூடையா னெனப் : பொருள் கூறினும். 
பொருக்றும்.” கோ. ஓ. 

“ செல்வரையும் வறிஞரசையும் முறையே உடையாடுரனவும் இல்லா 
செனவுங் கூ௮ு தல் வழக்கு.” வி. கோ. சூ. 
“கைத்துண்டாம் போழ்தே கரவா தறஞ்செய்மின் நாலடியார். 

“: முன்னர்ப். பொருளில்லா தவனை இன்சொல்லன் தாழ்கடைய 
னென்ன கூ.றியவற்றிர்கு மறுதலையாக இங்கே கை,க்துடையானுக்கு 
வன்சொல்லன் மி.காச்க்,ச கடையினனாயினும் என்பவற்றை வருவித் துப். 
பொருளுரைக்க.” --௨. வே. சா. 

காற்கீழ்--4 என்றமையால் அவணுக்கு அடிமையசக என்றரைப் 
பினும் அமையும் *” வி. கோ. சு. 

கடன் ஞாலம்--* கடல் கள் 4 தல்; கள் - தோண்டு ; ௪கரரா.ற் 
னோண்டப்பட்டமையின் கடல் காரணப்பெயசாயிந்து.” வி. கோ. ச. 

ஞாலம் இடவாகு பெயசாய் மக்களை உணர்த்திய. 
பித்துடைய அல்ல பிற : 

பித்துடைய--* நல்ல,சன்பாலுள்ள ஈன்மையுக் தய தன்பாலுள்ள. 
'இமையு மூள்ளவாறு பிரி.தீதஅணசாமை பற்றிப் * பிச்துடைய ” என *'ச் 

கூறினார். ௮. க.
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இண்சொலாலன்றி இருநீர் வியனுலகம் வன்சொலாலென். wh 
மாம என்பதறிக்.தும். வறிஞரைக் காணின் சடுஞ்சொற் கூறல் பித் 
வடை மையே யன்றோ ! 

“பித்துடைய அல்லபிற கடல் ஞாலம் '” எனக்கொண்டுகூட்டி, 
ஈபைத்கயகுண முடையவசன்றிப் பிறிஐடையசாகா,த சஞுத்திரத்.தா.ற் 
புடை. குழப்பட்ட இப்பூமியின்்கணுள்ள மாக்கள் ”” 
bo. வி. கோ. சூரியநாராயண சாஸ்திரயார். 

என உசை கூறுவர் 

இறு தன்மை நவிற்சியணி. 

Though he maybe courteous in speech, and 
humble in his behaviour, they will not open their lips 
to w poor man except in harsh words. Whatever a, 
rich man may say they will crouch beneath his feet. 
Surely, this world surrounded by the sea is full of 
madness. —H. 5. 

he world will talk harshly to him who has not 
wonlth, although he be kind and humble; whereas 
thoy will shelter themselves under the feet of the 
woulthy though he may be the reverse in manner. 
Mon are subject to a species of insanity. ‘The 
inhabitants of the sea-girt carth are not good. —U. M. 

People will not open their lips to a poor man 
oxcopt in harsh words, although he be courteous in 
Npooch and humble in behaviour. Whatever a rich 
mnn may say, they will crouch beneath his feet. Surely 
tho inhabitants of the sea-girt earth are full of madness. 

—S. W. 

However sweet in speech aud humble in behaviour 
the poor get only harsh words; (one gets only harsh 
words if he is but devoid of wealth); the sea-girt earth 
orouches beneath the feet of the wealthy however 
rudely they speak. Is this not madness? —T. B.K.
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se. புலவர் வறுமை 

இவறன்மை கண்டு முடையாரை யாரும் 

குறையிரக்துங் கூற்றேவல் செய்ப. -பெரிதுக்தாம் 

மூற்பக னோலாதார் கோற்றாரைப் பின்செல்லல் 

கற்பன்ே கல்லாமை யன்று. 

lL. இவறன்மை - ஈயாத்தன்மை  (உலோபத்தண்மை) 
உடையரா தலை, கண்டும் - அ.திந்இருக்தும், உடையாசை - செல்வ 
முடையாரை, யாரும் - மற்றையோர் யாவரும், ஞூறையிரக் அம் - 
தத்தல். குறைகளை வாய்விட்டுக் கூறிப் பொருளிரம் அம், 
சூற்றேவல் - (அ௮ச்செல்வர்) ஏவிய று பணிகளையும், செய்ப - 
செய்து முடித்துக் (கைகட்டி. நிற்பார்கள்) பெரிதும் - மிகுதியும், 

தாம் - தாங்கள், முற்பகல் - முற்பிறப்பில், கோலாதார் - (செல் 

வம் பெஅவதற்கு ஏற்ற) தவஞ் செய்யாதவர்கள், கோற்றாரை - 
(முற்பிறப்பிற்) பெருக் தவஞ் செய்தவர்களை, பின் செல்லல் - 
(இவ்வா.ற) பின் தொடர்ந்து செல்.லுதல், கற்பு அன்றே - கல்வி 
யறிவுடைமையே யாம்; கல்லாமை .. அறிவின்மை, அண்.று - 
அண்னும். 

2. உடையாரை இவறன்மை கண்டும் யாரும் ஞூறையிழந்துல் 
குற்ஹேவல் செய்ப; தாம் முற்பகல் பெரிதும் கோலாதகார் கோத்றுமைப் 
பின்செல்லல் கல்லாமை யன்று, கற்பன்றே. 

  

3. மேலைத் தவத்தளவே யாகும் செல்வமாதலால் பிச்சை 
புகினுங் கற்றலே ஈன்று. 

4.“ இலர்பல சாய காசண கொரற்பார். 

  

லெர்பலர் கோலா தவர் ?* --குதன். 

₹ ஆகா செனினு மக் அகெய் யுண்டசஇன் 
போகா தெம்பு பு.ஐஞ்சு,ற௮.ம்--யா நவ் 
கொடா௮ செணினு மூடையாமைப் ப.ம்.நி 
விடாஅ ர௬லக.த் sour” நாலடி யார். 

“கரும வரிசையா.ற் கல்லாதார் பின்னும் 
பெருமை யுடையாகுஞ் சே.ற--லருமசயி 
ஜோ மாற். மொலிகடற் ஐண்சேர்ப்ப 
பேறைமை யன்ற தறிவு.” _ வலடியார். 

5. “உலோப குணமுடையவசைப் பின்பற்றிச் செல்லல் அகியாமை 
என உலனெர் கூஸ் கற்றை மனுப்பார் ( நான்னாஸில் சவமுடையவசைத் 

   தவமில்லாச் பின்பத.ஜிச் செல்லல் முறையா சவின் * க.ற்பன்றே கல்லாமை 
யன்ன ”” என்றார். தி. கச.
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“உ லோபியசாயினும் செல்வரை உலகம்  பாராட்டுமென்பர். 
8்%.௮ உலோபியரைப் புகழ்வதுபோலப் பழித்தபடி..”” ௨. வே. சா. 

“ தமுடையாரை வேண்டுதல் சல்லிக்கு. அழகு என்றமையாற் 
பொருரடையாமை வேண்டு தல் அழசன்௮ என்பது பெழப்படும்.”-இள. 
(இவுறடைமை கவ்டும் உடையாரை : 

   ுவறன்மை--இவறலாகிய தன்மை. 

“இவல கன்மையாவது குணங்களெல்லாம் ஒருங்குளவாயி 
ணும், அவற்ைக் இழ்ப்படு,த்௫ச் கான் மேற்படவல்ல வியல்பு என்பர் 
பட்ப்லழகியார். உலோப்குணம் இியகுணம் யாவற்றினுள்ளும் மிகத் 
இியதாம்.. இ பற்றியன்றே, 

“பற்றுள்ள மென்னு மிவஹன்மை யெற்றுள்ளு 
மெண்ணப் படுவதொன் ண்று."” 

எஸ்முர் திருக்குறளினும்.!” வி. கோ. சு. 

  

  

“ இவறன்மை--பொருளை AS Cacia oo Soa ups 
wiles Qaiuyaporerib. @)ster or_srori aGori@weru.” த. க. 

“இவறன்மை--கேட்ட பொழுது பொருள் கெசடாமை. இ 
“இவறலும் மாண்பிறக்க மானமும் '” என்றவிட,க்.. ஆசிரியர் பரிமே 

TH “Baws” எண்பதுற்கு. *வேண்டியவழிப் பொருள் 
கொடாமையும்” என். உசை கூறுதலின் வைக் ஐ அகியப்படும்.”--இள. 

  

    

கண்டும் உீலோபக்கன்மை யுடையசாிருக்தலை அறிக் தபோது 
அவசை யணுகுதல் கூடாதா.தலால், * கண்டும் * எண்று வும்மை உயர்வு 
இறப்பு.” = —Gar. @. 

யாரும் குறையிரந்தும் குந்றேவல் செய்ப : 
யாநம்--* யாவரும் என்பஇன் மரூ௨. உம்மை மு.ற்னும்மையாத 

லால் யா. விஞப்பொருளை  ஒழிக். எஞ்சாமைப் பொருளை 
டணர்தீஇியு.!” —s. எஸ். ஜெ. 

குறையிரந்தும்--குறை - குறைபட்ட பொருள்களுக்கு அகுபெயர். 
செல்வர்பாற் பொருள்வேண்டிக்  ஞகுறையிரச், இழிவாமென்ப௮. 
பல்லெலாக் தெசியச்காட்டி, பருவரன். முகத்துக் கூட்டிச், சொல், 

லெலாஞ் சொல்லி காட்டி, அணைக்கரம் விரி.க.௮ நீட்டி, மல்லெலா மகல 
வோட்டி மானமென்ப கணை விட்டி!” இர,ச்தல் * அந்தோ இழிவிழிவெக்௪ 
ஞான்றும்,” என்ட துகேலோபாக்கியானசி செய்யுளாலும் ஒருவா௮ணசப் 
படும்.”” 

      

குற்றேவல்--கு,த்றேவலும் என்ற. இழிவு சிறப்பும்மை விகாச,த் 
சாற் றொக்க.௮. குறமை ஏவல் - சூற்ஹறேவல். 

“குற்றேவல்--இறிய ஏவல்களை. அவர் வேண்டாமே தாமே 
சென்ன ஏவல் புரிவர் (கா௱ல.ஆயார்-337). 4 இஃ த அகியாமைபல்ல வா? **
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என்று கேட்பாருக்கு விடையினப்பார் போன்று அதற்கு ஒரு சாரணம் 
க.ற்பிக்இன்றார் ஆசிரியர்.” ௨, வே. சா. 

பெரிதுந்தால் ழத்பகல் நோலாதார் பின் சேல்லல் : 

எழந்பகல் நோலாதார் - முற்பிறவிகளில் ,தவஞ் செய்யாதார். 
முற்பகல் - முன்காள். இங்கே மு;ற்பிறவியைக் குறித்த,௮; பகல் - 
ஆகுபெயர். முற்பிறப்பில் தவஞ்செய்யா.தார் செல்வமின்றி இப்பிறப்பில் 
வறியசாயினவர்.  கோற்றுர். - இப்பிறப்பில் மெல்லம் பெனறுவகுற் 
கேற்ற தவத்தை முற்பிறப்பில் செய் அவர்.” 2-௨. வே. ௪. 

கநற்பன்றே கல்லாமை அன்று : 

“கற்யூ, கல்லாமை என்னுங் காரணப்பெயர்கள் முறையே அவற் 
றின் சாரியமாகய அறிவுக்கும், அறியாமைக்கும் ஆகலால் காரணவாகு 
பெயர்கள்.” —Gar. @. 

“கற்பு - கற்பிக்கப்பட்டு கற்பு.” சழ 

“ க.ற்பு-சியமம்.”” —8&. வை. தா. 

அன்றே. ஏ” எதிர்மறை வினாவாய் அன்னுக்கு எ.இர்மஹையான 
அடன்பாட்டை உணர்த்இயது. 

“கற்பு அன்னே - சல்வி யறிவு அன்றோ ? தவம் புரிங்,காசை,த் 
'சவம்புரியார் வழிபடல் கல்வியறிவின் பயனன்றோ வெண்றபடி. இங்கனம் 

இருப்பவும் இதணைக் கல்லாமையின் பயனென்று கூதல் பிழை 

யென்றார்.” “டப, வே.சா. 

“அன்னு - அசை.” --௮. கு. 

உலோபிகனைப் பின்செல்வோர் புகழ்வதுபோலப் பழிக்கப்பட்டமை 

யின் வத்சப் புகழ்ச்சியணி. 

“இது கணிச் தமிழ்ச் செய்யுள்.” வி. கோ. ச. 

Although they see their covetousness, all 

urge their wants on the rich, and perform their mean 

behests. The submission of those who were not 

eminently devout in a former birth to those who were, 

is doubtless not from ignorance, but the decree o. 

destiny. —H. Ss. 

Men will do menial offices to the rich, importu- 

ning them with suits for redress although they be found 

niggardly- Is it not proper that those who did not 

perform deeds of penance in a former birth should 

dance attendance on those who have so donc? ‘This 

is not their own ignorance. —C. M.
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Although rich people be found covetous, all 

rye their words on them and do menial service to 

them, [tis doubtless, not from ignorance but from 

the docree of destiny, that those who neglected reli- 

ylous wustortics in a former birth, should serve those 

who prictised them. —Ss. W. 

Iivon knowing the rich to be niggardly, men do. 

Mmoninl service importuning them with suits for redress; 

the submission of those that did not do good deeds in 

ww former birth to those that did, is doubtless not from 

ignortnce but by destiny. —T.B.K. 
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௧௩. கல்வியழகே யழகு 

க.ற்றோக்குக் கல்வி உலனே கலனல்லால் 

மற்றோ ரணிகலம் வேண்டாவாம்--முற்ற 

மூழுமணிப் பூணுக்குப் பூண்வேண்டா யாழே 

அழகுக் கழகுசெய் வார். உட 

1, கற்றோர்க்ளு - கல்வியறிவுடையோர்க்கு, கல்வி- (௮) 
கல்வியினாற் பெற்ற, கலனே - அறிவே, கலன்-(அவமால் விரும் 

பப்படும்) அபரணமாம் 7 அல்லால் - அவே அண்றி, முற்று - 
பிறிது, ஓர் அணிகலம் - ஒராபரணமும், வேண்டா அம் - 
அவரால் வேண்டப்படுவதஇல்ஃயாம் 7 முற்ற - முழுவ... நாம், முழு 

மணி - பருத்த பணிகளால் ஆகிய, ஞ்ணுக்கு - ஜர் அபசணத் 

இற்கு, பூண் - (மற் மோர்) ஆபரணம், வேண்டா - வேண்டப் 

படுவதில்லை) யாரே - யார்தாம், அழகுக்கு அழகனக்கு, 

அழகுசெய்வார் - அழகு செய்யப் புகுவார்கள் 2 '(ஒருவருமிலரி), 

   

  

9. முற்ற முழுமணிப் பூணுக்குப் பூண்வேண்டா.. அம்) கற்றோரில் 

குக் கல்வி நலனே கனைல்லால் மற்றோர் அணிகலம் வேண்டாவாப்ட 
அழகுக்கு. யாமே அழகு செய்வார் | 

8. கல்வியிற் சிழந்தோ ரணிகலனில்லை_ யாதலால் அகணை 

விரைந்து பேறுதல் வேண்டும். 

₹: ண்மா ஹுழைபுல மில்லா னெழினல க் 
மண்மாண் புனைபாவை யற்று.” நன். 

4. 11 இடைவனப்புக் தோள்வனப்பு மிடின் வனப்பும் 
கடைவனப்பு காணின் வனப்பும்--புடைசால் 
கழுத்தின் வனப்பும் வனப்பல்ல வெண்ணோ 
டெழு,த்தின் வனப்பே வனப்பு.” லாதி. 

* குஞ்சி யழகுங் கொடுந்தானைக் கோட்டழகு 
மஞ்ச எழகு மழசல்ல--கெஞ்சத்து. 
ஈல்லம்யா மென்னு ஈடுவு நிலைமையா. 
கல்வி யழகே யழகு.”” நாலடியார். 

5. கற்றேர்க்குக் கல்வி நலனே கலன் : 

கல்வி நலனே--4 சல்வி - கற்.றல்; கற்ற நாற்பொருளி.ற்கு,ச் 
கொழிலாகு பெயராய் கின்.ற.ஐ. கலம் என்னும் அஃறிணைப் பெயா£ற்னு. 
மகர.த்.இ.ற்கு னகரம் போலியாக நின்...” மா. வே. 

கலன் என நிற்.றல் இயல்பு எனவும், மகர மெய்யா,கல் போவி 
சனவுங் கூனுவர் ஒரு சாரார்.
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யாண்டும்... பால்பசகரவஃறிணைப் பெயர்க்கண்  குறிவிளயை 

யந்னங் வவக் க மகாவொரற்றிஹே யிப்போவியை யடையும்."” சி.ஐ. 

கல்வியின் கலம் அ,கனறிவேயாம்.'” _விகோ. சூ. 

நலனல்லால் * எனப் பாடமோ௮,கல், “* எணைத், தைய தேணு 

ிலம்பாட்டார். கல்வி இனைத்துணையுளு சர்ப்பாடிலதாம் ' என்னுஞ் 

செய்யுளோடு மூரணி மாறுகொளச் கூறலென்னும் குற்றத்தை விளை 

லில்முமென்க.” உ“ சி வை. தா. 

அணிகலன் சான்உள்ள இடத்தில்--அளவுபட்ட ஓர் எல்லைஃக்குள்-- 
யை SA Bred;  சல்விச்கலனோ தாணுள்ள இட்தும், 

  

ட்டை 

புற க்றும். எல்லையில். தொலைக்குத்--தன் ஒளியை SHE செல்லும்: 

இ.கனை உணர்த்தவே. * கல்லி ஈலனே கலன்! என ஏகாரம் கொடுத் 

  

Ga eo) Crear. 

வுல்லால், மற்றே ரணிகலம் வேண்டாவாம் : 

றுல்லால்௪.இர்மறை வீனையெச்சம் ; ௮ல் - பகுத; ல் - சந்தி; 
ஆ, - சாரியை ; மல் - விகுதி; விகுதியின் மகரம் மூ.க.ற்குறை."” 

பதி; கட்ச 

“ழற்றேர் அணிகலம் என்பதற்கு, “* மற்றோர் - செல்வப் பொரு 
ஸஞடையார், அணிகலம் - அணிந் அகொள்ளூம் ஆபரணமும்! என உரைப் 
பிணும் பொருக்வும்.”” —Gar. @. 

அணிகலமூம் என்னும் உம்மை விகாசத்தாற் றொக்க,த. 

Ca 

  

டாலும் — வேண்டப்படர என்னும் செயப்படுபொருளை 

யணர்த்தும் வினை * வேண்டா * எனமயங்கி நின்றது."” சி. ழ. 

“வேண்டா - பலவின்பாற் படர்க்கை முற்று; வேண்டு - பகுத 
உகாச்கேடு சக்தி, ஆ - விகுதி; இத எதிர்மறைக்கன்றி உடன்பாட்டிடற்கு 
வாசாது..” தி. சு. செ. 

“வேண்டா?! என்னுஞ்சொல், ** அறத்தாதிதவென வேண்டா” 
என முன்னோர். செய்யுளிலும் ஒருமைக்கண் பெரும்பாலும் வழங்இ 
வருதலால், இல் என்ப. இல்லை என்பதன் கடைக்குறைபோல, கடைக் 
குறையிலடக்குக. சடைக்குறை விகாசம் பெறாவிட்டால் * வேண்டாத ** 
என வரும். இல செயப்பாட்டு வினைஞு,ற்றா தலால் படுவிகு.இ மு.சவியன 
தொகுத்தல் எனக்சொள்க."' —Gar. @. 

“வேண்டும்” என்பதன் எஇர்மஹை, ** வேண்டா!” என்பு 7 
இவ்வேண்டா. என்பதும் இணைபாலிடமெலாஞ்  செல்லுமெனக் 
கொள்க.” வி. கோ. சு. 

மற்ற ழழமணிப் பூணுக்குப் பூண்வேண்டா : 

முற்றட-இசனை ** உற்.ற”” என்று. பாடமோ.தி ** அழுத்திச் செய்யப் 
பட்ட” என்று பொருள் கொள்வர் ௮. குமாசுவாமிப் புலவர். 

7



௧௪. கல்விச் செருக்கு 51 

௬௪. கல்விச் செருக்கு 

முற்று முணர்க்தவ ரில்லை மூருவதாஉங் 
கற்றன மென்னு கஸியற்க--இற்றுளியாற் 

கல்லுக் தக்ரும் தகரா கனங்குழாய் 

கொல்லுலைக் கூடத்தி னால். 

3, pmb எல்லாவற்றையும், உணர்ந்தவர். - கண்ணு 
கற்றறிந்தவர்கள், இல்லை - இலர்; மூழுவ.தாஉம் - (ஆதலால்) 
யாவற்றையும், கற்றனம் - (யாம்) கற்னுவிட் i 5 
என்னு கருதி, கனியற்க - செருக்கு அடைதலை ஐ னெ 
னில், இற்றுளியால் - இறு உருவினதான "கல்.௮ளியினால், 
ஒல்லும் - பெரிய மலைகளும், தகரும் - உடைபட்டுவிடும் 7 தகரா- 
(லை அம்மலைகளோ) உடைபடா, கனங்குழாய் - கனமான 
கா தணிகளையுடையவளே ! கொல்லை - கெரல்ல.ணைடைய உலைக் 
ைத்மூன்ன., கூடத்தினால் - (பேருருவினதாகிய) சம்மட்டி.யினால். 

2. கனங்குழாய் முத்து முணர்ந்தவரில்லை ; (ஆகலால்) கத்தனம் 
உ களியற்க, கொல்லுலைக் உடத்தினல் தகமாக் கல்லும் சித்றுளி 

ரும். 

  

ல 
யால 
   
  

  

3. கற்றது கைம்மண்ணளவு கல்லாததுலகளவு என்ப 
துணர்க்தநு அடங்கி மேலு %மேலும் கற்றல் வேண்டும். 

1.  *தஸ்வி கரையில கற்பவர் காள்கில '? நாலடியார். 

“எ முக்கதியார் கல்விப் பெருச்ச மணை,த்.தும். 
எழூ,க்,தறிவார்க் காணி ஸிலையாம் *” _டன்னெறி. 

“கடலே யனையம்யாங் கல்வியா லென்னும் 
அடலே ஐனையசெருச் சாழ்சதி--விடலே ”* நன்னெறி. 

எபலகற்றோம் யாமென்ன இற்புகழ வேண்டா 
அலர்க இர் ஞாயிற்றைக் சைக்குடையுங் காக்கும் 
இலகற்றார் கண்ணு மூளவாம் பலக.ற்றூர்ச் 
niece யன்னசதார் சொல் '” _ ௮றநெறிச்சாசம். 

3... “பபருங் கல்லியுடையவனுல் வெல்லப்படஈத ஒருவணை அற் 
பக கல்லியுடையவன்றானும் வெல்லுவானென்ப.து. புலப்பட இருப்புச் 
சம்மட்டி பிணாலே ஈ ;கப்படாத மலை ஒரு இற்றுனியால் உடைக்கப் 
பமுமெண்றார்.” ௮. ஐ. 

     மை 

முற்ற டணர்ந்தவ ரில்லை : 

  

    
   

  

(pay இணைபாவிட்பெ 
Beans 

புகான் பதிவு enor credo. air 

ஈன்... செல்லும் பொது வினை: 
ஈம்படும்,. விணைபெய செச்சும் வியங் 

4 செல்னுமெண்ப."” 
ல யுண்டியார் வண்டு 

  

Cora, Caw rh He
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முழவதாஉங் கற்றனமென்று களியற்க : 

முழவதாஉக்--* முழுவ அ : உரிச்சொல். இது பண்பாய் நூலை 
யுணர்.த்.இ, அவ்வாகுபெயசாய் நின்,றஅ. முழுமை பகுதி. அளபெடை 
இன்னிசை கிறை)த்தற்கண் வங்,த உயிரளபெபை.” தி. சு. செ. 

கற்றனம்--* தனிக் தன்மைப்பன்மை வினைஞு,ம்.௮. அவர்,கஞ் 
செருக்னை இச்சொல்லா,ற்.றல் காட்டுசல் சாண்க.””, ன். கோ. ச. 

“ஒருவன் தன்னில் தன்னைப்பற்றிக் கருஅம்போம், பேசும் 
போதும் தன்னைத் ,தணிப்பன்மையாக வைத்தல் இயல்பாதலால் 

 கற்றனம் ”” என்ப வழாநிலையேயாம்."” கோ. ௫. 

  

களியற்க--* கனியல் பகுதி. வியங்கோட் பொருளிலும் எ.இர்மறை 
யொருமை யேவ,ற்பொருளிலும் வரும்.” தி. சு. செ. 

சிற்றுளியாற் கல்லுந் தகரும் : 
கல்லும்--கல் - ஆகு பெயர். உம்மை உயர்வுசிறப்பு. “*கல்லுத் 

தகரும் ”” எனப் பாடங்கொண்டார். சி. வை. தாமோதாம். பின்னை. 
தகரா கனங்குமாய் கொல்லுலைக் கூடத்தின் : 

கனங்குமாய்--* கனங்குழாய் '” என்பது மெவிந்துகின்ற.த. Bs 
மக௨ முன்னிலை. 

கொல் இயுக.த்தன் பெயர், அதை யுடையானுக்கு ஆகுபெயர்." 
ஊட. பு. (0.   

“* சொல்லால் ௮ஃறிணையும் பொருளால் உயர்.இிஷேையுமான பெயர்ச் 
சொல்.” ஏ. எஸ். ஜெ. 

“கொல் - கொல்லன்; விகு.இ கெட்டுப் பகுதியளவாய் நிண்டு. 
இங்கனம் வரு,சலைக் “கொல் உலை வேற்கண் நல்லார் ”* எண்ணும். 
நைடதப் பாட்டானும் அறிக, உலை உலைக்கள தீறுக்கு வருசலும் அசன் 
கண் உள்ளது. கூடம் என்பது சம்மட்டியை உணர்த் ஏ.கலும், * கூடம் 
எடுத்து ௮ங்கைக் தலத்தால் அறைதர் ”” (நைடதம்) என்பதன்கண் 

அதியப்படும்.”” இன. 

esd வாக்கெமாகிய ‘aha முணர்ச் கவரில்லை £ யென்னும். 
பொழுப்பொருனும், இண தி வாக்கியமாகிய “கொல்லுலைக் கூட த்தினாம் 

ஐகசாக் கல்லும், Ainctunp page ஞ் இறெப்புப்பொருளும், 
'இடைகாக்கியமாகய * முழுவ.அ உங் கற் றனமென்வு களியற்க * என்னும் 
பொதுப் பொருளைச் சாதித்தவின் இது வேற்றுப்பொருள்வைப்பணி 
யாம். இதுவும் தணி ச்.தமிழ்ச் செய்யுள்.” வி. கோ. சு. 

  

There are none who understand everything. 
Exult not in the idea that your learning is / uni- 
versil. The rock will give way to the stnall chisel of
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the mason: it will not, O thou, adorned with 

massive ornaments, yield to the blacksmith’s hammer. 
—H. 58. 

There is none who knows everything. Be not 

proud that you have learnt all (that can be learnt). O 

thou, adorned ,with heavy ear-rings, even the hard 

rock can be “broken by a small chisel. It cannot be 

broken by the blacksmith’s hammer at the forge- 
—C. M. 

No one knows everything ; exult not therefore in 

the vain thought that you have learnt everything ; ௦ 

thou, adorned with ear-ornaments, the rock that yields 

not to the blacksmith’s hammer yields to the stone- 

mason’s chisel. —T. B. K.
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௧௫. கற்கையவா 

தம்மின் மெலியாரை கோக்கஇதக் தமதுடைமை 
அம்மா பெரிதென் றகம௫ழ்க---தம்மினுங் 

கற்றாரை மகோக்டக் கருத்தழிக க.ற்றதெல்லாம் 

எற்றே யிவர்க்குகா மென்று. 

1. தம்மின் - தம்மைக்காட்டினும், மெலியாரை - பொருள் 
குறைந்த ஏழைகளை, கோக்க - (ஒப்பிட்டுப்) பார்த்.) தம.து - 
தம்முடைய, உடைமை - செல்வம், அம்மச பெரிது - ஓ, 2 
மிகுதியாகும், எண்ணு - என்னு (ஒவ்வொருவரும்), அகம் - உள் 
எம், மகிழ்க * கனிப்பாராக | தம்மினும் - தம்மைக்காட்டி.னம், 
SHG Or - மிரூ.தியாகப் படி.த்தறிக்கவர்களை, கோக்க - (ஒப்பி 
டுப்) பார்த்து, கருத்து - உள்ளம், அறிக - உடைவாராக! கற்ற 
தெல்லாம் - நாம் கற்ற கல்வியை தும், எற்றே - எத்தன்மைய 
வாம், இவர்க்கு - இவருடைய கல்விப். பெருக்கத்தின் முன், 
என்னு - என்று ௧௬௮. 

  

  

2. தம்மின் மெலியாரை நோக்கித் தமதுடைமை அம்மா பெரி 
தென்று அகம௫ழ்க ; தம்மினும் கற்ருரைநோக்இ காம் கந்ததெல்லாம். 
இவர்க்கு எற்றே என்று கருத்தழிக. 

3. பெற்றது போதுமேன்று அமைந்து மகிழ்க; கற்றது 
போதுமேன்றமையாது மேலும்மேலுங் கற்க, 

A. *வடையார்மு னில்லார்போ லேக்க.ற்றுங் கற்றார் 
கடையசே கல்லா தவர்.”” —-a air. 

5. “பொறாமை முதலிய இக்குணங்கள் கெடத் தம்மினுஞ் 
செல்வமுடையாரை நோக்கி யடங்கவேண்டும் என்பார் * எனியாமை 
நோக்கித் தமதுடைமை அம்மா பெறிதெண் றகமகழ்க, எனவும், தாம் 
கற்றது அமையும் என ஒழியா௮ மேலுமேலுங் க.த்கவேண்டுமென்பார் 
“கற்றாளை நோக்கக் கருத்.தழிக * crores Seyi.” தி. ௬. மெ. 

* செல்வத்துக்குப் பெயராய் வரும் உடைமை என்பதைக் கூறினர், 
செல்வ நிலையிலும் இங்கனமே தம்மின் மெலியாரைக் சண்டு அகம் 
மஒழ்,கற்கும், பெரியாரைக்கண்டு கருத்தழித.ற்கும். *அகம் மடிழ்க” 
என்றார், அம்ம௫ழ்ச்சியைப் புறத்திற் காட்டலாகா சென்றற்கு. * அழிக * 
என்றார், படித் துவிட்டோம் என்னும் செருக்கின்பால் உள்ள வெப் 
பைத் தோற். கற்கு.”” இள. 

தம்மின் மெலியாரை நோக்கி : 

மெலியார்-பண்படியாகப் பி.றச்,த குறிப்பு வினையாலணையும் பெயர். 
வமையால் வருர்.இ மெலிக்தோர் என்று பொருள்படும்.
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கம்நடைமை அம்மா பெரிதென் றகமகிழ்க : 
உடைமைய-4 செல்வம்... * இவறன்மை கண்டும் உடையாசை "" 

என்னா முன்னும் ab 55. இச்செய்யுள் உள்ளக்கரு,த்ை கொக்கிய 
காதலால் உடைமை. என்பதைப் பண்புப்பெயசாசக் கொண்டு உடைய 
சார் சன்மை என்ன பொருள் செய்க. இது * எம்மையுடையார் எமை 
யிகமார் !” என்னும் சிவான முனிவரவர்கள் திருமொழி (சிவஞான 
மாபாடியம்) யாலும், ச உடைமையுள் இன்மை '* என்ணுக் திருவள்ளுவர் 
AGW (amor) யாலும் விளங்கும். ௮,த்இருவள்ளுவர் இருமொழியி 
லுள்ள * உடைமை ” என்பதற்கு ஆசரியர் பரிமேலமசியார் * உடையனுாம் 
சன்மை” என்னு பொருளுரை த்தார்." ஒள. 

    

      

அம்மா--வியப்பிடைச் சொல். 
அகம் மகிழ்க. .இணைவமுவமை,இ. 

தம்மினும் கற்றுரை நோக்கிக் கருத்தமிக : 

கருத்தமிக-- என்பதம் இணைவழுவமைதி. 
“ சண்டுள்ள *அகமு”ம் * கருத்.தம் * ஒவ்வொருவரும்” எண்ணுக் 

தோன்றா எழுவாயின் வினைகளாய * ம௫ழ்க £, * அழிக * என்பனவற்றோடு 
முறையே முடிந்தன ; என்னை 2 “* உயர்இணை தொடர்க் ச பொருள் மு.க 
லா மதனொடு சார்.த்இ ன ச் இணை முடி.பின !* என்றாசாகலின்."” 

வி. கோ. சு. 
“உ தாங் க.ற்றதே பெரிதென்னுங் கர்வம் கழ்.ஐைக் கெடுச்தலன்றிப் 

பின்னுல் க.ற்சவிடாமைபற்றிக் * கருத்தழிக * என்றார். “ செருக்குற. 
அறியுல் கற்ற கல்வி”? என்பு இருவிளையாடத் புசாணம். அ. ஐ. 
கற்றதெல்லாம் எற்றே யிவர்க்கு நாமென்று : 

கற்றதெல்லாம்--ஒருமையிற் பன்மை abs பால்வழுவமைதி. 
எல்லாம் எஸ்பக முழுமைத் தன்மையையும் ஏற்.௮. அளவின் தன்மை 

யையுங் குறித்தது.” —@ar. 

எற்றே“ மிசவற்பமானதென்பஅ தோன்ற *எ.ற்றே ? என்றார்.?? 
--௮. த 

“ஏகாச வினா எ.இிர்மஹையை யுணர்த்.இ.ற்.௮..” சி. yp. 
இச் செய்யளிம் சொல்லப்பட்ட இரண்டு கரு,ச்.அக்களையும் ஒன்.ஐற். 

கொன்று உவமையாகக் கொண்டக்கால் இஃது எடுத்துக்காட்டுவமை 
யணியின் பாற்படும். இது சணிச்,சமிழ்ச் செய்யுள்.'” வி. கோ. ச. 

Contemplate those who are poorer than yourselves, 
and rejoice in the greatness of your possessions. Con- 
template those who are more learned than yourselves, 
and destroy self-conceit, exclaiming what is all our 
learning to these! —H. 8S.



we 8ிகெறிவிளக்கம் 

Observing the condition of persons poorer than 
yourself, feel glad at heart that your lot is compara- 
tively happy. Be sorry when you see persons cleverer 
than yourself, by reflecting on their superiority. 

—C. M. 

Look at those who are poorer than, yourselves and 
rejoice in the greatness of your possessions. Look at 
those who are more learned than yourselves, and 
destroy self-conceit, exclaiming what is all our learning 

to these ! S. W. 

Beholding those poorer than yourself, rejoice that 
your lot is happier; but beholding those that are better 
off, reproach yourself that all you have learnt is nothing 
by comparison with theirs, —T. B. K. 
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கட எல்லார்க்கும் நன்றும் பணிதல் 

ல்வி யுடைமை பொருஷ்டைமை யென் ரண்டு 

பெல்லமுஞ் செல்வ மெனப்படு--மில்லார் 

ஸுறையியக்து தம்முன்னர் கிற்பபோற் ராமுக் 

கவைணங்கித் தாழப் பெறின். 

  

1. அல்வியுடைமை - கல்விச் செல்வம், பொருளுடைமை - 

பொருட்செல்வம், என்னு - என்னும், இரண்டு செல்வமும் - 

முரு பெல்வங்களும், செல்வம் - (உண்மைச்) செல்வங்கள், எனப் 
பம. என்றே (அறிவுடையோராற்) பாராட்டப்படும்) (எப் 

பாதசெனில்) இல்லார் - (அவ்லிரு செல்வங்களும்) தம்மிடம் இல் 
லாதார், முறையிரக்து- (அவ்விரண்டையும் பெஅதலின்௧ண் தத் 
இடக்றுள்ளு ஞுறைபாடுகளை யெடுத்துச் சொல்லி, தம் முன்னர் - 
(ி.டுவகைச் செல்வமும் படைத்த) தம்மெதிரில், நிற்பபோல் - 
கிற யொப்ப, தாமும் - (இரு செல்வங்களும் படைத்த) தாஸ் 
கடு தலைவணங்கி - தலையால் வணக்கி, தாழப் பெதின்-பணித 
லியலுமாயின். 

   

2 

  

ந்மூன்னர் இல்லார் குறையிரந்து நிந்பபோல், தாமூம் தலை 
வணமமித் தாழப் பெறின் ல்வியுடைமை பொருளுடைமை யெண் 

ஜிபண்டு செல்வமுஞ் செல்வமெனப்படும். 

33. கல்விச் செல்வமும் பொருட் செல்வமும் பணிவுடைமை 

யாழ் சிறப்புறுவனவாம். 

1.“ எல்லார்க்கு ஈன்றாம் பணித லவருள்ளுஞ் 
செல்வர்க்கே செல்வர் தகைத்து." தள். 

“உ செறிவறிக்.து சீர்மை பயக்கு மறிவறிர் 
சாற்றி னடங்கப் பெறின் "” தறள். 

“அடக்க முடையா சறிவிலரென் றெண்ணிக் 
கடக்கக் கருதவும் வேண்டா ”” _ழதுரை. 

“கற்றறிந்தார் கண்ட தடக்கம் '* பழமொழி. 

எ களிகடத் றண்சேர்ப்ப கல்கூர்ச்ச மக்கட் 
கணிகல மாவ தடக்சம்."” _ நாலடியார். 

5, கற்றோரும் செல்வரும் வணக்கமூடையரா தல்வேண்டும் என்னு 
apart, வணங்குவதற்கு. உபாயல் கூறியபடி. ** அறிவோர்க்கழகு 

கற்றுணர்க் சடங்கல் * (வெற்றிவேற்கை) என்பதனால் குற்றோருக்கும், 

எல்லார்க்கும். ஈன்றாம். பணிதல்” (நறன் 125) என்பதனால் செல்ல 

ருக்கும் பணிவடைமை வேண்டுமென்ற பெரியாரும் பணித்தனர்.” 
௨. வே. சா. 

8
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2 தாழ்ச்து ஈடப்போனுடைய செல்வமே தனக்குரிய ஈன்குமதிப் 
பினைத் தப்பாது பெறமென்னுங் கருத்தினை யடக்கித் * தலைவணங்கித் 
,சாழப் பெறின் ' * செல்வமூஞ் செல்வ மெனப்படு 'மென்றார். பணிவில்லா 
ரிடத்துள்ளதஞ் செல்வமெனப்படி.னுஞ் செருக்கென்னும் அழுக்கடைக் அ 
வேறொன்றாக எண்ணப்படு மென்க."” அடகு; 

5 இருவகைச் செல்வங்களிலொன்றேனும் உடையோர் அச்செல்வக் 
களிப்பால் தம்மை மறர்து ஈடப்பின் பழிபாவங்களிற் புகு,த்து மாதவிற் 
பணிந்து நடக்கவேண்டும் என்பார் * தலைவணங்கித் தாழப்பெறின் £ என 
வும், பணிர்து ஈடப்போர் செல்வம் இம்மையிற் புகழும், மறுமையிற் 
சுவர்க்காது யின்பமும் தருதலில் * செல்வ மெனப்படும்' எனவுங் 

கூறினார்.” தி. சு. சே. 

“செல்வத்தாற் கல்வியும் கல்வியாற் செல்வமும் ஒன்றுக்கொன்று 
"துணையாய் நின் அவ்விரண்டும் ஒங்கிப் பொலியுமாதலின் அவ்விரண்டும் 
ஒருவற்கு வேண்டற்பாலவாம் என்பது இந்தூலாிரியர் கருக்கு. இது 
இதற்கு மூன்வக்,த ௧௦, ௧௧..ஆம் செய்யுட்களாலும் விளங்கும். பொருளுடை 
மையால் விளையுஞ் செருக்கெழுச்சியைக் கல்வியடைமை தாழச்செய்யு 
மாதலின் * தாழப் பெறின் என்றார். பொருட் செல்வத்தை உண்மைப் 
பொருட் செல்வமாக்குவ.து வல்வியுடைமையாதலால் அதனை மற்கூறினார். 
அன்றியும் இல்லையென்2 வருவாரை இன்சொன் மொழிர்து தாழ்ச் தூ எதிர் 
அழைப்பது முன்னும், பொருள் தருவது பின்னுமாயே கிகழ்வதால், ௮ம். 
முறையே தாழ்மை பயக்கும் கல்வியுடைமையை ஈகை பயக்கும் செல்வ 
முடைமைக்கு மூன்னில,த்இஞர் என்றலுமாம். இங்கனம் தாழ்மையம் 
ஈகையமான பயன்களைப் பெற்றபொழுதே கல்வியடைமையும் செல்வ 
முடைமையும் உண்மைச் செல்வங்க ளெனப்படும் என்றற்குச் *செல்வ 
(மூஞ் செல்வமெனப்படும் ' என்றார். ் இள. 

செல்வழத் செல்வமெனப்படும் : 

எனப்படும் * என்பது * இல்வாழ்வா னென்பான் "' என்புழிப்போலச் 
Apu sD Bos ps. —al.Gan. 5. 

தலைவணங்கித் தாழப் பெறின் : 

** செருக்கடங்கிச் காழப்பெ௮ தல் அருமையாசதலின் * தாழப் பெறின் 

என்றார். ஈண்டுத். * தாழ” வென்னுஞ் செயவெனெச்சம் தொழிற்பெயர்ப் 
று 2 ஞூ 

பொருள்பட்டு நிற்றல் காண்க. வி. கோ. த. 

தலைவணங்கி தாழப்பெறின் என்றார். கல்வியுடைமை செல்வ 
முடைமை என்னும் இரண்டாலும் விளைவ,காம் செருக்கை அல்வப்போ.அம் 
அடக்கிக்கொண்டே வரல் வேண்டுமென்பதற்கு.!” ,காழ்தலை யுடையவர் 
கொடையை யுடையசா யிருப்பரா,சலால் * தாழப்பெறின் * என்பதனோடு 
சிறு.த்இினார். அங்வனர் தாழ்தவின் அருமையும் பெருமையுர் கோன்ற, 
ிழோசாயிணுச் தாழவுசை !" என்னும் முனமொழி (கொன்றைவேந்தன்) 

இங்குக் கரு,சக்கூடிய த." —@en.
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இது உய்த்துணர்வணி. இ கணித்தமிழ்ச் செய்யுள்."? 

வி. கோ. சூ. 

'The wealth, which consists in the possession of 
lourning, and the possession of riches, may be termed 
woalth indeed, if its possessors bow the head with 
humility, as the destitute who stand begging before 
them. —H. 8. 

If the learned or the rich should be humble like 
tho unlearned or the poor who stand in their presence 
representing their grievances, then alone shall they be 
said to possess real wealth and learning. டு. நர. 

Learning and wealth are esteemed as true wealth 
only when the possessors are as humble as the poor 
who standing before them beg for them. —T.B.K.
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௧௭௪. டபரியோர் பணிவு 

ஆக்கம் பெரியார் குறியா ரிடைப்பட்ட 

மீச்செலவு காணி னனிதாழ்ப--அக்கன் 

மெலியது மேன்மே லெழச்செல்லச் செல்ல 

வலிதன்றே தாழுக் துலைக்கு. லட 

1. க்கம் - (கல்வி, பொருளாகிய இரு) செல்வவளத்தில், 
பெரியார் - மிஞந்தவர்கள், இறியார் இடைப்பட்ட - (அவ்விரு 
வகைச் செல்வமுல்) சூறைந்தவர்களிடத்தே உண்டாகிய, 
மீச்செலவு - வரம்புகடக்து நடக்கும் உடக்கையை, காணின் - 
காண்பார்களாயின், கனி - மிகவும், தாழ்ப - தாழ். போவார் 
கள் ; தாக்கின் - அரக்இப்பிடி.த்தால், மெலிய - எடை சூறைக்த 
பொருளுள்ள தட்டு, மேன் மேல் - மேதும் மேலும், எழு - 
எழுவதற்கு, செல்லச் செல்ல - உயரு ம். பொழுதெல்லாம், 

வலி - எடை மிகசூந்த பொருளுள்ள தட்டு, அன்றே - 

அல்லவோ, தாழும் - தாழ்க்அபோகும், அலைக்கு - தராசின்கண். 

9... துலைக்கு தாக்கின் மெலியது மேன்மேல் எழச் செல்லச் செல்ல 
வலிதன்றே தாழும்; (அதுபோல3வ) இறியாரிடைப்பட்ட ரீச்செலவு 
காணின் ஆக்கம் பெரியார் நனிதாழ்ப, 

3.  கல்வியுஞ் செல்வமும் உடையார்க்குச் சிறப்பை யளிப் 

பது அவையில்லாதார் வரம்புகடந் தொழுகுமிடத்தும் செருக் 

கின்றித் தாழ்மையுடன் ஈடக்துகொள்வதேயாம். 

A. “பெருமை பெருமித மின்மை சுமை 
பெருமித மூர்க்து. விடல்.” தள். 

எ இறியோர் செய்த ச௮.பிழை யெல்லாம் 
பெரியோ ராயிற் பொ௮ப்பத கடனே '” --வேற்றிவேற்கை. 

கத்திக்க காவிஞர் சொல்லார்,கஞ் சோர்வஞ்சி 
ம.றிறைய ராவார் பகர்வர்--பனையின்மேல் 
aH Bu Cam கலகலக்கு மெஞ்ஞான்லும் 
பச்சோலைச் இல்லை Quel.” _ நாலடியார். 

5. ஈச்சம் என்றது இருவகைச் செல்வத்தையும். இருவகைச் 
செல்வல்களு ளொன்றேனுங் குறைவறப் பெற்றோர் அவ.ற்றாலாய பயன் 
முற்றும் அறிக்சவராகலின், பணிர்து ஈடத்தல் அவர்க்கெல்பு என்பார் 

“பெரியார் தாழ்ப * எனவும், அவற்றிற் சிறியோர் அவதற்றுலாய பயன் முற் 
ம் அறியாராதலின் வசம்பிகக்து ஈடத்தல் அவர்க்கெல்பு என்பார், * பட்ட 

மிச்செலவு ” எனவும் கூறினார்."” தி. சு. செ.
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Mba பெரியார் : 
ஆக்கம்... * க்கம் - ஆக்குதல் ; ௮௮ தன்னைச் சேர்,ச்அக்கொண்ட 

ஒருவனை மேன்மேலும் உயர்வாக்குகல் என்னும் பொருஸிற் காரியவாகு 
முபையராய்க் கல்வியையும் செல்வதையும் உணர்த்இற்று.”” —@an- 

“செல்வமெனப் பொருள் கொள்ளப்பட மெவ்விடச்.துங் * கல்வி 
படைமை, பொருளுடைமை *” என்னுஞ் செய்யுளானுணர்த்தியவா Sos 
வகைச் செல்வச் இனையுங் குறித்தனமென்க."* ச. வை. தா. 

“ச்சம் - அறிவின் அமை,இ."” ௨. வே. சா. 

சிறியாரிடைப்பட்ட மீச்செலவு காணின் நனி தாழ்ப : 

மீச செலவு : 4 அளவுக்கு மீறி ஈடப்பது. செலவு - se; DH 
கொழித் பெயர் ; இஃது. இப் பொருட்டா அலைச், 

“சேவடி படரும் செம்மல் உள்ளமொடு 
ஈலம்புரி கொள்கைப் புலம்பிரிர் அறையஞ் செலவு '” 

என்ற (திருழருகாற்றுப்படை) இடத்துக் காண்க.” —@en. 

“மிச்செலவு - தமக்குரிய அளவு கடர சொல்லினுஞ் செயலினும் 
மேலே போதல்.” அ. க. 

நனிதாழ்ப - உரிச்சொத்றொடர். தாழ்தல் - பணிந்து கடத்தல், 

தாக்கின் : 
தூக்கல் - கி௮,த்அப் பார்த்தல். 

“நெருங்கு, நெருக்கு, இறங்கு, இறக்கு என்பனபோலத் சாகன் 
என்பதில் * தாக்கு!” எண்ணும் அன்விணைப்பகு.இ வலித்.தலாக கின்ற: 
தாங்குதல் - தொங்குதல் ; அாக்னு,தல் - சொங்கச் செய்தல்.” --கோ. ௫. 

வலிதன்றே தாழந் தலைக்கு : 

அன்றே . “9 தற்றப்பொருள் கருவதோரிடைச் சொல்.” --கோ. ௫. 
துலைக்கு - சான்காவது ஏழாவ,கணிடப் பொருளா,கலின் Cap 

அமையுருபு மயக்கம்.” வி. கோ. சூ. 

Qo வேற்றுப்போருள்வைப்பணி. 

If men of veal dignity perceive presumption in the 

conduct of their inferiors, they will behave with the 

more humility. In weighing while the lighter rises 

higher and higher, does not the heavier sink down the 
scale ? —H. 8.
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Those who are rich in wisdom will bear with 
patience the improper conduct of the unwise. Does 
it not appear on examining, that the lighter weight in 
a scale-pan rises higher and higher, while the heavier 
falls lower ? டு, நர். 

When, men of real dignity see presumption in 
their inferiors, they behave with greater’ humility; for 
while the lighter scale-pan goes up higher and | ea 
the heavier one sinks lower and lower. —T.B.K.
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௧௮... தற்புகழ்ச்சியால் வருங் கேடு 

விலை வோம்பி விதித்தனவே செய்யும் 

ஈலத்தகையார் கல்வினையும் தீதே--புலப்பகையை 
வெண்ணை கல்லொழுக்கு னின்றேம் பிறவென்று 
சும்பாடு தம்மிற் கொளின். 

  

1. விலக்யெ . (செய்யத் தகாதனவென்னு அற.மால்க 
ளால்) விலக்கப்பட்ட செயல்களை, ஓம்பி - செய்யாமல் தவிர்ந்த, 
கிில்்னவே - செய்யத் தக்கனவென்று வரையறுக்கப்பட்ட 
wipe, செய்யும். - செய்தொழுகும், கலத்தகையார் - 
சான்பிறாது, நல்வினையும் - கற்செயலும், தீதே - இிச்செயலே 
பாலப் பயன.ற்றதாகும் 7 (எப்பொழுதெனின்,) புலம் பகையை - 
றுப்புலன்களாகிய பகையையும், வெண்றனம் - வெண்அலிட் 
டோம், நல். ஓழுக்கில் - நல்லொழுக்கத்தில், நின்றேம் பிற - 
வ்ழுவா இருக்து வக்துளேம், என்று - என, தம் பாடு - தம்மு 
டைய பெருமையை, தம்மிற்கொளின் - தாமே மதித்துச் 
செருக்குனுவராயின். 

9, விலக்க ஓம்பி விதித்தனவே செய்யும் ஈலத்தகையார், wd 
ஓயும், புலப்பகையை வென் றம், கல்லொழுக்கில் கின்றேம் எண்ணு, 
சரி தம்மிற் கொளின் தீதே. 

9.  தற்புகழ்ச்சியால் அறச் செயல்களும் பயனற்றனவாகி 
ஸிடும். க 

4... * பெருமை பெருமித மின்மை சுமை 
பெருமித மூர்க்அ விடல்?” றன். 

“தன்னை ஈயக்தொருவன் செய்த தருமங்க 
ளென்ன பயங், தனவோ ”” பாரத வெண்பா. 

“சடமதைச் கழுவவுன்னிச் சக.இயி.ற் றோய்தல் போலுஞ் 
சுடரினைச் காண்டவேண்டி யூதியே சொலைத்,தல் போலும் 
மடமையிற் தன்னைத்தானே புகழுவோன் வசைகளெல்லாம் 
புடவியே யெடுச்.கசைச்கப் பூணவ ணிர்தையாமே.”” 

--நீதி நூல். 

5. *இச்செய்யுளிலும் அடுக்க செய்யுளிலும் துற்புகழ்ச்சியால், 

ஸியோயுக் இங்கு கூறப்படும்.” ௨, வே. சா. 

எ தன்னுயர்ச்சி கரு,தலாகயெ செருக்கு மனத்தினை மாசுபடுத்இப் 
பசவமும் பழியுல் கேடும் பயத்தலால், * ஈல்வினையுக் தீதே * யென்றார்.” 

௮. கு.
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விலக்கிய வோம்பி விதித்தனவே செய்யும் : 

விலக்கிய விலகு என்னும் ,தன்வினைப்பகு.இ விலக்கென இசட் 
டினதென்றாவ,௮, விலங்கு என்னும்  தன்விணைப்பகு.இ ஐகரமெல்லொ.த் 
அச் சகரவல்லொ.க்றா கலா௫ிய விகாசம்பெ.ம்.ற தென்றாவ.௮ பகு. கூ௮௧."" 

கோ. ௫. 

விலக்கிய ஓம்பி விதித்தன செய்தலே அறமாகும் ; அறமாவன மனு 
மூசலிய நூல்களில் வி.இித்.கன செய்தலும் விலக்கென ஒழி.கலுமாம்."" 

௨, வே. சா. 

ஒஃ்பி--.வாசாமற் பாதுகாச்த என்னும் பொருட்டு. 

நலத்தகையார் நல்விணையுக் தீதே : 

நலத்தகையார்--ஈன்மையாகிய தன்மை நிறைந்த பெரியார், 
சான்றோர். 

தீதே இக்தரன் “நின்னை யொப்பார் யார்? '* என்று விளவிய 
காலையில் தன்னை யொப்பவரில்லையென.க் தன் தவவொழுக்க,ச்ை 
ஈன்கும.தி.த்;.ச்கொண்ட யயா.தியிடச்,து கல்லினை இ.தாசல் காண்க.'" 

கோ. ட. 

புலப்பகையை வென்றனம் : 

புலப்பகை--* ஐம்புலன்களாவன : சுலை, ஓஹி, ஊனு ஓளை, 
நசற்.றம்; இவைக்கு முறையே பொறிகள் : வாய், கண், மெய், செவி, 
மூக்கு.” சி. வை. தா. 

“ இவை வடாலாசால், சு்,தம், பரிசம், ரூபம், ரசம், க௩்,தம் எண்,ற. 
ஜர். விடயம் எனப்படும். அவை மனத்தை முத்தி நெறியிற் போக 
விடாமல் தம்மை அபவிக்கும் பொருட்டுத் தன்பத். தாலும் பாவ,த்தா. 
லும் வரும் பொருள்களின்மேல் போக விடுதலால் “புலப்பகை” என்றார்." 

—Gar. @. 

அவை வீட்டை யடையத் தடைசெய்லனவாதவின் அவற்றைப் 
பகையாக உருவகஞ் செய்தார்.” வி. கோ. ச. 

வென்றனம்-.-* புலப்பகையை வெல்லு; தலாவ,ஐ, இய ஓழுக்கங் 
களில் இக்.இரியங்களைப் புகு,த்தாது. விலச்கல். மணச்திற் கு.ற்.றமில் 
org ஈட,த்.தலே அறமாதலின், * தம்பாடு gid pp கொளின் ஈல்வினையுக் 
ஐ” என்றார்.” தி. சு. செ. 
தம்பாடு தம்மிற் கொளின் : 

தம். பெருமையைத் தாமே நிணைத்தலும் கு.ம்.றமென்றபடி. ** 
௨. வே. சா. 

இ.ச இன்மைநவிற்சியணி. ஊ. பு. செ.
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liven the good works of moral men, who shun 
what is to be voided, and practise what has been 
enjoined, become evil, if, proudly boasting that they 
have conquered the enmity of the senses, and stood 
stondfastly in a virtuous course, they themselves dwell 

on their own merits. —H. 8. 

Kiven the good acts of the worthy, who avoid the 
forbidden, and perform the enjoined deeds only, are 
ovil, ‘should they be puffed up with self-complacent 
vinity, at their having triumphed over the hostile 
konses, und preserved themselves steadily in the paths 
of virtue. —C. M. 

Kiven the good actions of the virtuous, who avoid 
what is forbidden and practise what is enjoined, 
becomes evil, if they proudly boast of their own 
merits, saying, ‘‘ We have conquered the enmity of 
the senses and stood steadfastly in a virtuous course.” 

—S. W: 

Fiven the acts of the virtuous who avoid what is 
forbidden and> perform only what is enjoined would 
turn evil, should they boast of having triumphed over 
the hostile senses and stood steadfastly in the path of 
virtue. ரி. ம. ௩.
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௬௯. தற்புகழ்ச்சியின் இகழ்ச்சி 

தன்னை வியப்பிப்பான் நற்புகழ்த PF ow 

ஈன்னீர் சொரிந்து வளர்த்தற்றால்- தன்னை 

வியவாமை யன்றே வியப்பாவ தின்ப 

நயவாமை யன்றே கலம். 

1. தன்னை - தன்னை, வியப்பிப்பான் - (பிறர்) ஈன்கு மதிக் 
கும்படி. செய்யக் கருதி, தறபுகழ்சல் - (ஒருவன்) தன்னைத் 
தானே பெருமைபடுத்திப் புகழ்க் கொள்ளுதல், இச்சுடர் - 
விளக்கை, நல் Bi - தண்ணிரை, சொரிந்த - வார்த்து, வளர்த் 
தற்று - எரியச் செய்தலை யொக்கும்;சண்னை - தன்னை, வியவாமை - 
(கானே) பெருமைபடுத்திக் கூறிக்கொள்ளாமை, அன்றே - அல் 
ல்வொ, லியப்பாவது - கன்மதிப்பாகும் ; இன்பம் - (வினைப்பய 
ஞல் தனக்கு இன்பம் வக்.அஹி அந்த) இன்பத்தை, நயவாமை - 
(னைபவியாசின்றே மனத்தான்) விரும்பாத நிலை, அன்றே - 
அல்லவோ, கலம் - இன்பத்துள் இன்பமாகும் ! 

2, தன்னை வியப்பிப்பான் தற்புகழ்தல் இச்சுடர் நன்னீர் சொரிந்து 

வளர்த்தற்று வியப்பாவது தன்னை வியவாமையன் ஜே ! கலம் (ஆவது) 

இன்பம் ஈயவாமை யன்றே | 

3. தன் மேம்பாடு கருதித் தற்புகழ்தல் இகழ்ச்சியையே 

விளைக்கும். ; 

A. “தன்னை வியர்சான் விரைந்த கெடும்” _தறள். 

ஈவியவற்க வெஞ்ஞான்௮ம் தன்னை ஈயவத்ச. 
கன்றி பயவா வினை ”* _தறள். 

“- தன்னுடைப் பெருமி,தத்இனை வியர், தவர் காழ்ர் 
மன்னுயிர்த் தொகை ஈகை கர வருந்துவர் சண்டிர் '* 

__மாபாசதம். 

“ கற்.நறிச்சார் சண்ட அடக்க மறியாதார் 
பொச்சார்.த.ம் தம்மைப் புகழ்க் துவ ரப்பர்--தெ.ற்ற 
அறைகல் லருவி யணிமலை காட 

நிறைகுட நீர்.களும்ப வில்.” __ பழமொழி. 

எ தற்றனவங் கண்ணகன்.ற சாயலு மிற்பிறப்பும் 
பக்க த்தார் பாராட்டப் பாடெய்அம் சாணுரைப்பின் 
மைத்துனர் பல் மருர்திற் றணியா,க 

பித். தனென் றெள்ளப் படும்."” நாலடியார்.
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5... “முன்பாட்டில் ஒருவர் கம் புகழைக் சாமே கிணேத்தல் குற்ற. 
டமண்றவர்.. இப்பாட்டில் அதனைத் காம் கூறுதலும் கூ.ற்.றமென்பை 
உ சாரண முக்கால் விளக்கஇஞார்.”” வே. சா. 

  

 சல்வி செல்வங் குடிப்பிறப்புக்க.ரால் Sor ஈன்குமஇக்கத் தண் 
கப் புயப்ப்வான் அப்புகழ் பெறாஅ. பழி பெ௮வாண் என்பார். * இச்சுடர் 
சுன்விர்  சொரிர்கு வளர்த்.க.ற்றால் * எனவும், மணமடங்கி நிற்போன் 
பெ இன்ப போல அவற்றால் அடங்கி நித்போன் பெனவ. 
புகழ என்பார் ॥ தன்னை வியவாமை யன்றே வியப்பாவது ” எனவுவ் 
கூடறிரருர்."” தி. சு. செ. 

    

கண்ணீரால் விளக்கவிதலன்றி இருளும் பசத்கல் போலத் தற் 
புகம்ச்சியினால் முன்ணிருக்க புகழ் கெறுதலன்றி இகழ்ச்சியும் பசக்குமென் 
யங் சொன்றத் “ தற்புகழ்சல் இச்சுடர் நன்னிர் சொரிந்து வளர்த்குற் 

    

  

pen" என்றார்.” ௮. ௫. 

“உ திர்சுமர்.. வளர்க்க வடக் ஈன்னிரைக் . கருவி 
யாகக். மகாண்டு. பெய்து. வளர்க்கப் புச்சூழி அறு வளசாமையே 
யண்றி இருக்க இீச்சடரும் அவியுமாஅ, போல, தற்புகழ்ச்சி கருவியாகக் 

  

(கொண்டு ஒல 

  

னை வியப்பிக்கப் புக்ச பேதையும் தன்னை வியப்பியாமையே 
யன்றி முன்னசே அனக்குள்ள புகழையு மிழப்பான்."” வி. கோ. சு. 
ஐவ வியப்பிப்பான் நற்புகழ்தல் : 

னியங்பிப்பான் - பானீற்௮ வினையெச்சம். இதனை வினையாலணையும் 
பெயசாகக கொண்டு *4 சன்னை (யாவரும்) உயர்வாக மக்க நிணைப்ப 
வன்” என்று பொருள் கூறலுமுண்டு. 

கற்புகந்தக்--* தன்னைச் தானே) புகழ்ச் கொள்ளல். இரண் 
டாம் வேற்றுமைத் கொகை யாதலால் னகரம் உறழ்ம்து. வாராமல் 
,சிரிச்ே வரும்.” வி: கோ. சூ. 
திரிகூடர் நன்னீர் சொரிந்து வளர்த்தற்றல் : 

நிச்சுடர்-- இதற்குச். தியின் ஓளிப்பிழம்பாகிய ௪ 
விளக்கென்றம் பொருள் கொள்ளலாம். 

  

என்னும் 

“மணிச்சுடர் மு.தவிய விருக்.தலால், 4 இ)” பிறிஇணியைபு நீக்யெ 
விசேடணம்;  சமிழ்தூலார் விசேடணத்பைை அடைமொழி யெனவும், 
விசேடிய த்தை அடைகொளி யெனவுயவ் கூறுவர்.” al, Gar. gy. 

லை பிர.இகளிம் சடா '” வென்று மோதப்பட்டிருக்கன் ற அ." 
சி. வை. தா. 

நன்னிர்-. இச்சுடர் என்ற குமிப்பால் ** கல் நீர் ” என்பது கண்ணி 
ar 9a.” --இள 

ஈன்னீர் என்பது எண்ணெ AD wb கலப்பில்லா நீர் எண்: 

லுமாம். 
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சொரிந்து என்னுங் குறிப்பினால் எரியும்போது கெய் சொரிக்.௮ 

2 வளர்ச்,தல்போல வளருமென்ற, எரியும்போது ,தண்ணீர் சொரிந்து 

அகன் வளர்ச்சியை எதர்கோக்கஞெனென்.௮ பெறப்படும். இங்கனங் 

கூறவறியா.து எண்ணெய் விடுத.ற்கு ஈடாக அகவில் கண்ணீர் நிரப்பிக் 

2 வளர்.த்.தான் என். 2.றவாப் பொருள் உரை த்திட்டாருமுளர்.”” 
--இள. 

வளர்த்தற்நுட-* வளர்த்தால் அத்த; வளர்த்தது அறத் என இரு 
வகையாகப் பிரிக்கலாம் : முன்னது வினையெச்சம் ; பின்னது இறந்த 

கால,த் தொழிற் பெயர். இதனை விணையெச்ச வுவமம் என்பர் SIR OTS 

BoP usit.” வி. கோ. த. 

இன்பம் நயவாமை யன்றே நலம் : 

இன்பம் நயவாமை--என்ப கற்குச் “ சிற்றின்பத்தை விரும்பாமை '! 

என்றும், “4 ஒரு சக.த்தையும் காடாமை *” என்னும் பொருள் கணவர். 

இன்பத்துளின்பம் விழையாதான் !” என்ற குறளடிசட்குப் | பரிமேலமகி 

(பார் உசையுரைச்தாங்கு ஈண்டுப் பொருள் கொள்ளப்பட்டது. இறப்பை 

உய்த்துணர்க. கயவாமையே இன்பமாவ தென்ப 2) 

  

ஈ இன்பம் இடையறாது ஈண்டும் ௮வாஎன்னுக் 
துன்பத்துள் துன்பம் கெடின்."” 

என்ற குறளாலும் இனி௮ விளங்கும். 
நலம் ஈண்டு இன்பம். 

இன்பம் கயவாமை யன்றே ஈலம் என்பதை வியவாமையன்றே 

வியப்பு என்பதற்கு உவமையாகக் கொள்ளலுமாம்."” இன். 

ஒருவர் கெடுக்காமல் கானே கெட்டுவில் மென்பது குழிப் 

பெச்சம்."” உலவி. கோசு. 

  

To praise oneself in order to attr: admiration, 

is like feeding the flame with pure water. Is not the 

absence of self-admiration that which is to be adinired 2? 

Is not happiness, freedom from the desire of pleasure ? 
—H. 8. 

The self-praising of a man who desires to secure 

the esteem of the world, is like endeavouring to kindle 

light by pouring water. Wstimableness consists in 

abstainment from self-commendation ; «nd true happi- 

ness in not secking happiness for its own sake. —C. M- 

To praise oneself with a view to gain the vsteem 

of the world is like feeding a flame with pure water. 

Is if not admirable to abstain from self-admiration and 

is it not true happiness to abstain from desiring 9-1... 
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௨௦. பெருஞ்சுட்டுப் பெறும் வழ் 

பிறராற் பெருஞ்சுட்டு வேண்டுவான் யாண்டும் 

மறவாமே கோற்ப தொன்னுண்டு--பிறர்பிறர் 

சிரெல்லாம் ஆரற்றிச் சிறுமை புறங்காத்து 
யார்யார்க்கும் தாழ்ச்சி சொலல். 

ம... பிறரால் - மற்றவர்களால், பெருஞ்சகூட்டு - Bor 
மதிக்கப்படுதலை, வேண்டுவாண் - விரும்பும் ஒருவண், 
யாண்டும் - எவ்விடத்தும், மறவாமே - மறச்அவிடாமல், கோத் 
பது - கோன்பைப்போல் இயற்றிவருவதாகிய, ஐண்னு - ஓரு 
செயல், உண்டு - உள்ள 7 (அஃதாவ௮) பிதர்பிறர் - மற்றை 
யோருடைய, சர் - பெருமைகள், எல்லாம் - எல்லாவற்றையும், 
தொற்றி - பரக்க எடுத்துக் கூறி, சிறுமை - (அவர்களுடைய) 
குறைபாடுகளை மட்டும், புறங்காதது - அவ்கனம் எடுத்துக்கூறு 
தலைத் தவிர்க, யார்யார்க்கும் - எல்லோரிடத்திலும், தாழ்ச்சி - 
பணிவை (வெளிப் படுத் தஞ்), சொலல் - சொற்களையே சொல்லு 
தலாம். 

உ. (இச் செய்யுளமைப்பு கொண்டுகூட்டுப் பொருள்கோள் 
வேண்டிற்றிலது.) 

3. பிறர்பழி காற்றாமையும், இன்சோல்லும், தாழ்நடை 
யும் நன்மதிப்புப் பேறுவிக்குங் கருவிகளாம். 

gery ores துவ்வாமை யில்லாகும் யார்மாட்டு 
மின்புதா௨ மின்செ லவர்க்கு?” தறள் 
* கொல்லா கலத்து கோன்மை பிறர்திமை , 
சொல்லா கலத்து சால்பு.” _தறன் 
“படினும் பயணிலவும் பட்டி யுரையும் 
வசையும் புறனு முரசையாசே யென்ற 
மசையாக வுள்ள த் தவர்” --ஆசாாக் கோவை 

5. “கோற்பது ஒன்னு உண்டு ; ௮௮ தாழ்ச்சி சொலல் என்க. இ. 
மச்களாகப் பிறக்தார் யாவருக்கும் கூறிய அறிவுரை £” --௨. வே. சா. 

“பிறர் குற்றங்களை மஹைக்.துக் குணங்களை மாத்திரம் எடுத்துக் 
கூமதல் புகழ் பெண தற்குச் சாசனம் என்பார், -மறவாமே நோற்ப 
தொன்றண்டு * என்றார்.” தி.சு. செ. 

“பிறரைப் பற்திய கல்ல செய்திகளையெல்லாம் மறைக்காமல் 
புவசரியே பரப்பிக் கெட்ட செய்திகளை அங்கம் பரப்பாமற் காத்துக் 

கொள்ளும் உயரக் த செயல் சடவுளுக்கு கோண்பெடுக்கும் வணக்கச்
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செயலோடு ஐரா.ந்றால் ஓ.த்ததாம் என்ப அ குறிப்பு. மே.ற் (௧௯-ஆம்) செய் 
யுளாலும் இச் செய்யுளாலும் பெறப்புவே அ தன்னைப் பிதர் மதிக்க 
வேண்௰மென்ன எண்ணுபவன், தன்னை ச்சான் புகழ்ச். கொள்ளாமல் 
தன்னைக் காழ்மையாகவே உரைத்துக் கொண்டு பிறரை மட்டும் அவர்பாற் 
காணப்படும் உயர்க், க செயல்களால் அவரைப் புகழவைக்ன, அவர் 
காழ்ச்ச செயல்களை வெளிப்படுத்தாமல் மறைக்கக் கடவன் எண்பது. 7” 

டள 
இனி, மேல் ௪௧..தம். செய்யுளில் ** இன்சொல்வள் ரழ்டையனா. 

யினும் மொன்றில்லானேல் வன்சொல்லினல்ல*: ami Apa” stra 
கூறியதற்கு, கண்டு “யார் யார்க்கும் தாழ்ச்சி சொலல் ”” பெருஞ் ஈட்டுப் 
பெனுக்கு வழியாம் என்: கூறிப்போக் சமை முரணாகாதோ எணின், 
ஆகா; என்னை ? வன்சொல்லினல்லக வாய்.இறவாக் கடன் ஞாலம் சன் 
துமை பு.றங்காத்துச் சீர்மட்டும் யாண்டும். புகழ்க் அரைக்கப் படுதல் 
கண்டக்கால், அப்புகழ் கூ.றுவோனைத் தான் புகழ்க் கூற. விழைதல் 
சடப்பாடாகக் கொள்ளுமாதலின் என்சு. இன்சொ லிணிதின்றல் 
சண்டும் என்கொலோ வன்சொல் வழங்குவ ! 

   

    

பிறராத் பெருத்சுட்டு வேஷ்டுவாள் : 
பிறரால் : “மூன்றாம் வே.ற்வமை யருபு கரு.த்தாப் பொருளது ; 

இ.த சுட்டு என்னும் மு,தனிலை.ச் தொழிற்பெயரோடு முடிந்தது.” 
வி.கோ.கு 

பெருத்சுட்டு : * ஒருவனிட த். தள்ள பெருமையை, அவணைச் சுட்டு 
,சலின் மேலேற்றிப் பெருஞ்சட்டென்.ஐ.௮ ஒரு மரபு வழுவமை,.'” 

உட கோ, இ. 

-சுட்டு-இங்கு ஒருவன் ஈலங்களைச் சட்டி எண்ணுசலான மதிப் 
புக்கு வர்.த.து.”” —@en. 

Digito monstvari என்னு. இலத்தின். மொழியில் ஒரு செடர் 
உள்ள து ; அதற்கு “5 விரலாஜ் எட்டிக் காட்டப்படும் பெருமை வாய்ர்சவர்"” 
என்னு பொருள். “* பெருஞ் சட்டு” என்று. இல்வாசிரியர் ஆண்டுள்ள 
சொற்றொடர்க்கும் இலத்தின்மொழிச் சொற்றொடர்க்கு மூள்ள ஓப்புமை 
வியக்கத் சக்க தன்றோ ! 

    
  

யாண்டும் மறவாமே நோற்ப தொன்றுண்டு : 

யாண்டும்: எக்காலத்தும் என்ன பொருள் கொண்டோரு முளர், 
மறக்கச் சக்ச சாரண முண்டான விடத்றம் மறவாமை வேண்டும் 
என்பதைக் குறிக்கவே எவ்விடத்தும் என் பொறாள் கூறப்பட்ட 

    

Serene = - இதன்கண் உம்மை முற்றப் பொருளது. யாண்டும். 
SHGE சழோரிடச்தம் என்றமையான் ஏனையோரைக் கூற 
ஈடாமை கானே மூுடிந்தது'எனலு மொன்று.” வி. கோ, து   



௨௦. பெருஞ்சுட்டுப் பெஅம் வழி TW 

“யாடு - இது யா, என்னும் விஞவடியாகப் பிறக்க பெயரெனச் 
சொல்லப் பல்வ அண்டு. ஒசே வேற்வமை யேற்றலின் இடைச் சொல் 
வென்பதே தகு.இ. எம்ள்கிரு தத் திவிருப்டு போலத் சமிழிலும் இருவகை 
யிடைச் சொற்கள் உண்டு. பொருளை யுணர்த்தாது. பெயர் விணைகளைச் 
மார்க்தே வருவன சல: அவை ௭, உம், மு.சவியன. பொருளை யுணர்க்இப் 
பிரகானமாய் வருவண, சில: அவை முன், பின், அங்கு மூசலியன ,எனக் 
கொளல் வேண்டும். --ஊ. ப செ.   

“நோற்பது... என்றார். கோன்பு போல எண்ணிச் செய்து வருக 
என்பதற்கு!” இள. 

ம் விளையும் 
வே. சா 

ont கொண்டு அயர்வின்றிச் செய்யக் தனாவகாதல. 
பயன் பெரியதாதலாலும் இச் செயலை நோற்ற லென்றார்."" — 

    

மிறரபிறர் சீராலீலாந் தூற்றி : 

சர எல்லாம் - பால் வழுவமைதி. 

தூறிறி-. * அறைதல் என்பன பெரும்பாலும் கெட்ட செய்திகளை 
வெளியிற் பாப்புக.ற்கே வருவ. வழக்கு. அளுல் ௮ச் சொல்லை இக்கு 
ஈல்ல செய்தியை வெளிப்படுத் சற்குக் கூறினார் ; அக்கெட்ட செய்இகளைப் 
univers போல் அவ்வளவு விரைலோடும் அவாவோடும் எங்கும் இர் 
ஈல்ல செய்திகளைப் பரப்புதல் வேண்டுமென்றற்கு."” —@en. 

    

சிறுமை புறஙிகாத்து யாரீயார்க்குந் தாழ்சீசி சொலல் ; 

ஈதாஜ்ச்சி. வணச்சுத்சைப் புலப்படுக்.அம் சொற்களை ; * வணங்க 
வாயினர் ?” (குறள் 419.)” —e2. வே. சா, 

புறங்காத்அ - என்பது தொடர்மொழி Sar; “pian” so 
வினைப்பெயர். ee 

« காழ்ச்அ ” என்ன: பாடங்கொண்டார் சி.வை. தாமோதாம் பிள்ளை. 

ஈயாரியார்க்கும் - மாஉசொருவர்க்கும். '* * அசைகிலை பொருணிலை 
ப/சைநிறைச் கொருசொல் விரண்டு மூன்றன் கெல்லைமுறை யடுக்கும்.”” 
(நன்னால் : பொதுவியல் சூ. ௪௪.) “* ஒருபொருளிரு சொற் பிரிவில 
வரையார்” (தொல்காப்பியம் : எச்சவியல்.சூ. ௬௪) --சி. வை. தா. 

“சல்லி செல்வம் குடிப்பிறப்புகளிற் இறக்கோரும் ஏனேயோரும் 
அடட்குகற்கு * யார்யார்க்கும்! என்றார்.” தி. சு. சே. 

இது தனித்தமிழ்ச் செய்யுள்?” வி. கோ. த.



72 கீதிநெறிவிளக்கம் 

For him wko desires mech rctice ficem cthers 
there is one act of penance which he must never forget 

  

to practise: continvally to dw ell upon. al) the merits 

and conceal the defects, of others, and to address all 

with humility- —H. 8. 

He who desires to secure the esteem of others, 

should always adhere to this principle without forget- 
fulness, “ That he should extol the virtue and conceal 
the defects of others, and talk humbly with all.” 

—cC. M. 

He who seeks the esteem of others should 
unforgettingly adhere to a vow of extolling the virtnes 
of others, of concenling their defects and addressing 
all with humility. 

  

—T. B. K.
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௨௧. கற்றபடி நிற்றல் 

aon பிறர்க்குரைத்அத் தாகில்லார் வாய்ப்படுஉம் 

வெற்றுரைக் குண்டோர் வலியுடைமை--சொஜ்றகீர் 

கில்லாக தென்னென்று காணுறைப்ப கோர்க்தொருவன் 

சொல்லாமே,சூழ்க்து சொலல். 

1. spp - (பல மால்களையும் வருச்இக்) கற்றதிக்து 
பிறர்க்கு - மற்றவர்களுக்கு, உரைத்து - (படி.த்தவாறே ஒழுகு 

சல் வேண்டும். எண்ணு கெ.) புகட்டி, தாம் - (அவ்வாறு கூ 
பவமாகிய) தாங்களே, சில்லார் - (அக்கெறியில்) நில்லாமலிருப் 
பவர்களாஇயிருக்அம், வாய்ப்படுஉம்- அவர் வாயினிடத்அண்டா. 
இன்ற, வெற்றுரைக்கு - பயனில் மொழிக்கும், உண்டு - உள 

தாகம், ஓர் - ஒரு, வலியுடைமை - ஆற்றல் 7 (அது தான் யாதெ 
னின்), சொற்ற - (கற்றதன்படி. யாங்கள் ஒழுகுதல் வேண்டும் 
என்று எமக்கு) அறிவுறுத்தல் கூறிய, டர் - கிவிர், நில்லாக௮ - 
(ர்ரன்னெறிக்கண்ணே அமைக்) கில்லாஇருக்கின்றமை, 
னோ - எதனுலோ, என்ன - எண, காண் - வெட்கம், உறைப்ப - 
மிகுதியாக வருத்அம்படி,, நேர்ந்து - எதிர்கிண்று, ஒருவன் - 
ஒருவன், சொல்லாமே - இடித்துக் கூ௮ுதற்படங்கொடா வண் 
ணம், சூழ்ந்து - நன்காராய்ந்து, சொலல் - சொல்லுதலேயாம். 

2. சொற்றாீர் நில்லாதது என்னென்று ஒருவண் நேர்ந்து காணு 

ஹைப்பச் சொல்லாமே சூழ்ந்து சொலல் (ஆகிய) ஓர் வவியுடைமை, கழ் 

துப் பிதர்க்ருரைத்துத் தாம் நில்லார் வாய்ப்படூடம் Carp worse 

ண்டு, 

3. “கற்றபின் நிற்க அதற்குத் தக”. 

A, *-கற்க சசடறக் கற்பவை கற்றபின் 
நிற்க அதற்குச் ௧௧.” குறள் 

“ததி யுணர்ந்அம் பி.றர்க்குரைத்அம் கானடங்காப் 

பேதையித் பேதையா ரில்.” தறள் 

“ எப்பிறப் பாயினு மேமாப் பொருவற்கு 
மக்கட் பிறப்பிற் பிறிதில்லை--அப்பிறப்பில் 
அற்றலுங் கற்றவை கேட்டலுங் கேட்டசன்சண் 
நிற்றலுங் கூடப் பெதின்.'” __ அறநெறிச்சாரம் 

5. ஈ தூல்களேச் கற்று அவற்றின்வஹி நில்லார் கூ௮ம் வார்த்தை 
பயணில் வார்ச்தை யென்பார் * வெற்றுசை” எனவும், பிறர்க்குப் போக்கு. 

M65 அவற்றை வற்புஅ,த்திக் கூறாதொழிசல் வேண்டுமென்பார், 

10 ்
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 சூழ்க்து சொலல் எனவும், இனுவன்.றி வேவு வன்மை யில்லை. யென்பார் 
ஈர் வலியுடைமை யுண்டு?” crore புகழ்வ.௮. போலப் . பழித்துக் 
கூறினர்.” - தி. சு. செ. 

“Shits Gerad ஒரு வவியுடைமை யென்க... சூழ்க சொல்ல 
லால.-. சீங்கள் அவ்வா ஈடத்தல் வேண்டுமென்: எதிரிருப்பாசை மட் 
மஞ் சுட்டிச் சொல்லாமல் ,சன்னையும் அவர்களோடு சேர்த் அக்கொண்டு 
“நாமெல்லாம் அவ்வாறு ஈடத்சல்வேண்டு'” மென், சண்மைப் பன்மை 
யாற் கடவது போல்வன. இவ்றனங் கூறுவது முண்டென்.௮. அப்படிற் 
ஜொழுச்சுச்தை இழித்தபடியாம்.” இள. 

  

  

“கல்வி கற்றதற்குப் பயண் ஈன்னடக்கையா யிருக்க, அனுவில்லாமல் 
கன்னை யாரும் ஆட்சேபிச்காமல் தந்திரமாய்ப் பேசுலஅ. தான் அயோக்கிய 
ருக்குப் பயணாறத என்: இகழ்க்அ கூறினர்." —ea. 1. Ga. 

மேற்சாட்டிய மூன்று கருத்து விளக்கங்களும் ஒன்றற்கொன்று 
தெளிவுசையாய் நின்னு, கற்றபடி. கில்லா ஒருவன் படி,ற னெண்௮ம், அவன் 
சொல்லும் சொற்கள். பயணில் , சொற்களென்னம், அப்பயணின்மையை 
மாற்றிப் பிறர் தன்ணைப் பழி.த்.அரையா வண்ணம் ,கன்ணையும் எ.ிர்கிற்பா 
சோ டட்படு த்தி வஞ்சகமாய்க் கூத. ம்வகையால் அறிவுரை பகர்ந்து பயண் 
கொள்ளும் ஆற்றலுடையவனாடின்றான் அவன் எனவும் எடுத்தக் காட்டி. 
enw sree. Ors ஒரு சாரார் கூணம் உரையும் அவ்வுசையின் தெளிவு 
மாகும். இஃது அறிவரை கூறப்பகுர்தோணுக்கு வலியடைமை கற்பித்த 
காம். 

  

இணி, “காண் உறைப்ப - (கூறிய) அவர்க்கு வெட்க முண்டாகும்படி, 
ஒருவன் நேர்க் து. - ஒருவன் எதிர்ப்பட்டு, சொல்லாமே 2 வெளிப்படை 
யாய்ச் சொல்லாமல், சூழ்ச்.ு. சொலல் - குறிப்பாயேணுஞ் சொல்லு/சல் '* 
என்றுசைத்துச். 4 காம் கூறியபடி. ஈடவாதவருடைய சொல்லுக்குச், 
சொற்ற சீர் நில்லாசுதென்?”” எண். பிறர் சொல்லு, கலே பயன் என்பதாம் *? 
என்னு தொகுத்துரை கூறினர் சி. முத்தைய பின்னே. இவ்வுசையின் 
படி. அறிவுரை கூறப்புகுந்சோணுக்கும் அவன் கூறிய அறிவுரைக்கும் ஆற்ற 
வின்மை கூறி, அறிவுரை கேட்ட பிறர்க்குக் * குற்றங்காணும்'” அறி 
வடைமை மட்டுங் கற்பிக்சப்பட்டமை காண்க, இது மற்றொரு சாரார் 
உசை. 

இணி, பிறர்க்கு நெறி யுபசே௫த்த சிவிர் அர்நெறியினில்லாக,ல. 
யா சாசணமோ வென்௮ ஒருவன் வெட்கமுண்டாக ச் தம்மை யெதிர்த்துப் 
பேசாதபடி ஏனேயோர் ஆராய்க. பேசுகலாம் ?” என யாம் மேலே இச் 
செய்யுளுக்கு உரை கூறியாங்கே உரைத்து, * இச்செய்யுளுக்கு வேவ 
மிருவகை யர்த்கம் பண்ணுவாருளர். ஆயிணம் அவை சறப்பிலவா,தவின் 
இங்கன்றசா.. தொழி௫ன்றனம்”” என்று!  குறிப்புல் கொடுத்தார். 
'சி. வை. தாமோதாம் பின்னே. இவ்வுசையாற் கற்றபடி கிற்றஸில்லா ஒரு 
வன் கூனும் அறிவுரைகள் அவஹுக்கு ஈர்பயன் ரூ. ராமையோடு, அவண். 
, பேசையிற் பேதை?” யென்பதை ய௮ தியிட்டுக் காட்டிவிடிணும், அன்வுமை



es. sppug Apps 15 

களைச் கேட்ட பிறர் அவ்வாறே தாமும் பிழைபடாஅகாத்.துக்கொள்ளும் 
அதிவைப் புகட்டுகலாகிய கற்பயனொன்றை அவர்மாட்டாளிக்கும் வலி 
யுடைமை வாய்ச்சனவா யிருக்ன்றன என்பு கெளிவுஅம். இதுவே 
*வெற்.ஐரைக்கு(ம்) உண்டோர் வலியுடைமை £ எண்ண: ஆசிரியர் கூதியகன் 

சிரு,ச்,சா.தல் தெளியப்படும். கூறியோனை நோக்குங்கால் வெற்றுசையே 
யாயினும், கூறப்பட்டோசை நோக்குங்கால் வலியுடைமை வாய்தல் இதன்வழி 
'பறப்பட்ட_௪.. 

தரநில்லார் வாய்ப்படூஉம் வெற்றுரை : 

  

அரையின் இழிவு வாய்ப்படுஉம்--* என வாளா கூறியன 
சொன்ற நின்றது.” ் த. ச. செ. 

““ப௫உம்”  இண்ணிசை நிரைப்ப வரச உயிரளபெடை ” 
_வி.கோ. தகு. 

“வசய்.இழித்சவில் வச்ச.” கோ. ௫. 
“வெற்றுரை-விழன் மொழிகள்.” ௪. வை. தா. 
* அரவாசமாத்கிரைக்கே யன்றிக் கல்வியின் பயனா ஈன்னெறிக்குக் 

சாரண மாகாமையின் * வெற்லரை * யென்றார். ௮. க.       

“சொற்கள் பயனுள்ளவையாயினும் - ஒழுக்கக்இில் நில்லார் வாய்ப் 
பட்டமையானே அச்சொற்களை *வெற்னரை! என்றார்." வி. கோ. சூ. 
சொற்றவர் தில்லாத தென்னென்று நாணுறைப் ப : 

சொற்ற செய்தவென்னும் வாய்பாட்டுப் பெயசெச்சம். 

உறைப்ப உறைத்தல் என்பது வருக்அம்படி. கன்றாகத் காக்குதல் 
1 உறைப்பின் வீழ ஓங்கும் இடம் இன்மையின் *” என்பு கந்தபுராணம். 
ஈன் சொல்வது உண் உடம்பில் உறைக்சவில்லை.பா 2”? © ors) LEE" 

--இள. 

நாக்கின் புலனே மனத்இின்மே லேந்றி “உறைப்ப! என்றுச் 
கோ. ௫: 

(சொல்லாமே சூழ்ந்துசொலல் : 

“து. - ஆலோ அச்கொண்டு. ஆலோசித்.அுச் சொல்லு,சலாவ.௮. 
செட்பானோட சம்மையுங் கூட்டிச் தன்மைப் பன்மையால் கூ௮,தலாம்."” 

கோ. இ. 

  

** சூழ்க்து--ஆராய்க்ு. ஆசாய்கலாவு, சன்னேக் கடிர்து கூறுவாண் 
MICE Bron Ac gear ஆசாய்ந்கறிகல்,”” ௨. வே. சா. 

இத வத்சப் புகழச்சியணி. 

இது தணித்தமிழ்ச் செய்யுள் ” வி. கோ. ச.
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The empty speech of those, who do not themselves 

persist in what they have learned, and taught to others, 

has weight only in one respect; in the indirect reproof 

of those who do not put them to shame by asking 

directly, “ Why is it that you, who have taught others, 

do not practise yourself what you teach?” —H.S. 

The empty words of those who, having learnt the 

sciences, teach others, but themselves follow not their 

own teaching, should possess this virtue, that they 

should be uttered after such deep reflection as to 

prevent another from asking this question to their 

shame, “ Why don’t you, who have inculcated this 

maxim, follow it?” டு, நற். 

The empty words of those, who having learnt 

much, teach others precepts, which they themselves 

follow not, have value only in one respect, that which 

consists in the indirect reproof of others, who do not 
put them to shame by asking directly “ Why follow 

you not your own counsel ?” —T. B. K.



௨. மெய்க்மாலதிவை விலைப்படுத் அதல். ரர 

௨௨. டுமய்ந்நூலறிவை விலைப்படுத்துதல் 

பிறர்க்குப் பயன்படத் தாங்கற்ற விற்பார் 

கமக்குப் பயன்வே அ௮டையார்--திறப்படூஉம் 

விளை யஞ்சா விறல்கொண்டு தென்புலத்தார் 

கோவிஜா வேலை கொளல். 

1. ஒதர்க்கு - (உரியால்லாத) பிறருக்கு, பயன்பட - (இம் 
மையிற் புகழும், மனுமையில் அறக்கமும் ஆய) பயனுண்டாகு 
lon, Bri - தாம், கற்ற - வருந்இக் கற்ணுணர்க்த மெய்க் நாற் 

பொருள்களை, விற்பார் (தோம் கற்றதற் கேற்ப ஓழுகாமலிருப்ப 

*டன், பொருள் கருதி) விலைப்படுத்வவோர், தமக்கு - (அத் 
தகைய செய்கையால்) தமக்கு, பயன் - விளையும் பலண், வேறு - 

  

வேஜொன்றை; உடையார் - உடையராவார்;.. (௮3), இறம் 

படுஉம்-(பல) வலைப்பட்ட, திவினை - கொடுக் தொழிலைச் (செய்வ 
சுற்கு, அஞ்சா - அஞ்சாத, விறல் - ஆற்றலை, கொண்டு - 

படைத்து, தென்புலத்தார் - கோலமுடிடக்அ) தென்றிசை சென் 

Wer or மூதாதைகளுக்கு, கோவினை - தலைவனான கூற்றுவனை, 

வேலை கொளல் - (தங்களை ஈரகத்திலிருத்இ வருத்தி ஓனக்கும்படி) 
வேலைவாக்குதலேயாம் . 

  

2 மாம் கற்ற மிதர்க்குப் பயண்பட விற்பார், இறப்படுஉக் தீவினை 
விமல்கொண்டு அஞ்சா தெண்புலத்தார். கோணனினை வேலை கொளல் 
(ஆகிய) வேறு (ஒரு பபன் உடையார். 

8. கடவுளைப் பாடாது போருள் கருதிக் கல்வியறிவில்லாத 

சேல்வரைப் பாலும், அத்தகையார்க்கு மெய்ந்நூல்களைக் கற் 

மித்தலும் தீயனவாம். 

ங். 4 குத்ற தனா லாய பயனென்கொல் வாலறிவன் 
கற்றாள் கொழா௮ செனின். "” தறள். 

பசும்பொன்கொண்டு மால் பயிற்வமவர் மனையருக் இம் 

சார் தஇராயணங் கொளல் வேண்டும்.'” -காசிகாண்டம். 

*அணவ மாயை காமிய முயிர்சக ளஎமலணு மகதி 

மெய்ப் பொருளே 
மாணவ காவிப் பொருள்களை யிவற்னை வயக்குறும் 

வசக்ஓியக் ,தம்மைப்
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பேணுதுபருவ மடுத்தவர்க் கல்லா,ம் பெ.௮ம்பயன் 
புகழ்மு,த லொன்று 

காணிய கொடுப்போ ரவரொடு ௩ரகங் காணியாக் 

கைக்கொள்வர் விரைந்தே.” 

தணிகைப் புராணம். 

5.  “பக்குவர்க்கன்றி அபக்குவர்க்குப் பொருளின் பொருட்டு அறிவு 
தூத் பொருளைப் போதித்தல் இயசெயல் என்பார் * இனினேயஞ்சா விறல் 
கொண்டு * எனவும், அ.,த்தீய செயல் பழிபாவங்களைப் பெருக் wre sd 
புகுத்.ஐும் என்பார் * தென்புல,த்.சார் கோலினை வேலை கொளல் ' எனவும் 
கூறினர்” தி. சு. செ. 

4 தற்பாச் பொருள் காணார் காசு பணங் காணிலுணை, விற்பா ரவர் 
பானீ மேவாதே”” (தமிழ்விடுதூது : 184) என்பஇலும் விற்றவின் இழிவு 
புலப்படுத்,சப்படுகின்ற_து ** --௨, வே. சா. 

“இது கல்ல தன்மையில் இல்லாக செல்வர்களை அவர்களிடம் 
பொருள் பெனுவதற்காகப் பாட்டுப் பாடும் புலவர்களைக் சூறித்தத. சம் 
மைப் படைத்துப் புலவராக்க எப்போ௫அம் புறம்புறக் இரிர்,து பா.அகாக்கும் 
எல்லாம் வல்ல கடவுளைத் தாம் வருக்இக் கத்றசன் பயனாக வசயாசப் 
பாடாமல் அருகே அணுகுதற்கும் தகுதியற்ற பொல்லாச் செல்வர்தரைப் 
பரிக்து பாடுதல் ஒரு தீவினை; அதுவுமன்றி அவரை அளவுக்கு மேற் 
புகழ்ச்.து பாடுதலோடு ஒப்பும் உயர்வும் அற்ற இறைவனோடு அவ் வொப்பும் 
உயர்வும் பொருக்த உசைச்அப் பணம் பறித்தல் மற்றொரு இவினை ; ஆதலி 
னால் ஈமனால் ஓ௮க்கப்படுவா ரென்க.”” ஒள. 

  

பிறர்க்குப் பயன்படத் தாங்கந்ற விற்பார் ; 

பிறர்க்கு - கல்லாச் செல்வரும், ககு.இியில்லா மாணவர்களும் * பிறர் 
என்று. குறிக்கப்பட்டனர். 

“நல்லறிவு ஈல்லொழுக்கம் மு.தவியவத்றிற்குப் புறம்பானவர்களை க் 
குறித்தி௰வார் * பிறர்க்கென்றார் * இள. 

பயன்பட - இதனைப் பிறரிடசிருக்.த. காம் பொருள் பெஅ;தலாகிய 
பயனென்றும், தாம் கற்ற நூல்களால் அடையவேண்டிய மெய்ப்பயனை 
இடைய விழையாமல் பொருள் வருவசய் கருதிப் பிறருக்குக் கற்பித்.து 
அதனால் (அப்) பிறர் அடையும் பயனென்றும். இருவகையாகக் 
கொள்ளலாம். 

பொன்னுக்குப் பாடும் இழிவும், உரியசாகாதார்க்கு அறமுணர்,த்த 
லாகிய இழிவும் ஆசய இருவகை யிழிவும் குறிக்கப்பட்டன. 

“பிறர்க்குப் பயன்பட - சமக்கும் (பிறர்க்கும் பபன்பறவதை எண்ணா 
மற் பிறர்க்கே பயன்படும்படி.” பு ௨. வே. சா.
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Ahm கற்றவற்றை வன விரியம்.  சத்றனவாரவன - சற்ற மெய்ர்,நா 
ஸறிவுகல்.. “ரண்டு. நாலென்றஅ இலக்கண மூசலிய கருவிமாலையன்ஐ, 
நிஃபா கம மு.குஸிய முகணூலே யென்க "" சி. வை. தட 

  

  

ராம் - பெசருளாக்கு விலைப்புக்அலோர் ; ௮ தாவது: பொரு 
மலப் பரிசாகப் பெறக்கருதிப் பாடுசலும், கூலியாகப் பெறக்களுள் 

7) வருச மாம். 
ாசானைப்  பாரியே யென்னும் %  மிடுக்கிலாசாணே 

ஐச், விசயனே யென்றும் கூற சுலும், அவன்மாட்டுச் 
யை யேற்திச் சொல்லு சலும் பிறவு 

      

    B, 

“கல்லாக வொருவனைகான் கற்றா மென்றேன் 
காடெறியு மறலனைகா டாள்வா யென்றேன் 

மூபால்லாசு வொருவனை நல்லா யென்றேன். 
போர்முக,ச்தை யறியானைப் புலியே றென்றேன் 

மல்லாரும் புயமென்றேன் சூம்பத்றோளே 
வமங்காக கையனைகான் வள்ள வென்றேன் 

(இல்லாக சொன்னேனுச் இல்லை யென்றான் 
பானுமென் குற்றத்கா Coren peor” 

என்னும் இராமச்சந்திர கவிராயர் பாடலாலும் ஈன்கு விளங்கும். 

பயன் வேறுடையார் ; 

  

(hen: 

“பயணைப் பின் இரண்டடிகளிற் கூறுவார். யமசண்டத்தை அடை 
வச அவர் பெஅம் பயண் என்றபடி." —2. வே. சா. 

   

  

பயன் கரடில்படும். யாசனே ஆசலால் அசணே § Barn பயக 
உண்டார்?! கோ. ௫, 
த்ஙப்படுஉந் தீவினேயத்சா விறல் கொண்டு : 

திறப்படுஉம் தீவினே - என்பசணைச் * கரங்கற்ற விற்ப "ரக்காக்ல் 
உணரகூனுசலுமுண்டு. அல்வா கூறுங்கால் . * இறப்பர் இவிணேக்கு " 
மல் * விற்பார் ” என்பதற்குக் கொடுச்சப்பட்ட குறிப்பைக் கொடுத்துக் 
கொள்க, 

“வுசைப்பட்ட  இவினேயாவன ; நற்குண கற்செயல்களில்லானென 
அறிர் தம், பொழுளாடையானை அவையடையானாகக் கூறலாலாம் பொய்யம், 
Wades gg) ot or குணச்கையும் செயலையும் மடுத்த இவண் 
பிமலேற்.று சலாலாம் களவும் முகுவியவை.* கோ. ௫. 

“ இ.வினை.  ஞ்சாவிறல் - இவிணைசெய்கத் கஞ்சா மனவைசம் *” 
சி. வை. தா.   

  

   ழ்ச்ச்குறிப்பு ?" ௨. வே. சா. 

காண்டு எணத் இரிக்சது. இ. 
றத -இணன 

எவிறல்-- என்றது இ 
கொண்டு - “கொண்ட என்பது 

வாணின்னைகம் ” என்பதிற்போல நி 
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தென்புலத்தார் கோவினே வேலைகோளல் : 

தென்புலத்தார் * படைப்புக்கால.த்.து அமனாற் படைக்கப்பட்டதோர் 
சடவட்சாதி ; அவர்க்டெம் தென்றிசையாதவின் சென்புலத்தாசென்றார்.” 

வ. கோ. சூ. 

சென்புலத்தாரைப் பிதிரர்கள் என்று: கூறுவது வடதான்மசபு.   

    

  

“தென்புலத்தார் - இறக்ச உயிர்கள் ; இவைகள் தெற்டெச.ரில் இருக்கன் 
(றன என்னும் வழக்குப்பற்றிச் தென்புல,க்.தார் என்றார்.? டள. 

வேலைகொளல் - * தம்மாற் செய்டப்பட்ட பாலங்கராணமாகத் தென் 

    

புல மழைத்தல், பாவங்களை யாராய்தல், விசாரணை செய், 
விட்டுப் பலவிச தண்டஞ் செய்தல் முதலிய அத்துணை , ஞீ செய்சல் மு; அ 
லாம் அவனைக் கொண்டு தமக்குச் செய்வித்தல்." ௮. த. 

Those who sell to others the advantages of the 

mysteries which they have learned, reserve an advan- 

tage of another description to themselves; the recei- 

ving the labours of the king of the dead, with the hardi- 

hood that deties the terrors of an evil life- —H. 5S. 

Those who impart spiritual instruction to others 

for gold, thus rendering the'r knowledge useful to them, 

derive a further advantage, namely, the strength of mind 

to slight the pain anticipated and make the regent of 

the dead a servant (to carry off their own lives). 
> —C. M. 

Those who sell learning to benefit others reserve an 

advantage of another kind to themselves—the worry- 

ing of the king of the dead with a hardihood that defies 

the terrors of doing evil. —T. B. K.
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௨௯. கல்லாதார் அடக்கமின்மை 

கற்பன ஒழற்றார் கல்விக் கழகத்தாவ் 

கொற்கமின் றாத்தைவா யங்காத்தல்--மற்அத்தம் 

வல்.லுரு வஞ்சன்மி னென்பவே மாபறவை 

புல் லுரு வஞ்சுவ போல். 

1. கற்பன.(கற்கத்தக்க) .மால்களைக் கற்பதற்கு அன; 
ழ்-.அகூழை . (சல்வினை), அற்றார் - இல்லாதவர், கல்விக் 
apres - கல்வியைப் பயிலும் இடத்தில், (அஃதாவத. 
கற்றோரவையில்), தற்கம் - (கா) அடக்கம், இன்று - இல்லாமல், 
ஊத்தைவாய் - அழுக்குப்படிக்க தம்முடைய வாயை, அங்காத் 
தல் - இறக்அபேச முனைதல் முதலிய, மற்றுதம் - தம்முடைய, 
வல்உரு - வலிதங்கயெ (பெரிய) உருவத்தைக் (கண்டு), அஞ்சன் 
மின் - (அவையோரே 1) அஞ்சாதிரும், என்பவே - என். 
சொல்லுவனவேயாம் ; (அன்.றி, அஞ்சின் ௮ஃ.த எதைப்போல்வ 
தெனில்) மா பறவை - (கொல்லைப் புனத்தே பயிரைத் இன்றழிக்க 
வரும்) விலங்குகளும் பறவைகளும், புல்௮ரு - (காவல் ௧௬2ச் 
செய். வைக்கப்பட்டுள்ள) புல்லினலாய , உருவைக்கண்டு, 
அஞ்சுவபோல் - மருள்வதைப் போலும், 

2. கற்பனா ஊழமற்றுர் கல்விக் கழகத்தாங்கு. ஒற்கமின் றி ஊத்தை 

வாயங்காத்தல், மாபறவை புல்லுரு அஞ்சுவபோல், மற்னுத்தம் வல்லுரு 
அஞ்சன்மின் என்ப3வ. 

8. கல்வியறிவில்லாதார் புரைபடப் பேசுதலினும் பேசா 

திருத்தல் நன்று. 

A, எுண்மா ஹழைபுல மில்லா னெழினல 
மண்மாண் புணேபாவை யற்ணு '” தள். 

“யாகாவா ராயினு நாகாக்க காலாக்காற். 
சோகாப்பர் சொல்லிழுக்குப் பட்டு.” தள். 

“கல்லாது Bon Ganga gs és 
ஈல்லறி வாள நிடைப்புக்கு - மெல்ல 
இருப்பினு நாயிருர் தற்றே யிரா௮ 

    

துசைப்பிணு காய்குரைத் தற்று!” நாலடியார். 

x 
“புல்ரப்புன் கோட்டிப் புலவ ரிடைப்புக்குக் 
கல்லாக சொல்லுங் son” நாலடியார். 

5, ஈதம் உருவத்தைச் கண்டு அஞ்சியிருப்பாரை,க் தம் சொல்லால் 

,சம்.௮: அறியாமையைக் தாமே வெளிப்படுத்தி அவ்வச்ச,தரைப் போக்கு. 

சென்றார்.” —a, Gan rt. 

31%
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“கல்வி பயில்வ;தற்கும் ஆகூழ் வேண்டுமாகலின் gs கல்லாதாரைக் 
* கற்பன ஷழற்றா ' சென்னும், அக் கல்வியதிவில்லார் சொல்வ இறவாமை 
யாற் * கல்விக் கழக,த் சங்கா,த்த” லென்னும், அவர் வாடடக்க மூளசாக 
வேண்டுமா;தலின் * ஓற்கமின் ” றென்றும், அவர் கல்விபயிலா,ச இழுிவபற்றி' 
“ஊத்தை வா" யென்னும், நெடும்பகல் கற்க வருந் தாமையான் * வல்லூறு * 
என்னும், அவை உவமைமுகத்தா் காட்டுவார் * மாபறவை புல்லுரு வஞ் 
சுவ போல அஞ்சன்மின் * என்௮ங் கூறினார்.” வி. கோ. ச. 

“கற்றார்முன் கல்லாதார் உசையாட எழல், மாபறலைமூன் புல்லுருத் 
தோன்றலை நிகர்க்கும் ; பெரும்பான்மையுங் கற்றார். மெலியவுடலையம், கல் 
லாதார் வவியவுடலையு மூடையவசாதவின் கல்விக் கழகம் கல்லாதார் வல் 
லுருவுக் கஞ்சும் என்பதாம்.” சி. ழ. 

“கல்வியாலன்றி நீரால் வாய் புணிசப்படா,து என்பார் கல்லார் 
வாயை *: ஊத்தை வாய் '” எனவும், அவர்கள் ௪.ற்றோர் சபையில் வாயைத் 
'இறச்ல் தோற்றத்சாலுள்ள மதிப்புக் கெட்டு அவமஇப்படைவார் '* 
எனவுங் கூறினர். a. Ow. 

  

“sdergat Cusg சொற்கள் இறந்த பொருள் சாராமையால் 
அவை சொல்லு,தலல்ல வென்பார் *அங்கா.த்த'லென்றும், கல்லி பயிலாச 
இழிவு தோன்.ற வாயென்றமட்டி லமையாமல் eer, feng’ என அடை 
கொடுத்து ““ஊ.த்தைவா”யென்னம், நித்இிரையையும், சக,த்தையும், வேண் 
டாமல் சல்லி பயின்றோர் போலா, அவ்விரண்டையும் வேண்டிச் செய்து 
கொண்டோரசாதலால் அவருடம்பை அவர் கூற்றாக *வல்லுரு என்றுங் 

கூறினர்.” கோ. இ. 

“புல்லுரு என்பது கம்பு இனை முதலியன விளைர்து கதர் முற்றிய 
கொல்லைகளில், விலங்குகளும், பறவைகளும், ** யாரோ ஒரு காவற்காரன் 
சையிற் கொம்பு வைத்திருக்கிறான்”? என்று கிணத்து அஞ்சும்படியாக, 
அச் கொல்லைக்காசர்கள் புல்லினாற் செய். துவைக்கும் உருவம். விலங்கு 
களும் பறவைகளும் அவ்வுருவச்தின் உண்மையை அதிர்துகொண்டால், 
எப்படி அவைகள் அஞ்சா.அ செல்லுமோ அதைப் போலக் சல்லா,சுவர்சள் 
தங்கள் வாய்திறர்.ஐ பேசுவதளுல் தங்கள்பா.ற் கல்லி ஈலமில்லை யென்ப 
தைக் காட்டிக் கொள்ன்றார்களாதலின், ம.ற்.றவர்கள் *இவர்கள் எவரோ 
கற்றவர்கள் போவிருக்இறது' என்று கீனை,த்.து. அச்சப்படாமல் ஈடப்பார் 
கள் என்க. ஆகவே, கல்லாதவர்கள் பேசுவ. தம்மிடத்இிஜ் கல்வியில்லை 
யென்பதைச் காட்டி எ.இிரிவிருப்பவர்களை * அச்சப்படாதிருங்கள் ”” எண்ணு 
கூறுவது போலிருச்றது என்றார்.” இள. 

* உடலின் இறுமைகண் டொண்புலவர் கல்விக் 
கடலின் பெருமை கடவார்-.-மடவரால். 
சண்ணளவாய் நின்றதோ காணுங் கதிசொளிசான் 
விண்ணளவா யி.ந்றோ விளம்பு '" 

என்னும் நன்னெறிச் செய்யுளின் கருத்து இச்செய்யுளில் எ.திர்முகத்தால் 
விளக்கப்பட்டமை காண்க,
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குற்படை 4 விணேயாலணையம் பெயர், கற்பதின். காரணம் என்னும். 
பொருள தாய். ஊழ். என்பதோடு இழுபபயசொட்டுப் பண்புத்தொகை 
பயிற்று.” --ஊ. பு. சே. 

  

“api - cpa வேண்டிய தூல்களைக் கற்றற்குரிய. * கற்பன ” 
ெண்பதவரிற்றில் மேர்ச்சிப் பொருள் பயக்கும் கான்கனுருபு தொக்க.த.!” 

_ —af. Gam. a. 

    

உகற்பண - கற்கப்படுவன ; அவை தற் கருக்துக்கள், இந்தாலாடிறி 
பர் முமா குருபா அடிகள் இக்தூன் மூழுனம் கல்வியைப் பன்மையாகவே 
க றாகன்மார்.... * ஈசங்கத்ற.. விற்பார், * கற்றதெல்லாம் *,  * எத்.அணைய 
"வஹா இ.4பரட்டார் கல்லி ”, * வருக்இ.க் சாங் கந்றன ”, * கெடும் பகத் 

MD Hoorn, gargs’, * எக்துணையவாயினுல் கல்வி? 
மூ இர் செர்யட்கு மூன்ணும், “கல்வி......சேரா *, * கற்றன கல்லார் 

விமட்டி" என்று பின்னும் வருகல் காண்க." இள 

   

      

    
  

  

   
முறைமை - அது செய்த முறை தவறாது வரும் விணைக் 

ப் படண்பானு பெயசாம்?” கோ. ஓ. 

“ பாலர் கழீஇப் பலரா Crore A zor 
வாவிதாம் பக்க மிருக்தைக் இருள்௪ 
Canon snide குறினும் புகலொல்லா 
ப்நாலா வுடம்பிற் கறிவு 

வண்ணம் நாலடியார்ச் செய்யுளான் ஆகூழினலன்.றிக் கல்வியதி Cousens) 
வன்பு து பெறப்படும். 

  

  வற்றர் -- ௨௮" என்ற சனி விணையினின்அம் 4 உற்னூர் '* என்ற 
வினை ப்கொண்றினது போல, அற” என்ற கணிவினையிணின்றும் “அற். 

ஈஉவிணை தோன்றிற்று. சி. yp. 
   

    

மகந்தாங்கு 
& கமகம்--* கழகமென்பது கல்வி, ரூ.௮, ஆபசம், மல் இவை 
கரைக்குப் பெபசாயினும் கல்லி எண்ணும் அடைபால் புலவர் 

Bus 51.” கோ. இ. 

  

ஆங்கு ப அசைகிலை 

  

ஓங்கமில் நாத்ஜைஙா யங்காத்தல் : 

தொழிற் பெயர்; PIG - UGA, Hd ~ புடை பெயர்ச்சி 
கட சக்த, குற்றியலுகரம் ஆசலால் vergAhyis #65.” 

கோ. இ. 

  

க்கும் உாரணமாமிருப்பு 5 

  

கம், அல்லது வெட்கம். ஓல் 
௪. பூ. 
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இன்று இன்றி என்ற எதிர்மறை வினையெச்சத்தின் இரிபு."” 
--ஊ. பு. செ. 

ஊத்தைவாய்---* அருவருக்குஞ் சொற்கள் கதோன்னு தற்கு இட 
மாதகல் பத்தி * ஊத்தைவா'யென்றார்."” அ. க. 

* தூய்மையற்ற வாய் ; பயனற்ற சொற்களைக் கூறும் வாயென்ப 
பொருள்.” ௨, வே. சா. 

அங்காத்தல்--அங்கா - பகுத. : 
“அங்காத்தல் என்பதன் குறிப்புக் கொண்டு ௮,க.ற்குக் க,ற்றாசொரு 

வர் பேசும்பொழுது அவைச்கண் இடையிடையே வாய்.இறந்து பேசுதல் 
என்னு பொருள் கூறுப. முதலிய எனப்பட்டவை க.ற்றார்போத் காட் 
டிக்.கொள்ளும் உடம் புனைவு முதவியவ.ற்றை.'” ஒள. 
மற்றுத்தம் வல்லூரு அத்சன்மின் என்பவே: 

வல்லுநு--வன்மை-(-உர௬--வல்லுரு. 
“உருவின் மிச்சதா ர௬டம்பஅ பெ௮,சலுமரி? (சவகசிந்தாமணி.) 

என்ப ஆகலான் எழினலம் வாய்க்,க உருவமும் பயனுடைத்தே எனினும் 
தூலறிவு இல்வழிச் சிறப்பின்றென்ப தாம். 

என்ப--* ஏன்ன பன்மையாற் கூறினமையின் அங்கா.த்,கல் மூ,தவியன. 
என்னு பல வினைமுதல்கள் வருவிக்கப்பட்டன."” —@en. 

“புல்லர்கள் பேசும்போ.௮ காம் அடங்கியிரரமல் இடையிடையே பல. 
முறை பேசலால் அவர் பேசுதல் பலவாயிந்து."” கோ. ௫. 
மாபறவை புலீஹரு வத்சுவபோல் : 

மாபறவை--* இல பிசதிகளில் * மாப்பறவை ' என்றிருக்கின்.ற.அ.!” 
சி. வைடதா. 

*அஃறிணை யும்மைத் தொகசையா,கலால், இவ்வாறு பன்மையீறு 
பெருதும், மாபறவைகளெனப் பன்மையீ௮ பெற்றும் வரும்” கோ. ஸ்.   

“உம்மைத் தொகையா தலாற் பகரஞ் சந் இயாலிசட்டியா து நின்றது." 
சி. ஐ. 

புல்லுரு--மூன்றாம் வேற்றுமை யுருபும் பயனும் உடன் றொக்க 
தொகை, 

  

புல்லுருனாவ௮, தாணியங்களைச் இதையாமல் மிருகங்களும் பற 
வைகளும் பார்.த்.தூப் பயந்தோடும்படி. புல்லாற் செய்.து வைக்கப்படும் 
urea” அ. கூ. 

“கொல்லா வம்புஞ் சமர்க்கள,த்.திற் குனியா வில்லுங் கொண்டு நிற் 
கும் புல்லாடவனே.”” திருவருணைக்கலம்பகம். 

இச௫னைச் * சோளக் கொல்லைப் பொம்மை '” என்பர். 

இ௮. தற்குறிப்பேற்றவணி. இதற்கு உவமையணி யங்கம் '” 
வி. கோ. து.
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The ceaseless chattering, in the learned assembly, 
of the coarse lips of those who were not destined to 
learning, tells us not to fear their otherwise powerful 
uppearance, as the beasts and birds fear a figure of 
straw. —H S. 

That a person not learned in the sciences, should 
audaciously open his impure mouth in the assembly of 
the wise, seems as if he would-tell his audience not to 
fear his stout appearance, like the birds frightened by 
scare-crows of grass. —C. M. 

The shameless foul utterance in a learned assem- 
bly by those debarred by fate from all learning, merely 
serves to dissipate fear caused by their formidable 
figure—the fear that birds have when they look ata 
scare-crow- —T. B. K.
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es, கல்விநலன் அறிவுடையார்க்கே 

போக்கறு கல்வி புலமிக்கார் பாலன் 19 

மீக்கொ ணகையினார் வாய்ச்சேரர--தரக்கணங்கும் 
ஆணவாம் பெண்மை யுடைதக்தெனினும் பெண்ணலம் 

பேடு கொளப்படுவ இல். 

1. போக்கு - (பொருட் செல்வத்தைப்யோன்.௮) இழத் 
தல், அனு - அற்ற, கல்வி - கல்விகள், புலம் - அறிவில், மிக்கார் 
பால் - சிறந்தாரிடத்அ, அண்தி - அல்லாமல், மீக்கொள் - மேற் 
கொண்டொழுகும், ஈகையினார்வாய் - ககையாடலை யுடையரர் 
மாட்டு, சேரா. - சேர்ந்து பயன்படாவாம் 7 (அஃதெ.துபோல 
வெனின்), தாக்கணங்கும் - மோகனியும், ஆண் - ஆண் தண் 
மையை, அவர(ஷம் - விரும்புதற்கு ஏதுவாகிய, பெண்மை - 
பெண்ணின் தன்மையாகய மனிப்பேரழகினை, உடைத்து - 
(பெண்ஷெருத்தி) உடையவள் (௮௪), எனினும் '- (இருக்காள்) 
யினும், பெண்ணலம் - அப் பெண்ணின்மாட்டுத் அய்க்கப் 
பெறும் இன்பத்தை, பேடு - ணும் பெண்ணுமல்லாத), 
பேடொண்று, கொளப்படுவது - அய்த்துப் பெறுவது, இல் - 
இல்லையாயினற் போலாம். 

2. தாக்கணங்கும்  ஆணவாம் பெண்மை பெண் உடைத்தெனினும். 
(அப் பெண்) கலம் பேற கொளப்படுவதில் ; போக்கறு கல்வி புலமிக்கார் 
பால் ௮ண்றி ககை மீக்கொளீஇயினர் வாய்ச்சேமா. 

  

3. நுண்ணறிவினோர்க்கே கல்வி பயன்படும். 

4... “சல்லாதா ஜெொட்பங் கழியான் ஞுயிணுல் 
கொள்ளா சறிவுடை யார்.” ததன். 

“அவ்விய மில்லா ரறத்தா அரைக்குங்கால் 
செல்விய ரல்லார் செவிகொடுத்.துங் கேட்லரர் 

  

கவ்விச்கோ நின்னுங் குணுங்கர்கரய் wm ier Noir 
செவ்வி கொளதேற்று தாங்கு." நாலடியார். 

5. அறிவுடையாருச்கே கல்வி வன்மை உண்டாகும் என்பது 

  

கரு.த்.௮.  கற்பிக்கப்படாதாருள் ஒருவளுக அறிலில்லான் * எமை * எண் 
னும் பெயராற் கூறப்படுதல் காண்க. ௨. வே. சா. 

“இன்ற அறிவும் அருளும் உடைய பெரியா ரெல்லாரும் மிக wipes 
ஆசாய்க்து காட்டிய சல்விப் பொருளை அவரைப்போலவே மிச அமைந்து 
கோச்கமும் ஆம்க்க கருத்அம் உடையாராய் மற்றவரின் செஞ்சம் செல் 
ஒ.தலன்தறிப் பெருர்சன்மை பொருக்கதில் மற்பாசாகவிஞல் அப் பெருக் 
'தன்மை வாயாது விளையாட்டிற் பொழுது கழிக்கும் வீணர்களிடம் அச் 
கல்விப் பொருள்கள் சேரா என்றார்.” —@en.
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* மற்ஜையின்பர் தோன்றி அழி.கல்போலக் கல்வியாலாய இன்பங் 
சொன்றி யழியா தென்பார். போக்க கல்வி ? எனவும், அல்வின்பன் 
கற்றோரிடத்துப் பயன்படும் அன்றி மற்றையோரிடத்அுப் பயன்படா. 
என்பார், * பெண்ணவம் பேடு கொளப்படுவ;இில் ” எனவுல் Boot.” 

  

      

தி. சு. செ. 
போக்கறு கல்வி : 

போக்கறு-,* போக்கு - ஒழியத்தக்கஅ, அன குற்றம்.” இள. 

* போக்கு :- கொழிலாகு பெயர் ; இணித் சன்னே மிக வருத்தியுட் 
கொண்ட மன த்தினின்௮ம் போய்விடு,தலி.ற் போக்கென்றா ரெணிஸம் 
அமையும்." வ. கேட சு. 

“போக்கு - எச் சாரியை பெற்று நின்ற போ்கென்னு மு;தணிலை 
ரிக்க சொழித்பெயர், கழியவேண்டிய மு.ற்.ஐ.ச்.துக் கானமையால் சொழி 

லாகுபெயரென்க.” —Gar. @. 

“போக்கு - வீணையடி.ப் பகுபதப் பொருட்பெயர். போகும் தொழிவி 
ளூம் பெறப்படு மிழத்தல் * போக்கு ' எனப்பட்டது.” சி. ழ. 

மேல், உரையில் போக்கு என்பதற்குப் * பொருட் செல்வத்தைப் 
போன்னு இழத்சல் "” என உரைத்தது, “*னவப்புழிக் கோட்படா வாய்,ச் 
சியிற் கேடில்லை மிக்க சிறப்பின் அசசர் செறின் வல்வார்"” என்ற நாலடி 
யார் கருச்சையொட்டி எனக் கொள்க. 

கல்வி--சல்விகள். பன்மையாகக் கொண்டுரைத்தமைக்கு, மேல் 
௨௬ஆம் செய்யுளில் * கற்பன '” என்பதற்னாக் கொடு,த்,த குறிப்புக்களை 
சோக்கா. . 

மீக்கொணகையினா£ வாய்ச் சேரா : 

மீக்கொள் நகையினுர்வாய்--* மீச்கொள் ஈகை - மேலேறிய ஈகை : 
அல்ல ஈசையை மீக்கொள்வார் எனப் பிரித்துக் கூட்டினுங் கூட்டலாம். 
லை - மு.தனிலைத் தொழிற் பெயர். வாய் - ஏழனுருபு.!? --ஊ. பு. சே. 

“மிக்கொணகையினார் - இது வடதூன் முடிபு; இகனை “ஈகை 
மீக்கொள்வார்'” என முன்பின்னாக நித்தி விகுதி பிரித்துக் கூட்டிச் 
சமிம் முடி.பாக்கி யுசைத்தாம்."” ௨. கோ. ச, 

“ரகையினார்-ஸிஷ்ருர் விளையாட்டுத் சன்மையுடையவரை ** --இள.. 

ஈகையினு ரென்று கற்றவிழ் கருத்தைச் செலுச் தாமல் ஈகை,ச்அ 
வீண்பொழு.து போக்குவாரை.!” ௨. வே. சா. 

மநகையினார் - பிரபுக்கள் ; ஈகை - ஒளி, ஒனியாவது ,காநுள சாய 
சாலத்து அதிகாரம், செல்வம், ஈன்குமதிப்பு முசவியவைகளாலே மேம் 
பட்டு, விளங்குகலுடைமை,'” அ. த.
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தாக்கணங்கும் ஆணவாம் பெண்மை யுடைத்தெனினும் : 
தாக்கணங்கு--இதற்கு * அழடிற் இறந்த இலக்குமி?” என்று 

பொருள்கொண்டு, “4 குமரியைச் குமரி கூடி இன்பம் பெ௮கல் கூடாமை 
யின் இலக்குமியுக் சான் ஆடவனாகப் பிறக், கூடி. இன்பம் பெற விரும்பும் 
அத்துணைச் இறெப்புடைய தென்பது '* என உரைக்கார் ௮. குமாரசாமிப் 
புலவர். 

“தாக்கணங்கு மாணவாம் !” என்பதற்குத் இருமகளின மாட்டி 
மையை யடையதாகிய வெனவும், இருமகளும் அவாம் மாண்பெண்மை 
யெனவும், பொருள் கூறலாம்.” சி. வை. தா. 

“.தாக்கணங்கு - காமகெறியால் இண்டி உயிர் கொள்ளும் தெய்வப் 
பெண். இலக்குமி என். பொருள் கொள்வாருமூண்டு. ௮,த் தெய்வப் 
பெண்ணும் தன் செயல்விட்டுக் சாமங் கொள்ளும் அழகென்ப3; போல, 
இலக்குமி என்றதிற் பொருள் அவ்வாறு இறவாமையால் ௮&௮! உசையன் 
தென்க. — Gan. @. 

“ தாக்கணங்கு - காமகெறியால் ஆடவரசைத் Bony வருத்துவ 

  

தோர் தெய்வம். இதனை யுலக வழக்கில் மோ௫ினிப் பசாசம் என்பர். 
கோக்கனொ ஹேக்கெதிர் கோக்கு மூக்கணங்கு, தானைக்கொண் டன்ன 

துடைத்து” எனச் திருக்குறளினும், “ மூப்புடை மு.துமைய தாக்கணங் 
Saw” cer மணிமேகலையிஞம், இச்சொல் பயின்வவருதல் காண்க. 
“தாச்கணங்கும் ' என்னும் உம்மை உயர்வுஹெப்புப் பொருள,அ. 

— வி. கேச 

“தாக்கு அணங்கும் பெண்மை எனன செர்த்.து; வினை ச்கொகை 
யாகச் கொண்டு தாக்க வருச்.அகன்.ற பெண்மைக் தன்மை என்று உரை 
கூறுக. _ இள. 

  

இவ்வா௮சைத்அ * ஆண் அவாம் '” என்பதையும் அப்பெண்மையடன் 
கூட்டி வினைத்தொகையாக்கி யுசைக்கும் உரை இறவாமை காண்க; 

ஆண் அவாம்--* அண்மை - ஆளுர் தன்மை; பெண்மை - கட் 
புலனாம் அமை.இத்தன்மை ”” என்பர் ஆரியர் நச்சினச்க்கினியர். 

“மிசப் பேழகுவாய்க்த மோ௫ினிச் தெய்வமும் சனாது பெண் தன் 
மையை யடைவததற்கு விரும்புமா௮!: செய்யவல்ல ௪ நிபேசழகுடைய பெண் 
கள் என்பார், ₹* சாச்கணங்கு மாணவாம் பெண்மை யுடைக்தெனினும் ** 
என்றார். இக் கருத்தினைப், “ பெண்டிரு மாண்மை வெஃகும் பேது: 
முலையிஞனளை ** என்னுஞ் சிநீதாமணிச் செய்யளடியிற் காண்ட உயர்வு 
நவிற்சியணிபற்றி யிங்கனங் கூறினார். அவாம் - அவாவும் எனற்பால.து 
1 அவாம் * என நின்.ற.அ. '” வி. கோ. து. 

இண் அவாம் என்பது இடச்சாடக்கல் ; பவ்வீ என்பது Cure” 
ஏ. எஸ். ஜெ.
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உடைத்து“ டுர்வினே சன் எழுவாயாகிய பெண் ores eyo 

வலாதெணிலும், பெண்மகளது கட்புலஸளும் அமைத் ,சன்மைபற்றி ௮௯ 

றிணை விணைகொ! முடித்தாரென்க.. இது இறப்பின் உயர்திணை யஃ 

நிணையாய் வர். இணைவமுவமைதி. ”* வி. கோ. சூ. 

(பெண்ணலம் போடு கோளப்படுவதில் : 

Qriciv onavin-— ஒரு பெண்ணைப் பிறர் கண்டவுடன் விரும்பச் செய் 
ஜசலரீல், அச்சிறப்புக் கருதி அதனை விணைமுதலாக்கிக் 

m. SIeoi.” . —Gar. @. 

“பெண் - ஆடவர் முதலாயினாசாற் பேணப்படுதலிற் பெண்ணெ 
ஈ௱சணக் குறியாயிற் றென்பர் வெர். கலம் என்பது. காமச் செவ்வியு 

மாம். வி. கோ. சு. 

  

    ல் ey pe 

வக் 

  

  

“டுபடு, மிச்ச அமகுடைய பெண்ணைப் போன்ற தோற்றம் உடைய 

Bion பெண்ணால் வரும் இன்பத்தைத் தரும் இயல்புடையதன்௮ 
roi sig.” ௨, வே. சா.    

Inexhaustible learning is attainable only by those 

who excel in observation; not by those who smile in 

viin sclf-conceit- Though a woman possess charms 

which Lachmi might envy, they cannot be enjoyed by 

wn Hermaphrodite. —H.S. 

Knowledge that can never be lost belong only to 

porsons endowed with vast intellectual powers ; but it 

will never be the portion of the frivolous who indulge 

in exeessive laughter. The hermaphrodite cannot 

onjoy the charms of a damsel, though she be so beauti- 

ful, ns to induce even the goddess of beauty to sigh for 

manhood. டு. நம. 

Inperishable learning is attainable only by the 

intelligent ; not by those who exult in vain-glorious 

lnughter. ‘Though a woman possesses charms which 

oven Lakshmi (the Goddess of Beauty) might envy, 

they cannot be enjoyed by an hermaphrodite. 
ரி, ற். ந,
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௨௫. கல்லார்க்கு அறமுரைத்தல் 

கற்றன கல்லார் செவிமாட்டிக் கையு நூஉங் 

சூற்றக் தமதே பிறிதன்று-- முற்றுணர்க்துக் 

தாமவர் தன்மை யுணராதார் தம்முணரா 

ஏதிலரை கோவ தெவன். 

1. கற்றன - (தம்மால் வருந்திக் கற்.றணரப்பட்ட) நாற் 
பொருள்களை, கல்லார் - (கல்வி யறிவில்லா): மூடர்களுடைய, 

செவி - காதுகளில், மாட்டி. - வற்பு௮ுத்தி நுழைத்த, (அதன் 
பயனாக அவரால்), கை உறா£உம் - இறுமை யடைதற்குக் காரண 

மாகிய, சூற்றம் - பிழை, தமதே - (செய்யும் வினையின் பயனை 
ஓரா. அறிவின்மை பூண்ட) தம்மால் விளைந்ததே, பிறிதன் ௮ - 
பிறரொருவரால் விளைக்தது ௮ன்று7 முற்றுணர்ந்தும் - எல்லாம் 

தெரிக்திருக் அம், தாம் - (கற்றறிக்த) தாம், அவர் - (கல்லார் ஆகிய) 
அம் மூடர்களுடைய, தன்மை-(மூ.ட.) இயற்கையை, உணராதார் - 

அறிக்துகொள்ளும் ஆற்றலில்லாதஇவர்,தம் - (கற்றன புகட்டும்) 
தம்மை, உணரா - அறிந்து மதியாத, ஏதிலரை - (அம் மூடரை 
யுள்ளிட்ட) அயலாரை, கோவது - கொக்து கொள்வஅ, எவண் - 
எதனாலோ ₹ 

9. கல்லார் செவி கற்றன மாட்டிக் கையுதூஉங் குற்றம் தமதே 
பிறிது அண்று ; தாம் முற்றும் உணர்ந்தும், அவர் தன்மை யுணராதார், 
தம்முணரா ஏதிலமை எவன் கோவது ? : 

8. கற்கும் தகுதியுடைமை யறிந்தே கல்வி புகட்டல் 

வேண்டும். i. 

4. தாணாதாற் காட்டுவான் ரூன்காணான் காணாதான் 
கண்டானாச் தான்கண்ட our.” தள். 

“அருளி னறமூரைக்கு மன்புடையார் வாய்ச்சொல் 
பொருளாகக் கொள்வர் புலவர்--பொருளல்லா 
ஏழை யதனை யிகழ்ச் அரைக்கும் பா.ற்கூழை 
மூழை சுவையுணரா srg.” நாலடியார். 

் மிக்க 
சனம் பொதிந்த மூல்விரித்துக் காட்டின் Sipser 
மனம்புரிந்,ச வாறே மிகும். நாலடியார். 

 யாதொர் புக் தியை 

யறிவிலார்ச் குரைப்பவர் அவரிற் பேதையோர். ”” 
.. கந்தபுராணம். 

5, 'ஈவடதூலாருள்ளே வாரு? என்பவரும் நீதிரத்தினம் என்னும் 
மூவிலே, *: நூற்றுக் கணக்கான வேறு துக்கங்களைச் shane தருக. 
மூடர்ச் குபதேரித்தலை மாத்திரம் என் சலையிலே எழுதாதே, எழுதாகே!"" 
என்ன வேண்டினர் பிரமதேனனை."” ் ௮. த,
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“தரம் கற்ற நூற்பொருள்களை த் தமது தன்மையை யதியும் அறிவில் 

லார்க்குக் கற்பித்தல் குற்றம். என்பார் பிரிரீலேப் பொருளில் ஓந்த ஏ? 
sig * குற்றக் அமதே பிறிதன்னு * எனலும், முழுும் அறிக்க சாம், அவர.த. 
'சன்மையை யறியரமையால் வரும் அவமதப்புத் தமது குற்றத் தால் வந்த 

தெனச் கர௫.இ யடங்கல்வேண்டும் என்பார், * ஏதிலார் கோவதெவன் * 

எனவுங் கூறினார். '” தி.ச. கெ. 

ஈஞூடர் இறழ் இவ்வளவென்௮ தெரிர்துகொள்ள மாட்டாமல் ழ் 
பொருள்களை அவர்களுக்குச் சொல்லுறவர் ௮ம் மூடசால் அவமதிக்கப் 

படுவார்ச ளாதலால், ௮.த இவர்கள் குற்றமேயாம் என்றபடி.” 
--ஊ. பூ, செ. 

எஈன்றாய்ப் படித் எல்லாக் தெரிக்திருக் துங் கூட, தம் அறிவுரை 
களை அம் மூடர்கள் ஏற்றுச் கொள்வார்கள் அல்லது ஏற்றுக் கொள்ள. 
மாட்டார்கள். என்னு அறிர்துகொள்ளாமற்போனால், gid மூடர்கள் 
எவ்வாறு * இவர்கள் படித்தவர்கள், ஆதலால் இவர்களுக்கு மதிப்புக் 
கொடுக். இவர்கள் mb அறிவுரைகளை ஏற்றுச் கொள்ளல் வேண்டும் '” 
என்ன தெரிக் கொள்வார்கள் என்பது இசன் உட்கோள். '” --இள. 

கற்றன கல்லார் செவிமாட்டிக் கையுநூஉங் குற்றம் : 

கற்றன... செயப்பாட்டு வினைப்பொருண்மையில் வந்த பலவின் 
படச்க்கை யிறக்தகால விணேயாவணையும் பெயர். ** வி. கோ. ச. 

கல்லார்-.ஈ சல்லார் என உயர்திணைப் பொருளாகக் கூறிப் பின்னர், 
“பிறிது” என அஃறிணைப் பொருளாகச் கூறியது செறவின்சண் வச்ச 
,கணைவழுவமை.இ. தி.சு. Gs. 

செவிமாட்டி--* செல்லத்தக்க ஈல்வழியிலே விடாமைபற்றி * மாட்டி. * 

  

என்றார். "” அ. த. 

“மாட்டி” - “செவி கொடாதிறுக்கையில் பொ.துமையோடும் வவி 
யச் சொல்லி.” மோ. வே. 

“ செவிமாட்டி - செவிமாட்டுதலால் ; மாட்டி. என்பதன் சொல்லாற் 

றல் தம்முடைய அறிவுதூற், பொருளே ௮ம். மூடர்கள் விரும்பாசாகவும், 
அவர்கள் விரும்பவில்லை என்பதை,ச் காமும் தெரிக்இருர்அம், வேண்டு 
மென்றே வலிர்து அறிவு௮ு,த்.த,சலை விளக்கத்து.” —@en. 

“மாட்டி என்னும் சொல்லாந்றலால் மூடர் கேட்பதற்கு இணங்கா 
மையும், கற்றோர் அவசை இணக்கெமையும் கோன் அன்ற. *” 

கோ. ௫. 

*செலிமாட்டி ”, “ கையுவூஉம் '” என்ற. தொடர்மொழிவினை செவி 
பிற் சொல்லி, சையிற் பெறப்படும் என்னும் பொருள்பட கின்றன. ”” 

சிடு; 

“ Give not that which is holy unto the dogs, neither cust ye 
your pearls before swine, lest they trample them under their feet, 
and turn again and rend you.” (St. Mathew)
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கையுறாஉம் - * கை - சிறுமை ; அதனை யுறு,தலாவத: காம் ௮வராண் 

அவமதிக்கப்படுதல்."” வி. கோ. தூ. 

கையுதாஉம் - * அவசால் அவமதிக்கப்படுவ.தாகய."' —8&. ip. 

முற்றுணர்ந்துந் தாமவர் தன்மையுணராதார் : 
முந்றுணர்ந்தும்--4 முற்தும் எணற்பால வும்மை Sars gan Cape 

௧௮; * உணர்ந்தும்" இதன்கண் உம்மை எதிர்மறை, ””  --ஸி. கோ. சூ. 

“ புல்லவையுட் பொச்சாக் அஞ் சொல்லற்க, ஈல்லவையு, ணன்கு செலச் 

சொல்லு வார்” எண்ற திருக்குறள் முடிபும், * வெள்ளேக் கோட்டியும் விச 

இனி லொழிமின் '” என்ற சிலப்பதிகார முடிபும் போன்ற .நான்முடி.புகளை 

ஈன்குணர்க் தவர்." தட்சு. 

  

தாமவர் தன்மை யுணராதார்-* தாமவர் தன்மை புணசாமையாவா 
தாம் 8ீ.திகளைச் சொல்லக் கோபிப்ப ரென்றறியாமையாம். '” 

பவ. கோ. த. 
தம்ழணரா ஏதிலரை நோவதெவன் : 

தல்ழணரா-. அவச் தம்மை யுணசாமையாவஅ இவர் ஈமக்கு ௨௮௫ 
கூறவோ சென்றதியாமையாம். " வி. கோ. த. 

“தல்லாத சாம் பணிக்துகடக்குங் கல்விப்பெருமையுடையாசென 

வம், மக்கு உ௮,தி மொழிகளைச் கூ. பவரெனவும் அறியாமை. "' --கோ. ௫. 

ஏதிலர் கம்மோடு தொடர்பு௮கற்கு ஏதொரு ஏறவுமில்லா தவர் ; 

அவர் பிறர். '* —@en. 

“இது. வடசொல் SratGugs ,சணித்தமிழ்ச் செய்யளாதல் 

காண்க. '” 7. கோ. சூ. 

  

If learned men incur disrespect, while” forcing ins- 

truction into the ears of the ignorant, the fault is their 

own. If with all their knowledge they do not know 

their neighbours’ qualities, why should they be hurt at 

these ignorant neighbours for not knowing their merits? 
—H.S. 

The fault of subjecting one’s self to the contempt 

of the ignorant by driving into their ears what one has 

learnt, is his own fault; it is not another’s. Why 

should he who knows everything feel pain when ano- 

ther does not appreciate his worth, although he himself 

did not discover their character. —C. M. 

Tf learned men force instruction into the ears of 

the ignorant and thereby incur disrespect, the fault is 

their own. Why blame others when with all their 

wide learning they know not the nature of those others ? 
மி, ந. ந.
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௨௬. மேன்மக்கள் பெருமை 

வேத்தவை காவார் மிகன்மக்கள் வேறுசிலர் 

காத்தது கொண்டாங் குவப்பெய்தார்--மாத்தகைய 

அந்தப் புரத்த.து பூஜை புறங்கடைய 

கந்துகொல் பூட்கைக் களிறு. 

1.  வேத்தவை - அரசவையை, கரவரர் - (இடுத்.த எதிர் 

சோகக்) காத்திரார், மிகன் மக்கள் - மேன்மக்கள், (எனினும் 
உரிய சிறப்புக்களை அடையப்பெற்று ம௫ழ்ந்திருப்பர்) ) வேறு 
சிலர் - (மேன்மக்களல்லராய) வேறு இல புன்மாக்கள், காத்து - 

(அரசவையைக்) காத்துக்டெக். அம், அதுகொண்டு - அதன் பய 

னக, உவப்பு - உளம௫ழ்ச்சியை, எய்தார் - அடையப்பெறுர் j 
மா - பெரும், தகைய - தரூ.இ வாய்ந்த, அந்தப்புரத்தது - அந்தப் 

புரத்தையே காத்துத்திரியு மியல்புடையத, பூஜை - பூனை, (யி 

pb அச்சமின்றி உணவுபெற்று மகிழும் பெருமையை ௮ஃ 
தடையமாட்டா.த) ; புறக்கடைய - கடைவாயில் (கடந்து 
உள்ளே செல்லாமல்) சிற்சூம் இயல்பினை யுடைய, கந்து - கட்டுத் 
,தறியை, கொல் - முறித்தழிக்கும், பூட்கை - வலிமை வாய்ந்த, 

களிறு - யானைகள்.  (இயினணும், அவை பரிக்துணவுமுதலிய 
அளிக்கப்பெற்று மஒழ்க்திருக்கும் பெருமையுடையன). 

2, பூஜை மாத்தகைய அத்தப்புரத்தது; கந்துகொல் பூட்கைக் 
களிறு புறங்கடைய 5 மிகன்மக்கள் வேத்தவை காவார் , வேறு சிலர் 

காத்து அதுகொசண்டு உவப்பெய்தார். 

3. கல்வியிற் சிறந்தோரைச் சீருஞ்சிநப்புந் தாமே தேடிச் 

சேன்றடையும். 

4... “மன்னனு மாசறக் கற்றோனுஞ் சர்.சாக்கின் 
மன்னணிற் கற்றோன் சறப்புடையன்."” ழதுமை. 

“பெசன்னணியும் வேர்.தர் புணேயாப் பெரும்சல்வி 
மன்னு மறிஞரைத்தா மற்றொல்லார்."” தன்னெறி. 

எ ஒருகுடிப் பிறந்த பல்லோ ருள்ளும் 
மு,த்தோன் வருக வென்னா தவருள் 
அறிவுடை யோனா றரகஞ் செல்லும்." புறநானூறு. 

5, “இழ முதல் 15 பாட்டுக்களால் அரசியல் கூறப்படும். அசண் 

முனை வாயிவில் கிற்கும் யானை போர்க்காலத்திற் போர் செய்தற்குப் பயன் 

மகம், அக்தப்புரச்திலுள்ள lor சோர்வறிர்து அங்குள்ள சிறக்க 

வணவகளைமட்டும் உண்பதற்கன்றி வேறெதற்கும் சிறிதும்பயன்படாமையும் 

போல, பெரியார் அசசனுக்கு அருகில் இராவிடிணும் தக்க சமயத்தித் பய 
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னளித்தலும் இறியோர் இடைவிடாமற் காத்திருக் அம் உண்டி முதலிய 
பயனைச் தாம் அடைதலன்றி யாதோர் உயர்வும் அடையாததோடு 
அவமதிப்பை அடைதலும் இங்கே அறி.கற்பாலன."” --௨, வே. ௪. 

“யானை புறங்கடை கிற்பினுஞ் றப்படையுமாவபோல மேலோராயி 
னோர் அசசவை யடையாசாயினுஞ் ஜெப்பெய்துவ செனவும், பூனை அக்தப் 
புரத்தின்கண்ணதே  யாயினுஞ் சிறப்படையாதவாவபோலக் ழழோராயி 
னோர் அரசவை யடைர் அஞ் சறப்பெய்காரெனவுங் கூட்டிக்கொள்ளக் டத் 
,தவின் இஃது எ.திர்கிரனிறைப் பொருள்கோள்.” வி. கோ. சூ. 

இச் செய்புளான், வலிய யானையானது வீட்டிற்குப் புறக்இிணிற்ப 
தாயினும் ௮சசன் மனையோ டர்தப்புரத்து வாசம்பண்ணும் பூனையினுஞ் 
சிறப்புடைய தபோல, மேலோர் ௮ரச சபையைக் காவாசாயிணு மசணைக் 
சாக்கு மெளியவரினுஞ் சறெப்புடையரென மேன்மக்கள் சறப்புணர்,த்தப் 

பட்டது.” சி. வை. தா. 
*: கற்றறிவுடையார் ௮சசசபையைக் காவாதிருப்பினும் அவரா லுப 

சரிம்சப்படுவார் என்பதையும், அவ்வறிவில்லார் காத்திருப்பினும் அவரா 
லுபசரிக்சப்படார் என்பதையும் உவமைமுகத்சால் விளக்னெர்,”” 

தி.சு. மே. 

பண்டெல்லாம், கற்றோர், கமக்குப் பெருமையாகச் கொண்டவை 
அரசரை யணுகி அவரால் ஈன்குமதிக்கப்பட்டு அரசவையில் இரு,த்தலையும் 
அளவிறச்.த பரிசில்களைப் பெறு, தலை:புமேயாம். இ௫்கானிலும் கல்வியிற் 
சிறந்த புலவர்களை த் தேர்ர்அு பட்டம் மு,கவிய இறப்பையணித்து அரசர்கள் 
பெருமைப்படு த்.அ.தலை எக்காட்டிலும் காண்கின்றோம். 

  

'வேத்தவை காவார் மீகன்மக்கள் : . 

Gasgona— Carbs + gore ; or gens Caré@ வவித்தல் விகாசம் 
பெற்றது. Cabs விகுதி பெறாக ஆண்பாற் பெயர்; ஈம்பி, ஆடுக) 
விடலை, கோ, வேள் என்பனபோல.!” வி. கோ. சூ. 

வேத்தவையினுங் கற்றாரவையினும் சலையிருக்கை பெறுதலே பெருஞ் 
சிறப்பாகச் கமிழ்மக்களாற் கருதப்பட்டு வந்தமை, 

“-தந்சை மகற்காற்று ஈன்றி யவையத்து 
முக்தி யிருப்பச் செயல்” 

என்னுச் தமிழ்மறையால் ஈன்கு விளங்கும். 
காவார்-- அரசனுடைய அவையில் இருந்தால்தான் பெருமை வரு மென்ன நினைத்து ௮ர்.த அசசவையைக் சரத தக்கொண்டிருச்சமாட்டார். (அதனால் அவர்க்கு வருக்சமென்பஅம் ஒன்றில்லை). *காவார்', காச்கது! எஸ் பன அசசனிடக்தில் அலுவல் பெருஇிருத்தலையுல் குறித்தன. அலுவலைச் “கரவார்', “காத்தது” என்னுஞ் சொற்களா,ற் கூதினார், அவ் வலுவல் அரச ணிடத்ததேயானாலும் காதி துக்டெப்பகாடிய இழிவை , புடையசேயாம் என், க்கு.” -- இள. 
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மிகன்மஃ்கள்--* கல்வியரிவொழுக்கங்களால் மிகுந்தவர். அங்கன 
மல்லாசாரை இடச்காடக்கி (வே௮ இலர்' என்றார்; மக்கள் - ஒருமையில் 
சொல் ; இதனை நிய பகுவசன மென்பர் வடஅலார்.'” --வி, கோ. சூ.    

“மக்கள் - மக - பகுதி, ௮ - தொகுத்தல், கள்-விகுதி; இல் விகுதி 

பகு.ரிப்பொறாள் விகுஇயில் வருதலின் பலர்பாவிலும் பலவின்பாவிலும் 
வரும்: சன்மை முன்னிலைகளில் வரின் இடவமுவமைதியாகக் கொள்க." 

க தி. சு. செ. 

“கல்வி அறிவு கேள்வி ஒழுக்கங்களால் மிகுர்.தவராசலால் மேலோரை 

மிகன்மக்க” ளென்றும், அவை யில்லாதா ரா,தலால் ழோரை *வேது சில! 
மென்றுங் கூறினர்.” கோ. இ. 

(பேறு சிலர் காத்ததுகொண்டாங் குவப்பெய்தார் : 
   

  

காத்ததுகொண்டு--காத்ததினாலும் என உரைப்பாரும் உளர். இல் 

வமைக்குக் * காத்தது ” விணைமு.தல் வினையைச் காரியத்தின்மே லேற்றிக் 
சடமும் இறந்தகால வினையாலணையும் பெயர். 

“சாத்து, அது, கொண்டு என்று பிரிக்கொமாம்.”” --சி. வை. தா. 

இங்கு--௮சை. ** அவ்விடத்து? என்று பொருள்கொள்ளினுமாம். 

உவப்பெய்தார்:-4 உகப்பெய்தார்'” எனப் பாடங்கொண்டு, உகப்பு- 
பர்வ; * உகப்பே யுயர்.தல் (தொல் - உறி - 8) ; சிலர் உசப்பெய்தார் '? 

wwii பொரறாள் குறித்தார் ௨. வே. சாமிநாத ஐயர். 

கைய அந்தப்புரத்தது பூஜை : 

மாத்தகைய- ௭ மிகவும் சம்பிரமக்தை யுடைய," * பெருஞ் சிறப் 
படைய © Cuber யுடைய,” * பெருமையை யுடைய" *பெருக் 
ச் மையையுடைய ”" என்னம் பொருளுரைச்சப்பட்டுள்ளன. 

  

அத்தன்புசத்தது--* இத வடசொல் ; அரசனது உரிமை மகளிரிருச் 
(கும் காவல்கொண்டதோரிடம்.'” வி. கோ. த. 

எழுற்சப்புரம் என்பது “உள் வீடு" என்னும் பொருள்படும். 
“gigi, qa? என்னும் ஆரிய மொழிகள் சேர்ந்து “அந்தப்புரம் '? 
என்னும் வடமொழி யாயின.” சி. ழ. 

அந்தப்புரம் எண்பது. பிறரெல்லாம் இட்டுதற்கு அரிதான வீட்டின் 

உள்ளறை ; ஆவது பெண்மக்கள் இருப்பிடம் ; ds எல்லாரும் இட்டு 

Abe அறாமையான அசசவைக்கு உவமையாக வந்தத.” —@en, 

Les பூனை. உருவிலும் இயல்பிலும் ஒன்றுக்கொன்று கேர் 
மாரன் இரண்டு. உயிர்களைக் கல்வியிற் சறட்தோசையும் றவாசோரையும் 
இுறிக்க எலு்துச்கொண்ட ஆசிரியர் திறம் வியக்க.ற்பாற் ௮. 

புறங்கடைய கந்துகொல் பூட்கைக் களிறு : 

புறகிகடைய--இடமடியாகம் பிறந்த குறிப்பு வினைமுஹ்.௮-
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எபுறங்கடைய என்னுக் குறிப்புமு.ற்று அ. என்னும் ஈ௮ குறைர் 

கத. பன்மையெனவைத்துக் களிறென்னும் பால்பகா வஷ்திணைப் 

பெயரைப் பன்மையாக் கொள்ள வுமாம்.”” —am. 4. Ge. 

“ sofa புறங்கடைய - உயர்வபற்றி ஒருமைப்பால் பன்மைப்பாலாய் 

வசத வழுவமைதி ; அவ்விகுதி தொகுத்த லெனக்கொண்டு வழாகிலை 
யாகிய ஒருமை எனினும் ஒக்கும்.” கோ. இ. 

பூட்கை--* மேற்கோள் ; இதற்குப் புழைக்கையை யுடைய எனவும், 

இம்புரிப் பூணணிர்த எனவும் பொருள் கூறுவாருமுளர். மேற்கோள் 

என்பது எடுத்த தொழிலைச் சாதிப்பதற் கேற்ற ஆற்றலுடைமை. 

எ ஐடாப் பூட்கைப் பிணிமுகம் வாழ்,த்தி ” யென்றார் ஈக்£ர 0 தவரும்.” 
_வி. கோ. ச. 

“பூட்கை - துவாசமூடைய கை ; இது அன்மொழிச் தொகையால் 

யானைக்குப் பரியாயமாய் வருதல் காண்க." தி. சு. சே. 

Xr எடூத்துக்காட்டுவமையணி. த் 

The noble wait not in attendance at the royal 

court; and there are some others, who have no enjoy- 

ment in waiting there. The cat frequents the splendid 

zenana, while the hollow-handed elephants, which can 

tear up the pillars to which they are bound, remain 

without the gate. —H. 8. 

The great will not dance attendance at the Court 

of the king. The mean will rejoice to stand in waiting 

at the Court. The cat lives in the splendid apartments 

of the palace. The powerful elephant which breaks 

the post to which it is tied stands at the entrance. 
—c. M. 

The noble dance not attendance at the Royal 

Court and yet are honoured; there are others who 

wait there for ever and are not honoured; the cat 

frequents the inner courts where queens reside, while 

the valiant elephant that can tear up the pillar to 
which it is tied, remains outside the gate. —T. B. K.
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௨௪. இறைமாட்சி 

குலமகட்குத் தெய்வங் கொழுகனே மன்ற 
புதல்வர்க்குக் தந்தையுக் தாயும்--அ௮அறவோர்க் 
குடிகளே தெய்வ மனைவோர்க்குக் தெய்வம் 

இலைமுகப் பைம்பூ ணிறை. . 

1.  குலமகட்கு -கற்சூடிப் பிறக்த (கற்புடை) கங்கைக்கு, 
தெய்வம் - தெய்வமாவான், கொழுசனே - (அவள்தன்) கண 
வனேயாம் ; புதல்வர்க்கு - மக்களுக்கு (தெய்வமரவார்)2 தந்தை 
யும் - அவர்களுடைய தந்தையும், தாயும் - தாயுமேயாம் 7 அற 
வோர்க்கு - அறரிலையுடையோர்க்கு, அடிகளே - (அவர்தம்) 
ஞானகுருவே, தெய்வம் - தெய்வமாவார் / அனைவோர்க்கும். - 
யாவருக்கும், தெய்வம் - (ஒருபடி.த்தாக) தெய்வமாக விளங்குப 
வன், இலைமுகம் - இலைபேரன்ற முக வடி.வையுடைய, பைம்பூண்- 
பய பொன்னாலாகிய அணிகளைத் தரித்த, இறை-௮ரசனேயாம். 

2.  குலமகட்குக் கொழுகனே தெய்வம் ; புதல்வர்க்குத் தந்தையுக் 
தாயும் (தெய்வம்), அறவோர்க்கு அடிகளே தெய்வம் ; அனை வோர்க்கும். 
இலைமுகப் பைம்பூண் இறை தெய்வம். 

3. மனைவிக்குக் கணவனும், மக்கட்குப் பெற்றோரும், 
சான்றோர்க்குக் குருவும் தெய்வமாவார் 7 யாவர்க்கும் அரசனே 
தெய்வமாக இருந்து ஆவன புரிதல் வேண்டும். 

4... ஈதய்வம் சொழா௮ள் கொழும் ஜொழுதெழுவாள் 
பெய்யெனப் பெய்யு மழை.”” தவன். 

முறைசெய். காப்பா.ற்.௮ு மன்னவன் மக்கட் 
கிஹையென் று வைக்கப் படும்.” தன். 

“அன்னையும் பி.சா௮ முன்னறி தெய்வம்."” 
கொன்றைவேந்தன். 

*: அசசனே யுஉ௫னுக் குயி ரசசனே தரும 
மசசனே பெருங் கடவுளு மவணிலை யென்னில், 
விசைசெய் மாலையாய் மின்னனார் க.ற்பு மெய்ப்பொருளு 
மூசைசெய் முன்னரி£ழ் தீர்.தரு மென்கொலோ வுளவாம் '* 

மகாபாரதம். 

5. “தெய்வக் தொழாஅள் கொழும் ஸனொழுதெழுவாள் ”” என்ப 
வாகவிற், (குலமகட்டு தி தெய்வங் கொழுானே' என்னும், ** அன்னையம் 

i வி தெய்வம் '* என்பவாகலின், *மண்ற புகல்வர்க், 
அஸ், 4 குழுவே வெமெணல். கூறின னக?" என்ப, 

ar செய்வ'மெண்றுற்,. 4 இருவுறட பண்பா ௭ 
         ஸதாம் தாயம்” வ as 
வின், அறவோர்ல் wep  
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காணிற் திருமாலைக் கண்டேனே யென்னும்” என்பவாகலின் *அணை 
வோர்க்குக் தெய்வம் இலைமுகப் பைம்பூணிஜை ”” என்.௮ம் கூறினார்.” 

வி. கோ. ச. 

“பெண்களைக் கத்பின்வழி நி௮ச்.தலும் புகல்வரைக் கந்தை தாயார் 
வழி கிறத்கலும், பிரமசரிய கு;கவிய நிலையில் கிற்போரை யர்நிலையில் வழு 

) நி௮,த்கலும் ௮சசன் செயலாசவின், * இறை ௮னைவோர்க்குக் தெய் 
வம்" என்றார். உட ப்தி, கூச. 

  

  

1 கணவன், தாய்தந்தையர், ஆரியர், அரசன் என்பார், இறைவன் 
உயிர்கட்கு எவ்வகையான உதவி செய்ன்றானோ ௮.௮ போன்ற உதவி 
யையே உடனிருக்அ அன்போடு அவ்வப்போதும் சம் மனைவி மக்கள் 
மாணவர் குடிமக்கள் என்பார்க்காச் செய். சவின் அவரெல்லாம் அவர்கட்கு,த் 
தெய்வமாவா ரெனப்பட்டார்."” 

  

--இள. 

“* உலகபால ருருவாய் கின்ற! உலகங் காத்தவின் அரசனை இறை” 
என்னும் (அணைவோர்க்குர் செய்வம்' என்றுல் கூறினர்." —Gar. @. 
குலமகட்குத் தெய்வம் கொழநனே : 

குலமகட்த---4 குலத்திற் குரிமைபற்றிக் கற்புடையாள் குலமக 
ளெொனப் பட்டாள்.” ௫.௧. 

“மகள் மக பகுதி, ள் SGA. ws - இளமை."" --ஏ. எஸ். ஜெ. 

தெய்வம். -.* தைவமென்னும் வட சொற் சைவு." --வி, கோ. சூ. 

“Cai” என்னும் பகுஇ யடியாகப் பிறந்த தமிழ்ச் சொல்லே தெய்வ 
மென்பார் மறைமலையடிகளார். > 

“* தெய்வம் என்பது செய்வம் Cured utiésé séeartaor ores 
தற்கு.” —@en. 

கொழநன்.-* பண்படியாகப் பிறந்த பெயர், கொழு பகுதி, 
ச-பெயரிடைகிலை, ௮ன்-.ஆண்பால் விகுதி. கொழு - பற்றுக்கோடு ; ௮௯: 
இலக்கணையால் அ.கரவை யுணர்த்தியது. உழுகர், பாடுகர் என்பவற்றிலும் 
பெயரிடைகிலை காண்க.” ஏ. எஸ். ஜெ. 

மன்ற புதல்வர்க்தத் தந்தையுந் தாயும் : 

்.. மன்ற மன்ற தேற்றப் பொருளில் வர் இடைச் சொல், அது. 
இடையில் கின்று ஏனை யிடங்கட்குப் பிறிர்2. செல்லு கவிற் பிரிநிலை. weir wp 
என்பதனை ஏனையிடக்துங் கூட்டிப் பொறாள் andre.” --தி. ச. செ. 

“மன்ற - ene.” Ger: 

ஒருதலையாக என்னும் பொருள்படும் மன்ற” என்ற சொல்லை 
அசையாகச் கொள்ளுதலே சிறப்பாகத் தோற் த௫.௦௮.
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அறவோர்க் கடிகளே தெய்வம் : 

அறவோர் அறவோசென்ற பிரமசரிய வறத்தோசை. அவமே 
குறாவின்வழி நிற்பவர். மகாபாசதத்திலே சாந்தி பருவத்திலே' :* விரவு 
செரிசன் வழிப்படல் வியண்மறை யுணர்தல் - பரவு நற்றவ rb gerd 

ப்சர் சன் முன்னெறியே” எனப் பிசமசரிய விலக்சணங் கூறப்பட்டது.” 
Oh Be 

1 குலமகட்குச் தெய்வம் கொழுகனே என்றமையால் *௮.றவோர்” 
என்ற.௮. அவசொழிக்,ச ஏனையோர் ; பிரம்சாரி வானப்பிர,த்சண், சக்கியாசி."” 

--தி. சு. செ. 

“அறவோர் ஈல்லொழுக்கமுடைய மாணவர்கள் ; மாணவர்கள் 
மற்றவற்றிற் பற்று வையா கல்வியிலே கறு,க்.கான்றிச் அறவிகள்போல் 

கிற்.றவிண்."” —@en. 

“gy pCemt - gpemod விரதங் காப்போர் ; பிரமசாரிகளெணினு 
word.” —e2. Ga சா. 

அறவோர் என்பது செர்கண்மை பூண்டொழுடி அறநிலை வழுவாது 
கின்ற ௮ரியர் குமகுருபமரையே குறிக்ன்றமை காண்க. 

அடிகளே--* அடிகள் ஆ௫ிரியர்க்கு வருதலை அன்னே தன்னைச் 
சாசையை அடிகடன்னை”” என்னுவ் கந்த புராணச் இருமொழியிற் காண்க.” 

இள. 

செக்திலாண்டவன் இருவருள் குறிப்புப்படி, தம்முடைய வாக்குக் 
'சுடைப்பட்ட இடமாகய இருத் தருமபு£த்திலே தம்மை ஆட்கொண்ட 
'இருக்கயிலாய பரம்பரைக் இருத் கருமபுர வாதனை கான்காவ.து! * ௪ர்கிகான 
மாகிய ஸ்ரீ மாசிலாமணி தேசிக பாமாசாரிய சுவாமிகளை மனத்திடைக் 
சொண்டு ஆசிரியர் இவ்வடியை இயற்றியிரு,தீசல் வேண்டும் என்று 
கோடல் மிசையாகாறு. 

அனைவோர்க்குந் தெய்வம் இலைழகப் பைல்பூணிறை : 

அனைவோர்க்கும்* குலமகள், பு.கல்வர், அறவேசர் என்பவர்கட்கு 
இன்னின்னார் ெெய்வமென்௮ கூறிவிட்டமையின் அவசொழித்த மற்றை 
மோரையே “அனைவோர்க்கும்! என்றர்; அவ்வனையோர் என்பது இல்லாம் 
வார் எண்க.” இள. 

யாவருக்கும் என்௮ பொருள் கோடலே இறப்பாம். 

ஒலைழகப் பைம்பூணிறை--* வெத்திலை போலும் படத் இனேயுடைய 
சர்ப்பமாகிய பசிய ஆபரணங்களை க் தரித்.த கடவுளாகிய சவெபெருமாண் 
எனப் பொருள் கூஅவாருமுளர் ; ஈண்டு அசசியல் அதிகாசப்பட்டமையின் 
அத. பொரும்காமை யுணர்க.  பைம்பூண் - இவ்வாறு பசுமையாஇய 

    

வது மகாசக்கிதான (ON BILL 

  

* இர்பெபழுது எழுந்தருளியிறாப்பது 
ஸ்ரீ சண்முக தேசிக பரமாசாரிய சுவாமிகள்.
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பொன்னாற் செய்த பூணினைச் கூறியது ஒருவகைக் குறிப்பாகிய மரபு வழு 

aww 8.” வி, கோ. சூ. 

ஈ இலைஞுகப் பைம்பூண் - வெற்றிலைச் சரப்பணி.” --தி. சு. கெ. 

 வலியரால் எளியார் கேடடையாது கா.த்தல்பத்றி அரசனை “அனை 

வோர்க்குந் தெய்வ'மென்றார்.”” ௮. க. 

இஃ எடூத்துக்காட்டுவமையணி.'” * + af. Gaim. a. 

“ஒப்புமைக் கூட்ட அணி.” —ea. 1. சே. 

To well-born women, their husband is a god; 

to children, their father and mother ; to the virtuous, 

their spiritual preceptor isa god; and a god to all, 
is the king, adorned with leaf-like ornaments of pale 
gold. ழு. 5. 

The husband is the God of the chaste wife; the 

parents are the gods of the children; the spiritual 

tutors are the gods of their disciples ; and the Soverign, 

adorned with leaf-like ornaments, is the god of all. 
—C. M. 

To the chaste woman born of a good family her 
husband is a god; tothe children their father and 

mother are gods; to the virtuous disciples their Guru 

(Spiritual preceptor) is a god; anda god to all is the 
king, adorned with leaf-like ornaments of gold. 

—Ss. W. 

Toa chaste woman her husband is her god; so 
are parents to their children, Gurus to their disciples 
and the King adorned with leaf-like ornaments of pure 
gold, to all the world. —T. B.K.
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௨௮... ஆளுந்திரு 
கண்ணிற் சொலிச்செவியி னோக்கு மிறைமாட்சி 

புண்ணியத்தின் பாலதே யாயினுரஈ்-தண்ணளியான் 

மன்பதை யோம்பாதார்க் கென்னாம் வயப்படைமற் 

வென்பயக்கு மாணல் லவர்க்கு. 

1. கண்ணில் - (தம் கண்ணின்) பார்வையினாலேயே, 
சொலி - (செயற்பாலனவாகத் தால் கருதுவதைப் பிறர்க்கு) 
அறிவித்து, செவியின் - கானு வாயிலாகவே, நோக்கும் - 

(அறியற்பாலனவற்றைப் பிறர் கூறக்கேட்டு) கேரிற் பார்த்தது 

போல அறிக்துகொள்ளும், இறைமாட்சி - அரசுரிமை மேம்பாடு, 

புண்ணியத்தின் பாலதே - (முன் செய்த ஈல்வினைக்குரிய) 

கூழின் வழிவந்ததே, .ஐயிணும் - எனினும், தண்ணளியான் - 

தண்மை பொருத்திய அருளினால், மன்பதை - மக்கட் GPT BOS 

(குடிமக்களை), ஒம்பாதார்க்கு - பா.துகாவாத போலி யரசர்க்கு, 
என்னாம் - என்ன பயனைத் தருவதாகும் 2 (ஒரு பயனுந் தாரா.)2 

[௮ஃ.அ ௪௫ போல்வதெனின்] வயம் - வெற்றியை யளிக்கவல்ல, 

படை - (வாள்) ஆயுதம், என் பயக்கும் - என்ன பயனைத் தருவ 
தாகும், ஆணல்லவர்க்கு - ஆணல்லாத பேடிகளும் பெண்டிருமா 

யிஞார்க்கு 2 (ஒரு பயனுச் தாராததைப் போலும்.) 
2. ஆணல்லவர்க்கு வயப்படை மற்றென் பயக்கும் ? (அதுபோல) 

கண்ணிற். சொலிச் செனியிலேக்கும் இறைமாட்சி புண்ணிய் 
'இன்பாலதே யாயினும், தண்ணனியான். மன்பதை  யோம்பாதார்க் 
கெண்னாம் ? 

3. ஆளுந்திரு அருளினாலன்றிச் சீர்கேடும். 
4. “கொடையளி செங்கோல் குடியோம்ப ஞன்கு 

  

  

மூடையானாம் வேர்தர்ச் கொளி. ”” _தறள். 
4 தன்னுயி ரரமென வுலஇற் ஐங்யெ 

மன்னுயி ரணே த்தையம் புரக்கு மாட்சியான். * நீதிநூல். 
 இல்லானுச் சன்பிங் இடம்பொரு ளே வல்மற் 
றெல்லா மிருர் அமவற் கென்செய்யும் 9?” நன்னெறி. 

5. “படை என்றாயிருக்கதாயினும் பேடியின் குற்றத்தால் அது 
பயனடையாகவாறுபோல், ஈல்ல நாடு வாய்த்,த.தாயினும் ஆள்பவணுடைய 
குற்றத்தால் அவன் அரசாட்டு இறெப்படையாதென்பது கருத்து. 
1 தாளாண்மை _யில்லாசான் வேளாண்மை பேடிகை, வாளரண்மை 
போலக் கெடும்” (குறள்: 614) “பகையகக் அப் பேடிகை யொள்வா 
ளவையக,த், தஞ்சு மவன்கற்ற நூல் ”” (துறண் : 727) எனப் பிறரும் 
பொருளைப் பெற்றும் அது பயன்படாமையை விளக்குதற்கு இந்த உவமை 
(யைக் கூறுதல் காண்க.'' ஆ, வே. சா. 
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“இரகங்கள் பிறராலதியப்படிற் பங்கமு.௮: மென்பதுபற்றிக் 
 சண்ணிற் சொவி * என்றும், இருச்துழியிரு்,அ. காரியங்களைக் சேட்டு 
அறிதல் பற்றிச் *செவியி ஜேக்கும்' என்னுங் கூறினார் '” ௮. த. 

“ இலக்கணையால் வாயினது வினையா * சொல்லி '' என்பதைக் 
கண்ணின் மேலேற்றியும், சண்ணினது வினையாகிய கோக்கு!” மென் 
பதைச் காதின் மேலேற்றியுங் கூறியது. அசசச் செல்வத் பெருமை 
தோன்றற்கு. '" a te கோ. ஓ. 

தமன பரிசனங்களை யரிய தொழிலிற் புகுத்தப் பார்வையாற் குறிப் 
பித்தல் வாயாற் சொல்லு,கலோடு ஓக்குமென்பார் “* கண்ணிற் சொலி '” 
எனவும், தமது காட்டில் கடப்பனவற்றை ஒற்றரால் கேட்டறிதல் 
கண்ணாற் பார்த்கலோடு ஓக்கும் என்பார் * செளியி னோக்கும்' எனவும், 
யாவும் தன்னடிப் படுத்து நடத்தும் அசசச் செல்வம் முற்பிறப்பிற் செய்த 
அறப்பயன் என்பார். * புண்ணியத்தின் பாலது” எனவும், அப்பயணைச் 
செல்வக் சளிப்பால் மறக்ன் அச்செல்வம் பயன்படாது என்பார் 
* என்னாம் * எனவுங் கூறினார். '" தி. சு. செ. 

கண்ணிற் சொலிச் செவியினோக்கும் இறைமாட்சி : 

கண்ணிற் சொலி... தன்€ழ் வேலை செய்வோரையும் குடிமக்களையும் 
* அடங்கி யிருங்கள் * எண்று வாயாற் சொல்லாமல் சனக்குள்ள அச்கரு த்தை 
அவர்கள் சன் பார்வையினாலேயே அறிக் அகொண்டு அடங்கக் இடக்குமா௮: 
பார்.தீதலைக் * சண்ணிற் சொவி ' என்றார். வாயின் வேலையைக் சண் செய்த: 
லால் சண்ணுக்குச் சொல்லுர் தொழிலை யேத்றினார். '” இள. 

“சண்ணிற் சொல்லுசல் - குறிப்பால் அறிபவர்க்சூச் காரியங்களே 
கண்ணாற் குறிப்பித்தல்.” ௨. வே. ௧. 

செவியினோக்கம்--* தன்னாச முழுவ உம் ஈடப்பவைகளை மந்திரி 
முகலியோசாய்க்து சொல்லத் ,கானிரும் அழியிரும்அ செவி வழியாக கிச்சயித் 
தலாம் * செவியினேக்கும் ' என்றார். '” சி. வை. தா. 

செவியின் நோக்குதல் - காட்டில் அங்கங்கே ஈடப்பவற்றை ஒற்றர் 
மூலமாகச் கேட்டு அறிந்து கொள்ளுதல். ** செலியிற் கண்டு கண்ணிற் 

கூறி, இருநிலம் புரக்கு மொருபெரு வேந்தன் '” (சிதம்பாழம்மணிக் 
கோஸை) என்பர் பின்ணும்.”” உ. வே. சா. 

குறைமாட்சி--* சண்ணிற் சொலிச் செவியா னோக்குவதாயெ 
'இறமை எல்லாராலும் இயல்ல;தன்றா கலால் ௮சனை 'மாட்சி'யெனக் கூறினார். 
‘grertA செய்ய வேண்டுவோர். இவ்வா. செய்யவேண்டு மாதலால் 
இங்கனம் செய்யும் ஆட்டித் இறமையில்லாகவர்கள் அரசராய்ப் I pig 
விஓுவகனால் மட்டும் ௫.தும் பயணில்லை என்பதாம். '” இள. 

    

  

“மாட்டி பெருமை; அது கருதற்குக் காரணமாகிய செல்வத்தின் 
மேல் கி.ஜ்றவிற் காரியவாகு பெயர். "' தி. கடச.
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« (om por @ - அரசுரிமையாகிய மேம்பாடு.” து, வே. 1; 

புண்ணியத்தின் பாலதேயாயினும் : 
புன்ணியத்தின்பாலதே-.4 பாலென்பசட இருவினைப் பயன் செய்ச 

வீண பிய சென்றடைதற் கேதுவாகய நியதி ; இஃது ஊழெனவும் படும் 
இற்குப் *புண்ணியத்தின்! என அடை கொடுச்சமையால் ஆகழெனப் 
பபாருள் கூறினாம். இதற்குப் போகூழென்பது மறுதலைச் are.” 

ட --வி. கோ. ச. 
முற்பிறப்பிற் செய்க அறத்தின் பயனாகக் Deo és emi avd 

வங்க பழலிதற் மாயம்” (புறநாணூறு. ௭௫).'? 

     
  

    “uror 
வே. சா.       

  

    
புண்ணிய பாவங்கள் ஆகூழ் போகூழ் எனவே பெரும்பாலும் பண் 
$கமிழ் தாற்சளிற் பயின் வந்துள்ளன... அறத்துறைக் கலைதூலைய 

திருக்துறனிற் பாவம் என்ற சொல் ஒரேவொரு முறை பயின்னுவக் அன். 

    

மையும், பண்ணியம் என்.ற சொல் அவ்வொரு முறை காணும் பயின்ற: 
வாசாமையும் ஈண்டுக் குதிப்பிடத்தச்க௮. 

தண்ணளியான் மன்பதை யோம்பாதார்க் கென்னும் : 
** தண்ணனளியான் மன்பதையோம்பு சலாவ, இன்சொற்கூறித் wari 

அழி வேண்டுவன கொடுத்௮;ச் தன்னாலும், தன் பரிவாச.த்காலும், பகைவர் 
துட்டர் முதவியோசாலும், கொடிய விலங்குகளாலும் பிறவற்றாலும் குடி. 
மக்கள் வருர் சாத வண்ணம் பா.ஐகா.த்தல்."” 

                    

௮. த. 
“அளி - தொடர்பு பற்றாதே யாவர்மாட்டும் ஒப்ப நிகழ்வதோர் 

குண. 7 வி. கோ. ச. 
,கியை யுணச்க்அங் குழூஉப் பெயர். '* 

வி. கோ. ச. 
மன்பதை - மக்கட் டொகு.இ. பிறவுயிர்களையும் காத்த லஓுண்டா 

யினும் ஜெப்புப்பத்றி மக்களை எடு,ச்.௮ச் கூறினார்."”     வே. சா. 

“மன்பதை - மக்கட் பரப்பு ; இது ஒருமையில்லாத நி.த்திய பன்மைச் 
சொல். மக்கள், மாந்தர், பல, ல என்பனவும் இது போல்வன, ** 

௪. எஸ். ஜே. 

“குற்ற மிலளாய்க் குடிசெய்அு வாழ்வசணைச், சற்றமாச் -.ஜ்.௮ முலகு.” 
என்னு நாயனார் ஒது. கவின் இறைமாட்டு கண்ணளியான் மன்பதை யோம் 
பாதகார்க் கென்னாம் ?” என்றார்.” --வி. கோ. சு. 

Bo “wig” என்றே பரிபாடலில் வழங்கு. மாப் பெருக் 
கதொகையினசாய் என்றென்றும் மாரில,ச்இல் நிறைக்இருப்பது 

  

என்பதை 
இச்சொல் குறிக்கும்போலும் ! 
வயப்படை மற்றென் பயக்கு மாணலீலவர்க்கு : 

வயப்படை--* செங்கோல், கொடுங்கோல், வீரக்கழல், சனவேம் 
என்பவ.ற்அட்போல ஒரு பொருட் டன்மையை மத்றொரு பொருண்மேல் 
வைத்துச் கூ.௮வசோர் மரபு வழுவமைதியா மென்க.
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“வில், வாள், வேல் முதலிய போர்க் கறாவிகள் '” என்று உசை 
கூ௮வாருமுளர். இஃது இறர்,௪ உரையன். இச்செய்யளின் கான்கா 
மடிக்குரிய குறிப்பு சோக்இயும், * வாள் வலந்த” என்.௮ும் “வலம்படு 
வாய்வாள் ?? என்றம் புறநாணூற்றிற் காணப்படும் தொடர்கள் கொண்டும் 
* வயப்படை ' என்பதற்கு வெ.ற்நியைகத் தரவல்ல வாட்படை என்றே 
பொருள்கோடல் இறப்புடைத்சாம். 

ஆணல்லவர் என்றமையால் பேடி.களும் பெண்களும் என உரைக்கப் 
பட்டது. 

பேடியர் கைப்படை யாம் பயன்படாமைபற்றி * என்பயக்கும் * 
என்றார்;  பசையசகத்துப் பேடிகை யொள்வாள் '' என்பது வள்ளுவர்." 

௮. க. 

இஃ எடுத்துக்காட்டுவமையணி. 

Though men possess the royal privilege of speak- 
ing with the eye, and seeing with the ear, as the fruit 
of former virtues; of what avail is it, unless they 

protect the earth with their clemency ? What advan- 
tage will mighty weapons afford to those, who are 

wanting in manly courage ? —H.S. 

Though princes enjoy the sovereign prerogative 

of speaking with the eye and seeing with the ear as 
the fruit of their former acts, of what use can these be 
if they do not protect their subjects with tender mercy ? 

Of what avail are mighty weapons of war to a person 

devoid of manliness ? —C. M. 

Though princes speak (command) with the eye 

and see with their ear (spies) it is a prerogative gained 

by virtue in a former birth ; of what use is it unless 

they protect their subjects with mercy ? What can 

mighty weapons avail those who lack manly courage ? 
—T. B. K.
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முடிகொன் றநிறைகொள்ளுங் கோமகற்குக் கற்றா 
மடிகொன்று பால்கொளவு மாண்பே-கூடியோம்பிக் 

கொள்ளுமா கொள்வோர்க்குக் காண்டுமே மாகிதியம் 

வெள்ளத்தின் மேலும் பல. 

3. குடி. - குடிமக்களை, கொன்னு - வருத்தி, இறை- வரிப் 
பணத்தை, கொள்ளும் - வாங்கக் கொள்ளும், கோமகற்கு - 
அசசனொருவளுக்கு, கற்று - சன்றையுடைய கறவைப் பசுவின் , 
மடி. - பால்மடியை, கொண்று-அரிச்அு, பால் - (அதன்கணுள்ள) 
பாலை, கொளலும் - (அடியோடு) பெறலாம் என்று கருதுதலும், 
மாண்பே - (குற்றமற்ற) கற்செய்கையாகவே தோற்றக்கூடும் 7 
(எனினும்) கூடியோம்பி - தம் குடிமக்களைப் பாதுகாத்து, 
கொள்ளுமா(௮)-(வரிப்பணத்தைக்) கொள்ளவேண்டிய வகை 
யில், கொள்வோர்க்கு - (அளவ.றிக்அ) வால்கிக்கொள்ளும் (தண் 
ணளி மிக்கு செங்கோல்) மன்னரிடத்திலேயே, காண்டுமே - 
காண்போம், மாரிதியம் - பெருமை சான்ற பொருட்சுவை, 
வெள்ளத்தின் மேலும் - வெள்ளம் என்னும்" பேரெண்ணிற்கும் 
மேற்பட்டு, பல - பல(வாகப் பெருகியிருப்பதை). 

9, குடிகொன்று இறைகொள்ளும் கோமகத்குக் கத்ரா மடிகொண்று 
பால்கொளலு மாண்பே, குடியோம்பிக் கொள்ளுமா கொள்வோர்க்கே 
வெள்ளத்தின் மேலும் பல மாகிதியம் காண்டும், 

8. தண்ணளியான் மன்பதையோம்பி அளவநிந்திறை 
கோள்ளா மன்னரிடம் போருள் சேராது. 

4... *குடி.கழிஇக் கோலோச்சு மாகில மன்ன 
னடி.தழிஇ நிற்கு மூலகு. '” குறள். 

**குடி.களர் வற்.றகாலைச் கொள்பொரு ளாறி லொன்றும். 
விடவஅ செய்துதங்கள் விழுக்குறை முறைசொல் வார்க்கு,த் 
,சடையறக் காட்ட நல்கி.த் தண்ணிய வின்சொட் காட்டி 
வடுவற விடி.த்துச் சொல்வார் வன்மொழி பொத்தல். 

[வேண்டும். '* 

பிள்ளயார் புராணம். 

பொருக்க மழியா,த பூக். கண்டார் மன்னர் 
AGES அடிகிழ லாரை--வரு,ச்,தாது 
கொண்டாரும் போலாதேத கோட லஅவன்றோ 

வண்டு தா அண்டு விடல், பழமொழி. 
14
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5, எமுதலிரடிகளானும் குடிகொன் நிறைகோடலும், கற்றாமடி. 
கொன்று பால்கொளலும் ஒன்றற்கொன்று சேசென்னு கூறிக் குடிகொன். 
Boop கொளல் மாண்புடை,க் சன்றாமானு உவமையளவா,ற் சாஇத்தார்.”” 

ட வி.கோ. து. 

“வருத்தி வரிவாங்கும் ௮சசனுக்கு வரு,த்திப் பால்கறக்கும் செய்கை 
யும் கல்ல,தாய்,த் தோன்றும் என்அுகூறினார், எ,.த்.தணைக் இயசெய்கை 
யைச் செய்,த.ற்கும் அவன் கெஞ்சம் ஒருப்படுமென்.௮: அவன் கொடுமையை 

உணர்த்து தற்கு.” —@en. 

மேல் ௨௮-ம் செய்யுளில் * தண்ணனியால் மன்பதை யோம்பா 
தார்க்கு இறைமாட்டு என்னும் '” என்று கூறியதற்கு எடுத்அக்காட்டாக 
இச் செய்யுள் அதனைத் தொடர்க் தமைக்கப்பட்டுள்ள த. அறம் பல 
புரிவதும் பரி௫லர்க்வேஅம்' ஈலிந்தோர்ப் புரப்ப.தும் மன்னனொருவனின் 
'தண்ணளியை ஒருவா௮ு தெரிக்குமாயிணும் குடிகள் தளர்வு. காலை வரி 
களை ஓரளவுக்குச் சள்ளு தலும், ஓசோவொருகால் கொள்ளாது விடுதலும் 
குடிமக்கள் யாவர்மாட்டும் அவன் காட்டும் தண்ணனியை ஈன்கு விளக்கிக் 
காட்டுதல் வெளிப்படை. “* அடிகிமலாரை வரு,்தாஅ, கொண்டாரும் 
போலாதுகோடல் ?* என்பது பழமொழி. இஃ தன்றி, வரிகொள்ளுங் 
சால் கடுமையாக வருத்தியும், அளவுக்க இகமாகவும் கொண்டு ௮ப் பொரு: 
சோக் கொண்டு கொடைமடம் பூண்டு குடிமக்களைக் கரத்தல் செய்தலும் 
“வேந்தன் ஐண்ணளி ” யாகாதென்ப ௮ம், 

₹: அடைய வடைக் தாசை அல்லவை செய்து: 

கொடைவேக்தன் கோல்கொடிய னாச் குடிகண்மேல் 
கூட்டி.றப்பச் கொண்டு தலையளிப்பின் ௮ஃ,தன்றோ 
கசூட்ட௮.த்.த வாயி விடல். '" . 

என்னும் பமமொழிச் செய்யுளால் இணி விளங்குதல் காண்க. 

குடிகொள் நிறைகொள்ளும் கோமகந்கு : 

துடிகொள்று இறை கொள்ளும்--* வருத்தி வாங்குகலாவது ஆறி 
ஸலொன்னுச் சதிசமாக வாங்கு தலும் வாங்கவேண்டியவைகளே கெகுக்க 
வாங்குகலும் பிறவுமாம். காடி.கள் ,களர்க் அஜி ஆறிலொன்௮தானும் ஆகா 

  

   

  

தென்பது சல அா.ற்.ஐணர்பு. '” ௮. த. 

குடிகொன்.௮ - குடிகளை வரு,க்இ; கொல்லல் - வருத்துதல்; *£ கரு 
ம்புபோற் கொல்லப் பயன்படுங்கீழ் “spore”? உ.வே.சா. 

கொன்று - எண்டும் கொலைச் சொல் மண்பமிகுஇயை யுணர்த்தி 
நின்ற அ. “கா௱வாக்காற் ஐன்னையே கொல்லுஞ் சனம் ** என்னும் திருக் 
துறளினும், “* வாய் % கொல்லச் பாப்பதால் ழ் 7”? என்னு நாலடியா 
நினும், “என்னை யடிக்கடி, கொல்லாதே! என்னும் உலகவழக்இனும் இச் 
சொல் இப் பொருண்மையிற் பயின் ௮: வருதல் காண்க. இஹை - இற- 
UGA, ஐ-செயப்படு பொருள் விகு.5. இறுக்கப் படுவ (வாங்கப்படு 
வது) என்பது பொருள். ”” வி. கோ. ச.
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கற்ற படிகொள்று பால்கொளலு மாண்பே : 

தற்ற-கன்னு ஆ என்பன வவிசத்றக் கற்றா வாயித்து. "இள. 

படிகொள்றுட பால் கொளல்--** மடியைச் கொல்லுதலாவது ௮௪ 
hers கசக்க உயிசோடு தோலுரிப்பதேபோல அசன் மூலைக் காம்புகளை 
கோவ கோவ மிக அழு,க்.இ நீட்டி இழுத்சல். பால் கொளல் என்னுங் 
குநிப்பினாலேயே, அவவாணுக்குக் சன்றிருப்ப.து பெறப்படுமாயினும், 
பாவருந்தக் கன்றொன்றிருக்ன். றே. என்பதையும் கோச்காமல் அறு 
செய்வன் என்பதைக் குறிக்கக் *கற்றா” என்றாள். ”” —@ar. 

“wp @ercrn பால் கொளல் என்பது தாம் கொள்ளக் கருதிய 
பாலினைக் கொள்ளாமையை யுணர்த்தி நிண்ற.து.?* வி. கோ. ச. 

  

மாண்பே -- இத வஞ்சப் புகழ்ச்சி. என்னை ? ஆன்முலை யுத் 
Bo gpd செய்கையாகும் என்பது யாவருமொப்ப முடிர்ததோர். 
மஉண்மையாகலின். இதற்கேற்பவே “ GHpwpp” என்ற அடை 'உசை 
யில் வறுவிச் அரைக்கப்பட்ட. 

ஒருங்கே முழுப் பயனையும் பெற்றுவிட முயலும் ஒருவணே 
வன் “* மடியரிர்து. பால் கொள்ள முயல்இன்றான் '*? எனப் பழித்தல் 
உக வழக்கு. அதற்கேற்பக் கொன்ற என்பதற்கு அரிர்து. என்றே 
மபொருள் கொள்ளப்பட்ட ௮... போவாக் கொண்டு அரித்தானாயிணும் ௮௪ 
ல் எண்ணிய எண்ணம் ஈடேறப்பெறாமலும், எப்பொழு அங் இடைக் 
கம் பாலும், குருதியடன் கலக்ஸவிட்டமையால், பயன்படாமலும், பாலுக் 
ப்ரிப சன்றும் பாலில்லாமலும் போயினமை காண்டல் ஒரு சலையாகலிண் 
“ட்மாண்பே ?” என்பதற்கு ஈற்செய்சை போலத் தோற்றக் கூடும் என வரு 
வித் ௮ரைக்கப்பட்டது.. 

  

குடியோல்பிக் கொள்ளுமா கொள்வொர்க்க : 

குடியோக்பி - “ சண்ணனியான்.. மன்பதை பொம்மி” என்ற 
கொடர்க்கு மேல் ௨௮-ஆம். செய்யுட்குறிப்பில் கொடுத்துள்ள. குறிப்புக் 
சளைக் காண்க. 

(8காள்ளுமா கொள்வோர்க்த : 

“அரசன் குடிகளிடம் வரிகொள்ஞம் முறை, * காய் கெல்லது.்.து "* 
(புறநானூறு: 184). * வாய்ப்படுல் கேம மின்றாம் ”” (வக சிந்தாமணி- 
9007) “ கற்றவை களைந்து? (திருவிளையாடற் புரா). “மாகிசப்புறு"” 
(8காமிப் புமாண௰ூ) என்னும் செய்யுட்களா லநியப்படும். '? ௨. வே. கா. 

“கொள்ளுமா கொள்ளலாவ.து இரத்தத்இனை அட்டையும், பாலினை # 
ன்கம். தேணினை வண்டும் சவர்தல்போல வரிப் பொருள்களைச் எறி... 
ிறிசாக வாங்க வேண்டுமென மாதவ தருமசாத்திரங் கூதியவாறே குடிக் 

ரிடாடையாமல் அருளோசடு மன்போடும் கவர்தல். ** குடிகளை யோம்பா 
வரிவாங்குவோன் ஈரகமடைவான் என்பது ** பிரமாண்ட புராணம்.” -௮-த. 
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1* arctan bE” என்று பாடல் கொண்டார் ௨. வே. சாமீநாதையர். 

“காண்டுமே' என்ற சொல்லினி௮.இயில் உள்ள எகாசத்தைக் 
* கொள்வோர்க்கு ** என்பதுடன் கூட்டிப் பொருளூசைச்சப்பட்ட அ. 
காண்டுமே மாநிதியம் வெள்ளத்தின் மேலும் பல : 

காண்டும்--* காண். பகு.இ, டும் - எதிர்காலங் காட்டும் தன்மைப் 
பன்மை விகுதி. இவ்வாறே கும், அம், ௮ம், எ.இிர்காலல் காட்டுமெனல் 
சேவைவசையர் மதமாதல் காண்க. இவ் விகுதி இறர்.த காலங் காட்டு 
வது ** கண்டும்” என வரு மிடத்தேயாம். அற்றேல் ஆசிரியர் பவணந் 
தியார் சமது நன்னூல் ப.தவியலில் ** ஐவ்வொடுகரவும்மை ?” என்ற சூத் 
DEH), 'டவ்வொடுகழிவும்” என்ப,கனொடு நீவிர் எ.இர்காலங் காட்டுமெனக் 
கூறியது மலைவாம் பிறவெனணின், ௮.ற்றன்.௮ *கழிவும்' என்ப,கன்க ணுள்ள 
உம்மை எ.இர்வேயன்றிக் கழிவும் என எச்ச வும்மையாகப் பொருள் கூறின் 
மலைவு யாண்டையதென முக்க. அன்றியும் எண்டைக் 4 காண்டும் 7? 
என்பதற்குக் கண்டோம் எனப் பொருளுரை, தல் சாலாமையுணர்க. இவ் 
வாறே யிச்சொல் “* இருங்களேச் சிறாஅர் காண்டும் ” எனப் புறநானூறு. 
173-a.g பாட்டு 9-ஆம் வரியிற் பயின்று வருமாறு sirens.” 

வி. கோ, ச. 

காண்டும் - எண்டு முக்காலத்தினையும் உணர்்த்.இற்றென்க."' 
சி. வை. தா. 

மாநிதியம்--* மாகிதியம் பெரும் பணமன்௮ ; பெருமையுடைய 
பணம். என்னை ? மிகு.இியைச் குறித்தற்கு (வெள்ளத்தின் மேலும் பல ” 
வென்௮ பின் வருதலானும், வருத்தா.து வாங்குவான் பணம் மிகு௫ியாக 
லோடு பெருமையு முடையதென்பதை இங்குக் குறித்திட்ல் இன்றியமை 
யா.காதலாலும் என்க. கொள்ளுமா கொள்வார் பணம் பெருமையுடைய 
grb எனவே ௮வ்கனங் கொள்ளாதார் பணம் குறைந்து போனதோடு 
பெருமையும் இலதாம் என்று கொள்க.” இள. 

வெள்ளம்--* வெள்ளத் தொகை, சலத்திரள் இரண்டி.ற்குமாம்.!” 
ச. வை. தா. 

To a prince, who destroys his subjects to obtain 
his revenue, to cut open the udder of a new milched 
cow; to obtain her milk, would be comparatively credi- 
table : but to those who protect their subjects before 
receiving their own dues, we have seen wealth over- 
flowing like a flood. —H. 8. 

In a prince who exacts tribute from his subjects by 
oppression to obtain milk from a new milched cow by 
cutting its udder is comparatively good. Have we not 
seen the wealth of those kings increase above computa-
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tion who preserve their subjects, and obtain their dues 

in Justice. —C. M. 

To a prince who extorts tributes from his subjects 
outting a cow’s udder to get milk would be compara- 

tively virtugus ; but to those that protect their subjects 

before drawing their own revenues, wealth will come in 

wn overflowing flood. —T. B. K.
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௩௦. கொடுங்கோன்மை 

இன்று கொளற்பால காகக் கொளப்பொருன் 

கின்று குறையிரப்ப கேர்படான்--சென்றொருவன் 

ஆவன கூறி னெயிறலைப்பா னாறலைக்கும் 

வேடலன் வேச்து மலன். 

1. இன்னு - சூதித்த கானில், கொளற்பால - பெற்றுக் 
கொள்ள ற்பாலனவாகிய வரிப் பொருளை, சாளை - (அன்னொரு 
நான் தன்னி) மனு கானில், கொள - பெற்றுக் கொள்ளவும், 
பொருன் -பொ.௮க்க மாட்டான் 7 நின் அட(வரிப்பணஞ் செத்த 
வேண்டிய குடிகள் தன்முன் வக்.த) நின்று, குறையிரப்ப - 
தத்தங் குறையாடுகளை யெடுத்துக் கூறி வேண்டவும், கேர் 
படான் - உடன்படான்; சென்.று- (அவன் முன்னர்ப்)போக்௮, 

ஒருவன் - (அவ.ணுக்கு வேண்டிய அமைச்சர் முதலாயினோருள் 
அதிவுடையான். எவனேனம்) ஒருவன், ஆவண - (தனக்கு 
நன்மை பயப்பனவற்றை, கூறின் - எடுத்துக் கூற  நேர்ந்தா 
லும்) எயின - பற்களை, அலைப்பான் - கடித்து உறுக்குவான் 2 
[இவ்வியல்புடைய  வேக்தனொருவன்] ஆறலைக்கும் - வஹிபதிக் 
கும், வேடு - வேட(னோவெனின், அலன் - அவணுமல்லன், 
வேக்அ - அசச(ஜளேவெனின், அவன் - அவனுமல்லன் 

உ. இன்று கொளற்பால நாளைக் கொளப்பொருன், கின்று குறை 
மிரப்ப கேர்படான், ஒருவன் செண்று .ஆவணகூறின் எயிறலைப்பான், 
ஆ.றலைக்கும் வேடலன் வேந்துமலண், ல் 

3. பொருள் வேஃகித் தண்ணளியனல்லாதவணும், செவ்வி 

யெளியணுமல்லாதவனுமான வேந்தன் வேடனிணு மிழிந்தவ 

னாவான. 

A. ஈ காட்டிக் கெளியன் கடுஞ்சொல்ல னல்லனேன் 
மிக்கூறு மன்ன னிலம்”” _தறள். 

எ முறைமைமுட் டாதுசெய்து மூழுநிலங் காப்பினந்க 
விறைவனைச் செங்கோல் சாக்கு மெளியசெவ் வியனுமாகான். 
குறைவளர் குற்ற மோசான் குணச்தொடு முறைசெய்யானே 
நிறைதரு பாவக் தேய்க்கு ரெடும்பகை யின்றா மேலும்."” 

பிள்ளையார் புராணம்), 

5,  “இல்விரண்டு (இதுவும், இதற்கடுத்த ௬௧-ஆம்) பாட்டுக்களாலும் 

கொடுங்கோலாசன் இயல்பு கூறப்படும். ஆறலைக்கும் வேடணுக்குரிய 

'இயல்புடையானாயினும் குடி.ப்பிறப்பு முகவியவற்றால். வேடளாகக் கூறப் 
பெறான் ; அவற்றால் வேந்தளுயினும் இயல்புகளால் வேக்தளுகக் கூறப் 
பெறான்... இங்கனம் கூறினும் ஆறலை. கள்வரோடு ஓப்பானென்பதே 
ஆரியர் கருத்து! .. —2. Gar. er.
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“வளைகொளம் பொறாளாயினும், அங்கம் ஒருகாள் பொதும. 
கர்கள் சழிக்குள்ள குறைகளைச் ப.மால்விக். கொள்ளலாமென்றாலுர் 
அசற்பு் பகர்படான்.... ஏதோ சல்விணேயால் கேர்பட்டாளுயிணும் அவர் 

சாக்கு ஆவன கூறும்பொழுது அசணை ஒற்னக்கொள்ளாமல் எயிதலைப் 
, ற்கும். பயனில்லை ; என்றிவ்வானு பொருட் டொடர்பு 

_.. இள. 

மி சருடிமாயெ வழிப்பறித்தலையும், வாய்ப்புழி, ஒருகால் கேர் 
கின்ற செய்யம் வேடணிஸம் அரச வேடத்துள்ளே மறைக்வ கின்று பல 

   
  

  

    வல் வது 
  

  

மூ ன் இழ் வாழுங் குடிகளே * வருந்திப் பறிக்கும் இவன் கொடியால்   

9 பிவடவன்” என்அம், காட்டிக் கெளியனா,சன்மு.சவிய இன்மைபற்றி 
பவட்பலண் 7 என்ணுன் கூறினார்.” ௮. க. 

    

  

காட்டின்கட் பதுங்கயிரறாக் வழிப்போக்கரைக் கண்டுழி ஒய்யென 
௮: அவர்சம் பொருள்களைப் பறிக்குமானு பறி 
என்றம், காட்டின்௧க. ணிருற்றும் குடிகளின் 

முவண்டுகோட் இரல்யும் அவர்கட்டுச் அன்பம் கேசாசவண்ணம் சலைகின்ணு 
காவரமையாண். *வேற்துமலன்” என்றுங். கூறினார். இணி, ஆறலைக்கும் 

சான் பதி.த்வுக்கொள்ள,க் கும் பொருள்களைப் பறிக்சப்படுவசர் 
அவற்ஸு நாகோ கினக்குக் கொமுப்பல் ?” எணிஹம் பொருன் ; அவர்கள் 

முனெதி “௮: “ஐய! இது பொழுது ரீ எம்மை யிடர் படுத்சானு 
லிமத்கி; யாங்கள் மிகவு மேழையசாயினோம் *”* என்ற: மிகவு மிரங்க வேண் 
டிச் கொள்ளிணு.? ௮ச.ற்குச் றி௮ மிரங்கான் ; அன்றியும் அவ்வேடணுச்கு 
பவண்டிய மக்களளொரறுவன் ௮ல் வழிப்போக்கர்சம் பரிகாப நிலையைக் 
கண்டு சிறி சிமாயஞ் சொல்லப்பு௫னும் சனை யட்கொள் ளாளுய்ப் பல் 

ப் பயமு௮,த்துவசன் கான வேடுவன்மேலும் ஏற்றிப் பொருள் 
. வ. கோ. சூ. 

       
  

  

     
       

      

இன்று கொளற்பால நாளைக் கொளப்பொறன் :   

ஒன்று இன்று காளை என்பன (அரசன் தனக்கு வரிப் பொருள் 
செலுச்தற் பொருட்டுக்) குறிக்க காளையும் அசன் பின்வரு காளையும் குறிக்க 
வந்தன.” —s. எஸ். ஜெ 

,* இன்ன, சாலச்தை யுணர்க்அவர ரிடைச் சொல்லென வணர்க,"* 
am uy. Cm. 

கொளப்பொறன்--பொறுன்,  சேர்படான். என்ணும். முறற்றுக்களே 
எச்சமாக, “ பொறாமலும்”” * இணங்காமலும் * 
என்ன கூட்டிப் பொருளுரைப்பாருமுளர். 

எயிறு: அலைப்பான் 

நின்று துறையிரப்ப நேர்படான் 
நின்று தறையிரப்பட-* கின்று. குறையிரப்ப என்றதற்கு எ 

நின்னு குறையிரக்கல், பொலமையாய்க் குறையிரச்,தல் என்னும் இசண்டுள் 
கொள்க. 'குறையிரப்ப ஒருசொன்னீர.௮ ; இசப்பாரைப்போல நின்௮ ர 

      

  

குறை கூறச் தொழிலுணர்த்தித்று. . இதனை இரண்டாகப் பிரி. 
இடர்ப்படுவாரு மூளர்.! இண.
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நேர்படான்.- காட்டிக் கெளியனாய் எதிர்ப்பட்டுக் கேட்க ' ஒருப் 
படான் என்னும் பொருட்டு. 

சென்றெருவன் ஆவனகூறின் எயிறலைப்பான் : 

வன கூறின். கொடுக்கோலாசன்பாற் சென்று அவற்கு வேண் 
டிய மந்.இரி முசலாயினாரும் ஏசேனுங் கூ.௮,கல் அருமை யென்பார்,* ஆவன 
கூறின் ' என்றார். வி. கோ. சூ. 

எயிறலைப்பான்--எயிறலைத்தல் - பற்களை மெல்லு,கல் ; பற்கடி.த்,சல். 

றலைக்கும் வேடலன் வேந்துமலன் : ஆ த ந 
வேடலன் வேந்துமலன்--* வேடு, வேந்து என்பன சொல்லா லஃ 

நிணையேனும் பொருளாலுயர்தணையாம். வேடும் அலன் எணற்பால 
எதச.௮ கழீஇய எச்சவும்மை விகா£த்தாற் றெக்க.” -- வி.கோ. தூ. 

"காட்டில் நின்று பறியாமையாலும், வெளிப்படையாய்ப் பறியாமை 
யாலும் வேடனல்லன் என்அம், குடிகளிட,த்தில் ,தண்ணளியில்லாமையா 
லும், முறையாகப் பாதுசாவசமையாலும் வேக்தனல்லன் 

ஞர். 

  

“வேக்தும் அலன் - (அரசவியல்பு இல்லாமையால்) அரசஹஸுமல்லன். 
௮௪௪ இயல்பாவான : காண்போர்க்கு எளிய சமய,த்தனும் கண்டால் மூக 
மலர்ந்து. இன்சொற் சொல்லு,தலுமாம்."” தி. சு. செ. 

இத வேற்றுமையணி. . 

இது தனித் தமிழ்ச் செய்யுள் ” வி. கோ. சூ. 

He, who will not wait till tomorrow, to receive 

that which becomes due today ; who will not attend, 

when one stands to beg redress; and who will gnash 

his teeth with impatience when one may approach 

to offer wise advice, is neither a vedan who _ robs 

on the highway; nor a king. —H. 8. 

What is due today he will not wait to receive 

tomorrow. He will not listen to the grievances of 

the distressed who appeal to him. He will grind 

his teeth when wise counsels are offered to him. 

Such a person is neither aking nor a vedan who 

plunders in the highway. C. M. 

He who will not wait till the morrow to receive 

what is due today, who is inaccessible to those who 

seek redress, who merely gnashes his teeth with impt- 

tience at good advice is not aking; is not even a 

high-way robber. —T. B. K. 

 



௩௧. அரசச் செல்வ மயக்கம் 113 

௩.௧. அரசச் செல்வ மயக்கம் 

மூடிப்ப முடித். அப்பின் பூசவ பூசி 

உடுப்ப வுடுத் அண்ப வுண்ணா--இடித்திடித்அக் 

கட்டுரை கூறில் செவிக்கொளா கண்விழியா 

கெட்டுயிர்ப்போ டுற்ற பிணம். 

3. முடிப்ப - முடித்தற்குரிய மலர் முதலியவற்றை, 
முடித்து - (தலையில்) முடித். அக்கொண்டும், பிண் - அதன்பின், 

ப்சுவ - பூசுதற்குரிய கலவைச் சாந்து முதலியவற்றை, பூசி - 

(மெய்யிற்) பூசிக்கொண்டும், உடுப்ப - உடுத்தற்குரிய ஆடை 

முதலியவற்றை, உடுத்து - அணிக் அகொண்டும், உண்ப - உண்ணு 

தற்குமிய உணவு வகைகளை, உண்ணா - (வயிறாம) உண்டும், 

(உயிர்த்தன்மை காட்டி), இடித்திடித்த - (அமைச்சர் முதலா 

யினோர்) பன்முறை கெருங்இக் கழகிக் கழி, கட்டுரை - (உ௮தி 

பயக்கும்) அறிவுரைகளை, கூறின் - கூறினால், செவிக்கொளா-கானு 

கள் (இருக்கும்) ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாமலும், கண்விழியா - 

கண்கள் (இருச்.அம் எதிர்சிற்போரைத்) இறக்து ஏறெடுத்அப் 

பாராமதும், (இருக்கின்ற இயல்பினையுடைய அரசரெண்ணும் 

உயிர்கள்), கெடு உயிர்ப்போடு - பெருமூச்சோடு, உற்ற - கூடிய, 

பிணம் - பிணங்களேயாம். 

2. (கொண்டுகூட்டு வேண்டிற்நிலது.) 

3. தந்௩லமே குநியாகக்கோண்டு குடிநலம் ஓம்பாத அரசர் 

கள் ௩டைப்பிணங்களாவர். 

4, “ஜடிப்பாசை யில்லாத ஏமரா மன்னன் 
கெடுப்பா ரிலானுங் கெடும் '” தறள். 

£ஈ அரிசனம் பூசிமாலை. யணிர்௮. பொன்னாடை. சாத்திப் 
பரிசனம் பின்புசெல்லப் பாரகர் பரிக்கச் கொட்ட 

வரிஏன்ன மூ.தச் தொங்கல் வந்.இிட வுணர்வுமாண்டு 
பெரியவர் பேச்சுமின்றிக் டெ,த்தலாற் பிணத்ே தா டொப்பர்."” 

_சிவதானசித்தியார். 

5. ஈமுடித்தல், பூசுதல், உண்ணல் ஆயெ உயிருள் பொருளின் 

சொழிற் பண்பும், செலிக்கொளாமை கண்விழியாமையாகெ உயிலில் 

பொருளின் தொழிற் பண்பும் உளராயிருத்கலால், அவ்வசசர்களை, * கெட்டு 

யிர்ப்போடுற்ற பிணம்' என்றார்.” வி. கோ. ச. 

முடிப்பதும் பூசவும் உடுப்பதுமான செயல்களெல்லாம் உயிரிருப் 

ப.துபோத் சாட்டுகின்றன. ஆனால் கெளாமையும் பாசாமையும் உயிறிஸ்லா 

15
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'ததுபோற் காட்டுன்றன. உயிருக்கு மூ.சன்மையான தன்மை அதிவேயா 
மாதலின் அதன் செய்கைகளான சேட்பறும் பார்ப்பதும் இல்லாத அசசர் 
களைப் “பிணம்! என்றே கூறல்வேண்டினார். ஆனால், அவ்விறக்த பிணத்தி 

னின் அஞ் சிறித வேற்றுமை காட்டுதற் பொருட்டு * நெட்டுயிர்ப்போ முற்ற 
பிண ' மென்றார். —@ar. 

முடிப்ப மடித்து : 

எழடிப்ப--முடியிலணியப் படுவன." ௮. த. 

உண்ப வுண்ணு : 

உண்ணா செய்யா! என்னும் வாய்பாட்டு இறக்தகால வினை 
பெச்சம். 

இடித்திடித்துக் கட்டுரை கூறில் சேவிக்கோளா கண்விமியா : 

ஒடித்திடித்து--இடி,த்தலாவஅ - கழறல். கழல் - சயக்வுங் கடிச் 

"தும் உணு.இி பயப்பனவற்றை விடாது எடுத்துக் கூறுதல். 

“நகுதற் பொருட்டன்்ு. ஈட்டல் மிகுதிக்கண் 
மேற்சென் நிடித்தற் பொருட்டு ”* 

என்னுங் குறளையு நோக்குக. இடித்திடித்து - பொருணிலையடுக்கு. 

கட்டுரை--* பொருள் பொதிந்த சொல் ; உ௮;தியையுடைய சொல்லு 
மாம் என்பது ஆரியர் அடியார்க்கு ஈல்லாருமை."" டள. 

கூறின்..* கூறுதலே அரிதென்பார், *கூறின்' என்றார்."” 
. வி. கோ. சு. 

கூறின் என்ற விடத்து இழிவு சிறப்பும்மை தொக்கு கின்றது.” 
—@an. 

செவிக்கொளாமை-4 முறை வேண்டினார்க்குங் குறை வேண்டி. 
ஞர்க்கும் அவ்வவர் வேண்டியாங்கு, வேண்டுகோளை ச் காதினிற் பன்முறை 
கேட்டும் ஈலம் புரியாமை."” _ வி. கோ. ச. 

கண்விழியாமை4 காட்டிக்கரியனாய்ப் பெருக் அயிலுடையனாயிருச் 
Co war AE கம்மெதிர் வந்து கிற்போரையும் ஏறிட்டுப் பார்த்து அவர் 
வேண்டியன புரியாமை."” _ வி. கோ. சூ. 

நெட்டுயிர்ப் போடுற்ற பிணம் : 

நெட்டுயிர்ப்பு__கெடுமை-[-உயிர்ப்பு - ஈதுபோய்,த் தன்னொற் திரட் 
டியது. 

பிணம்-* பெருஞ் செல்வம், பெருக் தலைமை, பெருங் காமம் 
முதலியவைகளிலே பெரிதும் மயங்கச் செய்வனவுர் ,சவிர்வனவு மறி 
யாமை பற்றிப் பிணமென்றார்."' ௮. த.
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“Orlowis Cur@bp பிணம் என்றதனால், மற்றப் பிணங்களுக் 
கும் இத் தசைய கொடுங்கோலரசுகளுக்கும் உள்ள வேதுபாடு கூறப் 

ச ன் ie WL. —a. Ga. %% 

இஃது இல்பொர ஞூருவகவணி. 

இ௮௫ தனித்தமிழ்ச் செய்யுள். _வ. கோ. து. 
A king, whd, after crowning his head with chap- 

lots, rubbing his body with unguents, clothing himself 
in rich robes, and feasting on rich viands, will not 
lend his ear, nor open his eyes, though addressed with 
reiterated earnestness, is but a corpse endued with 
breath. —H. 8. 

Persons who decorated with sweet smelling gar- 
lands of flowers and sandal waters; arrayed in rich 
vestments, and partaking excellent food, hear not the 
vigorous and reiterated counsels of the wise are not 
better than corpses endowed with breath. —C. M. 

After crowning his head with garlands, anointing | 
his body with unguents and clothing himself in rich 
robes and feasting on costly viands, a king who lends 
not his ears nor open his eyes to repeated cries of 
distress is but a corpse endowed with breath. 

் —T. B. K.
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௬௨. செங்கோன்மை 

ஒற்.ிம் றெரியா சறைப்புறத் தோர்துமெனப் 
பொற்றோ மணையாத் தெரிதக்தும்_-குற்றம் 
அறிவரிதென் றஞ்சுவதே செங்கோன்மை சென்று 
மூறையிடினுங் கேளாமை யன்று. 

1. இற்றின் - வேவுகாரரால், தெரியா - கண்டதிதற்கரிய 
(கவ் குடிமக்களின் சூற்றவ் குறைகளின் உண்மைகளை), சிறைப் 
புறத்து - மறைவிடங்களில் இருக், ஓர்தும் - (காமே)  ஆதிக்து 
தெனிவோம், - என - என்னு (துணிந்து), பொன் - அழகிய, 
தோள் - தம் தோள்களே, தனையா - துணையாகக் (கருதிச் 
சென்௮), தெரிதர்அம். - (ஒருவா.ஐ) கண்டதித்த பின்னரும், 

குற்றம்-(ஒருவரிட த்.௮ள்ன) ஞூ.ற்றங் குறைகளின் உண்மைகளை, 
திவரின - துணிவு பெற Gb முடிவு செய்தல் அருமை 
யுடைத் தென்ற, அஞ்சுவதே - சூற்றங் காண்டலுக்குப் பின் 
வாங்குவதே, செங்கோன்மை - முறைமையான அரசாட்சியாம் ; 
(ear mer 8s) செண்று - குடி.மக்களே நேரில் வக், முறை. 
யிடினும் - தன் குறைகளைச் சொல்லி யிரக்தாலும், கேளாமை - 
கர.அ கொடசமை, அன்னு - முறைமையன்றாம். 

2. (கொண்டுகூட்டு வேண் டிற்நிலகு. 

8... குடிகள் தாமே வந்து முறையிட் ககோள்ளாத முன்பே 
அவர்கள்மாட்டூள்ள குற்றங் குறைகளை ஆராய்ந்த முறை செய் 
தலே சேங்கோன்மையாம். 

ம்... * ஓற்றினா ஜனொற்றிப் பொருடெரியா மன்னவன் 
கொற்றங் கொளக்கிடக்த இல்.” x. — spor. 

* குடிபுறங் காச்தோம்பிக் குற்றங் கடி.தல் 
a@ascir Cari ser Oey se.” த 

  

“ எல்லார்க்கு மெல்லா நிகழ்பவை யெஞ்ஞான்.௮ம். ; 
வல்லறிதல் Care soir Care.” தற்ஸ். 

1: ஓற்றினா லொடற்றிப் பொருடெரியு மாண்பினிதத 
முறற்றான் றெரிக்அு முறைசெய்தன் முன்னிணித. 
பற்திலஞய்ப் பல்லுயிர்க்கும் பாசத்.துற்.௮ப் பால்.கறி.கல். 
வெற்றிவேல் வேக்தற் இணி.” இனியவை நாற்பது. 

5. அரசர் சம் பிரஜைகள் கு.ற்றச்ஸச,க் காம் எவ்வளவு வருக்தப் பட்டு அறியினும், அப்படி அறியும் சம்மிறிலிஸல் குற்ற மிருக்கு மென் 
றெண்ணாவதே அவர்க்குச் செங்கோன்மை." ௪. ழ.
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“@é Cainer, அசசளாவான். குடிமக்களின் ஈலங்களை அவர்க 

ளிருக்குமிடத்தில் வேவுகாரர்களை அணுப்பிவசச்செய்து அவர்கள் வாயி 

ores தெரிர்அுகொள்வது மன்றி, அவர்களாலும். தெரிர்.அுகொள்ளப் 

படாத உண்மைகளைத் தன் தோளே துணையாகத் தானே கேரிற் சென்று 
அறிவ.அம், அங்கனம் அறிந்த விடத்தும் அவர்பாலுள்ள கு.த்றங்களை 

மறியா தொழிவஅமே ஈல்ல அசசாட்டு முறையா மன்றி, அவ்வாறு தன் 
ஓற்.றர்களாதல் அல்லது தானூதல் போய் அவர் கலங்களை அறியா சொழிக் 
சாலும், அச் குடிமக்கசாசவாவ.அ தன்னிடம் வந்து மூஜையிட்டுக் குஹை 
யிசக்கும்போ. கூட அ.தனைக் கேளாமலிருப்ப.து முறையன்றும் என்ப 

seer B13 201.” ் —@an. 

ஒற்றிற் நெரியா : 

ஒற்றின்-* ஓ.ர்.௮. - சொல்லா லஃறிணையும் பொருளா லுயர்தீணையு 
மாம்; அன்றி, மு.கணிலைத் சொழிலாகுபெய ரெனலு மொன்று, ஒற்றர் : 
அசசணுக்கு,த் சன்னாடு செலுத்அங்காலும் பிஐர் காடு கொள்ளுங்காலும் 
'இன்றியமையாதவராய்ப் பகை கொ.தமல் கட்பென்னும் மூன்று இறத்தார் 

மாட்டும் வேறுபாடு தோன்றாம லொன்தியிருக் து Bape sore poms 
கரந்துறைந்து பிறர் ,சம்மை யுணசாவண்ணம் அறிய வல்லோர்." 

வி, கோ. சூ. 

தெரியா--இரண்டனருபு தொக்கு ஈ௮கெட்ட எதிர்மறை வினையா 
லணையும் பெயர். இதற்கு * உண்மைகள் * என்னும் எழுவாய் வருவிக்கப் 
பட்டது. | 

சிறைப்புறத் தோர்துமெண* 

சிறைப்புறத்து--“திறை” என்பதற்கு மதிலென உரைப்பினும் 

பொருக்தும். அது வூக்குக்கு வருவோருடைய வீட்டு மதில்."” 
—Gar. @. 

  

ஒர்தும்--தணி.த் தன்மைப் பன்மை. மேற் பதினான்காஞ் செய்ய 

ஞூரையில் “ ச.ஜ்.நீனம் ” என்ப,க.ற்கூத் தக். அள்ள குறிப்பு கோக்குக. 

போற்றேள் த£ணையாத் தெரிதந்தும் : 

மபோற்றேள்--* பொன் : இதனைக் கருவியாகுபெயசாய்க் கொண்டு 

பொன்னாலாகயெ வாபரணங்களை யணிக்சவென் அரைப்பிணும் அமையும்.” 
வி. கோ. சூ. 

பரிசம் இல்லாமல் காமே போதலால் தமது தோளே இணை?” 
என்றார். தி. சு. செ. 

“போமிடத்துத் தனக்கு எதேதனுக் திங்குவரினும் போரிட்டுக் 

கண்டு வருவன் என்பதற்குப் * பொற்றோள் அணையா '* என்றார்.”--இள. 

தெரிதந்தும்--* இறக்தகால வினையெச்சம் ; தெரி என்னும் ops 
னிலையோடு தர என்னும் மு;தணிலை புணர்ச்அு இசண்டும் ஒரு சொல்லின்.
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ன்மைப்பட்டு நின்ற “தெரிதா * பகுத, த் சந்தி, ச இறக்தகால இடை அ ர் 
நிலை, உ விணையெச்ச விகுதி. கா என்னும் முன்னிலை செய்த், அயர் 
தந் என வே.௰: மு, சனிலைகளோடும் வருதல் காண்க.” கோ. இ. 

இ,சன்கண் உம்மை உயர்வூறப்பு. 

குற்றம் அறிவரிதென் றத்சுவதே செங்கோன்மை : 
ஈதுற்றம்-- ஆவன : கடன்கோடல் - நிட்சேபம் மு,சவியவற்றால் 

நிகழ்வன.” தி. சு. செ: 
குற்.றம் - சாதி யொருமை. 
அறிவரிது---அறிவு - தொழிற்பெயர். 

அக்சுவதே--* குத்தங்களை wHies Spo bs என்பன் செய்தல், 
பொருட்கோடல், கொல்லுதல் என்னும் மூவகை யொறுப்பம், அரசன் 
செய்யவேண்டுதவின் சாக் தெரிந்ததை மந்திரி மு,சவியோர்க்குக் கூறி 
யாலோடிச்.௪ச். செய்யவேண்டும் என்பார் பிரிகிலை *ஏ” தந்து. * அறிவரி 

    

சென் றஞ்சுவதே * எனக் கூறினார்.” தி. சே. ௪. 

செங்கோன்மை செங்கோல் - செவ்விய கோல் ; அது உவமிக்கப் 
படு மூறைமேல் கிற்றவில் உவமையாகுபெயர்."” தி. சு. செ. 

“*அடையடுக்த உவமையாகுபெயர்; இசனைப் பண்பு ச்தொகைப் 
புறத்துப் பிறர்த வன்மொழிச் தொகை யெனலுமாம்.”” வி. கோ. சூ. 
முறையிடினுங் கேளாமை யன்று : 

முறையிடினும்--* அரசன் தானே விசாரணை செய்து அறிவதே 
நீதியாகப் பி.றர் அறிவித் தஜியுங் கேட்டறிந்து. செயற்பர்லன செய்யாமை. 
பெரிதும் அகீதியே என்பது தோன்ற *: முறையிடினும் ”* என்றார்." 

௮. த. 
உம்மை உயர்லஇழப்பு.. 

The duty of him who holds a sceptre, is to fear 
on account of the difficulty of detecting wrong; even 
though, assured that it cannot be ascertained by spies, 
be has in person made private inquiry, his own arm 
adorned with gold being his only protection; not to 
refuse to listen, though men come and complain of it. 

—H. 8. 

The justice of a king consists in his endeavouring 
to ascertain the truth in person, (suspectful of the 
representations of spies) concealed in secret places, 
unattended and alone, and in hesitating to act, with the 
persuasion that to detect the faults of others is not an
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onsy task. But to remain inexorable in spite of the 
potitions of the distressed, is not justice. —C. M. 

To wield the sceptre equitably is to hesitate to act 
on account of the difficulty of detecting wrong; even 
though the king saying “matters cannot be known 
with certainty by means of spies we will inquire into 
thom in person ” goes abroad in secret and endeavours 
to ascertain the truth, his own arm, adorned with 
golden ornaments, being his own protection, (7. e, he 
goes abroad unattended and alone) not to refuse to 
listen when complaints are actually brought. —S. W. 

The justice of the king consists in not being 
content with the information of spies but endeavouring 
to ascertain the truth in person, concealed and 
unattended in secret places; and in hesitating to act 
before mature deliberation, knowing that the discovery 
of the truth is not an easy task; but to remain deaf to 
repeated petitions of distress is not doing justice. 

—T. B. K.
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௩௩. அரசன் மூதறிவு 

ஏதிலார் யாதும் புகல விறைமகன் 

கோதொரிஇக் கொள்கை மூதுக்குறைவு கேர்கின்று 
காக்கை வெளிதென்பா ரென்சொலார் தாய்க்கொலை 

சால்புடைகத் தென்பாரு மூண்டு. ம 

1. ஏதிலார்- அயலார், யாஅம்-யாதெனினும், புகல-சொல் 
லக்கடவர்; இறைமகன் - (அதனைக் கேட்டு முறை செய்ய 
வேண்டியவனாகிய) அரசன், கோ௮ - (அவர்தங் கூற்.றுக்களிற் 
பொதிந்துள பொய்ம்மையாகிய) சூற்றத்தினை, ஒரீஇ - களைந்து 

நீக்கி, கொள்கை - (உண்மைப் பொருளை) “bee கோடலே, 
முஅக்குறைவு - பேரறிவாம் 7 (என்னை 8) கேர்கின்.ு - கோக்கை 
யொண்றின்) எதிரிலே நின்று கொண்டு, காக்கை - (அக்) 
காக்கை, வெளி௮ - வெண்மை நிறமுடையது, என்பார் - எண்ணு 
சொல்வோர், என் - வேறு எதைத்தான், சொலார் - சொல்ல. 

மாட்டார்கள் 2 தாய்க் கொலை - தாயைக் கொல்லுகுலும், சால் 
புடைத்து - கேர்மையுடைத்தே, என்பாரும் - என உ.றுஇிகூறு, 
மூன் வருவோரும், உண்டு - உளர் (ஆதலின்). 

9. நேர் நின்று காக்கை வெளிதென் பார் என் சொலார் | தாய்க் 
கொலை சால்புடைத்து எண்பாரு முண்டு; (ஆதலால்), ஏதிலார் யாதும் 

புகல, இறைமகன் கோது ஒரீஇக் கொள்கை முதுக்குறைவு, 

3. எதனையும் ஆராய்ந்து பார்த்து உண்மை யறிந்து முறை 

செய்வதே அரசர் கடனாம். , 

4... “எப்பொருள் யார்யார்வாய்க் கேட்பினு மப்பொருள் 
மெய்ப்பொருள் காண்ப தறிவு. '” குறள். 

“* எவ்வுரை யெவர் சொற்றாலுக் சன்னறி வேற கோக் 
யவ்வுரை யுண்மை யன்மை யறிபவ சறிவுளோராம். 
கைவரு மூல௫த்.ற.த்.தங் கருமத்.அுக் கேற்பச் சொல்வர் 
அவ்வகை யுணரக் காதை யறைகுவன் கேட்டி. மன்கேற !" 

மகயபாயதம். 

வெண் காக்கை விண்டா மரைமலர் செவ்வேழ மிவை 
கொண்டாரிலரோ குவலயச்அப் - பண்ட.றவின் 
மன்பதை மாற்.ற மறுவொரீஇக் கொள்ளலனக் 
'இன்பான்மை கொண்டே யிறை."” 

5. குடிமக்கள் வழக்கிட்டுக்கொண்டு  ஒருவர்மோ. லொருவர் 

அமுக்கானு முத்தவியவற்று..ர் : பொருக்தா,சனவுல்  கூதுவரா வரல், அச 
னாவான் அவர் கூற்௮க்களை அப்படியே எடுக். தக் கொள்ளாமன் அவற்றின் 

பொருக்அுவனவே எடுத்துச் கொள்ளுமா கூறிற்று." டன
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“ லிதிசை என்ஸம் ஈகிரிலே ஒறாவணிறர்அவிடப் பலருங்கூடி அபசக் 
இரியை செய்யும்படி. அப் பிணத்தைச் சடுகாட்டுக்குக் கொண்டுவந்தார்கள். 
அங்கே பசியோடு வர்.த ஒரு கழுகு அப்பிணத்தை உண்ணக் கரத “கீல் 
கள் கொடிய பிசாச வரவும் இச் காட்டிலே இம் மாலைக் காலத்திலே   

  

Bera அகப்படாமல் தர்கள் !” என்ற. அவர்களும் தடினார்கள். ௮,கணை 
ஸ்ணக் கருதி, *இறிது சோம் நின்ன பாருல்கள் ! அவ் கரியொன்௮ கா, 

உம்வரும் 
ட 

    

   
  

என்றது. அசனை ஈம்பி அவர்கள் இரும்பி லரு.தலைக் 
மூர்கான வருடம் உரையில் யானறிகேன் ; 

'இறக்சவர் பிழைய ் அலர்சள் பின்ஸம் ஈம்பிப் போயினர். 
சணே கரிகண்டு இற சவர் ெரசைச் சொல்வித் 20455.” 
'இ.ஐ மகாபாச,ச மேற்கோட் செய்யுளி் குறிக்கப்பட்ட கதை. 

    

   

௮. கூ. 

“பிறச் ஐம் பாய்கறாவக்து வெல்லாவற்றையும் பசல்லார் ; அவற்றின் 
கட் பொய்யும் மெய்யுங் கலக்இருக்குமாசவின் அவற்றை “* எப்பொருள். 
யார்யார்வாய்க் கேட்பிண மப்பொருள், மெய்ப்பொருள் காண்ப தறிவு?” 
என்னும் காயனார். கூற்றின்படி. யாசாய்க்து. உண்மை யுணர்தல் கடனாம் 
என்பார் இங்கனல் கூறினர்." வி. கோ. சூ. 

    
  

   

  

*உலக,த்கார் சங்கள் சங்கள் கருமத்துக் இசையக் கூறுவதைப் 
பகு.த்தறியு மறிவில்லாசவன் ௮அசசனெனப்படான்.'” ௮. த. 

ஏதிலார் யாதும் புகல : 

a Poort — *: பகைவர் : 
அல்லாமையால், 

  

BAM முசலாயிஞேர். அரசணுக்கு. அயலார் 
ஏதிலார் * என்பதற்னுப் பகைவர் என்றனம். '”    
. தி. சு. செ. 

“ ஏ.இிலார் - குடிமக்கள் * சி. வை. தா. 
யாதும் புகல--* பொய்யாவது மெய்யாவது போவி நியாயமாவு 

சொல்விஸ மென்ப சகோன்ற * யாதும் புகல £ என்றார். புகல என்பது 
அசரவீ.ற்.:. வியக்கோண் முற்னு. ௮. த. 

“யாம் என்ணுமும்மை முற்௮ப் பொருளோடு இழிவு சிறப்பில் வக் 
sa.” கோ. இ. 

“புகல * என்பதைப் * புகலவும் £ என்னு கொண்டு, * சொன்ன போதி 
லும்” என உரை கூறலுமொன்று. 

இறைமகன் கோதொரி௫க் கொள்கை ழதுக்குறைவு : 
இறைமகன். இருபெயசொட்டுப் பண்புத்தொகை. 
ஒரிடு--* சொல்லிசை நகிறைத்தற்கண் வர்.க உயிரளபெடை.” 

  

முதுக்குறைவு--* வினை Cs பொருண்மையில் விந்த. ஆளும். 
வேற்றுமைத் தொகைகிலைத் தொடசாயிலும் ஒரு சொல்லின் தன்மை 
பட்டுக் கூரறிலக் கயிற்று. மு. அமை - வன்மை,” கோ. இ 

16
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“மு துக்குறைவ ஒரு சொன்னீர்மைத், காய்ப் பெரிய அறிவினை உணர்த் 
இற்று.  *மு.துக்குறைவி ” (லப்பதிகாரம்) என்பதற்கு ஆசிரியர் அடி 
யார்க்கு நல்லார் * பெரிய அறிவையுடையாள் * என்,ற,து காண்க,'* 

--இள. 

“கொள்கை மூஅக்குறைவு என மூடிக்க. ஒருலர்க்றா அறியாமையே 
மு.*மையாதலின், ௮ஃ.அ, Ia an tis வரவரக் முஸா,கஸின் * முதுக் 
குறைவு” எனக் காரண க்குறி யெய்திற் றென்பாரு முளர்." 

    

    

--வி. கோ. சூ. 

மூனுக்கு - (முனுமை--கு - பண்பில். விகுதி), 
சல். இரண்டுமொழிய மொருமொ)ி,த் தன்மைப் 
ர.த்,தலென்ப.௮ பொருள்.” ஊ. பு. செ. 

மூதுக்குறைவு : நூதுமை குறைதல்; அதாவது முன்னுள்ள அறி 
யாமை நீங்கல். '” சு. சே. 

  

நேர் நின்று காக்கை வெளிதேன்பா ரென்சொலார் : 
காக்கை * சொழிலடியாகப் பிறந்த பெயர்ச்சொல் ; a0 - பகுதி) 

கு-சரியை, ஐ.வினை முதற் பொருண்மை விகுதி ; ககரக்தோற்றமும் உகரக் 
கேடும் சக்தி. பொருள் : மற்ற பறவைகள் போலாமல் னக்கு உரையாயின 
வற்றைக் கண்டபோ.து மறைக்காமல், தன் இனத்தை அவைக்கு. உட 
னுண்ணுசலும், இன த்திலொன்௯ச்குப் பிறரால் அன்பம் நெரிட்டால் 
இசங்குதலும், சன்னால் இயன்றமட்மம் அவர்க்கு ஊ.௮: செய்ய (pug ser 

லை யடையதென்பு. இச்சொல் ஆரியச்.இின் ௯.௧ வெணிணு 
மொக்கும். உயிசோம்பு,கலிழ் றந்த பொருளென்ப.௮ு) பொடுளெனிண், 
உயிருள்ள சசப்பொருள்களில் சன்னுயிராக் காப்பதில் ஒல்வொன்றும் 
ApieCs அன்றிச் சறவாத தொன்றுமில்லை யாசலால் ௮.௮. பொரு 
என்றென்க."” கோ. ஓ. 

    

    

““வாணுயரும் புள்ளா மாகிலத்தோரன்பு செயத், சானமறு நல்ல 
சனுப் படைத்து - மேன்மையாற், பெற், கருமேணி கொம பேருலக 
மெங்கணும், உற்றயிர் * கா * வென்ற வசையளித்௮ - பவற்றி கொண், 
டெல்லார்க்கும். கோவாய் இருந்தமிழே பேசியல, கெல்லாக். சமிழ்கூனு 
மேற்.றத்தாற் - பல்லோரும்; காமூண்ணு முன்னர்த் தனே கிணைந்தவ் 
Morera, ஒமமூடனேற்க வேன்.றரைக்கும் - சேம முற்று, ப 
'தன்னினக்தை யெல்லா மூண்சாணண்ணும் வேளையில் இன்னுரையா 
லேயமைச் இன்பூட்டிச் -- தன்டைனே ; ஓக்கவணைத் vigor pire 
வீதென்ன 2, தக்க செயலாற் றலைநின்று ” என்னு ஒறாவர். ** கரக்கைவிடு 
தோது?” என்னம் அரியதொரு சி.ற.நாவிற் காக்கையை ஸியக்து. பாடியுள் 
ளார். 

  

      
   

  

தாய்க்கோலை சால்புடைத்தென்பாரு மண்டு : 
தாய்கீகொலை -- ** செயப்பம்பொருளில் வக்ச ஆறாம் வேற்றுமைத் 

தொகை நிலைக்கொடர் - கொலை - தொழிற்பெயர்.” " கோ. ஓ.
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தசய்க்கொலை : இதனை இரண்டாம் வேற்றுமைத் தொகையாகக் 
கோடலே தமிழ் மாபாகவும், அதனை அறி.தற்பேறடையாத இலர் ஆறாம் 
வேற்றுமைத் தொகை் தொழிற் பண்புக் தற்டுழமைப் பொருட்டாக 
வரைப்பர்."” வி. கோ. சு. 

இ.௫ ,சணித் தமிழ்ச் செய்யுள். _-வி. கோ. ச. 

While others assert everything, the wisdom of 

the prince is'to receive their assertions, rejecting what 

is false. What will not men say, who standing opposite 

to a crow, will call it white ? There are some who will 

even say, that the murder of « mother is noble, 
—H. 58. 

The true wisdom of a king lies in rejecting what is 
false in the representation of others and accepting what 

is true. What willthey not say, who maintain in the 

face of the startling reality, that the crow is white! 
There are some who will approve even matricide, 

0. 14. 

While many assert snything, the wisdom of a 

prince consists in accepting what is true therein, eschew- 

ing what is false. ‘here are mon who standing oppo- 

site to the crow, declare it to be white; likewise there 

are those wko commend inatricide- 

  

  

—T. B. Ke
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௩௪. கீழ்மக்க வியல்பு 

கண்கூடாப் பட்டது கேடெனினுங் இழ்மக்கட 

குண்டோ வுணர்ச்சிமற் ில்லாகும்--மண்டெரி 

தான்வாய் மடுப்பினு மாசணங் கண்டுயில்வ 

பேரா பெருமூச் செறிக்து. 

1 
  ட கண்கூடா - கண்ணுக்கெதிரே, Ulta = (abs) 

தோன்றிற்று, கேடு - (தாம் உறற்பாலதாய) Ov 2110697 அட 

எனினும் - எண்டுலும், இழ்மக்கட்கு - (அறிவற்ற) 42 oyna aad 
ஜேர்க்கு, உண்டோ - உண்டாகுமோ, உணர்சி - | பகணினின் 
ம் கீங்குதல் வேண்டும் என்ற) கல்லுணர்வு 1 | 

   
    

     'இல்லையேயாம் ; மண்டு - மூண்டெழுகிண்ற, எரிநாண் 2 தியா 
னது,  வாய்மடுப்பினும் - தம்மை வாயிலிட்திம். கொண்வறு 
போன்னு சூழ்க்தெரிக்வு வத்தலும், மாசுணம் - பெடடிம் பாம்பு 
கன், கண்துயில்வ - உறங்கிக்கடைக்குமே யன்று, பபச 2 
(தாம் மண்டலித்திருக்கும் இடம்) விட்டு கிங்காவாம், பெரு 
மூச்சு - பெருமூச்சு, எதிக்ன - விட்டுக்கொண்டு. 

  2. கேம் கண்கூடாப் பட்டது. எனினும் எழ்மக்உட்டி.. அழ்ர்சு 
உண்டோ இல்லாகும்) மண்டெரிதான் வாய் மஒிப்னு பப சணம் 
பெருமூச்சு எறிந்து கண்மயில்வ ; பேரா. 

3. கீழோராயினோர் தமக்குக் கேடு வந்து நா ony (Hb MD 

தென்று கண்டவிடத்தும் அதனினின்றும் நீங்குக ப டயைக் 

கருதாது உணர்வற்றிருப்பர். 

A Scr வாரிற் சயவர் இருவுடையர் 
கெஞ்ச,ச் தவல மிலர்."? நுறண். 

“மக்சளே போல்வர் சயவ ரவசண்ண 
வொப்பாரி யாங்கண்ட இல்.” டலஸ். 

5. “முன்னும் பின்னும் அரசாஇயல்பு கூறப்படு கவின். வீழ்மக் 
என்.ற.து மந்திரி முதலாமினோர் அறிவின்வழி கில்லாச அரசரை வண்டில் 

on. Co 

    

“BGyrt பிறர்க்குத் இங்கு செய்து அன காரணமாகம் சாழுசம் 
தங்குற்வுழி அதைத் தவிர்த்துக் கொள்ளவல்ல அறிவுடை பரவ. ஒன்ப 
தாம். பிறர் ஈன்மை காதலைத் Gb waren TDS OH’ cosine oped 
யோடுச்சவு மறியாது அவர்க்குத் இங்கிழைத்தலே ஜழோரியல். 9.௮ உய்.ர் 
por wags. *இழ்மக்கட்கு உண்டோ உணர்ச்சி " வன்பசுதணே 
சங்கள் மூ.த.ற்சண் கேடெய்தியகனால் அனுபவஞான முறற்றி.க்ும் ௮௧ 
னைத் தக்கவாறபையோகத்து மிட்டும் பிறர்க்கு,த் இங்கிழைபாமலும் அது 
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காரணமாகத் தாம் தீங்கெய்தாமலும் அ.த்திக்கிணின்றும் நீககிக் கொள்ள 
வல்ல அறிவடையசா.கலும் இலர் என்ப பெற்றாம்.” --வி.கோ. த. 

* மேன்மக்கள் கேடு நேரிடுவசானால் ௮தை அறிந்து தடுக்க முயல் 

வார் ; சழ்மக்களோ கேரிட்ட காலத்தும் அதைத் டுக்க மூயலா.ிருப்பர்.” 
கோ. இ. 

கண்கூடாட் பட்டத கேடெனினும் : 

  ட கண் கூடா சண்கூடு - பிரத்தியட்சம் ; * கண்ணுக்குக் கூடுதல் * 
எனத் தொக்குரின்ற கான்காம் வேற்றுமையின் பயணிலையாகய முத 
னிலைத் தொழிற்பெயர் பெயர்ச் சொல்லோடு கூடி. யொருசொற்றன்மைப் 
பட்டுச் தொழிலாகுபெயசாய் கின்ற.து.!” தி. சு. செ. 

  

பட்டது-- புலப்பட்டது, பொருந்தியது, பார்க்கப்பட்ட, வந்தது. 
எனப் பலவா பொருள் கூறப்பட்டுள்ள.௮. 

கேட--4 மூ,சணிலை நிண்டுகிரிக் ச தொழிற்பெயர் ழ ௮&த ஈண்டுக். 

  

சாரியவாகு பெயசாய்த் அன்பத்ைக யுணர்கத்திற்ம. வி. கோ. சு. 

“வீடு, பாடு மூதலியவும் இத்தகையன.!” ஏ. எஸ். ஜெ. 

“இச் கேட்டின் குறியை அடிப் (௬ட - ஆம்) பாட்டில் விளங்க 
உணர்க,” —Gar. @. 

எனினும்--* வரக்சகடவகாகிய இங்கனே மூன்னரறிர்.து. காத்தலே. 
அதிவுடையார் செயலாக வந்தும் உணமை பற்றி * எணினும் * என்றார்.”   

௮. ௫. 

“யினும் ' என்னாத: * எனினும்” என்றமையான் தாமே ஈம் ௮ரச 
போசமயச்கக் தால் உணராவழியும், தம் ஈம்பிககைக்குரிய அமைச்சர் மு;த 
லானோர் எடுத்.அக் கூ௮ங் காலத்தும் உணசமாட்டாத இயல்பினர் என்பது: 
பெறப்படும். 

ம்ழ்மகீகட் துண்டோ உணர்ச்சி மற்றில்லாதம் : 

கீழ்மக்கள்--அதிவில்லா அசசர்களைக் குறிக்கும். * இழ்மக்களை £ 
“மாசணத்திற்கு GILG அம்மாசணம் பெருமூச்செறிந்து கண் 
துயில்வ என்றமையான் இழ்மக்களாஓய அறிவில்லா அரசர்களும் கவலை 
யின்றி உறங்க்டடப்பதே இயல்பாகவுடையர் என்பது உய்த்துணசம் 
படும். இத. 

“ தாழாய கொண்டு சசடற்றார் சஞ்சார. 
ரழாது போவா மெனவமைப்பின் - இழ்தா 
ணுறங்குவா மென்றெழுக்து போமாம் ** என்ற 

நாலடியார் செய்யுளானும் பெறப்படும். 

உணர்ச்சி கேடு வருமென்றும் அதனை நீக்க உபாயர் தேட 
வேண்டுமென்றும் அறிதல்.” ௨. வே. சா.
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மற்று--௮சை. 

மண்டெரிதான் வாய்மடுப்பினும் : 

மண்டு எரி. மண்டுசல் * மென்மேலும் மூண்டெழுதல் ; கெருங் 
குதலுமாம். 

வாய் மடுப்பினும்--வாயால் உண்ணினும்.  மடுத்தல் - இடைப் 

படுத்தல். 

மேல் இந்நூல் ௬௯ - ஆம் செய்யுளில் ஆசிரியர் 
“ ஒரவர வாய்மடு,த்.து வல்விசாய் மாய 

எரி.சுழன் மாயா இரா” 

என்று ஆண்டுள்ளமையுங் காண்க. 

மாசுணங் கண்டுயில்வ : 

கண் துயில்.“ கண என வேண்டாது கூறினர் வருங் கேட்டை. 
உணராமல் கித்திரித்தலாகய இழிவை உணர்த்தற்கு.”” கோ. ஓ. 

  

 மாசணங் கண்டுயில்வ'--இ.சனை  உயர்கணே தொடர்ந்த * என் 
னும் நன்னூல் விதிபின்கண் ஆரியர் சங்கா. நமச்சிவாய புலவர் 

“சொற்றொ மிற்றிசன் பெற்றி” என்பதனானே, “* Bam நீரூறிற்௮ 
“மாடு கோடுகூரிது ” என அறிணையோமு சார்த்தின் அஃறிணை முடி. 
பினவாதலுங் கொள்க ”* 
காண்க.” 

  எனக் கூறாகித்றலின். அமைவுடைத்தாமாறு. 
வி. கோ. சூ. 

  

இஃது, எடுத்துக் காட்டுவமையணி. 

Though ruin be before their eyes, will’fools perceive 

it? No, taey will not: though thick flames envelope 

their body, the sleeping rock serpents will not arouse 

from their loud-breathing s!umbers. -H. 5. 

Will fools rouse themselves to a sense of danger 

although it be plainly visible? They cannot see. 

Although a conflagration may be blazing around, the 

mountain serpents will awake not from their deep 

breathing slumbers. —C. M. 

Even if it be before their eyes, fools perceive not 

their own ruin; ‘though thick flames envelope their 

body; the sluggish rock-snakes do not rise up from 

stertorous slumbers. 
—T. B. K.
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n@. கெடுவது காட்டுங் குறி 

நட்புப் பிரித்தல் பகைகட்ட லொற்றிகழ்தல் 

பக்கக்தார் யாரையு மையுறுதல்--தக்கார் 

கெடுமொழி கோறல் ever: 9 99) BU BO 

கெடுவத: காட்டுங் கூறி. 

1, நம்பு - சண்பரை, பிரித்தல் - வேறுபடுத்திப் பகையாக் 
25% கொள்ளலும், பகை - பகைவரை, நட்டல் - 
கொள்ளலும், இற்று - ற்றர்களை,. இகழ்தல் - (பொருட்படுத் 
தாது) இழித்அரைத்தலும், பக்கத்தார் - தன்னருகே இருக்கு 
ஈசாய் அமைச்சர் முதலாயிஷோர், யாரையும் - யாவர்மாட்டும், 
லயுஅதல் - (எடுத்ததும்) ஐயுறவு கொள்ளம், தக்கார் - மெசுக 
வுடைய பெரியோர்தம், நெடுமொழி - உறுதிமொழிகளை, 

கோறல் - ஏற்றுக்கொள்ளாது கடந்து நடத்தலும், குணம் - 

சன்னியல்பு, பிறிதாதல் - வேறுபடுதலும், கெடுவது - (goo Fos) 

இனிக் கெட்டழியப் போகுமாற்றினை, காட்டும் - முன்னரே 
காட்டுகின்ற சூறி - சூறிகளாம். 

௨. இகாண்டுகூட்டு வேண்டி.ற்நிலத) 

நட்பாக்கிக் 

  

    

  

நட்புப் பிரித்தல் முதலிய ஆறும் அரசர்க்குக் கேேயப் 

   

பனவாம். 

A. “தேரான் தெளிவுக் தெளிர்கான்௧ ணைபறவுச் 
சீரா விடும்பை தரும்."" _தறள். 

“பல்லார் பகைகொளலிற் பத்.தடுத்த திமைத்சே 
ஈல்லார் தொடர்கை விடல்,” தள். 

“ எரியாற் சுடப்படிணு முய்வண்டா முய்யார் 
பெரியார்ப் பிமைத்தொழுகு வார்.” —s per. 

“ கேடுவரும் பின்னே மதிகெட்டு வருமுன்னே.” 
_ழதுமொமி. 

5, எனக்குத் சளர்வு வந்தவிடத்.அப் பொருளுதவல், CuTigosé 
தத் தணைசெய்தல் முதலியவற்றைச் செய்து தாங்கும் ஈட்பின ரைப் 

பகைக்கற் பெருங் கேடாதலாலும், பகைவர் அயவிணர் கட்பிணர் என்னும் 

மூவகை யோரிடத்கது! நிகழு ஈன்மை திமைகளை யறிதற்குக் கண்களாயுள்ள 

வேவகாரரை யவ:.இக்்இல் தோற்பு அடைதலாலும், பரிசகங்களைச் சங்கே 

ஓல் அவர்கள் தம்மிட,த் து வைத்த தொழில்களை விடுகலாலும், இயண 

கண்டாலவற்றைக் களை தற்கு கெருங்ி யறிவு௮ தும். பெரியோர் சொரம் 

களைச் கேளாசொழியில் சன்னைக் காத்தல் ஒழிசலாலும், குடிகளை wus 

செய்து ,தன்வழ்ிப்படுக்கும் ௮றநீ.இிகளில் மாறுபடிற் குடி.களையிழ,க்க
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லாலும், ௩ட்புப் பிரி,ச்,சல் நூ சலிய ௮௮ எகைச் சொழில்களையும் Cabos’ 
காட்டும் குறி ” என்றார். தி. சு. செ. 

ஈ பாசதத்தின்கட் ' கூறப்படும் ரியோ சனனஅ: செயல்களை இச் 
செய்யளுக்கு இலக்செமாக எடுத் கூறலாம். Qe nei Lana 
பசைச்துக் கொண்டமையம், சகுனி முசலாய தமை ஈட்டமையம், ௮௪ 
வத்தாமனாதியோரீடச்,து. ஓமப்பட்டமையம், சண்ணன் வீடிமன் கூறிய 
உ௮ திமொழிகளைக் கேளாமையம், பாஞ்சாலியை அரசலையில் மானபல் 
கஞ் செய்யச் கருதினமை௰ம் அவன்றன். கேட்டிற்கு. உற்பாதங்களா 
யினமை காண்க : அலைபற்றி யன்றே யவன் கெட்டா னென் ப...” 

    

ன். கோ து. 

பகைநட்டல்--* நெடுங்காலம் பகையா யுள்ளாரை. ஈட்பாக்இக் 
கொள்ளுதல். “மும் றன்னேக் சாய்வானைக் கைவாக்இக் கோடலும்... 
சாவவு௮வான் ளெழில் * திரிகடுகம்.” ௨. வே. ௧௩. 

   
ஒங்றிகந்தல்...* ஓற்றாமள்ளார்க்கு லேண்டிஞ் சிறப்புச் செம்யாது 

விடுதல். பசை௰ர் மு,சலியோரிட நிகழ்உன அறிசலிலே கண் 
போன்றிருத்ச லின் இகழ்சலாகா தெ அடகு.    
பக்கத்தார் யாசையு மையுறுதல் : 

பக்கத்தார்--* எப்போகஞ் சமிபச்திலிராச்சல் பதறி மந்திரிகள் 

    

“பக்கத்தா ? ரெனப்பட்டார். ; அமாச்தியர் என்பது.ம் அ௮ப்பொருட்டு."” 
“பச்சுத்தார் - அமைச்சர் ; * உழையிருங் தான் "குறள் 088.” 

உ.வே. சா. 

தக்கார் நெடுமொழி கோறல் : 

தக்கார் * என்றது. அமைச்சர் புசோ௫தர் முதவியோசை ”” --௮.. 

“தக்கார் இறந்தகால வீனையாவணையும் -பெயர். தகு என்னும் மூ 
னிலை இரட்டியசே இறக் தகாலங் காட்டிய.” — Can. @. 

  

நெடுமொமி--* பெறாமையடைய மொழி; ௮௪ அதிவுசை * இள. 

* நெடுமொழி - பொருளால் விரிர்ச சொல் ஆசவின் ௨௮:௫9 மொழி 
மேல் கின்றது ; ஏனையிடங்களில் வரின், * தமது மேம்பால சொல்லல் * 
எனப் பொருள்படும்." தி.சு. செ. 

“ கெடுமை - பெருமை; பெருமையைக் கருமொழியை செல்மொழி 
என்றது ஓர் குறிப்பு அய மசபுவமுவமை,இ.!" கோ. ௫. 

  

கோறல்--இகழ்சல், கேளாதொழிதல், மீறல், அலட்சியம் பண்ணு 
,தல் எனப் பலபட இச்சொல்லுக்குப் பொருள் கூறப்பட்டுள்ள: 

* கொல்தல் கோறலென் இரிந்து?” சி. வை. தா. 
கோறல் - இலக்கணை.
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ட தக்கார் நெடுமொழி Csrndi—a AwsmICeors மேன்மையை 
யழி,ச்ச லெணிஸுமாம்."” சி. வை. தா. 

*“செடுமொழி கோறல் - நெடுங்கால த்இற்குப் பயன்படுவனவான 
செவியறிவுறாஈ.,  வாயுறைவாழ்த்து முதலியவற்றை அ௮வமஇத்தல் ; 
** மெய்ம்மொ.றி. மற்றென்மொழி பிழையாதாகும், பின்வழி மக்குப் 
பெரும் பயன்.ஐருமே ””--சிதம்பாகச் செய்யுட் கோவை.” --௨. வே. சா. 

உ தக்கார் கெடுமொழி கோறலாவது கக்கோரிடத்.௮.த் கான் அவர் 
சொற் கேட்டு ஈடீக்கப் புகுவதுபோல நடித்து வஞ்சித்து. அவர்பால் 
உ, மொழி பெற், அதன்பின்னர் அவர்தங் கட்டுரைகள் தனு 
எண்ணங்களுடன். மாகபடல் சண்டு அவற்றைக் சன் ஈண்பராயினார் 
மூன் இகழ்ச் அசைச் கலே யன்றி அவற்றின்படி நடவாது வசம்புகடக்து 
Ce parma என்பாருமுளர்.” வி. கோ. சூ. 

Hort பிறிதாதல்--* அக்கிய குணங்களை யடைதல் ; அக்கியகுணங் 
eure: வேட்டை விருப்பு, சூ.காடல் விருப்பு, கூச். விருப்பு ரு௦தவி 
யனவும், அசோகம், பொறுமை, சிந்தை மு,கலியனஓமாம்.”” ௮. த. 

“அறி இகட்கு மானபடுதல்*! | தி. சு. ௪. 
கெடுூவத। காட்டுங் குறி: 

குறி--4 அஃதிணையியம் பெயர். Gago ஒவ்வொன்றுமே 
,சனித்தணி கேடு பயக்கவல்ல குறியாம்; அ,.கலின் குறியென்பதனை த் 
,கனிச்சணி கூட்டியுரைக்க வெனலு மொன்ன. இவ்வாறு ஒருமைப், 
பெயரை வாக் யபேதமாக,ச் தணித்சணி கூட்டி முடி.ப்பசனைத் தேர்வட 
மிழுப்பார் போலப் பிரத்தியேக பந்தாந்நுவயம் என்பார். வட.தாலார்."* 

வி. கோ. சூ. 
“நட்புப் பிரித்தல் மூ. சவிய ஆறையும் உடையார்க்குக் கேடுவரும். 

என்க. அன்றிக் கெட்டகாலம் வருமானால் அவணை இவ்வாறெல்லாம். 
பிரித்தல் மு,.தவிடன செய்யுமானு Sg ஏவு மென்௮ன் கொள்க.” 

.- இள. 
The estrangement of friends; the receiving of 

enemies into friendship ; to scoff at a spy, and to suspect 
all associates; to despise the continued advice of the 
wise; and become changed in disposition, are signs of 
approaching ruin. —H.S. 

To alienate the affection of friends, to contract 
friendship with foes, to mock at spies, to suspect the 
fidelity of friends, to reject the efficacious advice of 
the wise and to become changed in temperament are 
omens of approaching ruin. —C. M. 

Estrangement of friends, befriending enemies, scoff- 
ing at spies, suspecting every one, despising the good 
advice of the wise, a change in disposition; these are 
indications of approaching ruin, 

—T. B.K, 
17
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me பெரியாரைப் பின்ழயாமை 

பணியப் படுவார் புறங்கடைய ராகத் 
சுணிவில் களிப்பினாற் ரூழ்வார்க்--கணிய 
'இயாண் முயக்கெனினுஞ் சேய்த்தன் றே மூத்தாள் 

புணர்முலைப் போகங் கொளல். 

1.  பணியப் படுவார் - தம்மால் வணங்கி எதிர்கொள்ளப் 
படுக் தஞுதியினோர், புறங்கடையராக - (தம்மைக் காண்பது 
கருதித்) தம தலைவாயிலின்கட் போக் ௮அளாராகவும், தணிவு - 
அமைவு, இல் - அற்ற, களிப்பினால் - செல்வமகழ்ச்சியினால், தாழ் 
வார்க்கு - (விரைவில் இருக்கைவிட் டெழுற்ு சென்று அவரை 
எதிர்கொள்ளாத) காலந்தாழ்க்கும் அரசர்க்கு, ௮ணிய,து - (அனு 
போழ்.அ) அடுத்திருப்பன, இளையாள் - இளையவளாகிய இருமக 
ளது, மூயக்கு - சேர்க்கை, எனினும் - என்னு தோர்தினாலம், 
செய்த்து - தொலைவில் உள்ளது, அண்று - அன்றாளும்,  ஞூத் 
தாள் - மூத்தவளாகய மூதேவியின௮, புணர்முலை போகம் - 
நெருங்கிய சேர்க்கை _யின்பத்தை, கொளல் - (அவர்கள்) 
துய்த்தல். 

2. பணியப் படுவார் புறதங்கடையராகத் தணிவில் களிப்பினால் தாழ் 
வார்க்கு இளையாள் முயக்கு அணிய தெனினும், மூத்தாள் புணர் முலைப் 
போகங் கொளல் சேய்த்து அன்று. 

8. செல்வச் செருக்கினாற் பேரியோர்ப் பிழைத்தோர் விரை 
விற் கேடடைவர். : 

A. 4 ஏரியாழ் சுடப்படினு முய்வுண்டா முய்யார் 
பெரியாற் பிழைத்தொழுகு வார். —aper, 

“5: இகழ்ச்சி யிற்கெடு வார்களை யெண்ணாக 
ம.ழ்ச்டி யின்பத்தின் மைஈ்ச.ஐம் போழ்தெனப் 
புகழ்ச்சி தாலுட் புகன்றனர்.” _ தளாமணி. 

*- பெரு,த்தி௰ செல்லம் வக். அற்ற போஅகண் 
ஹூருத்தெரி யாமலே யொளி மழுங்கிடும் 
மருத்துளதோ வெனில் வாகடத் இலை. 
தரித்த மென்னுமோர் மருந்இற் நீருமால்.!” சிந்தாமணி. 

5. 4 தம்மாற் பணியப் படுதற்குரியர் தம்பால் வரும்பொழுது 
அவரை எ.திர்கொள்ளுவதற்கு.த் தம்முடைய பாக்யெ மஒழ்ச்சியாற் மூழ்பவர் 
விரைவாகக் கேட்டை யடைவர்.” ௪. yp. 

“இனித் தம்மைப் பலர் கலைவாயிலின்கட் போக், வணங்கப் பெரு 
மஒழ்ச்சியடைர்த செல்வருக்கு ௮ கழிய வருக்காலம் சோசமன்னு 
என்னும் பொருள்பட வுசை கூ௮வாரு முளர். இவ்வா பொருள் கன
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லசளாற் போசப் பயணின்மையானும், அன்னணங் களித்இருப்பார் இளை 
யாள் முயக்கொழிர்.௮. மூ௦.த்.காள் புணச்மூலைப் போகங் கொளற்கு அவர் 
காம் பெருமஒழ்ச்சி யடைந்தமை சக்க காரண மன்மையானும், * பணியப் 
படுவார்” என்னும் செயப்பாட்டுவினைப் பிரயோகமே ௮ பொருளன் 
ஜென்பகுற்றாக். சக்க... சான்றாமாகலானும் ௮௮. போலி யுரை Busines. 
இரிப் பணியப்படுவார் புறங்கடையரா,கல் கண்டு பெருமஒழ்ச்சி யோடுஞ்: 
சென்ற அவரை வணங்குவார்க்கு மூத்தாள் புணர்முலைப் போகக் கொளல் 
சேய்,க்ே,த எணினும் இளையாள் மூயக்கு அணிய என்னு மாட்டி. வேறு 
பொருள் கூ௮வாரு முளர்.  அப்பொருட்கு அன்னு, ௫, அசைகள். ** 

வி. கோ. சூ. 

  

பணியட் படுவார் புறங்கடையராக : 

பணியப்படுவார்--செயப்பாட்டு எதிர்கால வினையரலணையும் பெயர். 

““பணியப் படுவார் - தம்மால் வணங்கச்தக்க அர்,சணர், சான்றோர், 
அறுச்சவத்தோர், தாய், சக்த, தமையன் முதலியோர். (புறப்பொருள் 
வெண்பாமாலை. 221.) ** ௨. வே. சா. 

புறங்கடையராக-- ஈண்டுத் சலைவாயில் என்பது பொருள். மேல் 
9-ஆம் செய்யுளில் “புறங்கடை ”” என்பதற்குக் கொடுத்துள்ள குறிப் 
பிணேட் பார்க்க. 

தணிவில் களிப்பினுல் தாழ்வார்க்கு : 

தணிவு--போ.தமென அமைதல், குஹைஷ, அடங்கு,சல், அளவு, என் 
றெல்லாம் பொருளுசைக்கப் பட்டுள்ள.௮. 

களிப்பு--* களிப்பாவஅ! அஇிகாசம் முலம் செல்வம் மு௦,சவியவற்றுல் 
யாவரினுக் தம்மை மிக்கோ செனக் கரும் மயக்கம்." ௮. த. 

“களிப்பு - கள்ளுண்டலால் வரு மறி ; செல்வத்தால் சும்மை மறச் 
இருச்தல்கூடும் ஆதவில் அம்மறதியைக் * களிப்பு * என்றார்."'தி. ச. ச. 

,சணிவில் களிப்பு - * கணிவில், எழுவாய்,ச் தொகரஙிலைத் தொடர், 
Do பால்வழுவமை,இ. * இல்களிப்பு '” பண்புச் சொகைகிலைச் தொடர் ; 
விரிக்கால் *இன்மையாகய களிப்பு” எண விரியும். சொல்லியல் 
அறியார் ஒருவர் இசனை ஈறுகெட்ட பெயசெச்சத் தொசாகிலை.க் தொடர் 
என்பர். பெயரெச்சம் ஈ௮கெட்டதானால் உண்ணாக் குரை என்பது 
போல இல்லாச் களிப்பென வருமேயன்றி * இல் களிப் ” பென வாசாமை 
யாலும், வருமென்பாசாளால் மெல் விரல், வல்லொவி, என வருவனவும் 
றையும் பெயசெச்சக் தொடரெனக் கொள்ள வேண்டுமாதலாலும், அவ் 
வாற சொல்வதற்குக் காரணம் அறியாமையே ஆம்."” கோ. இ. 

  

இனிச் செல்வம் மிகுந்தகாலை களிப்பாகய செருக்கு மூடுசல் இயல் 
பென்பது,
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4 இறியசே மதிக்கு மிந்தச் செல்வம் வர்.அ.ந்ற ஞான்றே. 
வறியபுன் செருக்கு மூடி வாயுளோர் மூகராவார்."” 

என்னும் குசேலோபாக்கியானச் செய்யுளானும், 

“*ஏர்பெ௮ மிருகிதிச் செருக்கு செய்.ிடிற், 
தேர்செவி யுடையவர் செவிட சாகுவர்.”” 

என்னும் விவேகசிந்தாமணிச் செய்யுளானும் அறியப்படும். 

“அறிவிலார் செல்வம் பெற்றா எளவிலா வகச்சைப் பேயும் 
பிறி.ுகண் தெரியா கோயும் பிடித்தும்.” 

என்னும் திநக்குற்றுலத் தலபுராணச் செய்யுளும் இப்பொருட்டே. 

தாழ்வார்க்கு -- தாழ்தல் - உடனே செல்லாது காலம் ரிட்டித்னு 
நிற்றல். 

1 தாழ்வார்க்கு - எ.இர் செல்லு,சவின்றிச் சம்பால் வரும் வரையில் 
சங்கயிருப்பார்க்கு.'”   2. Ga on. 

பணி.தற்குரியார் போர், குவழி, காலர் தாழ்த்தாது. இருக்கை விட் 
டெழுக் தெதிர்சென்று அழைத்துவக் அபசரி,த்தல் அறிவுள்ள செல்வர் 
கடஞம் என்பது, “* இகுத்தபல் அவசரக் சதை ஏழைப் பார்ப்பா னாய 
குசேலன், '* வகுத்த. பல்லுலகும் போற்ற மாற்றலர் கூற்றார் மேவச் 
செகு,த்தரசாளூங் கண்ணச் செம்ம” லைக் காண்பன் அவாரகை சென்று. 
அரண்மனை வாயிலடைந்துழி, அவன் போக்தமையை யறிவித்த வாயிற் 
சாவலசை நகோக்டக் கண்ணன் * போயழைசத்இிடுமினின்னே, போயழைச் 
'இறமினின்னே,  போயழைத்திடமினின்னே என விரைபொருளிற் !” 
சொன்னமையாலும், பின் குசேலன் வருவதைச் கண்டுழிச், 

 இச்தையுண் மூழ்ச்ி பொங்சச் 
சரமிசைக் கரங்கள் கூப்பிச் 

ob sort நிலத்தின் வீழ்ச் 
,காழ்ச் தெழீஇக் குடந்தம் பட்டு 

முக்த. தானையு மொடுக்கி 
மூன்னர்நிழ் பாரை நோக் 

வந்தகாரிய மென் ”” 

எனப் பணிவுடன் வினவினான் என்றமையானும் அறியப்படும். 

அணியது இளையாள் ழயக்கெனினும் : 

இளையாள் -- 4 இளையாள் மூ,த்.தாள் - என்பன பாற்கடலுட் பின் 
னும் முன்னும் கோன்றினமைபற்றி வந்தபெயர்கள்.? --வி. கோ. சூ. 

“வான் இறக்.த, தேவி யாருடனே செய்யதிருப் பா.ம்சடவில், மூதேவி. 
யேன்பிறச்தாண் முன் '” என்பன தனிச் செய்யுளடி.கள், 

முயக்கு -- மூயங்கென்னும் முதனிலை திரிக்க தொழிழ்பெயர்.
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புணர்ழலைப். போகங் கொளல் -- *என்புஜி * வளமெலாம் 
போக வரல்” எனச் சர்வகலாசாலையாரிற் லர் பாடமோதாகின்றார். 
௮ஃது இளையாள் முயக்கு எனக் கூறியதற்கேற்ப மூத்தாள் போகம் 
எனச் கூறுதலே எவ்வாற்றானுஞ் சறப்புடைத்தாகவும், பொருட் பொவி 

வடைச்தாகவும் அதனை அறியகல்லாதும் அதனைக் தக்கவாறு மாற்ற 
இல்லாம், தமக்குச் கோன்றியவாு அவ்வயிற் பொருணலமழிய மாற்றிய 
தாய் முடியுமா அணர்க..” —a? Can. &. 

“தொலையாத போகஸ் கொளல் ”” என்௮ு பாடங் கொண்டு “* தொலை 
யாத” என்னும் இச்சொல் இதற்கு முன்வெளிப்பட்ட தூல்களிலெல்லால் 
காணப்படா திருந்தது. இருவருளால் இஃதோர் எட்டுப்படியிற் கண் 
டெடுச்சப்பட்டு,”” என்னம் அடிக்குறிப்புக் சொடுத். துள்ளார் இளவழக 
னார். தொலையாத என்பதற்கு ஒழியா என்றும் அவர் பொருளுரை த் அள். 
ளா. 

  

இது பிறிது மொழித லென்னும் அலங்காசம். —Gar. @. 

Ges விரோத அணியுள் அடக்கும். தி. ௯. செ. 

The men, who are sunk in immoderate delights 
while those who ought to be honoured are waiting at 

the gate; though now they embrace the goddess of 

prosperity, are not far from the enjoyment of the 

charms of the close bosom of her elder sister, adver- 
sity. —H. 8. 

"hose who by the pride.of their wealth, pay not 

pro respects to the worthy, deserving of obeisance, 

will soon have to be wedded with the sister of Laksh- 
mi, although they now enjoy the company of Lakshmi 
herself. . —C. M. 

While those who ought to be honoured are waiting 
at the gate, there are some who from the pride of 
wealth do not go to meet and receive them as their 
guests; although now the latter embrace the goddess 

of fortune, they are not far from the enjoyment of the 

charms of the close bosom of her elder sister, the 

goddess of ill-luck. —Ss. W- 

   

Those who, on account of their ever increasing 
arrogance, hesitate to receive men worthy of respect 
and make them wait at their gates, are instinctively 

drawn to easy association with the Goddess of 

Misfortune. றி, ற. ம.
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௬௭. ஈகை 

கண்ணோக் கரும்பா ஈககைமுகமே காண்மலரா 

இன்மொழியின் வாய்மையே தீங்காயா--வண்மை 

பலமா கலங்கனிச்த பண்புடையா ரன்றே 
சலியாத கற்ப தரு. 

1, கண்ணோக்கு - கண்ணினது (குளிர்ந்த) பார்வையே, 
அரும்பு - ஆ - முகையாகவும், ககை முகமே - மலர்க்த முகமே, 
காண்மலர்.ஆ - பு.துப்பூவாகவும், இன்மொழியின் - இனிய சொல் 
லாலியன்ற, வாய்மையே - உண்மையே, தீம் - இனி௰, காய். - 
காயாகவும்) வண்மை - வள்ளன்மையாகிய பெருக்கொடையே, 
பலம்.ஐ - பழமாகவும், ஈலம் - (இத்தகைய) ஈன்மை, கணித்த - 
மிகுக்த, பண்புடையார் - கற்குணமுடையவர்கள், அன்றே - 
அல்லரோ, சலியாத - (சூறிப்பறிர்து கொடுத்தலில்) தளர்வில் 
லாத, கற்ப்தரு - கற்பக மரத்தை யொப்பவர் 1 

2 (கொண்டமிகூட்டு வேண்டி௰ற்றதிலது) 

8.  இன்சோல்லும் இனிய முகமும் உடையவனாய் உள்ள 

முவந்து குறிப்பறிந்து கேளாமுன் கொடப்பவனே வள்ளலாவான். 

4. “முகத்தா னமர்க்தினித நோக்க யக். தானா. 
மின்சொ வினதே யம்.” தன். 

“இன்சொல் விளைகிலனா ஈதலே வித்தாக 
வன்சொற் களைகட்டு வாய்மை யெருவட்டி. 
அன்புசீர் பாய்ச்சி அறக்க,இ ரீனவோர் 
பைங்கூழ் சறுகாலைச் செய். ”” அறநெறிச்சாரம். 

“gamit. கெல்லாம் இசைகிற்ப,த் சாமுடைய 
மாத்றார் சொடுத்திருப்ப வள்ளன்மை. '” பழமொழி. 

5. ஈஈகையின் இலக்கணம் இதி் கூறப்படும். கண்ணோக்கும் 
ஈகைமூகமும் அகத்தின் உவப்பை வெளிப்படு ச். அவன. மனம், வாக்கு, 
காயம் என்னும் மூன்றாலும் விரும்பிச் செய்வ ஈகையென்று கொள்க." 

௨. வே. சா. 

சகையுடையாரைக் க.ற்பகதருவென உருவகஞ் செய்தத.ற்கேற்ப 
விருக்கினரைச் சண்டவழி உளதாம் இனிய கோக்இனை அரும்பாகவும், 
இன்முக,த்தை சாண்மலராகவும், இன்சொல்லைத் இல்காயாகவும், கொடை 
யைப் பலமாகவும் கூ௮,தவின் இது முற்றுநவகவணியாம். இச் செய்யு 
ளின்சண் அரும்பு, மலர், காய், பலம் எனச் சொல்லத்தொடங்கிய பொருள் 
சளை முறை வழுவாது சொல்லுசலின் இஃது அரதனமாலையணியாம் ;.
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இதனை ரத்நாவனி அலங்காரமென்பர் வடதூலார். செல்வமூடையார்க்சே 
ஈகைக்குணஞ் றர்சுதா.தலினாலும் * அருளென்னு மன்பீன் குழவி 
பொருளென்னுன், செல்வச் செவிவியா ணுண்டு '” எனத் திருவள்ஸவ 
நாயனார் அருளு சவிஞலும் * கலங்கணிர்த பண்பு £ என்றார்." 

வி. கோ. சூ. 

தம்மிடத.து வரும் யாசசர் அாரத்ிலேயே திரும்பிப் போகா தபடி. 
பார்க்குங் குளிர்சசபார்வையை அரும்பாகவும், கெருங்கும்படி. காட்டுகின்ற 
மூகமலர்ச்சியை மலசாகலம், நெருக்கியபின் யாது. வேண்டுமென வினவு 
கின்ற உஸ்மையாகய இன்சொல்லைத் இங்காயாகவும், பின் கொடுக்கும் 
கொடையமைப் பழமாகலம், கொடுட்பவரைக் கற்பகத் தருவாகலும் ௨௫ 
வகஞ் செய்.தமையால் இத: முற்றுருவகம்.'” —Gar. @. 

“வறியவசைச் சாரத்திற் சாணும்போதே குளிர்ந்த. பார்வை 
வேண்டெதவின், * சண்ணோக் கரும்பா ” எனவும், ௮2. கண்டு வக்தவிடத்அ 
இனிய முகங்காட்ட வேண்டுசலின், * ஈகை மூகமே காண்மலரா ' எனவும், 
அவசதாற் ராமை நீங்க இன்சொற் சொல்லுதலும் கொடுத்தலுஞ் சிறிது 
வே௮பைடினுர் தம்முளொக்கு மாதலின் * இங்காயா *, * பலமா * எனவுவ் கூறி. 

னர்." தி. சு. செ. 

கஸ்னேக் கரும்பா : 
     கஸ்ணோக்கு--4 அழுட்பார்வைக்கே சிறப்பாக வழங்குகலே 4 என் 

மேற் கண்ணோக்கம் வை '' என்பஇுற் காண்க.” —@an. 

அருல்பு--முகை, மொக்கு, மூ௫ழ், மொட்டு என்பன ஒரு பொருட் 
சொற்கள். | 

நகைழகமே நாஸ்மலாா : 

நகைழகமே--இணிய௰ முகம், மடழ்ச்சியான மூகம் என்னம் பொரு 
ஞசைக்கப்பட்டுள்ள.௮. 

நாண்மலர்--காள்சோ௫ம் பூக்கும் புறப்பூ. இவ்வாறு கூறாது 
மலச் என வாளா கூறின் ௮.த. பார்வையும், நிறமும், மணமுங் குறைந்து 
காணப்படுதல் கூடுமாதவினாலும், அதுபோல ஈவோணின் இன்மூகக்தி 
லும் அத்தகைய குறைகள் காணப்படுகலுல் கூடுமாகவினலும் அவற்றை 
விலக்யெதாகா௮. 

ஒன்மோழியின் வாய்மையே தீங்காயா : 

ஒுன்மொமியின் வாய்மையே * என்பதை மற்றவத்றோடு ஓத்து 
கிற்.ஐ.ம் பொருட்டு முன்பின்னாக wins. இங்கு வாய்மை யென்றது. 

உள்ளும் புறம்பும் ஓ.த்.ு நிற்றலை.” இள: 

“வாய்மை - வாயின் தன்மை, அதாவது சொல். அது தலைமை 
பற்றி உண்மைக்கு வழங்கு. '* ஏ. எஸ். ஜெ.



136 சீதிசெறிகிளக்கம் 

தீங்காயா--திரு. ௪. முத்தையப் பிள்ளே யவர்கள் பதிப்பிலும் 
ag. சி. வை. தாமோதரம் பிள்ளையவர்கள் பதிப்பிலும் இஃது 

£சர்க்காயா” என்னு ஐதப்பட்டுள்ள,ஐ. இவ்விருவருக்கு முற்பட்ட 
காஞ்சிபுசம் இரு. சபரபதி முதவியாரவர்கள் பதிப்பிலும் பி.ற்பட்ட பதிப் 
பா௫ிரியர்கள் பலர் பதிப்புக்களிலும் ** இங்காயா”” என்றே ஐகப்பட்டுள் 
ளு. 4 ஈர்ங்காயா?” என்பதம் ஈரமுள்ள, ௮ஃ,காவ.து இனிமை வாய்க் த, 
காயாக என்றே பொருள்படுதவின், ஓசை ஈயம் நோக்க இப்பாடத்சைக் 
கொள்ளுதலே சிறப்பாகத் சோன்துகன்.ற ௪. , 

1 தங்காய் : இசைச் இம்-ட காய் எனப் பிரி,த்தால் உரிச்சொற்றொடர்; 
Brand oor பிரித்தால் ம*சமற்றகாய் எனப் பொருள் கேருதலால், 
கூடாதென மறுக்க. இஞ்சுலை, இம்பாளிதம், இங்கனி மு;தலியவு 
மிவ்வாறே. இங்காய் - பண்புத் தொகை." ஏ. எஸ். ஜெ. 

வண்மை பலமா : 

: வண்மை வண்மை என்டதை, சொல்லின் முடிவின் அப்பொருண் 
முடித்தல், என்னும் உத்திபற்றி ஈற்றில் நிறு,த்தினார், இச்; செய்யுளின் 
முதன்மையான கருத்து அதுவாதலின். கண்ணோக்கு ஈகைமுகம் இன் 
மொழி எனவரும் ஏனைய மூன்றும் இவ்வண்மையைச் சிறப்பிக்க வர். தன 
வென்று கொள்க, இங்கனம் கருத்திருத்திச் செய்யுளியற்து முறையை 
மாணிக்கவாசகப் பெருமானு ரியற்றிய திருசிசிந்றம்பலக்கோவையாரின் 
மு.குற்பாட்டிலும், அதற்குப் பேராசிரியர் கூறும் உசையிலுங் கண்டு 
கொள்க.” இள. 

பலம்-பழம் என்.ற ,கமிழ்ச் சொல்லே பளம், பயம் என்று இரிந்து 
வழங் துவதுபோல் பலம் என்.௮ இரிர்து வடசொல்லாக வழங்குவதாயிற்- 
ஆங்லெத்தில் Crono (Plum) என் கிழ்,றலுங் காண்க. 

நலம்கனிந்த பண்புடையான்றே : 
1 உறுப்பொத்தன் மக்சளொப் பன்றால் வெனுத்தக்க 
பண்பொ,த்த லொப்பதா மொப்பு '” 

என்னும் திருக்குறளால் ஈலங்கணிர்க பண்பின் சிறப்பு இனி௮ விளங்கும். 

சலியாத கற்ப தரு : 

“தெய்வலோகத்திலுள்ள கற்பகம் கற்பகம் அன்று; வள்ளல்களே 
கற்பகதரு என்றபடி. '” ௨. வே. சா. 

சலியாத இனிக் கற்பசரு சேட்டபொருளைக் கேட்டபின்னர்க் 
கொடுப்பதாமாதலிற் குறிப்பறிர்து. கொடுக்க வல்ல இப்பண்புடையோ 
சோடு வேற்தமை தோன்றச் கற்பதரு என்பதனைச் * சலியா,த£ என்னும் 
அடைமொழியிஞற் றழீ£இனார். ஈகைக்குண முடையாரைக் கற்பகதரு 
எனக் கூறியது உயர்வுபற்றிக் கூறிய தணைவமுவமைதி. * கற்பதரு ', 
ஈண்டு வலிமிகாமை இரண்டும் வட சொல்லாதவின். '” --வி. கோ. சூ.
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Bin pH“ வேண்டியவைகளைக் கற்பிப்பதாகிய மரம் ; வடமொழிப் 
பண்பு. ச்தொகை."" ௯. யு. செ. 

“1 க.ர்பகமென்பது கற்பமெனவும் ஆரிய,த்இல் வழக்கும்."”-கோ. இ 

The nobly generous, whose glance is a bud; their 
smiling countenance, a fresh-blown blossom; the truth 
of their courteous speech, the sweet young fruit; and 
munificence, the ripe fruit; are not these the real 
inexhaustible Calpa-tree ? —H.S8. 

With the look of the eye for the blooming bud, the 
smiling countenance for the full-blown flower, sweet 
words of truth for the unripe fruit, and generous muni- 
ficence for the delicious fruit, persons who possess such 
virtues are like inexhaustible heavenly ambrosial tree. 

—C. M. 
The nobly generous whose glance is the bud, 

whose smile is a fresh-blown blossom, the truth of 
whose sweet words is the fruit and whose manificence 
is as the ripeness thereof — they are the real unwearying 
Kalpa tree, of divine gifts. —T. B. K.
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ay செழுங்கிளை தாங்குதல் 

வாங்குங் கவளத் தொருசறிது வாய்தப்பிற். 
றாங்குங் களிறரோ துயருறு--ஆங்கதுகொண் 
டூரு மெறும்பிங் கொருகோடி. யுய்யுமால் 
ஆருங் இளையோ டயின்றுஃ 

3. வாங்கும் - தான். வாக்க உட்கொள்ளுகன்ற, 
கவளத்.த - உணவுருண்டையினின் அம், ஒருசிறி௮ - சதியதொரு 
பகுதி, வாய்தப்பின் - வாயினின்றுக் தவறிக் கழே  ௪க்.இவிடு 
மாயின், (அதுபற்றி), அரங்கும் - அசைய மியல்பினையுடைய; 
கனிரோ - யாளைகளோ, அயர் - வரூத்தம், உரு -அடையா; அக்கு - 
அவ்வாறு சிந்திய இடத்திலுள்ள, ௮.௮ கொண்டு - அச்சிறு 
பகுதியாகிய உணவைப் பெற்று, ஊரும் - ஊர்ந்து செல்லும் 
இயல்பினையுடைய, எ௮ம்பு - எ௮ும்புகளுள்ளே, இங்கு-இக்கிலவுல 
கத்தில், ஒருகோடி. - பன்னூற்றுக் கணக்காணவை, உய்யும் 
(அல் - பிழைத்திருக்கும், ஆரும் - நிறைந்த, ளையோடு - தம் 
சுற்றத்தோடு, அயின்௮ - (தாமும்) உண்டு. 

2. வாய்கூம் சவளத்து ஒருசிறிது வாய்தப்பின் தூக்கும் களிறே 
துயருறு ; ஆங்கு அதுகொண்டு ஊரும் ஒருகோடி எ௮ம்பு, இங்கு ஆரும் 
ககாயோடு அயின்று உய்யும். 

3. செல்வர்க்கழகு தன் செழுங்கிளை தாங்குதல், 

4. *சுற்றத்தாற் சுற்றப் படவொழுகல் செல்வர்தான் 
பெற்றத்தாம் பெற்ற பயன் 7” தறள். 

“காக்கை சரவா கசைச் ண்ணு மாச்கமு 
மன்னி ரார்ச்கே யுள.” தறன. 

“வழங்கலும் *ய்த்தலுக் தேற்றாதான் பெற்ற 
முழங்கு முரசுடைச் செல்வம் - சழங்களுவி 
வேய்ுற்றி மு,த்து.இரும் வெற்ப வதவன்றோ 
சாய்பெற்ற செங்கம் பழம்." பழமொழி: 

“செல்வச் அப் பயனே யீத 
அய்ப்பே மெனினே தப்பின பலவே. புறநானூறு. 

5. “அசசனுடைய வருவாய் சறிஐ குறைர்தாலும் அ.கனுல் ௮௪௪ 
னுக்குத் துன்பம் உண்டாகாது. ஆனால், ௮.துகொண்டு வேறு பலர் 
பிழைப்புரென்பன கூறப்படும். “* அ.தி மூதலெ௮ம்பீரான வயிர்?" (சனிப் 
பாடல்) என்பவா,சவின் அவ்விரண்டையும் இயைபுபட அமைத்துக் கூறி 
யன அறியத்தக்க. இச்செய்யுள் அசசர்ச்குக் குறிப்பாக நீ.த கூறியபடி ; 
இத பிறிதுமொழிக லென்௮ம், அவலாதவ.ற்) யென்கும், ஓட்டணி 
மென்னும் கூறப்படும்.” ௨. வே. சா.  
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** செல்வர்க்குச் சிறி பொருள் அழியினும் அன்பமில்லை ; அடைக் 
சொண்டு எளியோர் பலர் பிழைப்பர் என்னுல் கருத்தைப் பிறிது நவிற்சி 
பணியாகக் கூறினார்.” —-em. y. செ. 

௮ தமது செல்வத்இித் றி. உலர் பலரும் அனுபவிக்கற் 
சஸ்மயினும் ௮.தணைச்கண்டு அரசர்கள் மண கோவார் என்பதணை யுணர்கக்,த 
வில் ஓட்டணி; பிறிது தவிற்சியணி யெணினும், நுவலா நுவற்சியணி 
யெனிலும் ஓக்கும்.” தி. சு. செ. 

 சமகாளுகைக்கு எடங்கெ அரசரும் குடிகளும் கட்டுன்ற இறைப் 
பணமா தம.து செல்வப் பொருளிழ் சிறிது இழர்அவிட்டால் அதைக் 
குறிச்ூப் பேரரசர்கள் அன்பப்படசர் ; பொருளுக்காக முயயல்இன்ற 
எனி௰ர் பலர் அவ்விழந்க பொருளைப் பெற்றுத் கமத குடும்பச்ோடு சவ 
னஞ் செய்வரென்னும் பொருள்.கரலால் இது பிறிதுமொமித லென்னும் 
அணி; ஓட்டணி யெணினும் பொருந்தும். இப்பொருளைச் சொல்லவிலச் 
கணகக்தார் குறிப்பெச்சம் என்பர்.” கோ. டு. 

“யானையின் ஒரு கவளம் ஒருகோடி யெதும்புச்கு உணவசவ 
போலச் செங்சோலோச்ச யுலக முழுதாண்ட அசசர் குடி.களிடத்,து 
வாக்கும் பகுஇப்பணத்திற் இறிது செலவிஓவாசாயின் அ தணைக்கொண்டு. 
பல கோடி. மச்கள் உயிர்வாழ்வர் என்னும் உபமேயக் கருத்து இச் செய்யு 
ளாற் போதருதவின் இ புனைவிலி புகழ்சீசியணியாம் ; இகனை ஒட்டணி 
யென் தண்டியாசிரியரும், பிறிதுமொமிதல் எனப் பரிமேலமகியாருங் 
Kou.” வி. கோ. து. 

வாங்குங் குவளத் தொருசிறிது வாய்தப்பின் : 

வாங்கும்... வாங்குங்கவளம் என்ற. விடத்து, பாகன் கொடுக்க 
யானை உணவுருண்டையை வாங்இயுண்ணும். என்னும் பொருள்பட 

கிற்கும்.”” —@ar. 

கவளம்--* ஒரு கைப்பிடி யுணவு ; Q)s) suiorid ororspb an_Osro 
சிழைவு.”” வி. கோ. சூ. 

கவளம் - ₹* ஒருமுறை வாய்க்கொள்ளும் உணவினளவு.”” --அ. க. 
“தவளம் எணில் உணவுருண்டை. அவ்வருண்டை அதை உண்பார் 

ஒரு, சடவை விழுங்கும் அளவுக்குப் போ.தியசாய் உருட்டப் பட்ட தாகும். 
பொ வாகச் சவளம் என்ப,து சமை,க்,த அரிசியால் (சோற்றுல்) உருட்டிய 
அல்ல, ௪மையாக அரிசியோடு சர்ச்சசை பழம் சேன் முசவிய ஒட்டுப் 
பொருள்கள் சேர்க்.ப் Nort உருட்டிய, அல்லு. மாவில் மேற்செரல் 
விய ஓட்டுப் பொருள்கள் சேர்க் அருட்டிய ஓர் உணவு உருண்டையைக் 
குறிக்கும். ஒரு தடவை ஒருயிர் விழுங்கும் எந்த உணவையும் கவளம் 

, எனச் சொல்வாரும் உண்டு.” இள. 

“வாங்குல் கவளம் '” என்றமையால் குடிகள் செலுத்தும் இறைப் 
பொருள் ஏன்ப௮ குறிச்சப்பட்ட து.
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ஒரு சிறிது-- 
“ஒன்றென்னும் வரையதஹைப் பண்பு சறுமை என்னும் பொருள்பட 

நிற்றலால் வருமொழிப் பகுதியோ ஒருபொருட் பன்மொழியாய் 
கின்றது.” —Gan. @- 

“ஒருிறிது என்பது ஒருபொருட் பன்மொழி, இற செவிக்கன் 
பந் தோன்றப் பொருள் றந்து நிற்கையால் மரபு வழுவமைஇி. ஒரு 
கோடி. என்பதும் ௮ு."” ஏ. எஸ். ஜெ. 

வாய்தப்பின்..4 தப்புகலருமை கோக்க * வாய்தப்பின் ' என்றார். 
வாய்ப்பின் - ஈண்டு வலி மிகாமை “ யரழமுன்னர் '” என்னும் (ஈன்னூல்) 
விதியின் கண் * மேல்” என்ற மிகையானே “ வாய் புகுவதணிணுல் கால் 
பெரி.தங் கறக்கும்” என்புஜிப்போல அமையுமென்க.”  --வி. கோ. சூ. 

தாங்கும் களிறே துயருற : 

தூங்கும் களிறு--* இதற்குச் அாங்குங் கையையுடைய sofa 
எனப் பொருள் கூஅவாருமுளர். களி : பால் பகரவஃறிணைப் பெயா. 
ஊ.ற்றின்பத்தால் களிப்ப தென்பது பொருள்; கணி - பகுதி, ௮: - பெயர்: 
விகுதி. ,தாங்குமென்ற அடையானே களிறு செருக்கத் இரியு மென்ப 
தோடம் பெற்றும்.” a9. Gar. a. 

மாதங்கம், எம்பி, உம்பல் என்பனபோன்ற இருப)த்.தகான்கு 
பெயர்கள் யாணைக்குளவாக நிகண்டிற் குறிக்கப்பட்டுள்ளன. அவற்றுள் 
தூங்கல் என்பதும் ஒன்று என்பது ஈண்டுக் குறிக்கற்பா,ற்று. 

துயருற-* பெருஞ் செல்வமுடையார்க்கு ஜரற்பக் சொகையைச் 
சரும வழியிலே விடுதல் ஒன்றிழக், ௧.௮ போலாகத் துன்பம் கொடாதென் 
பழு * தாங்குங் கனிறோ BUGGED? என்பதனாத் பெறப்படும். --௮. க. 

ஆங்கதுகொண்டு--* அதுகொண்டு ரத்துகரவித்றுச் எட்டுப் 
பெயர், ஆதலால் வலிமிகவில்லை.'” ஏ. எஸ். ஜே. 

ஊருமெறும்பிங் கொருகோடி யுய்யுமால் : 

ஊரும் எறுல்பு-* ஊருமென்ற அசையானே எ௮ம்புகள் முயன்று: 
சைகாடிடத் இரியும் என்ப,௮ பெற்றாம்."” _வி.கோ. து. கூ 

ஒரு கோடி :-4 ஈண்டளவின்மையைக் குறிக்க கின்ற.” 
வி. கோ. ச. 

உய்யுமால்-ஆல் அசை: 
ஆருங்கிளேயோடு அயின்று. * என்பதனானே யானை அவ்வாறயிலா 

தென்பது பெற்றும்.” வி. கோ. த. 

“இள மூசனிலைக் தொழிற்பெயர். ௮. அவ்வாகுபெயசாய் மரக் 

கோட்டை யுணர்த்இ, ௮௮ இளைபோன்ற சுற்றத்திற்கு உவமையாகு பெய 
சாயிற்து ; எனவே இஃது இருமடி.யாகுபெயர்."” —s. எஸ். ஜெ. 
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இங்கு, அசசனை யானைக்கும், ஏழமைக்குடி.களையும் அவன் சுற்.ஐ,ச காசை 
யும் எனும்பிற்கும், ஒப்பிட்டுக் கூறப்பட்டுள்ள. ஒரு கோடி. யெதும்பு, 
கள் சேர்ந்தாலும் யானை யொன்றின் பெருமைக் டோகரமையும், யானை 
இருக்கும் இடக்தேடி வந்து உணவு கொடுக்கப் பெறும் வ௪.இ வாய்ச்இருப் 
பதும், எனும்புகள் அலைந்து முயன்று உணவ தேடும் சிறுமை யுடைத் தா 
யிருப்ப.தும் அறிக் அ மஓழ,ற்பாலனவாம்.. 

The drowsy elephant will not grudge the few grains 
which may fall from the ball of rice that it is receiving ; 
the creeping ants will pick them up, and ten million 
living creatures will subsist, feasting with their crowded 
progeny. 1. 5. 

‘The reeling elephant will not be sorry if a small 
guantity of rice, drop from its mouth out of a mouthful 
it receives by its trunk, although a crore of crawling 
ants with all their relatives will subsist on that small 
quantity. டு. நம. 

The restless elephant suffers no loss by a small 
quantity of rice falling off from the mouthful that it 
receives ; but a crore of crawling ants finds that with all 
their families, a plentiful feast. —T. B. K.
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௩௯.  நன்ருமதிப்பு 

மாகஞ் சிறுகக் குவித்து கிதிக்குவை 

ஈகையி னேக்கழுத்த மிக்குடைய--மாகொல் 
பகைமுகத்த ஒள்வேலான் பார்வையிற் நீட்டும் 

ககைமுகத்த நன்கு மதிப்பு. 

3. மாகம் - வானமும், Ams - சிறிதாகக் காணும்படி. 
யாக, குவித்த - (பெரும் பொருட்சுவை) குவித்த, கிதிக்குவை 
- திரண்ட பொருளை, ஈகையின் - (அள்ளி அள்ளிக்) கொடுத் 
தலினும், ஏக்கழுத்தம் - தலையெடுப்பை, மிக்கு - மிகு, தியாக, 
உடைய - உடையனவாம்; (எவையெனின்) மர - (Gowap 
பெரிய) யானையை, கொல் - கொல்லும், பகை - (அதன் பிறவி 
எதிரியாகிய) இங்கத்தின், முகத்த - - வீர்ஞ்செதிக்த) பார்வை 
அமைந்த, ஒள் - ஓளிபொருக்திய, வேலான் - வேற் படையை 
யுடைய அரசன், பார்வையில் - (சன் நுண்புலனாகிய) அருட் 
பார்வையால், திட்டும் - (வரைந்து வைத்ததுபோற்) காட்டிச் 
செய்யும், ஈகை - ம௫ழ்ச்சிகையோடுகூடி.ய, முகத்த - முகத் 
தானியன்ற, சன்குமதிப்பு - சன்கூமஇக்கற்பாடுகள். 

2, மாகொல் பகை முகத்த ஒள்வேலான், 1மாகஞ் சிறுகக் சூவித்து 
நிதிக்குவை ஈகையின், பார்வையில் தீட்டும் நகை முகத்த நன்கு 
மதிப்பு ஏக்கழுத்தம் மிக்குடைய, 

8. அரச வீகையினும் அறிவுசேநிந்த அரச "ஈன்குமதிக்கற் 
பாடே சிறந்ததாம். 

4, “நுண்ணிய மென்பா ரளக்குங்கோல் காணுங்கால் 
கண்ணல்ல இல்லை பி...” தறள். 

5, “ெள்வேலா னென்றமையின் ௮ாச னென்பது கொள்ளப் 
" படும். அவன ஈன்கும.இப்பினால் பலமுடைய பாராட்டும் ஈல்லு தவியும் 
பெறுசலின் ஈகையினுஞ் சிறந்த சென்றார்.!” ௨, வே. சா. , 

“அசசனிடத்திலே அளவற்ற பெரும் பொருளைப் பரிசாகப் பெறு 
வதிலும் அவனாலே ஈன்குமதஇிக்கப்படும் பேறு பெலு.தல் ஒருவர்க்த மிக்க 
இஅமரப்பினைக் கொடுக்கும். ௮சசன்பால் குறைபிரந்து கிற்கும் ஒருவ 
னுக்கு அவ்வசசன் அளவற்ற பொருட் குவியலை அளிக்கிறான் என வைத் 
'துக்கொள்வோம். அவ்விதம் பொருட்குவை பெற்று அகன்றபின் அரசன் 
தன்னிடம் வந்து அவனைப்போற் குறைபிரர்,க. பல்லாயிரச்சணக்காண 
வறியருள் ஒருவளுய் எண்ணி அக்கணமே அவணை மறக்று. aD Rarer. 
ஆனால் அங்கனமின்றி எப்பொழுதும் அசசண்றயவு. அவணக்கிருப்பின் 

அவண் யாருக்கும் அஞ்சவேண்டியதில்லை. ௮வணை காடி. வருவோர். ௮அகே 
கர் இருப்பர். அ,தனால் அவணுக்கு எப்போதும் மனமஒழ்ச்சி இருக். 

வரும்.” —@en. 
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சன் சன் விணேசெய்வோர் மூதலாயினோர்கள் தகு.இக்கேற்க வுப 
சரித்தல் அவர்கட்ரு வசையாது கொடுத்தவினும் மிகவும் மடழ்ச்சியைச் 

செய்யும்." தி. சு. செ. 

மாகம் சிறுகக் குவித்து நிதிக்துவை ஈகையின் : 

மாகம் சிறுக--* இது மஹாகம் என்னும் வடசொற் சதைவென்பர் : 
ஆவின் * இடையுரி வடசொலின் '* என்ற (நன்னூல்) விஇயான் வலி 
பியல்பாயிற்று. “மற்றைய நான்கு பூதங்களையுற் கன்னகத்தடக்இல் 

கொண்டிருப்பதளுன் மா” என்னும் அடை கொடுக்கப்பட்ட. ** ௪௮. !? 
என்பதனோடு குவ்லிகுஇி சேர்ந்து 4 இறகு?” எனத் தெரிரிலை வினைப் 

பகுதியாயிற்ல. இவ்வாறே பெறாகு, கு௮கு, அணுகு முதலிய சொற்கள் 

வருசலுங் காண்க.” வி. கோ. சு. 

“வெளியிட மெல்லாம் பிடித்துப் பரந்து இக்கும் பெருங்குலை 

யென்பது அறிவித்த.ற்கு ' மாகஞ் இறுக * என்றார்.” ௮. த. 

நிதிக்துவை--பலவினீட்டத்  தற்திழமைப் பொருளின்கண் avis 

ஆறாம் வேற்றுமைத் தொகை. ஒன்றன் கூட்டத் ,தற்திமமைப் பொரறாள 
தென்பாரு முளர். 

அசசனிடமிருக்,து பெறப்படும் பெரும் பொருட்குவையும் அவன்றன் 

நன்மதப்பிற் டோகாதென்னும் கருத்து கோக்கி * நிதிக்குவை *. என்ர 

கை? என்பதனுடன் செர்த்னுப் பொருளுசைக்கப்பட்டது. மற்ற 

வரைகாச செல்லாம் அதனைக் * குவிக் * என்பதற் குரியதாகச் கொண்டே 

உசைத்தள்ளார்கள். 

  

  

ஏக்கழத்த மீக்தடைய : 

ஏக்கழத்தம்--* எடுத்த கழுத்தினேயுடைமை; அஃதாவது , தலை. 

யெடுப்பு, இது பெரும்பாலுஞ் செருக்குடையோர்பால் நிகழ்வ.து ; ஈண்டுச் 
ஈறப்பென்னும் பொருள்பட்டு கிற்இன்,௦௮. * வக்கழு,த்கம்போல விணி 

கன்றே” எனச் சிந்தாமணியிஸும், “ ஏக்கழுத்.தர். தாளசைப்பு!! என 

ஆசாரக் கோவையிலும் இச்சொல் பயின்னுவருகலை யறியாதார். * எக் 

சமுத்தம்” எனப் பாடல் கொண்டிடர்ப் படுப.” லி. கோ. ச. 

“ எழுங்கழுத்தம் என்பது * எக்கழுத்தம் £ என மருவி நின்றது!” 
௪. yp. 

₹: எக்கு கழுத்து என்பது ஈ௮ு: தொகுத்தலாய் எக்கழுத் தென்றாகி 

எக்கிய சழு;த்தை யுடையவன் என்னம் பொருளில் ௮ம் விகுதி ai sO gor & 

கொள்ளலாம் ; எக்கு.தல் - உயர்த்தல்; இதுமாத்த லென்பது இரண்ட 

பொருள்.” 
—em. uy. செ, 

Kray ss mLeouurag srr கண்ணோட்ட மிருப்பதால் 

இணி ஈமக்கு யா.அல் குறைவில்லை, எவர்க்கும் அச்சமில்லை என் தோன 

றும் உள்ளக் இளர்ச்சியும் அக் இளர்ச்சியா லேற்படும் இலமாப்பும். -- இள-
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மிக்குடைய-* மிக்குடைய எணப் பன்மையாற் கூறினார் மஇப்பின் 
பன்மை பற்றி.” ௨. வே. சா. 

மிக்கு முதனிலை இரிர்த தொழிற்பெயர். 

மாகொல் பகைழகத்த ஒள் வேலான் : 

“பகைப் புலத்தள்ள (சன் பகைவராகய) மிருகங்களே யெல்லாம் 
கொல்லுச் திறனுடைய ஊன்படி.்.த வேலேர்திய அரசன்.” —@ar. 

*மா.இ௮ பலபொரு ளொருசொல்லாயினும் ௮சசன் படையிழ், 
இறந்தது யானையே உாதலான் இதற்கு யானையெனப் பொருளூரைத்தாம்.... 
பகையை வேலின்மேலேற்றி உடையானது சன்மையை உடைமையின் 
மேலே.ற்றியதோர் மரபு வழுவமைதியாம்.'” வி. கோ. சு. 

“பெரிய பகையினைத் தன் சண்ணேயுடைய ஒளிதங்கெய வேலைக் 
கையிலே தரித்த ௮ரசன.த."” சி. வை. தா. 

“பகைப் புலத்துள்ள யானையைக் கொன்ற கிணந்தோய்க்த வேலேர் 
இய அ௮சசன்.'” தி. சு. செ. 

(இவ்வுரையில் “* ஒன்வேலான் ”” என்பது * வெள் வேலான் ”” எனக் 
கொள்ளப்பட்டுள்ளமை குறிக்கற்பாத்து. வெள் வேலான் '” என்ன பாடங் 
கொண்டார் திர. ௨. வே. சாமிநாதையர்.) 

1 (தன் தோற்றக்தினாலேயே பகைவராகிய) மிருகங்களைக் கொல் 

லச்கூடிய பகை த் தன்மையைத் தன் முணையிலுள்ள பிரகாசமான வேலை 
யுடைய அசசன்."? ௪. ழ. 

சங்கத்தின் தன்மையைத் தன்னிடமுடைய எனப் பொருள் வருவிச் 

துசைத்தார். இரு. ௮. குமாரசுவாமிப் புலவர். அவசைப் பின்பற்றியே 

மேல் உரைசொள்ளப்பட்ட. 

பார்வையில் தீட்டும் நகைழகத்த நன்குமதிப்பு : 

பார்வையில் தீட்டும்--4 அவசவர் சகுதிக் கே.ற்ப வரையறை 
செய்து குறித்தலைப் “ பார்வையிற் SLO” எணவும், உயிரது கருத் 
தறிக்து அது மஇழின் மகிழ்தலும், கோபிக்இற் கோமித்தலு முடைமை 
யால் உடையான் ஜொழிலை முடைமை மேலேத்றிப் ! பார்வை.பிற் திட்டும் 
ஈன்கு மதிப்பு * எணவுவ் கூறினார்.'” தி. சு. செ. 

நன்குமதிப்பு - கன்மஇப்பு. 4 மிக்குடைய *” என்னு கூதிய பயணிலைக் 

கேற்ப ஈன்குமதிக்கற்பாடுகள் . எனப் பண்மையிற் பொருளுசைசக்கப் 
பட்டத. 

“கல்வி அறிவு கேள்விகளைக் குறித். ஒருவனைச் சாணும்போதெல் 
லாம் செய்வதைப்பற்றி ஈன்குமதப்புப் பல ஆயது.” கோ. இ. 

“மாகஞ் சகச குவித்.அ"” என்றமையால் இத உயர்வுநவிற்சியணி. 
ஞூ om வு!
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‘The smiling approbation, which is expressed in the 
glance of the prince, whose bright javelin threatens the 
death of wild beasts, is a prouder thing, than the gift of 
w heap of treasure, large enough to diminish the sky. 

நர், 8 

The smjles of esteem in the countenance of a king, 
who holds the brilliant lance, inflicting death on all 
animals, are more agreeable and delightful than the 
profuse manificence of one who devotes to charity his 
hoaré of riches towering above the skies. 

—C. M. 

The smile of approbation expressed in the glance 
of a prince whose bright spear deals death to elephants 
is a prouder thing, than even a gift of treasure heaped 
high enough to reach the sky. 

மி, B.K. 

19
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௪௦. புகழுடம்பு பெறும் வழி 

களைகணாகத் தம்மடைந்தார்க் சூற்றுழியு மற்றோர் 

விளைவுன்னி வெற்றுடம்பு தாங்கார்--தளர்சடைய 

தூனுடம் பென்று புகழுடம் போம்புதற்சே 

தானுடம் பட்டார்க டாம். 

1. களைகண் ௮(௧) - புகலிடமாகக் கருதி, தம் - தம்மை. 

அடைந்தார்க்கு - வக்தடைக்தவர்களுக்கு, உற்னுஜியும் - (சிஜி௮ 
ன்பம்) நேர்க்த விடத்து, மற்னு - வேணு, ஓர் விளைவு - எப்பயனை 
யேலம், உன்னி - ௧௬), வெறு உடம்பு - (அவர்கட்சூப் பயனாக் 
குதலை விடுத்து வே. கல்) பயனற்ற இவ் (ஊன்) உடம்பினை, 
தால்கார் - பேணிப் urges வாழ நினையார்; தளர்நடை 
யது - (பிணி, மூப்பு முதலியவற்றால்) தனர்க்கழியு மியல்புடை 
ய, ஊன் - இறைச்சியாலாகய, உடம்பு - இவ்வுடம்பு, என்.௮ு- 

என்னு ௧௫ (அதனை வெறுச்.த), புகழுடம்பு - (அவ்வாறு தள 
ரும் இயல்புடைத்தல்லாத) புகழாலாகிய உடம்பை, ஐம்புதற்கே 

தான் - (அடைக்கு அதனைப்) பாஅகாப்பதற்கே, உடம்பட்டார் 
கள் தாம் - அணிந்து தலைகின்ற மேதகவுடையார். 

9, ஊன் உடம்பு தளர் ஈடையது என்௮ு. புகழுடம்பு ஓம்புதத்கே 
உடம்பட்டார்கள், தாம் தம் slams தம் அடைந்தார்க்கு உற்றுழி 
யும் மற்றோர் விளைவுன்னி வெற்றுடம்பு தாங்கார். 

8. பூத உடம்பினும் புகழுடம்பே கிறப்புடைத்து. 

“அன்பிலா ரெல்லாந் தமக்குரிய சன்புடையா 
சென்பு மூரியர் பிறர்க்கு.” _தறள் 

ஈத்சம்போற் கேடு முள தாகுஞ் சாக்காடும் 
வித்.தகர்க் கல்லா லரிது."” —aper 

4... *சாதல்வந் தடு,ச்ககாலும் தனக்கொரு சாதலின்றிப் 
பூகல மிருக்குக்கா௮ம் புகழுடம் பிருக்கும் '” 

பிள்ளையார் புசாணம் 

*: மலரவன் செய் 

வெற்ப ம்பு மாய்வனபோன் மாயா புகழ்கொண்டு 
மர்றிவர் செய்யு முடம்பு ” இந்நூல் ௭-ஆம். செய்யுள் 

ஏவ ரெனினு மிடருற் றனசாக 
வில் குறையொன் ௮ளரே லதுமுடி.த்.த.ற் 
கரவி விடினு மறனே.” கந்த வராவக்
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5. புகழுடம்பு அடைதற்கு வழி இதனாற் கூறப்படும். புக 
டம்பு தம்பு.த.ற்கு உடன்பட்டார்கள் வெ.ற்அுடம்பு காங்கார். உடல் 
'சசேனும் பிறருக்கு உதவுவசென்றபடி.. s8A முனிவர், சிபி முகவி 

யோர் வரலாற்றால் இர்.த உண்மை விளங்கும்.'” ௨. வே. சா. 

  

“பூதவுடம் பழியினும் புகமுடம் பழியாமையான், * ஊனுடம்பு 
சளர் சடையதென்று புகழுடம்போம்புகற்கே யுடம்பட்டார்' என்னும், 
அன்னார் சம்மை மடைந்தார்க்குத் துன்பம் வந்தெய்.இனும், உடம்பு கல்கி 
னும் வாழ முயலாது அவர் பொருட்டுச் சமது யாக்கையையும் இழப்பா 
சாதலாற் * களைகணுச் தம்மடைந்தார்க். குற்றுழியும் வேறோர் விளை 
வன்னி வெற்றுடம்பு தாங்கார்' என்றுங் கூறினார்.”  --வி.கோ. சூ. 

  

“புகழுடம்பினே வளர்க்க வுடன்பட்டார்க்குப் பூசவுடம்பாற் பய 
ஸணில்லை யென்பார் * வெற்றுடம்பு ' எனவும், அப் பூகவுடம்பினை வளர்க்க 
வலசவின்பங் கருதார் என்பார் * மற்றோர் விளைவுன்னித் சாங்கார் * 
எனவுய் கூறினார்." பதி, சூ; செ. 

எரசர்க் கரசன் AIT புறாவின் பொருட்டுத் தன்னுயிர் கொடுத்த 
தம், தேவர் அன்ப நீல்கச் ததீசி முனிவர் சம் மு.௮கெலும் பீந்ததும், 
பேபர் தம் மகன் பிழைக்க வேண்டி. அவணுக்கு வக்கு காய்ச்சலை ஒரு 
பெரியோர் கூறியபடி. தரம் ஏற்றுத் தமது மசனுயிர் காப்பாற்றியதும், 
புகழுடம்பு விரும்புவார் ,தம் ஊனுடம்பைப் பொருட்ப,த்தார் என்பதற்குத் 
தக்க சான்றுகளாம்." —@en. 

களைகணுத் தம் மடைந்தார்க் குற்றுழியும் : 

களைகண்...* நிக்குமிடம் ; அன்பை ரிக்கும் இடம் எனப் 
பொருள்மேல் நி.ஜ்.றலின் உவமையாகுபெயர்."” _.இள. 

உற்றுழியும்--** இதன்கண் அகரம் தொகுத்தல் விகாசமாய் கின்றது. 
இ;தன்சணுள்ள உம்மை தம்மைக் களைகணா  வந்.தடைக்தார்க்குச் துன்பம் 
நேரிடு,சல் மிகவும் அருமையென்பஐ. காட்டி நின்றமையின் எ.இிர்மறைப் 
பொருள தாம் ; இதனை யுயர்வு சறப்பிற் றென்பாரு முளர்.” வி. கோ. சூ. 

மற்றோர் விளைவுன்னி வெற்றுடம்பு தாங்கார் : 

மற்றோர் விளைவு--4 விளைவாலாகிய பயன்மேல் தித்றவிற் காரண 
வாகு பெயர்,” தி. சு. செ. 

“மத்றோர் விளைவாவ.௮--குடும்பப் பாதுகாப்பு, உலகவின்பம் அது 
பவித்,தல் மூ,தலியவாம்."' ஏ. எஸ். ஜெ. 

விளைவு என்புழி விளைவும் என உம்மையை உருலித்துசை க் தாம். 

“மற்றோர். விளைவு உன்னி - உடம்பால் அடையும் சசமுகர்ச்சி 
போன்ற வேறோர் இழிர்ஈ பயணைக் ௧௫.” ௨. வே. சா.
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வெற்றுடம்பு--* அதிகன் மாலைத்தாகலின் * வெ.்டைம் * பெனப் 
பட்ட.” வி. கோ, சூ. 

*: மலரவன் செய் வெற்௮டம்பு மாய்வன போல் '* எண இவ்வாசிரி 

யசே மேலுசைத்அச் சென்றமை காண்க. 

தளர்நடையது ஊணனுடம் பென்று : 

“தளர் நடையது--அஜியுக் சன்மையுடையது.” ௨, வே. சா. 

ஊனுடம்பு ஊன் - ஊ என்பது னகசச்சாரியை பெற்று கின்ற த, 
ஐ, மா, கோ என்பனபோல்.”” கோ. ஓ. 

மூன்றாம் வேற்றுமை யுருபும் wim உடன் தொக்க தொடராக 
வும், இருபெயரொட்டுப் பண்பு,த் தொசையாகவும் கொள்ளலாம், 

புகழடம் போய்புதற்கே : 

இசைபட வாழ்.தலே உயிர்க்கு ஊதியமாம் என்பர் நாயனார். 

தானுடம் பட்டார்க டாம் : 

உடல்பட்டார்கள்--எதஸ்க கோக்க உடன்பட்டார்கள். என்பு 
““உடம்பட்டார்கள் ?* என மரீஇயிற் னு. 

தான், தாக் என்பன கட்டுரைச் சுவைபட வந்த அசைகளுமாம். 

“இச் செய்யுள் தணித்தமிழ்ச்சொ.ற்களா ணியன்றமை காண்க,” 
வி. கோ. ச. 

“இது வீசச் சுவை." கோ. ஓ. 

Those will not spare their worthless bodies, in the 

hope of any future profit, should anything happen even 
to such as are under their protection; who, sensible 

how frail is the body of flesh, have determined to 

preserve the body of glory. —H. 8. 

Those who have resolved to cherish the body of 
the fame, perceiving the frailness of the body of flesh, 
will not hesitate to sacrifice their lives, although to the 
detriment of worldly pleasures, while persons attached 
to worldly pleasures will be beset by calamities. 

6 —c. M. 
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Those who, perceiving how frail is the body of flesh 
1ive determined to preserve the body of fame, will not 
spare their worthless bodies in the hope of any future 
profit, should anything happen even to suh as are under 
their protection. 5. W. 

Those bent on cherishing the body of fame knowing 
the frailty of the body of flesh will not hesitate to 
sacrifice themselves to the detriment of worldly enjoy- 
mevt. Persons attached to worldly pleasures are beset 
with calumities. —T. B. K.
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௪௧. மானமிழத்தல் 

தம்முடை யாற்றலு மானமும் தோற்றுத்தம் 

இன்னுயி ரோம்பினு மோம்புக--பின்னர்ச் 

இறுவரை யாபினு மன்ற தமக்காங் 

இறுவரை யில்லை யெனின். 

3. தம் உடை - தம்முடைய, ஆற்றலும் - வலிமையையும், 
மானமும் - பெருக்தகைமையையும், தோற்று - இழக்து, தம் - 
SOD, Oar யிர் - இனிமையாகிய உயிரினை, ஓம்பினும் - காப் 

பாமாயினும், ஓம்புக - காத்துக் கொள்ளட்டும்; (அஃதகமை 
யும்) ; பின்னர் - (அப்படிக் காக்கத் தொடங்கிய) பின்பு, AD 
வரை ஆயிணும் : ஒரு கணப்பொழுதேனும், மண்ற - ஒருதலை 
யாக, தமக்கு - (காத்து வரும்) தமக்கு, ஆங்கு - காத்துவரு 
மிடத்து, இனுவரை - சாங்காலம், இல்லையெனின் - இல்லை 
யாயின். 

2. பின்னர்ச் சிறுவரை ஆயினும் தமக்கு ஆங்கு இறுவமை மன்ற 

இல்லை எனின் தம்முடை ஆற்றலும் மானமும் தோத்அத் தம் இன்னுஃிர் 
ஓம்பினும் ஓம்புக. 

8.  உயிரினுஞ் சிறந்தது மானமுடையமை. 

4... “ழமிர்சீப்பின் வாழாக் கவரிமா வன்னா 
ருயிர்சீப்பர் மானம் வரின். "” —3 por. 

எமருச் தோமற் தூனோம்பும் வாழ்க்கை பெரும், தகைமை 
பீடழிய வந்த விடத்து. ”” ததன். 

“கடமா தொலைச்சிய கானுறை வேங்கை 
யிடம்வீழ்ர்த அண்ணா இறக்கு--மிடமுடைய 
வானகல் கையுறினும் வேண்டார் விமுமியோர் 
மான மழுங்க வரின்,” நாலடியார். 

* மான வருங்கல நீக்இ யிரவென்னு 
மீன விளிவினான் வாழ்வேன்ம--னீன த்தா 
னூட்டியக் கண்ணு மூ௮.தஇிசேர்ச் இவ்வுடம்பு 
நீட்டித்து கிற்கு மெனில். '” - நாலடியார். 

ஈ மான மழிர்சபின் வாமாமை முன்னிணிகதே. ” --இனிய நாற் 
பது. 

*: கூனொடு வெ.ிரே பங்கு குருடுபே ரூமை யானோர் 
ஊனம தடைக்கு புன்மை யாக்கையோ டழிபு மம்மா 
மானம தஹிக்௮ தொல்லை வலிமிழக் துலஇல் வைகு 
மேனையர் வசையின் மாற்.ற மெழுமையு மகல்வ தண்டே." 

_கந்தபுராஷம். 
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    . wae மூன்ற. செய்யுட்களால் நிலையாமை கூறப்படும். 
இவ்வுடல் கிலையாசாசலின் இ,சன் அழிஷக்கு அஞ்சாது மானத்தைக் sw 
'தல் வேண்டுமென்பது: கருத்து. 7” ௨, வே. கா. 

“ இறப்ப வழுவி இளிவர் சன செய்தாயினும் உய்க வென்னும் வட 
நான் (மறை முறைமையை மனுக், உடம்பினது நிலையின்மையையம் 

மானத்தின௮ு நீலையடைமையையும் சாக் அவை செய்யற்க என்பதாம் ”” 
எனப் பரிமேலமகியார், மானம் என்னும் குறளஇகாசத்துச் கூறியுள் எமை 
இங்கு உடன்பாடாதல் காண்க. 

  

“பிரர்சபோதே இறப்பு உண்மையாகலின் வலியும் மானமும் இழக் 
காத வாழ வேண்டும். '* —@ar. 

தமக்கு இறத்தவில்லை யென்னும் கிச்சயதைக மடைந்தவர் மாத்தி 
சம் தன் வலிமையையும் பெறாமையையு மிழந்தேணும் தம்மைக் காப்பது 
ஒருவா கியாயமாகலா மென்பதாம். '” ௪. ழ. 

தம்ழுடை யாற்று மானமுந் தோற்று : 

aityen 4 ஈ௮ குறைந்த ஆறாம். வேற்றுமைச் சொல்லுருபு. 
இவ்வா கொள்ளாமல் குறிப்புப் பெடசெச்சத் இ.௮ சொகுத்தல் பெற்ற 
தென்பது போவிப் புலமை என்ச. *” எ. எஸ். ஜெ. 

of ee. 

ஆற்றலும்--ஆ.த்றல் - போர்முக, த்துப் பகைவர்க்குப் புறங்காட்டா 
உடல்வவிஸம. 

மானழக்-- * மானம் - எஞ்ஞான்௮க் அந்கிலையிற் ரூழாமையும் தெய் 
வத்தாற் ரூழ்வு வந் அழி உயிர்வாழாமையுமாம். * _-பரிமேலமசியார். 

“ இழிதொழில் செய்து பிறரால் அவமதஇிக்கப்படலும் தண்டிக்கப் 
படலும் மானம் இழ,த்தலாம். ”” இள. 

 ஓட்டசர்பின் சென்றொருவன் வாழ்சவின் அர்கிலையே 
செட்டா னெனப்படுதல் ஈன்று '* 

என்றன்றே வள்ளுவர் வகுத்தார் ! 

தோற்று--* தோத்றல் எண்டு இழத்தற் பொருள் wus Acros. 
*வலையைகச்கோன், சண்டளவே தோற்றானக் காரிகை சொற்செவியி 

லுண்டளவே தோர்றுனுயிர் *? எனச் சிலப்பதிகாரத்திணும், “நளன் 

சூதாட்டத்திற் செல்வமணை க்சையுக் Csr pac” என உலக வழக்இணு 

மிச்சொல் இப்பொருண்மையிற் பயின்றுவரூதல் காண்க, *கோற்து 
என்புழிச் தோற்றம் என இழிவுறெப்பும்மை வருவித் அசைத்து 
மொன்று. '* வி. கோ 
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தம் இன்னுமிரோம்பினு மோம்புக : 
இன்னுயிர்-- தம்முயிர் தமக்கு வேம்பன்மையாணும், உடல் உயிர் 

போல் அழி.தன்மாலைத்,சன்றி நிலபேவடைமையாஸும் *இன்னயிர்' எனப் 
பட்டது. ”” _ வி. கோ. சூ. 

“ஆற்.றலும் மானமுக் தோற்ற: உயிர்வாழ விரும்பு தல் உயிர்விடுக் 
தணிவில்லாமையா லாதலின் அவ்டயிர் *இன்னுயி' செனப் பட்டது.” 

—Gar. @. 

ஒம்பினும்--உம்மை தம்புதல் கூடாதென்னும் பொருள் தருசலால் 
எ.திர்மறையும்மை. 

“உயிர் காத்தற் பொருட்டுத் sus வவியு மானமூ மிழப்பின! மவ் 
யிர் அ,சனால் கலைபெறா,சாதலின் ௮த் தொழிலாற் பயணில்லை என்பார் 
“* ஓம்பினும் * என இழில,யப்டம்னம தந்தார். '? தி. சு. செ. 

பின்னர்ச் சிறுவரை யாயினும் ; 

சிறுவரை-* ற்தளவையுடைய காலத்தை யுணர்த்,தலால் பண்புச் 
தொகைப் புறச்.ச.ப் பிறந்த அன்மொழித் தொகைக் காரணப் பெயர்ச் 
சொல். ?” ஏ. எஸ். ஜெ. 

  

ஆங்க--அசையாகக் கொண்டாருமுளர். 
மன்ற தமக்காங் கிறுவரையில்லை யேனின் : 

இுறுவரை--4 ௧௮௯ என்னும் பண்புப் பெயர்ச்சொல் மு;தல் கு.௮இக் 
காலங் கரக்,க பெயசெச்சமாம் நின்.ற.த; விணைப்பகு.இ யிலக்கண மறியார் 
இது? என்பு 4௬௨ 7” எண மு;சனிலை இரிர்,த தொழிற்பெயராயிற்றென் 
பார்." தி. சு. செ. 

“மரண மென்பதை மெம்யுணர்ச்சி யுடையோசன்றி யேனையோர் 
மெய்யெனதக் தணிவராதலான் “மன்ற தமக்காங் இனறுவரையில்லை 
யெனின் '' என்றார்." வி. கோ. ச: 

“பிறக்கு உயிரெல்லாம் என்றேணும் ஒருசாள் இறந்தே இரும். இற 
வாத உயிர் எ.அவம் மண்ணிவில்லை. ஆசிரியர் குமாதருபா அடிகள் தம் 
மூகற் செய்யளிலேயே இல உண்மையை விளம்பி மண்ணிற் பிறக் கார்க் 
செல்லாம் மரணம் உண்டாகையால் “* எம்பிரான் மன்னு வழுத்தாத 
தென்னே ! ஈமரங்காள் '” என வருந்தினர். £” இள. 

If any would save their sweet lives, by sacrificing 

courage and honour; let them do so, provided even then 

they can be secure from death, for ever so short a 

time. —H. 8. 

Should the mean be certain that death will not 
come upon them for evena momen{ it muy not be
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absurd in them to lose their strength and honour, for 
saving their lives. —C. M. 

If there be those that desire to live their lives at 
the sacrifice of courage and honour, let them do so, 
provided they can be secure from death even for a 

second of time. 
் —T. B. K. 

20
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௪௨. -சரவஞ்சாமை 

கலனழிக்த கற்புடைப் பெண்டிரு மைத்து 

புலலெருங்கப்  பெர்ய்யொழிக் தாருங்--கொலைஞாட் 
மொய்ம்யுடை வீரரு மஞ்சார் முரண்மறலி [பின் 
தும்பை முடிசூ டினும். 

1. கலன் - (அணிகைங்களுட் Apis) weirs கரணை, 
அஜிக்த - இழக்து மெய்க்கலனழிந்த, கற்புஉடை - கற்புடைய, 
பெண்டிரும் - கைம்பெண்களும், ஜக்அபுலன் - ஐம்புலன்களும், 
ஒருங்க - (தம்வயப்பட்டு ஐடுவ்குமா௮) அடக்க நிற்க, பொய் - 
பொய்யாகிய நிலையற்ற உலக வாழ்வை, ஆழிக்தாரும் - துறந்த 
வர்களும், கொலை - கொலைத் தொழில் கடைபெழும், ஞாட்பின் - 
போர்க்களத்தில், மொய்ம்பு உடை - கலங்காத வலியுடைய, விர 
ரும் - வீரர்களும், அஞ்சார் - மனவ் கலங்கமாட்டார், முரண் ~ 
வலிமை படைத்த, மறலி - கூற்றுவன், அம்பை - (போர் தொடுத் 
தற்கு அறிஞூதியாயை) தும்பை மாலையை, முடி. - தன் முடிமீது, 

சூடி. னும் - மிலைக்அ வருவானாயிணும்.. 
2, முரண் மறலி முடி தும்பை சூடிணும், கலனழிக்த கற்புடைய 

பெண்டரும், ஐநத புலன் ஒருங்கப் பொய் ஒழிந்தாரும், கொலைஞாட்மின் 
மொய்ம்புடை வீரரும் அஞ்சார். 

  

3. கற்புடை மகளிர்க்கும், மெய்யநிவுடைய துறவிகட்கும் 
சுத்த வீரர்கட்கும் மரணம் துரும்பாம். 

A. “கூத்தன் மேல்வரினுங் கூடி யெதிர்கிற்கு 
மாத் ல.ஐவே படை. ** ததன். 

“ சந்தகமும் வேதமொழி யாதொண்௮ பற்றிய. 
'கான்வக் அ Gph.a மெனலா.ற் 

சகமி இருந்தாலும் மசணமுண் டென்பதைச் 
சுதாகிஷ்டர் கிணைப்ப இல்லை. ** தாயுமானவர். 

5. எகற்புடைய அமங்கவிகளும் அறவிகளும் போர்வீரரும் மரித் 
தற்கு மஞ்சாஅ தம் மானத்கினேக் காப்பசென்ப௮ு, கருத்து.” —o. &. 

* உயிர்போலக் கருதிச் காம் வழிபட்ட கணவசை யிழக்் க பெண்க 
ளூம் தேக)ச்சாலாகிய ம௮மைப்பயணைப் பெற்ற பெரியோரும் வெ.ற்றியை 
மெய்ப் பொருளாகக் கருதிய சுத்தவீசரும் கம் உயிர்ச்கஞ்சா சா,தவின் 
© முரண் மறலி அம்பை முடிசூடிணும் அஞ்சார் * என்றார். தி, ௯. செ. 

“சணவசை இழர்னு கற்புநிலை தவறாத பெண்கள் இயல்பாகவே 
,சம் வாழ்காளில் வெ.௫ப்புற்றிருப்பர். அண்ணார், சம் சணவர் இருக்குங்கால் 
(சாம் வாழ்க்கையில் இன்பமாய்க் காலங் கழித்,த.அம், அன்னார் இறச்,சபின் 
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Bb oNG வாழ்க்கை தமக்கு எப்போ௮ம் மஒழ்ச்சியற்றிருப்பதங்: கண்டு 
மரணச்துக்குச் .த்சமா யிருப்பார்கள். ஐம்புலன் வென்ற - அறவிகட்கு 
உலகப்பற்றே யிரா.காகையால் அவர்களும் மரணத்தை மஒழ்ச்சியோடு 
ஈ.இிர்கோக்குவர். சு,த்க வீரர் வீரசுவர்ச்கம் விரும்பிப் போரில் ,தம் பகை 
வருடன்' எ.இர்த்து. பிற்குங்கால் ,தம் உயிரைத் துரும்பாக ம.இத்து.த் 
தமக்கு அல்லது. எ.இரிக்கு வெற்றி காணுமளவும் வீசமூடன் சண்டை 
செய்வர். தாம் தோற்க - நேர்ச்துஜி மானங். கரப்பான் கம் இன்னுயிரை 
௮க் கொலைக்கள கீகலேயே கூற்௮ுவணிடம் ஓப்படைப்பர்.'* இள. 

கலனழிந்த கற்புடைப் பெண்டிரும் : 

கலன் அழிந்த.-மொழி மி௮.திப்போலி. *: இறப்புப்பற்றி மங்கலகாணை, 
யுணர்.த்திற்று. ? வி. கோ. சூ. 

“அழிக்க கலன் : தமக்கு அழகைச் செய்வதினின்றுல் கெட்டுப் 
போன ஈகை. "” _ ௪. ஓ. 

கற்புடை பெண்டிர்க்குப் * பொற்றாவியோ டெவையும் போம் ”” என் 
னும் உலக வழக்கு சோச்கற்பாலது. 

ஐந்து புலனருங்கப் பொய் யொழிந்தாருக் : 

ஐந்துபுலன்--* சுவையொளி பூல ஓசை நாற்றம்?” என், ஜம்புலண் 
கள். இல் வைம்புலன்சளிலும் மனத்தைச் செல்ல விடுத்துப் பொரு 
எல்லவற்றைப் பொருளென்௮ணரும்  மருளுடையதேத. இவ்வுலக 
வாழ்க்கை, அவ்வா செல்ல விடாது உரனென்னுக் தோட்டியான் 
இரைக்துங் காக்கும் ஆற்றல் படைத்சவமே மெய்யுணர்க்,த தறவியார். 

புலன்வழிச் சேறும் சறுமையினை, 
“வளைவாய்த் சாண்டிலி னுள்ளிசை விழுங்கும் 

பன்மின் போலவும் 
மின்னுபு விளக்கத்.ஐ விட்டில் போலகும் 
ஆசையாம் பரிசத் இயானை போலவும் 
ஓசையின் வினிக்த புள்ளுப் போலவும் 
வீய மணத்தின் வண்டு போலவும் 
உறுவ அணராச் செறுவழி ** 

என்று பட்டினத்தடிகள் பாங்குறத் திட்டியுள்ளார். 

ஒருங்க: இதனை * கொருங்க '” என்னு கொண்டு * அடங்க ” எனப் 
பொருளுசைத்துள்ளார் சி. வை. தாமோதாம் பின்னை. 

“ஒருமை யுள்ளாமைபோல் ஐர்தடக்கலே ” 
குறிக்சப்பட்டதாம். 

இங்கு “ஒருங்க! எனக் 

பொய் யொழிந்தாரும்-- உலக. இன்பம்... நிலேபெறா.ததி.தலால் அ. 
னேப் '* பொய்? என்றுச், '' கோ. ௫.
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“பொய் யொழிதலாவ,௫, ஒரு பொருளினை மற்றொரு பொருளாசக் 
கற்பித்து வழங்குவ் க.ற்பனேயை யொழிசக்து அதனுண்மையை 
wie.” தி. சு. செ. 

பொய்.பெரய்மையாய இன்ப,த்தின்மேலது ஆதலால் பண்பாகு 
பெயசாகய குறிப்பினாற் பொருள நியுஞ் சொல். '" ஏ. எஸ். ஜெ. 

“பொய் கடிச்தாரும் '” என்று பாடங் கொண்டார் ௨, வே. சாமிநா 
தையர். ் 

கொலைஞாட்பில் மொய்ம்புடை விரும் : 
கொலைகாட்பு_* ஞாட்பினுண் மறைந்து கடுவறு வசத்தால் '* 

எனக் கல்லாடத்தினுங் கூ௮தல் காண்க. '" ட வி. கோ. சூ. 

“வந்தார். மணஞாட்பின் ”” (காத்சிப் புசாணம்) என்புழி, கூட்டம் 
என்னும் பொருள்பட கிற்பது போலாது ஈண்ணாருடன் பொரும் 
ஞாட்பு எனச் தெரித்,தற்கே * கொலை ஞாட்பு'” எனக் குறித்தார். 

“உடம்பின் நிலையாமையை எப்பொழுதும் உள்ளத்திற் கொண்டி 
ருத்தல் பற்றி, வீரர், * காஞ்சி சாண்,ற வயவர் !' (பதிற்றுப்பத்து) எனப் 
பாராட்டப்படு தல் காண்க. '* ௨. வே. சா. 

அத்சார் முரண் மறலி : 

மறலி. மதல் -இ; மாஅபாடுடையோன் என்பது உனப்புப் 

பொருள். “*வாள்வரி வேங்கையு மான்கண மறலா' என்றார் சிலப்பதி 
கார.த்தினும். அறியார் இதனை “ம்ரு!” என்னும் வடசொற் ரு,தவினடி. 

யாகப் பிறர். ததெனக் கூறி மயங்குவர். ” வி. கோ. சூ. 

““மதலி-மறத்தொழில் செய்வ,கால் மறலி எனப்பட்டான். ''--இள, 

“மறவி-ஒருவரானும் மஅ,த்தல் இல்லான் '" ஏ. எஸ். ஜே. 

தும்பைழடி சூடினும் : 

: தும்பை முடிச்சூடினும் * என்னு பாடங் கொண்டார் ௨, வே. சாமிநா 

தையர். 

“போருக்குச் செல்லுவோருடைய செயல், ஆதலால் அம்பை மூடி. 
குடினும் என்பதற்கு உயிர் கவரும்படி. வர்தாலும் என்பது பொருளாகக் 

கொள்க. இது காரணத்தைக் காரியமாகக் கூறுவதோர் வழக்கு. "! 
ஏ. எஸ். ஜே. 

“தும்பை என்னு முதற் பொருள் னைப் பொருளாகிய மலர்க்காக 

லித் பொருளாகு பெயசா௫யும், ௮௮. கன்னாலாகய மாலைக் கா.கலி் ௧௬ 

வியாகு பெயராயும் கி.ற்.றலால் இருமடியாகு பெயர், ” தி. சு. சே. 

“தும்பை -போர் செய்யுல் காலத்துச் சூஜன்ற மலர்மாலை. இத 

ஊோச் 1 செங்களத்.து ம.றங்கருஇப் பைக் அம்பை த$லமலைந் தன்று?! சான
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வும், * போர் கரு.இத் தப்புடை தும்பை மலைந்தான் ௮களறசீர் வெப்பு 

டைத்தானை யெம்வேந்து '” எனவும் புறப்போரள் வேண்பாமாலையா 

னும், அதிரப் பொருவது தும்பையாம் '” என்னும் பாட்டியலானும் 

உணர்க. வி. கோ. சு. 

* அரசருடைய கலங்காமையை எடுத்துக் கூறுவோர் மற்ற இருவரை 
பும் உடன் கூறினமையின் இது ஒப்புமைக் கூட்ட ௮ணி '” --கோ. ஓ. 

Virtuous matrons, who have laid aside their orna- 

ments in widowhood ; those, who having done away 
with falsehood, have brought the five senses to agree ; 

and warriors, who, in the slaughterous field of battle, 
retain their courage; fear not, though grim Yaman 
assume the chaplet of Drona flowers. —H. 5. 

Virtuous widows who have renounced their orna- 
ments, sages who subduing their senses, have relinqui- 
shed the false pleasures of the earth and the heroes who 
stand undaunted in the field of battle, will fear not 
though the mighty regent of the dead appears before 
them adorned with a garland of thoombay*® flowers. 

—C. M. 

Virtuous matrons who have renounced their orna- 
ments in widowhood, sages who subduing their senses 
have renounced the false pleasures of the earth and 
dauntless heroes who stand firm in the bloody field of 
battle, these three fear not the grim king of death even 
though he appears before them adorned with a gar- 
land of Thumbai flowers, —T. B. K.
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௪௩. ுமய்ப்பயன் கொண்டார் 

புழூகெளிக்து புண்ணமுக யோசனை or De 

கழிமுடை காற்றத்த வேனும்--விழலர் 

விளிவுன்னி வெய்குயிர்ப்பர் மெய்ப்பயன் கொண்டார் 

சளியார் சுமையோடு தற்கு. 

1. புழு - புழுக்கள், கெளிக்னு - கெளியப்பெற்று, புண் - 
புண்கள், அழு - அழு, யோசனை - நெடுக்தொலை, காம் - 
நாதன் ற. கழி - மிக்க, முடைகாற்றத்தவேனும் - இ. காற்றத் 
தை யுடைய்ணவரயினும், விழலர் - (உடம்பினலாய பயனை யுண 
ராது Soot, விளிவு - (அவ்வுடம்புகள்) செத்துப்போதலை, 
உன்னி - நினைத்து கினைத்த, வெய்அயிர்ப்பர் - பெருமூச்செறிவர்; 
மெய் - உடம்பினலாய, பயண்: - (அறப்) பயனை, கொண்டார் - 
(இன்னதென அறிக்) கொண்ட அறிஞர், அணியார் - முகத் 
தைச் அளித்தலும் செய்யார், மை - உடம்பாகிய ௬மையை, 
போடுதற்கு - போட்டுவிடுதல் கரத. 

2. Apart yap கெளிந்து புண் அமுக யோசனை காறும் கஜி 
முடை காத்றத்தவேனும், விளிவுண்ணி வெய்துயிர்ப்பர்; மெய்ப்பயன் 
கொண்டார் சுமை போடுதற்குச் சுளியார். 

8. உடம்பேடுத்ததனாூலாய உண்மைப் பயன் உணர்ந்த 

அறிஞர் சாவிற்கு அஞ்சார். 

4. “சத்திய வாக்குள்ளவனாயும், ஞான வைராக்யெங்களோடு 
கூடியவனுயும், தேசமாத்தர மிச்சமாயுள்ளவனாயும் (சர்கியாசி) வளக்க 
வேண்டும். '? நாரத பரிவிராஜகோபநீஷத். 

“வேலைக்காரன். தனக்கு யஜமானன் சம்பளம் கொடுக்கும் காளை 
எதிர்பார்ப்பதுபோலத் கன் தேகசாச காலத்தை (சந்நியாசி) எிர்பார்க் 
இருக்கவேண்டும். '” _மநுதர்மசாத்திரம். 

“*உயிர்க்குனு,இி யெல்லா முடம்பின் பயனே 
அயிர்ப்பின்றி யா.இதியை சாடு. '* ஒளவை தறள். 

“மற்றும் தொடர்ப்பா டெவன்கொல் பி.றப்பறுக்க. 
bis Gay Boos.” —aperr. 

“ சரும்பாட்டிச் கட்டி. இறுகாலைக் கொண்டார் 
துரும்பெழுர்து வேங்காற் அயராண் டுழவார். 
வருந்தி யுடம்பின் பயன்கொண்டார் கூற்றம் 
வருங்காற் பரிவ இலர்.” நாலடியார். 

5, ஆசவே, புன்னுணிமே ஸீர்போல் நிலையாமை யுடைத்து இவ் 
லியாக்கை யென்றெண்ணி இன்னினியே... செய்க .௮றவினை என்பது 
சொல்லெச்சம்...
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Came sriserenwiy அசனம் பயன் கொண்டாரது 
மென்மையும் கூறப்படும். '” ௨. வே. கா. 

“இப் பாட்டின் முழுமைக்கும் அருணகிரிநாதர் தக்க சான்றாகிறார். 
அவர்-மெய்ப்பயன் காணுமளவும் உலகப்பற்றில் மிகுதியும்பற்றிக் கண்ட 
ig. Ate govt gp, காம வேட்கையால் பல சன்னியசைச் சேர்ந்து, கைப் 
பொருளெல்லாஞ் செலவா, “புழு நெளிந்து புண்ணமுஇ யோசனை 
wrod sum, opp” முற்ற பெருகோய் வர். தபோதம் மெய்ப்பயன் 
அறியா.திருக் சமையால், தாமடைர்,த. பெருகோய்க் காகவேணும் தம் 
வமை நீலைக்காகவேனும் வருந்காமவில்லை. தம் அக்காளை நாடி...... 

பொருள் கேட்டதும். 3 
அவ்வமயம் அருண இரிக்கு மெய்ப்பயன் வி:ங்கவும், அவர் உடனே: உயி 
வெறுத்துச் சமையபோடச் சுளியாஅ, இருவண்ணாமலைக் கோபுசமீதேறிக் 
குதித்ததும் கோக்கற்பால, ”* இள. 

  

   

  

புழகெளிந்து புண்டழகி யோசனேநாறும் : 
நெளிந்து-* செளிய வென்னும் செயவெனெச்சத் திரிபு. ?' 

வி. கோ. சூ.   

புண்-- உடம்பிற் செறிந்து நிறைந்த புண்கள். 

யோசனை--* பத்து சாழிகை wormed கொண்ட சாரம், இது 
கெடுர் காரம் என்படைக யணர்த்கற்குக் சாட்டியரதோ சளவைப் பெயர். " 

  

—Gar. @. 

யோசனை--காதம்; அது முப்பத்திராயிச முழ அளவுள்ள.௮. '" 
(82,000 முழம் 9 மைலுக்குச் ௪ற்.ஐ. மேற்பட்டு. _ஊ. பு. செ. 

“யோசனை ஆ௮ நாழிகை வழித்சாசம்; ௮ஃனு எண்டு கெடுக்.சாச 
மென்பதைக் காட்ட கிற்பதோரளவை. வி. கோ. சு. 

“நாறு மென்னும் பெயசெச்சம் சாற்றத்க வென்ஸும் குறிப்பு வினைப் 
பெயரில் ஈாத்றமென்னஞ் செயற் பெயரைக் கொண்டது.” 

  

  

  

௮. கோ... 

கழிழடை நாற்றத்த வேனும் : 
முடை புலால் காற்றமாகிய இறப்புப் பெயர் ; சா.த்றம் - பொதுப் 

பெயர் ; ஆ,கலால் முடைகாறறம் - இரு பெயரொட்டுப் பண்புச் தொகை 
ந்லைத் தொடர். '” —Gar. @. 

எல்லாப் படியாலு மெண்ணினா விவ்வுடம்பு 
பொல்லாப் புழுமலிகோய்ப் புன்குரம்பை '! என்பது நல்வழி. 

எநாத்றத்த. சேணும்” எனப் பாடங் சொண்டார்  --தி. சு. Ga. 

விழலர் விளிவுன்னி வெய்துயிர்ப்பர் : 
விழலர்-4 வீணர் - எனவே பிறப்பின் பயணிலார்."” இணி விழல் 

என்பத பசு மூ,தவிய விலங்குசட்கும் பயன்படாத ஒருவகைப் புல்லா,சவின் 
அ போன்ற விழலர் எனப்பொருள் கூ௮ு.தலுமாம். * வி. கோ. க.



160 8இகெறிவிளக்கம் 

  

விழலர். 
பு கருத்து. ”* --ஊ, பு. சே, 

விழல்-- என்பது வெறுமை என்னும் பொருட்டு ; வெறுமையை 
யுடையவர் விழலர். '” _ ௪. ழ. 

வெய்துயிர்ப்பர்-- வெப்பமான சுவாசத்தை விடல்." ௪. pe 

மெய்ப்பயன்கொண்டார் சுளியார் சுமை போடுதந்த : 

மெய்ப்பயன் கொண்டார்-- 

அரும்பெறல் யாக்கையைப் பெற்ற பயத்தால் 
பெரும்பயணு மாற்றவே கொள் க--கரும்பூர்ந்,த 
சா௮போ.ற் சாலவும் பின்னுசவி மற்றதன் 
கோதபோற் போகு முடம்பு. '* நாலடியார். 

இச் செய்யுளான், யாக்கையை யாப்புடைத்தாப் பெற்றவர் தாம் 
பெற்ற யாக்கை நிலையாமையை யணர்க்து எம்பிரான் மன்றினை வழுத்து: 
,கலே ஆய மெய்ப்பயனாம் என்பது பெறப்படும். 

சுளியார் சுமை போடுதற்த--வெ.௮ப்பைக் குறிக்கும் முகச் சுளிவு, 

அது.தானும் செய்யார் என்பதால் சாவிற்குச் சிறிதுமஞ்சார் என்பது 
இனி பெறப்படும். 

“சுளித்தல் என்பத மு.தவில் முகஞ் சுருங்கு தலை யணர்த்தி அதன்பின் 
௮.த.ற்குக் காரணமா௫ய வெறுப்பினை உணர்த்தி நின்றமையின் காரிய 
வாகு பெயர். '* வி, கோ. சு. 

“சமை சுமைப்போன் சமைப்பாரக் தசங்காது அதைக்கொண்டு 
இறக்குமிடம் வருமட்டும் வருந்தி ஈடர்.து அவ்விடன் கண்டவுடன் மஓழ்ச் 
யால் தன் தலைமீஇருக்குஞ் சுமையை இறக் மனமூழ்தல்போல், உடம் 
பெடுத்த பயனறிக்த அறிஞர் அவ்வுடம்பாகய சுமையைச் சுமந்து இரிய 
வருத்தமடைங்,து அச்சுமையைப் போடுங்காலங் சண்டால் மடழ்ச்சி கொள் 
வாசாகையால் சுமை போடுதற்குச் சளியார் என்றார்."” —@ar. 

“சுமை--சும பகுதி, ஐ செயப்படுபொருள் விகுதி; சுமக்கப்படுவ 
தென்ப பொருள் ; பகு. யீ.ர்.றகரம் சடைக்குறை ; இவ்வாறே பி.ற, 
ஈட என்பவற்றினடியாகப் பிறை கடை யென்பன வருவதுல் காண்க. 
“போடு ” இன போகடு என்பதன் இரிபெனவும், புகவிடு என்பதன் இரி 
பெனவும் இருவிகமாகக் கூறுவர் ; இவற்றுள் மூன்னையதே ஜெப் 
yoo ga.” வி. கோ. ச. 

Fools will sigh deeply at the thought of death, 

though their bodies be corrupted with sores 
full of crawling worms, the rank odour of which may
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be perceived at the distance of five miles: but those 

who have derived the true advantage of the body, will 

not shudder to lay down the burden. —H. 8. 

Although the body be festered with sores, eaten 

up by Worms, rank with noxious stench which diffuse 

itself a யேனை distance around, the fool will have deep 

and painful groan at the very thought of death. Those 

who have rightly availed themselves of their body will 

not: be sorry to cast off that burden. டு, நம. 

Fools sigh deeply at the thought of death, though 

their bodies be corrupted with sores full of crawling 

worms and the festering smell is felt at a distance of a 

yojana (about ten miles). While those who have put 

their body to a good use do not shudder to shuffle off 

burden. —T. B. K.
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௪௪. மன்பதை 

இகழி னிகழ்க்தாங் கறைமக னொன்௮ு 

புகழினு மொக்கப் புகழ்ப-இகன்மன்னன் 

சர்வழிப் பட்டதே மன்பதைமற் றென்செய்யும் 

நீர்வழிப் பட்ட புணை. 

1. இகழின் - (ஒரு பொருளை) இகழ்வானுயின், இகழ்க்.து - 
(தாமும் அவனோ டொக்க) இகழ்க்து, ஆங்கு - அவ்வாறிகழ்க்த 
பொழுதே, இறைமகன் - அரசன், ஒன்று - அவ்வொரு 
பொருளை, புகழினும் - புகழ்க்தாலும், ஓக்க - அவனோடு கூட 
(வனோடொக்க). புகழ்ப - புகழ்வார்கள் ; இகல் - வலிமை 
(பொருக்திய), அரசன் - அரசன்தன், சர்வழிப் பட்டதே - சூறிப் 
பினோடொட்டிச் செல்லும் இயல்புடையதே, மன்பதை - மக்கட் 
பரப்பு; மற்று என் செய்யும் - (ஒடு சீரோடு கூடச் 
செல்லா.) வேறு என்ன செய்யும், நீர் வழிப்பட்ட - ஆற்று 
நீரின்கண் அகப்பட்ட, புணை - தெப்பம் 2 

2. இறைமகன் ஒன்று இகழின் இகழ்ந்து ஆங்கு (அவ்வொன் 
ஹையே உடன்) புகழினும் ஒக்க மன்பதை புகழ்ப; (அம்மன்பதை), 
இகன் மன்னன் சீர்வழிப்பட்டதே. நீர்வழிப்பட்ட புணை வேறு எண்: 
செய்யும் 2 

8. மன்னனேப்படி மன்னுயி ரப்படி. 

4, குறிப்பறிர்து காலங் கரு.த வெ.றப்பில 
வேண்டுப வேட்பச் சொலல். தறள் 

5, அசன் செல்லும் வழியே குடிகள் செல்லுமாதவின் அதனை 
Beg ஈல்வழியிலே அவன் செல்லு,கல் வேண்டுமென்பது குறிப்பு.” 

௨. வே. சா. 

“1 அரசன் அன்று கொல்லும், தெய்வம் நின்று கொல்லும் ”? என்பு. 
பழமொழியாகையால் அரசன் எவ்வழி அவ்வழி குடிகள் ஈடச்ச வேண் 
டம். இன்றேல் அரசன் ஆருயிரையும் வாங்வெடுவான். கோவலன் தன் . 
முற்பிறப்பில் ௮ரசன் சட்டளையை மீறி அடைக்கப் பட்டிருர்.அம், யாரும். 
அதைத் இறங்,து தொழக் கூடாது என்ன அரசனால் கட்டளை யிட்டிருக் 
அம் அதை மீறிக் காளிதேவியின் கோயிலைத் இறக் த தொழுததால் ௮ரசன் 
அவனைச் சொல்லும்படி. சொன்ன தம் இங்கு நோக்கற்பால.??  —@er. 

“SCL gO லசப்பட்ட செப்பம் அதன் வழியே போவது 
போல அரசன் தாட்சண்ணியத்திற் குட்பட்ட ஜனம் அவணிச்சையின்படி. 
செல்லும் ; ஆகலின் அவரெல்லாம் அரசனுக்கும் குடி.களுக்கும் ஈன்மை 
செய்பவாகார் என்பது கரு,த்த.'” ஊன. பு. செ.
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௫கழினிகழ்ந்தாங்கு இறைமகன் : 
இகமின்--செயின் என்னும் வாய்பாட்டு எதிர்கால வினையெச்சம். 

இன் விகுதி எச்சத்தையுங் காலத்தையும் காட்டிற்று. 

ஆங்கு--இக்கே, அப்பொழுதே ; அஃதாவது இகழ்க்து வாய்மூடு 
முன்னரே என்னும் பொருட்டு. 

இறைமகன்...* இறையாயெ மகன் என விரிதலால் இருபெயரொட் 
டுப் பண்புத் தொகை.” வி. கோ. ச. 
ஒன்று புகழினு மோக்கப் புகழ்ப : 

புகழினும்--இதன்சண் உம்மை இறக்.௧த தழீஇய எச்சப் பொரு 
org). 

புகழ்ப--* பல்லோர் படர்க்கை யெதிர்கால வினைமுத்து.. புகழ், 
பருதி; ப விகுதி, செய்பவனையும் எ.ர்காலத்தையுல் காட்டிற்று”! 

வி. கோ, ச. 

“பச்ச விகுதியே பாவிடங் சாலத்சைச் காட்டிய ” கோ... 
முகன் மன்னன் சீர்வழிப்பட்டதே மன்பதை : 

இகல்--வலிமை ; மாறுபாடுமாம். 

“இகல் - மூன் ஒன்றனை இகழ்ந்து, பின் அதனையே புகழும் 
மாதுபடுக் தன்மை.” கோ. ட. 

1 இசல் மன்னன் - இகலு மன்னன் எனப் பொருள் கொள்ளில் 
வினை ச்கொகையாம். இகலு,சல் - போர் செய்தல் ””. தி. சு .செ. 

சீர்வழிப்பட்டதே'--சர் என்பதற்குக் * காந்தி” என்து பொரு 
Wenig, “* காக்தியாவது அரசனு.றங்னுஞ் "” சென் அலகல்காச்கு மவ) 
னது சடவுட்டன்மை. “ உறங்கு: மா.பினும் மன்னவன் றன் னொனி கறல்கு 
செண்டிரை வையசங் srs Gore” என்ப சிந்தாமணி ”” என விரிச் 
தெசைத்தார் ௮. குமாரசுவாமிப் புலவர். 

5 எர் வழிப்பட்ட - நிலைவழிப் பட்டாம் *” சி. வை. தா. 
மன்பதை--சொல்லளவில் அஃறிணை. 

மற்றென் செய்யும் நீர்வழிப்பட்ட புணை : 

மற்று-* பிதிதென்னும் பொருட்கண் வக்கு, 7” 2௮௫, கோ. 
**செல்லும் விணேயை மாற்றி கிற்றலால், வினை மாற்றுப் பொரு 

Ads ees இடைச்சொல்.” தி. சு. சே. 

புணை--புணைக்கப்பட்டது.
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** இச் கரு,த்தினே * சாண் வழிக் சாசுபோலவும் கீர் வழி மிதவை 
போலவும் ” என்னும் இறையரைகப் பொருளுரையின்கட் காண்க்."” 

. _வி.கோ.த. 
இஃ எடுத்துக்காட்டுவமையணி. வி. கோ. சூ. ஞூ 

வேற்றுப்பொருள் வைப்பணி என்பர். தி. சு. செ. 

If the prince speak contemptuously, they will speak 
likewise ; and if he praise, they will praise, in equal 
terms; thus the world are led according to the taste of 
the warrior king. What else does the boat, that is 
borne along the current of the water? 

நு. ஐ. 

Contemning if the monarck contemns, and com- 
mending to his wish if he commends, the populace 

- follow the varying tastes and humors‘of their sovereign. 
What can the vessel do when itis borne along bya 
violent current in the waters ? 

a 0. நரி, 

Censurirg when a monarch censures, commen- 
ding when he commends, the people follow but their 
sovereign, even as raft that is borne along the current. 

—T. B. K.
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௪௫. அமைச்சு 

செவிசுடச் சென்றாங் இடி.த்.தறிவு மூட்டி 

வெகுளினும் வாய்வெரீஇப் பேரா--கவிழ்மதத்த 

கைம்மா வயத்தவே பாகுமற் றெத்திறத்தும் 

அம்மாண் பினவே யமைச்சு. 

1. செவி காது, ௬ட - சுடும்படி, சென்று - (தாமே 

அரசனை) அணுகி, இடித்து - (குற்றமாயினவற்றை எடுத்துக் 
காட்டி) இடித்துரைத்து, அறிவுஷட்டி, - (உறுதி மொழிகளைக் 

கூறி) அறிவுறுத்தலான், வெகுளினும் - (௮ரசன்) சினச்தானாயி 

ணும், வாய்வெரீடு - (அப்போது) சொல்லுதற்கு அஞ்சு, பேரா - 

(இறிவு௮த்தலை விட்டு) அகலார்; கவிழ் மதத்த - பெருகுகின்ற 
மதத்தையுடைய, கைம்மா - யரனையினன, வயத்தவே - வசப் 

பட்டு ஈடப்பவர் அவரோ, (ஆகார்), பாகு - யானைப்பாகர் 8 
எத்திறத்தும் - (அதுபோன்றே) எவ்வாற்றானும், , ௮ மாண் 

பின்வே - ௮௪ இறப்புத் தன்மையுடையவரே, அமைச்ச-அ௮மைச் 

erreur. 

2. பாகு கவிழ் மதத்த கைம்மா வயத்தவே ? சென்று செவிசுட 
இடித்து அறிவு மூட்டி. வெகுளினும் வாய்வெரிஇப் பேரா அமைச்சு ௮ம் 
மாண்பினவே. 

3. மிகுதிக்கண் சினமஞ்சானாய் மேற்சேன் நிடித்துரைக் 

கும் ஆற்றல் வாய்ந்தவனே அமைச்சனாவான். 

4... “றுறிகொன் றறியா னெனினு முறி 
யுழையிருர்.தான் கூறல் கடன்." தள். 

ஈகதங்கொள் Copsogs யாற்றுவா னினியன கழறிப் 
பதங்கொள் பாகணு மந்திரி யொத்தனன் பன்னூல் 
விதங்களா லவன் மெல்லென மெல்லென விளம்பு, 
மிதங்கள் கொள்லொ விஹைவனை யொக்ததவ் வேழம்'” 

கம்பராமாயணம். 

£அசைசர் சறுவ ரேனு மடியவர் 

உரைசெ யாதொழி யார்க ள.௮.தியே."” --கலிங்கத்துப்பாணி, 

“மன்னவர் செவியழன் மடுத்,தகாமென 
சன்னெறி தருவதோர் ௩டுவு கீதியைச் 
சொன்னவ ரமைச்சர்கள் ”” கந்தபுராணம் 

5, “அசசன் வெகுண்டபோகதும் சீ௫டறுதல் மந்திரியின் கடமை 
மென்பது QDR கூறப்படும். அரசனே யானையாகவும், அமைச்சனைப்
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பாகனாகவும் கூறும் மரபு, “* மதச் செருக்காற் பாசன் தோட்டியை ரிவுமானு 
போலக்  காமச்கணிப்பால் கன் அமைச்சர் கூற்றைக் சடத்தல் கோக்க), 
கனி.றனான் என்றார். (வக சிந்தாமணி - ஈச்சினார்க்னெய ருரை) என் 
பதனால் விளங்கும்."? —e. Ga சா. 

“யானை தன்னியல்பி விருக்கும்போது அதனைத் தம் வசப்படுத்தி 
ஈடத்தும் பாகர் ௮.து மதங்கொண்டு தம்வச மடங்காமல் தடும்போ.தம் 
அதனை விடாஅ சென்று அதன் arash அங்குசம்போட்டு இடித்து 
அதன் மதத்தை அடக் மஅபடியும் அசனைத் தன்னியல்பிற்குக் கொண்டு 
வருவ போல், அரசன் தன்னியல்பில் சின்றபோ.து அவன் மனம்போல் 
நடக்கும் அமைச்சர் அவன் வெகுண்டு தன்னிலை தவதுங்கால் அவன் செவி 
களில் ஈன்மொழிகளை இடி,த்அரைத்,து அவணுக்கு அறிவுபுகட்டி அவனை 
மறுபடியும் சன்ணியல்பிற்குக் கொணர்வர் எண். அழகாக உவமிக்கிறார் 
ஆரியர். இள. 

“இறுத பயப்பினும் எஞ்சா.அ இறைவற்கு ௨.௮.௫ பயக்கும் அமைச்சு. 
“யானை யறிந்தறிர்தும் பாசனையே கொல்லும் என்றும்', * அரசனானன்றோ 
அமைச்சு Dorr weir’? என்றும், கூறிய பிறசோடு இக்.தூலாசிரியரும் உடம் 
பட்டன ரென்க”” சி. வை. தா. 

செவிசுடச் சென்றங் அிடித்தறிவு ட்டி : 
சுட-* காரியப் பொருட்டாகிய செயவெனெச்சம்.”'.-வி. கோ. ச. 

மீண்டும் மீண்டும் இடி.ப்பதனா.ம் செவி சூடேறியது எனக் கொள்க. 

சென்று ஆங்கு--ஆங்கு ௮சை. சென்றாங்கு எனக்கொண்டு, அப் 
போசைச்கப்போது அணுயெவண்ணம் எனப் பொருள் கூறினும் 
அமையும். 

ஒடித்து--* இடித்தல் - உறதிமொழிகளே யெடுத்து வற்புனுத்இக் 
p80.” வி. கோ. ச. 

அறிவு ழட்டி-* அதில மூட்டல் - ஈல்லறிவுச் சுடர் Garon dae. 
இப்பொருள் மூட்டி. யென்னுஞ் சொல்லாற்றலிஞலே io) waver 
தாயிற்று.” _வி.கோ. த. 

வெதளினும் வாய் வெரி௫ப் பேரா : 

வெதளினும்--இதன்சண் உம்மை உயர்வுறெப்பினஅ ; இஃதெதிர் 
மறைப் பொருட்டென்பாரு முளர். _வி.கோ. ச. 

வாய் வெரிடு-வாய் இஃது அதன் சொல்லு.தற்காதலால் கருவி 
யாகுபெயர். வெரீஇ - இ சொல்லிசை நிரப்பவர். த உயிசளபெடை. 

வி. கோ. சூ. 

வாய்-* கருவியாகு பெயர்; இடவாகு பெயரெனல் குற்றம்.” 
கோ. இ.
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கவிழ் மதத்த கைம்மா வயத்தவே பாது : 

கவிழ் மதத்த--* கவண் மதத்த” என்னு பாடங்கொண்டு குப்பி 
AGIA SIGH ம;த,த்தனையுடைய என்ன பொருளுசைச்,காரு முளர். 

“வயத்தசே !” என்றும் பாடம். 

“யானை தன்னியல்பி ணின்றபோது தன்வசப்படுச்.இ நடத்தும் 
பாகர், அது மதத்தால் வசமழிக் அ தப்பியவழி யதனைவிடா அபசரித்து. 
அதன்வழி ஈடப்பர் என்பது தோன்றக் * கவிழ் முத்த ' எணவும் * எத் 
'இறத்,த” எனவுங் கூறினார். இவ்வவமைச் கே.்ப அரசன் தன்னியல்பி. 
களின்றபோது அவன் வசப்பட்டு ஈட், அதனி னிங்யெபோது அவனைக் 
கைவிடா உபசரித்த அவன் வச.த்தசாய் அமைச்சர்கள் ஈடச்கவேண்டும் 
என உவமேயத்துக்கும் பொருள் விரிக்க.” தி. சு. செ. 

மற்றெத் திறத்தும் அம்மாண்பினவே யமைச்சு : 
அமைச்சு--*இஃது *அமாத்தியர் 7” என்னும் வடசொற் இதை 

வென்பர்.”” வி. கோ. ச. 

“கூட இருப்பவர்!” என்னும் பொருளில் வரத * அமாத்தியர் £ என் 
ஹம் வடசொல் தமிழில் * அமைச்சர் * என வர்,து இடைகிலைப் போவியால் 
* அமைச்சர்”? என கின்றது. தி. சு. செ. 

கருவியுல், காலமும், செய்கையும், செய்யும் அருவினையும், வன்கண்மை 
யும், குடிகாத் தலும், spp Pep, ஆள்வினையும், பிரித்தற்றிறனும் ,பொ௮த் 
கற்றிறனும், தெரிதலும், தேர்ந்து செயலும், அணிவுரைத்தலும், ம.தி 
தட்பமும், சா௱லமும், விணைத்.தாய்மையும் இன்னும் இவைபோன்ற எண் 
ணரிய றெக்.த குணங்கள் பலவும் வாய்ர்.தவனாய், ** சாவற்சாகா டுகைத்தற் '” 
கண் அசசற்கணையாய நிலையுடையனாய், அரசனால் தேர்ச் தமர்,த்தப் பெற்௮ப். 
பணியாற்றுதற்கு அமைந்த அமைச்சனை “* அமை '” என்னும் தமிழ்ச் சொல் 
லடியாகப் பிறந்த சொல்லாகக் கொள்வதே, கூட இருப்பவர் என்ன மட் 
டும் பொருள்படும் “ அமா,த்தியர் ” என்ற வடசொல்லினடியாப் பிறக் கத 
என்று கொள்வனும், சறர்,த,தாகச் தோற்றுகன்ற ௮. 

The keeper approaches the elephants when liquid 
flows from its temples in the season of frantic violence; 
and, ashe perfects its disicipline by repeated blows 
until its ear burns with pain, however enraged it be, 
flinches notin fear, but keeps the charge: such in 
every respect is the nature of the king’s minister. 

—H. ஐ. 

The ministers will not fail to approach the king 
und awake him to the calls of reason, assailing his cars



168 8இிகெறிவிளக்கம் 

with their counsels, undeterred by incurring his 
displeasure. The lusty elephant is under the sway of 
its ureer and the ministers of a king are also of his 
nature- —C. M. 

The ministers approach the king and give wise 
counsels to bim, undeterred by the fear of incurring his 
displeasure. The keeper has command over an elephant 
in rut; the ministers of a king are also of his nature. 

9. W. 

True ministers fail not to approach the king and 
rouse him to the call of reason, assailing his ears with 
their good counsels undeterred by fear of his anger. 
The lusty elephant is guided by its drive and even so, 
the ministers of a king are to him. 

—T. B. K.
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௪௭. செவ்வி தெரிந்துரைத்தல் 

கைவரும் வேக்த னமக்கென்று காதலித்த 

செவ்வி தெரியா துரையற்க--ஒவ்வொருகா 

லெண்மைய னேனு மரியன் பெரிதம்மா 

கண்ணில னுள்வெயர்ப்பி னான். 

1. கைவரும் - மிகப் பழனெவன், வேச்தன் - அரசன், 
ஈமக்கு - கம்முடண், என்னு - என்னு கருதி, காதலித்த - தாம் 
விரும்பியவற்றை யெல்லாம், செவ்வி - சமயம், தெரியா. - (ஏற் 
ற ஹூதானா என) உணர்க்ததியாது, உரையற்க - (எவரும்) சொல் 
லாதிருக்கக் கடவர் ; (என்னை 1) ஓவ்வொருகால் - ஓசோவொரு 
சமயத்தில், எண்மையண் - (காட்சிக்கும், பேச்சுக்கும்) எனிய 
வனு யிருக்தாண், ஏனும் - ஆயினும், அரியண் பெரிது - (மற்றைக் 
காலங்களில்) மிகவும் அரியவனா. யிருப்பான் 7 அம்மா - (அது 

மட்டுமோ) அம்மம்ம1 கண் - கண்ணோட்டம் என்பஅ, இலன் - 
இல்லாதவன், (அன்்.தியும்) உள் - உள்ளுக்குள்ளேயே, வெயர்ப் 
பினன் - சன். அகொள்ளும் இயல்பினையு முடையான் (ஆதலின்), 

2. வேந்தன் ஒவ்வொருகால் *எண்மையனேனும் பெரிதும் அறி 
யன், அம்மா! கண்ணிலண், உள் வெயர்ப்பினாண் ; ஈமக்குக் கைவரும் 
என்னு காதலித்த செவ்வி தெரியாது உமையற்க. 

3. செவ்வி யறிந்து ஏற்றன சோல்வான் அமைச்சன். 

4... பழைய மெனச்கருஇப் பண்பல்ல செய்யுங் 
கெழுதகைமை கேடு தரும். _தறள். 

கொளப்பட்டே மென்றெண்ணிக் கொள்ளாத செய்யார். 
ளச்கற் ற காட்ட யவர். குறள். 

குறிப்பறிந்து காலங் ௧௫.௫ வெ௮ுப்பில 
வேண்டுப வேட்பச் சொலல். குறள். 

இறப்புடை மன்னரைச் செவ்வியி ஜேக்கக் 
'இறத்தின் உரைப்பார்க் கொன்றாகா.த இல்லை 
விறற்புகழ் மன்னர்க் குயிரன்ன சேணம் 
புறத்தமைச்சின் ஈன்றகத்.அ.ச் கூன். _- படிமோழி. 

5. மன்னரைச் சார்க்தொழுகும் முறை கூறப்படும். "” 
௨௨. வே. சா. 

“இதனானே எசையுஞ் சமயமறிர்தே பேசல் வேண்டும் என்னும் 
பொதுநியமம் போதரா கிற்பவும், இ;.தனை அமைச்சியவின்பா,ம் படுப்பாழு 
முளர் ; அது பொருக்துமேற் கொள்க. '* வி. கோ. த. 

22
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“அசசன் ஈமக்குப் பழனெஉனென்௮, ஒருவன், சமயக் தெரியாமல் 
கணக்கு வேண்டியரைச் சொல்லிக்கொண்டால் அக்காரியம் பயன்படாமற் 
போவ. மல்லாமல் காணும் தண்டனை யடைவா னென்பறு கருதி. 77 

கோ. ௫. 

“அசசன் தன் கருமத்மை முடிச்கும்படி அடிக்கடி பல வடிவம் 
கொள்ளுவானென மணுக் கூ௮,கலால் முன்னர்ப் பழச்கம்பற்றிக் கை 
வரும் என்றெண்ணல் பழுதாம். 7” . அடகு. 

“அரசனைக் சண்டு சச்தங் குறைபாடுகளைக் கூறப் பற்பல அ.இகாரி' 
களும், புலவர்களும், குடி களும், அயல்கஈட்டு மன்னரின் அவர் மு;தவி 
யோரும் சரணம் பார்தது நிற்பர். அரசன் எல்லோசையும் உசாவி அவ 
ரவர்க்கு மமமொழி சொல்வதில் எப்போ.த.ம் ஆவலுடையவனா யிருப்பன்.. 
மேலும், அவரவர்க்கு ஏற்ற விசம் அவரவர் குறைபாடுகள் நீக்க நெடு 
கேசம் ஆழ்ச். ஐ யோ௫ிச்க 2வண டி யலனாயு மிருப்பன்.  அவ்வமயங்களில், 
அவன் மணகிலை செரி.பாமல் எவ்வனவ உயிர்ச்கோழரா யிருந்தாலும் கால. 
மதியாமல், அவணிடம், எ.காவ.ஐ மொழிக்சால் அவன் இந்தனை சசறுண்டு 
அதனாலவன் ௪.ற்.றங் கொள்வானன்றோ ? ஆகையால் செவ்வி யறிச் 
துரைக்க. 7? —@er. 

கைவரும் வேந்தன் நமக்கென்று : 
கைவரும்--அமைக்கவன் என்றம் வழிப்படுவான் என்றும் இதற்குப் 

பொருள் கூறினாருமுளர்.. 

“ ல சைவரும் '”-ஒரு சொன்னீர்மை,க்.அு ; கைவா - UGB. 
“கைவரூடம் '” என்௮. பாடல் கொள்வாரு முளர். 

காதலித்த செவ்வி தெரியா துரையற்க : 
காதலித்த-..௭ சாதல் என்னும் பெயரடியாகப் பிறக்ச பலரின் 

படர்க்கை இறந்தகால விணையாவணையும் பெயர் ; கா.கல் என்னும் பெயரை 

  

வினைப்படுச்தும் இகர விகு.இ புணர்ச் அ கின்ற காதலி - பகுதி; இவ்வாறே. 
**இத்திரம்” என்பகனடியாகச் “ASB” எனவம், “கடைக்கண்” 
என்ப,தனடியாகச் £* கடைச்சணி '” யெனவும் வருதல் கரண்க. 

வி. கோ. சூ. 
செல்வி. பண்படியாகப் பிறந்த ஒன்றன் படர்ச்கைப் பெயர். 

செம்மை - பகுதி, இ - ஒன்றன் படர்க்கை விகு௫, பொருள் - செம்மை 
யுடைய. செம்மை - பக்குவம். ** ஏ. எஸ். ஜெ. 

** செவ்வி - ஒருவன் தான் கொண்ட கருத்தினை யெடுத்துச் 
கேட்போர் உளங்கொளச் சொல்லுதற்காம் அமயம். ” வி. கோ. சூ. 
பெரிதம்மா : 

அம்மா - வியப்பிடைச் சொல்.
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கண்ணிலன் உள் வெயர்ப்பினுன் : 

“உறவினர் அயலினர் என கோக்காஅ நீதியின்வழி கில த்தத் தண்டிடத் 
சலம், சாலம் வருமளவும் பகைவரறியாமல் உள்ளே கோபித்தலும் சா.இ 
'தருமமா,சலால், * கண்ணிலன் உள் வெயர்ப்பினான் ' என்றார்." 

தி. சு. செ. 

“கோல்கிலை கோடா வேந்தன் கோல்கிலை கோடாஙிற்க உறவினர் 
அயலார் என சோரக்காது. அறநெறி நிண்ணு அக்கெறி பிறழ்ர் காரைத் சண் 
மு.த்தலும் காலம் வருமளவும் பகைவரறியாமல் உள்ளே சங் கொள்ளலும் 
'இயல்பாதலால் * கண் இலன் உள் வெயர்ப்பிஞன் ' என்றார்." இள. 

வெயர்ப்பிஷன்--* கோபம் என்னுங் சாணத்தை ௮௮ வந்தவழி 
யுண்டாகும் வெயர்வையாகிய காரியமாக உபசரித்தார். இது உபசாரம். '* 

--தி. சு. சே. 

இது வடசொற் சிறிதுங் கலக்கப் பெறாத தனித்தமிழ் வெண்பா 
வாதல் காண்க. ”” _வி.கோ. சூ. 

Utter not all your desire, without observing the 

proper season in the belief the kingis under your 

influence: though occasionally ne may be easy to 

manage ;—yet how difficalt is be when destitute of 
mercy, and burning with inward rage ! 

  

மி. 8. 

Labouring under the delusion that the King is a 
friend of yours, do not request of him what you want, 

on unseasonxbe occasions. Although occasionally easy 
of access he will generally be inaccessible. He is 

devoid of mercy and broods malignity. . 
—C. M. 

Speak not your wish to a king without knowing 

the proper time, believing him to be very much under 

your influence ; for, he that is easy of access might not 

always be favourable ; he might be devoid of mercy and 

bear malice. . 

  

—T. B. K.
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௪௭௪. இறைமாண்டார் வெருளி 

பழமை கடைப்பிடியார் கேண்மையும் பாரார் 

கிழமை பிறிதொன்னறுங் கொள்ளார். -வெகுளின்மன் 

காதன்மை யுண்டே யிறைமாண்டார்க் கேதிலரும் 
ஆர்வலரு மில்லை யவர்க்கு. 

1. பழமை - (அமைச்சராக இவர் ஈமக்கு 8ண்டகாலமா 
யுள்ளார். என்னும்) தொன்மை கட்பை, கடைப்பிடியார் - 
உறுதியாகப் பத்திக் கொள்ளார், கேண்மையும் - (இவர் முக்கு? 
உறவினராசக் தன்மையுடையார் என்பதையும், பாரார் - கோக் 
கார், கழுமை-(௮வை ஒழிய) உரிமையாக, பிகிதொன்றும்-வேறெ 
தனையும், கொள்ளார் - உள்ளத்திற் கொள்ளார் ; வெகுளிண் 
மன் - (சூற்றங் கண்டு) மிகுதியுல் கோபல் கொள்வாராயின், 
காதன்மை - (ஒருவர்மேல்) அன்புடைமை, உண்டே - உண்டோ, 
இறை - அரசிலக்கணத்தல், மாண்டார்க்கு - மாட் மைப்பட்ட, 
வர்க்கு ? ஏஇிலரும் - அயலார் என்பதும், ஆர்வலரும் - அண்பிற் 
குரியார் என்பதும், இல்லை - இல்லை, அவர்க்கு - (அசசரச&ய) 
அவர்க்கு. 

2, மன் வெகுளின், பழமை கடைப்பிடியார், கேண்மையும் பாரார், 
GPa ஒழமை ஒன்றும் கொள்ளார்; இறை மாண்டார்க்கு, காதன்மை 
உண்டே ! அவர்க்கு ஏதிலரும் ஆர்வலரும் இல்லை, 

3. ௩6வுநிலைமையுடை.மையா யிருத்தலே இறைமாட்சிப் 
பண்பாதலறிந்து அதற்கேற்க ௩டக்துகொள்ளல் அமைச்சர்க்குக் 
கடனாம். 

4... தர்ந்துகண் ணோடா திறைபுரிக் இயார்மாட்டும் 
தெரிச் செய் வஃதே முறை. தள். 
பழைய மெனக்கருஇப் பண்பல்ல செய்யுங் 
கெழுதகைமை கேடு தரும். . குறள். 

“ எங்கண் இனையர் எனக்கரு.இன் ஏ.கமால் 
'சங்கண்ண சாணும் தகவில soir bare 
வன்ஃண்ண னாஇ ஒக்க, ஒனுச்கல்லா 
மென்கண்ணன் ஆளாண் அரசு. ”* _-பமமொழி. 

“*புரைதவப் பயனேக்கார் தம்மாக்க மூயல்வாரை 
வசைவின்றிச் செலம்பொழுதிற் சண்ணோடா அயிர்வெளவும் 
அரைசு. !” கலித்தொகை. 

ஈசி மெய் கண்ட இமை காணின் 
ஒப்ப காடி ௮,த்தக ஒறுத்து 7” -- புறநானூறு.
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“மன்னரை யடைக்ு வாழ்தல் வஞ்சகஞ் சடையகாகக் 
,கன்னொடு கூடடிவாழுக் தன்மை. '” --திருவாதஷார் புராணம். 

“வேர்தன் சீறின் ஆச்அணை Were.” கொன்றை வேந்தன் 

எழச்செய்யுட்கு, இஹைமாண்டார், மன் வெகுளிற், பழமை கடைப் 
பிடியார் கேண்மையும் பாரார் பிறிதொரு இழமையுல் கொள்ளார், ஆகலின். 
அவச்க்குக் காதன்மை யுண்டே, ஏதிலரும் ஆர்வலரும் இல்லை, என 
விகுதி பிரித்துக் கூட்டி முடித் தலு மொன்று ழ இணி இவ்வாறன்றி ௮7௪ 
சோடு பழகுதல் கெருப்பாத்தின்மி.த மயிர்ப்பால,த்.இன் வழிச் சே.றல்போலு 
மாதலின் அவர்சம்மொடு பழகுங்கால் மிக்க கவலையொ௫ு ப.மிறல்வேண்டு 
மென்னுங் கரு.க்.துப்படப் பொருள் கூறினுமமையும். எவ்வா கொள்ளி. 
ணும் இறை மாண்டார்க்கு ” எனவும் * அவர்க்கு £ எனவும் கூனும் இசண்டு 
மான்கனுருபினுள் ஒன்னு * நின்றுவற்றல்” என்னுங் குற்றமூடைத்தா 
மென்ப... இச் செய்யுளே அக் குற்ற.த்.இ ணிக்கல் கருதியோர் * இறை, 
மாண்டார்க்கு” என்புழி * இறைமாணடார் £ எனப் பாடமோதுப, இப் 
பாடமுளகேல் இதுவே இறப்புடைத் தென்பனு வெள்ளிடைமலையென 
விளங்குவ அணர்க. '”* வி. கோ. சூ. 

மேல்,  இப்பாட்டிற்கு உமைவகுத்தாங்கு கிரல்முறைப் பொருள் 
கொளின் இக்குற்ற மில்லையாத லறிக! 

அசசர் னெங் கொள்வாராயின், அவர் அயலாரெனவும் அன்புடையா 
ரெனவும் பாரார் என்பத.ற்கு, ௮ஈுபாய சோழன் ஒரு பசுவின் கன்றின் 
பொருட்டுத் தன் பு,தல்வன் செய்த குற்றத்திற்காக அவனையே ழே 
இடத்தி அவன்மேற் ஹேரூர்ந் த கதை ,தக்௪ சான்றாகும். '' —@an. 

“மேற் செய்யுளில் * உள் வெயர்ப்பிளுன் * என்றார்; அவ்வுள் 
வெயர்ப்பின் காரியத்ைைக இச் செய்யுளி.ற் கூறினார். '” —Gar. @- 
பழமை கடைப்பிடியார் : 

பழமை--* பழமையாக் தன்மை பற்றி வந்,த ஈட்பு, *? ௮. த. 

“பழமை கடைப் பிடி,த்தலாலஅ ஈட்டாசஅ பழமையாக் தன்மை ப.ற்றி 
அவர் பிழைச்தன பொதத்தலாம்......இல இகாஜம் விடாது பிடித்தல் 
என்னும் பொருளதாகய கடைப்பிடி பகுதி. இஃ ஒருசொன்னீர் 
மை,த்தாய் கின்ற அ. ?” வி. கோ. சூ. 

  

கேண்மையும் பாரார் : 

கேண்மை--இது ஈட்பிணையுங் குறிக்குமேணும் முன்னர் பழமை 
என்னுஞ் சொல்லான், ஈட்பினைச் சட்டினமையின் இதற்கு உறவினராம் 
,சன்மையெனப் பொருளுசை த்தாம். வி. கோ. சூ. 

சேண்மை - உறவினர் ; கம்வினை செய்வோர். '” --தி. ௬. ௦. 

கிழமை பிறிதொன்றுங், கொள்ளார் : 
கிழிமை--* உரியவர் - தந்ைத தாய் புதல்வர். * ” த. சு. செ.
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- இழமை--உரிமையாற் செய்வன. உரிமையா,ற் செய்வனவாவன : 
கருமமாயின செய்யுங்கா.ற் கேளாது செய்தல், கெடும் வகை செய்தல், 
,சமக்கு வேண்டிய தாமே கோடல், பணிவச்சங்க ஸின்மை யென்றிவை 
முதலாயின. இதனாற் பழமையாவ.௮ காலஞ் சென்ற தன்று இப் பெற் 
நித்தாய ஈட்பு என்பது கூறப்பட்டது ”” என்.ற பரிமேலழகருரை இங்கு 
சோக்க,ற்பாற்று. 

காதன்மை யுண்டே இறைமாண்டமார்கீகு : . 

காதன்மை--4 ஒன்றின்மேல் மனமெழுக்து தாக்கும் விருப்பமென் 
னும் பொருளமைரந்த காதல் - பகுதி, மை - பகுதிப்பொருள் விகுதி, 
லகரத்திரிபு - சந்தி.” ௮. எஸ். ஜெ. 

உண்டே--இதன்கணுள்ள வகாசம் வினாவின்சண் வக்க எதிர்மறைப் 
பொருளது. 

இறைமாண்டார்--மாண் - பகுதி; மாள் எனில் இறந்தார் எனப் 
பொருள்படுத லறிக. 

ஏதிலரும் ஆர்வலருமில்லை யவர்க்கு : 

ஏதிலரும் ஆர்வலரும் ஒல்லை--* அரசர் கடுவுகிலைமையைபுடைய 
சாதலின் அவர்க்கு ஈட்பு கொ.துமல் பகை என்பன இன்மையான் அவ்வாறு 
கூறினார். ”” வி. கோ. ச. 

இஃது ஆரியங் சலவாத் சமிழ்மொழிப் பாவாம். --வி. கோ. சூ. 

They remember not old acquaintance 3 they regard 
not intimacy; they acknowledge not the ties of blood, 

or other connexion; what affection have princes ia 
their rage? ‘They know neither foes nor friends. 

—H. 8. 

They wiil not retain a recollection of old acquain- 
tance ; they will not care for the ties of friendship; 
they will not regard any other relationsiip. The kings 
have no mercy when provoked. With them the distinc- 
tion of friend and foreigner is null. —C. M. 

Old acquaintances are not remembered, friendship 
is not regarded, ties of blood are not acknowledged 
when princes grow enraged. What affections have 
princes in their rage? They know neither friends nor 
foes at such a time- —T.B. K.
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௪௮. மன்னர் புறங்கடை காத்தல் 

மன்னர் புறங்கடை காத்தும் வறிதேயா 

மெக்கலங் காண்டுமென்' றெள்ளற்க--பன்னெடுகாள் 

காத்தவை யெல்லாங் கடைமுறைபோய்க் கைகொரத்து 

வேத்தவையின் மிக்குச் செயும். 

1. மன்னர் - அரசருடைய, புறங்கடை - (அரண்மனையின்) 

தலைவாயிலை, காதம். - (பொறுமையுடன்) காத்திருந்தும், 

உறிதே - (௮.௮0) பயனிலதேயாயிற்௮, (அதனால் இனியுல் காத்து 
வருவதால்) யாம் - கரம், எந்கலம் - எக்கன்மையை, காண்டும் - 
காணப்போடன்றோம். என்னு - என்று ௧௫. (எவரும்), எள் 
ளற்க - இகழ்க்௮ு கைவிடாஇிருக்கக் கடவர் ; பல்நெடுகாள் - மிகப் 
பல காட்கள், காத்தவை - காத்து நின்றமை, எல்லாம் - அனைத் 
தப்டி கடை முறையபோய் - முடிவிற் சென்று (ஒருகான்), கை 

கொடுத்.து - உதவி, வேத்தவையில் - ௮7௪ சபையில், மிக்கு - 

மேம்பட்டிருக்குமாறு, செயும் - செய்துவிடும். 

  

௨ பன்னெடுகாள் யாம் மன்னர் புறங்கடை ' வறிதே காத்தும் 
எந்கலல் காண்டம் என்றெள்ளற்க; காத்தவை யெல்லாம் கடைமுறை 
போய்க் கைகொடுத்து வேத்தவையின் மிக்கச் செயும். 

8. அயர்வின்றி அரசன் பணியாற்றி வருதல் வீண் போகாது. 

4. “தெய்வத்சா னாகா தெனிணு முயற்சிதன். 
மெய்வருத்தக் கூலி தரும். "" _ தன்; 

“ண்டி வினை செயேல்” _ ஆத்திகுடி. 

“மன்னர் இருவு மகளி செழினலமுர் 
இண்ணியார் ஆய்ப்பர். '” நாலடியார்; 

“வெற்றிவேல் வேக்,கன் வியங்கொண்டால் யாமொன்௮ம். 
பெற்றிலே மென்ப பேதைமையே--யூழ்.ற தனை 
எவ்வ மிலரா௫ச் செய்க அஐவன்றோ 
செய்கென்றான் உண்கென்னு மா, ”” பழமொழி. 

ந, ஈ அரசரும் மகளிரும் அடுத்.துநின்௮ சேவிப்போரையே பற். 
வர்.” ௮. த. 

ஈ இயர்வின்றி அரசன் பணியா,ற்௮வார் முன்னில்லாவிடி ஸம் முடிவில். 
அவன் அன்பு பெவர்......அரசசேவை விண் போகாத. அரண்மனை 
வாயில் காக்ஞும் காவலாளனை அரசன் வசயிற்புறத்து வர். போகும் பல 
தடவைகளில் ஒரு தடவையாவது கவனியாமவிருக்க மாட்டான். பல 
தடவை சவணித்தும் அச்காவலாளுக்கு அன்பு சாட்டாதிருக்கலாம். 
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அவணுக்கு வாயித் காவலினும் உயர்ர்சசதோர் தொழில் அளியாஇருக்கலாம். 
அப்போது அசசன்பால் வெ-ப்பும் தன் தொழிவில் அருவருப்பும் கொள்ள. 

லாகாது. ஏனெனில், அரசன் பல தடவையாக ௮க் காவலானின் 

பொதுமை எப்படி யென்று வெளிக்குக் சாட்டாமலே சவணிக்து வந்தாலும் 
aren. அப்படிப் பல தடவை கவணித்ததில் காவலாளன் தன் 
வேலையைப் பொறுமையோடு பார்க்கிறான் என அவன் ௨௮ இகொண்டு 
விட்டால் பின் அக்காவலாளனை அசசன் கட்டாயம் மேற் ஜொழில் ஒன்றில் 
அமர்த் தவன். ர ௭. 

மன்னர் புறங்கடை காத்துக் வறிதே : 
“புறங்கடைக் காசு வறிேேத” 

புரம் சபாபதி முதலியார். 
* என்ன பாடங்கொண்டார். காத்சி 

காத்தும்--'*இதன்ச,ணம்மை உயர்வுசிறப்புப் பொருள௮ ; இச்சொல் 
லைக் சன்மைப் பன்மை யிறக்தகால விணைஞற்றாகக் கொண்டு பொருளுரைப் 
பாருஞூளர். **கா,த்.து'” என வே௮பாட மோது தலுமுண்டு.”'--வி. கோ. ச. 

“வறிது என்னும் பண்படியாகப் பி.றந்த குறிப்புவிணைமுற்றுக்கு 
எமூவாய் காத்.தற்றொ.ழில் ; வறிது என்பதைக் குறிப்பு வினையெச்சமாகக் 
கொண்டு, வறிதே காத்து - யாதோரூதியமும் பெறாமலே காத்து என 

உரைப்பினும் பொருக்௮ம்.'? கோ. இ. 

யாம் எந்நலங் காண்டும் என்று என்னந்க : 

காண்டும்--* தன்மைப்பன்மை இறந்தகால வினைமுற்று. காண் - 
UGA, Od - SGA.” தி. சு. சே. 

“சண்டும் 'டும்மி.ற்ஐ.த் தன்மைப்பன்மை யிறர் சசால வினைமுற்று. 
இவ்விடத்துச் ** காண்டும்” என வே௮ பாடமோதுவாரு முளர். அஃது 
எ.திர்காலங் காட்டுமேயன்றி அவர் தால்கருதுமாது Ope saror 
காட்டாமை யுணர்க, ”" வி. கோ. ச. 

மேலுசையில் *: காண்டும் '” என்றே பாடங்கொண்டு எ.இர்காலப் 
பொருளுரசை,த் தமை கோக்குக, 

என்ளற்க-4 நிர்ித்த லொழிக ”” என்பது பொருள். நிந்.இத்தல் - 
கைவிடுதலா தவின் * கைவிடுக லொழிக ' என்றனம். ”” —S. 5. Cs. 

“இத எதிர்மறை வியங்கோள் வினைமுந்து. —a&. Can. a. 

பன்னெடுநாள் காத்தவை யெல்லாம் : 
பன்னெடூநாள் :--* அசசனசண்மனை வாயிலித் கா,த்.தவர்க்குத் சாங் 

காத்தநாள் பலல.ற்.றினுள் ஒவ்வொரு காளும் பொழுது போகாமையினாலே 
ரீட்டிச்சனவாகக் காணப்படும் என்பது குறித்து நின்ற.து. இணிப் 
“பன்னெம !" என்பதை ஒருபொருட் பன்மொழி யென்பாரு part.” 

வி. கோ. சு.
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“பலகாள் ; ரீட்டித்த காளாதலால் * பன்னெடூராள் ? என்றார். இது 

இரண்டுதொடர் மூன்னுசொல் ஆதலின் இரண்டு தொடரும் பண்புத் 

தொகை நிலைச்கொடசாகச் கொள்க. '” தி. சு. செ. 

காத்தவை யெல்லாம்-4 நாட்களை நோக்இக் காத்தற் றொழிலும் 
காத் தவை எனப் பலவாயித்து. '* கோ. ஓ. 

ஈதாத்தவை” எனப் பன்மையாற் கூறினர் காத்த நாட்களும் அமயல் 
களும் வாயில்களும் பலவாதவின். '" வி. கோ. ச. 

கடைழறை போய்க் கைகொடுத்து : 

கைகொடுத்த. கைக் கொடுத்து!” என்று பாடக்கொண்டார் 

சி. வை. தாமோதாக் பிள்ளை. 

கொடுக்கு! என்பதனோடு “கை? என்னும் முன்னடை சேர்ந்து 
இரண்டும் ஒரு சொல்லின் ,தன்மைப்பட்டு நிற்றல் காண்க-வி. கோ. சூ. 

“கையை யாதரவாகக் கொடு,த்.அ, அஃதாவது உதவி; இவ்வாறு 

பொருள் கொள்ளுதல் இலக்கணையாற் பொருள் கொள்ளுதல் எனப் 

ug.” _௪. 1p. 

வேத்தவையின் மிக்குச் செய்யும் : 

வேத்தவை--வேக்,௮-- அவை--வேர்,தவை--வேத்.தவை. 

மீக்கு.* மிகுக்,த ஈன்மை” என்றும், “யாவரிஸம் மிக்இருக்க 

என்றும், * பெறாமை" ,என்௮ம், * மேன்மை” என்றும் பொருள்கூறப் 

பட்டுள்ளன. 

Say not contemptuously, “ What good have we seen 

in our fruitless attendance at the king’s gate ?” The 

many long days that you have waited, will at last, in 

turn afford a hand, to raise you to dignity in the Royal 

Court. 
—H. 8. 

Do not slightingly talk of having waited in the 

Entrance Chamber of the Court to no purpose. Your 

long attendance will speak in your favour with the 

Sovereign and raise you ultimately to eminence in the 

Court. —C. M. 

Say not contemptuously “ What good has this long 

attendance at the king’s gate been?” The many Jong 

days may offer a handle at last to raise your dignity at 

the Court. மி, ந, ந. 

23
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orm உலையா முயற்சி 

உறுதி பயப்ப கடைபோகா வேனு 

மிறுவரை காறு மூயல்ப--இறுமுயிர்க்கு 

மாயுண் மருக்தொழுக்க ீதன்று லல்லனபோ 

லாவனவு மூண்டு சில. 

1. உதி - (டைதற்ளூரிய) சன்மையினை, பயப்ப - 
கொடுக்கக்கூடிய முயற்கெள், க் போகாவேனம் - முற்றப் 
பெற முடியமாட்டாவெனத் தோற்தினும், இறுவரை காறும் - 
தாம். இறக்கும் காலம் வரையிலும், முயல்ப - (மூததிவுடை 
யோர்) விடாஅ முயல்வர்; இறும் - இறக்கும் கிலையிலிருக்கும், 
உயிர்க்கும் - ஒருயிருக்கும்; அயுண்மருக்து - பிழைப்பினைத் தச்.௮ 
வாழ்சாளைப் பெருக்கச் செய்யும் மருக்தை, ஓழுக்கல் - வாயினுட் 
பெய்தல், இதண்று - சூற்றமன்௮, (ஒருகால் ௮௮ ஈன்மையைப் 

பயப்பினும் பயத்தல் கூடும்) ; சில - சில கருமங்கள், அல்லன 
போல் - (முதற்கண்) சன்மையான முடிவைத் தாராதன போற் 
காணப்பட்டு, ஆவனவு முண்டு - (விடாமுயற்சியின் பயஞய்ப் 
பின்னர்) ஈன்மையாக முடி.வனவும் ௨௭. 

௨ இறுமூயிர்க்கும் ஆயுள்மருர்து ஒழுக்கல் தீதன்று, அல்லன 
போல் 'ஆவனவும் சில உண்டு, ஆதலால், உதி பயப்ப கடையோகா 
வேனும் இறுவரைகாறும் முயல்ப. 

3. இடைவிடா முயற்சியால் கைகூடாதனவுங் கைகூட 

லாம். 

4. ஈதலங்காது சண்ட வினைக்கட் டுளங்காது. 
சாக்கங் கடிச்து செயல்.'* தள். 

ஈ அருமை யுடைச்தென் ஐசாவாமை வேண்டும். 
பெருமை முயற்ள தரும்.” _தறள். 

இசையா தெனினு மியற்றியோ சாற்று 
லசையாஅ நிற்பதா மாண்மை-”” நாலடியார். 

“ தற்றதொன் றின்றி விடிஸம் கருமத்தை 
அற்ற முடி. ப்பான் அறிவுடையான்-உற்தியம்பும் 
£த்தரீர்ச் சேர்ப்ப ! இளையானே யாயினும் 
மூதி. கானே யாடு மகன்.” பழமொழி. 

  

5, “இறக்கும் வரையிலும் முயற்ச/டையவளுயிருத்சல் வேண்டு 
மென்பது கூறப்படும். இடைவிடாமல் முயன்றால் ஆகாதனவுல் கை 

கூடும்.' ௨, வே. சா.
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“சாகக் தருணச்இவிருக்கும் உயிர்க்கும் மருந் கொடுப்பதனாலே 
மெயொரு இங்கும் விளையா இருத். கலேயன்றி யொருவேளை சடவுளருளால் 
Ho பயணுடைத்சாஇ ஈன்மை பயத்தலும் உள.தாமென்னும் உவமை 
முகத்தால் எடுத்,த காரியத்தை விடுத்த லொண்ணாதென விளக்ஒனார்.”” 

வி. கோ. சூ. 

உறுதிபயயப்ப கடையபோகாவேனும் : 

உறுதி-.* நிச்சயம் £ என்னு பொருள் கொண்டார். ௮. குமர 
சவாமிப் புலவர். * பயன் * என்று பொருள் கொண்டார் தி. சுப்பராவச் 
செட்டியார். எத்த 

“உத . அடையப்படுவசென்னும் பொருளில் உது - பகுதி, 
ர் - எழு,த்துப்பேறு, இ - செயப்படுபொருண்மை விகு.இ ; உ௮ - பகுதி, 
AD - புடைபெயர்ச்ச விகு.இி ; இவ்விரண்டு௮ப்பால் முடிந்த தொழிற் பெய 
ெனச்கொண்டு தொழிலாகு பெயசெணினும் பொருந்தும்.”  --கோ. இ. 

அடையப்படுவதென்னும் பொருளில் வந்,௧அ ; தொழிலாகு பெயர்,!* 
வி. கோ. சூ. 

பயப்ப-- பலவின்பால் வினையாலணையும் பெயர். ட்ட 
“* எதிர்கால விணைஞூற்னுப் பெயர்.” தி. சு. செ. 

“*பலலின் படர்க்கை எ.இர்கால வினையாலணையும் பெயர்."* 
கோ. இ. 

“*பயப்பவென்பதனை வினையெச்சமாக்கிப் பொருள் கொள்ளுதல் த் G ந, 
பொருந்தாது.” சி. வை. தா. 

கடைபோகா வேனும் சடையோகா என்புழிக் கடை என்பது 
'தலைப்பிறிதல், கால்சத்தல் என்பவற்றில் தலை சால் என்பனபோல நின்ற 
தரிடைச்சொல்."” ௮. த. 

“சடைபோ - பகுதி, ஆ - எதிர்மறைப் பலவின் படர்க்கை விகுதி, 
கு-சாரியை, உகரச்கேடு சந்.ி.”” மோ. வே. 

“ சொல்லின் தன்மைய, தாகிய பலவின் படர்க்கை எதிர்மறைத் 
தெரிகிலை விணைமூற்று.!” ஏ. எஸ். ஜெ. 

முறுவசை காறு மயலப : 

“இறுவரை காறுஃ--*இத” வினை ச்தொகை. இள. 

“சாறு -அளவப் பொருளுள்ளதோ ரிடைச்சொல்."'--ஊ. பு. செ. 

© erga ust” . _ வி. கோ. து. 

முயல்ப -- * பலர்பசற்படர்க்கை எதிர்கால விணைமூற்று, 
(முயல்-ட்ப).”” தி. சு. மெ.
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ஒறுழயிர்க்கும் ஐயுண் மருந்தொழுக்கல் தீதன்றுல் : 
. 4 இறுழயிர்க்கும்--இ௮ம் உயிர் - எ.திர்காலப் பெயசெச்சத்தொடர்.'” 

வி. கோ. சூ. 

ஆயுண் மருந்து--* இரண்டாம் வேற்றுமை யுருபும் பயணும் உடன் 
ஜொச்க தொகை. ஆயுஸ்” இஃது *ஆயுள் ' என்னும் வடசொற்தை 
(வென்பர்.'” , ஏவி. கோ. து. | 

எ விரிக்தால் ஆயுளை த்தரும் மருந்து என விரியும்." —Gar. @. 
ஓழுக்கல்--1) தாழிற்பெயர் ; ஒழுகு - பகு.தி, இடையில் க் விரித்தல் 

விகாரம், உகரக்கேடு சக்.இ, அல் - விகுதி." த். சு. செ. 

“ பிறவினைத் தொழிற்பெயர் ; ஒழுகு என்னும் தன்வினைப் பகுத, 
இடையே ககர வொற்றிரட்டிய ஒழுக்கு - பகுதி. ௮ல் - புடைபெயர்ச்சி 
விகுஇ. உகரக்கேடு சந்.தி.'* கோ. இ. 

**இச் சொல்லாற்றவிஞானே மருர்.அ உட்செலுத் தப்படுவார் தாமே 
உண்ணமாட்டாமையாற் செலு ச். அவோர்க்கு ஐயப்பாட்டினையும் gas 
கம்பிச்கையினையும் விளை ஏதோ இறைவனருளை முன்னிட்டு ஒரு 
வானு முூயறல்போல இறுதி வரையும் முயல்கின்றனர் என்பது பெறப் 
பட்டது."” வி. கோ. ச. 
அல்லனபோல் ஆவனவுழண்டூ சில : 

“அல்ல போல்--* அன்மை * என்னும் பண்படியாகப் பிறக்த எதிர் 
மறைச் குறிப்பு வினையாலணையும் பெயர்,” வி. கோ. ச. 

“போலென்னும் இடைச்சொல்லடி. இறந்தகால விணையெச்சப் 
பொருள்பட்டு கின்று.” —Gar. @. 

உண்டு சில-*சலவுள * என்பதே வழச்காருயினும், * லெவுண்டு 
என்றார், * வேறில்லை யுண்டைம்பான் கூ£விடத்தன '” என்னும் ஈன்ணூல் 
விணையியல் ௨௦-ம் சூத்திர விதிபற்றி Quire.” வி. கோ. சு. 

இச்செய்யுள் உவமையணியும் ஏதுவணியுஞ் சேர்க்க சேர்வை 
யணி.” வி. கோ. ச. 

Although you may not be certain of the event 
persevere tothe last ina good undertaking. It is 
not wrong to drop the medicine of life into the lips of 
dying men ; for there are somethings, which are possi- 
ble, though they are like things that are not. —H. S. 

Persons will persevere in their efforts as long as 
they live, altaough their noble object cannot be fully 
accomplished. It is not wrong to apply medicinal
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romedies to the dying man. Some acts although they 

may appear impossible may still ultimately be: carried 

into execution. —-C. M. 

However uncertain of the event, persevere to the 
eud in anything good. It is not wrong to drop the 
medicine of life on the lips of death, for some cases 
which appear to be impossible become possible. 

—T. B. K.
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௫௦. அறிவறிந்த முயற்சி 

முயலாஅ வைத்து மூயற்றின்மை யாலே 

உ.யலாகா ஒழ்த்திறத்த வென்னா்--மயலாயும் 
ஊற்றமி றூவிளக்க மூழுண்மை காண்டுமென் 
மேற்று ஜறெறிகான் முகத்து. ‘ 

1. முயலாது வைத்து - (தாம் எத்தகைய) முயற்சியும் 
செய்யாதிருக்துவிட்டு, முயற்தின்மையாலே - (அம்) முயற்சியின் 
மையினாலே, உயலாகா - உய்வுபெற்றுக் கைகூடாத கருமல்கள், 
ஊழ்த்திறத்த - ஊழ்வலிப்பட்டன, (ஆதலால்தான் கைகூட 

ல்லை), என்னார் - என்று கொள்ளமாட்டார் (அறிவுடையோர்) 7 
(அன்.தியும் அவர்) மயலாயும் - மயங்கியேனும், ஊற்றமில் - (பத் 
க் கோடின்மையால்) அசைவின்றி நிற்குக்தன்மையில்லாத, 
eRe ssl - ஒனி பொருக்திய விளக்கு, ஊழுண்மை - ஊழ் 
வலி யுடைத்தாதலை, காண்டும் - பார்ப்போம், என்னு - எனக் 
௧௬௨), ஏற்றார் - (அதனை) ஏற்றவும் மாட்டார், எறி - விசுன்ற, 
கால் முகத்து , காற்றி னெதிரே. 

5. முயலாதுவைத்து முயற்தின்மையாலே உயலாகர ஊழ்த் 
இறத்த என்னார்; ஊழுண்மை காண்டும் என்று ஊழற்றமில் தாவிளக்கம் 
எறிகான் முகத்து மயலாயும் ஏத்ரூர்.. 

8, ஊழிற் பெருவலி யாவுளவேன்று மடியினை மேற்கொண் 
டிருத்தலும், ஊழையும் உப்பக்கம் காண்பாம் என்று அறிவுக் 
கொவ்வாத வகையில் முயலுதலும் கூடாவாம். 

4. *கூற்றங் குஇத்தலுங் சைகூடு நோற்றவி 
ளுற்.ற றலைப்பட் டவர்க்கு."” உதறள் 
5 ஊழிற் பெருவலி யாவுள மற்றொன்று 
குழிணுக் gramps gab.” குறள். 
“*தெய்வத்தா னாகா தெனினு மூய.ற்ென் 
மெய்வருக்தக் கூலி தரும்." றன். 

5. எழமுயற்சியின் இறப்புக் கூறப்படும். ஊழை நிணையாமலே 
மூயல வேண்டுமென்ப௮ கரு;த்.து. வலியற்ற விளக்கு ௮விக் ௯ விடுவ. 
,சானே யென்றெண்ணிக் காற்றடிக்கும் இடத்தில் ஏற்.றமாட்டார்கள் ; 
அது சிறி.துகேரமாவ.து எரியுமென்று ௧௫.௫ அவ்வளவிற் பயன்கொள்ளும் 
பொருட்டு அதைப் பாதுகாப்பார்கள். ௮,தபோல ஊழின் வலியே கருதி 
வாளாவிராமல் சம்மால் இயன்ற முயற் செய்து ௮ம் முயற்டிக் கேற்ற 
பயனைப் பெற முயல்வர்.” ௨. வே. ௪௨
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முயற்சி. இருவினையாக்கும் '? என்பதுணர்ச்த GCusBomeri, 
பொறியின்மை யார்க்கும் பழியன் றறிவறிர் தாள்வினை யின்மை பழி”, என 
வும், “ தெய்வத். தானாகாதெனினு முயற்ரிதன் மெய்வருந்தக் கூவிதரும் '* 
எனவும், * ஊழையு முப்பச்கங் காண்ப ரலைவின்றிச் சாழா.தளு.ற்௮பவர் ”* 
எனவும். திருவள்ளுவ காயனார் .-;தவின், * முயலா வைத்து முயற்றின். 
மையாலே . யுயலாக வூழ்த்திறத்த வென்னார் ! என்றார். --வி. கோ. சூ. 

“ மூயற்யொல் ஊழையும் வெல்லலாம் என இதற்கடுத்த செய்யுளில் 
ஆசிரியர் கூறுகிறார். முயற்சியுடையோர் இகழ்ச்சியடையார், ஆசையால் 
ஊக்கமது கைவிடேல்.” இள. 

முயலாதுவைத்து ழயத்றின் மையலே உயலாகா ஊழத்திறத்த என்னார் : 
முயலாது வைத்து-முயலாது எ.திர்மறை வினையெச்சம் $; வைத்து 

அசை யெனவுங் கொள்ளலாம். 

1 ஈண்டு “வை” யென்பது துணைவிணை (கீஙஃவிர்வரு 9) யளவாமே 

நின்றது.” ௮. கோ. த. 
“ வைத்து--ஒரு சொன்னடபை."” ௨, வே. சா. 

மயத்றின்மையாலே--மூயற்௮ு : மூயல்--து.. மூயற்? என்பது 

பொருள். முயற்றின்மை - மடி, அசைவு (1,௦21௦௦௦௦). 

இனி “முயலாது வைத்து” என்பதற்குக் தாமும் முயலாதிருர் த 
எனவும், * மூயற்றின்மையாலே என்பதற்குப் பிறரையும் அவற்றின் 
கண் முயலச்செட்யா இருத்தவினலே யெனவம் பொருள் கூறலாம். என் 
வான. கொள்ளினும் * மூயலாது was’ என்னும் எச்சமும், 
“முயற்றின்மையாலே என்னும் மூண்றணருபும், * என்றார்” என்பதன்கட், 
சொல்லெச்சமாய் நின்ற * சொல்லார் * என்ப,கனொடு முடிந் கன. இவ்வ: 

முடி.த்தலைப் புகழேக் இப் புலவர்சம் களவெண்பாவின்கட் பரக்கக் சாண 
லாம்.” வி. கேர். சூ. 

  

எழுயத்து - மயல் - பகுதி, அ - விருத, ல் ச் இரண்டும் றகரமாகத் 
Aliso 6B.” தி, ச செ. 

ஈபாய்,த்துப் பருந்தின் விழ்வன்ன சூ.த்.இரகிலை '' என்றாற்போலத் 
துவ்வென்னுச் தொழிற்பெயர் விகுதி பெற்று. மூயல் * மூயற்று * என்றா 
யிற்று, கால் காத்து என்றாற்போலு மென்பாருமூளர் ; ௮௮ மிகவும் 
,தவறென்க. சி. வை. தா. 

“முயற்தை- தொழிற்பெயர்) முயல் - பகுதி, ௮ - புடைபெயர்ச்சி 
SIGH, லகரதகரங்கள் ஐகரமானது சந்.இ. இத்துவ்விகுதி, முயன்ற.௮ 
முயல்கின்றது. முயல்வது எனச் கால இடைசிலை பெற்ற தொழிம் 
பெயர்க்கும், முயலாது என எதிர்மறைத் தொழிச்பெயர்க்கும் வி 
யாய் வரு,சலே பெரும்பான்மை."” கோ. ௫.    
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உயல் ஆகா--தப்புவன ஆகமாட்டா. —&. yp. 

“- தப்பிக்கோடல் முடியாது.” வி. கோ. ச. 

:*உயல்-உய் என்னும் பகுதி யடியாகப் பிறர் த தொழிற்பெயர் ; 
(செயல் * என்பதுபோல. ஆகா *ஆகாது” என்பதன் ௮ தொகுத்தல் 
விகாரமாய் நின்றது. இதனை ஒருமைப் பன்மை மயரச்கம் எனவும், 
உயல்சளாகா எனப்பொருள்படு,த்.துப் பால்பசா வஃறிணைப் பெயரென 
வுல் கூ௮;தலுமாம்."” வி. கோ. ச. 

“ஊற்த்திறத்த--ஊழ்வவிப்பட்ட கருமங்கள்."” வி. கோ. ச. 

“-இறத்த - பண்படியாகப் பிறர்த பெயராயினும், பகுதியாகிய இறம் 
ஊழென்பதனோடு பண்புத் கற்ிழமைப்பொருள,தா௫ிய ஆறாம் வேற்று 
மைத் தொகைகிலைத் தொடசாகப் புணர்ச் தத. —Gar. @. 

ஈ ஊழ், அகடழ் போகூம் என இருவகைப்படுதலின் * ஊழ்த்இிறத்த 
வென்றார் என்பாருமூளர்."” _வி.கோ. சு. 

“- ஊழின் வழிப்பட்டனவாகய ஈன்மைகள் தப்பமாட்டா ; ஊழின் 
வலியால் வரும் ஈன்மைகள் எப்படியும் இடைச்துவிடும். ஆதலின் 
முயற்? வேண்டற்பாலதன்று என்பாரை மறுத்தபடி."” 

“என்னார். இதன்கண் சொல்லெச்ச முண்மையுணர்க.”-வி.கோ.சூ. 

மயலாயுல் ஊற்றமிறா விளக்கம் ஊழண்மை காண்டும் என்று : 

மயலாயும்--அ.கஜெளி மக்்இத்தழியும் என்ன பொருள் கொண் 
டார் சி. வை. தாமோதாம் பின்னை. 

ஊற்றமில் தூவிளக்கம் -- * ஊத்றமிது. விளக்கு £ எனப்பாடங் 
கொண்டார்கள் காஞ்சி சபாபதி முதலியார், இ. ௪ம்பசாயச் செட்டியார் 
கோ. இசாசகோபாலப் பிள்ளை, ஜெகசாவ் முதலியார், ௨. வே. சாமிகாதையர் 
ஆலயோர்கள். : 

* ஊ.ற்றமினு விளக்கம் என்ற பாடங்கொண்டு அசைவின்றி நிற்றலை 
ஒழிந்த விளக்னை என்௮சைப்பாருமுளர்."” இள. 

“*ஊற்றமிறா விளக்கம் ” எனப் பாடமோ.இ மறைவின்றி யிருக்குர். 
சாயவிளக்கு எனப்பொருள் கொள்ளல் இயைபில்லாமை கரண்க, அசை 
வாடி. நிற்றல் விளக்கம் யெற்கை யென்பார் * ஊற்ற மிறுவிளச்கம் £ என 
வும், அவ்வியல்பினயுடைய விளக்கைப் பெருங்காற்றுக். கெதிரே 
யேற்துவோரிலர் என்பார் * மயலாயும் * எனவும், ஊழ்வினை யளெென்பதை 
நோக்காது இடைவிடா. அறிவுடையார் முயல்வார் என்பார் * என்னார் * 
எனவுங் கூறினார்." தி. சு. செ. 

“ஊற்றம், அதிகம், வலிமை, மறைவு என்பன. பொருண் ஒரு 
மொழி,” - சி.
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“ஊற்றம் - தொழிலடியாகப் பிறர்.த பெயர் ; இது இலக்கணையால் 
இங்கு மறைவுக் aru pv.” கோ. ௫. 

“ற்றம் - சொழிலடியாகப் பிறந்த பெயர். ஊன்று பகு.இ, அம் - 
கருவிப்பொருள் லிகு.௫, கசம் றகச மா.தலும் உகரங்கெடு தலும் #6 Basi. 
இணியிதற்கு ஊ.ற்றப்படுவத (கெய்) எனப்பொருள் கூறி ௮ம் செயப்படு 
பொருள் விகுதியெனச் காட்டுவாருமுளர்."” வி. கோ. ச: 

காண்டும் -”* டம்” விகுதிபெழ்.உ எதிர்காலச் தன்மை பன்மை 

வினைஞு£ற்று.. அறியார் இ.குற்கு இறக்,த காலமாகவே பொருள் கூ௮வர். 
வி. கோ, சு, 

பின்னீரடிகளும் யாம் பெரிதும் முயன்றால் எதையுஞ் செய்து 
ஹடக்கலாமென்றெண்ணி, கினை த்.தபடி யெல்லாஞ் செய்கல் அடாதென 
விளக் நின்ற விளக்கேத்ுகலாகய காரியஞ் செய்து முடிக்க 
வேண்டுகர் வெள்ளிடையாகிய இருக் துநி.பிருக். அதனைச் செய்யப்புகன் 
ஊழமொடு மூரணிக் காரியம் முடிக்கப்படாத போதலுணர்க்து ஊழின் 
வழித்தால் காத்றினின்௮ும் விலகச் காப்பிடம் புகுகலாகிய முயற்சியைச் 
செய்து, அதன் பின்னர் விளக்கேற்.றல் வினை செய்யப்புன் கைகூடும். 
என உய்த்துணர்க்து கொள்க...... இஃ எடுத். அக் காட்டுவமை யணியின் 
பாற்படும். முசமென்பது தமிழ்ச் சொல்லே யென முன்னசே நிறுவி 
யிருச்னெறனமாதலின் இத ,கணித்தமிழ்ச் செய்யுளால் காண்க.” 

வி. கோ. சூ. 

  

     

The wise will not say, “Though exertion be laid 

aside, the decrees of fate cannot, on that account, fail ”. 

However ignorant, none will set up a clear light, 

without any protection in a strong wind, in order to 

866 the reality of destiny. —H. 5. 

The wise will not remain quiet with the excuse 

that the decisions of fate will not be affected by their 

indolence. Who will hold 2 lamp in the face of the 

violent wind, merely to test the strength of its fate ? 
0, M. 

The wise say not that even without exertion a 

thing will fulfil itself by power of fate. Even the 
ignorant do not set up alight without protection in a 

atrong wind trusting to power of destiny-— T. B. K.
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௫௪. முயற்சியுடைமை 

உலையா மூயற்கி களைகணா ஒழின் 

வலி௫ிக்தும் வன்மையு மூண்டே--உலக நியப் 

பான்மூளை இன்று றலி யுயிர்ஞூடித்த 

கான்முளையே போலுங் கரி. 

1. உலையா - இடைதலிர்க்து விழாத, முயற்சி - முயற் 

சியே, களைகண் ௮(௧) - பற்றுக் கோடாகக் கொண்டு, ஊழின் 7 

போகுஊழின ஆ, வலி - வலிமையை, இந்தும் - கெடுகது மேம் 

படுகின்ற, வண்ணமயும் - ஆற்றலும், உண்டே - உளதாம் 7 
உலகு - உலகத்தார் யாவரும், அறிய - அறியும்படி, பால் - 

ஊழிண், முளை - தோற்றத்தை, இன்று - தொலைத்து, மறலி - 
கூற்றுவனின், உயிர் - உயிரையே, ஞூடித்த - அழித்தற்குக் 

காரணமாயிருந்த, காண்முளையே - (மார்க்கண்டேயராகிய) . ௪.று 

குழந்தையே, போலும் கரி - சான்றாவர். 

2. உலையா முயற்சி க௲ாகணா ஊழிண் வலிசிந்தும் வன்மையு 
முண்டே ; கரி உலகறியப் பான்மூளைதின்று மறலி உயிர்ஞடித்த கான் 
முளையே போலும். 

8. விடாது முயன்றால் ஊழையும் உப்பக்கம் காணலாம். 

A. ஊழையு முப்பக்கங் சாண்ப ருலைவின்றிசத் 
SIT BEIM vast. குறள். 

கூற்றங் குஇித்தலுங் கைகூடும் கோற்.றவின் 
ஆற்றல் தலைப்பட் டவர்க்கு. குறள், 

முழுஅடன் முன்னே வகுத்சவ னென்று 
தொழு திருக்சக் கண்ணே ஒழியுமோ அல்லல் 
இழுனொ னாகாப்ப இல்லையே முன்னம் 
oe Bene தலை பழு,௮. பழமொழி. 

5, “உடையான். வீனையை யுடைமைமே லேற்றி eeu 
முயற்? யெனவும், ஊழ்வினை, சன்னேச் செய்வேரன் எங்கருப்பினும் 
விடாது என்பது தோன்ற * ஊழின்வவி” எனவும், அசணைச் கேடுக்த 
லருமைதோன்.ற உம்மை தர் * வண்மையும் £ எனவும், இன்ற பின் கீர் 
குடித்த வியல்பாகலின் * குடி.த்,க” எனவும், ம.றவியுயிர் கெடுத்தவன் வெ 
பெருமான் ஆயினும் அவன் வினை மார்க்கண்டேயர் வழிபாட்டாலாதவின் 
‘ppd wi GEES கான்முளே * எனவங் கூறினார். முன்னர்க் கூறிய 
முயற்சியை வற்பு௮,த்தப் பின்னரும் ஆசமவளவையால் அணுவஇத்தார்."” 

தி. a. Gs.
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உலையா ழயற்சி களைகணு : 
“ உலையா--கெடாத ௮சைவில்லாத, இளைத்தலில்லாத, வருந்துத 

வில்லாத எனப் பொருள் .கொண்டாருமுளர்."” 

உலையா: * ஈறுகெட்ட எஇர்மழஹைப் பெயரெச்சம். உலையாமை 

யாவது எடுத்த முயற்சியில் ஈடுவேயொரு முட்டுப்பாடு உடைச்தாக 
இடைசவிர்்து விழாமையாம்.” வி. கோ. ச. 

ஊழின் வலிசிந்தும் வன்மையு மண்டே : 

ஊழின் ஊழென்ற ௮ ஆகூழை அன்னு, போகூழை.”” --கோ. ௫. 

சிந்தும்-4 சன்வினை  பிறவினைகளுக்குப். பொ.துவாயெ Assn 

என்னும் பெயசெச்சம் இங்குப் பிறவினையாய் சின்றது. ,தன்வினையின் 

பால் இந்தியது எனவரும்,” —Gar. @. 

உலகறிய : 

உலக உலகமென்ப அயர்ச்தோர் மாட்டே.” சி. வை. தா. 

*உலகமென்பது தமிழ்ச் சொல்லே.” வி. கோ. தச. 

எ உலகு - கதவு * கதவம் ' என * ௮ம் 'சாரியை பெற்ற துபோல உலகு, 

“உலகம்” என அம்சாரியை பெற்ற து.” _ ௪. yp. 

“உலகு - வடமொழியில் உயிர்கள்மேல் நிற்றவில் இடவாகு பெய 

ஏன்று.” தி.சு. ச. 

“உலகு - இடவாகுபெயர்.” வி. கோ. து. 

பான்ழளைதின்று : 

“பான்ழனே பால், விதி, ஊழ் என்பன ஒரு பொருண் 
மொழிகள்." ௪. yp. 

“ இறைவன் ஒரு பிறப்பில் செய்த ஒருவன் வினேயை ஆயிசங் கூறு 

செய்த; ஒரு கூற்றில் ஒரு காணிக் கூ.௮ுகொண்ட வினையை மதுபிறப்பில் 

அனுபவிக்க இடுஇறா னென்பரா,தலால் ஊழைம் “பால்! என்றார். பால் 

பண்பாகு பெயர்.” கோ. இ. 

“பால் வாழ்காளின் பாகத்துக்கு வந்தது. அதன் முளையாவ.து 
அதன் காரணமாயெ கருமம், அ;தணைத் இன்றது ௮௮ அழியப் பெற்றிருப் 
பது... இவையெல்லாம் இலச்கணையால் வந். தவை.'” ன. பு. செ. 

மறலியுயிர் குடித்த கான்ழளேயே போலுங்கரி : 

மறலியுயிர் துடித்த கான்ழனை--* உயிர் குடித்தவர் சிவபிரானே 
மெணினும், இவர் காரணமாதல் பற்றி இவர் செயலாக உயிர் குடித். வள 

உபசரித்தார்.” அ. க.
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“கான்ழளே என்பது பிள்ளே என்னும் பொருள்படும். கக்தபுசாணம் 
மார்க்கண்டேய படலத்தால் இப்பிள்ளை மார்க்கண்டேயர் என்பது 

பெற்றாம்.” சி. p. 

கால் - சக்த; மூளை - அதற்குக் காரணமாயிருப்பவண். பிரசரணச் 
தால் மார்க்கண்டேயன் ; மூளை ச்.தற்கு இடம் முளே ; மூ.கணிலை.ச் தொழி 
லாகு பெயர்." ஊ. புட்செ. 

“சான்முளே என்பைதக் கால்முளே எனப் பிரிக்க; ஒருவனுடைய 
மரபு பெருகுவதற்கு அவன் புக்.இரன் வழிபோலு,தலால் கால் உவமை 
யாகுபெயர். முளை - தன்லயி/ம்நில் மூளைத். தலுடையாணுக்கு ஆதலால் 
மு.கனிலைக் கொழிலாகுபெயர். இது இருபெயரொட்டுப் பண்புத் 
தொகை நிலைத்தொடர். கான்மூளை என்பதை ஒரு பெயராகக் கொள் 
ஸின் ஏழாம் வேற்றுமைத் தொகைப்புறத்துப் பிறந்த அன்மொழித் 
தெசகைக் காரணப் பெயர். பிதாவின் வழியில் முளைச்தலுடையா 
னென்ப.அ பொருள்.”” கோ. ௫. 

மறலி யுயிர்துடித்த செய்தி:-- “புத்திரப் பேறில்லாக மிருகண்டு மூணி 
வர் தம்மணைவி மருச்துவ.௫ியோடுஞ் சிவபெருமானை கோக்க் தவஞ் 
செட்னு அவசாற் ப.திஞ ஒயஅடட்டும் உய்சோடிருக்கும் மகப்பேறருளப் 
பெ.ற்.ற இன்னாளில் ஒரு புதல்வனைப் பெற். அவற்கு மார்க்கண்டேயன் 
எனப் பெயரிட்டனர். மசனாரும் வெபத்தி மூதிர்ர்து விதிமுறைவழா 
சிவார்ச்சனே புரிர்௮. வருகாளில், ஒருகாள் அவர்க்குப் பதினாறாம் வயது. 
முடியுங்கால முறச்ண்ட கூற்றுவன் உஊழின்படி. போர்,து அவர் சிவபூசை 
செய்து கொண்டிருக்கும்போ௮, சன் பாசத்தால் வீசலும் ஈம் மார்க்கண் 
டேயர் தாம் அருச்சி,க். கின்ற கெபிசானது அருட்பெருங் குறியை 
ஆகமுமகமு முறத் தழுவினர். gS Homing மொதுங்கலா ஈமணைக் 
கண்ட வெம்பெருமான் வெகுண்டு அருட் குறியினின்றெமீஇ த் sor Gs 
,தாளினாலவனை விண்ணென வுகைச்துச் கொன்ன முணிலரைப் புரந்து. 
என்னும் பதிஞது. வயதினசாம் வரமளிக்தன சென்பஅ.'' வி. கோ. சூ. 

போலும்--௮சை. 
“சாலும்” என்று பாடங்கொண்டார் தி. சுப்பராயச் செட்டியார். 

“ஆரியர் ஈச்சினார்க்சனியர் * உலகம் '* என்பது தமிழ்ச் சொல் 
லென்றே கோடலான் இ. வட.சொ.ம் கலவாத ணிச் தமிழ்ச் செய்யுளா. 
மாது காண்க. இது வே.ற்றுப்பொரறுள்ளவப்பணி.'” வி. கோ. சூ. 

  

“ஊழின் முளை இன்றும், ஈமணுயிர் குடித்தலும் மார்க்கண்டேய 
ருக்கு இல்லா.ததினாலும், ஊழின்முளை கெடுத்தலும் ஈமனுயிர் வாங்கலும் 
அவளுக்குண்டா யிரு,ச்தலாலும் இத விட்டுவிடா.த இலக்கணை. Os 
ஏவணி."” கோ. ஓ. 

There is a power, which, with the aid of unyield- 

ing exertion, will destroy the strength of destiny. Of 

this, as is known to all the world, the child, who
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devoured the germ of fate, and drank the life of Yaman, 
is an evidence. --H. 8. 

It is possible to destroy the power of fate itself 

with unintermitted industry as an auxiliary. The child 
மார்க்கண்டேயன் who in the presence of the world 

bafiled fate, and destroyed the regent of the dead is a 
sufficient evidence. —C.M. 

Persistent effort will conquer destiny. The child 
Markandeya who as the world knows overcame destiny 
and conquered Yama, bears ample testimony to this 
truth. —T. B. K.
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௫௨. ஆள்வினைத்திறம் 

கால மறிச்தாங் இடமறிக்து செய்வினையின் 

மூல மறிக்து விளவறிக்து--மேலுக்தாஞ் 
சூழ்வன சூழ்ந்து அணைமை வலிதெரிக் 
தாள்வினை யாளப் படும். 

1. காலம் - (செய்தற்குரிய) காலத்தினை, அறிந்து - 
அிக்தும், இடம் - (செய்து முடித்தற் கேற்ற) இடத்தினை, 
அறிக்து - அறிக்தும், செய்வினையின் - செய்யக் கருதிய கருமத் 
இன், மூலம் - காரணங்களை, அறிக்னு - அறிக்தும், விளைவு - 
பயனை, அறிந்து - அறிந்தும், மேலும் - அதன் பின்னும், தாம் - 
(வினைமுடி.க்கக் கருதியோர்) தாம், சூற்வன - ஆராய்க்து முடிவு 
காண வேண்டியவற்றை, சூழ்க - ஆராய்கனும், துணைமை - 
அணையாயிருப்பவர்களின், வலி - வலிமைகளை, தெரிந்து - அறிந் 
அம், ஆள்வினை - (மேற்கொண்ட) வினை (க்சூரிய) முயற்சி), 
ஆளப்படும - செய்யப்படும் $) (அதுவே தகுதி யுடைத்தாம்). 

2, ஆள்வினை, காலமறிந்து, இடமறிந்து, செய்வினையின் மூல 
மறிந்து, விளைவறிந்து, தாம் சூழ்வன சூழ்ச்து, துணைமை வலி தெரிந்து. 
ஆளப்படும். 

8... காலமும் இடலும் கருவியும் துணையும் ஆராய்ந்தறிந்து 
சூழ்வன சூழ்ந்து முயலுதலே தெரிந்துவினை செய்தலாம். 

4, 4 விணைவலியுக் தன்வலியும் மாற்றான் வலியுக் 
துணைவவியுக் அகச் செயல்.” தறன. 

““பொருள்கருவி,காலம் வினையிடனோ டைந்றும் 
இருடீச வெண்ணிச் செயல்," _தறள். 

“முடிவு மிடையூ௮ு முற்றியாங் கெய்தும் 
படுபயனும் பார்த்.து.ச் செயல்.” தறன். 

“ இடத்தொடு பொழு. சாடி யெவ்வினைக் சண்ணு மஞ்சார் 
மடப்பட வின்றிச் சூழூ மஇிவல்லார்ச் கரிய அண்டோ 
,தட,த்திடைக் காச்கை யொன்றே யாயிரங் கோடி கூகை 

இடத்; திடை யழுங்கச் சென்றாங் இன்னுயிர் செகுத்து தன்றே.” 
சீவக சிந்தாமணி. 

** வலியே கால மிடமிவ,ற்றான் மாற்றான்றனக்கு முனக்குமுள 
பலவா நிலையும் வினைதொடங்கும் பண்பும,கற்கா. மிடையூ௮ம் 
விலகா த.தனை விலக்குவ.தூம் வெல்லுமானம் வென்ற, கனு 
லுலவாப் பயனு மூதலனைத்து மோர்க். சளிக்தே வினைசெய்க."* 

விநாயக புமாணம்.
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“சுபமான மார்கழி மாதத்தில் அரசன் சண்டைக்குப் போ,கல் வேண் 
Ob; தனக்குப் பலக்குறை  வில்லாதிருக்தால், பல காலத்திலேயே 
சத் தருவின் தேசத்தை யெதிர்த்தல் வேண்டுமென்ற மன மிருந் தால், 

பங்குனி சித்திரை மாதங்களிலும் போகலாம் ; மற்ற மாதங்களிலும் 
சனக்கு நிச்சயமாக வெ.ற்றியுண்டாளும் என்றும் ,தன் சத்துரு சதுரங்க 
பலமில்லாசல் தன்பப்படுகிறானென்௮ம் சோன்றினால் போகலாம்."” 

_மநுதரும காத்திரம். 

5, 4 திருக்குறளில் காலமறிதல் மூதவிய அ.ிகாரங்களில் விரி 
வாகக் கூறப்பட்ட சிதிகள் இங்கே ஒரு செய்யுளி.ற் சுருக்கக் கூறப் 
பட்டமை அறியற்பாலது."” ௨. வே. மா. 

இச் செய்யுள் மச்கள் யாவர்க்கும் மாண்புடைய நீஇ யுடைத் 
தெனினும் போர்த்தொழில் புரியும் புரவலர்க்கு. ஆக்கப்பட்டதென ஐய 
மின்றிக் கூறலாம்.” —-@ar. 

எ வினைசெய்தற்குரிய சாலம் வெம்மையுங் குளிருர் தம்முனொ,க்னு 

சோய் செய்யாத காலமாயிருக்க வேண்டு தலின் £ காலமறிந்து * வனம், 

யாரும் தக்கிலத்.து. வலியசாதலில், * இடனறிந்து ' எனவும், முடிக்குங் 
கரும.த்திணியல்பை முன்னே யாராயில் செய்துமுடி,த்த லெனிதா,தலிற் 
*செய்வினையின் மூலமறிக்து £ எனவும், அதனால் நிகழ்வின்கண் வரு 
ஈட்டத்தினும் எதிர்வின்கண் வரும் ஊ.இயம் பெரி. காக வேண்டுதலின் 
‘Stora Des? எனவும், அவற்றைப் பெரியாரோடு ஆலோடிக்க வேண்டு 

தவில் * சூழ்வன சூழ்ச்அ ” எனவும், அதனை முடி.த்தற்குச் தம் வவியண்றித் 
'சமக்குச் துணையாய் நின்றவச.து வன்மையும் அறியவேண்டுதவில் * தணைமை 

வலி தெறிக்து ” எனவல் கூஅதலால் முன்னர்க் கூறிய முயற்சியைச் 
தொடங்கும் உபாயம் இதனாற் கூறப்பட்ட.” தி. சு. சே. 

இத பெரும்பாலும் போர்த் தொழின் முயலும் அசசர் பொருட்டுக் 
கூரப்பட்டத.”” ௮. த. 

காலமறிந்தாங்கு : 

காலமறிந்து--** காலமதி,தலாவது தமக்கும் பகைவர்க்கும Bow 

காலம், ஆகாதகாலம் என இருவகையையு மதி.தல். மக்காகுல் கால 

மாவ. பொருண் முதலிய குறையின்றி மூழ்ச்சி மிருக் இிருக்குங் காலம்.” 
௮. க. 

ஆங்த--அசைச் சொல். 

இடமநிந்து £ 
“ இடமறிகலாவஅ தமக்கும் பகைவர்க்கும் வெல்லுதற்குத் கச்கவிட 

முக் சகாத விடமு மறிதல்."” a. a. 

  

ஈ இடனறிக்த ” என்னு பாடங்கொண்டார் தி. சுப்பராயச் செட்டி 
யார்.
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செய்வினையின் மலமநிந்து : 
“*விணையின் மூலமறி தலாவ. விணை நிகழ்ச்சிக்கு இன்றியமையாத 

காசணமாயுள்ள ரத ௧௪ அரச ப.தாதிகளுடைய வலியையும், ஏவல் செய் 
வோர், சேனைச் சலைவர் என்பவர்களுடைய வலியையும், உணவு, தண்ணீர் 
முதவிய வலியின் காரணங்களையுமறிதல், வினேயின் ஞூலமறி௫ லென்ப 
She வினையின தொடக்கம் தக்கதோ ககாததோ என வறித லென் 
பாரு முளர்." i ௮. க. 

மேலுந்தாம் சூழ்வன சூழ்ந்து : 
தாம் : அசைச் சொல்லாகவும் கொள்ளலாம். 

சூற்வன சூழ்ந்து--என்ப௯  * தொடங்கும் காரியத்திற்கு. வரு 
மிடையூஅகளையும் அவற்றினை சீக்கு முறையையும் வெல்லு முறையையு 
மாலோம்,ஈறிதல்."” ௮. த. 

சூழ்வன - ** செயப்பாட்டுவினை செய்வினைபோல வக்க எ.திர்காலப் 
பலவின் படர்க்கை வினையாலணையும் பெயர்.” —a. எஸ். ஜெ. 
துணைமை வலிதேரிந்து : 

துணைமை--* குணியைக் குணமாசக்கூ௮வது தர் மரபு வழு 
ac 8.” ஏ. எஸ். ஜெ. 

“துணேமை - அுணையார் தன்மை. இது உடையானுக்கு அகுபெயர்.”* 
-ஊ. பு. சே 

«& துணைவவியறிகல் இருவகைப்படும், தனக்குச் அணையாவார் வவி 
யதிதலும் மாற்றுர்க்கு,த் அணையாவார் வவியறிகலுமென.” --கோ. ௫. 
ஆள்வினை யாளப்ப டும்: 

ஆள்வினை :--4 இதற்கு. முயற்சி என்பது பொருளானால் காரி 
யத்தை ஆளு.தற்கு ஏதுவாகிய Stor மெனவும், காரியம் என்பது பொரு 
ளானால் ஆளப்படுஇ.ற வினையெனவுல் கொள்.”” ௯. பு. செ. 

“ gor Mer - இடைவிடாத உடவின் முயற்சி, இது வினைக்தொகை 
நிலைச்தொடர்."* கோ. ஓ. 

ஆளப்படும்--* ஆள் * என்னும் விணையெச்சத்தனின்ன sro 
பெயர் கொண்டு * படும் £ என்பதைத் 2 தற்றப்பொருளில் வக்,த தொழிற் 
பெயராகக் * கரும,க்தை யானா தல்வேண்டும் * எனப் பொருள் கூறினும் 
அமையும்.!” தி. ச. செ. 

“செயப்பாட்டு வினையீல் வர்,க செய்யுமென்னும் வாய்பாட்டு வினை 
முற்ற. இருசொல்லாகக் சொண்டால் * ஆள்வினை * என்பதைச் செயப் 
படு பொருளாகவும், படும் என்பதைச் தேற்றப்பொருள் கரும் தொழிழ் 
பெயசாகவுவ் கொள்க. அப்படிச் கொள்ளும்போது * ஆள் * என்பது 
தொழிற்பெயர்ப் பொருள,காக நிற்கும். பொருள் முயற்சியைச் செய்தலே 
'சகு.தியாம் என்ப.” —a. எஸ். ஜெ.
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“படும் -* வேண்டும், * களும்", * படும் * * இம் மூன்றுமொரு பொருட் 
இளவியாய்ச் தொழித்பெயசாய்ச் தேற்றப்பொருள் பட்டே கிற்கு 
மென்சு. இங்கனம் வருஞ் செய்யுட்கெல்லாம் ஈச்௫ஞர்கிஇணியர், சேனா 
வசையர், பரிமேலழகர், உரையாிரியர் மு;சலாயினார் (மூ,ற்றுயும் எச்சமாயும் 
பொருளுரைக்கன் வழுவாம் என்னு க௫.இ, வியங்கோட் பொருட்டென் 
தும், விதப் பொருட்டென்றும், தகுதிப் பொருட்டென்றும் வேண்டுப 
வென்௮ம், சமக்கு வேண்டியவாறே பொருளெழு,இச் சொற்குணம் வாளா 
போயினர்..-ஈன்னூல் - விணையியல் - விரு,த்தியுசை.'* ௪. ழ. 

இச் செய்யுள் தணித் தமிழ்ச் சொற்களா ணியன்௮ள்ளமை அறிக. 

With a knowledge of the proper time and place, 
and of the root and fruit of the undertaking, after due 
deliberation, and with a knowledge of the strength of 
existing resources ; an enterprize may be accomplished. 

—H. இ. 

An act should be carried into execution after 
weighing the time, place, the causes and the conse- 
quences thereof, and often thinking of all circumstances 
wortby of consideration, and estimating the strength of 

one’s auxiliaries. —C. M: 

Knowing the suitable time, place, means and con- 

sequence, a thing should be done, done with all the 

resources at one’s command. —T. B. K. 

25
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௫௩, கருமமே கண்ணாயினர் 

மெய்வருத்தம் பாரார் பசிகோக்கார் கண்டுஞ்சார் 

எவ்வெவர் தீமையு மேற்கொள்ளார்-- செவ்வி 

அருமையும். பாரா ரவமதிப்புங் கொள்ளார் 

கருமமே கண்ணாயிஞார். 

1. மெய்வருத்தம் - (பொழத்தற்கரிய) உடலுழைப்பா. 
லாகிய வருத்தத்தை, பாரார் - கவனியார், ப௫ - (உலைத்த. வருத் 
தும்) பசியையும், நோக்கார்.- (ஒரு பொருட்டாக) எண்ணமாட் 
Lat, கண்௮ஞ்சார் - (இடைவிடா நினைப்பால்) உறக்கமுவ் 
கொள்ளார்; எவ்வெவர் - யார் யார், இயையும் - இழைக்ளும் 
இடையூறையும், மேற்கொள்ளார் - பொருட்படுத்த மாட்டார், 
-செவ்வி - காலத்தின், அருமையும் - அருமையையும், பாரார் - 
கோக்கார், அவமதிப்பும் - (பிறர் oa) அவமதிப்பையும், 

, கொள்ளார் - உட்கொள்ளார்) கருப.மே - (தொட்ட ஒரு) ௧௬ 

ம௦தீதை, முடிப்பதிலேயே, ண்ணாமினும் ட - கண்ணாக விருப்பவர். 

2. கருமமே கண்ணாமஞார் மெய்வருத்தம் பாரார்; பசகோக்கார், 
!கண்துஞ்சார் ) எவ்வெவர் தீமையும் மேற்கொள்ளார் ; செவ்வி அருமை 
யும் பாரார், அவமதிப்பும் கொள்ளார். 

8. உழைப்பையும் உணவையும் உறக்கத்தையும் ஊறு 
களையும் போருட்படுத்தாது கருமத்தை முடிக்க முயலல்வேண்டும். 

4. * இன்பம் விழையான் விணைவிழைவான் றன்கேளிர் 
Sout goss rns காண். '* —sper. 

“இன்பமுற வரினுஞ் செய்க அணிவாற்றி 
யின்பம் பயக்கும் வினை. ”” _.தறள். 
“கோளாற்றக் கொள்ளாக் குளச்.இன்£ழ்ப் பைங்கூழ் 2பால் 
சேளீவ அண்டு இளேசளோ Herr 
வாளாடு கூத்.நியர் கண்போற் றடுமா௮ம் 
தாளாளர்க் குண்டோ தவ௮. ”” நாலடியார். 

அடி.காஸி லாய்ர்தெண்ணிக கற்றுணர்க்து. 
பழயெர.ற் கருமங்கள் செய்யுங்கா 

விடல்கால மறிதலொடு சார்புபகை யறிசலுமே 
யெசையுக்,தா னறி.தல் 

மெடுஇவரி னுக்காத்து மறதியாஞ் சோர்வின்றி 

நிறை குணத்தி னாதி 
முடிவென்னும் பயன்சண்டு விரைவசாச் 

,த.ற்சால மூயற்செ தானே. "” த்திஃயர்.
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5, “முன்பு கூறிய வபாயச்தாம் ஜறொடங்கிய மூயற்சியுடையோர் 
அது முடியுமளலந் தமக்கு வருக் இக்குகளை சோக்கார் என்பது கருத்து. '” 

மதி, சு. சே. 

“சரீ வருத்தம் பி முதலியவைகளைக் கருதி அவை நிக்குதற்கு 
மூயல்வாசாயின், தொடங்க காரியம் இடையூதெய்தி முடிவு பெறு. 
தென்க. ?” ௮ த. 

“தருவன் இருண்ட காட்டில் வெயில், பணி, மழை மூ.தலியவற்றுல். 

உடலுக்கு எற்பட்ட மெய்வருத்தம் பாராமலும் பச நோக்காமலும், கண் 
தஞ்சாமலும், கொடிய காட்டு விலங்குகளின் மையை மேற்கொள்ளா 
மலும் சன் கருமமே கண்ணாஓக் இருமாலிடம் என்று மழியா வானுலகப் 

பதவி பெற்ற கதை இதற்குத் சக்க சான்றாகும். '' இள. 

கண்டுஞ்சார் : 

ஈஉயர்சணேயொடு சார்ச், அஃறிணைப் பெயர் உயர்திணை முடிபேற்னு 
கின்ற இணைவழுவமைஇ. '" பதி ws CB. 

“(por சண்ணென வேண்டாது கூறிய. அஞ்சாமையாகய 
சிறப்புடைய தென்ப உணர்த்து தற்கு. * கண்டுஞ்சார் £ என்பது கை 
யொடிச்கான் என்பது போன்ற தஇிணைவழு வமைதியாகய எழுவாய்த் 
தொகா மிலைச்தொடர், பின்மொழியிற் பொருள் சிறகு கின் று. 7? 

கோ. இ: 

“தண்துஞ்சு - தணிவினைப் பெயர். ”” ௪. ழ. 

எவ்வெவர் தீமையு மேற்கொள்ளார் : 

“ எல்வெவர்--எவர் எவர் ௭௬ இரட்டித்கதில் கிலைமொழி விகாரப். 
பட்ட. எப்படிப்பட்ட, எல்லாரும் என்பது பொருள். இமையை மேற் 
கொள்ளாமையாவ.௮ பிறர் செய்யு மிடையூனுகளுக்கு எ.ிர்செய்யத் தலைப் 
படாம விருப்ப,து. "” —ear. y. Gs. 

“எவர் எவர் பன்மைப் பொருளில் வந்த அடுக்குத்தொடர், ?” 
--இள. 

“எவச் எவர் ores ஈட்பினர் தமை செய்யாராதலின் ". அவ 
சொழிக்தவரைக் கொள்க. எவர் - மிக்க பகைவர், எவர் - மூஹ்றும் 
அயலவர், இமையும் - ஆயெ இவ்விருவா.து இமைகளையும். என்பத.” , 

கோ. ௫. 

“இலகுவிலே நீக்கத்தக்க இங்கனையும் பொருட்படுத்தா ரென்பது 
தோன்ற * எவ்வெவர் இமையு ' மென்றார்." ௮. த. 

செவ்வி அருமையும் பாசார் : 

எ சாலத்தி வருமையாவது தங் காரியத்திற் கொல்வாது காலம் 
wrap 68.” ௮௫.
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“கால வேற்றுமையாவஅ வெயில் பணி மழையாக வேபடுதல். * 
தி. சு. செ. 

“செம்மை - பகு. ஒன்றன் படர்க்கை இகர விகுதப் புணர்ச்சியில் 
மையீ௮ கெட்டதும், மகரம் வசகசமானதும், வகரத் தோ.ற்.றமுஞ் சக்தி. 
(கன்னூல்.எழுத்து-சூத்திசம் ௫௬௩,) அவ,காணிக்குக் இறமில்லா,க ஒருவர் 
QF -LG@A யெனக் குழறுவர் ; இ.கற்கு வி. கொல்காப்பியத்தி லுண் 
டென்பதற்கு அஞ்சார்."” "Gar. @. 

கநமமே கண்ணாயிஞார் : 

"* கண்ணல் - குறித்திடல் ; கண் மு,தணிலை,ச் தொழிற் பெயர், ஏ-பிரி 
நிலை. ** கோ. இ. 

1 சண்ணாயினார் என்பதற்குக் கண்ணாகக் கொண்டவர் என்பாரு 
மூளர். ** ௮. கு. 

காரியத்திலேயே கண் வைத்தவர் எனவும் உசைக்கலாம். ”” 
--.ஊ. பு. சே, 

They regard not bodily pain; they consider not 
hunger; they indulge not their eyes in sleep; they 
esteem not the injury of any; they look not to the 
rarity of a seasonable opportunity ; they care not for 
contempt; whose eye is fixed on their undertaking. 

—H. 5. 

Those who have set their whole heart in gaining 
an object will not regard bodily pain and hunger, will 
not sleep, will not take heed of the evils that others do, 
will not even think of the value of time and of the 
injury of slanders heaped on them. டு, நர். 

Those that are resolved on doing a thing mind not 
their bodily exertion; feel no hunger, indulge not 
in sleep; care not for the hindrance of others; regard 
not the unsuitability of time and mind not the scoffs of 
others. —T.B.K.
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இ௪. சிறுபகை யோம்பல் 

சிறிய பகையெனினு மோம்புத தேற்றூர் 

பெரிதும் பிழைபா Boot Wi NEWS 

தாழ்கீர் மடுவிற் றவளை குதிப்பினும் 

யானை கிழல்காண் பரிது. 

1. கறிய - சறியனவாய, பகை - பகைகள், எனினும் - 

என்றாலும், ஓம்புதல் - (அவற்கினின்௮ும் தம்மைக்) காத்துக் 

கொள்ளுதலை, தேற்றார் - உணர்ந்ததியாதவர், பெரிதும் - மிகவும், 

பிழைபாடு - பிழைபடுதலை, உடையர் - உடையராவர் 7) நிறை - 

நிறைந்த, கயம் - நீரையும், தாழ்நீர் - தாழும் தன்மையையுமுடைய, 

மடுவிலே - மடுவின்கண், தவளை - தவளையொண்ு, குதஇிப்பினும் - 

குதித்தாலும், யா? - (அம்மடுவின் கரையோரத்தில் அவ்வமயம் 

நிற்கும்) யானை, நிழல் - (அம்மடுவின் நீரின்மீ.௮) தன்னிழலை, 

காண்பது - காணுதல், அரிது - அரிதாகி விடும். 

2 பகை அறிய எனினும் ஓம்புதல் தேற்றார் பிழைபாடு மிகவும் 
உடையர் ; நிறைகயத் தாழ்ரீர் மடுவில் தவளை குதிப்பினும், யானை நிழல் 
காண்பரிது. 

5. பகை சிறியதேன்று புறக்கணித்தல் அறிவுடைமை 

யாகாது. 

4, “இளோ தாச முண்மால் கொல்க களையுகர் 
சைகொல்லுங் காழ்த்,த இடத்து. '* _தறள். 

“முட்கொண!சு மரமுளை யாகவே 
யுட்க நீக்க னுஇரினு நீக்கலாம் 

வட்டி ரீண்டத,ற் பின்மழு வுர்.தறு: 
கட்குடா ரமுந்தால் களைகற் பவோ. ”” --களாமணி. 

“பஞ்சியின் மெல்லிதேனும் பகை சிறிென்ன வேண்டா 
அஞ்த்தற் காக்ச வேண்டும் அரும்பொருளாக. "” 

_$வகசிந்தாமணி. 

5, “று பசையை இகழ்குது அதனைக் களையாமல் இருத்தல் இ. 

என்பது கூறப்படும். சிறிய பகையால் பெருக் திங்கு விளை தல், * சிறிய 

சென் நிகழ்ந்து கொய்வு செய்வன செய்யல் '' (அரசியற் 82) என்று. 

இராமன் கூற்றாகக் கம்பர் அமைத்த செய்யுளாலும் விளங்கும். '” 
௨, வே. சா. 

“ உருவிற் பெரிய யானையானுலும் நீரிற் பிர்இபிம்பித்த சனத: சேக 

நிழலை யுகுவி.ற் இறிய தவளையா,ற் காணுதலும் அரிதாதல்போலத் ஆணை
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வலி முசவிய வவிமித் பெரிய அசசசானாலும், அவத்ரு.ற் இதிய அசசசஅ 
பகைமையை முன்னறிக்து காவாசாயின் ௮. சனால் 50.9 பெருமையை 
யிழப்பர் என உவமைக் கே.ற்ப யுபமேயத்திற்கும் பொருள் விரித்துக் 
கொள்க. ”” தி. சு. செ. 

“5 நீர்கிலையோசத்தில் தர் யாணை கிற்க gsr Awa Sie காணப்படு 
Ang. அவ்வமயம் ஓர் னு தவளை தண்ணீரில் குஇிக்றெது. குதித்த 
டண் நீர் கலங்கி யாணையின் Spa Ao san@nn. அவளையோ யானை 
யினும் எவ்வளலோ ஏறிய. அது: கு.இித்,சால் சீர்கிலை மற்றும் சுவர்க் 
காணட்பட்ட மானைகிழல் சிதைவவவை போல் சிறிய பகைலரா யிருக்தா 
லும் அலராலும் கேடுண்டு என்ன விளக்கினர் ஆசிரியர். 

யாம் பெனினும் பெருந்தடி. கொண்டடி £ என்பது பழமொழி. 
பூகாகம் இறிஐ. அசன் விடமோ உயிரையே வாங்இிவிடும். ஒரு வன் 
ஈம்மைப் பற்றீ ஒரு ௮அவ.கா௮ சொல்வானாயின் உலகம் கேள்விப் பேச்சில் 
ஈம்புவ,கா யிருப்பதால் ௮வ்வவ.சானு அப்படியே பஉபேரிடைப் பரவி 
ஈமக்கு ௮ேக பசைவர்களே உண்டாக்கும். ஆகையால், பகை சதிதெணி 
னும் விட்டிடல் வேண்டா. ”” —@enr. 

சிறியபகை யெனினும் ஓம்புதல் தேநிநர் : 
ஓம்புக தேற்றார்'” என்று பாடங்கொண்டார் சி. வை. தாமோ 

தாம் பிள்ளை. 

“பகை . சொல்லளவில், பால்பகா ௮றிணைப் பெயரா யிரு.த்.தலால் 
பலவின்பாலாம்ச் * சிறிய ! என்னும் பலவின் படர்க்கைக் குறிப்புவிணை 
கொண்டது. ”” —Gar. @. 

பகை தம்பு.தல் - முத்தங் களைதல். 
ஈதேற்றர் - சன்வினே பிறவினைகளுக்குப் பெர்.தவாயீனும் இங்குச் 

,சன்வினையாய் நிண்ற.ு. '* ௭. எஸ். ஜெ. 

எ சேத்றுர் . தன்வினைக்கண் வர், 4 ஈட்பாடல் தேற்றா,தவர் ?” 
(குறள், 187) என்புழிப் போல. '* ௨. வே. சா. 

“கற்றார் - இது பிறவினை. தேன - சன்விணைப் பகுதி. தன்னைத் 
தேறச் செய்வார் எனப் பொருள் கொள்ளல்வேண்டும். '* --ஊ. பு. செ. 

பெரிதும் பிழைபாடுடையர் : 
“பிழைபாடு - இசண்டு சொல் ஒருசொழற்றன்மைப்பட்டு கின்ற 

மூ.தனிலைச் தொழிற்பெயர். *” ஏ. எஸ். ஜெ. 

பாடு -மு.தணிலை இரிர்,த தொழிற் பெயர் ; படு - மு,கணிலை. ”” 
தி. சு. செ. 

* உடையர்- செயப்படுபொருள் குன்றா,க குறிப்பு விணைஞுற்று. 7? 
ஏ? எஸ். ஜெ,
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நிறைகயத் தாழ்நீர் மடுவில் : 

“சிறைக், - மிச ஆழமாகய நீரையுடைய மடுவில் '” என்மு பொருள் 
கொண்டார் ஜெகரால் முதலியார். 

“கயத்தாழ்--என்பது மரபு வழுவமைதியாகய ஒருபொருட் பன் 
மொழி. ”” ஏ. எஸ். ஜெ. 

“அழத்தை உணர்த்தும் கயம் என்னுஞ் சொல், ,தாழ் என்பதோடு 
ஒருபொருட் பனீமொழியாய் மிகத் தாழ்ந்த என்றுரைக்கப் பட்டது. 
சயம் என்பைத அகழிக்கு வைத்து மட என்பதை அழ்க்த சண்ணீருள்ள 
இடத்துக்கு வைத். கிறைர்த கயத்திலே ஆழ்க்,த மீரையுடைய மடுவின் 
சண் எனப் பொருள் கூறலுமாம். '” _-ஊ. பு. செ. 

“சயம், மடு என்னும் இரண்டு சொல்லுங் குளம் எனப் பொருள்படி 
னும் வடிவில் வே௮பாடுையவை யாகலான் இருபெயரொட்டுப் பண்புத் 
தொகை. ”” இள. 

“பண்புத் தொகைக்கு இடைப் பிறவசலின் மையால் * தாழ்நீர் £ என்: 
பதை மடுவிற்கு அடையாக்க ஒருசொல்லாசக் கொள்க. '” --கோ, ஓ. 

“சயம் - நீர், *குளமு மாழமு நீருங் குறையும் களிலம் பெருமைய 

மேன்மையல் சயமெனல் ” என்பது பிங்கலம். தாழ்கிர் - கழே ஆழ்க்து 
போகுக் தன்மை. ௮. த. 

யானை நிழல் காண்பரிது : 

“காண்பு காணுதல் ; தொழிற்பெயர். ‘ward கவல்பின்றி 
(பொருநராற்றுப்படை, 95) என்பது போல; வலியாற் சிறிய பகைவர் 
பெருவன்மை யுடையாருக்கும் தீல்கிழைப்ப ரென்பது உவமையால் விளங் 

கும். ௨, வே. சா. 

Those, who perceive not, that they ought to beware 

of even the weakest foe, are greatly in error; if a frog 

only leap into the deep water of the low pool, it is 

impossible to see the shadow of an elephant. —H. ஐ. 

Those that do not feel the necessity of being on 

their guard against enemies weak though they be, are 

highly to blame. Though the insignificant frog jump 

on the surface of the waters of the pool on whose banks 

are elephants, ever so slightly, the shadows of the 

elephants are not reflected by the waters. —C. M. 

க They err greatly who do not guard themselves 

against even the smallest foe. In a large pool, in deep 

water, a leaping frog may make it impossible to sce 

even the shadow of an elephant. —T. B. K. 
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புறப்பசை கோடியின் மிக்கு மினு மஞ்சார் 
அகப்பகை யொன் MEAS காப்ப... அனைத்துலகும் 
சொல்லொன் றின்: யாப்பார் பரிக்தோம்பிக் காப்பவே 
பல்காலுங் காமப் பகை. 

1, புறப்பகை - வெளிப் பகைவர், கோடியின் - கோடிக்கு 
மேலும், மிக்கு - மிஞுக்து, உறினும் - பொருக்அுவாராயினும், 
அஞ்சார் - (அறிவுடையோர்) அதற்காக அச்சல் கொள்ளார், 
அகப்பகை - (இனால்) உட்பகைவன், ஓன், - ஒருவனே யிருக் 
தானும் அவனை, அஞ் - (மிகவும்) அஞ்சு, கரப்ப - (அவனால் 
தமக்கேததும் இங்கு கேரிடாதபடி. தம்மைக்) காத்துக் கொள்வர்; 
அனைத்து - எல்லா, உலகும் - உலகவ்களையும், சொல் - (தம் 
முடைய கிறைமொழிச்) சொல், ஒன்றின் - ஓன்.திஷல், யாப்பார் - 

பிணித் அத் தம் அடிப்படுத்த வல்ல முணிவர்கள், பரிக்து - 
வருக்தி, ஓம்பிக் காப்ப - (கம்மை ௮றைகா வண்ணம்) பாது 
காரவாகிற்பர், பல்காலும் - பண்முறையும், காமப்பசை - காம 
மாகிய உட்பகையை. 

௨. சொல் ஒன்றின் உலகு அனைத்தும் யாப்பார், காமப்பகை பல 
காலும் பரிந்தோம்பிக் காப்பவே,; கோடியின் மிக்கு புறப்பகை யு.றினும் 
அஞ்சார், அகப்பகை யொன்று அஞ்சிக் காப்ப. 

3. புறப்பகையிணும் உட்பகை பன்மடங்கு கேடடைத்து, 

4, * எட்பக வன்ன ச௮ுமை)த்தே யாயிணு, 
மூட்பகை யுள்ள காங் கேடு. தறன். 

“வாள்போல் பசைவரை யஞ்சற்க வஞ்சக 
கேள்போல் பகைவர் தொடர்பு. தறள். 
உட்பகை அஞ்9த்த,ற் காக்க உலைவிடத்து. 
மட்பகையின் மாண.ச் தெறும். '* தள். 

** இம்மைப் பழியும் மனுமைக்குப் பாவஞும், 
,தம்மைப் பரியார் சமரா யடைச்தாறில் 
செம்மைப் பகைகொண்டு சேராதார் தயரோ 
மைம்மைப்பின் ஈன்ன குருடு, ?” பழமொழி. 

வெள்ளம் பகையெனினும் வேதிடச்தார் செய்வதென் 
கள்ளம் உடைத்தாடச் சார்ச். கழிசட்புப் 
புள்ளொலிப் பொய்கைப் புனலூச ௮ஃ,சன்றோ 
அள்னில்லச் தூண்ட தணிசு. '” பழமொழி.
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5. “கூட இருக். குரல்வளை ௮௮க்கும் கொடியோசையும், உண்ட 
வீட்டுக்கு இரண்டகம் செய்யும் ஊ.தாரிகளையும் உடனே களே௪. உறவின 
சென்னு உள்ளதை உள்ளவா அரைப்பஅ தப்பு. வெளிக்கு உறவுகாட்டி, 
உட்பகைவசாய் இருக்அ, ஈம் நிலைதெரிக்,அ; வவிமை எளிமை அதிக்து 
ஈமக்கே வாள் இட்டும் வன்னெஞ்சர் உலஒழ் பலருளர்."* இள. 

“உலகைச் சாபானுக்கரகங்களால் ,சம் வசப்படுத்தலின், * அணைத் 
தலகுஞ் சொல்லொன்றின் யாப்பார் * எனவும், ,தவத்தினர்க்குக் காமம் 
கூடா கொழுக்க மாதலின் * பல்காலும் பரிர்கோம்பிக் காப்ப ! எனவும், 
முன்னே யறிக்து தம்மைக் காத்தலின் * அஞ்சார்” எனவும், அறியும் 
"தம்மைக் காக்கவும் படாது மேறு,த்தவின், * அகப்பகை யொன்றஞ்சிக் 
Sri? caret கூ .தலால் உறவினராய்த் தம்மை மறை,த்தொழுகும் உட் 
பசைவசை யசசர் நீச்கவேண்டு மென்ப. கரு,த்து. '* தி. சு. செ. 

புறப்பகை கோடியின் மிக்குறினும் அஞ்சார் : 

புறப்பகை-4 புறப்பசையாவது பகையை வெளிப்படக் காட்டிப் 
புறத்.இலிருக்கும் பகைவர். '* ஏ. எஸ். ஜெ. 

“ பசை-பகையுடையார்மேல் கி.ம்.றவின் தொழிலாகுபெயர்.''--இள. 

கோடியின் மிக்குநினும்--* கோடி-மிகப் பலசென்பதற்குக் சாட்டிய 
தோசெண். மிக்கு - இறந்தகால வினையெச்சம் ; மிகு . ப.இ; உ -வினை 
யெச்ச விகுதி ; முத்றியலுகர மாதலால் பகு.இி ஒ£்றிசட்டல் விரித்தல் 
உகரச் கேடு சக்தி, !* கோ. ஓ. 

அத்சார்-..* அஞ்சார். என்ப,தனையே கருத்தாவாகக்சொண்டு கோடி. 
யின் மிக்குப் புறப்பகை யுறினும் அஞ்சிலாசாய பெரியோசெனப் பொருள் 
கூறினுமாம். '” சி. வை. தா. 

அகப்பகை யோன்றத்சிக் காப்ப : 

அகப்பகை--* பகைமையைப் புறத்திலே காட்டாமல் உள்ளே யிருக் 
கும் பகைவர். அவர் ஞாதியர், மர்.இரிகள் மூ,கலானோர்."” ௪. எஸ். ஜெ. 

ஈ அகப்பகை - உறவுபோலகச் காட்டி, உள்ளாய் கிற்கும் பகை. ”” 
௮. த. 

பரித்தோம்பிக் காப்பவே பல்காலுங் காமப் பகை : 

ஒஃ்பிக்காப்ப_* ஒருபொருட் பன்மொழி அன்றி, விலகக் சாப்ப 
செனினு மமையும். '” டசி. வை. தா. 

பல்காலும்-- முற்றும் அு.றந்தவசாயினும் உயிர்க்குணமாகய காமம் 

இடையே தோன்௮ மாதலால் * பல்காலும் ' என்றார். பல்கால் - பண்புச் 

தொகை; விரிந் தால் பன்மையாகிய கால் என விரியும் ; நிலைமொழி பல 

என்பார் ஈன்னூலார். '” ஏ. எஸ். ஜெ. 

26
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புறப்பசைகளை அடக்கும் ஆண்மை யுடையார்க்கும் உட்பகையாகய 
காம,த்தை அடக்குதல் அருமை யென்றபடி. ?* ௨. வே. சா. 

* இஃது எடுத்துக்காட்டுவமையணி. 

Those, who fear not the attack of more than ten 
million avowed enemies, should beware of a single 
secret foe; the Sdges, who bind the whore world by a 
single word, will guard, with unremitting caution, 
against the enemy, lust. —H. Ss. 

The Sages, who can sway the whole world with a 
single word strive to suppress the influence of lust. 
The wise prince therefore will fear not a crore of foes 
from without, but will guard himself against the more 
dangerous foes that are within. —C.M. 

Those that fear not a crore of outside enemies still 
fear one secret foe. The sages who bind the whole 
world with a single word, guard with unremitting 
caution against in - born lust. —T. B. K.
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௫௬. உட்பகை களைதல் 

yoo டகம்வேர்ப்பார் கச்சுப் பகைமை 

வெளியிட்டு வேறாதல் வேண்டுங் கழிபெருங் 

கண்ணோட்டஞ் செய்யேல் கருவியிட் டா.ற்றுவார் 

புண்வைத்து மூடார் பொதிந்து. 

1. பூதம் - புறத்திலே, கட்டு - கட்புச் செய்து, அகம் - 
அகத்திலே, வேர்ப்பார் - புழுங்குவோருடைய, ௩௪௬ - ஈஞ்சைப் 
போலும், பகைமை - பகைமைத் தன்மையை, வெளியிட்டு - 
வெளியாக்கி, வேளுதல் - வேுபட்டுப் பிரிதலே, வேண்டும் - 
விரும்பத் தக்கதாம் ; கழிபெரும் - (அவ்வாறண்.ி) மிகப் பெரிய, 
கண்ணேட்டம்-தாட்எண்ணியம், செய்யேல்-செய்யற்க கருவி 
மிட்டு - சூரியினால் அனத்த, ஆற்அவார் - ஆறச் செய்வார்களே 
யன்றி, புண் - புண்ணை, மூடார் - மூடிவையார்கள், பொதிக்து - 
வெளிக்காட்டாது மறைத். அுவைத்அ. 

௨. புறம் கட்டு அகம் வேர்ப்பார் கச்சுப் பகைமை வெளியிட்டு 
வேருதல் வேண்டும். கழிபெரும் கண்ணோட்டம் செய்யேல். புண் கருவி 
யிட்டாற்றுவார், பொதிந்துவைத்து மூடார். 

2. உட்பகையை உடனே களைதல் வேண்டும். 

4. “உட்பகை யஞ்சித்.த.ழ் காக்க வீலைவிடச்அு 
மட்பகையின் மாணச் தெலும்."” _தநன். 

ஈ முகத்தி ஸினிய ௩௧௮ வகத்தின்னா 
வஞ்சசை யஞ்சப் படும். '* தறள். 

தமரா யிருக்து புறம் பகைமைச் சார்பாக் காலம் வரு wore 
மமரா கிற்கு மூட்பகையை யஞ்ிச் காக்க வுறிற் கடிக 
prt மெனவே சண்ணோடி, னல்ல வமைச் சாஇயைத் தேக்கு 
மரா மினத்தைச் தணிப்பிக்கு அன்னைக் குடியோ 

டெனிசழிக்கும்.””- பிள்ளையார் புமாணம். 

₹: இன்னா2,௪ 

ஒற்றுமை சொள்ளாதார் சொடர்பு !* நாலடியார். 

எ எதிர்த்த பகையை இளை தாய போழ்தே 
க.இ.த்.அ.க் களையின் மு.ஏிராதே '” பழமொழி.
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*உளளெசன்னு வைத்துப் புமம்பொன்ன பேசுவார் 
உறவு கலவாமை வேண்டும்." _-டராமலிங்க அடிகள், 

5. “புண்ணை அறுத்து ஆற்றாமல் மூடிவைத்சவர்களை ௮ப்புண்ணே 
கொல்லுவதயோல உட்பகை உடையாரை அவர் பகைக் குணத்தை 
வெளிப் படுத்தி நிச்காவிடின் கம்மூயிர்க்கு இ.ல:தி செய்வர்." 

ஏ. எஸ். ஜெ. 
“₹௪த்இரஞ் செய்தாற்றம் புண்ணை மூடிலைப்பில் அது உள்ளே 

புடைசொண்டு கெடுதி விளை த்தல்போல உட்பகை யுடையோசாய்க் காலம் 
வாய்க்குமளவும் புறத்திற் 2௫௧௫௫ தொழுகுவோசை யவச sewed 
மறைக்ற் பின்பு தமக்குச் கெடுதி தப்பாது வருமாதலால் ₹ ஈச்சுப் 
பகைமை வேறு.தல்வேண்டும் ” எனவும், மூன்னர்ச்கூறி அகனையே பிண் 
னரும் வவியுஅ,த்தற்குக் * கழிபெருங் கண்ணோட்டஞ் செய்யேல் ” எனஷங் 
Dear.” தி. சு. செ. 

புறநட்டகம் வேர்ப்பார் நச்சுப் பகைமை : 

புறம்நட்டு--* கட்டு இறக், தசால வினையெச்சம். ஈள் பகுதி, ட் Opis 
கால வினை இடைகிலை, உ எச்சவிகு௧, rams _eroreng 6A. 

ஏ. எஸ். ஜெ. 

அகம் வேர்ப்பார்--வேர்ப்பார்-வியர்ப்பார் என்பதன் மரூஉ, ?? 
௭, பு. செ. 

“வேர்ப்பார் என்பது சாரண த்தைக் சரரியமாக உபசரித்த உபசார 
வழக்கு. இத எதிர்கால வினைப்பெயர். ”” —Gar. @. 

** உயர்தணையோடு சேச்ர்த அஃறிணை யயர்.இணை முடிபேற் றத. 
,கணைவழுவமை,த.'" தி.சு. சே. 

நச்சுப்பகைமை--* ஈஞ்சு முன்பு தண்ணிதாயினும் பின்பு உயிர்க் 
5:௮.இ விளை, சலின் தொழில்பற்றி வ௩்,த உவமைத்தொகை.” 

தி. சு. சே. 

  

“கொக்கு சொர்து, ஈந்து ஈத்து என வழங்குதல் போல, ஈஞ்சு 
ஈச்சென வர்,ததன்.றிச் செய்யுள் அடிதொடை முதலிய கோகூர், வவித் 
Sve DI.” கோ. இ. 

வேண்டும்-- தே.ற்றப் பொருள்தரும் தொழிற்பெயர்ச்சொல். படும், 
தகும் என்பனவும் அப்பொருளன. இச்சொதந்கள் மூன்றும் வே௯, உண்டு, 
'இல்லை என்பனபோல இருதிணை ஐம்பால் மூவிடங்கட்கும் பொதுவாய் 
வரும். ** --ஏ. எஸ். ஜெ. 

கழிபெருங் கண்ணோட்டம் செய்யேல் : 

ஈ சழிபெரு--ஒருபொருட் பன்மொழி. ”” கோ. @.
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& sYlQUGe srerannd ஒருபொருட் பன்மொழி கண்ணோட்டத்தின் 
Dorrjoan teres). கண்ணோட்டம் - தாட்சண்ணியம். ,தாட்சிண்ணிய 
மாவது கண்ணுக்கு எதிர்ப்டுவோனுடைய விருப்பம் ௮.நகூ.ல மாதற்குச் 
துணையாகச் செல்லும் பெருக்தகைமைக் குணம். பரிமேலழகர், சண் 
ஜோட்டமாவது ** தன்னொடு பயின்றாரைக் கண்டால் அவர் கூறியன 
மறுக்க மாட்டாமை. இஃது அவர் கண் சென்றவழி நிகழ்வதா,சவின் 
அப்பெயர்த்தாயித்.க. '” என்பர். கண்ணோட்டம் வாயிலாகப் பின்னும் 
உட்புகுசல் பற்றிக் *' சண்ணோட்டஞ் செய்யேல்” என்றார்.” ௮. த. 

கண்ணேட்டம்-- ஒருவனுக்குப் பழனெவர்மேல் சண் சென்ற 
போது உண்டாவத ஆ.கலால் தாட்சிண்ணியத்துக்கு ஆஞும் வேற் மைத் 
தொகைப்பு,ற,த்.ஐப் பிறந்த அன்மொழித் தொகைக் காரணப்பெய 
ராயிற்து. சண்ணினது ஓட்டத் லுண்டாவது என்பன பொகுள். '” 

—a. எஸ். ஜெ. 

“சண் என்றது உட்சண், ஆதலால் மனம்.” —am. uy. Ge. 

செய்யேல்--* ஏவலொருமை எதிர்மறை வினை ; ஏவலொருமை 

எ.திர்மறையைச் காட்டுவது எல் விகுதி.” கோ. இ. 

எ செய்யார் ” என்று பாடங்கொண்டார் ௨. வே. சாமிநாதையர். 

இது எடுத்துக்காட்டுவமை யணி."” கோ. @. 

₹*டவற்றுப் பொருள் வைப்பணி.'” --ஊ. பு. செ. 

After discovering the venomous enmity of 

those, who burn with inward hate, while they are 

externally friendly, instantly separate from them : treat 

them not with too much delicacy: they, who use the 

knife to cure a sore, will not close it over unhealed. 
—H. 8. 

Expose the hollowness of those who harbour 

malignity in their hearts under the mask of friendship, 

and renounce them. Do not think of breaking the 

rules of decorum. Men will not keep sores covered 

but will try to heal them by incision. —cC, M. 

Expose and renounce without any regard the 

poisonous relationship of those who hide malice under 

cloak of friendship ; an abcess is not covered up with 

tenderness, but cut up with a surgeon’s knife and 

healed. . —T. B. K.
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௫௭௪. வஞ்ச நட்பு 

நட்பிடைக் குய்யம்வைக் தெய்யா வினைசூழ்க்து 

வட்கார் இறத்தராய் கின்றார்க்குத்--இட்பமாம் 

காளுலக்த தன்றே கடுவ னடுவின்மை 

வாளா இடப்பன் மறந்து, ‘, 

1. கட்பிடை - தம் ஈண்பரிடத்த, குய்யம் - வஞ்சுத்தலை, 
வைத்து - (அகத்தே) கொண்டு, எய்யா - அதிதற்கரிய, வினை - 
இங்கை, சூழ்க்.அ - (செய்யும் வகையினை) ஆராய்க, வட்கார் - 

, பகைவருடைய, இறத்தராய் - தன்மை வாய்ந்தவராய், கின் 

மூர்க்கு - காலம் பார்த்அல்) காத்அ கிற்பவர்க்கு, இட்பம்.ஆம் - 
வலிபுடையதாகிய, காள் - வாழ்காள், உலக்த.௮. - முடி.ச்.அுவிட் 
ட. அண்று - இல்லை 7 கடுவன் - (கடுவு நில்மையுடைய) காலன், 
நடுவின்மை-। (passes வஞ்சகர.௮) நடுவுகிலைமை யில்லாமையை 

மறக்து - கருத்திற் கொள்ளானாய், வாளா - சம்மா, கடப்பன் 

இருப்பன் போலும் ! 

௨, நட்மிடைக் சூய்யம் வைத்து எய்யாவினை சூழ்ந்து வட்கார் 
இறத்தராய் நின்றார்க்குத் திட்பமாம் நாளுலந்த தண்துடி நடுவன் கடு 
வின்மை மறந்து வாளா உடப்பன். 

8. வஞ்சக ஈட்புப் பூண்டோர் விரைவில் அழிக்து..6வர். 

4. “கனவினு மின்னாது மன்னோ வினைவேறு 
சொல்வே.௮ பட்டார் தொடர்பு.” தள். 

எ கெடுவல் யானென்ப ,தறிக,தன் னெஞ்ச 
ஈடுவொரீ£இ யல்ல செயின்.” _தறள். 

“யானை யனையவர் ஈண்பொரீஇ காயணையார் 
கேண்மை கெழீஇக் கொளல்வேண்டும் 
அறிக்தறிர் ம் பாகனையே கொல்லு மெறிர்தவேல் 
மெய்ய,தா வால்குழைக்கு காய்.” நாலடியார். 

  

5. ஈஉட்பகையாயிருக்.து தம் சலைவர்க்குக் கேடு சூழ்வார், உயி 
சோடு கூடியிருப்பினும் இறர்தாசோடு ஒப்பரென்பது கருத்து. அவர் 
உயிர்வாழக் காண்டின்றோமே யென்று வினாவுவார்க்கு * நடுவன்...மறக் அ * 
என்பத விடை. அ௮ச்,தகையாருடைய உயிரைக் கொள்ளாமை யமனுக்கு 

நடுவின்மை ; நடுவின்மையால் மறக் வாளா அவன் ப்பன்.” 
—e2. வே. சா. 

“ஈண்பர்போல் ஈடி.தது ஈண்பர்ச்கு வஞ்சகம் செய்வார் ௮.தி2க்கரம் 
கேடுவவர்.  மனோன்மணீயச்தில் ஜீவக வழுதிக்கு ஈன்மை செய்வது: 
போல் புறம்பே கடித அச் சோ ௮சசன் புருஷோ,த்தமன்பால் இரகசியமாய்
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ஜீவசணின் படைப்பலங்களைத் தெரிவித்து ஜீவணுக்ளுக் கேடுதேடிய 
குடிலனெனும் அமைச்சன் இ௮இயில் சிஹைப்பட்டது தக்க சான்றாகும்." 

இள. 

₹* வஞ்சகமாகச் ௪கே௫த்த.த் இங்கு செய்யக் கருதுவோர்க்கு ஆயுள் 
முடிக் இலசாயினும், இடையில் அவர் முடிவாரென்ப அ குறிப்பெச்சம்." 

கோ. ஓ. 

நட்பிடைக் குய்யம்வைத்து : 

குய்யம் - வடசொத்திரிபு. 

“ரகேகத்தில் வஞ்சனை வைத்தென்றஅ, வஞ்சமாகச் சேத்து. 
என்றபடி...” —Gar. @. 

“நட்பினிடத்தே வஞ்சனை செய் ; 4 ஈட்பிடைக் குய்யம் வைத் 
தான் ””--(£வக., 253)” ௨, வே. சா. 

எய்யாவினை சூழ்ந்து: : 

* எய்யாவின-பிஐசால் அதியப்படாத தியசெயல்களை.!" 
௨. வே. சா. 

* எய்யாமை - அறிவின்மைப் பொருள தாகிய பண்புப்பெயர் ; ௪.இர் 
weg தொழிற் பெயரன்று."' பா எண்ட ஜல 

“ எய்யாவினை யென்பதைப் பண்பு ச்கொகை நகிலைத்கொடசென்க.”” 
கோ. ஓ. 

““மிசமஹைவிற் செய்யப்படுவதாய்ப் பிறர்க்குப் புலப்படாமை பற்றி 
6 எய்யாவிணை ' என்றார். எய்தல் - அறிதல்.” -௮.த. 

வட்கார் திறத்தராய் நின்றர்க்கு : 

ஈஅவர்கட்கு. வேவள்ள பகைவரோடும் சேர்ச் கொண்டு நிற்ப 
atte” என்ன. பொருளுசைத்தார் இளவழகன். 

வட்குதல்--கெடுதல் ; ௮,சனை யுடையவர் மனப்பொருள் கொண்டு. 
பகைவர் என்னலாம்." ஊ. பு. செ. 

ஈலட்சார் - கூசார்.!' ஏ. எஸ். ஜெ. 

திட்பமால் நாளுலந்ததன்றே : 

திஃ்பமாம்--இட்பம் - பண்புப்பெயர் ; இண், பகுதி - பம் - பகுஇப் 
பொருள் விகுதி, ணகரம் டகரமான து சந்... சொல்லியல்பு உணசமாட் 
டாத ஒருவர் ௮ம் விகு.இ யென்பர் ; இவ்விகுதி பெற் ௮வருஞ் சொற்கள் : 
நலம், இலம், வளம், இண்ணம் எனச் இலவம் ; இட்பம், sub, அட்பம், 
ஓட்பம், பருப்பம், செப்பம், அருப்பம், வெப்பம் என வருவனவே பலவும் 

+ இ.தலால் பம்விகு.ி யென்றே சொள்க.!” —Gan. @. 
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ஈழம் . விகுதி; பம் விகுதியெனச் கூதுவாரும் உளர்.""--தி. சு. கே. 

ம இிட்பமா””. என்று பாடங்கொண்டு இண்ணமாக என்று பொரு 
ஞுரைத்தார் ௨. வே. சாமிநாதையர். 

*- நாளுலந்ததன்றே--* நாள் - சாதியொருமை யாதலால் உலந்த 

தென்னும் ஒருமை வினைகொண்ட ௪." —Gar. @. 

“*உலந்ததன்றே - ஏகாரம் பிரசித்தத்தைக் காட்டுறைது. ஆகவே 
வஞ்சனையாகச் சகேடுப்பவர்க்கு உடனே ஆயுசு அழியும், ஆடல் என் 
சாகவில்லை யென்றால் யமன் மறந்து சும்மா விருக்கறான் போலும் எனத் 
'தற்குறிப்பே.ற்றமாக் கரு.த்,தக்கொளல் வேண்டும்."' ஊ. பு. செ. 

அன்றே என்பதற்கு * அல்லவா '” என்று விளப்பொருளி.ம் பொரு 
ஞசைத்து, அவருடம்பு வீழாத தென்னையெனின் என்ன வருவித்துரை 
செய்தார் ௮. குமாசசுவாமிப் புலவர். 

நடுவ னடுவின்மை வாளாகிடப்பன் மறந்து : 

“நடுவன்--ஈடுநிலைமைக்கு அகுபெயர். அதனை யுடையவன் நடுவன் ;. 

நடுவிவிருப்பவன் எனவுமாம் ; பாவபுண்ணியங்களுக்குப் பொதுவாய் 
நின்று சண்டிப்பவன் என்பது பொருள். இக்கருத்தைப்பற்றி * சமவர்த்இ ” 
என்று ஆரியத்திற் பெயருண்டு." ௯. பு. செ. 

எ நடுவின்மை மறந்து--காளுலர்தவர்களைக் கொண்டுபோவது தன் 
கடமையாயிருக்க அப்படிச் செய்யாமையால் கனக்கு ஈடுகிலைமை அழிக்க 
தென்பதை கினையாமல் என்று கருத்து.” ன. பு. செ. 

ஈடுகிலைமை யின்மையைச் காலன்பாலேற்றி 'உரை செய்தாருமுளர். 

இயமன் யாவரிடத்தங் சண்ணோடாது ஒரே தன்மையனுயிருத்த 
லின் * கடுவன் * எனவும், அவன் அம்கிலையனா,சலால் பிறரையும் அ்கிலையர் 
எனக் கருதுதல் அவனுக் இயல்பாதலால் * கடுவன்மை வாளாடடப்பன் 
மறந்து” எனவுங் கூறினார்.” தி. ௬. செ. 

டப்ப னென்.ற தனால் யமனை இகழ்ந்தபடி."” ௨. வே. சா. 

“தடுகிலைமையை யுடைய இயமன் இடையே புகுந்து உயிர் கொண்ட 
'தாயெ ஈடுசிலேமை யில்லாமையை மறந்து செய்தான் போலும் எனக் 
கூறியதனால் இ௫ தற்குறிப் பேற்றவணி என்னப்படும்.” ௪. எஸ். ஜெ. 

Fot those, who, meeting friendship with treachery, 

secretly devise evil, and array themselves on the side of 

enemies ; surely the appointed day of power has expired ; 

and Yaman must be lying carelessly forgetful of their 

iniquity, --H, 8
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In the case of those that hold hollow friendship and 
practise deceit in secret, it is not to be presumed that 
their days are not as yet numbered. Yama only slum- 
bers for the time, unconscious of his own pitiless 
character. —C. M. 

For those, who, while professing friendship behave 
with treachery and secretly devise evil, arraying them- 
selves among the enemiés, surely the appointed day 
has gone by and Yama lies careless, forgetful of their 
iniquity. —T. B. K. 

27
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௫௮.௨ மனநலம் 

மனத்த கறுப்பெனி னல்ல: செயினும் 
அனைத்தெவையுக் தீயவே யாகும்--எனை த்துணையுக் 
தீயவே செய்பினு நல்லவாக் காண்பவே 

மாகன் மனத்தி னவர். 

1. மனத்த - மனத்திடத்தே, கறுப்பு - ஒருவன்மீது செற் 
றம், எனின் - உள்ள தானால், . கல்ல - ஈல்ல காரியங்களை, செயி 
னும் - (அவண்) செய்தாலும், அனைத்தெவையும் - அவை எல் 
லாம், தியவே - பொல்லாத காரியங்களாகவே, ஆகும் - தோன் 
௮ம்; எனைத்துணையும் - எவ்வளவு மிகுதியும், தியவே - பொல் 
லாத. காரியங்களையே, செய்யினும் - (அவன்) செய்தாலும், 
நல்லவா - கல்ல காரியங்களாக, காண்பவே - கருதுவார்கள், 
மா௬இல் - கறையில்லாத, மனத்தினவர்-மனஈலம் படைத்தோர், 

2. கறுப்பு மனத்த எனின் நல்ல செயினும் அனைத்தெவையும் 
தயவேயாகும் ; மாசின் மனத்தினவர் எத்துணையும் தயவே செய்யி 
னும் ஈல்லவாக் காண்பவே. 

8. மனகலமே மாகலம் பயக்கும். 

4. 4 அழுிவச்ச செய்யிணு மன்பறா ரன்பின் 
oars கேண்மை யவர்.” _தறள். 
“வாசம் பட்டுழித் இயவும் கல்லவாம் 
தரச் காய்ச் அழி ஈல்லவுச் இயவசம் 
ஒரும் வையத் சியற்சையன் னோவெனா. 
வீர வேனெடுங் கண்ணி விளம்பினாள்.!” சிந்தாமணி. 

“ BES 
இன,ச்,தனைய ரல்லர் எ.திகடற் ஐண்சேர்ப்ப 

மன த்சனையர் மச்சளென் பார்.” நாலடியார். 

5... 4 அல்லது, பகைமை ஒருவனுடைய மணக்இன்சண் உளவாயி' 
னவன் ஈற்கருமங்களைச் செய்வாளூயிணு மகஃவச௪ள் தியவேயாய் முடி.இன் 
னை... களங்கமற்ற மன த்.இனையுடையோ ரெவ்வளவுக் மையே புரியினு 
மவைகள் நன்கு முடிவனவாகவே காணப்படும்.” சி. வை, தா. 

“அப்பு, குற்றம் எனக்கொண்டு ஒருவன் கபடம் வஞ்சனை ges 
லான குற்றங்களை மனஇிலுடையவஞனால் அவனுக்குப் பிறர் செய்யும் 
ஈன்மைகள் இமையாகவே சோன்னும் ; மனதிற் குழ்.றமில்லாதவருக்குப் 
பி.தர்செய்புர் இமையு சல்லதாத் தோன்றும் எனவுங் கருத்துக் கொள்ள 
லாம். இரண்டு விதத்திலும் க௮ப்பு ஆகுபெயர். ஆகையால் வெப்பு 
விருப்பில்லாமல் ஒன்றை ஆராயவேண்டும்.” ஊஊ; பு. செ.
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“ ஒருவர் செய்யும் ஈன்மை :திமையாதற்கும். விருப்பு வெ௮ப்புக் கார 
ணம் ஆதலால் அறிவுடையோர் அவற்றைக் கொள்ளாது! ஒருவர் செய்யு, 
கரூமங்களின் குணங் குற்றங்களை யாராய்க்து கொள்வரர்.என்பது எஞ்சி 
மின்ற ௮ குறிப்பெச்சம். இசனால் மனத்தாலாய பயன் கூறப்பட்டு.” 

   

  

_.த. சு. செ. 

“பிறர் செய்த தமையை மனத்திலே கினைத்திருச்ச லாகாதென்பது: 
கருத்து.  *ஈன்றல்ல தன்றே மறப்பது ஈன்று "எனவும், * மனத்துக்கண் 
மாசிலனா,க லனை ,கறன் * எனவும் வள்ளுவருங் & get.” ௮.௫. 

, மனத்த கறுப்பெனினுப் : 

“த௮ப்பு மனத்தவெணின் . குற்றங்கள் மனத்தின்சண் உள்ள வென் 
றால் - மனச்திற்குக் கு,ற்றமாவது தீயனவற்றை கினைத்தல். ,* மைபொதி 
விளக்கே யென்ன மனச்இனுட் க௮ப்பு வைத்து (பெரிய புசாணம்).”” 

௨. வே. சா. 

* க௮ப்பு "கோபமாக குறிப்புணர்த்தும் உரிச்சொல், இது கருமை 
என்றவழி அப்பொருள்படாு தொழிற்பட்டு கின்றவழி அப்பொருள் 
படும். செல்ப்பு என்பதும் அது: 4 கறுப்புஞ் செவப்பும் வெகுளிப் 
பொருள” என்பது தொல்காப்பியம்.” தி. சு. செ. 

1 த௮ப்பு என்பதற்குக் கறையெனப் பொருள்கொண்டு அழுக்கு 
மன,த்இற் இடக்குமாயின், என உரை,க்.தலும் பொருந்தும்.” ௮.௫. 

“கதுப்பு மனத்,த என்,ற.து உயர்வு பற்றிய பால்வழுவமை,தி. கப்பு 
கோபத்தின் காரியமாகலால் காரண,த்ச.தக் காரியமாக உபசரித்த உப 
சார வழக்கு.” ஏ. எல். ஜெ. 

  

எமனச்த - மனத்தது என்ப) ஈறு தொக்கது என்னலாம். காரணம் 
பலவா,சலால் கோபங்களும் பல எனக்கொண்டு பன்மை வர,.க தென்னவு 

மாம்." --ஊ. பு. செ. 

  

* இனைத்தெவையும்--இருபெயசொட்டுப் பண்பு, த்கொகை.'” 

--ஏ எஸ். ஜெ. 

நல்லவாக் காண்பவே : 

*காண்பவே--இஇற் * காணப்படும் ? என்றுற்பாலது suse ID 
யிஞற் * காண்ப * என்றாயிற்று. அன்றி அதனைச் ₹ சேய்ப * என்னும் 
வாய்பாட்டு மு.ற்றாகக்கொண்டு * பெரியோர் * என்றன்வோர் கருத்தா 
வைர் தோன்றா எழுவாயாச். கொள்ளினுமாம். ஏ-அசை”-சி. வை. தா. 

மாசின் மனத்தினவர் : 

“மாசு - வெகுளி, லாம், பெறாமை, அவா மூசுவியன. இவை 
மனத்திலே இடக்குமாயின் ஈன்னடம இமைகளை உள்ளவாறதியவிடா,ம 
மறைக்கும்." அ. க.
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Where there is stain on the heart, even good deeds 
will be all received as evil: but those of spotless minds, 
though men do them altogether evil, will still look 
upon if as good. —H. S. 

Even the good acts of a man who harbours malice 
will be considered evil, whereas even.the .evil acts of 
men with spotless hearts will seem to be good. 

—cC. M. 

Angry minds receive even good deeds as evil, but 
spotless minds receive even the worst of evils as good. 

—T. B. K.
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௫௯. சொற்றிறம் 

'இனியவ ரென்சொலினு மின்சொல்லே யின்னார் 

கனியு மொழியுங் கடுவே---அனல்கொளுக்கும் 

வெங்காரம் வெய்தெனினு கோய்தீர்க்கு மெய்பொடிப்பச் 

சிங்கி குளிர்க் துங் கொல்ும். 

1. . இனியவர் - கல்லோர், என் சொலினும் - என்ன 
சொன்ன போதிலும், இன் சொல்லே - (பின்னர் ஈன்மையே 
பயத்தலால் அவை யாவும்) இனிய சொற்களேயாகும் ; இன்னார் - 
இயவருடைய, கனியும் - அளிக் கணிக்த, மொழியும் - சொற் 
களும்) கடுவே - (பின்னர் இமையே பயத்தலால்) கஞ்சினைப் 
போன்ற வன்சொற்களேயாகும் ; அணல் - இயினைப்போல், 
கொளுக்தும் - ௬டும், வெங்காரம் - வெங்கா உப்பு, வெய்து - 
வெப்பமுடையு, எனினும் - ஆனாலும், கோய் -உடல் கோயை, 
இரக்கும் - £க்கி மன்மை பயக்கும் ; மெய் - உடல், பொடிடப்ப - 
புளஇக்கும்படி,, ௪ல்ட - கஞ்சான ௮, குளிர்க்அம் - சூனிர்க்இருக் 
தாலும், கொலும் - உடல் நலத்தைப் போக்கிக் கொல்லுதலைச் 
செய்யும். 

௨. அனல் கொளுக்தும் வெங்காரம் வெய்தெனினும் கோய்தீர்க்கும்; 
இனியவர் என் சொலினும் 'இன்சொல்லே; ௫ிங்க மெய்பொடிப்பல் 

குளிர்ந்துங் கொலும். இன்னார் கனியும் மொழியும் கடுவே. 

3. நல்லோர். வன்சோல்லும் இன்சோல்லே, அல்லார் 

இன்சோல்லும் வன்சோல்லே. 

1. ஈந்குகற் பொருட்டன்௮ ஈட்டல் மிகுஇக்கண் 
மேற்சென் நிடி.த்தற் பொருட்டு. '* ததன். 

எ நட்டார்போ னல்லலை சொல்லினு மொட்டார்சொ 
லொல்லை யுணரப் படும். ”" குறள். 

“மாசற்ற கெஞ்சடையார் வன்சொலிணி தேனையவர் 
பேசுற்.ற இன்சொல் பிறிதென்க. '” —siGan gi. 

எபுன்சொல்லு ஈன்சொல்லும் பொய்யின் ௮ணர்இற்பார் 
வன்சொல் வழியராய் வாழ்தலு முண்டாமோ 
புன்சொல் இடர்ப்படுப்ப ,சல்லால் ஒருவனை 
இன்சொல் இடர்ப்படுப்ப Bev.” பழமொழி. 

5, “சொல்லளவையா னோக்காது அதன் குணங் குற்றங்களை 
கொக்கச் கொள்ளவேண்டும் என்றலால் இசனால் வாக்இனொாலாய பயன் 
கூறப்பட்ட,௪. ?” தி. சு.ப.
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“வெஞ் சொழ்களைமட்டும் கவணியாது அவற்றின் குணங்கு.ற்றங் 
களை ஆசாய்சல் இன்றியமையாத: என்பதால் வாக்னொலாய பயன் 
இங்குச் கூறப்பட்ட, '” —@ar. 

இனியவ சென்சொலினும் இன்சோல்லே : 

இனியவர் - அன்புடையார், இகேஇதர், விருப்பமுரடையோர். (உரிய 
வா்), நல்ல மனமூடையார், கற்குண ஈற்செயல்களோ யுடையவசாகய 
சல்லோர் என்.ஐம் பொருள்கள் கூறப்பட்டுள்ளன. . 

* என்சொலினும் - சடுஞ்சொற் கூறினுமென்றபடி. த த. 
*: அதாவது கேட்பதற்கு விருப்பகில்லா.௪ சொற்களைச் சொன்ன 

Cun Pani.” இள. 
“செவிக் இன்னாச சொல் என்றபடி." த. சு. சே. 

இன்னார் கனியுமோழியுங் கடுவே : 

“: இன்னர் - பண்படியாகப் பிறக்சபெயர் ; இது எதிர்மறை வினைப் 
பெயசென மயங்கச் குழனவா சொருவர். '” —Gar. @. 

“* இணிமை செய்யார் என்னும். பொருள், கரு,கலின் பண்படியாகப் 
Ibs எ.திர்மறைக் குறிப்பு வினைமு,ற்௮ப் பெயர். இணிமை பகுதி, '? 

தி. ௬ செ. 
“கனியும் - பெயரெச்சம் (கணி௫ன்,ற). இள. 

அனல் கொளுந்தும் வேங்காரம் வெய்தெவினும் நோய் தீர்க்கும் : 
“அனல் கொளுத்தும் - அனல்பத்திய. '* ௮. த. 
* கொளுக்தும் - எதிர்காலப் பெயரெச்சம் ; கொளுர்.அ பகு;தி. '” 

தி. ச. செ. 
“*கொளுச்சு - இது தன்வினை, கொளுத்து பிறவிணைப் பழ இ, ** 

கோ. ௫. 
“வெங்காயம் - உதைப்புங் கடுமையுமான தர் ௬வைக் குணத்தை 

Usmig gb காரம் என்னுஞ் சொல் அதனை யுடையதுற்கு அகுபெயர் ; 
அது ஷெம்மை என்பதோடு பண்புச் சொகையாகிய ஒருவகைப் பொரு 
ஞக்குப் பெயசாயிற்து ; அ,தலால் அடைய$.ச்ச ஆகுபெயர். '"--ஊ. பு. செ. 

*- காசம் - பண்பாகுபெயர். வெம்மை பிறிதினியைபு சீக்யெ 
விசேடணம். —a. எஸ். ஜெ. 

** வெய்து - பண்படியாகப் பிறந்த பெர். லெய்யது எண்ச்சாரியை 
பெற்றவரும்,” ஏ. எஸ். ஜெ. 

தீர்க்கும் - * தன்வினை பிறவினைகட்குப் பொதுவாகய இர் பகு.௫.
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“ Gupost Quran Qp@ners ளெ த்தல் என்ப களால் '* இர்க்கும், 
கொலும் என்பவை வச்கனவே யன்றிக் சாலங்காட்டுவன வல்ல. ?” 

-ஊ. பு. செ. 

மெய்பொடிப்பசி சிங்கி குளிர்ந்துங் கொலும் : 

சிங்கி - எங்கு (அழிவு) பகுதி; அதனைச் செய்வது என்னும் பொழு 
oe Qasr SEB piss. 

இது எடுத்துக் சாட்டுவமையணி. கோ. இ. 

Whatever those of kind disposition may say, will 
still be sweet; but even the honeyed words of the 
unkind will be gall. The kindling borax, though it 
burn, will assuage pain. Arsenic, though it causes 
the body to shiver with cold, will kill. —H. 8s. 

The words of the kind-hearted, whether sweet or 
not, will seem sweet; but even the sweet words of the 
rude will be bitter. The borax, although hot will cure 
disease, but poison though cooling will kill. —C. M. 

The words of the kind-hearted, whatever they 
be, will always be sweet ; but even the sweet words of 
the unkind will be bitter. Borax though hot will 
cure disease ; while poison though cool will kill. 

—T. B. K.
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௬௦. நல்லாறு 

Qu rig pen வன்சொல் பயனிலவென் ிக்கான்கும் 

ஏய் தாமை சொல்லின் வழுக்காஅ--மெய்யில் 

புலமைக்துங் காத்து மனமா சகற்றும் 

நலமன்றே நல்லா ஹெனல். 

1. பொய் - பொய்யும், குறளை - புறங்கூறலும், வன் 
சொல் - கடுஞ்சொல்லம், பயனில - பயனில்சொழ் கூறலும், 

என்௮ - என்ற, இக்கான்கு - இக்கான்கு சூற்றங்களும், எய் 
தாமை சொல்லில் - (தாம்) பேசும் சொற்களிற் பொருந்தா 
மலம், வழுக்காஅ - நெ.றிதப்பிச் செல்லாமல், மெய்யில் - உடம் 

பில், 'புலமைந்தும் - (உள்ள) ஐம்புலன்களையும், காத்து - 
அடக்கொண்டும், மனம் - மனத்தில், மாச - குற்றங்களை, அகற் 
ஹும் - நீக்கியும் (செய்கின்ற) கலம் - ஈற்செய்கை, அன்றே - 
அன்றோ, கல்லாறு - கன்னெ.றி, எனல் - என்று கூறத்தகுவதாம் £ 

9. சொல்லின் பொய் குறளை வன்சொல் பயனில என்றிச்சான்கும் 
எய்தாமை, மெய்யில் வழுக்காது புலமைந்துல் காத்து மனமாசகற்றும் 
கலமன் ஹே ஈல்லாஹெனல்?. 

3. சொற்குற்றம், சேயற்குற்றம், மனக்குற்றம் ஆகிய 
மூன்றும் இல்லாமையே ௩ல்லோழுக்கமாம். 

*அமுக்கா றவாவெகுளி யின்னாச்சொன் ஞன்கு 
மிழுக்கா வியன் சதம். தள். 

*உரனென்னுர் தோட்டியா னோரைர்அங் காப்பான் 
வசனென்னும் வைப்பிற்கோர் வித்த.” தறள். 

ஈ வாயி னடங்கு.த அப்புரவா மாசந்.ற. 
செய்கை யடங்குத றிப்பியமாம்--பொய்யின்றி 
கெஞ்ச மடங்குதல் வீடாகு மிம்மூன்௮ம் 
வஞ்சத்திற் நீர்ர்ச பொருள். திரிகடுகம். 

** பொய்குறளே வெளவ லழுக்கா திவைசான்கு 
மையச்ர் காட்சியார் இ்.இயார்-_சக்இப்பி 
னேயம் புகுவி,ச் தருகிரய,த் தய்.த்திடுஞ் 
தெய்வமுஞ் செற்று விடும். ” ஆசாரக்கோவை, 

* கொலையே களவே காமத் திவிழை 
விலையா வுடம்பிற் ஜோன்றவ மூன்றும் 
பொய்யே கு,றளை கடுஞ்சொல் பயனில் 
சொல்லெனச் சொல்லிற் றோன்னுவ நான்கும்
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வெஃகல் வெகுளல் பொல்லாக் கரட்சியென் 
அள்ளர் தன்னி னுருப்பன மூன்றுமெனப். 
பத்து வகையாற் பயன்றெரி புலவர் 
இத்திறம் படசார். மணிமேகலை. 

5, 4 இல்வாழ்வோர்க்கு இவையுரியன வா.தவின் * கல்லான * என 
வும், வாக்குச் கு.ற்.றம் ஒழிசலும், காயக் குற்றம் ஓழிகலும், மனக்குற்றம். 
ஒழித்தற்குச் சாசனங்களா,கலால், * எய்தாமையும்” * காத்தும்? என 
எண்ணும்மை சர்.துல் கூறினர். '” தி. சு. செ. 

பொய்தறளை வ்சோல் பயனில : 

“ பொய்குறளை வன்சொற் பயணில்சொல் என்னும் 
இவ்வகை சான்கும் இழித்தகு சொல்லே. ”” _திவாகாம். 

எகுதளை - சதுமைப்பொருள.தாகய பண்புப்பெயர் புறங்கூறலுச் 
சான அ பண்பாகு பெயர். ”” ஏ. எல் ஜெ. 

எகு.தளையாவ.அ ஒருவர் இல்லாத இட த்தில் அவரைப்பற்றி இகழ்ச்சி 
ஃயாய்க் கூறுதலும், உறவினால் அறிர்த இரகசியங்களை ஈண்பன்மேல் 
வெப்பு வர்,ககால் வெளியிடுவதும். '” இள. 

கு.றளை என்பத ௮.ற்ப,த்.தின் பெயசாய் அற்ப குணத்துக்கு ஆயிற்று. 
குறளை கோட்சொல்லுமாம். ”” ன. பு. செ. 

“ சிதியாயெ ஈயமின்மையாற் பயணில் சொல்லுங் குற்றமாயித்து,"” 
௮. த. 

எய்தாமை சொலீலின் : 

“எய்தாமை - எய்து - பகுதி, ஆ- எதிர்மறை விகுஇ, மை - வினை 
யெச்சவிகுஇ ; இதுவும் மல், மே, அ, றி என்பவைகளும் எதிர்மறை 
வினையெச்சச், அச்சே வரும். ” ஊ. பு. செ. 

வழக்காது மெய்யில் புலமைந்துல் காத்து : 

“வமுச்காத்து. மெய்யில்” என்று பாடங்சொண்டு சொல்லின் வழு 
வாய பொய் குறளை வன்சொல் பயனில என்றிந்கான்கும் வர்,கடையாமற் 
பாதுகாத்து என் ஐசைத்தார் ௮. குமாரசுவாமீப்புலவர். 

மெய்யில் என்பதற்கு வாய்மையினின்றும் என்று பொருள்கொண் 
டார் தி, சுப்பராய&ீ செட்டியார். வாய்மையாவது பொருள் இன்பங் 
களைப் பற்றி கிகழும் பொய்மையொழிதல், என்றும் அவர் விரித்துக் 
கூறினார். 

சொல்லில் காற்கு.ற்றங்கள் எய்தாமற் காத்தும், உடம்பில் ஐம் 
புலன்சள் வழுவாமற் கா,த்.தும், மனத்தில் மாசு சேராமல் அகற்தியும் என்னு: 
உரைப்பதிலுள்ள ஈயங் காண்க. 

28
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மனமாசகற்றும் : 

மனமாசு - மனக்குற்றம் ; அவையாவன, காமம் வெகுளி மயச்கம் 
பேரவா அழுக்காறு ஆகயவையாம். 

மனத்தின்கண் தோன்றும் வெஃகல், வெகுளல், மயக்க மென்னுங் 
குற்றங்கள். ”” —a. Gar சா. 

மனம் என்பது தமிழ்ச்சொல்லே யாதலால் இப்பாட்டு முழுவ தும் 
கணித்தமிழா வியன்றமை காண்க. 

That virtue, which, by excluding these four— 
falsehood, slander, rude words and unprofitable con- 
versation—avoids offence in speech ; and, by guarding 
the five organs of sense, keeps clear of the pollution 
of the heart ; may indeed be termed the right way. 

—H. 8. 

What is described as virtue consists in avoiding 
falsehood, and slandering, and harshness of expression, 
and emptiness of speech, in guarding the organs of 
sense from sinning and in removing all impurities 
from the heart. 

—C. M. 

The right way is that which consists in avoiding 
the four sins of the tongue, viz. falsehood, slander, rude 
words, and unprofitable conversation; in guarding the 
five organs of sense from sinning ; and in removing ail 
impurities from the heart. 

—Ss. W. 

Virtue consists in avoiding falsehood, slander, 
harsh expressions and useless speech ; in guarding the 
organs of sense from sinning and in removing all 
impurities from the heari. 

—T.B.K.
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௬௧. நல்லோரியல்பு 

கல்லா றொழுக்கின் நலைகின்றார் கல்கூர்க்து 

மல்லன செய்கற் கொருப்படார்--பல்பொறிய 
செங்கட் புலியே றறப்ப௫ித்துக் தின்னாவாம் 
பைங்கட் புன த் தபைங் கூழ். 

“1, நல்லா - கன்னெதியில், ஒழுக்கின்தலை. - ஓழுகும் 
ஒழுக்கத்தனிடத்து, கின்றார் - வழுவாது . நின்றவர்களாகிய 
சான்றோர், கல்கூர்க்தும் - வறுமை யுற்னாரசயினும், அல்லன - 
(ுன்னெறி) அல்லாத செயல்களை, செய்தற்கு - செய்ய, ஒருப் 

படார் - மனமிசையார்) பல் - பல, பெசறிய - வரிகளையுடைய 

னவும், செங்கண் - Abs கண்களை யுடையனவுமசண, புலி 
யே - அண்புலிகள், ௮ற - மிகவும், ப௫த்அம் - ப௫ித்தாலும், 
இன்னாவாம். - இன்னமாட்டாவாம், பைங்கண் - பசிய இட 
மகன்ற, புனத்த - கொல்லையினுள்ள, பைங்கூழ் - பயிர்களை. 

2. கல்லாறு ஒழுக இன் தலைநின்றாூர் BYE i Hild அல்லன செய் 

தற்கு ஒருப்படார். பல்பொறிய செங்கண் புலியேறு ௮, றப் ப௫த்தும் 
பைங்டை புனத்த பைங்கூழ் தின்னாவாம் 

5. வறுமையிலும் நேறிதவறார் சான்றோர். 

ம, “எழி பெயரினும் தாம்பெயசார் சான்றாண்மைக் 
காழி யெனப்படு வார்.” —aper. 

உடுக்கை யுலறி யுடம்பழிர் தக் கண்ணுங் 
குடிபிறப் பாளர்.தங் கொள்கையிற் குன்றார் 
இடுக்கண் தலைவக்தக் சண்ணு மரிமா 
கொடிப்புற் கறிக்குமோ மற்.” நாலடியார். 

“* ஓற்கக், தா மூ.ற்ற விடத்து முயர்ந் தவர் 
கி.ற்பவே நின்ற கிலையின்மேல்--வற்பத்தால் 
,சன்மே னவியும் பசிபெரி தாயினும் 
புன்மேயா தாகும் புவி.'” பழமொழி. 

“ மெய்த்திருச் சவம் வீசம் படைக்கணு 
மெத்இற.ச் இட செய்இய சாயினு 
மூச்சமக் குல மேன்மை யொழும்கமார் 
'சத்தரீ.டு பிழைப்பர்கொல் சால்பு ளோர். ”? --சேதுபுராணம். 

5. நல்லா றெழிக்கின்தலை நின்றர் : 
“நல்லாறு சல்லாஹென்பது மூன் செய்யுளிற் கூறப்பட்ட மனம் 

வாக்கு காயங்களாகய குற்றங்கள் ஒழிதல்.” —@er.
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* கெடிலோ மயிர்த்தொடர்”” என்ற சூத்திரத்தில் “மிக '* என்றத 
னால் ஆறு என்பதில் றகர மிரட்டாது கின்ற. ஏழாம் வேற்றுமைக் 

தொகை.” --ஊ. பு. சே. 

 ஓழுக்கின்தலை--இன்-சாரியை, தலை-ஏழனுருபு. ஒழுக்கு - ஒழு 
சென்னும் ம.தணிலை இரிஈ்,ச தொழிற்பெயர்." -ஊ. பு. செ. 

நல்கூர்ந்தும் அல்லன செய்தற் கொருப்படார் : 
நல்கூர்ந்தும்--ஈல்கூர்-வினைப்பகு.தி. 
** பெரும்பாலும் பொய் மூ,சலிய பாவத் தொழில்களைச் செய்தல், 

தரித்திர மடைக்தபோ ,தாதலால், * ஈல்கூர்ச்தும் £ என்,ற உம்மை உயர்வு 
இறப்பு.” —Gar. @. 

அல்லன. என்னும் uadeér uité@mss GP, Seri@uur 
மூன் கல்லா றென்றதனால் பாவக் தொழில்களுக் காயிற்று. ?” --கோ. ௫. 

“அல்லன-- இருட்டு, வஞ்சகம், பொய், கொலை மு,தவியன."' 
—@en. 

*அல்லன--பிறணில் Soop 56, Int Qumgor Igouc gos 
woeor.”” தி. சு. செ. 

ருப்படார்--ஒருமைப்படு என்பதில் மை கெட்டது. ஓத்துச் 
கொள்ளுதல் பொருள்.” ன. பூ. செ. 

* எதிர்மறை விணைஞுற்னு ; உடன்பாட்டில் வரின் ஒருப்பட்டசர் 
என வரும். * தி. சு. செ. 

புலியேறு அறப்பசித்துந் தின்னுவாம் : 
“புலியேறு--ஏ௮-ப௬, எருமை, பன்றி, கவரி, சங்கு, மாண், மரை, 

புல்வாய், சுரா ஆலய இவற்றின் ஆணிற்குப் பொது.” மோ. வே. 

1: ஒருமொழி யொழிசன் ஸினங்கொள் குறித்தே” என்பதற் 
கொப்பப் பெண் புவியையு முணர்த்திற்று ; இஃ அ பால்பகா அஃறிணைப் 
பெயர், 7” சி. yp. 

“புலி பசித்தன்ன மெலிவிலுள்ளத் அசனுடையாளர். (புறம், ௧௯௦).”” 
--௨, வே. சா. 

பைங்கட் புனத்த பைங்கூழ் : 
“பைங்கண் என்பதில் பசுமை ஈரத்தையும், பைங்கூழ் என்பதில் 

பசுமை பாகஞ் செய்யாமையையும் உணர்த்தின." 
கோ. இ. 

இது எடுத்துக்காட்டுவமையணி. இவ்வுவமை * புலி படித்தாலும் 
புல்லைத் இன்னாது * என்னும் பழமொழிப,த்றி வக்,௫.௮.”*
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இச்செய்யுள் தனித் தமிழ்ச் செய்யுளாம். 

Those, who have persisted in the course of 

the path of virtue, though in poverty, will not consent 

to do evil; the spotted red-eyed tiger, though raven- 
ous with hunger, will not feed on the growing crop in 

the green meadow. மம. 5. 

Those who have stood in the paths of virtue wil] 

not condescend to do evil acts, although suffering from 

poverty. The many-spotted tiger, although pinched by 
hunger, will not feed on the green grass growing in the 

meadow. டு, நர. 

Those who have persistently stood in the path of 
virtue, will not stoop to do evileven in poverty. The 

many-striped, red-eyed tiger, ravenous with hunger, 

will not feed on the crop of the green meadows, 
—T. B. K.
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wee கூடாத செல்வம் 

குலம்விற்றுக் கொள்ளும் வெறுக்கையும் வாய்மை 

கலம்விற்றுக் கொள்ளுக் Bway தவம்விற் ag 
கூனோம்பும் வாழ்வு முரிமைவிற் ௮ண்பதாஉம் 
தானேம்பிக் காத்த றலை. 

1 குலம் - (தனது) குலத்தை, விற்று - முழுமையும் 
விட்டு, கொள்ளும் - (இதனால் தேடிக்) கொள்ளும், வெறுக்கை 

யும் - பொருளும், வாய்மை - உண்மை (யாகிய), ஈலம் - சன் 
மையை, விற்று - முற்றும் விட்டு, கொள்ளும் - அதனால் பெறும், 
Bway - பொருளும், தவம் - தவவொழுக்கத்தை, விற்று - கை 
விட்டு, ஊன் - உடலை, ஐம்பும் - பாதுகாக்கும், வாழ்வும் - வாழ்க் 
கையும், உரிமை - தன்னுரிமையை, விற்று - விலைப்படுத்தி, உண் 
ப.தூஉம் - வயிறு கிறைப்பதும், தான் - ஒருவன், ஓம்பிக்காத்தல் 
- (மறக்தும் இவை தன்னை யணுகரதபடி. விலக்இப்) பாதுகாத்து 
வருவதே, தலை - தலையாய அறமாகும், 

2. தான். குலம் விற்றுக்கொள்ளும் வெறுக்கையும், வாய்மை 
கலம் விற்றுக் கொள்ளும் திருவும், தவம் விற்று ஊனோம்பும் வாழ்வும் 
உரிமைவிற் நுண்ப.தாஉம் ஓம்பிக் காத்தல் தலை. 

8. அறத்தாற்றாற் போருளீட்டூவதே சிறந்ததாம். 

4. “தன்றே தரினு ஈடுவிகக்தா மாக்க,ச்தை 
யன்றே யொழிய விடல். "” தள். 

குற்ற மிலளுய்ச் குடி.செய்து வாழ்வாணைச் 
சுற்றமாச் FHM PvE.” ததன். 

அல்ல. செய்வார் அரும்பொரு ளாக்க,த்தை 
ரல்லஅ செய்வார் ஈயப்பவோ-ஒல்லொவிரீர் 
பாய்வதே போலும் துறஹைவகேள் Bucr 
ஆவதே போன்்௮ கெடும்.” பழமொழி. 

5. *வெனுக்கையையும் இருவையும் வாழ்வையும் உண்பதையும் 
ம்பிக் காத்தல் தலை. வமைகிலை அடையினும் குலம் மூ.தவியவற்றைப் 
பா.துகாச்கல் வேண்டும். ”” ௨. வே. சா. 

“வறுமையுற்ற விடத்துச் தன் குலத்திற் பிறக்,தா னல்லானுக்குப் 
பொருள்வேண்டி. மகட்கொடை நேர்க்தும், மன்றிற் பொய்க்கரி கூறியும், 
சான் செய்த சவப்பயனைப் பி.நருக்கு,த் தச்சஞ் செய்தும், ௮ரசசா.ற் றன. 
குடிப் பிறர்தோருக்குக் கொடுத்த உரிமையை விற்றும் வாழ்தல் சடைப் 
பட்ட தொழிலாதலால் அதனை நினையா தொழியவேண்டும் என்பார்
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£ தாஜேம்பிக் காத்தல் * எனவும், அவ்வாறு கினையா தொழி,தலே எல்லா 
அறச் செய்கைகட்குர் ,தலையான அம் என்பார் * தலை ' எனவும் கூறினார்."” 

தி. சு. செ. 

உயிர்க் கொலை புரிதல், உண்ணு முணவு மாருட்டஞ் செய்தல், 

அயிர்ப்பிலா ஈண்பர்மாட்டும் ஐ,தரக் குய்யஞ்செய்தல், பயிர்ப்பு மிக்குற 
நல்லோமைப் பழி.ச்கல், பொய்க்கரி யசை,த்தல், செயிர்ப்பில் ஆலய,த்திடச் 
"தஞ் சென்று பட்டிமை யியற்றல், இவை முதற் பலவும் மாந்தர் இயற்தி 
காள் கழியா கிற்பர் அவையெலாம் பொருள் கிமித்சமாகும். '* 

_-தசேலோபாக்கியானம். 

குலம் விற்றுக்கோள்ளும் வெறுக்கையும் : 

குலத்திற் குரிய ஒழுக்கம் இன்சொல், பணிவு மு,சவிய செயல்களைச் 
'இரவிய நிமி.த்,.தம் கைவிடுதல். "” ௮. த. 

“பொருள் வேண்டிக் குலத்திற்குரிய ஒழுக்கம் பெருமை ம,சலிய 
வைகளை விட்டு வேறோர் இழிகுலப் ப.ற்றுடைத்தாதல். '” இள. 

“பொருளுக் காசைப்பட்டுத் தன்னின் இழிகுலத்காரோடு சம்பர்கஞ் 
செய்தல்."” கோ. ஓ. 

மண் பெண் பொன் என்ற மூன்றில் யாதகொன்றையோ இரண்: 
டையோ அன்றி மூன்றையுமோ ௧௬.௫௮), ஒருவன் தான் பிறந்த குலக்இற்குப் 
பழியெய்துமா௮ு தானே குலம் விட்டுக் குலம் மானதலும், அன்றி மகட் 
கொடை கேர்தலும் கூடாதென்பது பெறப்பட்ட௮. 

“வெறுக்கை-பொருளுடையார்க். செப்போதும் உயிர்ப்பயமே 
யாகையால் அறிஞர் அதனை வெ.௮றப்பர் எனும் காரணம் பற்றிப் பொரு 
ளுக்கு வெறுக்கை என்ற பெயர். '* ப இன, 

“பொருவ பர். மெல்லாம் புணர்,த்இடுர் செய்வ சர் 
யொருவமே விட்டு நிற்கு முறக்கமு மிறச்சச் செய்யுங் 
soda. yess மின்ன சரிசுகண் டகனா லன்றோ 
விருகில,த் இடைவெ றுக்கை யெண்மஞர் புலமை சான்றோர். '” 

_-தசேலோபாக்கியானம். 

வாய்மை நலம் விற்றுக் கொள்ளுந் திருவும் : 

“பொருளுக்காகப் பொய்ச் சாட்டி மு.சலிய சொல்லல்.” --கோ. கு. 

“பொய் மொழி கூறல், பொய்ச்சான்௮ு கூ௮,கல் முசலியவைகளை ச் 
'இரவிய நிமித்தம் செய்தல்."” ௮. த. 

தவக் விற்றங்கு ஊனேம்பும் வாழ்வும் : 
தவம் விற்றல்-பொருள் வேண்டிக் கூடாவொழுக்கம், மை, களவு 

முதலிய கற்றவத்திற் கேலாகன செய்தல்.” ஒள.



224 . £ீ.திகெறிவிளச்கம் 

“தவம் விற்றலாவத பிறர்க்காக,ச் சவஞ்செய்தல். * --ஊ. பு. சே. 

“உடல்வலி குறையாமைக்காக மேற்கொண்ட விர.க,த்தை விடல்."” 
கோ. இ. 

: ஊன் காரியமா உடம்மிற் சாதலால் காரணவாகு பெயர்; 

தவத் தாலாய பயணைத் * தவம் '* எனக் காரியத்தைக் காரணமாக வுப 
சரித்தார். * தி. சு. சே. 

“வாற்வு--செல்வம் ; ௮௯ வாழ்தற்குக் காரணமாதல் பற்றி வாழ் 
வெனப்பட்டது.  *வாழ்வெனு மையல் விட்டு வறுமையாஞ் சிறுமை 
சப்பி” என்னுஞ் சித்தியாரினும் * வாழ் வென்பது இப்பொருட்டாத 
oss.” அ. த. 

கூடா வொழுக்கம், இமை, களவு போன்றவையே யன்றி, தவ வலி 
மையால் ஏவல் விடுதல், இரும்பு இன்னல், பாம்பு இன்னல், நீர்மேல் மித் 
தல், கில,க்துட் பொதிதல்போன்.ற கண்கட்டு வித்சைகள் காட்டிப் பொரு 
எீட்டுவதும் சவமுடையார்க் க ரமன்னு என்பதம், ,கான் தப௫ியாக இருச்.௮, 
பொதுமக்கள் அதுகருதி நல்கும் சன்கொடைப் பொருளைப் பெற்றுத் 
தன் உற்றார் உறவினசைத் அய்க்கவிுவ,௮ம் ௮,றமன்து என்பதும் இதனாற் 
குறிக்சப்பட்டன. 

  

  

 ஐங்கு--அசை."” 

உரிமை விற்று உண்பதூஉம் : 

“ உரிமை விற்றலாவஅ--வறுமை நீங்குதற்காகத் தன் வமிசத்துக் 

குரிய சுதக்.தர,த்தை ஒருவர் வசமாக்இப் பொருள் பெ.ற்௮ுண்ணல். '' 
கோ. இ. 

“உரிமை விற்றலாவஅ பிறர்க்கு அடிமைப்படல்."” --ஊ. பு. சே. 

 இரலிய நிமித்தம் பிறணுக் கடிமையாடத் ,தன் வசமிழம்.து கிற்.தல்."” 
௮. க. 

“ உண்பதாஉம்--௮அளபெடை இன்னிசை யளபெடை. உகரம் 

ஊகாரமா யளபெழலே இன்னிசை யளபெடை எனக் குழஜுவார்க்குக் 

“கடா அயிணுஞ் சான்றவர் சொல்லார்” என்பதைக் காட்டி. மறக்க. '" 
கோ. இ. 

உலகம் போற்றும் கடவுள் இருக்குமாரராகய இயேசு இறித்.அவிற்குச் 

டனாயிருக்கும் ஒப்பற்ற உரிமையை முப்பது வெள்ளிகளுக்காக வித்து 
அப்பெரியாரை பஸ்கா பண்டிகையன்று பிரகான ஆரிரியருக்கும் வே,ச 

பாசகளுக்குங் சாட்டிக்கொடுத்தான் யூதாஸ் காரியோத்து என்பது விவிவிய 

நூலிற் காணப்படும் எடுச்அக் காட்டாகும். 

ஒம்பிக்காத்தல் : 

முன் ௫௫-ஆம். செய்யுளில் “* பரிந்தோம்பிக் காப்பவே ”? என்பதற் 
. குரைத்த உரையை கோக்குக.
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The riches gotten by selling the privileges of descent; 

the prosperity acquired by selling the benefit of truth 5 

the ease that pampers the body at the expense of 

religious duties; and the subsistence derived from 

selling the ties of friendship and kindred; to beware 

of all these is chief excellence. —H. Ss. 

The greatest of virtues is to avoid the wealth 

flowing from selling one’s birth and rank and talents ; 

to abstain from cherishing the body to the detriment 

of religious penance. —c. M. 

The greatest of virtues is to avoid the riches 

arising from selling the privileges of one’s lineage ; the 

prosperity flowing from selling the benefit of truth; the 

ease that pampers the body at the expense of 

religious duties; and the subsistence derived from 

selling one’s inheritance. —S. W. 

Riches got by sale of birth-right, a fortune acquired 

by sacrifice of truth, the pampered ease of the body at 

the expense of the religious austerity and the livelihood 

eked out by selling one’s inheritance ; the avoidance of 

all these is the crown of all virtue. —T. B. 16. 

29
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௬௯. வஞ்சித்துக்கோண்ட உடைமை 

இடைதெரிச் தச்சுறுத்து வஞ்சிக் தெளியார் 

உடைமைகொண் டேமாப்பார் செல்வம்-மடகல்லார் 

பொம்மன் முலைபோரற் பருத்திடினு மற்றவர் 

அுண்ணிடைபோற் றேறய்க்து விடும். 

1, இடை- காலத்தின் வாய்ப்பு, தெரிந்து - அறிந்து, அச் 

௬றுத்து - அச்சங்காட்டியும், வஞ்சித். - ஏமாந்றியும், எளியார் 
“. (தம்மில்) எனியவர்களுடை ய, உடைமை - பொருள்களை, 
கொண்டு - கவர்க் த, ஏமாப்பார் - இறுமாக்திருப்பவர்கள து, 

செல்வம் - பொருள், மடகல்லார் - இளமகளிரின், பொம்மல் - 
பூரித்த, முலைபோல் - முலையினைப்போபோன்று, பருத்திடினும் - பருத் 
BE காட்டினாலும், மற்னு அவர் - அம்மகனிர௮, நுண்ணிடை 
போல் - சிற்றிடைபோல், தேய்க்வுவிடும் - (ப்போதே) தேய் 
amb, 

  

  

2. எளியார் உடைமை இடைதெரிகது அச்சுனுத்து. வஞ்சித்துக் 
கொண்டு ஏமாப்பார் செல்வம், மடகல்லார் பொம்மன் முலையோற் பருத் 
திடினும் அவர் நுண்ணிடைபோல் தேய்ந்து விடம். 

8. அறத்தாற்றின் ஈட்டாத சேல்வம் விரைந்து தேய்ந்து 
போம். 

4. “களவினா லாகிய வாக்க மளவிறக் 
(தாவது போலச் கெடும்.” தறஸ் 
**நடுவின்றி ஈன்பொருள் வெஃூம் குடிபொன்றிக் 
கு.ற்.றமு மாங்கே தரும். ”” — spor. 

1 அறனுக்கம் வேண்டாதா னென்பான் பிறனாக்கம் 
பேணா அழுக்கனுப் பான்." அவதன 
“மடங்இப் ப௫ிப்பினும் மாஸண்படை யாளர் 

  Ogre HOS பிஐருடைமை மேலார்."! _- பழமொமி. 
5,  *எனியாரை வஞ்டச்.௮.் கவர்ச்ச இரவியம், வளர்வ போலக் 

காணப்படினும், விரைவில் அழிர்து விடும்.” ௮ த. 
பெண்களின் பருத்த முலையையும் 9௮. தத இடையையும் முறையே 

செல்வ வளர்ச்சிக்கும், அறிவுக்கும் ஒப்பிட்டுக் காட்டிய ஆசிரியர் நுண் 
ணறிஒ வியக்கத் தக்கு. 

இடைதெரிந்து ௮சீசுறுத்து வஞ்சித்து : 
“இடை தெரிந்து--இடம் அறிந்து * என்ன பொருள் கொண்டார் 

கோ. இராசகோபால பிள்ளை.
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& Qs ot Canta p சமயம் ; இடை-சமயம் ; * உடையோர் 
போல விடையின்று GHB.” (4pib-@#).” ௨. வே. சா. 

அச்சுறுத்து--“அஞ்சு௮ ச?” எனப் பாடங்கொண்ட.னர் கோ. இராச 

கோபால பிள்ளையும், காத்சிபுரம் சபாபதி முதலியாரும். 

அச்சுறுத்தி எனப் பாடங்கொண்டார். ௮. குமாரசாமிப் புலவர். 

& g¢a— அஞ்ச? எனும் மென்றொடர் வன்றொடராய் விகாரப் 
பட்டு வக்,த தொழிற்பெயர்.” இன. 

எளியார் உடைமைகொண் டேமாப்பர் : 

*ஏமாப்பர்--௪:இர்சால வினைமு.ம் அப்பெயர் ; ஏமா, பகுத......ஏமம் 
என்னும் பெயர்ச்சொல் ஈ௮. தொக்கு ஆ என்னும் வினைப் பகுதியோடு 
கூடி தர் பகுதியாய் கின்,ற.௮.” தி. சு. செ. 

* ஏமாப்பர்--பலர்பாற் படர்க்கை எதிர்கால விணைப்பெயர், களிப் 
புணர்க்தும் ஏமம் என்பது பண்புப் பெயர்."” கோ. இ. 

ஈ ஏமாப்பர்--ஏமம்-டயாப்பர்.ஏமாப்பர் என விகாரப்பட்டு கின்றது. 
ஏமாப்பர் - களிப்பர் எனலுமாம்." —@ar. 

ஏமாப்பர்-.தலையெடுப்புக் கொள்பவர்; தலையெடுப்புச் கொள்ள 
லாவ சொற் செயல்களிலும் உடை ஈடைகளிலும் யாரினும் மேலாகச் 

'சம்மைக் காட்டுதல். ஏமாப்ப சென்பத.ற்குச் களிப்பவசென உரைப்பாரு 
முளர்,” அ. த. 

“ ஏமாப்பர் - இன்புறவா£து ; எமாத்தல் - இன்புற,தல், * காமர் 
கெஞ்ச மேமாக் துவப்ப”” (புறம்-௧௬௮).?” --௨, வே. சர, 

மடநல்லார் பொம்மன் ழலைபோறீ பருத்திடினும் : 

* மடமை - பெண்கள் குணத்துள் ஒன்று, ௮. கால அறியாமை.” 
தி. சு. செ. 

எ அறியாமைப் பொருளாகிய மடம் என்னும் பண்புப் பெயர் 
சாசணமா௫ய இளமைக் காயிற்து.”” —Ger. @ 

பொம்மல்--பொருமிய,  பொலிவாகய, பொலிவுற்ற என்றும் 
பொருள் கூ௮வர். 

: முதற்கண் பெருகுவதுபோற் ஜோன்றினும் பின் அழிக்துவிடு 
மென்றபடி. 

ஈ அழக்கொண்ட வெல்லா மழப்போ மிழப்பினும் 
பிற்பயச்கு ஈற்பா லவை.””--(குறள்.) --௨, வே. சா. 

இ. தணிததமிழ்ச்செய்யுள்..
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The wealth of those, who exult in having gotten 

the possessions of the poor, by watching an opportunity 

to terrily and deceive them; though it increase like the 

swelling bosom of beautiful women, will quickly 

diminish like their slender waist. —H. உ, 

The wealth of those who availing themselves of 

the weakness of the poor, dispossess them of their 

property by threats and deceit, although it may for a 

time swell like the blooming breast.of a maiden, will in 

the end melt away like their attenuated waist. —C. M, 

Those who amass wealth by deceiving or terrify- 

ing the weak at a convenient time and exult in such 

possession, will find it reduced like the slender waist of 

a beautiful woman though big as the swelling bosom. 
—T. B. K.
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௬௪. பரவா 

பெற்ற எறுகப் பெறாத பெரிதுள்ளுஞ் 

இற்றுயிர்க் காக்க மரிதம்மா--மு.ற்லும் 

வரவர வாய்மடுத்து வல்விராய் மாய 

எரிதழன் மாயா திரா. 

1. பெற்ற - தன்னுற் பெறப்பட்ட பொருள்களெல்லாம், 
(அற்பமென்னு அவற்றைப் பேணிக் கொள்ளாமழ் செலவு செ.ப் 
ப்பட்டு), சக - மிகச் சிறிதாகக் குறைக்துபோக, பெறாத - 
பெறப்படாதனவாய பொருள், பெரிது - பெரிய தென்.௮, உள் 
ளும் - அதனையே கினைக்று.... ஏங்கும், இற்அயிர்க்கு - Gwe 
வாழ்கான்களை யுடைய உயிருக்கு, அக்கம் - மேண்மே௮வருக் 
தன்மை, அரினு - உண்டாகாது; முற்றும் - முழுமையும், வரவர 
- வருக்தோறும், வாய்மடுத்.து - கன் வாயினுள் ளடக்க, வல் 
விராய் - வலிய விறகுகள், மாய - எரிக்தொழிய, எரிதழல் - எரி 
இன்ற யும், மாயா இரா - அழியாது கிற்பஇில்லை. (அஜித்தே 
போகும். 

2. வல்விராய் வரவர முற்றும் வாய்மடுத்து மாய, மாயாதிரா 
எரிதழல் ; பெற்ற சிறுகப் பெருக பெரிதுள்ஷம் சித்துமிர்க்கு ஆகம் 

அரிது. 

5. பெற்றதே கோண்வேத்தல் ஆக்க நெறியாம். 

4. “வேண்டாமை யன்ன ௨ 
யாண்டு மஃதொப்ப இல்.!” 

  

ச்செல்வம் ஈண்டிஃல்லை 

  

குறள் 

 கொண்டொழுகு மூஸ் றற் குகவாப் ப௪,த்தோற்றம் 

பண்டொழு9 வத்த வளமை,க்தம்--குண்டஅ. 

கும்பியிலுக் இச்சென் றெறிதலால் தன்னாசை 

அம்பாயள் புக்கு விடும்.'” _பமமோமி. 

1 செல்வ மென்பது ௪ர்ைதபி னிறைவே 
waar ஈல்குர வவாலெனப் படுமே.” 

. _சிதம்பரழம்மணிக்கோவை. 

“ பூசைக் கெலியரிக்குப் பொம்ம லுடற்களிரா 
லாசைக் களவதனச் தற்றறிஞ-- ரீச 

னளிச் ததா னெஞ்சந் இருத்தி யதனுள்ள த் 
சளிப்பரா வின்ப வளம்.” 

௪. வை. தா. பதிப்பித் கண்ட மேற்கோள். 

5. * தழல் அழிசல்போலப் பற்றுள்ள னொருவன், அதனோ தானும் 
அழிவ னென்றபடி. தான் பெற் றவ.ற்றையே பெரியனவாகக் கருதிச்
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சை கிறைவைப் பெருமல் பெற்றவை றியவாசவும் பெறா சன பெரிய 
வாகவும் எண்ணி ஏங்குவானுக்கு என்னம் ஆக்கமில்லை யென்ப. 5559. 

2௨. வே. சா. 

“கிடைத்து விராய்போ.தும் என்றமையாக இ, மேலும்மேலும் எரிக்க 
முயலு கலால், அவ்விரா யழியத் தானும் அறிதலின், * இடைக்கு செல்லம் 
போதும் £ என்றமையாறு மேலும் 0 மேலுல் கருது. கலால் அச்செல்வ wuss 

stIQpd 9d WIL SE Oar Po voSeibs sai wawhuimis Beir 
ஐது. இதனாற் பெற்ற செல்வம் போதும் என்று w@proZarsin Dd 
என்பது எஞ்சி நிற்றவிற் குறிப்பெச்சம்.” தி. சு. சே. 

தயான தன்னிடத்தில் விறகு வருக்சோற௮ம் அதையெல்லாம் 
எரித்த, அவ்விறகு மாண்டால் காணும் மாளன்வதுபோல, பொருள் இடைக் 
கக் இடைக்க அவற்றை யெல்லாம் அற்பமாக கிணைத்து அதிருப்இப் 
படுறைவனுக்குச் செல்வத்தால் வரும் ௪௪ம் சாசமாகும் என்ப. கரு.க்அ."? 

--ஊ, பு. செ. 

& விறகு போடப்போடத் தீயும் அவற்றைப் பற்றிச் கொழுக்து விட் 
டெரியும்; மேல் விறஇல்லையேல் எரிர்த விறல் சங்லயெ இ அப்படியே 
நிற்காது சிறிது நேரத்தில் அவிக் போகும் ; மேலும் மேலும் விறகுக் 
காசைப்படுச் தி, விறகு இடைக்காவிடில் இடைக்ச விறகை எரித்த மட்டி 
லேணும் வெகுசேசம். சிற்தாமல் அவிச்துபோவது போல், கிடைத்த 
பொருளை wags ம௫ழாமல் மேன்மேலும் பொருளுக்கு ஆசைப் படுவார் 
இடைத்த பொருளின் பயனையும் அடையமாட்டார் என விளங்குக0௮. 
“போதுமென்ற மனமே பொன்செய் மருக்து' எனும் பழமொழி இங்கு 
Cnnde pure.” இள. 

பெற்ற சிறுகப் பெறத பெரிதுள்ளும் சிற்றுயிர்க்கு: 
“பெற்ற பெருச, இரண்டும் வினையாவணையும் பெயர்."”--ஊ. பு. செ. 

“சிறுக--செயவென் வாய்பாட்டு வினையெச்சம், இங்கு உள்ளும் 
என்னும் விணைக்கு உரியாய் கின்றது; இ௮றகு.-பகுகி.”  —aen. y. CF 

இது நிகழாகிற்க இத கிகழ்ர்,தசென்னும் டொருட்டாய் சிகழ்காலங் 
சாட்டி, கின்ற செய என்னும் வாய்பாட்டு வினையெச்சம்.”     த. 

“பெரிது--பெரிது என்றதனால் * பெறாதது? எனக் கொள்ளப் 
பட்டத.” த. சு. செ. 

“ சிற்றுமிர்க்கு--அற்ப அறிவடைய ஒயிர்க்கு ” என்று பொருளுரைத் 
தார் அ. குமாசசாமிட்ட புலவர். 

௭ அடையாசமூன். பெருமை யுள்ளனவாகக் கருதிய பொருள்களை 
அடைக்தபின் சுமை யுள்ளனவாக இவன் கர .ஐ;கலால் இவன் கருத்தை 

அப்பொருள்களின் மேல் ஏற்றிப் * பெற்ற சிறுக! என்னும், இவ்வா! 
கரு.அம் இழிவுகோக்ச் * இற்துயிர்! என்றும் கூறினர்.” கோ. ௫.
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aida ofpiur—gésbd Csdan cerns, செல்வச்சா ஓண் 
இன்பம் என்னும், (,தான் இயற்கையாகவே பெற்றிருக்கும்) 
'காலான பயன் என்றும் பொருளுரை த.தாரு மூளர். 

    

அம்மா--வியப்பிடைச் சொல். 

முற்றும் வரவா வாய்மடூத்து : 

“வரய்மடுத்த இலக்கணை. மடுத்சல்- உண்ணல், இதன் மூசனிலை 
யடியாக மடை என்னும் பெயர் சோற்றுக்கு வழங்கும். உண்ணப்படுவ 
தென்பது பொருள்." கோ. 6. 

இத தனிச்,தமிழ்ச் செய்யுள். 

How impossible is it for mortals to prosper, 
who making little of what they have gotten, think 
much of what they have not: the wild fire, which 

devours everything asit comes, cannot but die away, 
as the fuel is consumed- —H. 8. 

That short-lived mortals, who underrate the value 
of what they have, but overrate the value of what they 
shave net, should enjoy happiness is impossible. The 
blazing conflagration becomes extinct after burning all 
the fuel in its scope. —C. M. 

Making little of what they have and thinking 

much of what they have not, how shall mortals 

prosper? The wild fire that devours everything in its 

course, dies away when all the fuel has been consumed. 
—T. B. K.
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௬௫. அறத்தாற்றிற் பொருளீட்டல் 

தத்த நிலைக்குங் குடிமைக்குக் தப்பாமே 

ஒத்த கடப்பாட்டிற் ரூளான் றி--எய்த்து 

ம.றங்கடையிற் செல்லார் பிறன்பொருளும் லெஃகார் 

புறங்கடைய தாகும் பொருள். 

1. தத்தம்-ஹவ்வொருவரும் தமக்சூரிய, கிலைக்ளும் - சிலைமை 
யிலும், குடி.மைக்கும் - குடி.யினியல்பி.லம், தப்பாம - ஏறுதல் 

குறைதலின்று, ஓத்த - இயைந்த, கடப்பாட்டில் - முறையில், 
தாள் - முயற்சு, ஊன்றி - (அசைவின் கிர்) செய்.ம, எய்த்தும் - 
(ஊழ்வினையால் அக்கிலை) தளர்வற கேரினம், அறல்கடையில் - 
பரவ நெறியில், செல்லார் - செல்லாம், பிறன் - பிமனுடைய, 

பொருள் - உடைமையை, வெஃகார் - விரும்பானம். இருக்கு 
முயல்வாசாயின், புறங்கடைய/௮: - (அவருடைய) தலைவாயிலிலே; 
ஆகும் - தானாகவே வச்து சேரும் இயல்பினதாகும், பொருள் - 

பொருட் செல்வம். 

2. கொண்டு கூட்டு வேண்டிழ்.நிலது. 

8. நல்லாற்றின் முயன்று பொருளீட்டலே சிறந்ததாம். 

4. மேல் ௬௧ முதல் ௬௪ வரையுள்ள செய்யுட்களுக்குக் காட்டிய 
மேற்கோள்களை நோக்குக. 

5... 4 அறங்கடையித் செல்லாசாய்ப் பிறன்பொருளும் வெஃகாச.௯. 

  

‘pais an ஒள்ளதாகும் பொருள். ** ஆச்சு ம.தர்விஞய்ச் செல்லு 
மசைவிலா, ஊச்ச  மூடையானுழை " (குறள்) என்ப இதனோடு 
ஒருவா ஒப்புமை யுடைய த. 7” ௨. வே. சா. 

தன் குல வொழுச்சக்இற்கு மாறான இச் செயல் புரிதல் பாவமாகை 
யால் அறங்கடையிற் செல்லலாகா தென்றும், பிறன்பொருள் விரும்பில் 
தன். பொருளுல் ' கேடுஅமாகையால் பிறன் பொருளும் வெஃகலாகா 
தென்௮அம் கூறினார்.  இவ்வாது குல வொழுக்கங் குன்றாமலும் பிறன் 
பொருள்மேல் ஆசை வையாமலும் ,சம் மூயத்பொல் பொருள் தேடவார்ச்கு 
அவர் அறகெறி சண்டு அகம௫ழ்ச்? கொள்ளும் அறச் கடவள் அன்னார் 
புறங்கடையிற் சக்கரம் பொருள் குவிப்பார் என ஈன்னெறியில் மூயற்ி 
யால் பொருளீட்டும் பெருமையை ஆரியர் புகழ்க் தனர்.” இள, 

   

தத்த நிலைக்கும் குடிமைக்குந் தப்பாமே : 

1 நீலையாவன, தம் மிட.த்தே கிற்ரலுடையனவாகிய பொருள், வலி; 
ஆண்மை, இணை முதலியன.” ௮. த.
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« Bev . erqem £ Bair BRevanw. ” தி. சு. செ. 

. *குடிமை--சமது குடியிதுள்ளாசால் ஆசரிச்சப்பட்டு வர்.க இயல் 
பகன். ?? ௮. த. 

“குடிமை - குடிப்பிறப்பு. "" -ஊ. பு. செ. 

“குடிமை . குடிப்பிறப்பி னொழுச்கம்.” தி. சு. செ. 

“தப்பாமே. சப்புதல் : கிலைக்குங் முடிமைக்கு மூரிய அளவினின்று 
பெருக்கமூஞ் எருக்க முமாதல்,"* ௮. த. 

ஓத்த கடப்பாட்டில் தாளுன்றி : 
** கடப்பாடு--கடச்சல் கடத் தலாகையால், கட என்கற பகுதி பாடு 

என்றெ தொழிற்பெயர் விகுதி கொண்ட தென்னலாம் ; ஈடக்கை என்பது 
பொருள்.” _-ஊ. யு. செ. 

“*சடப்பாடாவ.து தவிராது செயற்பாலனவாகிய கடமையாயுள்ள ௮; 
பரிமேலழகர் கடப்பாடு - ஒப்புரவு என்றும், ஒப்பு ரவாவ.ஐ உலக ஈடையினை 
அதிக்.து செய்சல் என்ஐங் கூனுவர். வே௮ சிலர் உல௫யல் என்றும், முறை . 
என்அங் கூ.௮வர். கிலைச் கொத்த கடப்பாடாவ அ தம்பாலுள்ள பொருள் 
ஆண்மை முதலிய நிலைக் கேற்பச் செயற்பாலனவ.ற்றைச் செய்சல், குடி. 
மைக் கொச்சு கடப்பாடாவ.து தமது முன்னோர் ஈடந்ச வசம்பிசவான 
செய.ற்பாலனவற்றைச் செய்தல், 7” ௮. த. 

“தான். ஊன்றி என்பதற்கும் காலை அழுந்த வைத்து எனவும் 
பொருள் கூறலாம். அது. இலக்கணையால் முயற்சியை யுணர்த்தும். '* 

— ear. yy. Ge. 

“தாளஞூன்றி - முயன்று என்னும் பொருட்டாதலால் காளூன்னு பகுத. 
“தாள்? என்னும் பெயர்ச் சொல் * ஊன்னு ? என்னும் விணைப்பகுஇியோடு, 
கூடி யொருசொற் றன்மைப்பட்டு நின்ற. ** தி.சு.சே. 

எய்த்தும் அறங்கடையிற் செல்லார் : 
எய்த்தும் என்பதற்கு மறந்தும் என்று பொருள் கொண்டார் 

தி. சுப்பராயசீ செட்டியார். 

 துறங்கடை--தருமத்திற்குப் புறம்பானது பாவம். அறக்கடை 
அறங்கடை யென மெலிர்,க.து."” ன. பு. செ. 

இறத்தினணின்று நிக்சப்பட்டசாதலால் பரவம் ௮றக்கடை யெனப் 
பட்டது.” கோ. ஓ. 

நரடறியப் பட்ட பெருஞ்செல்வர் ஈல்கூர்க் அ. 
வாடிய கால.க்.தும் வட்குபவோ-- வாடி. 
ad igs Armas DACs Me sd 
புவித்தலையை wmiCwrb5 oe.” 
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என்னும் பழமொழிச் செய்யளையும், 
“எனம யில்லிருக் இன்றி விளியினு 
மானம் ,தலைவருவ செய்பவோ--பாணை 
வரிமுகம் புண்படுக்கும் வள்ளூர் நோன்றா 
ளரிமா மதுகை யவர்." 

என்ற நாலடி.ச் செய்யளையும் ஒப்பு நோக்குக. 
பிறன் பொருளுக் வெஃகார் : 

அஃகாமை செல்வச்திற் யொதெனின் வெஃகாமை 
வேண்டும் பிறன்கைப் பொருள். '” தள். 

புமங்கடையதாகம் பொருள் : 
“பொருள் அவசவர் வேண்டுல் காலத்த எிர்பார்,க்.து.ல் காக்கு 

மென்பார் “ புறங்கடைய தாகும் பொருள் * என்றார்.” —Gar. @. 

To such as du not fail of what is due to their 
respective station and lineage, exert themselves in their 
proper calling, and though in difficulties, neither trans- 
gress the bounds of virtue, nor covet their neighbour’s 
wealth ; riches will flow to their very gates. —aH. 8. 

Abundant wealth will be stable only with those 
who toil on straight in the paths of virtue, and in spite 
of pains and privations, acquire riches by means 
worthy of their birth and station, indulge not in sin, 
and covet not another’s property. --C. M. 

Riches flow to the very gates of those who never 
swerve from the duties of their station and lineage, 
who exert themselves in doing their duty of being uni- 
versally beneficent and who even in difficulties trans- 
gress not the bounds of virtue, nor covet their neigh- 
bour’s wealth. —T. B. ம. 
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௬௬. செல்வ வகை 

பொதுமகளே 3போல்வ தலையாயார் செல்வம் 
குலமகளே 3/ஊயயோர் செல்வம் — கலனழிக், 

கைம்மையார் பெண்மை தலம்போற் சடையாயார் 

செல்வம் பயப் படுவ இல். 

   

். பொதுமகளே போல்வ- பொழுமகளின் இன்ப நலம் 
போல்வதாஞம், . தலையாயார்.. - மேலோர். (கைப்பம்ட), 
செல்வம் - பொருள் 7 குலமகனே (போல்ல) - (கற்புடைய) சூல 
மகாரின் இன்ப நலத்தைப் போல்வதாகும், வனையோர் - இடை 
யாயினார் (கைப்பட்ட), செல்வம் - பொருள்; கலன் - தாலி, 
அழித்த - இழக்த, கைம்மையார் - கைம்பெண்களின், பெண்மை 
சலம் (ஸு - பெண்ணின்பத்தையே, போலும் - போண்ற, கடை 
யாயார் - இழ்மக்கள் (கைப்பட்ட), செல்வம் - பொருள், பயண் 
படுவ - (யார்க்கும்) பயன்படுவது என்பது, இல் - இல்லை. 

9. தலையாயார் ரெல்வம் பொதுமகளே  போல்வ) ஏனையோர் 
செல்வம் குலமகளே ; கடையாயார் செல்வம் சலனஜழிக்த கைம்மையார் 
பெண்மை நலம்போற் பயண்படுவ தில். 

3. சேல்வத்தினாலாய பயன் அது சேர்ந்தாரின் தன்மை 
யையே போறுத்ததாகும். 

1. * ஊருகணி கீர்கிறைர் தற்றே லககாம். 
பேசறி வாளன் நிரு?” குறள். 
பயன்மச முள்ளுார்ப் பழுத்கற்றா,ம் செல்வ 

கடனுடை யான்கட் படின்.” தவன். 

  

  

    

“ வைத்தான்வாய் சான்ற பெரும்பொரு எ 4௮. ண்ணான். 
செத்தான் செயக்கிடம்.த இல்." அன 

வழங்கலும் அய்த்கலும் தேற்றா தான் பெற்ற 
முழங்கு மூரசுடைச் செல்வம். கழங்களுவி 
வேய்முற்றி முத்துஇரும் வெற்ப ! அதுவன்றோ 
காய்பெழ்,௰ற செங்கம் பழம்.'” -பமமொழ். 

5, “இன முதல் எகையின் ப்பம் கூறப்படும்.” —p. Geren 
: ஏகாரத்தைப் பெண்மை நலம் என்ப,கனேோடும், கலம் என்பதைக் 

குலமகள் பொனுமகள் என்பவற்றோடும், 2போல்ல என்பதைக் குலமகள் 

  

வன்ப.குஞோடுல் கூட்டிப் பொருளுரைக்க,! கோ. ௫. 
“செல்வர் பலவகை இயஃபினசா யிருப்பினும் பலர்க்கும் பயன்படு 

வோரும், தமக்குப் பயன்படுவோரும், யாவர்க்கும். பயன்படு,தவில் 
பிலானம் என மூவகை யியல்பினசா யிருத்தவின் அவர்களை ச் * தலையா 
யார், ஏனையோர், சடையாய-ர் * எனப் பிரித்தும், ௮ச் செல்லம் பயன்
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LO SHO OwsGid,  இன்மைக்கும் காண்டலளவையாக அவற்றைப் 
பொதுமகள், குலமகள், கைம்பெண் இவர்களது ஈலத்இன்மே லேற்றியும் 
செல்லச்.இி னாலாய பயன் கூறினார்.” தி. சு. செ. 

“தாமும் அனுபவித்துப் பிறர்க்குங் கொடுத்தலால் உத்.தமரிடத் 
தள்ள செல்வமே சறச்சு தென்பது கரு.த்௮, மத்திமர் செல்வம் அவர்க்கு 
மா.த்இரமன்றிப் பி.நர்க்கும் பயன்பட.ஈ தென்ப அம், ௮,சமருடைய செல்வம் 
அவர்க்குத்சானும் பயன்படா Oger gi cuore முகத்தாற் பெறப் 

படும். ௮. த. 

பொதுமகளே போல்வ தலையாயார் செல்வம் : 

*போலும்' என்று பாடங் கொண்டாச்."” தி. சுப்பராயச் சேட்டியார். 

“சல்லி அறிவு கேள்வி ஒழுக்க முதலியவற்றால் இறந்தவரானமை 
பற்றி மேலோசைச் * கலையாயார் * என்றார்.” ட கோ. ௫. 

“உத்தமனுக்கும் பொது மகளுக்கும் எவ்வளவு கெருக்கம் இருச் 
குமோ அவ்வளவு கெருச்கம், அவனுக்கும் அவன்பாலுள்ள செல்வத்திற்கும் 
உண்டு என்க. குலமகண், கன் மனைவியைப் போற்றி, அவள்பால் இன் 
பம் அய்,த்தல் போல, உத்.தமரும் கடையாயரும் ஓழிந்;த பிறர் ,சம் பொரு 
ளினைக் காத்த, அதனால் எய்.அம் பயனை த் காமே ஆய்ப்பசென்க. gids 
வேண்டிய சலைவணுக்குப் பயன்படாத கைம்மையார் போல, கடையாயார் 
செல்வம் அவர்பால் தங், உரியார்க்குப் பயன் படாது ஒழியுமென்க.. 

பெண்களுள் குலமகளை உத்தமப் பெண் என்னும், கைம்மை நோன்பு 
கோற்கும் கைம்பெண்ணினை மத்திமப் பெண் என்றும், பொது உடைமை 
யாக இருக்கும் பெண்ணை அ,தமப் மெண் என்னும் கொள்வர் உலூனர்,   

ஈம் ஆ௫ிரியர், அவ்வரிசையில் செல்வம் என்னும் பெண்ணினை கித் 
தாது, அவள் விலைமகள் சன்மையை மேற்கொண்டிருப்பின் அவளை உச்,தமப். 
பெண் என்றும், குலமகளின் அருங்குண த்தைச் கொள்ளுங்கால் ம)ச்திமப் 
பெண் crér pid, சைம்பெண் தன்மையை ஓத்தகாலத்.து ௮,சமப் பெண் 
என்னும் வகுக்கும் அழகு உற்றுகோக்குதற் குரித்தெதன்க.” 

  

சே. சோ. 

குலமகளே ஏனையோர் செல்வம் : 

*தலமகள்--குலத்துக்கு உரிய மகள் அல்லது கற் குலத்தையுடைய 

மகள்.” _ஊ. பு. செ. 

ஈ ஏனையோ ரென்பது தலையாயினோ சொழிர்,த மற்றெவருக்குஞ் 
செல்லுமாயிணும் ஈண்டுக் கடையாயினேரைப் பின்வகுத்தக் கூறின 
மையா னிடையோர்ச்கே கொள்ளப்பட்டது.” சி. வை. தா. 

*கலனமிந்த--முக்கிய ததைப்பற்றி மங்கல சூத்திரத்திற்கு வந்தத.” 
--௨ஊ. ப. சே. 

“கடையாயார்--சல்வி மூ,கவியனவ,ற்ை முயன்௮ பெறாமையால் 
இழிக்தோசானமைபற்றிக் சழோரைக் * கடையாயார் * என்றார்."! 

கோ, ௫. 

இது கியமவுவமை யணி."? கோ. ©.
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The wealth of the eminently generous, is like a 

prostitute ; the wealth of the middling class is like a 

chaste married woman; but the werlth of misers, like 

tlhe charms of unadorned widows, produces no_ benefit. 

The wealth of the great will be useful to all, like 

the woman-hood of a whore; the wealth of men in the 

middling ranks will be serviceable only to the owners, 

like the woman-hood of a chaste wife; whereas the 

wealth of the lowly will be useful to mone, like the 

womrun-hood of a widow. —cC.M. 

The wealth of the generous is as a prostitute avai- 

lable to many, the wealth of the middle class like a 

chaste wife. The wealth of the misers like an unadorn- 

ed widow is of no use to any. —'y. B. K.
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wo. ஈயாதான் செல்வம் 

  

வள்ளன்மை யில்லாகான் செல்வத்தின் மற்றையோன் 

கல்கூரவே போலு ஈனிகல்ல கொண்னணெ 

அருளில னன்பிலன் சகண்ணழறைய னென்று 

பலரா லிகழப் படான். 

1. வள்ளன்மை - ஈகைத்தன்மை, இல்லாதான் - இல்லாத 
ஒருவனுடைய, செல்வத்தின் - செல்வத்தை கோக்க, மற்றை 
யோன் - (ஈகைத்தன்மை படைத்த) ஒருவனுடைய, நல்கூரவே 
போலும் - வறுமையே, நனி - மிகவும், நல்ல - நல்லதாகும்; 

(என்னை ?) கொன்னே - வீணே, அருளிலன் - கருனையற்றவண் 
(என்றோ), அன்பிலன் - அன்பில்லா தவன் (என்மோ) கண்ணை 
யன் - கண்ஷேட்ட மில்லாதவன், எண்று - என்றோ, பலரால் - 
பலராலும், இகழப்படான் - இகழப்படமாட்டான் (ஆதலின்). 

  

9. வள்ளன்மை இல்லாதான் செல்வத்தின் மற்றையோன் நல் 
குரவே நனிஈல்ல போலும், அருளிலன் அன்பிலன்" கண்ணதையண் 
என்று கொன்னே பலரால் இகழப்படான்.. 

3. இன்மையி ஸின்னாததில்லை நற இனிததாஉம் ஈதல் 
இயையாக் கடை. 

1. “கத்துலக்கு மின்ப மறியார்கொ ராமுடைமை 
லைச்திழக்கும் வன்க carat.” தள். 

“*உரைப்பா ௬ுரைப்பவை யெல்லா மிரப்பார்க்கொண் 
ரீவார்மே ஸிற்கும் புகழ். ”” ததன். 

““நயவார்க ணல்குரவு காணின் கொல்லோ 
பயலார்கட் செல்வம் பரம்பப் பபின்கால் 
வியவாய்காண் வே.ற்கண்ணா யிவ்விரண்டு மாங்கே 
நயவாது கிற்கு கிலை,. '* நாலடி யார். 

முடிகொழுத்தச் கண்ணுங் கொடுத்துண்ணா மாக்கள் 
இடுகாட்டு ளேற்௮ுப் பனை, '* நாலடியார். 

“வள்ளன்மை யில்லாதான் அருஸிலன், அண்மிலன், கண் 
௮. இகழப்படுவான் என்பதை எதிர்மறை வாய்பாட்டால் 

ity    
ணறையனெ, 
aout $8650,” —2. Ga. er 

“ இதளுல் முன்னர்க் கூறிய கடையாயினார் பிறருக்குப் பயன்படுத 
” நி. ச.ச. லில்லாையா லடையும் பயன் கூறப்பட்டது. ?”. ந   

  

“உதார குணமில்லாதவனுக்குச் செல்லமிருப்ப௮ னைக் சாஷிப் 
ப.த.ற் சே. துவாகின்றது. அக்குண முள்ளவனுடைய வதமையேச அப்படி. 
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  பன்னு ; ஆதலால், இக்ச வறுமையே ஈல்லதபோல் கோன் ஐூறது; என் 
ரால் செல்வமுள்ளவ.ன் உ.தாரனாயிருக்க வேண்டுமென்ப௮ கருத்து. "* 

-ஊ, பு. செ. 

“ஈஈயாதார் செல்வம் இருர்் தன்ன போயென்ன எனும் இழிவமொழி 
இக்கு கோக்க,ற்பாலு. '* இள. 
வள்ளன்மையிலீலாதான் செல்வத்தின் : 

““வள்ளன்மை--ஏற்றுர்கட் கெல்லாம் இசைகிற்பச் தாமுடைய, 
மாற்றார் கொடு,த்திருப்ப வள்ளன்மை, '" பழமொழி. 

** வள்ளன்மை - வள்ளவினது தன்மை ; அ.தாவ ஈயுமியற்கைக் 
Geo.” 

மற்றையோன் நல்தூரவே போலும் நனிநல்ல : 
** மற்ழையோன். - இடைச் சொல்லடியாகப் பிறந்த பெயர். ”” 

கோ. ௫. 

எமற்ஹையோன். என்பதன் பகுதி வினைமாற்றுப் பொருளில் 
ates.” தி. சு. சே. 

“நல்தரவு--வறமை, மணிபொன் ஆடை முதலியன இல்லாமை 
மேல் கிற்.றலால் * நல்ல £ எனப் பன்மைப் பயணிலை தந்தும், * ஈல்குமவே 
ஈணிஈல்ல * என உடையான் அடையும் பயனை யுடைமைமே வேத்தியுங் 
சூடறினார். "” ் தி. சு. செ. 

“*அதுபவிக்கப்படும் பொருள் பலவாசலால் அவற்றின்மையாயெ ஈல். 
குசலம் பல ஆயது. '” —Gar. @. 

போலும்--௮௨௧௪. 

கொன்னே : 

சான் பிறரை இகழானாசவும் பிற சாவிகழப்படுதல் பத்றி,* கொன்னே ” 
யென்றார். 7” ௮. த. 
அருளிலன் ௮ன்பிலன் கண்ணறையன் என்று : 

““அஇருள்--சொடர்பில்லாகார் மேலும் செல்லும் கேயம் ; அன்பு 
கசொடர்புடையார்மேற் செல்லும் நேயம், ** ௨. வே. கா. 

“கண்ணறையன்--தொழிலடியாகப் பிறக்.க அண்பாற் பெயர். கண் 
ணம: பகு. சண்ணறை என ஒருமைப்பால் க்கும் பொ.துமையாய் Gi ் ஒரு மூ கு 
நின் பொதுமையை நீக்க லர்.த அன் ௮ண்பாற் படர்க்கை விகுஇ, *? 

      

கோ. இ. 

டண்ணறையன் - * கண்ணோட்டம் அண சலுடையவன் ”” என கித்ற 
லால் சொழிர்பெயர். ** கண்ணை ”” என வரில் தொழிலாகு பெயராகக் 

போலக் காகறை, மூச்கறை என வரு.கல் காண்க."” கொள்க, இ 
தி. சு. செ. 
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பலராலிகழப்படான் : 
“ஒருமொழி யொழி தன்னினங் கொளற்குரித்தே யாதலின், இவ 

ஸனிகழப்படா னெனவே யவணிகழப்பட்டா னென்பதாயி.த்௮. 
9. வை. தா. 

எபின்னிரண்டடிகள் ஈல்குரவு ஈல்லதென்பதற்குக் காரணங் கூறிய 
7 ௨. வே. சா. 

படி. 
“கொடை யில்லாதவன் அருளிலன் அன்பிலன் கண்ணறைய 

னென்று. இகழப்படுவான் என்பதை உட்கொண்டு அது புலப்படுமாவ 
சொடையாளி அங்கன மிகழப்படானெனக் கூ௮,சலாஷ் இது மா௮படு 
புகழ்கிலே என்னும் அணி, '” ௮. த. 

Even the poverty of the liberal is far better than a 

miser’s wealth; for the former is not gratuitously sub- 

ject to the opprobrious reproaches of the world, as_un- 

gracious, selfish and pitiless. —H. 5. 

The poverty of a benevolent-minded man is better 

than the opulence of one devoid of benevolence ; for 

the former cannot be reproached as being destitute of 

mercy, kindness and courtesy. —C. M. 

The poverty of a benevolent man is much better 

than the affluence of the miser. The former will never 

be censured by the world, as destitute of grace, kind- 

ness and pity- —T. B.. K.



௯௮. இன்சொற் இறப்பு 941 

௬௮. இன்சொற் சிறப்பு 

ஈகை யரிகெனினு மின்சொலினு கல்கூர்கல் 

ஓ கொ கொடி.௮ கொடிதம்மா -- நாரகொன்னறு 

இவிஃ ஷாக் கம்மியனால் வாய்ப்பூட் டிடப்படின்மற் 
ரூவா விவமென் செய் வார். 

1, ஈகை - கொடுக்கும் இறம், அரிதெனினும் - இல்லை 
யானாலும், இன்சொலினும் - இனிய மொழிகளைக் கூறுதலினும், 
கல்கூர்தல் - (ஒருவர்) வறுமையடை.தல், ஓகோ - ஐயகோ , 
கொடி கொடி.௮ - மிகக் கொடிய, அம்மா - இது வியப்பே! 
நா - (சம்) காக்கு, கொன்னு - எழாதவானு வலியடக்கப்பட்டு, 
BG - முன் செய்த பாவமாகய, கம்மியனால் - கம்மாளனால்) 
வாய்ப்பூட்டிடப்படின் - வாயான..பே௪ முடியாதபடி. மூடி. 

விடப் பெற்றால், ஆஆ - ஐயே, இவர் - இத்தகையோர், மற்று - 
வேறு, என் செய்வார் - என்ன செய்ய முடியும் 1 (பேசாமல் 
தான் 'இருக்கவேண்டும்.) 

௨... ஈகை அரிது எனினும் இன்சொலினும் கல்கூர்தல் ஓகோ 
கொடிது கொடிது அம்மா | தீவினைக் கம்மியனால் இவர் காகொன்று 
வாய்ப்பூட்டிடப்படின் மற்று என் செய்வார் ? 

8. . ஈகையிற் சிறந்தன்று இன்சோலுடைமை. 

A “ல்லவை தேய வறம்பெருகு ஈல்லவை 
சாடி யினிய சொலின்.” தறன. 

“ுகனமர்க் இகலி னன்றே முகனமர்ச் 
'இின்சொல னாகப் பெறின்.” _தறன். 

“ உடுச்சை மருர். துறையுள் உண்டியோ டின்ன 
கொடுத்துச் குறைதிர்த்த லா.ற்.நி--விஓத்தின் சொல் 
ஈயரமை யென்ப எருமை எறிச்தொருவர் 
காயக்கு லோபிக்கும் ஆற.” பழமொழி. 

வள்ளன்மை யில்லா செல்வசை மு.ற்பாட்டி.ற் குறி.க்.ஐ, அவர் 
உள் இஸ்சொலினும் கல்கூர்,தல் கொடிது கொடி அ என்ன இச்செய்யுளில், 
இடித்துக் கூ.றுஇன்றார் ஆரியர். 

“Gs முதல் ன. மூயற்?. செய்து” (எ௦-ஆம்செய்யுன்) 
என்பதிருக வாக்னொாலாய பயன் கூ.றுஇளுர்,"” தி. சு. செ. 

கொடுத்தல் கூடாதவழி ௮,கணிணும் கல்லதாய்ச் த்வயத்,ததாய் 
வெளியே விடினுங் குறைவபடாததாயுள்ள இன்சொல்லைக் கூறாத 
விம.தல் மிகக் கொடுமை என்பது கருத்த." ௮. த. 

a1 
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“பொருள் வச,த்த,காலய கொடுத்தல் முடியா தாயினும் ga aes 
தாகிய இன்சொல்லேனுஞ் சொல்லா தொழிதல் பெரும்பாவம் என்பார் 
“கொடிது, கொடிது” என்றும் அடங்கா, “கோ, “அம்மா” என 
வியப்பிடைச் சொற்கள் தந்தம், இவர்களைப் புகம்வார்போன்௮ பழிப் 
பார் * இவிணைக் சம்மியனால் வாய்ப்பூட்டிடப்பட்டால், ஆவா விவரென் 
செய்வார் * என்றும் கூறினார்.” தி. ச. செ. 

இலர் அறச்தின் பொருட்டுப் பொருளைக் கொடுத்த வில்லாராயி 
ணும், இன்சொல்லை யாயினுஞ் சொல்ல லாயிருக்க, அதுவுஞ் செய்யாமைக் 
குக் காரணம் அவருடைய பாவமேயாம் எண்பது. கருத்து.” 

  

—Gar. @. 
“பரவ,த்தைக் கம்மியனாகலம், சொல்ல மனம் வராமையைப் பூட் 

டாகவும் உருவகப் படு,க்.இனார்."” ஸப செ. 

ஈகை யரிதெனினும் ஒன்சோலினு நல்கூர்தல் : 
ஈகை என்பதகறகு ஈயப்படும் பொருள் என கரைத்தார். து. 

குமாரசுவாமிப் புலவல். 

ஒுன்சொலினும் நல்கூர்தல்--* இங்கு. உம்மை எச்சப் பொருள 
சாய் ஈகையைத் தழுவுஇன்.ற.அ மன்றி இழிவூறப்புமாம்."” 

ண பு செ. 

* எ.இர்சென்ன முகமன்கூறி யிருக்கையு கல்கயுண்டே 
அ.திசய மெனவினாவி யன்பொடு மூகமலர்ச்.. 
-துஇபுரிர் தபசரிக்குக் தொழிவினாற் செலவொன்றில்லை 
யதிர்சட ஓலகுளோர்ச மன்பெலாம் வரவாமாதோ."" 

என்பது நீதிநால். 

ஓகோ கொடித கோடிதம்மா : 

ஒகோ--௭ வோ”? எனப் பாடல்கொண்டார். கோ. இராச 
கோபாலப் பிள்ளை. 

ஐ” ஒன்னு பாடங்கொண்டு ஐல கொடி. : ஐகாரம் ரிறப்புப் 
பொருளது” என்றுசைத்தார். ௨. வே. சாமிநாதையர். 

நாகொன்று : 
“பேச முடியாதபடி காவைச் இதைக்.” ணு 
“சொல்ல முடியாமல் காக்கனை உள்ளே அடக்,” ௮. த. 
* (இவர்கள்) சாவான- கொய்யப்பட்டு.”” ௪. ஐ. 

தீவினைக் கம்மியனால் வாய்ப்பூட் டிடப்படின் : 

தீவினைகீ கம்மியனல்--இயமனால் என்று பொருள்கூறி * இவினைக் 
கம்மியன்? இடமனென்பது ** சென்புலச்சார்கோ வினைவேலை”” யெண். 
பதனானறிக என விளக்கினார் சி. வை. தாமோதாம் பின்னை.
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“இிவினைச் சம்மியனென்பது உருவகமாதலால் இருபெயரொட்டுப் 
பண்புக் தொகைசிலைத் கொடரென்க.!” —Gar. @- 

வாய்ப்பூட் டிடப்பட்டால் : 
“பூட்டிடப்படின் என்பது பூட்டு என்னும் பிறவிணைப் பகுதியோடு 

இடு என்பது சேர்ந்து ஒரு பொருளதா௫ கின்ற பகுதியோடு படு எனுஞ் 

செயப்பமபொருள் விசூதி யேறி பூட்டிடப்படு என்பது Beir GH) 
பெற்று வர்க செயினென் வாய்பாட்டெச்சம். 7” —am. 14. Ca 

  

* வாய்பூட்டிடப்படின் * என்று பாடங் கொண்டாருமுளர், 

ஆவா இவசென் செய்வார் : 

தவா. இரக்கக் குறிப்பு; இடைச்சொல் ; ** ஆவா விருவ சறியா 
வடி.இல்லை பம்பல.க்அ, மூவாயிரவர் வணங்க ஜோனை."" (SEs Papi 
பலக்கோஷை. —2, Gar. or. 

  

இவசென் செய்வார் : 

“இருக்க வைச்திருக் ச  இன்சொற்கொண்டு சமக்கு வேண்டுஞ் சகங் 
சளையுஞ் சொல்லிச் செய்வித்தும் கொள்ளமாட்டா ரென்பது தோன், 
“ என்: செய்வா ' சென்னார்.” அ. து. 

     

. இன்சொ.ற் கூறுதானைக் குற்றத்திணின்௮. நீக்குவார் போல ஒரு 
காரணம் கூறினார் ; : அவன்பா.ற் குற்றமில்லை, ௮வன் செய்த இவிணை,சான் 
அதற்குக் காரணம் * எண்ணார்.” ௨. வே. சா. 

“இழு புகழ்வது போலப் பழித்திறம் புனேக்து கூ௮ தலின் இலேச 
வணியு எடக்கும்.”” தி.சு. செ. 

It may be impossible to give ; but how cruel is it 

to be at the same time poor of kind words: yet what 

cise can they do: if, as by a smith, their tongues be 

pierced through, and their mouths locked up by the 

evil deeds of a former life ? —H. 8. 

To be poor in good words is far worse than to be 

devoid of benevolence. What can such persons do 
when death will cut their tongues and lock their 

mouths ? —C M. 

Even where a gift is impossible, refraining from 
kind words is most cruel; but alas! these are men 

whose tongues are cut off and whose mouth is locked 

up by the smith of the evil deeds of a former life. 
மி. ம. டி.
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௬௯. சொல்வன்மைப் பயன் 

சொல்வன்மை யுண்டெனிற் கொன்னே விடுத்தொழிதல் 

சல்வினை கோறலின் வேறல்ல -- வல்லைத்தம் 

ஆக்கங் கெடுவ துளதகெனினு மஞ்சுபவோ 

வாக்கின் பயன்கொள் பவர். 

1. சொல்வன்மை - சொற்களாற் பயன் கொள்ளுக் இறன் 
(செல்வாக்கு?) உண்டெனில் - தன்கண் அமைக்இருக்குமாயின், 
கொன்னே - விணாக, விடுத்தொழிதல் - (அதனைப் பயன்படுத் 

தாமல்) கைவிடுதல், கல்வினை - (ஆக்கத்திற்குக் காரணமாகிய 
சல்வினையை, கோறலின் - பஅுழித்தலினும், ேவேறல் ல- 
வேறுகா.அ ) வல்லை - விரைவில், தம். - தம்முடைய, ஆக்கம் - 
செல்வ மெல்லாம், கெடுவ௮ - கெடுதற்குக் காரணமாக வரும் 
செயல், உளதெனினும் - உளதாயினும், அஞ்சுபவோ - அதற்கு 
அஞ்சித் (கம் சொறதிறனைக்) கைவிடுவார்களோ,. வாக்கின் - 
சொல்லாந்றலின், பயன் - (பெறக்கூடிய) பயனை, கொள்பவர் - 
அறிந்தோர் 2 

  

௨. வாக்கின் பயன் கொள்பவர் சொல்வன்மை யுண்டெனித் 
கொன்னே விடத்தொழிதல் நல்வினை கோறலின் வேறு அல்ல, தம் 
ஆக்கம் வல்லை கெடுவது உளதெனிஷ:ம் அஞ்சுபவோ 2? 

3. சொல்வன்மை யுண்டேனில் அதனைப் பிறர்க்குப் பயன் 

படூத்தலே அறமாம். 

  

A © Doser Biss சொல்லுக சொல்லை யறனும் 
பொருளு மதணினாவ் இல்." வள். 

2: நாகல மென்னு கலனுடமை யர்கலம். 
யாகல.த் அள்ள.காஉ மன்று." குறள். 

5, ஈ.தம் சொல்வன்மையினால் 265A செய்வித்,சல் முசலிய நல் 
வினைகளை யா.ற்றும் ஆற்றலுடையவர் தம் ஆக்கம் இழப்பினும் ௮வ.நறைச் 
செய்வர்.” ௨. Gon ar. 

“சொல்லின் வவிமையாவத தமது சொல் பிதரிடத்துஞ் சென்று 
ஒருவருக்குப் பயன்படுதல்; அவ்வாறு: பயன்படுஞ் சொல்லைத் தம்மி 
லெளியார்க்குப் பயன் படுத்தா தொழி,தல் பெரும்பாவ மென்பார், “நல் 
வினை கோறலின் வேறல்ல! எனவும், மனம் வாக்குக் காயங்களாலாகிய 
பயனைச் கொள்ள முயல்வோர் அற்று ளொன்றாசிய வாக்காலாய 
பமனால் தமக்கு வரும் பயன் கெடினும் அஞ்சார். என்பார் * கம்மாக்கங் 
கெயே.தளதெனினு மஞ்சபவோ ' எலவைவ் கூ.நிஞர்.” தி. சு. செ.
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சம் சொல்லாற் பயனுண்டென்னு தம்மை நாடிச் தம் சொல்லுக 
குறையிரக்கும் கம்மி லெளியார்க்கு அன்னார் ஈலங் கருதித் தம் சொல் 
வன்மையைப் பயன்படுத்.கா தொழிதல் பெரும் பாவம் என்றார் ஆசிரியர். 
சொல்வன்மையுடைய ஒருவரிடம் தர் எளியன் யோய் அன்னார். ஒரு 
சொல்சொன்னளுல் அதனை ம.இத்தப் பிறிதொருகர் அவ்வெளியஸுக்கு 
வேண்டும் உதவி செய்வர் எனச்கூறி அலன் குறையிரக்கும்போ௮ு, சொல் 
வன்மைபுடைய அவர் அது செய்ய மனுப்பராகில் அவர் ௮ப்போசே பெரும் 
பாவம் செய்தவராகிறார் என்பது கருக்து.” இள. 

  

சொல்வன்மை உண்டேனின் கொன்னே விடுத்தொழிதல் : 

  

“அதிகாசம், செல்வம், கல்வி, அறிவு, குலம் மு,தவியபற்தியல்ல 
வன்மை யடைதல் சொல்லுக் இயல்பாக வில்லாமைப.ற்நி * உண்டெனின் * 
என்றார்.” ௮ க. 

கொள்னே விடுத்தொழிதல்--* அன்வாறாய சொற்கொண்டு செய்வன 
சவிர்வணவற்றைச் சொல்லிச் செய்வித்து ஈற்பயன் பெருமல் 60609 
பயணில,சாகப் போக விட்டுவிடுதல்” என்னு கூட்டியுசைத்தார் 
குமாகசுவாமிப். புலவர். 

      

நல்விஷ கோறலின் வேறல்ல--*சொல்லா,த் செயப்படும். சரும,ம் 
'இனேச் செய்ய வன்மை யிருந்துஞ் செய்யாது விடுதல் ஈல்வினேயைக் 
DsOseord வரும் பாவ,த்தனை அடைவிக்கும் என்பதா தோன்ற 
“ரல்வினை கோறலின் வேறல்ல * என்றார்.” ௮. த. 

வாக்கின் பயன் கொள்பவர் : 
வாக்கின் பயன்களாவன :--- 

“ அறம்பெரி தறைதல் புறங் கருமை 
வாய்மை, கல்வி, திமையிற் நிறம்பல் 

இன் மாழி பிசைத்தல், வன்மொழுி மறுத்தல்.” 
__ நானமிர்தக் கட்டை. 

  

Where a man’s words possess influence, without 

cause to neglect to avail himself of it, is nothing else 

than to destroy the effect of good works; even when 

their wealth is threatened with immediate ruin, should 

those fear who possess the advantages of eloquence ? 
—H. 5. 

To allow the talent of vigour of expression to 

remain unemployed is to destroy a proper means of 

growing rich. Will they who appreciate the value of 

powerful words hesitate to speak, though to the detri- 

ment of their fortune ? —C. M- 
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Power of speech not used in furtherance of good, 
is as the slaying of it. Even at the risk of one’s pros- 
perity, one should not fear to speak, if one has to make 
the best use of eloquence. —T.B. K.
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௭௦, சிறுமுயற்சிப் 0பரம்பயன் 

இறுமுயற்ச செய்தாங் குறுபயன் கொள்ளப் 

Bum of ரூழ்வரோ தாழார் -- அறனல்ல 
எண்மைய ௮ாயினுங் கைவிட் டரிதெனினும் 
Qari) PbO sr aps sori. 

1, சிறுமுயற்கி - ஒருசிறிது முபலும் முயற்சியையே, 
செய். - (மேற்கொண்டு) செய்வ, ஆக்கு. - அதனால், உறு 
பயன் - உற்ற பெரும் பயனை, கொள்ளப் பெஅமெனில் - அடை 
யக் கூடுமானால், 'தாழ்வரேர - (அதனைச் செய்யவும்) மண் 
னடைவரேோச 7 தாழார் - பின்னடையார், அறனல்ல - அறகெறிக் 
கொவ்வாத இச் செயல்கள், எண்மையவாயினம் - செய்ய எனி 
உனவா யிருப்பிலம், கைவிட்டு - அவற்றைச் செய்யா தொழிக்அ, 
அரிதெனினும் - செயற்கரியதா யிருந்தாலும், ஐண்மையில் 2 
அறகெகியி Ae mi, Biss - நீங்கி, ஒழுகலார் - நடவாத 
சான்றோர். 

9. எண்மையவாயினும் அறனல்ல கைவிட்டு அரிதெனிணும் ஒண் 
மையிற் நிர்க்து ஒழுகலார். சிறுமூயத்சி செய்து ஆங்கு. உறுபயண் 
கொள்ளப் பெறுமெனில் தாழ்வமோ ? தாழார். 

8 சான்றோர் சேயற்குரிய செய்யப் பின்னடையார். 
4. பெருமை யுடையவ சாற்று ராற்றி 

னருமை யுடைய செயல். "” _தறள். 
“: செயற்கரிய செய்வார் பெரியர் சிறியர் 
செயற்கரிய செய்கலா eri.” தறன. 
*: தந்தொழி லா.ற்.௮ர் தகைமையார் செய்வன 
லெக்கொழில சாய வெகுளிகட்குக் கூடுமோ 

மைக் திறை கொண்ட மலைமார்ப ஆகுமோ 
சக்.தழு,த இவல்லால் கணக்கு.” பழமொழி. 

சிறுழயற்சி செய்தாங் துறுபபன் கொள்ளப் பெறுமெனில் : 
“ சிறுழயற்சி--மூற் கவியிம் சொல்லப்பட்ட வாக்கு வன்மையாற் 

செய்யத்தக்க நன்மை போன்ற அற்ப காரியம். முயற்சி. மூயலப்படு௨ 
தென்னும் பொருட்டாய் இங்கே காரியத்திற் அாயிழ்ு.” --௮. த. 

* சிறுமுயற்சி - வாக்கின் ஜொழில்; ௮௮ செய்தல் யாவர்க்கும் எளிதா 
லால் சிஐுழூயற்சி என்றார்.” தி. சு. சே. 
அறனல்ல எண்மையவாயினும் கைவிட்டு : 

“1 அறனல்ல--பொய்ம் மொழிசல் புறங்கூறல், கடுஞ்சொ.ற் கூறல் 
பயனில் சொற் கூறல் மு,கவியன."” இன,
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“எண்மையவாயினும் - எளிதாசச் செய்து பெரும் பயன் பெறத் 
'சக்கனவாய் வாய்க்குமாயினும். வாயின் என்பது மு.தணிலைச் சொழி.ற் 
பெயசடியாக வர்த வினையெச்சம். வாய்த்,சல் - கேர்படுதல். * ௮.௬, 

“உயிர்கள் இவினை மிகுதியும், நல்வினை ரிறிஐம் செய்வனவாதலின் 
 அறனல்ல எண்மைய வாயினும் * என்றார். ** கோ. ௫. 

அிதெனினும் ஓண்மையிற்றீர்த் தொழகலார் : 
எஜண்மை - கன்மை. *அழகு ஈன்று மறி. மொண்மை * என்பது 

பிங்கலம். ?? --௮. 3). 

ர் உயிரை விளங்கம் செய்வ;காயெ 
pa —Gar. @. 

ஒண்மை என்னுங் காரியப் பெய 
அறமென்னுல் சாரண த்தில் மேல் நின்ற. 

மன்ம் உடம்புகளால் செய்யும் அறச் செய்கை யாவருக்கும் அரிதா 
லால் அதனை ₹ அரி.து * எனக் கூறினார். !” பதி, ச Ce. 

   

  

ஈ நரம்பெழுச்து கல்கூர்ர் சா ராயினுஞ் சான்றோர் 
குசம்பெழுர்து குற்றங்கொண் டேறா--ருரங்கவறு 
வள்ளமெணு காரினாற் கட்டியுள வரையால், 
செய்வர் செயற்பா லவை." நாலடியார். 

When they can procure a great advantage by a 

little exertion, shall they shrink from it ; who abandon 

what is contrary to virtue though it be casy, to pursue 
decidedly the path of duty, however diflicult ? —II. S. 

‘Those that unswervingly walk in the path of virtue 

and avoid that of wickedness - howsoever. difficult the 

former and howsoever easy the latter may be- will 

never hesitate to perform any the slightest deed of 

virtue, provided it brings with it its own virtuous 
reward. —C. M. 

Those who give up the path of ‘unrighteousness, 

however easy and pursue the path of virtue, however 

difficult, will not hesitate to attain to much good by a 

little exertion. ரி. B. K.
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௪௧. நாகரிகரல்லாதார் 

செயக்கடவல வல்லனவுஞ் செய்துமன் னென்பார் 

DUBE காகமிக மென்னாஞ்---செயிர்க்துரைப்பின் 
கெஞ்சு கோமென்று தலைதுமிப்ப£ான் ஐண்ணனளிபோல் 

எஞ்சா தெடுக்துறைக்கம் பாற்று. 

1. செயக்கடவ - செய்து முடிக்கக் கூடியண; ௮ல் 
லனவும் - அல்லாத செயல்களையும், செய்துமன் - மிகவும் செய்து 
முடிப்போம், என்பார். - எண்ணு சொல்லளவிற் கூ௮ுவோரிண், 
கயத்தகு - விரும்பத்தக்க, நாகரிகம் - தாட்சிண்ணியம், 
என்னாம் - என்ன பயன் தரும் 2 செயிர்த்து - சினந்து, உரைப் 
Gor - (69.651) கூறின், கெஞ்ச - (கடி.க்து கூறப்பட்டவரிண்) 
கெஞ்சம், கோமெணன்னு - வருக்துமெண்று, தலை - அவருடைய 
தலையையே, அுமிப்பான் - வெட்டும் தருவன, தண்ணனி 
போல் - கருணைத் இறனை யொத்ததாமெணன்று, எஞ்சாது - ஓளி 
யாமல், எடுத்னுரைக்கல் - எடுத்துச் சொல்லப்படும், பாற்று - 
பஞுஇயினை யுடைத்சது, 

2. (கொண்ட கூட்டு வேண்டிற்றிலது.) 

8. ஆற்றவுணர்ந்து சேயலாற்ற முற்பவதே ௩லந்தரும். 

A “சொல்லுதல் யார்க்கு மெளிய வரியவாஞ் 
சொல்லிய வண்ணஞ் செயல்."" தற். 

5. எகண்ணோட்டங் கருதித் சம்மாம் செயச்சடவ அல்லாதவ.ற் 
ஹைச் செய்வ சாக உ௮.இ கூறி இடர்ப்படுகல் பிழை யென்ப கருத்து.” 

--௨. வே. சா. 

““பயன்பெறக் கருதிச் தம்மை யொருவ ரடைக்சால், ௮.து. கம்மான் 
முடியாதாயின்.. “முடியாது * என்னாது,  * முடிப்போம் ? என்னில், 
அ,னைக். கடைப்பிடி.த்அப் பிஐரிட,4௮ச் சென்,றடையும் பயணையும் அவ 
ரிழ,த்,தலால் *கெஞ்சுகோமென்னு தலைஅமிப்பான் சண்ணனிபோல் எஞ்சா 
தெலத்தரைச்சும் பாற்று ” எண்ணார்.” தி. சு. செ. 

தன்னை வந்தடுக்௮.த் தன் உதவி விரும்புவாணிடம் தான் செய்த. 
கரிய... கரரியங்களையும். செய்துமுடிக்க முடியுமென்௮ சொல்லளவிற். 
சொல்லிச் செயவில் அங்கனம் செய்ய இயலாதான் வெ.ளும் பேச்சு இகழப் 
படும். தன்னாலாகசா.க. விடத்துத் தன்னா வந்தடுத்தோன் பிறணிடம் 
சென்றேனும் பயன் பெறட்டும் என்ன விடாஐ," தானே ௮.இிகம் செய்து 
விமவ,தாய்ச் சொல்வி, அவன் பிறனொருவணிடம் அடையும் பயனையும் 

39 32
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அடையவிடாஅ கெடுத்.தலால், * நெஞ்சு கோமென்.௮ தலை அமிப்பான் தண்: 
ணளிபோல் * என்றூர்."” இனா 

தம்மால் செய்ய முடியாகவற்றையும் நினக்குச் செய்வோமென்று. 
காலங் கழிப்பவரிடத்.தில் ,தாட்சிண்ணியம் வையாமல் அவரால் முடியாமை 
யைப் பலரறியச் சொல்லி சீங்குக என்ப,ஐ கருத். ஐ. இவன் சொல்லாம 
விருக்கும் தாட்௫ுண்ணியம் அவ்வலியில்லார் அவ்வாறு சொல்லிக் கொள்ளு 
,தற்குக் காரணமானதைப்பற்றிச் * செய்துமன் னென்பார் நயத்தகு 
நாகரிக மென் ” என்றார். கோ. ட. 

மசெயக்கடவ வல்லனவும் செய்துமன் என்பார் : 

₹* சேயகீ்கடவ--மேலே சொல்லப் பட்டனவாடய எளிதிற் செய்து. 

கலம் பெறற்கரிய காரியங்கள்.” ௮. த. 

உ செய்துமன்--மன் மிகுதிப் பொருள,காகய இடைச் சொல்.” 
கோ. ட. 

“ மன்-ஒழியிசைப் பொருட்டு. 2. ௯.௦. 

நயத்தத நாகரிக மென்னும் : 
“ நாகரிகக்--காகரிகச் செயல். காகரிகர்-௩௧ச சம்பந் தமுடையவர் ; 

நகரமாவது புண்ணியமான செயவிலே வல்லவசை,த் தன்மாட்டுடைய௫ ; 
எனவே, சாகரிக3்-செயத்பாலனவாஓய ஈற் செயலைச் செய்யும் வன்மை 
என்பது பெறப்படும். நாகரிகம் என்பதற்குச் சாட்டண்ணிய மென்பாரும் 
உளர்.” ௮.௧. 

“சாகரிகம் என்பது ,சம்மோடு பழகனோர் ஈஞ்டெக் கண்டும் மறுக்சா 
தண்டு பின்னு மவரோடு பழகும் தன்மை,த் தா.தலால் *ஈயத்தகும் £ எனச் 
சா.தியடை தந்தார். 

முந்தை யிருக்கு ஈட்டோர் கொடுப்பின் 
ஈஞ்சுமூண்பர் ஈணிகா கரிகர் ” 

என்பதனாலும் அறிக.” ifs ae Ge. 

“நரகரிகம்.கண்ணோட்டம் ; *பெயக்கண்டு ஈஞ்சுண் டமைவர், 
நயத்தக்க, நாகரிகம் வேண்டு பவர்” (குறள்). காகரிகம் என்பது இங்கே 
குறிப்பு மொழி, கண்ணோட்ட மின்மையைச் குறிச்,தலால்."” --௨, வே. சா. 

நாகரிகம் என்பதற்குச் சாதுரியம் என்றும், முகமன் வார்த்தைகள் 
என்றும் பொருளுசைத்தாரும் உளர். 

தலை துமிப்பான் தண்ணளிபோல் : 
“தண்ணளி--,சண் எ.இிர்மறையை யுணர்த்தவக்ச குறிப்புச் சொல்.” 

கோ. ஓ.
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 தண்ணனிபோன்று ” எனப் பாடங் கொண்டார் , தி. சுப்பராய 
செட்டியார். 

8 

Of what availis the flattering politeness of men, 
who forwardly profess that they will do things, which 
are not in their power to do? It may be fitly compa- 
red to the tender feelings of « man, who lest harsh 
words should grieve the heart of another, would cut off 
his head. 1. 5. 

. 
Of what avail is the courteous spirit of those who 

will do what it does not become them to do? It is like 
the mercy of one who cuts off the head of a fellow, lest 
he should give pain by angry words. —C.M. 

Of what use is tbe loveable kindness of those who 
easily promise to do even what is impossible? It is 
like the warm kindness of one who fearing to injure by 
harsh words cuts off the head. —T. B.K.
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௪௨, அடக்கமில்லாதார் 

அல்லன செய்யினு மாகுலங் கூழூக்கொண் 
டொல்காதார் வாய்விட் டுலம்புப---அல்லா ற் 

பிறர்பிறர் செய்பபோற் செய்தக்க செய்தாங் 

க.றிமடம் பூண்டுகிற்பா ரார். 

1. அல்ணை - (அறப்பயன் அளிக்கவல்லை) ஆகாத 
செயல்களை, செய்யினும் - செய்வார்களாயினும், அளுலம் - ஆச 
வாரத்தையே, கூழாக்கொண்டு - பயனாகக் ௧௫௫), ஓல்காதார் - 
அடக்கமில்லாதார், வாய்விட்டு - (பலர.ஜியத் தஞ் செயல்களை] 
வாய்திறந்து, உலம்புப - உளறி முழங்குவர் $) அல்லால் - இவ் 

வாறண் றி, பிறர்பிறர் - (அடக்கமுடைய) பிறரெல்லாம், செய்ப 
போல் - செய்யுமா போண்மு, செய்தக்க - (அறப்பயன் அளிக் 
வல்னைவாய)  செயக்கடவ செயல்களை, செய்து - செய்ற 
மடித்த, ஆங்கு-அ௮ச்செய்கைகளில், ௮திமடம்- (தாம்) தெரிந்தும் 
தெரியாமையாகிய தாழ்மையை, பூண்டுடிற்பார் - மேற்கொண் 
டி.ருப்பார், ஆர் - யாவர் 2 (ஒருவரு மிலர்). 

5. ஒல்காதார் அல்லன செய்யினும் ஆகுலங் கூழாக்கொண்டு 
வாய்விட்டு உலம்புப, அல்லால் செய்தக்க பிறாமிதர் செய்பபோற் 
செய்து ஆங்கு அ.திமடம் பூண்டு நிற்பார் ஆர். 

3. அறனல்ல செய்யினும் பேருமை பேசுவர் அறிவிலார் £ 

செயற்கரிய செய்தும் வேளிக்காட்டா திருப்பர் கற்றறிந்தடங்கிய 
சான்றோர். 

4... “பணியுமா மென்௮ம் பெருமை ச௮ு.மை 
அணியுமார் கன்னை வியந்த.” குறள் 

“ தற்.றறிவார் சண்ட saad sy manent 
பொச்சாக்.அம் தம்மைப் புகழ்ம் அரைப்பார்.” பழமொழி. 

முல்லைக் குத்தேரும் மயிலுக்குப் போர்வையும் 
சொல்லை யளித்தாசைக் கேட்டறி௮ம்--சொல்லின் 
கெறிமடற் பூக்தாழை நீடுகீர்ச் சேர்ப்ப 
அறிமடமும் சான்றோர்க் கணி.” பழமொழி. 

5.  ஓல்லாதார் அல்லன செய்யினும் வாய்விட்டு உலம்புப ; வல்லார் 
செய்யத்தக்க செய்து, அறிமடம் பூண்டு கிற்பார்."” --௨. வே. ௪. 

  

“அடக்க மில்லாதவர்-மனம் வாக்குக் சாயங்கள டங்கு வில்லா சவர். 
அவர்கள் செய்யுஞ் செயல்கள் பிறர்க்குப் பயன் படா,சன ஆசலால் *அல்லன
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செய்யிஸும் * எனவும், goog! Inge So uweirudeer Cunard #58 
பலசறிய ஆரவாரன் செய்தல் அவர்களியல்பு ஆசலால் * ஆகுலல் கூழாக் 
கொண்டுலம்புப எனவும், பிறர்க்குப் பயன்படுவனவற்றைப் பிற 
சொருவர் செய்தது போலத் தாம்செய்த. வைச்.து அதுபோல ஒன்அம் 
அதிக்ததும் அறியார் போவிருக் ஃல் அடக்கமுடையார்க்கேயன்றி யவர்களுக் 
இல்லாமையால் * அல்லால் ஆர்" எனவுங் கூறினார்."' தி. சு. சே. 

  

   

  

“இச் செய்யளால் உலகத்தில் அறிந்தும் அதியா,கவர்போ விருக்கும் 
அடக்ச முடையாசைக் காண்டல் அறிது என விளங்குகிறது. தாம் செய்த 
ஒரு 9௮: சாரிபுக்தைப் பெரிதாகச் ,கம் வாய்கொண்டே முழக்கும் அடக்க 
யிலார் இவ்ஷலூல் அகேகருளர்.” ஒள. 

  

அல்லன செய்யினும் :   

“செய்சச்ச என அடியிற் சொன்னமையால், அல்லன பாவத்தக் 
aru) ba.” கோ. இ. 

“செய்யத்தச்சன வல்லாத அருஞ் செயல்களை ஒசோலழிச் செய்தா 
ராயினும் '” என்னு இதற்குப் பொருளுசைத்சார். ௮. துமாசசுவாமிப் 
புலவர். 

மனம் வாக்குக் காயங்களில் அடக்கமிலார் செய்யுல் காரியங்கள் 
ம.்.ஐவர்க்குப் பயன்படா வாகையால் * அல்லன செய்யிணும் £ என்றாள்." 

—@or. 

ஆதலங் கூழாக் கொண்டுலல்புப : 
““பயன்படாக் காரியங்களைச் செய்துவிட்டு வாளா இராது அவர்கள் 

கருத்திற்கு அவை பயன்படுவனபோ.ற் றோன்னு,தலால் சாம் பிறர்க்குப். 
பயன்படுஞ் செயல்கள் செய்துவிட்டாய் உலகறிய மூழங்குவ சாகையால் 
அவர்கள் அல்வா முழழங்குசலை * ஆகுலல் கூழாக் கொண்டுலம்புப * 
என்றார்." இள. 

“ ggovras பலசாலு! மதியப்பட்டுப் பேசுதல், ஆசவாரித்கல் 
மாத்திரமா பயனுடைமையின் * அகுல * மென்றாச்."" த. 

““பலசறிசலாகிய காரியத்தை அதன் காரணமாயெ ஆகுலம் என்ற 
காரியத்தைச் காரணமாகக் கூறுவதோர் உபசார வழக்கு. பயனைக் 
கூழென்றது இலக்கணை.” —Gan. @. 

  

ஓல்காதார் வாய்விட்டுலம்புப : 
ஒலிகுறலி-டஅளர்சல், 

அறியும்படி இரைந்து பலமுறை கூ௮ு,சல்பற்றி * வாய்விட்டுலம்புப ' 
என்னுள்? ௮. த. 

“* வாயினிழிவைச் சறப்பித்தற்கு வாய்விட்டு என்ஸம், அவர் சொல் 
லுவன மயனில்லன வென்னணர்த்தற்கு *உலம்புப என்றம் கூறினர்.” 

கோ, இ.
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ம ஒல்லாதார் ? என்று பாடங்கொண்டு. * வன்மை யில்லாகார்" 
என்னு பொருளுசைத்தார். ௨. வே. சாமிதாதையர். 

அல்லால் : 
வல்லார்” என்னு பாடங்கொண்டார். ௨, வே. சாமிநாதையர். 

எல்லார்” என்று பாடங்கொண்டாரு முளர். 

பிறர் பிறர் செய்பபோல் : 

என்பதற்குச் தாம் செய்வ வாக வெளிப்படாமற் பிறர் செய்வது. 
போலாக என்அரைப்பாரு முளர்,"* ௮.௫. 

அறிமடம் பூண்டு நித்பாரார் : 
அறிஞர் பிறர்க்குப் பபன்பஞ் செயல்களையே செய்து அவை 

பிறர்க்குப் பயன்படுவதை அறிக் ஐங்கூட,த் தம்மைப் புகழாமல் அவற்றை 
யெல்லாம் அறிக்.தும் அறியா. கவர்போ விருப்பாரென்.௮ம், அக்குணம் அவ் 
அறிஞர்க்சன்றி அடக்க மில்லார்க் இல்லையாதலால் * அல்லால் ஆர் £ எனவுவ் 

கூறினார்.” இள. 

*அதிமடம் பூண்டு கிற்பாரா”' என்று: பாடங்கொண்டு, கிற்கமாட் 
டாச் என்று பொருளுசைத்சார் ௮. குமாரசுவாமிப் புலவர். 

ஈ அறிமடம் பூண்டு நிற்பார்” என்று பாடங்கொண்டார் ௨, வே. 
சாமிநாதையர்."” 

Many, to reap a harvest of empty sound, scruple 
not to boast aloud, though they bave done nothing: on 
the contrary, where are the men, who, when they have 
done a good action, assume a feigned ignorance, as_ if 
others had done it ? —H.S. 

The insolent will trumpet forth their actions, evil 
though they be, desirous of ostentatious display. There 
is none in the world who will remain silent after per- 
forming deeds of charity, as if he knows nothing about 
it, and as if some one else had done it. —C.M. 

Even when doing useless things and reaping but a 
harvest of empty loud sound, the foolish boast a great 
deal. How few are those who having done good and 
necessary things, by their humble silence seem as if 
someone else had done it ? —T.B.K. 

   * இவ்வாணரைத்தவர் சி. முத்தைய பின்னையாக
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௪௯. பிறர் பழிகூறல் 

பகையின்று பல்லார் பழியெடுத் தோதி 

நகையொன் றே நன்பயனாக் கொள்வான்--பயமின்னு 

மெய்விதிர்ப்புக் காண்பான் கொடிஐடைச்துக் கோல்வான்போற் 

கைவிதர்க் CHF UB. 

1. பகை இன் - பகை யில்லாஇிருக்.தும், பல்லார் - பல 
ருடைய, பழி - குற்றங்களை, எடுத்து - (வலிஇல் முயன்,௮) 
எடுத்.து, ஓதி - பன்முறை சொல்லி, ஈகை யொன்றேே - கேட் 

போர் என்னி ஈகையாடுதலாகய தமை யொன்.றினையே, ஈண் 
பயனு - (அவ்வாறு ஓதுதலின்) பெரும் பயனாக, கொள்வான் - 
கருதத் திரியும் மூடன், பயமின்று- தான் கொள்ளும் பொருட் 
பயன் ஏலும் இல்லையாகவும், மெய் - (அவர்கள்) உடல், விதிர்ப்பு - 
நடுங்கத் அடிக்தலை, காண்பான் - காண்பதுமட்டுவ் கருதி, 

கொடி.௮ு-வழிச் செல்வோரின் கன்னத்தை, உடைத்து - அடித்து 

கொழுக்க, கொல்வான் போல் - வருத்தும் கள்வன் (பிறரால் 
அஞ்சப் படுவ௮) போல், கை விதிர்த்து - (அச்சத்தாற்) கைச் 
நடுங்கி, அஞ்சப்படும் - ௮ஞ்சப்படுவான். 

௨ பயமின்று மெய்விதிர்ப்புக் காண்பான் கொடிறுடைத்துக் 
கொல்வான்போல்;, பகையின்றிப் பல்லார். பழியெடுத்தோதி ஈகை 
யொன்றே ஈன்பயனாகக் கொள்வான் கைவிதிர்த்து அஞ்சப்படும். 

5. நகைப்பே பயனுக் கருதிப் பிறர்பழி கூறுவோர் அஞ்சி 
யொதுக்கப்படூதற் குரியார். 

4... 4 இறங் கூறு னல்ல செயினு மொருவன் 
புறங் கூறா னென்ற வினி." தறன. 

“ அறஞ்சொல்லு கெஞ்சத்,தா என்மை புறஞ்சொல்லும் 
புன்மை யாற் காணப் படும்.” --தறள். 

“பண்டின்ன சென்று தமரையுக் கம்மையுங் 
கொண்ட வகையாத் குறை$ீர கோக்யெக்கால் 
லிண்டவசோ டொன்டிப் புறனுசைப்பி னஃ தன்றோ 
உண்டவில் தீயிடு மாலு.” பழமொழி. 

5, பகையின்று பல்லார் பழியெடுத் தோதி : 
பகையின் ஹென்றதனால் * பல்லார் * ஈட்பினர், அயலவருக் 

wn po.” —Gar. @. 

« @ary— GoD என்னும் எதிர்மறைக் குறிப்பு வினையெச்சத் 
ரிபு.” டள.
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“இன்றி மென்னும் வினையெஞ்ெதி நின்ற விகா முகாமாக 
ஹொன்றியன் மருங்கிற் செய்யுளி வுரித்தே '? (தொல்காப்பியம் : உயிர் 
மயங்கயல்) சி. வை. தா. 

“பகையுள்ள பொழுது பிநர்பழி கூறில் அப்நி செல்லாசாதலால் 
* பகையின்னு * என்றார்.” தி. சு. கெ. 

பறி வசையுமாம். 

பயமின்று மேய்விதிர்ப்புக் காண்பான் : 

“பயல் பயன். இதற்கு * அஞ்சுதல் '” என்று பொருள் கொண்டார் 
சி. ழத்தைய பிள்ளை. 

ஒன்று எதிர்மறைக் குறிப்பு வினைமுற்று. 

“காண்பான்-காணுதல் என்பார் தொழிற் பெயசென்றார்."” இள. 

கொடி றுடைத்துக் கொல்வான்போல் : 
கொடிறு--சபோலம் என்அரைத்தார். நி. சுப்பராயச் செட்டியார். 

கதுப்பு என்ன பரிமேலமக ருசைத்துள்ளார்; ௧௦௪௭-ஆம் குறளை 
கோக்குக. 

“கடுங்கண் மறவர்தாம், கொள்ளும் பொருளில ராயினும் வம்பலர், 
தள்ளுரர்ச் காண்பார் தொடர்ச்,தயிர் வெளவவின் '” (கவி-௪ : 8-5). 

—2. Gor. #1. 

  

கைவிதிர்த்து : 
ஈகை அகுபெயரா யுஅப்புக்களனை.த்தையும் விளக்இற்று."" 

சி. வை. தா. 

* கைவிதிர்ப்பு--கைச் சொடி.த்தல், இங்கே இவனோ நின்று பேசுத 
லாகாதென்பதனைக் குறிப்பா லுணர்த்இற்௮."” ௮. த. 

கொல்லுதல் ஒரு காளைச் துன்பம்; இது பல நாளைச் துன்பம் 
ஆதலின் * சை வி௫ர்த்து ” என்று கூறினார்.” த. சு. செ. 

A man, who without malice, takes up, and dwells 

upon the scandal of others, for the solitary advantage 

of exciting laughter, will be feared and trembled at, like 

a man who, without any benefit to himself, would kill 

his neighbour by a blow on the cheek, that he might 

see the body quiver in death. 11. 5. 

He who exposes the failings of others without any 

cause of enmity, aiming at no more effect than derisive
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laughter, will be feared like him who breaks the jaws 

of a person simply to see him tremble with pain. 
—c. M. 

He who without any cause of enmity keeps ex- 

posing the failings of others, seeking mockery as the 

only object of his efforts, will be dreaded like him who 

breaks a man’s jaws simply to see him tremble with 

pain. —T.B.K. 

33
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ae, டுதய்வ தண்டனை 

தெய்வ முளதென்பார் தய செயப்புஇற் 

றெய்வமே சகண்ணின்னு கின்றொறுக்கும்-தெய்வம் 

இலதென்பார்க் இல்லைத்;த மின்புதல்வர்க் கன்றே 

பலகாலுஞ் சொல்வார் பயன். 

1, தெய்வம் - கடவுள், உளதென்பார் - உண்டென்௮ 
சொல்லு வோர், இய - இிச்செயல்களை, செயப்புஇன் - செய்யத் 
தலைப்படுவராயின், தெய்வமே - அக்கடவுளே, கண் இன்று 
- கண்ணோட்டமின் தி, கின்று - (ஆங்காங்கு Os BAe) Boro, 
றுக்கும் - தண்டிக்கும் ; தெய்வம் - கடவுள் என்ற ஓன், 
இலதென்பார்க்கு - இல்லையென்று சொல்லுவோர்க்கு, இல்லை - 
(அக்கடவுள் எதிரில் தோன்.றவ.து.், ஓனுத்தலும்) இல்ை 2 தம் - 
(பெற்னோர்) தம்முடைய, இன்புதல்வர்க்கு அன்றே - அன்புள்ள 
ஈல்ல பிள்ளைகளுக் கன்றோ, பலகாலும் - (அவர்கள் நெறி தப் 
புக்தோறும்) பன்முறையும், சொல்வார் - எடுத்துக் கூறி அதி 
வுஅத்துவரர், பயன் - பயன்தரும் (£திச் சொற்களை) ! 

௨ தம் இன்புதல்வர்க்கு அன்றே பலகாலும் சொல்வார் பயன் ; 
தெய்வம் உள தென்பார் தய செயப்புகின் தெய்வமே கண்ணின்று 
கின்றொெதுக்கும் ; தெய்வம் இலதென்பார்க்கு இல்லை. 

3. இறைவனொருவன் உளனேன்று உளமார ஈம்புபவர்கள் 

தீயன செய்தல் அடாது. 

“* பிறர்க்கன்னா மூ.ற்பகற் செய்யித் றமக்கன்னா. 
பிற்பகற் ராமே வரும்.” ததன். 

எ ஓங்யெ புவியிற் செல்வத் தொடுஞ்லெ ரு.ற்மூர் சில்லோர் 
'தாங்னெர் வணமை மீதே யூழ்வினை முயற்சி கன்னாத் 
சிங்குரு ஈண்மை வேட்டோர் திவினை யடைவர் தமை 
Eagar wor SC sri wera நிறைக்இட நிலத்தில் வாழ்வார். 7” 

கந்தபுராணம். 

5, ஈ* கடவுள் உண் டென்பாருக்கே மிக்க துன்ப்கள் வாழ்க்கை 
யில் உண்டாஇன்.றன * என்று கூ௮ுவாரை நோக அத.திகொரு காரணம் 
எடுத்துரைப்பார். இதனை மறக்கருணை என்பர். '” —a. Ga. en. 

“பெற்றோர் தம் அன்பான புதல்வர்க்கு மட்டும் அறநெறி போதிப்ப 
ன்றி அன்பிலாப் புதல்வர்க்கு அவ்வி,கம் போதியார்போல், இறைவனும் 
ster நம்பினவர்க்குமட்டும் ஈன்னெறி காட்டுவனன்றி கம்பாதார்க்கு. 
அவ்விதம் செய்வதில்லை என்றார். ”” —@en.
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“இல்வாது உலகத்தில் ௮அபவ மிருப்ப;தற்குக் சாசணம் யோக் இயெருக் 
குப் பாவம் கழிவ,தற்காகக் கடவுளே அப்படிச் செய்றார் என ஏ 
கூறினார். ” --ஊ. பு. செ. 

தேய்வ முளதென்பார் தீய செயப்புகின் : 

“தெய்வம்--ஆரியச் இதைவு ; தற்பவம்; ௮ஐ பொருளால் உயர் 
'இணையேணுஞ் சொல்லால் அஃறிணை யாதலால் *உள.து?, * இலது 7, 
* ஒனக்கும் " என ௮றிணை app] si கூறினார். £” தி. சு. செ. 

“தெய்வ முள தென்பவர் இயன செய்யா ரென்பது தோன்றச் 
*செயப்புஇன் * வன்றார். 7? ௮. த. 
கண்ணின்று நின்றெறுக்தம் : 

சண் கின்றுகின்ு ஓக்கும்” எனப் பிரித்.அ, அவரெ.திரில் ஆங்காங்கு 
நின்று ௮,த்திய செயல்களி.ழ் செல்ல விடாமல் அவசைச் கண்டிக்கும் எனப். 
பொகுளுசைக் த, இலசென்பார்க்கு மூன்வாராமை கோன்றக் கண்ணின்." 
எனக் கூறினார் என்றும், 4 * பண்ணின் * ஜென்பதுற்குத் சாட்ண்ணிய 
மின்றி யென்றசைப்பாரு மூலர். ௮ஐ செய்வ குண மன்மைமானும், இருட் 

டாகர்தச்் அள்ள * பல்காலும் £ என்பசற்கு மாணுபடுதலானும் பொருக்கா 
Opera” என்னும் விரித்அக் கூறினார் ௮. குமாரசாமிப் புலவர். 

கண்ணின்று நின்றொ௮ச்.த லென்று, முற்பகல் செய்யின் பிற் 
பகல் Stem gov.” கோ, ௫. 
தெய்வம் இலதென்பார்க் கில்லை : 

*: செய்வம் இலசென்பார்க்கு ஒக். தலில்லை என் ஐது இவரை மறு 

மையில் ஈரகவே.தனை முதலியவற்றால் கண்டி சசலால் இம்மையில் இல்லை. 
என்றபடி. இது பெரும்பான்மை பற்றிக் கூறியது. *? 

கோ. ௫. 
சொல்வார் பயன் : 

“தம் இன்புசல்வர்க்குப் பலகாலும் பயன் சொல்வாச் என்பதில் தமக் 
இணிய ரல்லாத புதல்வர்க்குப் பலகாலும் பயன் சொல்லார் என்று கொள் 
எப்படுதல் உபலக்கணம். '” தி.சு. செ. 

If those, who confess the existence of God, enter 
on evil action, God will stay and rebuke them without 
mercy ; not so those, who say, “there is no God”. Is 
it not to their own dear children, that men patiently 
repeat instruction ? —H.S 

Should he who puts faith in God begin to do evil, 
the Almighty will stand before bim and punish him
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with rigour ; whereas those who ignote the existence of 
God are not so punished. The father utters words of 
admonition only to his sons. --C. M.- 

When those who fear God enter on any evil action, 
that God steps forward to punish them. To those that 
own no God, no such thing happens. Good advice is 
constantly given only to one’s own dear children. 

—T. B. K.



௭௫. இயவர் அக்கம் 261 

௭௫. தீயவர் ஆக்கம் 

திய செயற்செய்வா ராக்கம் பெருகனும் 
தீயன யேன வே வேறல்ல--தீயன 

BOW வாகாவா காவின் புறக்இக். 

கொல்லுங் கவயமாப் போல். 

1, தய- இயனவான, செயல் - செயல்களை, செய்வார் - 
செய்வோரின், ஆக்கம் - பொருள்கள், பெருகினும் - முதற்.உண் 
பெருக வளர்ந்தாலும், இயன - இய தொழில்களால் இரட்டப் 
பட்ட அப்பொருள்கள், இயெனவே - பின்னர் இமை பயப் 
பனவே, வேறல்ல - (அன்றி) கன்மை பயப்பனவரகா / என்னை 7 
தியன - தித்தொழில்களான். வரும் பொருள்கள், ஈல்லன - 
எக்காலத்திலும். ஈன்மை. பயப்பன,  ஆகாவாம் - ஆக 
மாட்டாவா மாதலின் ; (இ௮,) கா - நாவினால், இன்புற - (முதற் 
கண்) இன்ப முண்டாகும்படி,, நக௫ - நக்கக் கொடுத்த, கொல் 
லம் - (பின்னர்க்) கொண்றுவிமிம், கவயமாப்போல் - காட்டுப் 
பசுலினைப் போல்வதாம். 

2. தீய செயற் செய்வார் ஆக்கம் பெருகினும், கா இன்புற நக்கிக் 
கொல்லும் கவயமாப்போல், தீயன தீயனவே வேதல்ல, தீயன நல்லன. » 
ஆகாவாம். 

3. ௩ல்லாற்றில் ஈட்டப்படாத போருள் ஆவதே போன்று 
Qs. 

4. “அவ்விய கெஞ்சத்தா ஞாக்கமூஞ் செல்லியான் 
கேடு நினைக்கப் படும்.” தறள். 
“*களவினா லாகிய வாக்க மளவிறந் 
காவ போலச் கெடும். '” தறன். 

“அல்லத செய்வார் அரும்பொரு ளாக்க.த்தை 
ஈல்ல.அ செய்வார் ஈயப்பவோ---ஒல்லொவிகீர் 
பாய்வதே போலும் அறைவகேள் தியன 
ஆவதே போன்று கெடும்.” பழமொழி 

5. இய செய்வாருக்கு ஆக்கம் பெருஇனும் அதற்குக் காரணம் 
(இய செயல்கள் அல்ல $ முற்பிறப்பிற் செய்த ஈல்வினையே யென்றறிதல் 
வேண்டும் என்பது கருத். * --௨, வே. ௪௩ 

** பரிசவின்ப மிக நரவினால் ஈ௧இப் பின்பு கொலை செய்தல் காட்டுப் 

பசுவிற் கய.த்கைத் தொழிலாதல் போலத் Bi செயலால் வகும்:பெர்ருள் 
சன்னை க் தேடினோர்க்கு,த் இராம் கெடுதி விளைத்தல் ௮ப்பொருளுக் இயற்
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கைச் தொழில் என்பார் * தீயனவே வெறல்ல * என்ன கூறிய மமையாஅ 
* இயன நல்லன வாகாவாம் ' என்றனர். *” தி. ௯. செ. 

“ தாட்டுப்பக சான் கொல்ல விரும்பும் ஒரு பிசாணியை முதலிலேயே 
கொல்லாமல், மூ,கவில் காவினால், அப்பிராணிக்குச் ௪கர் 0 கோன்,ற ஈ௧இக் 
கொண்டே யிருக் து ௮ச்சுகத்தி லீடுபட்டு அப்பிராணி ,தன்னிலையி லசை 
யாமல் நித்கையில் இடீரெனப் பாய்ர்து அகன் உயிரை வாங்கும். அ. 
போல் இகெறியிற் நிரட்டிய பொருள் மு.தலிற் ௬௧ம் தருவசாய்,த் கோன் 
நினும், இ௮,தி.பில் இமையே பயக்கும் என்றார். ௮௮ கருதியே அப் 
பொருள் * இயனவே வேறல்ல”, என்றும், * தியன என்னும் ஈல்ல 
வாகாவாம் * என்ங் கூறினார். '* —@er. 

தீயசெயற் செய்வாசாக்கம் பெருகினும் : 

“ஆக்கம் பெருகினும் - செல்லம் மேலும் மேலும் பெருஇனாலும் ; 
பெருனும் என்.ற,கனால் பெருகாமை குறிப்பிக்கப்பட்டத. '--௨.வே.சா. 

சசெயல் செய்வார் - கிலைமொழி ௮.ஃ.திணைப் பெயராதலாலும், இப் 
புணர்ச்சி இரண்டாம் வேற்.நுமைத் தொகைப் புணர்ச்சி யா.கலாலும், 
(ஈன்ணூல் மெய் : சூ. ௨௬.ண்படி) கிலைமொழிமீ.ற்௮ லகரம் இரியாமல் (க. 
ககூன்படி)) விகார,த் இயல்பாயிற்று. 7” —Gar, @. 

“செயற் செய்வார் என்பதில் லகரம், * லனவேற்றுமையிற் றடவும் "” 
என்இற விதியால் றகரமாகத் இரிர்,௧.௮. ** இயல்பின் விகாரமும், விகார் 
இயல்பும்?” என்பதற்கு இயல்பி ணியல்பும், விகாரத்தில் விசாசமூமமன்றி 
இயல்பின் விகாரமும், விகாரத்இயல்பும் என்னு பொருள் கூறின மாகலால் 
இலகு விரோசமில்லை. '* பு. செ. 
தீயன தீயனவே வேறல்ல : 

எ கெருப்பின்க goiter grPu திமையையுடையனவேயாம் ; அத 
னின் வேறுதலுளசேனஞ் சேர்ச்தாசைச் கொல்லு தலால், வேறாவனவல்ல”” 
என்னு பொருளுசைகத் த, “இ தான் பற்றிய இடத்தை முற்றக் தடித்தல் 
போலச் தஇமையாலே தேடப்பட்ட பொருளுக் கற்சேர்க்காை முற்ற 
அழி.த்,சல் பற்றித் * யன இியன” என்றார் ” என்னு விரித்துசைத்தார் 
௮. குமாசசாமிப் புலவர். 

“நல்லார் நயவ ரிருப்ப ஈயமிலாக் 
கல்லார்க்கொண் றாகய காசணம் - தொல்லை 
விணனைப்பய னல்லது வேனெடுங் கண்ணாய் 
ினைப்ப வருவதொன் தில். ?” -- நாலடியார். 

தீயன நல்லன வாகாவாம் : 

& Buor - Fuca, ger - அடைகுற்குரியன அல்ல ; ஈல்லன 
ப: நல்லவை, Bd - அடைதற்குரியன ”*. என்று... கண்ணழித்து, 
(“ஆற்றொழுக்காகப் பொருள் கொள்ளின் *தியன இயனவே
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ororg Cg r@nart® QerOss5C@ Leruursg எ.இர்மறை முகத்தாலும், 
கூறி முடி.க்கமையால் அது குற்றமேயாம்'” என விரித்துரை,க்கார் 
கோ. இராசகோபாலப், பிள்ளை. 

“இயன தியனவே வேறல்ல என்றம், இயன கல்லன ஆகா என்றும். 
உ௮.இப் பாட்டுக்காகக் காரண காரிய வகையாழ் கூறி யிருச்,.தலா.ம் கூறி 
யது கூறலாகாதென வுணர்க, ” ஊ. பு. செ. 

நாவின்புற நக்கிக் கொல்லுங் கவயமாப்போல் : 

“காவின் - சாக்இனால், புறம் ஈக - உடவின் புறத்த ஈக்இ *” எனவ 
மூரைச்சலாம். *" ன. பு. செ: 

“சவயமா - பின் மொழியை விசேடித்து வந்த இருபெய சொட்டுப் 
பண்புச் தொகை. ”* தி, சு. செ. 

ஈமான் ஈக்குங்கா.ற் பிறக்கும் இணிமையே இங்கே உவமை, 
(வக சிந்தாமணி: 182-ஈச்சனார்க்ிய ரை)!” ௨. வே. சா; 

Though the prosperity of those who doeyil, in 
crease; still evil is but evil; evil will never be good. 
Like the wild cow, which licks the body with her 
tongue, so as to create a pleasing sensation, while at 
the same time she thereby causes death. ம, ஐ, 

The wealth of the wicked, although it may for a 
time grow will still yield nothing but pain. It cannot 
but be evil. What is bad cannot become good. Hence 
their wealth is like the jungle cow, which pleases by 
licking, but kills us. —C.M. 

Though the wealth of evil-doers increases, evil is 
still evil. Evil can never become good; it is still like 
the licking by the wild cow that causes death. 

—T. B. K.
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oa பழி நாணுவோர் 

மன்மக்கள் செக்காத் தழும்பிருக்க காள்வாயும் 

செக்நெறிச் செல்வாரிற் ”ழல்லா்--முன்னைத்தம் 

ஊழ்வலி யுன்னிப் பழிகாணி யுள்ளுடைவார் 
தய செயினுஞ் சில. 

1. சஈன்மக்கள் - கல்லோருடைய, செக்கா - (உண்மையே 

பேசும்) செம்மை வாய்ந்த காவில், தழும்பு - (அடிக்கடி. தாம் 
செய்த சன்மைகளைப் புகழ்க்.து பேசுவதால்) தழும்பு, இருக்க - 
ஏறியிருக்கும்படி., காள்வாயும் - சாள்தோ௮ம், செற்கெதி - சல்வழி 
யில், செல்வாரில் - ஒழுகும் மேலோரினும், மேல்லர் - தாழ்ந்தவ 
ராகமரட்டசர், முன்னை - பழமையாகிய, தம் - தம்முடைய, 
ஊழ்வலி - ஊழ்வினையின் வலிமையை, உன்னி - (தம் பிழைபாட் 
டிற்கு. ஏனவாக) நினைத்து, பழி - (வரவிருக்கும்) பழிச் சொற் 
களுக்கு, காணி - (அஞ்ச) வெட்கமுற்௮, உள்ளுடைவார் - மனம் 
வருக்தும் இயல்புடையோர், இய - (அவ்ஷழ்வினை காரணமாக) 
Bu செயல்கள், செயினும் சல - சிலவற்றை (ஒரோவொரு 
காலத்து அறிவிழந்,௮) செய் விட்டார்க ளானாலும். 

9. தம் முன்னை ஊழ்வலி உன்னிப் பழிகாணி உள்ளுடைவார் தீய 
சில செயினும், கன்மக்கள் செந்காத் தழும்பிருக்க கான்வாயும் செம் 
கெறிச் செல்வாரிற் கழல்லர். 

3. பழிகாணி மனம்வருக்தும் இயல்புடைய மேன்மக்கள் 
கேட்டாலும் மேன்மக்களே. 

A, * பிறர்பழியுக் தம்பழியு காணுவார் காணுக் 
குறைபதி யென்னு முலகு. '' தறள். 

“ தாறுப்படினும் தலைமகன் தன்னொளி 
தூறு யிரவர்க்கு கேர். '” பழமொழி. 

“ அங்கண் விசும்பி னகனிலாப் பாரிக்கும் 
'இங்களுஞ் சான்றோரு மொப்பர்மற்.றிங்கண் 
மனுவாற்அஞ் சான்றோசஃ தா.ற்றார் தெருமக் ௮. 
தேய்வ ரொருமா சுறின். ”” நாலடியார். 

5, சான்றோர். லெ. தியவ.ற்றைச் செய்யினும் தம் பெருமை 
குன்றா ரென்பது இதி் கூறப்படும். "” ௨. வே. சா. 

*ஊழ்வலியைத் தம் மஅுபவத்துக்குக் காரணமாக or Seg, 
பழிக்குக் கூசி மனம் வருந்அு,தலும் மிகுதியும், இய செய்தல் றிது மாத
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லால் இவரை ஈல்வழியில் ஈடச்றெவர்களி னின்றும் தாழ்ந்தவரல்லர் 
என்றார். ?” கோ. ட. 

“நல்லார் இடைவிடாது புகழ என்பார் * ஈன்மக்கள் செந்காத் sep 
பிருச்சு * எனவும், தம்மை யதியாது தியூழால் வரும் பழிக்கு காணி மனம் 
வருக்அவோர் ஒருபோதும் தய கருமஞ் செய்யா ரெண்பார். எதிர்மறை. 
யும்மை தர்.த * இய செயினுஞ் ல ” எனவும், அவ்வாறு செய்,தல்வரினும் 
'தம்மாலன்ணு என்பார் * ஊழ்வினை யுன்னி * எனவுங் கூறினார். ” 

தி. சு. செ, 

“தாம் அறியாமல் ஊழ்வினையால் மதிமயங்கித் திய காரியங்கள் 
செய்ய நேர்ச்து அகளால் வரும் பழிக்கு சாணி மனம் வருந்துவோர் ஒரு 
போதும் தய காரியங்களைச் செய்யா சென்பர். பழி காணுவோர். தாம் 
அறியத் திய காரியல்களோச் செய்யார். ஊழ்வவியால் மதிமயங்கிச் செய்து 
விட்டாலும் அ.சனாலேழ்படும் பழிக்குப் பெரி.அம் மனம் வருந்துவர். '” 

இள. 

    

நன்மக்கள் செந்நாத் தழம்பிருக்க : 

“:செந்சாச் தழும்பிருக்க வென்றது சாத்தழும்பேலும்படி புகழ 
வென்றபடி. ** நாத்தழும்பிருக்ச வே,ச்துமி னீசே (காசிக்கலம்பகம்), '* 

௨. வே. சா. 

: ச.த்தியமாகய செம்மை யுடை.மையாற் பெரியார் நா *செந்நா ” 
வெனப் பட்டது. ”* ௮. த. 

“நாக்குக்கு உண்மை கூறுதலின் மேற்பட்ட ஈன்மை வேறின்மை 
யால் செம்மைக்கு உண்மை கூறு சலெனப் பொருள் கொள்ளப்பட்ட 
போரினும், செக்கா-பண்புத் தொகை நிலைத்தொட ரென்ச ; விரிந்தால் 
செம்மையாக கா என விரியும், '” —Gar. @. 

செக்கா என்பதற்குச் “செவந்த சா?” எனப் பொருளுசைக்துச் 
செம்மை நிறத்தின்மே ணின்றது. என விரித்துசைத்தார் தி. சுப்பராயச் 
செட்டியார். 

நாள்வாயுத் செந்நெறிச் செல்வாரிற் கீழல்லர் : 
 தாள்வாயும்-காள்கோணம், * காள்வாயு ஈல்லறஞ் செய்வார்க்கு” 

(படிமொழி) '* ௨. வே. சா. 

முன்னைத் தம் ஊழ்வலி யுன்னி : 
“ஊழிற் பெருவலி யாவுள” என்ற பெருகாவலர் வாக்கு கிணைவு 

கூரத் தக்கது. 

பழிநாணி : 

ஈ௮ுணியன்றோ சாணுடைமை சான்றோர்க்கு * என்று வகுத்தார் 
வள்ளாவனார். கரும,த்.தால் காணுதல் காண் ** என்பது அவர் வரை 

Jt
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யறை. *ஈன்மக்கள் காணாவ இழிக்,த கருமங் காரணமாக காணுதல் 7? 
என்பது பரிமேலழகர் உரை. 

உள்ளுடைவார்--* தெருமக் து. சேய்வார் ஒரு மாசுறின் 7” என்றார் 
காலடியாரில், என்னை ?  ** காணாலுயிரைத் அறப்பர் ”” ஈல்லோர், 
“1 உயிர்ப் பொருட்டால் சாண் து.றவார் '” ஆகலின்,” 

Not inferior to those who walk every day in the 
right way, so as to gain the approbation of good men ; 
are the men who though they may do some things 
wrong, are broken in spirit at the thought of the force 
of destiny, and with the shame of reproach. —H. 8. 

Those who feel aftiicted and ashamed by deeds of 
ill, being over-ruled by fate, are not inferior to those 
who move unswervingly in the paths of virtue extorting 
reiterated applause from the wise. —cC. M. 

Those who repent for the smallest evil done 
under force of destiny are not less than those who have 
constantly persevered in the path of virtue and been 
praised by wise therefor. —T. B. K.
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௪௭௪. பிறன்மனை நயத்தல் 

ப றன்வரை கின்றாள் கடைத்தலைச் சேறல் 

அறனன்றே யாயினு மாக--இறு வரையும் 

நன்னலத்த தாயினுங் கொள்க ஈலமன்றே 

மெய்க்கடுங்க வுண்ணடுங்கு கோய். 

1. மிறன்வரை - பிறனன எல்லைக்கண், கின்றாள் - கின்ற 
வள் (அஃதாவ.௮, பிறன் மனைவி), கடைத்தலை - தலைவாயிலில், 
சேறல் - (அவளது இன்பத்தை விரும்பிச்) செண்னு நிற்றல், அற. 
னன்றே - ஈகற்செயலே யாகாது) ஆயினும் - அ. கற்செய 

லென்றே வேண்டுமாயினும், ஆக - கொண்டொழிக) சிறுவரை 
யும் - (அச்செயல்தானும்) சிறிது பொழுதாயினும், சன்னலத்த 
தாயினும் - (தனக்கு) ஈல்ல இன்பத்தைத் தருவதா யிருப்பினும், 
கொள்க - (அதனை) மேற்கொள்க கலம் - (ஆனால், அச்செய 

லால் வருவது) இன்பமும், அ௮ண்றே - அன். (மற்றென்ன 
எனின்) மெய் - உடல், நடுங்க - கடுக்கங்கொள்ள, உள் - 
உள்ளமும், நடுங்கும் கோய் - ஒருங்கே ஈடுங்க வருவதொரு 
கோயாகும் ! 

2. பிறன் வரை கின்றுள் கடைத்தலை சேறல் அறனே அண்று 

ஆயினும் ஆக ; சிறுவரையு கல் கலத்ததாயினும் கொள்க ; மெய்ச்கடுங்க 
உள் நடுங்கும் கோய், கலமே அண்று. 

3. பிறன்மனை நயத்தல் அறணு மாகாமல், இன்பமும் பய 
anode துன்பத்தையே அளிப்ப தாகலான், அதனை ஒழித்தல் 
வேண்டும். 

4. “பிறன் பொருளாட் பெட்டொழுகும் பேதைமை ஞாலத் 
,தறம்பொருள் கண்டார்க ணில்.” _தறள். 

பகைபாவம் அச்சம் பழியென சான்கும் 
'இசவாவாம் இல்விறப்பான் கண். '” ததன். 

“அச்சம் பெரிதா லதற்இன்பஞ் சற்றளவா 
னிச்ச மினையுங்காற் கோச்கொலையாம். "” நாலடியார். 

“ புக்கவிடச் சச்சம் போ ,தரும்போ தச்சந் 
ய்க்குமிடத் தச்ச் தோன்றாம,ற்-சாப்பச்௪ 
மெக்காலு மச்சர் தருமா லெவன்கொலோ 
வுட்கான் பிறணில் புகல் ! ”* நாலடியார். 

நீணியத் 

துன்பம் பயக்குமாற் றச்சாரி ரீசண்ட 
வின்ப மெனக்கெனைத்தாற் HD. நாலடியார்.
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“இ. முதல் 8 செய்யுட்களால் இன்பம் கூறப்படும். பிறர் மனை 
சயத்தலின் ”மை இ௫ற் கூறப்படும். '” உ. வே. சா. 

“பரதாரத்தை விரும்பிச் செல்லுகை பாவம் என்பார், தேற்றே 
காரம் தந்து *கடைத்தலைச் சேறல் அறனன்றே * எனவும், சாருவாகண் 
முதலிய புறமதத்தர் சொல்லுவதைக் தக்கசெனக் கூறினும் அவர் கூறுவது 
இழிக்த தென்பார் இழிவுசிறப்பும்மை தக்து * ஆயினுமாக * எனவும், 
அச்செயலால் வருவ இன்பம் அன்று என்பார், * சிறுவரையும் ஈன்னல,த்,த 
தாயிற் கொள்க ' எனவும், வருவன பழிபாவங்களும், அவள் கணவன் 
கைப்படின் உயிரிழத்தலும் என்பார் * ஈநலமன்றே மெய்ச்ஈடுங்க உண் 
ணடுல்கு கோய்! எனவங் கூறினார். ”” த. சு. சே. 

Curso sues ut As wt gerd அறமென்னும் இன்ப.காலுடை 
யானை கோக்க, அது அறமேயாயினும் நீ அக்காலத்தில் ௮அபவிப்ப.து 
உடல் தடுங்கும்படி மனம் நஈடுங்குகின்.ற ஈடுக்கமன்றோ ?. ஆதலால் அது: 
ஒழிக என்பது கருத்... ச் சொற்பொரு ஞணாதவர் இச்சொல்லைப் 

பசயெமெனப் பரிமேலழக ருரையில் இருத்தினர். '” —Gar. @. 

  

பிறன்வரை நின்றள் கடைத்தலை சேறல் : 

“பிறன் மனையாளைப் புணர் லென்ப௮ இழிவப.ற்றி, * பிறன் உரை 
கின்றாள் கடைத்தலை சேறல் ' என வேறோ-ரா.ற்றுற் கூறப்பட்ட. ௮ க. 

“பிறன்வரை நின்றாள் கடைத் தலைச் சேறல் ' Biss sae.” 
_ஊ. பு. செ. 

“பிறன்வரை சின்றாள்--பிறனது எல்லைக்சண் நின்றவள்--பிறன் 
மனைவி ; “பிறன் வரையாள் '” (குறள் 150) என்றார் இருவள்ளுவரும். '* 

௨, வே. சா.   

£*கடைத்தலை :--கடை - புறவாயில், தலை - ஏழனருபு ; அல்ல. 

'தலேமையான கடை என்பது * கடைத்தலை ' என மாறிவர்,த இலக்கணப் 

போலி என்னலுமாம். '* _ஊ. பு. செ. 

அறனன்றே ஆயினு மாக : 

பாவமே யாயினு wre” என்றே பொருள் கொண்டார் 
௮, குமாசசுவாமிப் புலவர். 

சிறுவரையும் நன்னலத்ததாயினுங் கொள்க : 

- இதுவரையும் என்ற உம்மை முற்னப் பொருளோடு இழிவு இறப்புப் 
பொருள. ** _.கோ. ௫. 

“கொள்க * என்றது. *ஹெவரையும் ஈன்னலத்ததாயினுங் கொள் 
ளற்க !' என்னும் பொருட்டு. 

நலமன்றே : 
ஈஈற்றிலுள்ள ஏ இரக்கப் பொருளு. ** —Gar. @.
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மெய்த்நடூங்க வுண்ணடுங்கு நோய் : 

“காணிற் குடிப்பழியாங் கையுறி.் கால் குறைய 
மாணின்மை செய்யுங்கா லச்சமாம். "” 

என்ற காலடி.ச் செய்யுளடிகளை நோக்குக 

To visit the gate of a neighbour’s wife is certainly 
not virtue. But suppose it to be so. Then if it yield 
even a brief enjoyment, be it allowed; but surely the 
torture, that shakes the body and the mind with agita- 
tion, is not enjoyment. ம, 5, 

Wicked as adultery is, it may be reasonable to 
indulge in it could it afford even a moment’s pleasure. 
It does not yicld such delight. It is a source of fear, 
afflicting the heart and shaking the limbs. —C. M. 

To approach the gate of a neighbour’s wife lust 
fully is not virtue. Supposing it to be so, let him do 
it, if it yields him at least the enjoyment of the shortest 
duration. Surely it docs not yield any pleasure, but 
pain which shake the body as well as the mind. 

—T. B. K.
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௭௮. நன்னல 

  

பம் 

கருமஞ் இதையாமே கல்வி கெடாமே 

தருமமும் தாழ்வு படாமே -- பெரிதும் தம 

இன்னலமுங் குன்றாமே யேரிளங் கொம்பன்னார் 

கன்னலசக் துய்க்க னலம். 

3, கருமம் - உரிய தொழில், இதையாமே - கெடாமலும், 
கல்வி - பயின்ற கல்வி கேடுருமலும், தருமமும் - செய்து வரும் 
அறச் செயல்களும், தாழ்வுபடாமே - ஞுறை வெய்தாமலும், 
பெரிதும் - மிகவும், தம். - தம்முடைய, இண்னலமும் - இனிய 
பண்பு நலங்களும், குன்றாமே - சூறைவுபடாமலும், ஏர் - 

அழகிய, இளம் கொம்பன்னார் - இளமையான பூங்கொம்பை 
யொத்த மனைவியா, ஈன்னலம் - புரைபடாத நல்ல இண் 
பத்தை, அய்த்தல் - நுகர்தல், கலம் - கன்மையாம், 

2. (கொண்டுகூட்டு வேண் டிற்திலது.) 

3. பிறனில் விழையாது அறத்தாற்றின் இல்வாழ்க்கை 
நடத்திக் காதன் மனையாளோட கூடி. இன்ப நுகர்தலே சிறப் 

புடைத்து. 
4... “தம்மி விருக்து தமதுபாத் துண்டத்றா 

லம்மா வரிவை முயக்கு.” தள். 
சாம்வீழ்வார் மென்னோட் டுயிவி னினி௮கொ 
ராமரைக் சண்ணா gre.” _தறள். 
தற்றதாம் அறைபோய்க் கடி.மணைச் இழவன். 
கற்குண நிறைக்க கற்புடை மனைவியோ 
டன்பு மருளுக் ,தாங்க யின்சொலின் 
விருக்,த புறந்தக் தரக் தவர்ப் பேணி 
ஐவகை வேள்வியு மாற்றி யிவ்வகை 
நல்லற நிரப்பிப் பல்புகழ் கிஜீ.இப் 
பிறன்மனை ஈயவான் றன்மனை வாழ்க்கைக்கு. 
வரையா சானின் மகப்பேது குறித் ஐப் 
பெருகலக் ஆய்க்கும் பெற்றி் தன்றே," 

_சிதம்பா ழம்மணிக் கோவை. 

5. “பமதாச சமணத்தில் உண்டாகும். நடுக்கம். சராகுதனால், 
ஈநன்னலம் * என்றும், இளமை, சேகபலம் இவ்விரண்டையும் அடக்இப் 
பொ.தப்பட * இன்னலம் * என்றும், ,சம்மின் இளையமா யிருக்கல் வேண்டு 
மென்னுங் கருத்;சால் * இளவல் கொம்பன்னார் * என்௮ங் கூ, 
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“மூன் செய்யுளிற் பிறனில் விழைவ,கா லேற்படும் அன்பங்களை 
விளக்கிப்போர்.த ஆரியர், இச்செய்யளில் சன்னில்லாளோடு ஒருவன் 
இன்ப கருங்கால் கவணிச்கவேண்டி௰ முறைகளை விளக்௫னார்.'* 

இள. 

கருமம் முதலியன சிசையுமாயின், அவ்வின்பமுஞ் சிதைர்்து அன்ப 
மாய் முடியும்.” --௮. க. 

1 கருமங் கல்வி கழுமல மென்றிவை தாழ்வடையா இிருக்தற்கு 
மனைவியரசைக் கொள்ளுதலும் ௮ுபவித்,சலு மன்னு ; வியபசார விலக்கே 
இன்றியமையாமை யெனக் கூஜினா ரென்க. அனுவுமன்றிச் சச். தான 

விருத்தி மூ,தலிய இல்லப் பயன் ௧௬.௫ அம்மணைவிடரை,க் sepsis 
இன்தியமையாமை யென்றா: ரெணிணுமாம்."” —8&. வை. தா. 

கருமத் சிதையாமே : 

 கருமமாவஅ இல்வாழ்க்கையை,த் தாங்க மேற்கோண்ட முயற்.” 
தி. சு. செ. 

“ கருமமாவது இல்லற வாழ்க்கைக் சயைவ,தான ருற்செயல்.” 
—@a. 

கல்வி கெடாமே : 

 உதல்வியாவ.து முனிவர் மழ அவர்களருளிய மாவிற் பயிலு 
go.” தி. சு. செ. 

“தல்வி.-அறிஞர் எழுதிய அறிவுரைகள் கற்றல்.” இள. 

தருமழந் தாழ்வு படாமே : 

“spores பிரமசாரி மு.தலிய மூவரும் தத்தம் ஒழுக்க,ச்இத் 
குன்றா ௮ ஈடக்கச் செய்தல்."” தி. சு. செ. 

பெரிதுந் தக் ஒன்னலழங் குன்றமே : 

“தம் என்பதைக் கருமம், கல்வி, ,தருமம் ஆயெவ.ற்றோடுங் கூட்டி. 
யுசை த,கலுமாம்."”” 

இன் நலம்--இனிய தாட்சிண்ணியம் '* என்ற பொருள் கூறி 
விருக்இனர் சுற்றத்தார் மூதவியோ ரிடச்துச் செய்யுந் தாட்சிண்ணியம் 
என்று விரிச்அசைச்,தார் சுப்பராயச் செட்டியார்.” 

பெரிதும் என்பதை ஈற்றடி. யி௮ு.இயில் வரும் ஈலம் என்பகனோ 
கூட்டி யுரைத்தலு மொன்று. 

 இன்னலம் - இல்லறத். ஈலமெணினுமாம்.'” தி. வை. தா.



272, & BOs DAM or & Hid 

இன்னலம் இணிய பண்புகள் என்று மேலுசைத்த௮, 
*இளமையே கவினே ர்த்தி யெ௮அழ்கலை யிங்.த்தின் 
வளமையே யன்பே கல்ல வருணமே யேகபோகம் 
விளைவுசெய் இறனேமற்று மிக்குள ரேனும் பொன்னிற் 
ளர்வின சாயி னஞ்சே யிருமனத் தையலார்க்கு ?” 

என்ற பேநர்ப் புராணச் செய்யுளில் கண்ட இளமை, கவின், சச்த்இ 
மு.தலியவற்றைக் குறித்த,சாம். 

shart கொல்பன்னுர் நன்னலந் துய்த்த னலம் : 
 ஏரிஎங் கொம்பன்னார்””  பூங்கொம்பை யொத்த மாதர்கள் ** 

என்றுசைத்தார் சி. ழுத்தைய பிள்ளை.” 
அழல யவ்வன. மாதர் ?? என்ளூர் சி. வை. தாமோதசம் பின்னை. 

“அன்னா ளென்னாமல் * அன்னா ” ரென்று க.ற்பாகய உயர்வுபற்.றி 
வச்ச பால்வழுவமைதி.”” —Gar. @. 

“ நன்னலம் -- பிறர்மனை விழையாமையா வலெற்படும் ஈன்மை ; 
அதாவ, பகை பாவம் அச்சம் பழி யில்லாமை.'” ஒள. 

துய்த்தல்--இசனை ் * ௮.ச்தல் * என்றே பாடங்கொண்டு **அ.த்.தல். 
தொழிற் Guut, H-uGa, $-269, s1-SGA” என்று உரைத்தார் 
தி. சுப்பராயசீ செடீடியார். 

Without interruption to business; without ruin- 
ing learning; without preventing charity ; and with- 
out greatly diminishing ow household goods ; the enjoy- 
ment of the charms of those, who resemble a_ beautiful 
young branch, may be considered good. —H. 5. 

It is good to enjoy the charms of tender and lovely 
women without impending the progress of our actions 
and studies, without contracting the sphere of our 
charity, and depriving us of youthful vigour. —C. M. 

Without interruption to business, without ruining 
learning, without preventing charity and without depri- 
ving us of youthful vigour, the enjoyment of the charms 
of those, whose waist is as tender and narrow as the 
beautiful young stem of a flower may be considered 
good. —Ss. W. 

Without detriment to business or studies, without 
interfering with virtue, without detriment to one’s 
vigour, one may enjoy the charms of his wife. 

—T.B.K.
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௪௯. காமங் கதுவப்பட்டார் 

கொலையஞ்சார் பொய்க்சாணார் மானமு மோம்பார் 

களவொன்றோ வேளையவுஞ் செய்வார் பழியொடு 

பாவமிஃ தென்னார் பிறிதுமற் றென்செய்யார் 

காமங் கதுவப்பட் டார். 

1. கொலை - கொல்லும் தொழிலை, அஞ்சார் - (செய்யப்) 
டின்வாங்க மாட்டார்; பொய் - பொய்யினை, சாணார் - (கூற 
வும்) கூசமாட்டார் ; மசனமும்- மானத்இனைக் கூட, ஓம்பார் - 
பானுகாக்கமாட்டார்) களவு - திருடுதல், ஒன்றோ - ஒன்று 

மட்டுமோ 2 ஏனையவும் - பிற இச் செயல்கள் யாவையும், செய் 
வார் - செய்ய முற்படுவார் ; பழியொடு - பழியுடனே, பாவம் - 
பாவத்தையும் (தருவது), இஃது - (காமமாகிய) இச் செயலே, 
என்னார் - என்௮ கருதமாட்டார்; பிதி.௫ மத் - (அவ்கனமாயின்), 
வேது யாதுதான்; செய்யார் - செய்யமாட்டார்கள், காமம் - 
காமப் பேயினால், க.அவப்பட்டார் - பற்றப்பட்டவர்கள் 2 

9. காமங் கதுவப்பட்டார் கொலை அஞ்சார், பொய் நாணார், மான 
மூம் ஓம்பார், களவொன்றோ, ஏனையவும் செய்வார், பழியொடு பாவம் 
இஃது என்னார் பிறிது மற்று என் செய்யார் ? 

8. காமமே மற்றத் தீச் செயல்களுக்கேல்லாம் காரணமாகும் 

ஆகையால், அதனை ஒழித்து விகே. 

A, *பகைபாவ மச்சம் பழியென நான்கும் 
இசவாவா மில்விறப்பான் கண்.” _தறள். 

“பேணாது பெண்விழைவா ஞாக்சம் பெரியதோர் 
சாணாக காணுத் தரும்.” தறன. 

ஈ முடிபொரு ஞணர்ர்சோர் மூதுரீ ௬ல.ற். 
சடியப்.பட்டன வைந்துள வவற்றிற் 
கள்ளும் பொய்யுல் சளவங் கொலையும் 
"தள்ளா தாகுங் காமக் தம்பா 
லாங்கது கடிச்தோ ரல்லவை கடிர்சோசென 
சீல்னெ ரன்றே நிறை,கவ மாக்கள் 
நீங்கா ரன்றே ரீணில வேர்தே 
"தாங்கா ஈரக் தன்னிடை யுழப்போர்.!” மணிமேகலை. 

“இமை யுள்ளன யாவையுக் சர்.இடஞ் சிறப்புச் 
சோரமில் செல்வமுங் கெடுக்கு ஈல்லுணர்வினை த் தொலைக்கு 
மேம சன்னெறி தடுத்திரு ளுய்த்.இடு மிசனாத் * 
காம மன்றியே யொருபகை யுண்டுகொல் கரு.தில்.” 

கந்த புராணம், 

35
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5,  ஈசாமத்தின் தமை இ௫் கூறப்படும்.” ௨. வே. சா. 

“கொலை யஞ்சாமை பொல்க் காணாமை, மான மோம்பாமை, களவா 
டல், மற்.றவையுஞ் செய்தல் ஆலய இவற் அள் இது பழியொடு பாவக் 
யுக் கருவெகன கிணையார்ச ளொன்பஅ; கருத்து."” —Gar. @. 

1 அளவுகடக்க சாமமுடையோர் என்பார் காமத்தை வினை முதலாகச் 
94 * காமங் கதுவப்பட்டார் £ எனவும், பிறர் கூறு வனவும் அடங்கு மென்: 
பார் * ஏணையவும் ' என்றமையா * பிறிதென் செய்யார் ' எணஷங் கூறினார்.” 

தி. சு. செ. 

மானழ மோம்பார் : 
“உம்மை உயர்வு இறப்பு, மானம் உயிரினும் சறக்த,தாதவின்.!” 

௨. வே. சா. 

களவொன்றே எனையவுக் செய்வார் : 

“ களவு--தொழிற் பெயர் ; கள் - பகு.௧, ௮ - சாரியை, வு- புடை 
பெயர்ச்சி விகுதி ; இப்பகுதி யடியாகக் சுட்டான், கட்டு, கட்ட என இறக்க 
சால வினைமுற்று, விணையெச்சம், பெயசெச்சம் வரும் ; இஃனுணராதவர். 
கள்ளினன், கள்ளி, கள்ளின என வருமெனகச் குழஅவர்.'! : --கோ. ௫. 

 ஒன்றே--எண்ணிடைச் சொல். * அறனொன்றோ வான்ற வழக்கு * 
(sper - 148).” ௨. வே. சா. 

ஏனையவும்--கள், கொலை, பொய், களவு என்ற ஏனைய பெருக் இச் 
செயல்களும், பிற இச் செயல்களும். 

செய்வார்--செய்ய முற்படுவார் என்றசைச்,த.௮, 

1 இழையு முண்டோ செழும்புனன் மிக்குழீஇ, 
நிறையு முண்டோ காமங் காழ்கொளின் ”* 

என்ற மணிமேகலைக் கருச்தை கோக். 

பழியோடு பாவ மிஃதேன்னார் : 

காமமே கொலைகட் கெல்லாங் காரணங் கண்ணோடாத 
காமமே களவுக் கெல்லால் காரணங் கூற்றமஞ்சுல் 
காமமே கள்ளுண்டற்குல் சாரண மாசலாலே. 
காமமே ஈரகபூமி காணியாச் கொடுப்ப தென்றான். 

-திருவிளயாடந் புராணம். 

என்ப,களுல் காமமே மற்றைத் இச் செயல்களுக்குக் காசணமாதல். 
விளங்கும். 
பிறிது மற்றென் செய்யார் : « 

₹: செய்வார் '” எண்ணு பாடங்கொண்டு, * ஏணையவுஞ் செய்வார் * என: 

மேற் கூறியவை ஒழிச்த 2ச் செயல்களையுங் கூறி மூடி,தீதமையின், * பிறிது
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மற்றென் செய்யார் ' என்னும் பாடம் கூறியது கூறலச மா,தலால், * பிஜிது 

மற்றென் செய்வார் £ என்னும் பாடமே கொள்க என்னு விரித்தார் 

கோ. இராசகோபாலப் பிள்ளை. 

*ஏனையவுஞ் செய்வார் என்னு உடன்பாட்டாத் கூறியதை உ௮௨இப் 
படுத்தும் பொருட்டு எ.திர்மறையினாலும் கூறிஞசென்றதிக."! 

_ஊ. பு. செ. 

They fear not murder; they are not ashamed of 

falsehood; they preserve not reputation, they rob not 

in one way only, but in all; they think not of any act 

that it is sin attended with infamy; what else will they 

not do, who have fallen into the power of lust ?—H. 8. 

Those who are actaated by lust will not shrink 

from murder, and will not feel ashamed of falsehood 

and dishonour. Is it only theft that they will indulge 

in? ‘They will perpetrate all species of vice. What 

is there that those, who maintain that lust is not sinful, 

will hesitate to do ? —c. M. 

  

Those who have fallen into the power of lust fear 

not murder, they are not ashamed of falsehood; they 

preserve not reputation ; Is it only theft they indulge 

in? ‘They will perpetrate all species of evil; Those who 

consider not that lust is sin attended with infamy, 

what else will they not do ? —s. W. 

Those who are driven by lust fear not murder ; 

falsehood, dishonour, theft, anything in fact, sin and 

blameworthy acts even other things besides, they are 

apt to do. —T. B. K.
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௮ம். தீய விலங்களையார் 

Boia ஈல்லாண் மனைக்கழத்தி யேனும் 

பிறன்மனைக்கே பிீடழிக்து கிற்பர்--ஈறுவிய 

வாயின வேனு முமிழ்ந்து கடுத்தின்னும் 

தய விலங்கிற் இலர். 

1.  தருவினும்- இருமகளாகிய இலக்குமியினும், கல்லான் - 
அழகு. நல. மிசூந்தவள், மனைக்கிழத்தியேனும் - தம் 

யாட்டியாயினும் (அவளை விட்டு), பிறன் - பிறருடைய, 
மனைக்கே - மனையாளிடத்தே (காமுற்௮), பீடு - தம் பெருமை 
யாவும், அழிந்து நிற்பர் - கெட்டு நிற்பர்) கறுவிய - கல்ல சுவை 
யுடைய (இரைப் பொருள்கள்), வாயினவேனும் - வாயின் கண் 
உள்ளனவாயிணும், உமிழ்க்;து - அவற்றை உமிழ்ச்துவிட்டு, கடு - 
கடுக்காயை யொத்த கைப்புள்ள பொருள்களையே, இன்னும் - 
இன்னுகன்ற, தய - தய இயல்புடைய, விலவ்இன் - மிருகத்தை 
யொத்த, சிலர் - சல தியோர். 

2. வாயின நறுவியவேனும் உமிழ்ந்து கடத் தின்னும் தீய விலங் 
இன்சிலர் மனைக்கழத்தி தருவினு கல்லாளேனும் பிதன் மனைக்கே மீட 
ழிந்து நிற்பர். : 

3. பிறன்மனை விழைதல் பெரும் பேதைமையாம் ; அதி 
லும், திருவனைய மனைவி யிருக்க, மறுவுடைய பிறன்மனை ஈயந்து 
நிற்றல் பேதைமையுட் பேதைமையாம். 

4.“ எளிதென வில்லிறப்பா னெய்அமெஞ் ஞான்றும் 
விளியாஅ நிற்கும் பழி.” தன். 

* ஆத்த மனையா எகத்தி விருச்சவே. 
காத்த மணையாளைக் காமூ௮.ங் காளையர் 
காய்ச்ச பலாவின் கணியுண்ண மாட்டாம 
லிச்சம் பழத்துக் இடருற்ற வாறே." திருமந்திரம். 

“* அறம்புகழ் கேண்மை பெருமையிக் கான்கும் 
பிறன்றா.ர ஈச்சுவார்ச் சேரா.” நாலடியார். 

- இறனுமறிந்த செய்கையுஞ் சான்றோர் 
'இறனுடைய னென்றுசைக்குர் சேசும் .. பிறனில். 
பிழை,ச்தா னெனப்பிறராம் பேசப் படுமே 
விழுச்சா மொருங்கே யிவை."” --அறநெறிச் சாமம். 

5. “இனிய பொருள்களிருப்பினு மவ.ற்றை விரும்பாத கைப்புள்ள 
பொருள்களை விரும்பு மிருகங்களுஞ் லெ; பேரழகுள்ள மனைவி யருருப்
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பினு மவளை விரும்பாது அருவருக்கச் சக்க வுருவினையுடைய பிறன் மனை 
வியை விரும்பு மனிதருஞ் சிலர் என்பார் * இய விலங்இழ் லர்” என்றார்.” 

தி. சு. செ. 

பிறன் மனைக்கே பிடழிந்து நிற்பர் : 
பீடு - பெருமை ; மானமுமாம். 
காமம் * பாவமும் பழியு ஈல்கும் பல்வகைப் புகழறங்கள் யாவையு 

மறிக்கும்.” 
அழிந்துநிற்பர்--கெட்டு கித்பர் என்பது கெட்டலைவர் என்.ற உலக 

வழக்கு மொழியைக் குறித். கின்றதாம். 

நறுவிய வாயினவேனும் உமிழீந்து கடுத்தின்னும் தீய Sots: 
இய விலங்இ.ம் இலர், ஒட்டகம் போலுஞ் சலசெனினு மமையும் ; 

மகாகாவிய்இற் காண்க. மேலும் இராமாயணத்தில், 
2       எள்ளரும் பாரம் சாங்கிய வொட்டகம் 
தெள்ளு தண் கரும் பியாவையுக் இன்லெ. 
உள்ள மென்ன த் தம் வாயுமூலர்க்,சன 
கள்ளாண் பார்களிற் கைப்பன தேடியே."” சி. வை. தா. 

“மாக்களிர் முதலியவற்றைச் கள்ளி வேப்பிலையைச் இன்னும் 
ஒட்டகம். -ஊ. பு. செ. 

“பொடழற்கலச் சாட்டிப் புறக்,தரினு காய்பிற 
செச்சித் இமையாத பார்த்திருக்கும் ?* 

என்ற நாலடியார்ச் செய்யுள் இக்கு கோச்ச,ற்பால s. 
There are some, who though their own wife be 

more beutiful than Latchmi, nevertheless degrade 
themselves by hankering after their neighbour’s ; like 
an evil beast, which though it has sweet food in its 
mouth, will reject it to feed on bitter. —H. 8. 

Though the wife of their homes be more beautiful 
and virtuous than the goddess of beauty herself, some 
persons will always long for another’s wife; and thus 
stain their honour, like the foolish animals which spit 
out the sweet things in their mouth to eat bitter ones. 

—C. M. 

Though the wife be more beaatiful than Lakshini, 
there are some who will always degradingly go after 
others’ wives. They are like those animals (like the 
camel) that spit out sweet things and chew only bitter 
ones. —T. B. K.
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௮௧. நன்மக்கட் பேறு 

கற்புடுக் தன்பு முடித்துகாண் மெய்ப்பூசி 

க.ற்குண ௩ற்செய்கை பூண்டாட்கு-மக்கட்பே 

றென்பதோர் செல்வமு முண்டாயி வில்லன்ஹே 

கொண்டாற்குச் செய்தவம் வேறு. 

1. கற்பு - கற்னையே, உடுத்த - அடையாக உடுத்து, 
அன்பு - அன்பினையே, முடித்து - மலராகச் சூடி, காண் - நாண 
மாகிய பெண்மைப் பண்பையே, மெய்ப்பூசி - கலலவச் சாக் 
தாகப் yA, கற்குணம் - கற்குணக்களும்,  கற்செய்கை - கற் 
செய்கைகளுமாகிய  ஆபாணங்களை, ஸூண்டாட்கு - அணிக்த மனை 
யாளுக்கு, மக்கட்பேறு - மக்களைப் பெறுகை, என்பது - என் 
ணும், ஓர் - ஐப்பற்ற, செல்வரும் - ஆக்கமும், உண்டாயின் - 

உளதாயின்,  இல்லன்றே - இல்லையாகும்,  கொண்டாற்கு - 
(அவளை மனை Bure) கொண்டவனுக்கு, செய் - செய்யக் 

இடக்கும், தவம் - தவம், வேணு - வேறே. (இதுவே முடிக்த 
சவம் என்றபடி. ) 

  

9. குற்புுந்து அன்பு முடித்து காண் $மெய்ப்பூசி, கத்குண கழ் 
செய்கை பூண்டாட்டு மக்கட்பேறு என்பதோர் செல்வமு முண்டாயின் 
கொண்டாற்கு வேறு செய்தவம் இல்லன்றே, 

3. கற்பிற் சிறந்த காதன் மனையாளிடத்துப் பேறும் மக்கட் 
பேறே பெறற்கரிய செல்வமாம். 

4. * மங்கல மென்ப மனைமாட்சி மற்றதன். 
நன்கல ஈன்மக்கட் Cus.” தறள். 

“மயக்குறு மக்களை யில்லோர்க்குப் 
பயக்குறை யில்லை,க் தாம் வாழுராளே. ” புறநானூறு. 

“*பொன்னுடைய சேனும் புகழுடைய சேனுமற் 
றென்னுடைய சேனு மூடையரோ-வின்னடி.சல் 
புக்களையுக் காமரைக்கைப் பூகா௮ஞ் செய்யவாய் 
மக்சளை யிங்இல்லா தவர். '” நளவெண்பா. 

5, - இச்சன்மையவள் ஒருவனுக்கு மனைவியாகக் இடைத்தல் 
அவன் செய்த தவப்பயனென்பது கருச். உடுத்து, முடித்து, பூசி, 
பூண்டான். என்னும் விணைகளால் கற்பு மூ,கவியவை இன்ன பொருளாக 
&ருவகஞ் செய்யப்பட்டன என விளக்குஇன்றமையால், கற்பு அன்பு, 
காண், ஈஉ௰்செய்கை என வாளா கூறினர்.” 

மேக இ.



௮௧. நன்மக்கட் பேறு 279 

“நன்மக்கட் பேற்றின் இெப்புக் கூறப்படும்.” ௨. வே. சா. 

(ஈ கற்பு அன்பு காண் மு.தவியவைகளை யு.௮.சியாகக் கொண்ட காய 
யாலே காயகணுக்கு எல்லாச் சவமு மமைய மென்பது கருத்து, 4 இல்ல 
தெனில்லவண் மாண்பானால் ?” என்பு வள்ளுவர். ** ௮. த. 

கற்பு, அன்பு, காணம், ஈ.ற்குண ஈற்செய்கையே ஆடை, மலர், 
சலவை, ஆபரணம் எனக் கொள்ளப்பட்டன. அதற்கேற்ப உடுத்து, 
முடித்து, பூசி, பூண்டாள் என விணைகள் தந்.கார். '” —@ar. 

கற்புடுத்து : 

“கற்பு - கற்பாவ.ு. கணவனே தெய்வமெனக் கரு.தி யிருப்பதோர் 
செய்கை. ** ௮. த. 

ஈகற்புடுக்து-கற்பாய ஆடையை யடுத்து; * மணி பொன்னும் 
சாச்.தஞும் மாலையு மின்ன, அணியெல்லா மாடையின்பின் *” (பழமொழி 
971) என்பசா,தலின் கற்பை மூ,சவில் ஆடையாகக் கூறினார். ”” 

--௨. வே. சா. 

அன்பு முடித்து : 

ஈதன்பு--இல்வாழ்க்கையி விருக்கும் தன்னு தவி காடி வந்.தாரிடம் 
சான் காட்டும் பிறியம். *” டள. 

“ முல்லையர்சொடை யருந்த.இ மு.தலெழு முரிவரில்லறம் புரி.தணைவி 
யர் (பிரபுலிங்கலிலை : லைலாயகஇி-௨௪.) இதிற் கற்புடையோர்க்கு 
முல்லைப்பூ, வுரி,தீதாயினமை காண்க, 7” என்று காரணங்கூறி, அன்பாகிய 
மூல்லை மாமலசை முடித்து, எனப் பொருளுசைத்தார் சி, வை. தாமோ 
தாம் பிள்ளே. 

நாண் மெய்ப்பூசி : 
“காணாவ௮ செய்யத் தகாதன வற்திலே உள த்திற்கு வருவதோர் 

ஒழுக்கும்.” த் 

.. எஃ$ரண் மெய்ப்பூசி ? எனப் பாடமாயின் * காணமு. மெய்யுமாகய 
கலவையைப் பூசி ? எனப் பொருள் கொள்க, '” தி. சு. செ. 

மெய்யிற் பூசுவது கலவை யென்பது, *வாசமென் கலவைக் 
சனிவாரி மேல் பூசப்பூச ! என்றும், * பூசவெண் கலவைப் புணைசார் 
'இனே * என்னும் கூறிய இராமாயண (மிதிலைச் காட்சிக்) eS ore Ss.” 

௪. வை. தா. 
நற்குண நற்செய்கை பூண்டாட்கு : 

எபூண்டாட்கு என்றமையால், ஈற்குண ஈ.ற்செய்கைகளே அணிக 
ளெனக் கொள்க, ”? ௨. வே. சா. 

மக்கட் பேறென்பதோர் செல்வழம் உண்டாயின் : 

“தம் பொருளென்ப தம் மக்கள் '” எண் வள்ளுவர் வரையறையால் 
மக்சட்பே௮ ஆக்கமாதலதிக,
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“ செல்வழம்- என்பதற்கு ** ஆக்கமும் '” என்று பாடங் சொண்டார் 
௨, வே. சாமிநாதையர். ”” : 

“செல்வமும் என்ற உம்மை இறந்தது தழீஇயதனோேடு உயர்வு 
இறப்புப் பொருளது. கற்பு மு,.தவியனபோல இவள் வ௪,த்த கல்லாமை. 
யால், * செல்வு மூண்டாயின் * என்றார். ”” கோ. ௫. 

“*பொறையிலா வறிவு போகப் புணர்விலா விளமைமேவ,க் 
தறையிலா வனசவாவி அவிலாக் கோலத் சாய்மை 
கறையிலா மாலை கல்வி ஈலமிலாப் புலமை ஈன்னர்ச் 
சிழஹையிலா ஈகரம்போலுஞ் சேயிலாச் செல்வ மன்றே. ”” 

என்னும் வளையாபதிச் செய்யுளாலும் மக்கட்பேண பெனதற்கரிய 
செல்வ மென்பதும், ௮ஃ.தில்லாப் பிற செல்வங்கள் பிறங்காவென்ப.தம். 
பெறப்படும். 

“கொண்டாற்க -- கொண்டான் உலக வழக்கு. "" - கோ. ட. 

“மக்கட் பேறென்பசோர் செல்வம் என இதனை யுருவகஞ்செய் 
ம.ற்றவற்றை யுருவகஞ் செய்யாமையின் இது ஏகாங்க வுருவகவணி. '* 

—Gar. @. 
இத ஏகதேச வுருவசவணி ; பல அடுக்னெ.தால் மாலை uGasgp 

மாம்.” ணடயு. செ. * 

If a wife clothed with chastity, crowned witb affec- 
tion, anointed with modesty, and adorned with jewels 
of a good heart and life, possess only the wealth of 
child-bearing; what more can her husband have to 
seek by the performance of penance ? —H.S. 

A person whose wife is robed with chastity, decked 
with the flowers of affection, perfumed with female 
modesty, ornamented with domestic virtues, and also 
blest with the wealth of child-bearing, need not wish 
for anything more. —C. M. 

If a wife robed with chastity, crowned with affec- 
tion, anointed with modesty and adorned with good 
character and good deeds, possess also the fortune of 
begetting children, her husband has nothing more to 
seek by penance. —T. B. K.
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௮௨. கற்பின் மகளிர்-(௧) 

ஏந்கெழின் மிக்கா னிளையா னிசைவல்லான் 

கரந்தையர் கண்கவர் கோக்கத்தான் - வாய்ந்த 

நயனுடை யின்சொல்லான் கேளெனின மாதர்க் 

கயலார்மே லாகு மனம். 

1, ஏந்து - சிறந்தோங்கும், எழில் - எழுச்சியோடு கூடிய 

வனப்பு, மிக்கான் - மிஞுக்தவனம், இளையான் - இளமைப் பருவ 
மூடையவஸும், இசை வல்லான் - இசையில் வல்லவனும், காரச் 

தையர் - (ற) மகளிருடைய, கண் - கண்களை, கவர் - கவரும் 
தன்மையதான, நோக்கத்தான் - பார்வை யுடையவனும், 
வாய்ந்த - (8ீதியொடு) பொருக்இய, கயன் உடை. - நலப்பாட் 
டினை யுடைய, இன்சொல்லான் - இன்சொற் பேசுபவனும், 
(ஆக வாய்த்தோண்), கேள் - (தம்) கணவனாயினும், மாதர்க்கு 
(கற்பிலாப்) பெண்களுக்கு, அயலார்மேல் - (இக்கலங்கள் அமை ் 

யாத) பிற ஆடவர் மேலே, மனம் - மனம், செல்லும் - காடிச் 
செல்லும், 

2. கேள், ஏந்து எழின் மிக்கான், இயான், 'இசை வல்லான், 

காந்தையர் கண்கவர் நோக்கத்தான், வாய்ந்த ஈகயனுடை இன்சொல் 

லான் எனினும் மாதர் மனம் அயலார் மேலாகும். 

3. கற்பின்மை பேதைமை ,; அதிலும் கணவன் எந்கலமும் 

வாய்ந்தவனா யிருக்கப் பிறனை விரும்புதல் பேரும் பேதைமையாம். 

4, “பெண்ணிற் பெருந்தக்க யாவுள கற்பென்னும் 
'கண்மையுண் டாகப் பெறின். *” —aper. 

“ன்பு நூலாக வின்சொ லலர்தொடுக் சமைத்தகாக 
லின்பஞ் செய்காம்ச் சார்இற் கைபுனேர் தேற்றமாலை 
ஈன்பக் சூட்டி விள்ளா தொழுகணொ ஈங்கைமார்க்குப் 
பின்செலும் பிறர் ணுள்ளம் பிணையஞர்க் சடிய,தன்றே ** 

சீவகசிந்தாமணி. 

5. *இது முதல் முறையும். குடிமையும்! (௮௬-ஆம். செய்யுள்) 
என்பதிரூகச் கற்பில்லாக மகளிர் சன்மை கூறுகின்றார். --தி. ௬. க. 

“இது பெரும்பான்மைபற்றிக் கூறியது. '* —Gar. @. 

பெண்களுக்குக் கற்பும் மனமும் ஈண்பும் நிலைகுலைதல் இயற்கை 
என்பது மறுமிருதி. '* ௮, க. 

ஈ௮௦-ஆம் செய்யுளில் ஆரியர் * காமங் கஅவப்பட்டார் * தம் மனைவி 
யர் எவ்வளவு அழகசாயிருப்பினும், அவர்களைத் தவிர்த்துப் பிறன்மனைவி 
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மேல் ஆசைகொண் டலைவர் என்பதற் ணங்க, இச்செய்யுளில் கற்பிலா 
மங்கையர் சம் கணவர் எவ்வளவு கலங்கள் பொருக்இயவரா யிருப்பினும் 
அவர்களே வெளுத்து வேற்று மணிதர்மேல் விருப்பங்சொள்வர் என, 
காமங் கதுவப்பட்ட * ஆணையும் பெண்ணையும் எடுக்.அுக் கூறிஞர். 

இள. 
ஏந்தெழின் மிக்கான் : 

“ ஏந்து எழில்--எவசானுல் கொள்ளப்படும் அழடற் இறந்தவன். '” 
அ. க. 
சி. yp. * ஏக்து-பொருக்இய. 

“எழில் எழுச் ; வளர்ந்தமைந்த பருவத்அம் வளர்க்க மாறிய 
தன்றி இன்னும் வளருமென்பதுபோன்று காட்டும் அழகு. (தொல் - 
பொருளியல் : 58), ”* ௨. வே. சா. 

“சுமக்கன்ற அழகென்னும் பதப் பொருளுடைய தா.தலால் *ஏர் 
தெழி ” லென்பது Apts அழகுக் காயிற்று. ** கோ. ஓ. 

(இசைவல்லான் : 

இசை பாடுதலும் பெண்களை மயக்க வசமாக்கும் ; 5 பாடினான் 
தேவததேம் பண்ணினுச் காசான் பாடச் சூட.ச மகளிர் சோர்ந்து 7” என்பது 
சிந்தாமணி. ?” ௮. த. 

காந்தையர் கண்கவர் நோக்கத்தான் : 
“ காந்தையர- பிற மகளிருடைய ; காச்தையர் என்பது மகளிசென் 

னும் பொதுப் பொருளில் கின்றது.” ௨, வே. சா. 

வாய்ந்த நயனுடை யின்சொலீலான் கேள் எனினும் : 

“வாய்க்க” என்பதை *சய” னென்பதனோடு கூட்டி ‘amis 
ஈயன் ? என்றும், * கேள் ” என்ப,கனோடு கூட்டி. * வாய்ந்த கேள் ' என்றும். 

பொருளுரைக்கலாம். 

Though their husband be of surpassing beauty, 
youthful, powerful in song, of the aspect to ravish the 
eyes of maidens, and uniting truth with courtesy in his 
pleasing address; the heart of women will still be fixed 
on others. —H. 8. 

Though the husband be conspicuous for beauty 
and musical. accomplishments; though he may have 
glances fascinating the looks of women, and though he 

may be kind and tender in his words, women will 
always love others. ஊர்,
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Though their husbands be handsome in appearance, 
youthful in age, skilful in music, of commanding 
personality, attracting the attention of maidens and 
be pleasant and kind in their address, the heart of 
woman may still turn towards other men. —T. B. K. 
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௮௯, கற்பின் மகளிர்-(6) 

கற்பின் மகளி னலம்விற் ௮ூணவுகொளும் 

பொற்றொடி. கல்லார் கனிகல்லர்-மற்அுத்தம் 

மகேள்வற்கு மேதிலர்க்குக் தங்கட்குக் தங்களெஞர் 

யாவர்க்குங் கேடுசூ மார். 

1. கற்பில் - கற்பில்லாத, மகளின் - கூலமகளைக் காட்டி. 

லும், சலம் - தம்முடைய இன்பத்தை, விற் - (பொருளுக்காக) 
விலைப்படுத் தி) உணவு கொளும் - வயிறு வளர்க்கும், பொற்றொடி 
- பொன்னாலாகிய வளையல் (அணிக்த), கல்லார் - பொனுமகளிர், 
கனி - மிகவும், ஈல்லர் - இறக்தவர்களாவர் ; (எனெனில்) மற்று 
தம் - தம்முடைய, கேள்வற்கும் - கணவனுக்கும், ஏ.இிலர்க்கும் - 
(களவில் தம் ஈலம் அய்க்கும்) பிறருக்கும், தங்கட்கும் - தன் 
களுக்கும், தம்௫ளைஞர் - தம்முடைய ற்றத்தார், யாவருக்கும் - 
அனைவருக்கும், கேடு - (.இர்பாராப்) பழியினை, சூழார் - (கற்பில் 
மகள் எய்.அவிப்பதுபோல) எய் அவியாராகலின். 

9. நலம் விற்றுணவு கொள்ளும் பொற்றொடி கல்லார் கத்பிண் 
மகளிண் கனிகல்லர், மழத்னுத்தம் கேள்வற்கும், ஏதிலர்க்கும், தங்கம்கும் 
தங்கிஆாஞர் யாவர்க்கும் கேடு சூழார். 

3. கற்பிலாக் குலமகளிர் போதுமகளிரினுங் கடைய 

ராவார். 

4. 4 புகழ்புரிர் தில்விலோர்க் இல்லை யிகழ்வார்முன் 
ஏறுபோற் பீடு ஈடை. '* --தறள். 

“பொருவில் கற்பின் வழீஇயபுன் மங்கையர் 
உரிய மூன்ற மரபிலுள் ளோையும் 
வெருவக் தேங்கி விழுங்ஓ யுமிழ்கலா 
வெரியுர் இரச இற்குடி. Cuppa.” 

5. 4 இதுமுதல் இரண்டு பாட்டுக்களால் கற்பில்லா,ச குல மகளிச௮ 
இழிவு கூறப்படும். ”” ௨. வே. சா. 

-காசிகாண்டம். 

“பொதுமகணிர் தம் சணவர்கட்கும், பிறர்க்கும், சங்கள் சுற்றத் 
காருக்கும் கேடு கிணையார் ; ஆதலால் அன்னார் க.ற்பிலாப் பெண்களிணும் 
மேல் என்றபடியால், கற்பிலாப் பெண்களால் இத்தனைக் கேடுகளும் வரும் 
என்பது சொல்லாமலே விளங்குமன்றோ ? *" இள. 

கற்பின் மகளின் : 

ஒருவனுக்கு மணைவியாய்ப் பசச்தையர் போல கடிக்கும் 
பெண்ணையே  * கற்பின்மக ' ளென்றார். ”* ௪. வை. தா.
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நலம் விற்றுணவுகொளும் பொற்றெடி நல்லார் நனிநல்லர் : 

“கற்பிறத்.தல் வேயெர்க்குமிய செயலாதல்போலகச் குலப்பெண்ணுக் 
சாகாமையால், அச்செயல் கேள்வன் மூ.தவிய கால்வர்க்கும் நிர்ைதயை,ச் 
சருதல்ப.ற்றி வேியர் * ஈணிஈல்லர் * என்றார். கோ. ஓ. 

₹: உைவு--௮னு உண்டி, ஆடை, ௮ணி மு;தவியவற்றுக்கு இங்கு 
ஆயிற்று. 7? கோ. ஓ. 

“Caen உணவின்பொருட்டுக். கற்புக் கெடுதலா இழிவு 
கருதிப் * பொற்றொடி! என ஒருமையால் வாளா கூறி, கேள்வன் மு,தவிய 
நால்வர்க்கும் கேடு குழாமையாயெ சிறப்புக் கருதி * நல்லார் ? என்றும், 
அதும் கிரம்பாமல் * ஈணிஈல்லர் * என்றும் பன்மையாற் கூறினதாசப் ப பொருள் கொள்ள லுமாம். கோ. ஓ. 

மற்றுத்த் கேள்வற்த......கேடு சூமார் : 
₹ மற்று--குலப்பெண்ணின் காயகன்போலே நிலையுடையானாகா.து, 

இவ்வளவெளனப் பொருள் வரைய க்கச் கொடுப்பவனா கலால் * மற்றுக் 

கேள்வ * னென்பதில் மற்றுப் பிறிதென்னும் பொருள. '* கோ, ௫. 

  

“கேள்வற்தம்-*கேள்வர்க்கு* என்றே பாடல்சொண்டு, “*கேள்வர்க் 
குச் கேடு குழ்.தலாவது அபசாரியாய் அவர் புகழையும் புண்ணியத்தையல் 
கெடுத்தல்?” என்றுரைச்தார் ௮. குமாசாமிட்ட புலவர். 

ஏதிலர்க்கும்--* ஏஇலர்க்குக். கேடு சூழ்தலாவ அவரையும் 
புணர்க்து பகை பாவம் பழி என்பன வுடையராக்குதல். ?” அ. க. 

தங்கட்தம்- 
- கணவர்த மேவல் பூண்டு கற்பினி லொழுடொதார் 
ஈணுகருங் கொடிய வெய்ய ௪ரணு எழுக்அவாசால்: 

என்ற வாயு சங்கிதை அடிகளால் கற்பிழங் த. மனைவியர் தமக்குச் 
தேடி.ச்கொள்ளுங் கேடு அறியப்படும், 

எதங்கினேஞர் யாவர்க்கும்--.தான் வியபிசாரியானசால் தன் குலத் 
துக்கு ஈனம் ஏற்பட, தனக்கு நெருங்கெ சுற்றத்தார் சன் செயலுக்கு. 
'தன்னைக் கோபிக்க, கோபத்தால் தான் அவர்களுக்குக் கேடு நினைத்தல் 
முகலியன. *" இள. 

யாவர்க்கும் என்பதனை * தங்ளஞர் யாவர்க்கும் * என்னம், தம் 
கேள்வர், shot, சாம், இளைஞர் ஆய யாவர்க்கும் என்ஐங் கூட்டி 
யுரைக்கலாம். 

மருமார்-- காமத்தால் சற்பிறத் தலை ஆலோடத்அச் செய்வதாகச் 
in) *சூமா மெனக் கூறினமையால், அது இலக்கணை. இப்படி. 

i சுழ்விக்சாரென்னும் பிறவினை விவ்விகுதி தொகுக்கப்பட்ட 
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செனக் கொண்டு சூழ்ம்ஐகொள்ளச் செய்யார், அ.தாவ.து உண்டாக்க 
செனப் பொருள் கூறினும் பொருந்தும். '” —Gar. @. 

Far better than wife without chastity, are the fair, 
with golden bracelets, who subsist by selling their 
favours; for they do not involve in misery their hus- 
band, their neighbour, themselves, and all their 
connexions. —H. 8. 

Whores who live by selling their youthful charms 
are better than an unchaste wife, for they do not bring 
disgrace on their husband, and relatives, and them- 
selves, and others, as the latter does. —C. M. 

Far better than an unchaste wife is a harlot, ador- 
ned with bracelets, who sells her body to eke out her 
livelihood ; for, she does not involve in misery, her hus- 
band, herself, her kindred or neighbours. —T. B.K.
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மூறையுங் குடி.மையும். பான்மையு நோக்கார் 
Ble pu நெடுகாணும் பேணார்--பி ரி.துமொரு 

பெற்றிமை பேகைமைக் குண்டே பெரும்பாவம் 
கற்பின் மகளிர் பிறப்பு. 

1. முறையும் - (தமக்கும் பிறர்க்கு முன்ன) உறவு முறை 
மையையும், குடிமையும் - (தாம் பிறந்த) குடிப் பெருமையையும், 
பான்மையும் - (தமக்கும் பிறர்க்கு முன்ன) PQ Berens, சோக் 
கார் - (கர்) பாரார், நிறையும் - (மனம் கெதி தவறிப் பிறர் 
பாற் செல்லா) கிறுத்துதலையும், நெடு-ரீடிய, நாணும் - காணத் 
தையும், பேணார் - பரதுகரவார் ; பிஜிஅம் - (இவை யொழிர்,ஐ) 
Gan, ஒரு - ஓர், பெற்றிமை - உரிய இயல்பான தன்மை, 
பேதைமை - அதியசமை என்பதற்கு, உண்டே - உண்டுகொல் 1 
பெரும்பாவம் - பெரியதொரு பரவமே யாகும், பெண்ணின் 
(இத்தகைய கற்பில்லாத) பெண்களின், பிறப்பு - பிறவி! 

  

2. மூறையும் குடிமையும்: பான்மையும் நோக்கார், நிறையும் 
கெம்காணும் பேணார் ; பேதைமைக்கு பிறிதும் ஒரு பெத்திமை உண்டே ; 
கற்பின் மகளிர் பிறப்பு பெரும்பாவம். 

8.  பேண்ணாய்ப் பிறந்து கற்பிழக்து நிற்பதிலும் பிறவாமை 
௩னி ஈன்று. 

4... “தர்ணாமை காடாமை காரின்மை யாதொன்றும் 
பேணாமை பேதை தொழில். ”* —gper. 
“ Gue sen. ளெல்லாம் பேடைமை கா.கன்மை 
சையல்ல தன்கட் செயல் ”” தறள். 

5. 4 மூறை முதலியன கோக்காமை மு;தலானவத்திற் கெல்லாம் 
அவருடைய பேதைமையே காரணமாதலால் அதன் மேலேற்றிப் *பிறிது: 
மொரு பெற்றிமை பேதைமைக் குண்டே * என்றார்." —Gar. @. 

பெண்களோடு கூடப்பிறக்து அவர்களோடு கூட வளர்தலால் 
* நெடு காண் * எனவும், தங்களுக்குரிய ஈல்லொமுக்கினைப் ப.ற்.ஐ.ஐ விட்டு 
இழிகுணமுடைமையால் அ,சனைப் * பேதைமை ” எனவும், இக் குண 
மூடையார் பிறப்புப் பாவ வடி.வா.கலால் * கற்பின் மகளிர் பிறப்புப் பெரும் 
பாவம் என ஓய் கூறினர்." தி. ச. சே. 

spor யுடைய மகளிச௮ பிறப்பிற்கும் பெரும்பாவமே காசண 
மாயின் மூறையுல் குடிமையும் பான்மையு சோக்கா,கனரும், கிறையு கெடு 
சாணும் பேணாதனருமாகய பேதைகட்கு யாதாயினும் பெற்றிமை



288 நீதிநெறிவிளக்கம் 

புளதோ ? இன்னும், நோக்கார் பேணாரிவைகளை வினை முற்றுக்குப் 
பேதைமை யென்ற தெப்பெண்ணினையு மெனச் கொண்டு கற்பினை 
யுடைய மகளிர.அ பிறப்பும் பெரும்பாவங் காரண,த்த தாதலின் எனினும் 

அமையும்.” சி. வை, தா. 

நிறையுடைமையாயெ கற்பே பெண்மைக்கு இயல்பா யமைந்த 
உயிர்ப்பண்பாதலாலும், ௮,கணினும் சிறக்தது காண் ஆதலாலும் அவ்விரண் 
டும் இழந்த பெண்மை பெண்மையாகாது பேதைமையேயாம். பெண் 
பேதைமைக்குப் பெற்றிமை, ௮,காவ.அ இயல்பரயமைக்,த பண்புகள் நிறை 
யின்மையும் காணின்மையுமேயாம் என்பது இதனாற் பெறப்படும். இதனை 
வலியுஅுத்.த.ற்கே இவ்விரண்டும் ஒழிச்த, “பிறிதொரு பெற்றிமை 
பேதைமைக் குண்டே” என்று அழுத்தமாகக் கூறி, வேது இல்லை என 
முடித்தார் ஆ௫ிரியர், அவ்வாறு முடித்தமையினலே, பரந்த வள்ளம் 
படைத்,த ஆரியர் * கற்பின் மகளிர் பிறப்புப் பெரும்பாவம் ' என்றிரங் 
Bei. 

இனி, மேல் ௭௬-ஆம் செய்யுளில் * காமங் கதுவப்பட்ட £ ஆண் 
பிறப்பைச் சுட்டிய ஆரியர் ஈண்டுக் * காமங் கவப்பட்ட £ பெண் 
பிறப்பைச் சட்டியமை உய்.த்துணர்க, 

முறையும் குடிமையும் பான்மையு நோக்கார் : 

“pop நோக்கலாவது இவர் ஈமக்கு இன்ன முறையின பெனக் 

௧௬௮.தல்,” ௮, த. 
“தடிமை--குடிப்பிறப்பு, 4 பெண்ணெனப். பவே கேண்மோ, 

பீடில பிறப்பு நோக்கா” (8வக. 1597). ௨ வே. சா. 

பான்மை--* ஒருவனுக்கே உரிமையாய் திற்றல்."” ௮. த. 

இதற்கு * (ஜாதியின-) வகுப்பு.” என்று கோ. இராஜகோபாலப் 
பிள்ளையும் ; * தமது தன்மையும் பிறது தன்மையும் * என்று தி. 
சுப்பராயச் செட்டியாரும், ** தகுதியும் ” என்று சி. வை. தாமோதாம் 
பிள்ளையும் உசைத்தார்கள்.. 

பான்மை - வருணத்தின் தன்மை; பால் - வருணம் ; ** வேற்றுமை 
தெரிந்த நாற்பாலுள்ளும்'” (புறநா. 188 ) 8)” ௨, வே. சா. 

நிறையு நெடுநாணும் பேணுர் : 

“ நிறையாவது கற்புகெறியிலே மனத்தினை கிறு த்துதம். ?” 
௮. ௧. 

நெடுநாண்--நெடுங்காலமாக உள்ள காணம், 44 நாணோடுடன் 
பிறந்த சான்!” (முத்தொள்ளாயிரம்--98), 4 என்னொடும் வளர்ச்.த, பொற் 
பார் இருகாண் ”” (திருசீசிற்றம்பலக் கோவையார்--208) என்று கூறப்படு 
தல் காண்க, *? ௨, வே. சா.



௮௪, கற்பின் மகனிர்-(௯) 999. 

“நாணம் பெண்களுக்குரிய குணமாகையால். 95 பெண்களோடு 
கூடவே பிறச்து கூடவே வளர்ற தென்பர். ஆதலால் சாளாக காளாகப் 
பெண்ணுக்காகும் வயதுபோல் அவளுடன் பிறந்த சாணுக்கும் காலவரை 
அதிகமாவதால் * நெடுகாண் " எனப்பட்ட." இள. 

பிறிது மொரு பெற்றிமை யுண்டே : 

““பெற்றிமை--தன்மை ; ** காணாமை காடாமை”' (தறன் 898) 
என்பதை நினைக் கூறியது." ௨. வே. சா. 

““பெ.ற்திை--ஈன்மை ; பொருளுக்கு இயற்சையா யமைந்த சன்மை. 
யைப் பெறப் பட்டதென்பது இலக்கணை.” —Gar. @. 

இச்சொற்கு, கன்மை, குணம், மேன்மை என்௮ம் உரைக்கப்பட்டன.. 

பெரும் பாவம் கற்பின் மகளிர் பிறப்பு : 

முற்பிறப்பிற் செய்ச பாவத்தின் பயனாக இப்பெண்பிறவி வாய்த்த 
தென்றும்,  நிறையின்மை, காணின்மை ஆயெவற்றால் பெரும்பாவ 
மிழைக்இன்றனர் கற்பின் மகணிர் என்௮ம், கற்பின் மசளிசே பெரும்பாவத் 
இன் உருவினர் என்றும் ஏற்ற பெற்றி உரைத்துக் கொள்ளற்பாம்.ற. 

ஒருமைச் செயலாற்றும் பேதை யெழுமையுட் 
சான்புச் கழுக்த மள?” 

 வரைவிலா மாணிழையார் மென்றோள் புசையிலாப் 
பூரியர்ச ளாழு மளது !* 

என்ற இரு குறள்களும் இங்கு நினைவகூரற்பாலன. 

Regardless of their duty, of their birth and of pro- 
priety ; insensible to shame, and respectability ; what 
good quality is there compatible with the folly of frail 
women? The birth of such is the retribution for griev- 
ous sin. —H. 8. 

To be born an unchaste wife is a great sin. Such 
foolish women regard not virtue; heed not the great- 
ness of their birth and worth; preserve not chastity ; 
and feel not shame; and in fact have nothing good in 
them. —cC.M. 

The birth of unchaste women is the retribution for 
great sin. Such women regard not virtue, they care not 
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for their birth and propriety: they are insensible to 
shame and respectability ; What good quality is there 
compatible with the folly of such women ? —-S.W- 

Unchaste women have no heed of propriety, great- 
ness of birth or worth; they preserve not chastity and 
feel not shame; these ignorant women do not possess 

any good quality whatsoever. Their birth is a source of 
great sin. —T. B. K.
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பெண்மை வியவார் பெயரு மெடுத்தோதார் 
கண்ணொடு கெஞ்சுறைப்ப தோக்குறார்--பண்ணொடு 
பாடல் செவிமடார் பண்பல்ல பாராட்டார் 
வீடில் புலப்பகையி னார். 

1. பெண்மை - பெண்தன்மையை, வியவார் - பாராட்டிப் 
பேசமாட்டார்; பெயரும் - (பெண்ணென்னும்) பெயரையுவ் 
கூட, எடுத்து ஓதார் - எடுத்துப் பேசமாட்டார் ; கண்ணொடு - 
கண்களொடு, கெஞ்சு-மனமும், உறைப்ப - சென்று பதியுமா௮ு, 
கோக்குறார் - கண்ணெடுத்அம் பார்க்கமாட்டார் ,-பண்ணொடு - 
இசையொடு, பாடல் - (அவர்கள் பாடும்) பாடல்களையும், 
செவிமடார் - காஇல் வால்கமாட்டார்; பண்பல்ல - (ஈல்லொழுக் 
கத்தின்பாற் படாதனவா௫ய ஏனைய) உற்குண கற்செயல்களையும், 
பாராட்டார் - கொண்டாட மாட்டார் ; விடில் - விடுதலில்லாத; 
புலப்பகையினார்-ஐம்புலன் களின் கண் பகைமை பூண்டு ea hen 
வெறுத்தவர், 

2... வீடில் புலப்பகையினார் பெண்மை வியவார், பெயரும் எடுத் 
தோதார், கண்ணொடு கெஞ்சுறைப்ப நோக்குரூர் ; பண்ணொடு பாடல் 
செவிமடார் ; பண்பல்ல பாராட்டார். 

  

3... துறவை மேற்கோண்டவர்கள் பேண்ணாசையை முதற் 
கண் துறத்தல் வேண்டும். 

4. ** அடல்வேண்டு மைந்தன் புலத்ைக விடல்வேண்டும். 
வேண்டிய வெல்லா மொருங்கு.!” _தறள். 
* மெய்வாய் சண்மூக்குச் செவியெனப் பேர்பெற்ற க 
வைவ்ாய லேட்கை யவாவினைக் - கைவாய் 
சலங்காமம் காத்ஐய்க்கு மாற்ற ஓுடையான் 
விலங்கா வீடு பெறும்.” நாலடியார். 

“* பெண்விழைவார்க் இல்லை பெருக் சய்மை ”  --அறநெறிச்சாசம். 
5. இதுமுதல் 15-செய்யுட்களால் அ,ஐவற,ச்இின் இலக்கணம், 

கூறப்படும். துறவறத்தார்க்கு ஆகாத லெ செயல்கள் இச் செய்யுனிற் 
கூறப்படும். '” --௨. வே. சா; 

இறந்தோர். தாம் விட்ட பற்றுக்களை மிட்டும் விரும்பார் என்ப 
கருத்து!” —#. a. Ge, 

இச் செய்யுள் ஐயுணர் வெய்.இ மெய்யுணர் வெய்தா,க அ.றவிகளையே 
கருதிற்றாம். என்னை ? உடவினைப் பேணல்விட்டு, ஒன்றிய செல்வம்
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விட்டு, விடலருஞ் சு,ம்.ஐம்விட்டு, வேட்கை வேரொடும். விட்டு, இட 
னுடைக் குலமும்விட்டு, யானென தறவேவிட்டு, ஊசொடு பேரும்விட்டு, 
உல௫யென் மூழுஅம்விட்டு, ஐக்,கவிச்து மெய்யுணர்ச் து முற்றுந்துறக்,2. 
துறவிகளுக்குப் பெண்மையாலெய்.கக் இடக்கும் இண்பவுணர்வும் உள் 
எதோ ! இல்லை யென்பவாதவின். 

இனி, பின் ௮௯-ஆம் செய்யுளில் “*எவ்வினைய ரேனும் இணை 
விழைச்சொன் நில்லெணின், தெவ்உக் இிசைகோக்கக் சைகொழூ உம் '* 
என்று வசையதத்துக் கூறிய ஆூரியர், ஐர்.தடக்கல் அரிதென்பதை 
யுணர்ந்து அதனை அடக்கு சற்கு எளியவழி, “: கண்டுகேட் இண்டுயிர் க் 

துற்றறியு மைம்புலனு, மொண்டொடி கண்ணே யுள ”” வாதவின், அவ் 
வொண்டாடியாகய பெண்ணை அறவே விலக்கு, கலே யென்ன இச் செய் 
யுட்கண் வகுத்,தருளிஞர். ** ௮க்கச் கரண மடங்கத் அறப்பஅவே, யெச் 
,௪,க் அறவினுகன் றெக்தாய் பசாபாமே '” என்றார் த1யுமானரும். 

பேண்மை வியவார் : 

“பெண்மை என்றது பெண்களுடைய அழகு, குணம், முதலிய 
easter.” ௮. த. 

கண்ணொடு நெத்சுறைப்ப நோக்தறர் : 
கெஞ்சில் அவர்கள் உருவம் பஇயுமானு கண்களால் அவர்களைப் 

பார்ச்சமாட்டார்கள்; கண்ணெடுத்.துப் பார்.த்,.சால் உடனே அவ்வுருவம் 
மனதில் படிச்.து. தம்மைத் அன்பு௮த்தச் கூடாதென்ற கண்களால் பார்க் 
சவுமாட்டார்கள். இள. 

ப்ணொடு பாடல் செவிமடார் : 

“ஈமசனிர்பாடும் பண்ணையும் பாடலையும் செவிமடார். செவிமடார்- 
கேளார்... துறவிகள் இசையை விரும்பிக் கேளாரென்ப௮, 

மடந்தையர் மொழியுங் கானமுங் கேட்டு மன்னவன் மகண்முலை 
[மணக் கான். 

சடக்திரி கலையின் சோடுபெற்றுயர்ச்.த கருதரும் தவனெனல்கேட்டு 
படர்க் இள மறிமான் வேட்டுவன்பாடும் பண்செவி மடு த்தவன் வலை 

[மேல் 
இடக்தன கண்டும் வெவ்விசை கேளேண் ?* 

என்னும் (பாகவதச) செய்யுளால் விளள்கும். சாம் அஞ்ித்த.றக்க காமத் 
தப் பண்ணும் பாட்டும் மிகுவிக்கு மா,சவின் பண்ணொடு பாடல் செவி 
மடாசென்றார்;  * இளை கசம்பிசையுங் கூத்துங் கேழ்த்தெழும் இன்ற காம 
விளேபயன் '” (£வகசிந்தாமணி-2598) என்பதனாலும் இஃது அறியப் 
படும்.” ௨. Ga er 

பண்பல்ல பாசாடீடார் : 

““பண்பல்ல . ஈற்குணங்களல்லா,கன ”". ௮. த.
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“* பண்பல்ல - குணமற்றனவாஓய BOF Osimaater” என்ப 
பெண்மை வியவாமை, பெயரோதாமை, கோக்காமை, செவிமடாமை 
ஆலயெவற்றைக் குறித்சசென் அரைத்தார். இனவழகனளூர். 
விடில் புலப்பகையினர் : 

“வீடு இல் - விஇிகல் இல்லாச; வீடு - விடுதல்; * வீடில் பட் 
டினம் (8வகசிந்தாமணி) * ** ௨, வே. சா. 

*: வீடுஇல் - (பிறர்க்குக்) செ தவில்லா,க : வீடுதல் - சாதல்; விடு 
என்னும் மூ,கணிலை வீடு எனக் இரிர்ததெனக்கொண்டு * வீடில் * என்ப 
£05 * விடு கவில்லா,த £ என உரைப்பினும் பொருக்தும். விடயமாவன - 
சத்தம், பரிசம், உருவம், இரதம், 665 மென்பன. இவை மனத்தை 
மூ;த்திகெறியில் செல்லவிடாமல் தம்மை அணுபவிக்கும் பொருட்டுச் 
சதென்பத்தாலும், பாவத் தாலும் வரும் பொருள்களின்மேல் செல்லவிடுவ 
,தால் இவற்றைப் * பகை ' என்றார். '" கோ. ஓ. 

They, who admire not female beauty; who dwell 
not in conversation on their names; who excite not the 
eye and heart with licentious gazes; who indulge not 
the ear in music and song, and commend not what is 
contrary to decency, are the men who wage successful 
war with the unrestrained sensual organs. —H.S. 

The sages who have, with incessant care, subdued 
the senses will not admire female beauty, will not even 
utter the word ‘ woman,’ will not cast lascivious eyes 
with a lustful heart, will not hear their songs, and in 
fact will avoid whatever is improper. —C.M. 

Those who set themselves against the inexhorable 
senses, seeking salvation, do not admire female beauty, 
mention not woman in their conversation, do not 
gaze at women lustfully, do not listen to their melodi- 
ous music and do not commend what is contrary to pro- 
priety. —T. B. K.
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௮௯. நுறவு--உண்டி 
துயிற்சுவையும் தகல்லார் தோட்சுவையு மெல்லாம் - 
அயிற்சுவையி னாகுவவென்' றெண்ணி-அயிற்சுவையும் 

பித்துணாக் கொள்பபோற் கொள்ப பிறர்லர்போல் 
மொத்துணா மொய்ம்பி னவர். 

   3. அயிற்௬வையும் - உறக்க இன்பமும், தூகல்லார் - கூற்ற 
மில்லா மாதர்தம், தோட்சுவையும் - காம இன்பமும், எல்லாம் - 
ஏனைய இன்பங்களும், அயிற்சுவையின் - உணவிண்பத்தால், 
ஆகுவ-உண்டாகு மியல்புடையனவே, என்.௮ - என்று, எண்ணி- 
கருதி யுணர்க்து, அயிற்சுவையும் - உணவின் வையின் பத்தை 
யும், பித்து - பித்தடையோர், உணாக் கொள்பபோல் - (௬வை 
யறியாமல்) உணவு கொள்ளுதலைப்போல, கொள்ப - நுகர்வர், 
பிறர் - ஏனையோர், சலர்போல் - வேறு சிலரைப்போல, மொத் 
துணா-புலன்களால் அன்பப்பட.£த, மொய்ம்பினவர் - (உண்மைத் 
துறவு பூணும்) ஆற்.றலுடையவர்கள். 

2. மிறர் சிலர்போல் மொத்துணா மெர்ய்ம்மினவர், துமித்சுவையும் 
தாகல்லார் தோட்சுவையும் எல்லாம் அமிற்சுவைமின் ஆகுவ எண்று 
எண்ணி அயிற்சுவையும் பித்துணாக் கொள்பபோஜற் கொள்வர். 

8... உண்டி சுருங்குதல் உறுதவர்க்கழகு, 

4. “உற்றகோய் கோன்ற லுயிர்க்குவகண் செய்யாமை 
யற்றே சவத்திற் குரு.” தறள். 

கைப்பன கார்ப்புச் அவர்ப்புப் புளிமதமம் ் 
உப்பிரதங் கொள்வன சாவல்ல -கப்பாமல் 
வென்றவன் சேவடியை வேட்டுலச் செப்பொழு தும் 
கின்று அ.இப்பதா கா. அறநெறிச்சாரம். 

புலன்சள் பொருட்டாகப் பொச்சிர்து செஞ்சே 
சலங்களைச்"சார வொழுகல்.புலன்கள் 
ஒதுக்கும் பருவத் அசாத். தணையு மாகா 
வெக்க உண்டல் கடன். --அறதெறிச்சாமம். 

5. “தவஞ் செய்வார்க்குரிய விச,தங்களுள் உண்டி சுருச்சலொன் 
தென்பது இதிற் கூறப்படும். பேருண்டி, யில் காமம் மு.சவிய சாம.த 
உணர்ச்செளே உண்டாக்குவதாதலின் துறவியர் அதனை விரும்பா 
சென்றபடி. ”* —2. Gan om, 

“பட வருத்தும்போது பித்தன் உணவு ADs கொள்ளு, சல்போல. 
இவர்கள் ப9 நிமித்தம் உணவு 9றிது கொள்வார் என்பார். * பி.த்துணாக்
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கொள்பபோற் கொள்ப * எனவும், பிறரை aGAssoGs தவவேடம் 
பூண்டோர் என்பார், அவசைப், * பிறர் Metre’ எனவுங் கூறினார். '? 

தி, சு. சே. 

“காம விழைவின்மையால் வளரும் வீடு”; ஆகலின் ஐர்தடகஇ 
மெய்யறிவு தலைப்பட விழையும் உண்மைத் இறவியர் காமக்கலமாகய 

பெண்ணின்பத்ைக ஒழித்தல்வேண்டும் என்ன மேல் ௮௫-ஆம் பாட்டி ற். 
கூறிய ஆரியர், எண்டு, அத்தகைய பெண்ணின்பத்தையும் அதனைச் 
தொடர்ச்ச ஏனைய இன்ப நூகர்ச்சுகளையும் விழையத்.சாண்டுவத வயினு: 
நிறைந்த உணவேயாதலின் அதனைச் சுருக்இச் சுருக் யொழித்தலே 
ஐக்தடக்கும் எளிய வழியாம் என்னு கூறினர். “மனம், பொறிவழி 
போகாது கி.ம்.௰,ற்பொருட்டு விரசங்களான் உண்டி. சுருச்கலும் ”” என்ன 
பரிமேலழகர் முதற்சண் உண்டி. சருச்சலை எடுத்துக் கூறியமையை ஐர்க. 

  

எழுயிற்சுவை பெறான் அயிற்சவை யுறாஅன். 
மாணிழைமகளிர் கோணலங் கொளாஅன் "" 

என்னு இவ்வாசிரியர் சிதம்பா ழம்மணிக்கோவையில் அழகுற யாத்துள் 
எமையுங் காண்க. 

துயிற்சுவையுக் தாநலீலார் தோட்சுவையும் எல்லாம் : 

துயிற்சுவை--உறக்க இன்பம்; உறக்க இன்பத்தைத் துறக்ச இன்ப 
மாகக் கரு.துவர் பேருண்டி. கொள்வோர். 

தூநல்லார்-- அழக மகளிருமாம். 

அயிற்குவையும் பித்துணக் கொள்பபோற் கொள்ப : 
ஈஅயிற்சுவை--அயிலப்படுதலைபுடைய சுவைப்பொருள் ழ எனவே 

உண்டி யென்றவாரும். ”” ௮. க. 

பித்து--பண்பாகு பெயராய்ப் பி.த்தனை yoo ts Bp 20. டள. 

து.றவிகளைப் பி.த்தர்களோடு ஒப்பிடு சல் வழக்கம் என்பதை, 

“ அற்றவெ யோக் கருஞ்சின்ன மூன்னுண்டு 
ப.ற்றலசை யுன்மத்தர் பாலரியல் ?” _நீதிவெண்பா. 

என்பதனாம் காண்க. 

பிறர் சிலர்போல் என்ற,” அறவின் முதற்படியிலுள் எ வர்களையும், 
பொய்த்தவ வேடரையும் குறித்ததாம். 

They, who, deeming indulgence in the sweets of 
sleep and the enjoyment of the charms of women of un- 
sullied beauty, to be encouraged by indulgence in the 

sweets of feasting, take their food abstemiously as an
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idiot, are possessed of a strength which none may 
prevail against. —H. S. 

Those who have freed themselves from the evils in- 
cident to birth, in which others are involved, by the 
power of penance will not indulge in excessive eating, 
because they know that sleep and sexual desire result 
from luxurious eating. Like an insane man they will 
eat little. 0, 14. 

Persons of strong will, not tossed by the waves of 
the (five) senses, eat their food like mad men; for they 
think that out of love for delicious food, spring love of 
sleep and of pleasures of women. —T. B. K.
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௮௪. துறவு-உடலோம்பாமை 

அன்பொ டருளுடைய ரேனு முயிர்கிலைம் 

றென்பியக்கங் கண்டும் புறக்தரார்--புன்புலால் 

பொய்க்குடி. லோம்புவரோ போதத்தாற் ரூம்வேய்க் த 

புக்கில் குடி.புஞூ.து வார். 

1, அன்பொடு - (டயிர்கள் மேல்) அன்புடன், அருள் - 
அருளும், உடையவமரேனும் - உடையவராயினும், உயிர்கிலை - தம் 

உடம்பு, மற்று என்பு இயக்கம் - உண்டி. ௬ருங்கல் முதலிய 

விரதங்களால் மெலிர்,௮) எலும்புகள் புறப்பட்டு அசைகலை, 
கண்டும் - காணிஞம், புறக்தரார் - (அண்பும் அருளும் வைத்), 

அதனைப் பாறுகாவார் 7 புன் - இழிந்த, புலால் - ஊனால் வேய்ந்த, 

பொய் - நிலையில்லாத, சூடில் - உடலென்னும் குடிசையை, 
ஓம்புவரோ.. - (ஒருபொருட்படுத்திப்)  பேணுவார்களோ, 
(பேணார்), போதத்தால் - ஞானமாகிய மெய்ய. நிவைக்கொண்டு, 
தாம் - தாங்கள், வேய்ந்த - வேய்ந்அகொண்ட, புக்இல் - நிலை 
யசகிய தமக்குரிய பேரின்ப விட்டில், குடி.புகுதுவார் - சூடி. 
புகக் கருஇய அறவிகள் 2 

2 போதத்தால் தாம் வேய்ந்த புக்கில் குடிபுகுதுவார் அன்பொடு, 
அருளுடையமேனும், மற்று உயிர்நிலை எண்பியக்கங் கண்டும், புண் 
புலால் பொய்க்குடில் ஓம்புவரோ ? பு.றந்தரார். 

8. பேரின்ப வீட்டில் காட்டமுடை ய உண்மைத் துறவிகள் 

சிற்றின்ப வீடாகிய உடலைப் பேணார். 

4. *புக்இ லமைந்தின்று சொல்லோ வுடம்பினுட் 
ச்சி விருந்த வுயிர்க்கு; ”” தறன. 

“மற்றும் தொடர்ப்பா டெவன்கொல் பிறப்பறுக்க 
Demis Gry dos,” _தறள். 

4 இறக்க,தம் ச,ற்றமும் செய்பொருளும் நீக்த் 
-துறச்தார் தொடர்ப்பா டெவன்கொல்--க.றங்கருவி 
ஏனல்வாய் வீழும் மலைகாட ௮ஃ தன்றோ 
யானைபோய் வால்போகா வா. ?* பழமொழி. 

5, 4 துறவொழுக்கம் பூண்டார் தம் உடலைப் பாகாப்பஇற் கருச் 
தக்கொள்ளா சென்பர். ௨; வே. ச. 

“பத்தி யுலகை அடைய விரைகுவோர். பிற் வுயிர்களிண் . மேல் 
அன்பும் அருளும் உடையாசாயினும், ,சம்மூடம்பில் உடையசல்ல செனவே, 
ஃதழிதலைக் குறி.த்.அக் கவலையில ரென்பது sGsg.”  —Gat. @. 

38
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“உயிர்களிடத்து. அன்பும் அருளும் உடையோர் தமது சேக,த்தி 
ணிடத்தும் அன்புமுடையசாக வேண்டும் என்பார், உடம்பு என்னாது. 
“உயிர் நிலை * எனவும், அதனை அவர் பாதுகாவாசதற்குக் காரணம் மக் 
குரிய வீடு அல்லாமையால் என்பார்; * பொய்ச் குடி" லோம்புவரோ * 

eran ext Deni.” தி. ௬, செ. 

எமோட்சத்திற் செல்ல விரும்புவோர் அன்பும் அருளும் பிறவயிர்க 
னிடத்தே யல்லாமல் சம்முடவினிடத்.து வை,க்தச் காக்கமாட்டார். '* 

ear... Ce. 

மொத் துணா மொய்ம்பினவ சாயிணும் * பித்துணாக் கொள்ப 'போ.ற் 
றிது உணாக் கொள்வதால் உடல் மெலிந்து ஈலிவதியற்கை யாதவின், 
அதனை ம்பு,தல் செய்யாமை அவர்கணியல்பு என்பதை இச்செய்யுளால் 
விளக்கனார் ஆசிரியர். 

அன்போ டருளுடையமேனும் : 

“அன்பு. தம்மோடு சம்பச்,சமுடைய உயிர்களின்மேல் வைக்கும் 
பரிவு?” —Gar. @. 

“அருன் சம்பக்தத்தாலல்லாமல் இயல்பாக எல்லா வயிர்கள் மேலும் 
வைக்கும் இசச்கம், '” —Gar. @. 

உயிர்நிலை மற்றென்பியக்கங் கண்டும் புறந்தரார் : 
“உயிர்நிலை உடம்பு, உயிர் கிற்றற் பெனாகலின் இங்கனம் 

கூறினார் (தறன். 290). '” ௨, வே. சா. 

ஈஉயிர்கிலை - ஆறாம். வேற்றுமைச் தொகைப்புறக்துப் பிறந்த 
அன்மொழித்தொகைல் காரணப் பெயர் ; விரித்.தால் உயிரினது நிலையை 
யுடையது எனவிரியும். '” கோ. ஓ. 

“என்பியக்கம்--என்பு இயச்கம் - எலும்பு. வெளியே தோன்றி 
அசைதல். :* என் பெழுச்இயங்கும் யாக்கையர் "” (திருழருகாற்றுப்படை).” 

௨. வே. சா. 

“புறந்தரார்--பல்லோர் படர்க்கை எ.திர்மறை வினைஞந்து ; புறக்க 
(ஒருசொல்வின் தன்மைய) - பகுத ; புறம் - முனுகை, சா - கொடு 
என்பது பொருளா தலால், புறக்,கா இலக்கணையால் காப்பா,ற்ஹென்னும் 
பொருள் பட்ட. '” —Gar. @. 

புன்புலாற் பொய்கீதடி 'லோம்புவரோ ; 

“புன்புலால்--புலாலுண்ணும் சாதியாரும் விரும்பாத புன்மையை 
யுடைய ஊன். ** புலையணும் விரும்பா,க விப்புன்புலால் யாக்கை ”" 
(அரிச்சந்திர புராணம்) '” ௨. வே. சா.
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** வினையின் வர்.த.அ விணைக்கு விளைவாயஅ. 
புனோவன நீங்இற் புலால் புற,ச்.இடுவ.து 
மூப்பு விளிவுடையது இப்பிணி யிருச்கை 
upper ui Gbps கொள்கலம் "” மணிமேகலை, 

பொய்க்தடில்-- 
“எல்லாப் படியாலு மெண்ணினா லிவ்வுடம்பு 
பொல்லாப் புழுமவிசோய்ப் புன்குரம்பை '” நல்வழி. 

“தோற்போர்லை மேலுர் தொளைபலவாய்ப் பொய்ம்மறைக்கு 
மீப்போர்வை மாட்டித் அடம்பானால் ** நாலடியார். 

பின், * தாம் வேய்ச்த புக்கில்”? என்று கூறினமையால் உடல் 
“துச்சில் * என்ப,த பெறப்பட்ட. அச்சிலாவது வாத முதலியவற்றின் 
இல்லாய உடம்புகளுள், அர்கோய்கள் இருக்சலமைர்,த ஞான்று இருக்தம், 
வெகுண்ட ஞான். போயும், ஓருடம்பிணும் நிலைபெறாது வரு தலாய 
ஓ.அக்கறு,க்கல் என்பது பரிமேலழகர் ௬௪௦-ஆம் குறளுக்கு உரைத்த 
உரையாற் பெறப்படும். 

குடியிருக்கும் புன்குரம்பை '* -காசிக்கலம்பகம். 

போதத்தாற் றல்வேய்ந்த புக்கில் குடிபுக துவார் : 
“போதம்--ஞானம். அதனால் வேய்ச்ச புக்கலென்ற அ முத்தியை ; 

“பசந்தாமப் புக்கில்”  (காசிக்கலம்பகம்), புக்கில் - எஞ்ஞான்ஐம் 
'இருப்ப,தற்குரிய இல்லம். (குறள். 940). குடிபுகுதுவார் ஓம்பவரோ ? 
தம்பாரென்றபடி.. * ஞாணத்தால் வீடாக காட்டு '” (சிறுபக்சழலம். 36) 
என்பவாகலின் *போதத்தால் தாம் வேய்க்,த புக்லென்௮ு வீட்டைக் 

கூறினார்.” —e. Ca. ar 

SOG Qerdeir scran0us7Ou Quvt. sq - Gpseohev 
சரிக்க தொழிற் பெயர்; பொருள் புகுதலைபுடைய வீடு என்பது.” 

கோ. இ. 

எபூக்இல் - * பின் புறப்பட புச்கேவிடுமில் * - பரிமேலழகர் உரை. 
மேலே *பொய்க்குடில் * என்றமையால் இப்புக்கில் மெய்யான ௮, கிலைத.து 
என்பன பெற்றும். 

Holy men, though of tender and _ benevolent 

disposition, do not turn back, though their bones show 

through the skin: should they who possess a heavenly 

mansion, which they have built for themselves by 

wisdom, seek to preserve a false tabernacle of rankly 

decaying flesh ? —H. 8. 

Ascetics will not shrink from seeing their bodies 

become lean,and emaciated, although they are benevo-
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lent and merciful. Will they who have to enter a 

celestial abode, reared up by wisdom, deign to cherish 
this false tenement of clay, rank with corrupt flesh ? 

—cC. M. 

Holy men, however benevolent and merciful will 

not tend their body even though the bones show 

through the skin. How could those, that seek to enter 
a heavenly mansion built out of their wisdom preserve 

this false tenement of despicable flesh ? மி, B. K.
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௮௮. துறவு-சிற்றின்பம் விழையாமை 

இற்றின்பஞ் இன்னீர தாயினு மஃதுற்றார் 

மற்ரின்பம் யாவையுங் கைவிடுப--முற்றுக் காம் 

பேரின்ப மாக்கட லாடுவார் வீழ்பவோ 

பாரின்பப் பாழ்ங்கும்பி யில். 

1. சிற்றின்பம் - காம இன்பம், சில்கீரதாயினும் - இறி. 
காலமே நிற்கும் இயல்பினதாயினும், அஃதுற்றார் - ௮வ்விண்பத் 
இற்கு ஆனரணோர், மற்றின்பம் - மற்ற இன்பங்கள் எல்லாவற் 
றையும், கைவிடுப - கைவிடுவர் ; முற்றும் - எப்போ.௮ம், தாம் - 
தாம், பேரின்ப - பேரின்பமரகிய, மா - பெரிய, கடல் - கடலில், 
ஆடுவார் - இளைப்பவர்கள், வீழ்பவோ - தவறி விழுக் அழுக்கு 
வார்களோ, பாரின்பம் - உலக இன்பமாகய, பாழ்வ் கம்பியில் - 
பாழ் ரகத்தில் 2 

2. சின்னிரது. இற்றின்பமாயினும் அஃதுற்றார் மற்றின்பம் 
யாவையுவ் கைவிடுப,; பேரின்ப மாக்கடல் தாம் முற்றும் ஆடுவார் 
பாரின் பப் பாழ்ங் கும்மியில் வீழ்பவோ ? 

3. துறவோர் விழைவத காய பேரின்பமே, 

4... “இத்தின்பம் வெஃ அறனல்ல செய்யாரே 
மற்றின்பம் வேண்டு பவர், '* குறள். 

“*அற்றவ சென்பா ரவாவற்றார் ம,ற்றையார் 
அற்றாக வற்ற இலர். ”* குறள். 

“பிறர் தமண் மீ.இற் பிணியே குடிகொண்டு பேரின்பத்தை 
opi nA p நின்பத்இன் மேன்மய லாஇிப்புன் மாதருக்குட் 
பறந்துழன் ஜேக் மாறிப்பொன் ஹேடி.மப் பாவையர்க் சர் 
'இறக்கிட வோபணித் தாயிறை வாசச்சி யேசம்பனே. ”” 

பட்டினத்தடிகள். 

4 அருளால் அறம்வளரும் ஆள்விணையால் ஆக்கம் 
பொருளாம் பொருள்வளரும் காளும்--தெருளா 
விழைவின்பச் தால்வளரும் காமமச் காம 
விமைவின்மை யால்வளரும் வீடு. ** அறநெறிச்சாரம். 

5, 4 இந்தின்பம் கணப்பொழு.இற் ஜோன்றி யழியும் சன்மைய தென் 
பார் *இன்னீரத.” எனவும், அதனை விரும்பினோர்க்கு ஈல்லொழுக்கங்க 
ளால் வருமின்பங்களெல்லாம் கைக்கும் என்பார் * மற்தின்பம் யாஷடையுல் 
சைவிபெ * எனவும், பேரின்பம் விரும்பினோர்க்குச் கணப்போசாயினும் 
வீண்படாதென்பார் * மூ.ற்அம் சாம் பேரின்ப மாக்கட லாடுவார் £ என் 
கூறினர். —&. a. Ga.
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ஈ சடவில் அவோர் கும்பியில் வீழார் என்ற,ஐ ஒரு wud.” 
௨. வே. சா. 

சிற்றின்பத் சின்னிசதாயினும் : 
--* நெடுங்காமம். 

முற்பயக்கும் சன்னீச வின்பத்இன் முற்றிழாய் 
பிற்பயக்கும் பீழை Quis.” 

என்று ஆரியர் மூன்றாம் செய்யுளில், உரை த்சமை காண்க. 

அஃதுற்றர் மற்றின்பம் யாவையுங் கைவிடுப : 

“கடவுளைத் இயாணித்தல், அவர் சரிகங் கேட்டல், அவர் இருகாமம் 
பாடல், அத்கன்மையரோடு கூடல் ஆயெ இவை யெல்லாங் கருதி 
உமற்றின்பம் யாவையும் * என்,று அ. "” —em. 4. Ge. 

பேரின்ப மாக்கட லாடூவார் : 

* செம்மை யாகிய ச்தையர் ச€ரியோர். 
வெம்மை யென்பதை வீட்டி விளங்களோர். 

தம்மை யுக. அறச் தேதலை கின்றவ. 
ரிம்மை தன்னினு மின்பத்தை மேவுவார் '” 

சான்ற கந்தபுராணச் செய்யுளால் துறவோர் பேரின்பம் விழைதல் 
அறியப்படும். 

பாரின்பப் பாழ்ங் தம்பியில் : 

“இல பிரதிகளிற் பாண் கும்பியி ”லென்றிருக்,௮ற௮. அதற்கு விதி 
வீரசோழியம், சச்இிப்படலம்--௨௧-ஆம். சூத்திரம். பாண் செய், பாண் 
ணெ௮ என்பவற்றானு மறிக. '” ௪, வை. தா. 

 பார்.-க௫ காசென நின்றா,ம் போலப் பரு பாசென நின்ற பண்புப் 
பெயர் பூமிக்கு அதலால் பண்பாகு பெயர் ; பச என்னும் மு,தணிலை முதல். 
சீண்டு, ஈற்.றகரங் கெட்டுத் தொழிலாகு பெயசாயிற் றென்பாரொருவர் ; 
gaan மூ,சணிலை சன்னிலே விகாரப்படல் ஒருவழக்இனும் இன்மை 
யால் பேதைமை வென்க. '* —Gar. @. 

“பாழங்கும்பி--பண்புத் தொகைகிலைம் தொடர் ; பழமை என்னும் 
பண்புப் பகுத ஈ௮ கெட்டு முசனிண்டு * இணையவும் ' என்றதனால் ஈ.ற்ற 
கரஸ் கெட்டுப் பாழ் என நின்றது. '* தி. சு. செ. 

“ பரழ்ங்கும்பி- பண்புத் தொகை நிலைத் தொடர்;  விரிந்தால் 
பாழாயெ கும்பி என விரியும் ; பாழ் பயனின்மைப் பொருள தாகிய பண்புப். 
பெயர்ச் சொல்; பயன்படாச புத்தகத்தை வாங்னெவனைப் பார்த்து 
ஒருவன் 4 இவன் பணத்தைப் பாழாக்கனொன் !” என்றால் பணத்தைப் 
பயனில தாச்இனான் என்பதன்றிப் பழமை யாக்னொ ணென்பதன்னு, "' 

கோ. இ. 

ஈகுக்பி.-சே௮. ** யானையும் ஈரகமூஞ் சேறுங் கும்பி!” என்பது. 
பிங்ககம்,”” ௮. க.
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Small as is sensual pleasure, its votaries renounce 
all other enjoyments ; shall they who bathe in the great 
sea of heavenly delight, sink in the mire of earthly 
indulgence ? —H. 8. 

Those who indulge in the enjoyment of sensual 
pleasures, frivolous though they be, will relinquish all 
other delights for the sake of these pleasures.. Will 
they who have bathed in the great ocean of supernal 
bliss, fall into the infernal pit of secular pleasure ? 

—C. M. 

Though the pleasure of the senses be transient, its 
votaries renounce all other forms of enjoyment; but 
they who bathe in an ‘ocean of heavenly bliss, desire 
not to wallow in the mire of earthly pleasure. 

—T. B. K
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௮௯. துறவு-புணர்ச்சி விரும்பாமை 

எவ்வினைய ரேனு மினேவிழைச் சொன் eo sp 
றெவ்வும் திசைகோக்கக் கைகொழுஉம்-- அவ்வினை 

காத்த லிலரே லெனைத்துனைய ராயினும் 

தூர்த்தரும் தார்ப்பா ரலர். 

3, எவ்வினையரேனும் - (மற்றெத்தகைய) இத்தொழி 
அடைய ராயினும், இணைவிழைஎ்௬ - புணர்ச்சியாகிய, ஓன்னு - 

இச்செயலொன்றை மட்டும், இலரேல் - (அறகிகள்)) கைக் 
கொள்ளாதிருக்தார்களானால், Bases - (அவர்களுடைய) பகை 
வரும், இசை - (அவர்களிருக்ஞும்) இக்கு, கோக்க - பார்த்த, 
கைதொழுஉம். - கைதொழுவர் 7 அவ்வாறண்.தி, அவ்வினை - 
அவ்விணைவிழைச்சை, காத்தல் - அகற்றிப் பாஜுகாத்துக் கொள் 
ளும் (ஆற்றல்), இலரேல் - இல்லாதவசசயின், எனைத் தனைய 
ராயினும் - தவகெறியில் எத்.அணைச் கறக்தோராயினும், அர்த்த 
ரும் - (மகனர் இன்பத்லேயே மூழ்கில் டெக்கும்) காமூகரும், 
தூர்ப்பார் - கூறி நிரப்புவார்கள், ௮லர்-பழிமொழிகளை. 

  

2 எவ்வினையரேனும் இணைவிழைச் சொன்று இலரேல் இசை 
நோக்கத் தெவ்வுல் கைதொழூஉம் ; எனைத்துணையராயினும் அவ்வினை 
காத்தலிலரேல் தார்த்தரும் அலர் தார்ப்பார். 

3. காம இச்சையே துறவின் கடூம்பகை. 

4. “ எணைத்துணைய சாயினு மென்னாக் இனை த். துணையுச் 
தேரான் பிறனில் புகல். *” _தறள். 

 இறன்வசையா னல்ல செயினும் பிறன்வசையாள் 
பெண்மை ஈயவாமை நன்.” தறள். 

-அறனு மறனறிந்த செய்கையுஞ் சான்றோர் 
(திறனுடைய னென்.றரைக்குர் கேசும் - பிறனில் 
பிழைத்தா னெனப்பிறரா.ஜ் பேசப் படுமேல்: 
இழுக்கா மொருங்கே யிவை. *” _-அறநெறிர் சாமம், 

5, இறவொழுச்சுத்திற் றலைறெந்தது. புணர்ச்சி விரும்பாமையே 
என்பதும், அதனை யகற்றிப் ப்துகா,ச். ஐச் சொள்வ,ஐ உரணுடையோர்க்கே 
இயலுமென்ப.தம் ஆசிரியரால் மீண்டும் இங்கு வற்பு௮த்இச் கூறப்பட்டன. 
மீண்டும் என்றது. ௮௫-ஆம் செய்யுளே கோக்க. 

“*பெண்களின்பம் விரும்பாத அறவிகள் யாதொரு ீத்தொழிலுஞ் 
செய்யார். என்பார் *எவ்வினையரேனும் ' எனவும், அவ்வின்பம் விரும்பி
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ஜோர். ஈல்லொழுக்கஞ் சிறி மிலசென்பார் * எனைத் அணையசாயினும் ? 
எனவங் கூறிஞர். தி. சு. செ. 

எல்வினையரோனும் இணைவிழைச் சொன்றிலரேல் : 
“எவ்வினையரேனு&்-- துறவோர் ,சமத அறவுக்கு விலக்கப்பட்ட 

கோபித்தல், பிறசை நிக் இத்,கல், ஒரிடத் இருத்தல் மு;,சலிய செயல்களுள் 
எவைகளை தசா ஸடையசாயினும். '” ௮. த. 

“ எவ்வினையரேனும் என்னும் உம்மை எத்தி தொழிலும் செய்யாக 
வசாயிருத்தல் வேண்டும் என்னும் பொருள் தரலால் எ.இர்மழையும்மை. '* 

கோ. @. 

“ இணைவிழைச்சு--செய்யப்படு பொருளில்வந்த ஆறாம் வேற்று 
மைத் தொகை ; இணையினது விழைச்சு என விரியும். இணை - இணைஇன்ற 
வள், சேருகன்றவள், பெண் என்பது கருத்து. இணைகின்ற விழைச்சு 
என விணை,க்தொகையாகக் கொள்வாரு முண்டு. உலகத்தில் முக்யெமாய் 
விரும்பப்படுவ.த. புணர்ச்சியே யாகவின் இணையை விரும்புதல் எனப் 
பொருள் Garer eG ed woud.” —ear. 4, Ge. 

“பெண் ஆண் இரண்டும் விழும்பிச் செய்யப்படு தலால் இணைவிழைச் 
சென்னப்பட்டது. '” ௮. க. 

ஒன்று--பொருளாற்றல் கோக்க ஒன்றுமட்டும் என விரித் அரைச் 
கப்பட்டது. 

தெல்வுந் திசைநோக்கிக் கைதொழும் : 
௩ இக்கு சோக். தெண்டணிடுசல் '" என்பது உலக வழக்கு, 

அவ்வினை காத்தவிலறேல் : 
“காத்தல் அவ்வினை. தம்மிடம் நிகமாது காத்துக்கொள்ளல். 

“ஏக்இிழையார் தஞ்சயனத் தெய்தி.த்கம் மெய்தொடினுங், காய்ச் அவர்த் 
கலே அறவ காண் £ என்றார் பிறரும். '” ௮. ௫. 

எனைத் துணையராயினும் : 
எ விதிச்சப்பட்ட தொழில்களெல்லாஞ் செய்து எத். தணையுஞ் Avs 

'சவரா யிருப்பினும், அறவிசளுக்கு வி.இிக்சப்பட்ட செயல்களாவன 
கோபமின்மை, கிக்தையின்மை, பிச்சை வாங்குதல் மு.தவியன. *” --௮,த. 

துறவ.றமாவ௮, 
“* மனையற கிரப்பி 

முற்னணர் கேள்வியின் மூ.துக்குை வெய்,ப் 
பொருளு மின்பமு மொரீஇ யருளொ௫ு, 
பொஜையு மாற்றலு கிறைபே சொழுக்கமும் 
வாய்மையுக் தவழூர் அய்மையுர் தழீஇ 
ஓரறி வுயிர்க்கு மூ.௮ு அய சோம்பிக் 
கரலோய் கடைய னாகித் தோலுடுத் 
39
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தென்பெழு மியாக்கையன் *ன்புற,த் அளங்காது 
வரையுங் கானு மெய்திச் சருகொடு 
சானீ ரருந்.இச் கடும்பனிக் காலத்து 
மாரீ ரமூவத் கமுங்கு வேணிவில், 
ஐவகை யழலின் மெய்வருக்த வருந்தி 
'இல்லகை யொழுகு மியல்பிற் றன்றே ** 

என்னு கம் ஆ௫ிரியர் சிதம்பாழம்மணிக்கோவையிற் பாங்குற யாத் 
இருப்பது கொண்டு உணரப்படும், 
தூர்த்தருந் தூர்ப்பார் அலர் : 

தூர்த்தரும்--காம அுகர்ச்சியில் மி.அர்க் தவர்களும்.'--௨. வே. சா, 

« ார்த்தரும் - இழிவு சிறப்பு.” கோ. ட. 

“எ தூர்ப்பார் அலர் * என்பதற்கு * அவரைப் பழித்து ரைப்பா ரல்லது 
மறையா” சென வழூஉப்பொருள் கூறுவது *அலர்” பழிமொழிப் 
பொருள் தருமா அறியாமையா னென்க. '” சி, வை, தா. 

“லர் - புகழ் போலன்றித் தான் சிறிதாயினும் எங்கும் விரைவில் 
பசவுதலால் பழிமொழிக்கு அலர் தொழிலாகு பெயசாயித்ு, '” --கோ, ௫. 

Whatever be the conduct of those, who 
profess to have renounced the world, if they be only 
chaste, even their enemies will raise to them their 
hands in adoration. If, however distinguished in other 
respects, they guard not this virtue, even the profligate 
will not pass them over uncensured, —H. 5. 

Howsoever those who pretend to have renounced 
the world may act, should they be only pure, even their 
foes will adore them with up-lifted hands. Should 
they fail to cherish this virtue, howsoever conspicuous 
they may otherwise be, even sensualists will venture to 
reproach them. —C. M. 

Even the enemies, of ascetics who are free from 
sexual desire, will turn towards them, with feeling of 

respect and worship whatever their conduct may other- 
wise be, but if they do not guard against that desire, 
even the profligate will blame them far and wide, how- 
ever high they may be in other respects. —T. B. K. 
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௯௦. துறவு-பயனில் செய்யாமை 

பரபரப்பி னோடே பலபல செய்தாங் 

இரவுபகல் பாழுக் கிறைப்ப--ஒருவாற்றான் 

நல்லாற்றி னாக்இற் பதறிக் குலைகுலைப 

எவ்வாற்றா னுய்வா ரிவர். 

  

1. பரபரப்பினோடே - விரைக்அ விரைச்து, பலபல - மிகப் 
பல செயல்களை, செய்தாங்கு - செய்து முடித்து, இரவுபகல் - 
இரவையும் பகையும், பாழுக்கு - வீணான காரியங்களில், 
இறைப்ப - கழிப்பர்) . ஓருவாற்றான் - ஒருவகையால், கல்லாற் 
றின் - தேறிய ஈன்னெறிக்கண், ஊக்கின் - செல்லுமாறு (மெய் 
யுணர்க்த. கல்லாகிரியரால்) உணர்த்தப்பெற்றுத் தாண்டப்படி. 

னும், பததி -(உடலும் மனமும் ஒருங்கே) பதற்றமெடுத்து, குலை 
குலைய - (அஞ்சி) நடுங்குவர்? எவ்வாற்றான் - எவ்வகையால், 
உய்வார் - (பிறவித் அன்பத்தினின்௮ும்)  தப்புவார், இவர் - இத் 
தகையோர் | 

2 Quay பகல் பமபரப்பினோடே பலபல செய்தாங்கு பாழுக் 
கறைப்ப ; கல்லாற்தின் ஒருவாற்றான் ஊக்கன் பதறிக் குலைகுலைப ; 
இவர் எவ்வாற்றானுய்வர் ? 

8. வீழ்நாள் படாது ஈன்றாற்றல் வீடடையும் வழியாம். 

A. எலீழ்காள் படாஅமை ஈன்றா.ற்றி னஃதொருவன் 
வாழ்காள் வழியடைக்குங் சல். '* தமன். 

“ தவஞ்செய்வார் தங்கருமஞ் செய்வார்மற் ல்லார் 
அவஞ்செய்வா சாசையுட் பட்டு, '* தறள். 

எதாமேயு மின்புறார் தக்கார்க்கு ஈன்றா.ற்றா 
சேமஞ்சார் ஈன்னெறியஞ் சேர்கலார்-,சாமயங்கி 
யாக்க,த்துட் டங்க யவழ்,தமே வாழ்காளைப் 
போக்குவார் புல்லறிவி னார். நாலடியார். 

5, “பயனற்ற செயல்களையே செய்து காலத்தைப் போக்கயும், 
பிறர் அறிவுது,த்திச் கூறினும் ஈற்செயல் செய்ய ஈடுங்இியும் வாழ்வாரை 
நினைந்து இசங்யெபடி. ** ௨. வே. சா. 

ஈஅரிதித் பெற்ற செல்வங்களைச் சிற்றின்ப விஷயலக்களிலே மு.ற்௮ும் 
விடுபவர் ஒருகாலும் உய்யமாட்டாரென்பது கருத்து. 7” ௮. த. 

“ஒரு கணமேனும் தமது மன வாக்குகளை ஈல்லொழுச்கத்தித் 
றி.துஞ் செலு,த்தார் என்பார். * இரவு பசல் பாமுக்ஹெப்ப” எனவும், 
பெரியோர் அறகெறியிற் செலுத்தில் அவர்க்கு நெருப்பிற் றள்ளுதலோ
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டொக்கும் என்பார் * தாக்கற் பதறிக் குலைகுலைப * எனவும், அறக்தோர் 
செயலைக் கூறுவோர் இவர் செயலுச் இரங்கெர் ஆதலால், * எவ்வாற்றா 
னுய்வாரிவர் * எனவுங் கூறினார். *” a 

இச் செய்யுள் பொதுப்பட உலக மக்களைக் குறித்ததாகப் பல, 
உரையாடிரியர்களும் உரை யெழுதியுள்ளார்கள். , எணினும், மேல் ௮௫- 
ஆம் செய்யுள் விளக்கவுசையிற் கண்டபடி, இந்நூல் இறுஇச் செய்யுட்கள் 
பதினெட்டும் அறவோசைச் குறித்தனவா.தலால் இதுவும் அவரைக் குறிக்க 
தாகச் கொண்டு உரைசெயலே ஏற்புடைச்,காம். உலக மாயையினின்௮ விடு 
பட நினைத்துத் அறவு பூண்டோரிலும் பலர் தொடக்கத்தில் அவாவையும் 
ஜம்புலப் ப.ற்னுக்களையும் அறவே Es முடியாமலும், அவற்றில் 
ஈடுபட்டுமலவும் மனமில்லாமலும் இருதலைக் ' கொள்ளி எ௮ம்புபோல் 

'இகைச் அத் தம் அறிவிற்கே.ம்றவாறு தேர்ச்சியின்றிப் பலப்பல வினைகளை 

இயத்அவர். அவை ஈல்லாற்நிற்படா,த திவினகளே யென்ப * ஒரு 
arpa நல்லாத்றிணுய்கஇன் £ என்றகாற் பெறப்படும். மெய்யுணர்க்,த 

ஆரியர் ஒருவரை அடைந்து, அவர் அதிவிக்க அறிக், மூ.ஜ்.ஐ,த்அ.றர௮, 
ஜம்புலனடக்க மெய்யுணரும்வமையில் அவர்கள் ஆற்றும் வினைகள் அற. 
வோர்க்குரிய அறச் செயல்களின்பாற்படாவாம். ஆகவே, அவ்வாறு 
செய்தாலன்றி இருவினையும் அற்ற உண்மைக் அறவிகளாகப் பிறப்பறுர் 
என்பதே இச்செய்யுளால் குறிக்கப்பட்ட தாம். 

பாபாப்பினோடே பலபல செய்தாங்கு : 
“பரபரப்பு, குலேகுலைப--இவ,ற்அள் பின்னைய பிரிக்திசைப்பிணும் 

முன்னைய பிரிந்திசையாமையால் இரட்டைச் சொற்கள். !* --தி.சு.சே. 

“பரபரப்பு, குலைகுலைப என்பன இரண்டும் இசட்டைக் Gono soir,” 
கோ, இ. 

“ பசபசப்பினோடே - சம்பிசமத் தோடே. சம்பிரமம் - செய்ய விரும் 
பிய காரியத்திலே மனதுக்குத் தோன்றும் விரைவு." 2.௫. 

இரவு பகல் பாழக் கிறைப்ப : 

“அங்கே பெற்றுக்கொண்ட பொருள்களை ஒரு பிரயோசணமுமில் 
லாத இற்றின்ப விஷயங்கணிலே அள்ளி வீசுவார்கள்.” அ. 

ஈ பாழ் - பண்பாகு பெயராய்க் காரியத்தை உணர்த்திற்று.” 
கோ. ௫. 

'இறைப்ப - பல்லோர் படர்க்கை எதிர்கால வினைமு.ற்.௮. முக்கால் 
இலும் ஓத்த ஈடக்கும் பொருளை எதிர்காலத்தால் கூ௮தல் தமிழர் 

மதம் ; அஃறிணைக்கண் வருவ.தானால் ௮ன் சாரியை பெ.ற்௮ இறைப்பன 
எனவும் வரும். ”* கோ. ட.
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*:பாழ் நில,த்இிற்கு ரீர் இறைப்பார்கள் ; என்ற, பயன். செயல் 
களைச் செய்வார் என்றபடி, * ஏழை,த்தொழும்பனே 'னெத்தனையோ கால 
மெலாம் பாமுக் ஜறைச்சேன் * (திருவாசகம்) ”” ௨. வே. சா: 

ஒருவாற்றல் நலிலாற்றினாக்கிற் பதறிக் துலைகுலைப : 

அறிவின்மையாலே ஈல்வழியினிலைத்திலர். *வேவகொள் புலனை 
வென்றோர் மேலைகன் னெறியுய்,க்,.தாலுச் தேறிய உணர்விலாதோர் செல் 
வழிச் செல்வான்றே '” என்பது கந்த புராணம். ** ௮. த. 

*-நல்லாற்றில் நாக்இன் எனப் பிரி,த்தால், ஈல்வழியில் செலுச்இனால். 
எனப் பொருளுரைக்க : மாக்கல் - தள்ளல்." கோ, ௫. 

“பெரியோ சொறுவாறவசை ஈல்லொழுக்க னடத்துவாசாயினெனச் 
கலர் பொருள் கூ௮.கல் பொருக்லஅ '* என்று காரணங் கூறி, *ஊக்கன்" 
எனப்பிரித்து. * முயலுவாசாயின் ** என்று பொருள் கூறினார் திரு. சி. வை. 
தாமோதாம் பிள்ளை. 

ஊக்கல் - என்பது உற்சாகப்படுச்தல், கற்பித்,தல் என்றும் பொருள் 
படுமாதவின், ஆரியர் மதத்இற்கேற்ப ஞானகுரவர் இன்றியமையாதவர் 
என்பும் அவர் மெய்ப்பொரு ஞணர்த்தலும் இன்றியமையாதாம் என்ப 
அம் போகா, * செல்லுமா (மெய்யுணர்க்த கல்லாசிரியசால்) உணர்,த்தப் 
பெற்றுத் தாண்டப்படிணும் £ என்று பொருள் உரைக்கப்பட்ட. 

எவ்வாற்ற ஸனுய்வாரிவர் : 

“ உய்வார்--பிறவிப் பெருங் கடலினின்௮ம் தப்புவார்கள்."” —@er. 

“ஐலகைக் குற்.ற,த்கான். வரும் இருவகை வினையு முள்ள அணை 
யும் உயிர் யாக்கையோடுல் கூடி நின்று, அவ்வினைகள து இருவகைப் பயனே 
யும் அகரும் ”" என்னு கூறி,  **சூத்றங்களைந்தாவன : அவிச்சை, அகல் 
கசரம், அவா, விழைவு, வெறுப்பென்பன. இவற்றை வட லார் பஞ்சக் 
இலேச மென்ப?” என ௬௮-ஆம் திருக்குறளுரையில் விரித்.துரை,த்தார் 
பரிமேலழகர். எனவே, இவ்வைங் குற்றங்களு மொழிக் ஈல்வினே 
வினை யென்ற இரண்டுமொத்தால்தான் மலபரிபாகமால), ச.த்திகிபாதம் 
ததக, பிறப்பதும் என்ப,து பெறப்படும். பிறப்ப, தலே உய்வாகும். 

There are some, who, doing various things with 

bustling haste, will spend day and night in watering 

the wilderness; but if by any means, one turn them 

into the good way, they will be immediately startled 

with alarm. How shall such prosper ? —H. S.
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Some there are who waste their day and nights in 
doing many things at once, with a rash haste. Should 
they be led into the right path by some means, they 
tremble with fear and are confounded. How can such 
escape the evils incident to birth ? —C. M. 

With bustling haste men do many things, and 
waste days and nights; if, by chance, one should turn 

them to the path of virtue, they quake and tremble. 
How shall such men prosper ? —1l. B. K.
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௯௧. துறவு-தவம் 
இளைய முதுதவ மாற்றுது கோற்றென் 
ுளைவின்று கண்பாடு மூழே--விளிவின்று 

வாழ்காள் வரம்புடைமை காண்பரேம் காண்பாரும் 

தாழாமே கோற்பார் தவம். 

1, இளையம் - (காம் இக்காலை இளமைப் பருவத்தை 
யுடையேம், முது - முதுமைப் பருவத்தில், தவம் - தவத்தை, 
Bios - செய்து முடிப்போம், கோற்று - விரதங்களை 
மேற்கொண்டு, என்னு - என்று ௧௫௫, உளைவின்று - கவலை 
யின்றி, கண்பாடும் - உறங்கிக் இப்பதம், ஊழே - (ஒருகால்) 
முறையே யாகலாம்; (எப்பொழுகெனில்), விளிவு - இறத்தல், 
இன்று - இன்ன சாளில்தான் (என்௮), வாழ்காள் - தம்முடைய 
வாழ்காளின், வரம்புடைமை - முடிவை, காண்பரேல் - (இட்ட 
மாக) அதிவாராயின்; காண்பாரும் - (இறத்தல் இன்னகாள் 
தான் என்று வாழ்நாளின் முடிவுகாளை) அதிர் துகொள்ளும் 
ஆற்றவுடையவர்களும், தாழாமே - (முதுமை வரும்வசையிற்) 
காலக் தாழ்த்தாமல், நோற்பார் - மேற்கொண்டியற்றுவார்கள், 
தவம் - தவத்தினை. 

2. விளிவின்று வாழ்கால் வரம்புடைமை காண்பரேல், இளையம் 
முதுதவம் நோற்று ஆற்றுது மென்று உளவு இன்று கண்பாடும் ஊழே; 
காண்பாரும் தாழாமே தவம் கோற்பார், 

8. துறவோர் நாளை யேன்னாதும் பின்னை யென்னாதும் 
தவம் சேய்தல் வேண்டம். 

A *கெருக லுளனொருவன் இன்றில்லை யென்னும் 
பெருமை யுடைத்திவ் வுலகு, '* தறன. 

“நில்லா சுவற்றை நிலையின வென்றுணரும் 
புல்லறி வாண்மை கடை.” sper. 

*சென்றகா ளெல்லாஞ் 9௮.விரல்வைத் செண்ணலாம் 
கின்றகாள் யார்க்கு நுணர்வரி..'” _ அறநெறிச்சாரம். 

“மற்றறிவா ஈல்வினை யாமிளைய மென்னா.ு. 
கை,த்தண்டாம் போழ்தே கரவா ,தறஞ்செய்மின். ” 

நாலடியார். 

5. உடம்பு கணப்பொழுதேனு. கிற்.றலே யறிக லரித* என்பார், 

* வாழ்காள் வசம்புடைமை காண்பசேல் * எனவும், அவ்வுடம்பாலாய பயனை 
அது உள்ளபொழுதே பெறாதொழிதல் அறியாமை யென்பார் * உளை
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வின். கண்பாடு மூழே * எனவும் கூறினர். அழியும் உடம்பிஞல் அழி 
யாத மறுமைப் பயணை யடையவேண்டும் என்பது கருத்து.” 

தி, சு. Ga. 

எ தங்களாயுளின் எல்லையதிர்த மூணிவர்களும் தவத்தைச் செய், 
கொண்டிருச்சு, அஃது அறியாக மூடர், தேகத்தை நிலையாக மதித்து 
மூப்பில் சவஞ்செய்வோ மென்றெண் ணவ.து முறைமையன் ௮. 

—oem. 4. Ga. 

இளைய ழதுதவ மாற்றுது நோற்றேன்று : ; 

“.இளேயம்--இளமை என்னும் பண்படியாய்ப் பிறந்த தன்மைப் 
பன்மை விணைஞற்று, !" லள. 

ழதுதவம்--மு. அமை என்பதில் மையீ௮ு தொகு த்தலாய் கின்.ற௮- 
மு௮.தவ மென்பது செய்வோச.௪ மு.துமையை, *வீரக்கழ” லென்பதுபோல, 

அவராற் செய்யப்படும் கவ.த்தின்மே லே்றிக் கூறிய மரபு வழுவமைஇி 
யெனினு மொக்கும், '” கோ. ௫. 

உளைவின்றூ கண்பாடூ ழழே : . ; 

எ கண்பாடும்--அாங்குதலும். gags செய்யாது வாளாவிருத்தலைக் 

குறித்தபடி. '” —-2. வே. சா. 

“- ஊழே - விதியின் பயனே ; இஃ அவ்கனம் செய்யாரை நினைந்து 
'இசங்கயெபடி. ”* ௨, வே. சா. 

விளிவின்று வாழ்நாள் வாம்புடைமை காண்பரேல் 3 

“விளிவு ஒன்று--இளமையிலேயே இறத்தல் இல்லாமல், '* 
௨. வே. கா. 

“விளி இன்று - கேடின்றி.!” ௮. த. 

வரம்பு உடைமை - அளவதுத்தல் ; WBS முடிவாதலின் முடிவ 
என்றனம். '? தி. சு. கே. 

காண்பாரும் தாழாமே நோநீபார் தவம் : 
1 தரைவரு மென்றெண்ணி நல்லறிவாளர், குழவி Wises spe 

தார்” என்பது நாலடியார். 

To sleep away our days in careless indolence, say- 
ing, “we are young, and may perform the duties of 
devotion in old age,” might be right, if we could see 
the limit of our lives: but those, who could do s0, 
would not relax in the performance of religious duties. 

—H.&s.
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It may be proper in those who know the term 

of existence on earth allotted to them, to waste their 

youths in indolence, with the excuse that they may 

do acts of penance in old age. Even sages who know 

the limited duration of man’s lifé, will perform religi- 

ous austerities without delay. 
—C. M. 

Those that can decisively foresee the limit of their 

life-time may perhaps rightly sleep away their days 

in careless indolence, saying we are still young and 

may perform penance in old age; but even sages 

who could foresee that, do penance without delay. 
—T. B. K. 

40
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ao. துறவு--ஊழ் 
நல்லவை செய்யத் தொடங்கினு கோனாமே 

அல்லன அல்லவல் ல் கொண்டுய்க்கும்--எல்லி 

வியனெ.றிச் செல்வாரை யாறலைக் துண்பார் 

செலவு பிழைத்துய்ப்ப போல். 

1. நல்லவை - கற்கருமங்களை, செய்ய - செய்துமுடிக்கக் 
கருதி, தொடல்இனும் - தொடங்கினாலும், கோனாமே - த்வஞ் 
செய்யாமையீனால், அல்லன - இயூழ், அல்லவற்.றில் - திய கருமவ் 

களில், கொண்டுய்க்கும் - கொண்டுபோய் நுழைக்கும் 7 (இஃ.த) 
எல்லி- இராப்பொழுதில், வியனெறி - கெடுவலி, செல்வாரை - 

செல்லக்கருஇப் புறப்பட்டவர்களை, ஆறலைத்துண்பார் - வழிபறித் 
துண்ணும் இருடர்கள், செலவு - (கருதிய இடஞ்சேர நெடுவழிச்) 

செல்வதை, பிழைத்.து - (அவ்வழியிற் செல்லாதபடி.) விலக்௪, 

உய்ப்பபோல் - (கொடுவழியிற்) செ.ஓத்.துவிப்ப௮ போலாம். 

உ எல்லி வியனெறிச் செல்வாரமை ஆறலைத் துண்பார் செலவு 
மழைத்துய்ப்ப போல், கோனாமே கல்லவை செய்யத் தொடங்கனும் 
அல்லன அல்லனவற்திற் கொண்டுய்க்கும், 

8.  தவவலியின்றேல் ஊழ்வலியைத் தப்ப முடியாது 

4, * தவமுக் தவமுடையார்க் காகு மவமதனேோ 
௮& இலார் மேற்கொள் வது, '” _தறன். 

“பேதைப் படுக்கும் இழஷழ் அறிவக.ற்றும் 
ஆகலூழ் உற்.றக் சடை. ”” தள். 

“கட்டிச் சொலப்படும் பேரறிவினர் கண்ணும் 
பட்ட விரு,க்,சம் பலவானால்--பட்ட 
பொறியின் வகைய கருமம். ௮.சனால் 
அதிவினை ஊழே அடும். ”” _-பமமொழி. 

5, “புண்ணிய மூடையார்ச்கே தவஞ் செய்தல் கூடுமென்பார்."” 
௨. வே, சா. 

தவம், மூன்செய்த தவத்தால் கூடுமென்ப கருத்து. ” 
கோ. இ. 

«& தவஞ் செய்யாதவர் ஈல்வழிச் ' செல்லினும் ஊழ்வினை விடாதென 

பது கருத்து. ”? அ. கு. 

“நற்கருமஞ் செய்யப் புகுர்தோர், அதினின்று தவறு,தற்கு அவச 
முன்வினையே காசணமாம் என்ப. கருத, '” ear. yy. Ga,
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*- தற்காரியங்களைச் செய்ய கிணை த்தாலும், ஊழ்வினை மாறுயின், அவை 
தய காரியங்களாகவே முடியும். ஊழ் வலிது என்பது இங்கு Corse 
பாலது, ?? இள. 

 இறந்தோர்க்கும் ஊழ் உண்மையால், அவர்கள் சல திய கருமஸ் 
களைச் செய்யினும் ஊழென்னு கருதி யுலனெ ரொழுகவேண்டும் என்பார் 
* கல்லன செய்யச் தொடங்கனும் அல்லன. அல்லவற்றிற் சொண்டுய்க்கும்' 
என்றார்." தி. சு. சே.   

  

ஊழிற் பெருலவி யாவுள என்பதைக் கொண்டு தவச் செல்வரும் 
ஊழ்வலிப்பட்டவசே எனவுசைத்தல் அவருக்குப் பெருமை கருவதொன் 
முகா.தாதவின், உலைலிலா முய.தியொ௫ய உண்மைத் தவத்தால் ஊழையும் 
உப்பக்கங் காணலாம் எனக்கொண்டு மேல் உரை வகுக்கப்பட்ட. 

நோனுமே : 

“அது. பொறாமல் ”” என்றே பல உரையாிரியர்களும் உரை)்துள் 
ளார்கள். இயூழுக்கு இ.ஐ பெருமை கற்பிப்பகால் இதனை விடுச்து, கோற் 

றல் - சலஞ்செய்,.தல் என்பதற் கே.ற் ப, சவஞ் செய்யாமையினால் என 
உரைச்சப்பட்டஅ. தவஞ் செய்யாமை என்றது. மூற்பிறப்பிலும் இப் 
பிறப்பிலும் செய்யாமையாகய இசண்டையுய் குறிக்கும். 

“கோனாமையாவ* யோகூழ்கள் வரத்தகுங் காலத்தில் தாம, ஸ் ழு. iS! த 
wren.” —Gar. @. 

எல்லி வியனெறிச் செல்வாசை : 
*எல்லியம் போது வழங்காமை மூன்னிணிதே. ”” 

இனியவை நாற்பது. 

எவியனெறி--பெருவழி. வியல்கெறி எனப் பிரித்து. “* விரிவா 
வழி” என உரைப்பினும் பொருந்தும். வியனென்பதில் மசாத்ஆக்கு 
னகரம் Cured,” —Gar. @. 

ஆறலைத் துண்பார் செலவு பிழைத்துய்ப்பபோல் : 

ஆறலைத்து--இறச்சசால வினையெச்சம்; ஆறலை ஒருசொல்லின் 
தன்மையது. 

எமிழைத்து-பிழைப்பித்து ; 4 குடிபொன்றிச் குற்றமு. மாங்கே 
தரும்? (தறன் 171.) என்பதில் பொன்அவித்ெே தென்பது பொன்றியென 
வக்தாற் போன்ற Qs.” ௨. வே, சா. 

Though a man begin to do good, his evil destiny 
without suffering it, will turn into evil: as those who 

live by plundering on the highway, lead astray the 
traveller in the dark night. ம, ஐ.
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Although a person begin to do acts of goodness, 

evil fate, envious of his prosperity will lead him 

into evil ways; just as the robber at dead of night 

misleads the traveller on the highway into danger- 

ous paths, —c. M. 

When aman secks to do good deeds, his evil 
Karma intercepts and leads him into evil, even as 

robbers lead astray in the night the traveller whose 

feet are set on the high-road. —T. B. K.
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௯௯. துறவு--உள்ளத்துறவு 
நெஞ்ச புறம்பாத் துறந்தார் தவப்போர்வை 

கஞ்சுக மன்னு பிறிதொன்$ற--கஞ்சுகம் 

எப்புலமுங் காலாமே மெய்ப்புலங் காக்குமற் 

ிப்புலமுங் காவா திது. 

1. கெஞ்சு - உள்ளம், புறம்பா - (பற்று நீங்காமலும், 

கட்டுப்படாமலும்) அயலதாகச் செல்ல, அறந்தார்  - (சொற் 

செயல்களாலே) அறக்தவர்போலக் காணப்படுபவருடைய, தவப் 
போர்வை - தவவேடமாகயே பேரர்வை, கஞ்சுகம் - சட்டை 
போன்றவுமாகாது; பிறி - வே௮ு, ஓன்னு - ஒன்றே (௮வ 

வெடமே) யாம்? (என்னை 2) கஞ்சுகம் - சட்டையான, 
எப்புலமும் - ஐம்புலன்களில் யாதொன்றையும், காவாமே - 

காவாவிடி.னம், மெய்ப்புலம் - (தன்னுளடங்கிய) உடலாகிய 
இடத்தை  மட்டுமேனும், காக்கும் - (குளிர், பனி முதலிய 
வந்தினின் ௮) பாஅகரக்கும் ; ற்று இப்புலமும் - இந்த மெய்ப் 
புனையும், காவாது - பாதுகாத்தல் செய்யாது, இது -இப் 
(பொய்த்) தவப்போர்வை. 

2. கஞ்சுகம் எப்புலமுங் காவாமே மெய்ப்புலங் காக்கும்; மற்று 
கெஞ்சு புறம்பாத் துறந்தார் தவப்போர்வை இப்புலமுங் காவாது) இது 

கஞ்சுகமன்னு மிறிதொன்றே. 

8. புறத்துறவினும் அகத்தறவே மாண்புடைத்து. 

4. “கெஞ்சும் அறவார் அறந்தார்போல் வஞ்சித் 
வாழ்வாரின் வன்கணா நில்,” --தறள். 

1 வவியி னிலைமையான் வல்லுருவம் பெற்றம் 
புவியின்றோல் போர்.த்.அமேய்ர் 602.” _தறள். 

* அந்தக் கரண மடங்க)த் து.றப்பதுவே 
யெந்தத் து.றவினுஈன் ஹெர்தாய் பசாபரமே.'” --தாயுமாஞர். 

5. “முயற்சியடையோன் அதற்குத் தகுகியாகச் கஞ்சுகம் பூண்டு 
செல்லல்போல, இவருடைய தவலேடமும் பிறருடைய மா.கசை விரும்பி 
யடைதற்குரியதாசலின் ௮,சணைப் * போர்வை * என்றும், கஞ்சுகம்போல 
உடலைக் குளிர் முதலியவற்றால் வருத்.தாமல் காக்கமாட்டாமையால் 
பிறிதொன்று * என்றல் கூறினர்."” கோ. ௫. 

எமன த்தை கிறுத்தாது விடயத்திற் செல்ல விடுவோர் என்பார் 
கெஞ்சு புறம்பாத் த.றக்தோர் * எனவும், மெய் வாய் கண் மூக்குச் செவி
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என்பர் முற்று ௨ தந்து. * எப்புலமும் ' எனவும், சட்டைபோலப் புறத் 
துறவினர். வேடம் பயன்படுதல் இல்லையென்பார் * இது இப்புலஞுன் 
காவாது * எனலும், இவ்வேடம் பிறரை வஞ்த்.ஐய்தற் பொருட்டு 
என்பார் * பிறிதொன்று * எனவும் சடறினர்.” தி. சு. செ. 

“மனம் பிறிதாகத் அுறந்தவசது சவப் போர்வை அவர் கருதிய 
இந்றின்பங் காரணமாய் விளையுஞ் சரீரப் பிணிகளையு மறைக்க சென்ப 
தாம்." சி. வை. தா. 

*: அறந்தார் என்போர் எல்லாப் பற்றையும் அறவே கீத்தாசாகையால் 
அவர்கள் மனம் ஒன்றிலும் பற்றக்கூடாது. ஏதாவது; ஒரு காரியம் 
விரும்பிப்போடுறவன் அத,ற்கு.த் தகுதியான சட்டையணிர் து செல்லுதல் 
போல், மனமடக்காது கருத்திலே கரவடம் கொண்டார் சவவேடமும் 
'சச்செயல் புரி.தற்கென்னு அணியப்படுவதபோற் ஜோன்றலால் ௮. 

* போர்வை * என்னம், ஆனால் போர்வைபோல் ௮௮ பயன்படாரமையால் 
போர்வையுமன்ன பிறிதொரு பொருள் என்௮அல் கூறினார்.” இள. 

நெத்சு புறம்பாத் தூறந்தார் தவப்போர்வை : 

“டநத்சு புறம்பாக என்ற. மாதரிடத்அ மனஞ்செல்லலை."” 
ல —Gar. @. 

தம்மைப் பிறர் ஐயப்படாதிரு,த்தற் பொருட்டுக் கொண்ட தா.தலின் 
அ,தனை ச் * தவப்போர்வை * யென்றார்.” ௨. வே. சா. 

கத்சுகமன்று பிறிதொன்றே : 

ஈகக்சுகம்--சரீசத்திற்கு ஆயுதம் மு.குவியவைசளால் ஊது வாசா. 
காக்கும்படி. போர்வீர ரணியுஞ் சட்டை." ௮. த. 

  “Gea. or Gerd; slo சமிழ்ச்சொல்.!” —@er. 

கத்சுகம் எப்புலழங் காவாமே மேய்ப்புலங் காக்கும் : 

“ழே * இப்புல * மென்றமை௰ால் * எப்புலநூ£” மென்று மெய்ப்புல 
மொழிக் தவற்றை.” கோ. ௫. 

மற்று இப்புலழங் காவாதிது : 

“இவர் வேடம் இவர்க்வேது ஈலமென்னு கருதி யிர்தாரையும் காக்க 
மாட்டாதென்ப* தோன்ற * இப்புலமு ” மென்றார்." — be Bs 

மற்மூ - விணைமாற்று. 

The cloak of devotion worn by those, who have 

renounced the world externally, is somewhat different 

from a garment: for, a garment though it guards not 

the other organs of senses, yet guards the body ; the 

other guards not even this. —-H. S.



௯௩. அஇுறவு--உள்ளத்.துறவு 819 

The robe of ascetic devotion, worn by those who 

have sundered all earthly ties, is not like the coat which 

preserves at least the sense of touch, if not the other 
senses; for tbat affords no shelter to any- —C. M. 

The clonk of penance worn by those ascetics 

whose heart is away from renunciation of the world, 

is very different from a coat. The coat at least covers 

the body but that covers nothing. —T.B.K.
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௯௪. . துறவு--படிறின்மை 

வஞ்சித் தொழுகு மதியிலிகாள் யாவரையும் 

வஞ்சித்தே மென்னு மகழன்மின்- வஞ்சித்த 

எங்கு முளனொருவன் காணுக்கொ லென் றஞ்சி 

அங்கங் சூலைவ தறிவு. 

1. வஞ்சித்து - (தவவேடத்தால் உலகத்தோரை) 
ஏமாற்றி, ஓழுகும் - (அவ்வேடத்தால் தமது தஇியொழுக்கத்தை 
மறைத்,அ) கடக்கும், மதியிலிகாள் - அ.ஜிவிலிகளே ! யாவரையும் - 
எல்லோரையும், வஞ்சித்தேம் - ஏய்த்து விட்டோம், எண்ணு - 
எனக் ௧௬௫, மூழன்மின் - மகழ்ச்அவிடாதிர்கள் 1! வஞ்சித்த 
(பிறரதியாதபடி. கீவிர் செய்த) வஞ்சகச் செயல்களை, எங்கும் - 
எவ்விடத்திலும், உளன் - கிறைச்து நிற்பவனாய, ஒருவண் - 
ஓப்புயர்வில்லாத் இறைவன், காணுங்கொல் - காண்பான், 
என்னு - என உணர்ச்அ, அஞ்சு - அவணுக்குப் பயந்து, அங்கம்- 

உடல், சூலைவஅ - ப.தறுவதே, அறிவு - அதிவுடைமையாகும். 

9. வஞ்சித் தொழுகும் மதிமிலிசாள். எங்கும் ஒருவன் உளண் ; 
(வன்) வஞ்சித்த காணுஙக்கொல் என்று அஞ்சு அங்கம் குலைவதே 
அறிவு யாவரையும் வஞ்சித்தே மென்று மகிழன் மின் | 

3. இறைவனை யொளித்தோரு வஞ்சகமில்லை ? ஆதலால் 
வஞ்சனை யகற்றுமின் ! 

4. “கெஞ்சிற் ௮றவார் அ.றந்தர்போல் வஞ்சித். 
வாழ்வாரின் வன்கணா றில்."? குறள். 

பற்றற்றே மென்பார் படி.ற்றொழுக்கம் எற்றெற்றென் 
ஜே,கம் பலவும் தரும்.'* குறள். 

1 எனக்குத் சகவரால் என்பதே கோக்டுச் 
தனக்குக் கரியாவான் தானாய்த் தவற்றை 

நினை க.௫.த்தன் கைகுறைதக்கான் தென்னவனும் காணார். 
எனச்செய்யார் மாணா வினை."* பழமொழி. 

5,  *அணுவுச் கணவாய் மகத்துக்கு மகத்தாய் ஒருவணுள்ளான் 
என்பார் * எங்கு மூளனொழுவன் ! எனவும், அவன் மறைச்தொழுகும் 
'சயொழுக்கங்க ளெல்லாம், அறியவல்லான் என்பார் *யரவரையும் 
வஞ்சித்தோ மென்ற மூழன்மின் ' எனவும், உலனெரறிச்ு தண்டி.த் 
,கவினும் அவண் தண்டித்தல் பெரிதென்பார் * அஞ்சு யங்கங் குலைவ 
தறிவு * எனவுவ் கூறினார்." தி. சு. கெ.
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இறைவன் எக்கு மிருக்இருர், எல்லாம் அஜிவார் என்னும் உண்மை 
அறியாரை “ ம.தியிலிகாள் * என், மனிதர் சண்டிப்பதிலும் இறைவன் 
'சண்டனை கொடி.கா.தலின் * அங்கங் குலேவ sha)’ என்றார்."” --இள:- 

வத்சித் தொமகு மதியிலிகாள் : 
“வத்சித்து--மனச்கருத் தொன்றாக வேடம் வேறொன்றாக 

வஞ்சித்த.” அ. ௫. 

Bato? என்னும் காரியப் பொருட்டாகிய பெயசெச்சம் * மத 
"யிலிகா * ளென்னும் பெயரின்: பகுதியாகிய ம.தியின்மை என்னும் கருவிப் 
பெயர் கொண்ட த.”* கோ. இ. 

  

“ 

  

“ மதியாவது: நாதுணர் சொண்டு பொருளை நிச்சயிப்பது. * கடவுள் 
ஒருவர் இருக்கனுர்; gat எங்கும் நிறைந் தவர் ; அவரில்லா,க இட 
மில்லை ; * அவர் எல்லாம் அதிபவர் ; அவசால் அறியப்படாததில்லை '” எண்: 
பது. மூசலாகச் சொல்லப்பட்டவைகளை ,யறியாமையின் * மதியிலிகாள் * 
என்னறார்.? ௮௩ க. 

வத்சித்த எல்குழள ஜெருவன் காணுங்கொல் : 

“வஞ்சித்த -இ.௰க்.சுகாலப் பலவின்பால் வினையாலணையும் பெயர்.!* 
இள. 

எங்கு மனனொருவன் காணுங்கொல் : 

“ சாணிணு முளனோர் பெற்கி அணு த்தனைச் ௪,தம் கூறிட்ட 
கோணினு நளன், மாமேருக் குன்றினுநுளன் இர்கின்ற 
சாணிணு முூளன் முன்சொன்ன சொல்வினுமுளன் இ.த்தன்மை 
சாணதி விசைவின் ”” என்றான் (ஈன்றெனக் சனகன் ரொரன்னான்).” 

“உண்டடவு ளெங்குள னென்ற ,ர்தைக்குப் பிரகலாதன் சொன் 
னது. ... ஸோ. வே. 

அக்சி அங்கங் குலைவ தறிவு : 

வஞ்சித்தல் அறனுடைமை யாகாஅ ; அதனை நிணைத்து மழ்சலோ 
அறிவடைமையுமாகாது. எனவே, வஞ்த்தலை விலக்கா, வழியும் ௮,சனை 
Port அங்கங் கலைந்தால் அஃது அறிவடைமையின்பாற் படும் ; 
என்னை ? கினைக்னு. வருச்இயவழி மீண்டும் அவ்வழி யொமுகான் என் 
பது. ஒருதலையாதவின்.. 

Ye fools, who live in the practice of deceit, exult 
not in the thought that you have succeeded in deceiving 
all! That is true wisdom, which will tremble at the 
awful thought, that there is one everywhere present, 
who will behold all deceit. —H. 8. 

41
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் Ye fond men; who indulge in the ways of fraud, 
rejoice not at the success of your guile! Wisdom 
consists in trembling with horror at the thought that 
there is one above, who watches over you wherever 

you may practise your deceit. 0, 1ம். 

Oh, ye! who practise deceit, rejoice not that you 

have deceived everyone! It is wisdom to quake and 

shudder at the thought that there is one unseen who- 

is omnipresent and sees you in secret. ற், ந. ந.
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௯௫. துறவு--பழியச்சம் 

மறைவழிப் பட்ட பழிமொழி தெய்வம் 

பழையவறைக்தாங் கோடிப் பரக்குங் கழிமுடைப் 

புன்புலா ஞூற்றம் புறம்பொதிந்து மூடினும் 
சென்றுதைக்குஞ் சேயார் முகத்து. 

1. மறைவழி - பிறரதியாத வகையில் (இரகசியத்தில்), 
பட்ட - செய்த, பழிமொழி - இழிசெயலால் வந்த பழிச்சொற் 
கள், தெய்வம் - இறைவனே, :பறையறைந்தாங்கு - (எங்குமே) 
பறையடித்துத் தெரிவித்ததுபோல், ஓடி - (விரைர்.து) சென்று, 

பரக்கும் - பரவும்) கழி - மிகுந்த, முடை - முடைகாற்ற 
முடைய, புன்புலால் - இழிவான இறைச்சியின், கா.ற்றம் - கெட்ட 

நாற்றம், புறம் - மேலே, பொதிந்து - ஒன்றைப் போட்டு 
மறைத்து, மூடினும் - மூடினாலும், சென்று - வெளிப்பட்டு, தைக் 

கும் - பாய்ந்து காறும், சேயார் - தொலைவிலுள்ளவர்கள், 

முகத்து - முகத்திலும், 

2. புறம் பொதிந்து -மூடினும் .கழிமுடைப் புன்புலால் கா.ற்றம் 
சேயார் மூகத்துச் சென்று தைக்கும்; மஹைவழிப்பட்ட பழிமொழி தெய் 
வம் பறையறதைந்தாங்கு ஓடிப்பரக்கும். 

3. இழிசேயலால் என்றேன்றும் எய்தும் பழி. 

4, ஈர்த்த மங்கையர் சோர்விணிற் செய்பழி 
வார்த்தை யெங்கணும் வல்லையிற் செல்லல்போல் "' 

_- கநீதபுசாணம். 

“பாவமும் ஏனைப் பழியும் படவருவ 
சாயினும் சான்றவர் செய்கலார்."” நாலடியார். 

பஇப்பட்டு வாழ்வார் பழியாய செய்தல். 
மதிப்புறத்திற் பட்ட மது 7? அறநெறிச்சாரம், 

௭ இம்மைத் தவமும் அறமும் என விரண்டும். 
'தம்மை யுடையார் அவற்றைச் சலமொழுகல் 
இம்மைப் பழியேயு மன்றி மறுமையும் 
தம்மைத்தா மார்க்குங் கயிது."? - பழமொழி. 

5. “உபவாச யென்பான் தேசகனத்தால் ஒளித் அண்டலதிதல் 
Cures தவவேடத்தால் மஹைர்து தமை செய்வோன். முக முதலிய 
குதிசனால் அவன் இமை வெளிப்படு மென்பார் * தெய்வம் பறையறைச் 
'சசங்கோடிப் பரக்கும் ” என்றார்." தி. ச. செ.
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சென்ற செய்யுளில் * வஞ்சித்கோ மென்னு மழென்மின், வஞ்டுத்த 
எல்குமுள னொருவன் காணும் ” என்று அறிவுறுத்திய ஆ௫ிரியர், கண்ட 
இறைவன் உலகச்தார்மூன் பறையரறைநங்து தஇராப்பழி எய்தவிக்கும் 
என்று இச்செய்யுளால் விஎக்குகிஞுர். 

மறைவழிப்பட்ட பழிமொழி : 
ஈமறைவிடத்திற் கூறிய பழிமொழி”” எனப் பொருளுரைத்து 

““மறைவிற்கூறிய பழிமொழி விரைவில் வெளியாம் '* என்னு முடித்தார் 
சி. ழத்தையப் பிள்ளை. 

“மறை மு.தனிலை,ச். தொழிற்பெயர் இடத்துக்கானமையால் 
கதொழிலாகு பெயர்.” கோ. ஓ. 

எமறைவழிப்பட்ட என்றது. ஒழுச்சுமூடையார்க். கேலாததாகய 
மகளிர் புணர்ச்சியை. அதுவே விரைந்து சென்ன பாக்கும். * --அ. க. 

தெய்வம் பறையறைந்தாங்கு ஓடிப் பரக்கும் : 

எங்கும் உளஞுய், எல்லாம் வல்லனாய சா,சவடிவினனாம் இறைவனே 
பறை சாத்அவளாயின் எத்தணை விரைவில் பழிமொழி பரக்கும் என்பதை 
உய்.த்துணரவைக்த பொருளாற்றல் கண்டு மஒழ்க. 

சென்றுதைக்தத் சேயார் கத்து : 

“சென்று தைக்கும்--* சென்று உதைக்கும்” எனப் பிறித்அச் 
சென்ற தாக்கும் எனப் பொருள்கொள்ளினு மையும்.”  --தி. ௬. செ. 

ஒுஃது எடுத்துக் காட்டுவமையணி. _-கோ. ௫. 

The infamy of evil done in secret, will spread 

abroad as though God had proclaimed it to the beat 

of drum. Though the rank stench of putrid flesh be 

concealed and covered up, it will escape to penetrate 

the senses of far distant persons. —H.S. 

Slanderous words uttered in secret will spread as 
if the Almighty were trumpeting them forth. ‘I'he 

noxious stench of putrid flesh, although closely covered 

up, will affect the senses of distant persons, டு, நம. 

The infamy of evil done in secret will spread 

abroad, as though God had proclaimed it by beat of 

drum, just as the stink of putrid flesh, however much 

covered up, Will assault the nose of those far off. 
—T. B. K.
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௯௬. துறவு--நிலையிற்றிரியாமை 

மெலியார் விழினு மொருவாற்றா னுய்ப 

வலியார்மற் ரறொன்றானு முய்யார்--நிலை தப 

கொய்ய சழச்கென வீழாவாம் வீழினும் 

உய்யுமா லுய்யா பிற. 

1. மெலியார் - இதியோர், விழினும் - (தம் ஒழுக்க கிலையி 
னின்றும்) தவ.ஐுவாராயினும், ஒருவாற்றுன் - (ஏதோ) ஒருவகை 

யால், உய்ப - உய்தி பெறுவர் ; வலியார் - பெரியோர், மற்னொன். 
ஸுனும் - (சம் நிலைதவறி விழ்வாரரயின்) எவ்வகையானும், உய் 
பார் - உய் பெறமாட்டார்? நிலை - நின்ற நிலை, தப - தப்பி, 
கொய்ய - இலேசான பொருள்கள், சழக்கென - விரைவில், 

விழாவாம் - விழமாட்டா) விழினும் - (ஐரோவறி) வீழ்க் 

தாலும், உய்புமால் - (பின்னர்) உய்ச்து கொள்ளும், உய்யா - 
அவ்வாறு உய்யமாட்டா, பிற - எனைய கனமான பொருள்கள். 

2 மெலியார் விழினும் ஒருவாத்றான். உய்ப, மற்று வலியார் 
ஒன்றானும் உய்யார்; கொய்ய நிலைதப சமுக்கென வீழாவாம் ; வீழினும் 
உய்யும் ; பிற உய்யா. 

3. ஊழி பெயரினும் தாம் பேயரார் உண்மைத் துறவோர். 

4. 4 நிலையிற் திரியா தடங்யொன் றோற்ற 
மலையினு மாணப் பெரிது."” குறள். 

© pod of Jes மயிரணையர் மாந்தர் 
நிலையி cof Piss soo.” sper. 

“ பெருவசை காட பெரியார்கட் டீமை 
கருரைமேல் சூடேபோல் தோன்றும்." நாலடியார். 

 நிரைதொடி. தாங்யெ நீடோள்மாற் கேயும் 
உரையொழியா வாகும் உயர்ந்தோர்கட் கு.த்.றம் 
மரையாசன் தாட்டும் மவேகாட மாயா 
சரையான் புறத்திட்ட சூடு.” --பழமொமி. 

5. “வலியார் தம் நிலையினின்௮ம் பி.றழின் மிட்டும் அச்சிலையை 

யடைசல் அரிசென்றபடி ; * இந்.இரர் புகழும் தொல்ச ரில்லறம் புரிந்து 

சளோரர்க்குத், தந்தம வொழுச்கக் தன்னிற் றதுமுஹை தவதிற் ஹேனும், 
Pas Rig முண்டாற் செய்.தவர்ச் கணைய சேரி, னய்க்திட லரிதால் 
வெற்பி னுச்சியிற் றவற லொப்ப. (கந்தபுமாணம்), '" _ உ.வே.சா. 

ஈ இறியோர். செய்தற்கெளிய செயலி ஸணிற்றலால் அதணிணின்று 
கவறு எனவும், கவறிற் பிழைப்பார் எனவும், பெரியோர். செய்தற்கரிய
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செயலி ணிற்றலால் தவல் கூடும் எனவும், தவறிற் பிழையார் எனவும் 
உவமைக்கேற்ப உவமேயுத்திற்கும் பொருள் விரிக்க.” --தி.சு.சே. 

“அற்பமானவை விழமாட்டா; விழுந்தாலும் பிழைத்துக் கொள் 
ளும்; கனமானவை விழுர்தால் பிழைத்தலரிஅ. அதுபோல் சிறியர் சிலை 
'சவறின் அவரே அற்பசாகையால் அவர் கிலைதவதின)க உலகம் ஈன்கறி 
யாத.  பெரியரோவெனின், சங்கிலை கெட்டால் உலசெலாம் ௮௮ பாவும். 
பின் அவர்கள் பெருமை அடைதல் அரிது. 44 ஆடு படுத்தால் எழுச்இருக் 
கும், ஆனை படுத்,தால் எழுர்திருக்குமா ?” என்னும் பழமொழி இங்குச் 
கவனிக்கத் தக்க.” இள, 

'மெலியார் விழினு மொருவாந்று னுய்ப : 

“மெலியார் வவலியாரெனப் பொ௫ப்படக் கூறிஞேனும் மெலியா 
சென்றது. இல்லறச்தாரை எனவும், வலியார் என்றது தவகிலையி ணிற் 
பவரை எனவுல் கொள்க. செயல்களின் மென்மை வன்மை நோக்கி 
அங்கனல் கூறப்பட்டார்."” _-அ. க. 

“ அவமதிப்பாரை அழிச்சவும், ஈன்குமதிப்பவரை உயர்த்தவும் வலி 
மபின்மையால் இல்லறத்தாரை * மெலியார் * என்னும், அவ்வவி யுடைமை 
யால் ,துறவறத்தாரை * வலியார் ' என்றுங் கூறினர்." கோ. ௫. 

“டமலியார் - அதிவின். மெலிர்தவர்."” ௨, வே. சா. 

நிலைதப நொய்ய சழக்கென வீழாவாம் : 

«Mogi? என்று சி, வை. தாமோதாம் பிள்ளையும், ௮. குமார 
சுவாமிப் புலவரும், ௨, வே. சாமிநாதையரும் பாடங்கொண்டுள் எனர். 
ஏனை யோரெல்லாம் * நிலைதப * என்றே ஐ.இனர். 

“ சொய்ய சழக்கென வீழா. '” எனப் பாடமாயின் வழுவமைஇியாகக் 
கொள்க?” என்று பணித்தார் சம்முரையில் காத்சிபுரம் சபாபதி முதலி 
யார். 

தப orp “Osu” என்னும் வாய்பாட்டு வினையெச்சம் 
தப்பி?” என்னுஞ் “செய்து” என்னும் வினையெச்சத்திற்காய் மயல் 

நின்றது." சி. 1p. 

“ சழக்கெனட-உரிச்சொல்லடியாகப் பிறந்த வினையெச்சம் ; சழக் 
கென்பது பகுதி." இள. 

The weak, though they fail, will by some means 

survive; but the powerful survive not by any means ; 

light things do not fall from their place with a loud 

crash ; but if they should fall, they would be saved ; 

not so the others. —H. 8.
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If the weak should fall they may save themselves 

by some means whereas the strong have no means of 

safety. A fragile thing, when dislodged from its posi- 

tion, does not fall with a loud crash, but such is not 

the case with the heavy. —C. M. 

When the weak fall, they somehow survive; when 

others fall, they are lost forever. The petty ones do not 

fall fast; even if they fall, they are saved, not so others, 
—T.B. K.
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௯௭. துறவு--வரம்பிகவாமை 

இசையாக போலினு மேலையோர் செய்கை 

வசையாகா மஉற்றையோர்க் கல்லாற்--பசுவேட்டுத் 

இயோம்பி வான்வழக்கங் காண்பாரை யொப்பவே 

ஊஞேம்பி யூன்றின் பகர். 

3, இசையாத போலினும் - (சல சமயங்களிற் பிறர் 
கொள்கைக்குப்)  பொருத்தமற்றனவர்கத்  தோந்றினாலும், 
மேலையோர் - பெரியோர்களுடைய, செய்கை - செயல்கள், 
வசையாகா - (பெரியோர்களிட த்தன வாயினமையின்) பழிப்புக் 
இடனாகா; மற்றையோர்க்கு அல்லால் - அன்றிச் சறியோரிடத் 
தனவாயின் அவருக்குப் பழிப்புக்கடனாவனவாம்; ப௬ - 
யாகப் பசுவினை, வேட்டு - (உலகுய்யக் கருக்) கொன்று, 
இ.- முத்தி வேள்கியிளை, ம்பி - செய்.த, வான் வழக்கம் - மழை 
பெய்தலை, காண்பாரை - செய்யும் துற வோரை, ஓப்பவே - ஓத்த 
வராவரோ, ஊன் - தம். உடலை, ஓம்பி- பாதுகாக்கக் ௧௫2, 
ஊன் - பிற உயிர்களின் உடலாகிய இறைச்சியை, இன்பவர் - 
உண்பவர்கள் 2 

9. ஊனோம்பி ஊன்றின்பஉர் இயோம்மி பசுவேட்டு வான்வழக் 
கங் காண்பாமை ஒப்ப£வ? மேலையோர் செய்கை இசையாத போலினும் 

மற்றையோர்க் கல்லால் வசையாகா, 
3. உண்மைத் துறவோர் ஒருகாலும் வரம்பிகவார் 7 அவர் 

செய்கை ஒரோவழி வரம்பிகந்ததாகக் காணப்படினும் அஃதளிக் 
கும் பெரும்பயன் கருதி அஃதும் அறமாகவே கருதப்படும். 

4. *தன்னூன் பெருக்கற்குத் சான்பிறி சானுண்பான். 
எல்கன மாளு மருள்.” குறள். 
“*பொய்படு மொன்றோ புணைபூணுங் கையதியாப் 
பேதை வினைமேற் சொளின், _.துறள். 
“-யரனைமதப் பட்டா லலங்காச மாஞ்ி௮காய் 
சானு ம,தப்பட்டாற் சரிமாமோ--ஞாணி 
தடைமீறி னாலுஞ் சரியாகும் கன்மி 
நடைமீறி லாகாது காண்." _-ஓழிவிலொடுக்கம். 

5, “வேள்வி செய்வார் ஊனை உட்கொண்டாலும் ௮.௮ செய்வார் 
தகு.இபற்றியும், கரு;ச் ஐட்பற்றியும், வான்வழக்கங் காணும் பயன்பற்றிஃும் 
'இழிவாகா தென்றபடி."” —e. Car சா. 

“பெரியோர் செய்யுங் காரியங்களிற் ல சாதாரணமாய்ப் பார்த்தால் 
,தகாசனபோ.ற் காணப்பட்டாலும் பெரும்பயனுக்கு ஏ.துவாதலால் குற்ற 
மாகா ; அவற்றையே சதியோர் செய்வாராயின் கு.ழ்.றமாம்.” --ஊ. பு. செ.
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“பெரியோர் வசம்பு கடக். ஈடக்கனும் பழியன்௮ என்பார் * இசை 
மா.ச போலினும் வசையாகா ” எனவும், அவ்வாறு சிறியோர் ஈடக்கற் 
பழியாம் என்பார், * அல்லால்” எனவும் கூறினார்.” தி. ச. செ. 

“பசுவைக் கொன்று முத்? வேள்வி ஈடத்தலில் உயிர்க்கொலை 
அறமன்றெனப் பிறர்க்குத். தோன்றுமெனினும், அவ் வேள்வியால் 
அச்.சணர் மழைபெய்யச் செய்து உலகு பிழைக்கச் செய்வார். ஆனால், ,தம் 
உடல் செழிக்கப் பிறிதோர் உயிரின் இறைச்சியைத் இன்பார் செய்கை 
ஈலமாகுமா ? ஆகாது. அந்தணர் உயிர்க்கொலை செய்தும் உலகு பிழைக் 
கும் வழி செய்வர் ; ஊன் ,இன்பார் உயிர்க்கொலை செய்தல் தமக்கன்றிப் 
பிறர்க்குப் பயனுளதோ?  ஆகலால் * மேலையோர் செய்கை இசையாத 
போலினும் வசையாகா * தென்றார்.” இள. 

ஈஅவிசொரிர் தாயிரம் வேட்டலின் ஒன்,றன் உயிர்செகுத் அண் 
னணாமைஈன்று '” என்ன முடிந்த முடிபாய்த் சமிழ்மறைவல்ல காயனார் Bu 
BD wb, எவ்வுயிர்க்குஞ் செர் தண்மை பூண்டொழுகும் அறவோர் ப௬ 
வினை வேட்டுச் இியோம்புதல் இசையுமோ என்றார்க்கு, ஆசிரியர் வான். 
வழக்கங் சாணம் பெரும்பயன் கருஇியச்கால் வசையாகா என்று விடை 

இசையும் என்றேனும், மறமாகா என்றேனும் ௮௮தியிட் 
ஓக் கூறாமல் வாளா. * வசையாகா” என்னு ஆரியர் ஒருபோக்காக 
விடை யிறுத்தமை கூர்க்து ஆசாய்தற்பாற்து. 

'இசையாத போலினு மேலையோர் சேய்கை வசையாகா : 

   

      

மேலையோர்-* ஒன்றினை ஆக்க வேண்டி. னாக்கவம் அழிக்கவேண்டி. 
னழிக்கவும் வல்ல தவவலியுடைய பெரியோர் ; மேலையோரென்,ற௮. 

௮. த. முனிவாரை."” 

*பாவமு மேனைப் பழியும் படவருவ 
சாயினுஞ் சான்றவர் செய்கலார்."” 

என்பது நாலடியார். 

மற்றவர்க் கல்லால் : 
“(gat செய்யுஞ் செய்சை) சிறியோர் செய்தாற் 

படுமேயன்றி."” 

  

*! இழ்மக்கள் இறத்தன்றி ”' 

“அவரல்லசாய சறியோர்ச் கல்லாமல் பெரியோர்க்கு வசையாகக் 
சாஷப்படமாட்டா.!” ௮. ஐ. 

் 
₹: மேலையோர் செய்கைகளைக் இழ்மக்க என்றி மேன்மக்கள் பழியா. 

செனப் பொருள் கூனுவாருமூளர். அவ்வாறாயின் இவ்வலங்காசத்தின். 
கண்ணுள்ள சாதாரண தருமங் குன்றியும் உபமான உபடமயங்கள் தம். 
மிலக்சணம் பி.றழ்க்தும் அணியிலக்கண விரோதமடையும்.. ஆதலால்: 

அவருரை பொருக்தாதென்க.'? சி. வை. தா. 
42
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பசுவேட்டூத் தீயோம்பி வான்வழக்கங் காண்பாரை: 

“பசு--ப௪, யாகத்துக்குரிய உயிர்சளூக்குப் பொ.தப்பெயர்."' 
கோ. ஓ. 

எதீயோல்பி--மு.த்தீத் தொழிலை ஈடத்தி. முத்தி - ஆகஉனிய௰ம், 

சட்டணாக்கனியம், காருகப,த்தியம்.'” தி. சு. சே. 

ஈவான்வமக்கம் காண்பாரை - அ.திக்கம் அடைவாசை."” --கி. ழ. 

“வான் - சுவர்ச்கத்தக்கு, வழக்கம் - செல்லு தலை, காண்பாசை - 

செய்வாரை, என உரைப்பினும் அமையும்.” --கோ, ௫. 

ஊனேய்பி யூன்றின்பவர் : 
“ஊனுண்டலின் இழிவைப் புலப்படுத்த ஊன் இண்பவரென்றார், 

gra மூன்னாட் டச்சன் வேள்வித் ,சகர்தின்ஐ.' (திருவாசகம் : இருச் 
சதகம் - ௪) என்பதுபோல."” ௨, வே. சா. 

The conduct of the exhalted is not to be reprehen- 

ded like that of others, although it may not appear 

praiseworthy. For, are those, who after sacrificing 

a cow, and cherishing the sacred fire, behold the ways 

of heaven, to be likened to those who eat flesh to pam- 

per their bodies ? —H. 5. 

The acts of the great, unlike those of the mean, 

will not be condemned, although they may seem impro- 

per. Are those who cherish their body with flesh to 

be compared with those who sacrifice (a cow) to 

appease the sacred flame, and thereby explore into the 

ways of Providence ? —C. M. 

Though not seeming acceptable, the acts of great 

men may not be reprehensible except to the low. But 

others feed flesh with flesh and are blameworthy. Are 

those, who eat flesh to fatten their bodies, equal to 

those who perform animal sacrifice to bring down rain? 
—T.B. K.
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௯௮.  துறவு--தோய்ந்தும் தோயாமை 

எவரெவ ரெத்திறத்த ரத்திறக்க ராய்கின் 

ஐவரவரும் காவன கூடி--எவரெவர்க்கும் 

உப்பாலாய் கிற்பமற் றெம்முடையார் தம்முடையான் 

எப்பா நிற்ப தென. 

(1, ஏவரெவர் உ யார்யார், எத்திறத்தர் - எவ்வெத்தன்மை 
யுடையரா யுள்ளாசேச, அத்திறத்தரசப் கின்று - அவ்வத்தன் 
மையருக் கேற்பத் தாமும் நின்று, வன - தகூக்த உறுதிமொழி 
களை, கூறி - எடுத்துச் சொல்லி, எவரெவர்க்கும் (அவர்கள்) 
யாவருக்கும், உப்பாலாய் - புறத்தமாய், நிற்ப - யபாதொன்றி 
லும் பற்றற்றவமாய்) நிற்பார்கள், மற்று எம்முடையார் - எம்மை 
'அளுக்தன்மையையுடைய பெரியோர் 7 தம்முடையாண். - தம்மை 
ஆளுடைய இறைவண்; எப்பசலும் - (எல்லாப் பொருள்களிலும் 
உள்ளும் புறம்பும் (தோய்க்தும் தோயாஸ்), கிற்பதென 
கிற்கின்றதன்மையை யொப்ப. 

  

௨. தம்முடையான். எப்பாலு கித்பதென எம்முடையார். ஏவ 
Quant எத்திறத்தர் அத்திறத்தராய் கின்று அவரவருக்கு ஆவண கூறி 
எவரெவர்க்கும் உப்பாலாய் கிற்ப. 

3... திறந்தெரிந்து அறமுரைத்துப் பற்றின்றி இருப்பதே உண் 

மைத் துறவோரியல்பு. 

4, “எவ்வ அறைவ லக மூலகத்தோ 
டவ்வ அறைவ அறிவு.” குறள். 

இருமை வகைதெரிக் தண்டறம் பூண்டார். 
பெருமை பிறல்இழ் wore.” _தறள். 

 அறங்கேட் டருள்புரிக் தைம்புலன்கள் மாட்டும் 
'இறங்கா இருசார் பொருளும்--அ.றந்தடல்க 
மன்னுயிர்க் குய்க் போம் வாயி வுரைப்பானே,ற் 
பன்ணுகுற்குப் பாற்பட் டவன்."” _-அறநெறிச்சாசம். 

5. “ஞானாசிரியர் இயல்பு கூறப்படும்.” ௨. வே. சா. 

எமந்தகாம், மந்தம், இவிரம், இவிரதரம் என்னும் பக்குவர்கட்ணு 
உண்மை நெறி யுபதே௫க்கு மிடத்த.ச் காரும் அக்கிலையராய் சின்றாலன்திப் 
பயன்படாசா.தலால், *எவசெவர் ௪,த்திற,ச்,க சத்இிறச்,சராய் கின்” எனவும், 
தாம் கின்ற நிலை அவர் பொருட்டாதலின் * எவரெவர்க்கும். உப்பாலாய் 
நிம்ப * எனவுல் கூடறினர்."” தி. சு. செ. 

'சமக்கு ஞாளாரியராய் விளங்கெ இருக்கயிலாய பரம்பசைத் இருத் 
சருமபும ஆனத்து கான்சாவது பட்டம் ஸ்ரீ மாசிலாமணி, தேசிக



332 BBQ DB on bed 

பாமாசார்ய சுவாமிகளைக் கருத்இ.ற் கொண்டே ஆரியர் இச் செய்யுளே 
யாத்துள்ளனர் என்று இயல்பிற் கொள்ளலாம். 

“பாசமா மிருட்கோர் படர்மணி விளக்கெனும் 
மாட லாமணித் தேசிக ராய ”* 

என்றும். இன்னும் பலபடவும் ஈம். ஆசிரியர் தாம் யாத்த பண்டா ழம். 
மணிக் கோவையின்சண் குருவணக்கல் கூறியுள்ளமையுங் காண்க. 

எவரெவர் எத்திறத்தர் அத்திறத்தசாய் நின்று : 
எவர் எவர் எத்திறத்தர்--,தம் மாணாக்கர்களுள் எவர் எவர் எந்த 

எந்த நிலேயினசோ.” ௨. வே. சா. 

“ எவசெவசென முன்னே கூறினமையால் *எத்திறத்த* சென்ப 
தற்கு எல்வெத்திறத்த ரென வினாக் கூட்டப்பட்டது. * எவரெவ* சென் 
அ கல்வி யதிவுடையோசையும் ௮&இில்லாசையும்; எவ்வெத்திறக்த 
சென்ற இவிரபக்குவம் மந்.தபக்குவ மூடையார்களை.”” கோ. இ. 

அவரவரு& காவன கூறி : 

“ஆவன_-_-.ஆகும் உண்மை நெறிகளை ” தி. சு. செ. 

 ஆவன--செயற்பாலனவற்றை '* அ. க. 

“ வன--அவர்கள் செய்யவேண்டிய ஈற்காரியங்களை.!?  --இள: 

எவரெவர்க்கும் உப்பாலாய் நிற்ப : 
“உப்பாலாய்--௨ என்னுஞ் சுட்டு ௮ இ என்பவைகளுக்கு வேறு 

னதை யுணர்த்து.தலால் புறம் என்னும் பொருளைத் SEES; ஊளழையு 
முப்பச்கங் காண்பர்."* டஊ. பு. சே. 

௭ உப்பாலாய்-ஆங்காங்கு.” சி. வை. தா. 

* எவசெவர்க்கும் உப்பாலாய் நிற்ப என்பதற்கு, எவரெவர்களுடைய 

நிலையிலும் கலவாமல் தன் நிலையாகிய யோக நிலையில் கிற்பரென்பது: 
கருத்து.” —Gar. @- 

தம்ழடையான் எப்பாலு நிந்பதேன : 

“ தோய்க் தும் பொருளனைத் தந் தோயா.து கின்ற 
சுடரே தொடச்கறு,த்தோர் சு.ற்,றமே போற்றி ?” 

இராமாயணம். 

“அம்புயத்தின், பாசடை நீரிற் பற்றி லாச அபோ.ற் 
பற்றிலார் பரமயோக களே.” --சிவப்பிரகாசப் பேருந்திரட்டூ- 

Our spiritual preceptors, who adapt themselves to 

the disposition of each, whatever it be, and give to 

every one suitable counsel, will stand beyond all others, 

as their Lord is everywhere present. —H. 8.
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The saints, that possess our hearts, but whose 
hearts are in turn possessed by Siva, instruct men of 
every nature, adapting their instructions to the kind of 
reception that they might receive from their hearers ; 
yet these, like Him who stands aloof from all relations, 
never allow themselves to be governed by any ties of 
affection towards other men. டு. நர். 

The sages who are our masters identify themsel- 
ves with all sorts and conditions of people and give 
proper advice, but they are far above them all, just as 
God is both immanent and transcendant. றிய. K.
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௯௯. -துறவு--புலனடக்கி மெய்யுணர்தல் 

மெய்புணர்க்தரர் பொய்ம்மேற் புலம்போக்கார் மெய்யுணர்ச் 

கைவருதல் கண்ணாப் புலங்காப்பார்--மெய்யுணர்க்தார் 

காப்பே நிலையாப் பழிசாண னீள்கதவாச் 

சேர்ப்பார் கிறைத்தாழ் செறித்து. 

1. மெய்யுணர்க்தார் - உண்மைப் பொருள்களை யுணர்த்த 
ஞானியர், பொய்ம்மேல் - பொய்யாக நிலையில்லாப் பொருள் 
களின் மேல், புலம்போக்கார் - தம் பலன்களைச் செல்ல விடா 
ராய், மெய்யுணர்ச்சி - மெய்யறிவு, லைவருதல் - தலைக்கூடுதலே 
கருத்தாக, புலம்-- ஐம்புலன்களையும், காப்பார் - திய விகளிற் 
செல்லாதபடி. தடுப்பர்;  மெய்யுணர்க்தார். -  அம்மெய்யதி 
வாளர், காப்பே - புலன்களைக் காத்தலே, சிலையா - (வசயில்) 
நிலையாகவும், பழி சாணல் - பழியஞ்சுதலே, 8ிள்கதவா - நீண்ட 
கதவுகளாகவும், சேர்ப்பார் - புலன்களை (யடக்கி) ஒருவழிப் 
படுத்துவர், நிறை - ஒருமைப்பாடாகய, தாழ் - தாழ்க்கோலை, 
செறித்து - இறுகப்போட்டு. 

2. மெய்யுணர்ந்தார். புலம் பொய்ம்மேற் யோக்கார்; மெய் 
யுணர்ச்சி கைவருதல் கண்ணப் புலங்காப்பார் ; காப்பே நிலையா, பழி 

காணல் நீள்கதவா, மெய்யுணர்ந்தார் நிஹைத்தாழ் செதித்துச் சேர்ப்பார், 

3. ஈசெம்பொருள் தெரிந்து சிற்றறி வோரீஇ; ஐம்புல, 

னடக்கி யறந்தலை நின்று, தீநெறி விலக்கி ஈன்னேறிப் படர் » 

வோரே உரணுடை மெய்யநிவாளர். (சிதஃ்பா ழம்மணிக்கோவை) 

A. எதர்த்துள்ள முள்ள அணரி னொருதலையாப் 
பேர்த்துள்ள வேண்டாப் பிறப்பு." பட்துறன்; 

-சுவையொனி யூறோசை ஈாற்றமென் றைந்தின் 
வகைதெரிவான் கட்டே யுலகு."” _தறன். 

“ தன்னெக்குர் தெய்வம் பிறி.இல்லை தான்றன்னைப் 
பின்னை மனமறப் பெற்றானேல்."” _ அறநெறிச்சாரம். 

“அடங்கி அகப்பட ஐந்.இனைக் காத்து 
தொடங்கெ மூன்தினால் மாண்டீண்--டுடம்பொழியச் 
செல்லும்வாய்க் கேமம் சறுகாலைச் செம்தாரே 
கொல்லிமேல் கோட்டுவைத் தார்." _ பழமொழி. 

5.  மெய்யுணர்ந்தார் பொய்ம்மேற் புலம்போக்கார் : 

ஈ மெய்யு எரித்தார். அதிவுதாலுணர்க்த பெரியோர்.” --தி. ௬. Ce. 

“பிறப்பு வீடுகளேயும் அவற்றின் சாரணங்களையும் உண்மை யதிவா 
நிக். தவர்கள்...” கோ. ட.
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“பொய்க்மேல்-விடயங்களில் ?” த. சு. செ: 

மெய்யுணரிச்சி கைவருதல் கண்ணப் புலங்காப்பார் : 

“மெய்யு வரீசீசி--மெய்ம்மையாயெ . முத.ற்பொருளைப் பாவித்தல். 
பிறப்பிறப்பில்லாமல் கித்தியமாய், விகாரமில்லாமல் இருத்தல்பற்றி மு,கற் 
பொருளை * மெய் என்றார்.” கோ. இ. 

“மெய்யுணர்ச்சி - பிறப்பு வீடுகளையும் அவற்றின் காரணங்களையும் 
ஐயம் Se? gu ir யதிதல்."” தி. சு. செ. 

மெய்யுணர்ச்சி - ஞான.த்தைச் சிர்இப்பதே."" -.சி. வை. தா. 

“கண்ணு - குறியாக ”” 8. &. Ge. 

கண்ணா - கருமமாகக் கொண்டு '* சி.வை. தா. 

சண்ணா - பிரகானமாகக் கொண்டு ”” _ஊ. பு. செ. 

மெய்யுவர்த்தார் காப்பே நிலையா : 

“ மெய்யுணர்க்தார் சாவலாவ.அ. மெய்ஞ்ஞானக் தலைப்படினும் ஒரோ 
வழிப் பிராரத்த வாசனையால் வரும் மறவியை சீக்ி ஞானத்தைப் பிர 
சாசிப்பித்தல். இதுபற்றியே சிவதாணபோதச்.அும் * அன்பசொடு மரீஇ ”* 
என்றார்.” ட ௮.௫. 

மேல் ௮௫-ஆம் செய்யுளை கோக்கு. 

பமழிநாண நீன்கதவா: 
மேல் ௬௫-ஆம் செய்யுளை நோக்குக. 

சே 

  

ஈர் நிறைத்தாழ் செறித்து : 

“சேப்பார்”” என்னு பாடங்கொண்டு * தங்குவர் ” என்று பொருளு 
ரை,த்தார் ௨. வே. சாமிநாதையர். 

ஈநிறைத்தாழ் - நிறையின் இறப்புப்பற்றிக் கதவுக்கு வலியதாகிய 
,தாழாக உருவகப் படுத்தினார்; * காழொன் அயர்கிண் கதவு வலியுடைத் 

தோ, தாழொன் ஜிலதாயிற் முன் ”” (நன்னறி : 82) ௨. வே. சா. 

ம நிறை - கடுவசிலைமை ”” ௪. ழ. 

‘They who know the truth, indulge not their senses 

in their pursuit of lies, and have in view the acquisition 

of true knowledge ; will join to the door-post of caution, 

the long door of the shame of sin, and will secure it 

with the bolt of steadfastness. நு, 5. 

Those who obtained the knowledge of the truth will 

not direct their senses towards things that are unreal ;
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making it their sole object to discover the truth, they 

will guard their senses. Making the preservation of 

the senses the door-post, and fear of guilt the door, 

they will curb themselves with the bolt of equity. 
—C. M. 

Those that have realised truth, indulge not their 

senses in things false, but anxious to attain to true 

wisdom, guard their five senses; with control of the 

senses as the door-frame, fear of blame as the long door 

and their fortitude as the bolt, they guard themselves. 
—T. B. K.
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௧௦௦.. துறவு--0மய்யுணர்வின்பம் 

கற்றுக் துறைபோய காதலற்குக் கற்பினாள் 

பெழ்.றுக் கொடுத்த தலைமகன்போல்--முற்றக் 

துறக்தார்க்கு மெய்யுணர்விற் றோன்றுவதே யின்பம் 

இறந்தவெலாச் தன்பமலா தில். 

1, கற்று - (கற்கவேண்டிய .நால்களெல்லாவற்றையுல்) 
ஐயக் இரிபறக் கற்று, அறையபோய - (கற்றதற்குத் தக நின்) 
தேர்ச்சி பெற்ற, காதலற்கு - கணவஜொருவனுக்கு, கற்பினாள் - 
(அவனைடைய) “கற்பு நிறைச்த மனைவி, பெற்றுக்கொடுத்த - 
ஈண்றளித்த, தலைமகன் போல் - (அறிவறிந்த) தலைப்பிள்ளை (யால் 
தோன் அகன்ற ஓப்பற்ற இன்பத்தைப்) போண், முற்ற - (இரு 
வகைப் பற்தினையும்) அறவே, . அுறந்தார்க்கு - ஒழித்த துற 
வோர்க்கு, மெய்யுணர்வில் - மெய்ஞ்ஞானத்தால், தோன்று 
வதே - தோன்றுகின்ற இன்பமே, இன்பம் - (கிரதி௫சய) இன்ப 
மாம்) இறந்த - (அதனை) ஒழித்த, எலாம் - (ஏனைய) யாவும், 
இன்பம் - துன்பமே, அலாது - அன்றி, இல் - வேறில்லை. 

9. (கொண்டுகூட்டு வேண்டிற் திலக. 

3. பற்றற்ற மெய்யுணர்விற் றோன் றுவதே மெய்யின்பம், 

A, 4 இருணிங்9 யின்பம் பயக்கு மருணிங்க. 
மாச௮ காட்டு யவர்க்னா."” தறள். 

இன்ப மிடையறா தண்டு மவாவென்னுக் 
அண்பத்அட் இன்பங் Cargo.” குறள். 

* இசைப் படப்பட வாய்வருக் தன்பங்க 
ளாசை விடவிட வானர்,த மாமே.” திழமத்திரம். 

5, 4 துறந்த யோசெளுக்குப் பகவானை அறியு நிலையில் பிறக்கின்ற. 
'இன்பமே யின்பம்; மற்றைய உலக இன்டமெல்லாம் அன்பம்.'* 

--ஊ. பு. செ. 

* கற்றறிவடையோர் சென்புலச்தார் கடன் செய்து முடித்தற் 
பொருட்டே இல்லாழ்க்கையைக் கைக்கொள்ளுசலாலும்,  அவ்வில் 
வாழ்க்கைப் பயன் கலைமகனாசலாலும், * கற்பினாள் பெற்றுக்கொடுத்த 
,தலைமகன்போல் ' என்றார். இலவ்வுவமைக் கேற்ப எடுத்த உடம்பாலாகய 
கடன்களை முடித்கற் பொருட்டே றவறங் கைக்கொள்ளுசலும், 
மெய்யறிவிற் றோன்௮ மின்பமே அ.ச தறவ.ஐ.ச்.இன் பயன் எனவும் உவமே 
யத்துக்குங் கொள்க.!” தி. சு. செ. 

a3
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“- கற்றறிவுடையோர் தென்புலத்தார் கடன் செய்.கல் பொருட்டே 
'இல்லாழ்ச்கை ஈடத்துதலாலும் ௮க்கடன் செய்வது தலைமகளான தாலும் 
* கற்பினாள் பெற்றுக்கொடுத்த தலைமகன் * மிகவும் மதிக்கப்படுகிறான்."” 

--இள. 

துறவறவின்பத்திற்கு இல்லற வின்பத்தையே உவமித்தார், கற்ற 
வெல்லாம் நூலாகா ; உற்றவசெல்லாம் மனைவியராகார் ழ அவர் பெற்றவ 
செல்லாம் பிள்ளேகளாகார் ; ஆங்குற்றதெல்லாம் இன்பமாகா. கற்ற. 
குரியன கற்.றலும், க.ற்புடை மனைவியை வாய்க்கப் பெ௮தலும், அவண் 
மாட்டு அறிவறிந்த தலைமகனைப் பெறு தலுமே இல்லறத்தின் மெய்யின்பம் 
ஆகும் என்று அதன் அருமைப்பாட்டை விளக், அறவறத்திற் ரோன்றும் 
தலையாய இன்பத்தின் தனிச் றெப்பை உய்த்துணச வைத்த ஆரியர் 
'இறம் வியச்கற்பாற்று. 

கற்றுத் துறைபோய காதலந்த : 

“ துறைபோதலஃ--அ,கற்குத்தக கிற்றல். இதனைச் சிலப்பதிகாரத் 
இலே **வான் பொருட் கேள்வித் துறைபோயவர் முடித்த!” என்பக 
னுசையானு மூணர்க. இதற்குச் செயற்பாலன வாகிய அறங்களைச் செய்து 
மூடி.த்ச எனக் கூ௮ தலும் பொருந்.அம்.” ௮. க. 

 துறையென்னும் பண்புப்பெயர் க,ற்பென்பதை 909 நின்றமை 
யால் பொருள் வசைக்கு ஆயிற்று. துறு - பகுதி; ஐ - செயப்படு 
பொருண்மை விகுதி ; உகரக்கேடு சந்தி, நீர்ச்கரையின் பெயராயினும் 

துறை இங்கு வகை என்னும் பொருள் தரலால் பண்பென்றாம்."” 
கோ. இ. 

இறை -குள முதலியவற்றில் இறங்குமிடத்தை யுணர்த்அுவத. 
மூ.ற்பொருள்களில் விதங்களுக்கு உவமையாகுபெயர்.””  --ஊ. பு. செ. 

முற்றத் துறந்தார்க்த மெய்யுணர்விற் றேன்றுவதே இன்பம் : 

““ழுற்ற-- இருவகைப் பற்றினையும். இருவகைப் பற்றாவன : அகப். 
பற்று,  புறப்பற்று என்பன.  அகப்பற்று . யாக்கையின்கணுள்ள 
விருப்பு ; புறப்பற்று - செல்வ த்தின்சணுள்ள விருப்பு." அ. த. 

“மெய்யுணர்விற் ஜோன்று ஈலத்தின்பம் * என்று பாடங்கொண் 
டார் சி, வை. தாமோதாம் பின்னை. 

முன் டெந்த அன்பல்களும் மேல்வரச்கடவ அன்பங்களும் இலவா 
தல் மெய்யுணர்வின் பயன்.” _-பரிமேலழகரு ரை. 

(இறந்த வெலாந் துன்பமலாதில் : 

“அலாதென்னும் ஒன்றன் படர்க்சைக் குறிப்பு வினைப்பெயர் 
துன்பமென்பதை அடுத் கின்றமையால் இன்பத்துக்கு Bum.” 

கோ. ஓ. 

*: இறந்தவெலாக் துன்பமேயாம் ** எனவும் பாடமூண்டு."” 
தி. சு, செ.



௧௦௦.  றவு--மெய்யுணர்வின்பம் 339 

As the first-born son presented by a virtuous wife, 

to a husband, who has attained the shore of the sea of 

knowledge, is the bliss which appears in the contem- 

plation of truth to those who have entirely renounced 

the world: compared to which, all that is past is but 

pain. —H.S. 

Like the first-born presented to the husband, who 

has sounded the depths of knowledge, by his chaste 

consort, the beatific visions of truth that float in the 

holy sage constitute real happiness. All else is evil 

and painful. —C. M. 

To those who have completely renounced the 

world, the happiness born of realisation of truth is the 

great bliss. All the rest is merely pain‘: even as to 

a learned husband, the first-born of a virtuous wife is a 

source of joy. —T. B. K.
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௧௦௧௯. துறவு--ட0மய்ந்நெறி நிற்றல் 

கற்றூங் கறிக்தடங்கத் ததொரிஇ சன்றுற்றிப் 
பெற்றது கொண்டு மனக்தஇருத்திப்--ப.ற்.௮ுவதே 

பற்றுவதே பற்றிப் பணியறகின் றொன்னுணர்ந்து 

கிற்பாரே நீணெறிச் சென்றார். 

1. கற்றாவ்கு - (அறிவு மால்களைக்) கற்றவாறே (அவற் 

(நின் மெய்ப்பொருளை), அ.றிர்.ஐு - ஐயர் இரிபற உணர்ச்அ, 

அடங்க - (அவற்றிற்குத் தக) செருக்கின்.றி அமைக்க, இது - 

(அக்.நால்களில்) விலக்யை இயவற்கினின்௮, ஐரீஇ - நீக்கி, 
நன்று - (அம்.நால்களில்) விதித்த ஈல்லவற்றை, ஆற்றி - செய்அ, 
பெற்றது கொண்டு - இடைத்ததைக் கொண்டு, மனம் - மன 

ம௫ழ்ச்சியுற்று, இருத்தி - (அதனை இருவகைப்பற்றுமற) இருக் 
தச் செய்து (ஒருவஜிப்படுத்தி), பற்றுவதே - தாமடையவேண் 
டிய விட்டு கெதியையும், பற்றுவதே - அதற்கான வழிகளையும், 
பற்றி - உட்கொண்டு, பணி - தன்செயல், அற - கீங்க, கின்று 
- (தியான நிலையில்) நின்று, ஒன்று - தனிப் பரம்பொருளை, 

உணர்க்து - அறிக்னு, கிற்பாரே - (அதன் செயலாய்) மாறுது 
நிற்கும் அதிஞசே, நீணெ.றி - (மூத்தப்) பெருவழியில், செண்றார்- 
சென்றவராவர். 

2. (கொண்டுகூட்டு வேண்டி.ற்நிலது) 

3 கசடறக் கற்ற, கற்றதற்குத் தத அடங்கி நின்று, அவா 

வறுத்து, விலக்கிய ஓம்பி, விதித்தனவே செய்து, மேய்ந்நேறி நின்று, 

ஒன்றுணர்ந்து நிலைதிரியாது நிற்றலே வீடடையும் வழியாம். 

4. எய்தி னீங்இச் தெளிக்தார்க்கு வையத்தின். 
வான ஈணிய துடைத்து.” குள. 

“பறை பற்றற்றான் பற்றினை யப்பர்றைப் 
பற்றுக பற்று விடற்கு."” _தறள். 

“அறிவ றிர்.தடங்க யஞ்சுவ ,கஞ்சி 
யவ துலகுவப்பச் Qsiig— OMS se 
வின்புற்று வாழு மியல்பினா செஞ்ஞான்௮ர் 
தன்பு,ற்௮ வாழ்,த லரிது.” நாலடியார். 

5, “ஞானிகட்கும் பிசாசத். தலம் உள தா.தவித் * பெற்ற கொண்டு” 
எனவும், ஆகாமியம் வாராமற் பாதுகாக்க வேணடுதவின். * மனந்திருத்தி ? 
crores, தாங்குவோன் கையிலுள்ள பொருள் ஈழுவுசல்போலச் சமாதி 
நிலையில் தொழில்கள் ஈமுவ வேண்டுதலின் * பணியற நின்று ! எனவும், 
சவ.த்தை யுணர்ந்தோர் மீட்டும் உணர்தவில்லாமையால் தே.்றேகாசச் 

sip ‘OpurGr’ crores x Sei.” தி.சு. செ.



கடக். துறவு--மெய்க்நெறி கிற்றல் 941 

ஈதிொரிஇ கன்றுத்றி யென்ற * விலக்கெ வோம்பி வித் தனவே 
செய்யும் * (௪௮) என்பதை வற்பு௮,த்.இயபடி. ”* ௨, வே. சா. 

கற்றங் கறிந்தடங்கி : 
“எ துடங்கி. ௪ம். மனமென்னுஞ் செருக்கன்றியமைக்."' 

சி, வை. தா. 
தீதொர்டு : 

“தாமம் கோபம் மூ,கலிய இங்குகளை விட்டு.” அ. த 

“ஒரி௫ுஉசன்வினை பிறவினை இரண்டுக்கும் பொ.துவரஇய * ஓரீஇ * 
என்னும் இறக்ததால வினையெச்சம் இங்குத் கன்வினையாய் கின்ற. 
'இவ்வளபெடை சொல்லிசை யளபெடை $? செய்யளிசை யளபெடை 
மின்றி அச்செய்புள் ஈடவாச போலச் சொல்லிசை யளபெடை யின்றி 
அச்சொல் BL வாதெென்பை உணரசமாட்டாதவர் குற்றமெனக் குழஅவார் ; 

ஈம்பாமல் என்வ.௮ வழங்குமென வினாவி ம.ஐக்க. இது ஒருவி 
ம் வினையெச்சம் சொல்லிசை கிறை,த்தற்கண் வரத அளபெடை 

யென்பர் ; இ. அளபெழுக்தால், ஒருவீஇ யென அளபெழல் வேண்டும் ; 
ஓரீஇ என எல்வாறு அளபெழும்? ஒருவீஇ எனவரின் செய்யுளிசை 

   
யளபெடை யால.தல்ல.து. சொல்லிசை யளபெடை யாகாமையால் 
பெருங்குழறலே ஆம்." —Gar. @. 

நன்றுற்றி : 
“கொல்லாமை வாய்மை மு;தவிய கற்செயல்களைச் செய்த.” 

ந - அ. க. 
பெற்றதுகொண்டு மனந்திருத்தி : 

“பெற்றது--இ.த விலக்கியஇனீங், விதித்ததைச் செய்வதைப்பற்றி. 
அதில சாய்மை பெ.ல.கலால் ௮ம் கிருமல ஞானச். அச்காயி.ற்௮."* 

“3 --கோ. ஓ. 

“*மனந்திருத்தி--மன,த்தை,த் இருத்திசெய்.."” சி. ழ. 
 மகதினை ரம்மியப்படுத்தி.'” சி. வை. தா. 

பத்றுவதே பற்றுவதே பறீறி : 
“பறிறுவதே-- எல்லாரும் பற்றவதாகய பசம்பொருள். * பற்றுவதே, 

Lpna@s’ என்னும் அடுக்கு * பொய்யாமை பொய்யாமை யாற்றின் ”” 
(துறள்-297) என்ற,அபோல கின்,ற.௮.?* 2, வே. சா. 

பணியற நின்று : ் 
“எல்லாச். செயலுமடங்கும்படி. கின்ன; “என்னுடைய செயண் 

மாண்டவா பாடிச் செள்ளேணல் கொட்டாமோ ”' (திருவாசகம்).”” 
—e. Ge. an. 

“Cot—Cam qoupa.” —Gar. @. 

« gflenu psu Qsmpescr.” இள.



342 நீ.திகெறிவிளக்கம் 

They, who have studied and attained knowledge ; 

have exercised self-control; have rejected evil and 

embraced good; have contented their desires with 

what they have obtained; and thus by laying hold on 

their object, have superceded the necessity of works ; 

and employ their thoughts in the contemplation of the 

one object only, walk in the endless path of happiness. 
—H. 8. 

Those alone can attain final emancipation who 

study the works of wisdom, appreciate the truths they 

contain, feel not the pride of knowledge, avoid what is 

prohibited in them and perform what they enjoin, 

purge the impurities of their mind by what they 

acquired ; discover the means of securing heavenly 

bliss, proceed from #flmu to the higher stage of surf 

and appreciate the divine nature, distinguishing 

between the ego and non-ego. —C. M. 

They alone have trodden the great path who 

study and conform to what they have studied '—to 

avoid evil, and do good, remain content with what 

they get, hold fast to the means of reaching the highest 

and stand still realising the true one- —T. B. K.



௧௦௨. அறவு-இர்ச்த பொருள் 343 

௧௦௨. துறவு--தீர்ந்த பொருள் 

Bub BMI றளக்துக் இயற்றெளிக்து 
மெய்யுணர்சிக் அண்விழிப்பக் தாங்குவார் தம்முளே 
காண்பதே காட்சி கனவு கனவாகப் 

gous Bibs பொருள். 

1. ஐயம் - சந்தேகமும், இரிபு - விபரீத வுணர்வும் 
இன்௮ - இல்லாமல், அளக்.௮ - மறைமுடிவின் அவைகளால் 
பதி, பச, பாச உண்மைகளை ஆராய்த்தறிக்து, உத்இயில் - கருத 
லளவையால், தெளிக்து - தெளியப்பெற்று, மெய்யுணர்ச்கி - 
மெய்யிவாகிய, கண் - ஞானல் கண், விழிப்ப - விழித்இருப்ப, 
தூங்குவார் - தயொன நித்திரை செய்பவராஓய யோகியர், 
தம்முளே - தம் உள்ளத்திலே, காண்பதே - காணுவதே, 
காட்டி - காட்சியாகும்; கனவு - (அக்த கித்இிரையிற்) காணுவ் 
சனவை, சனவாக - (சாரமாக) விழிப்பு நிலையில், பூண்பதே ... 
அடையப்பெனறுவதே, இர்க்த - முற்ற மூடிக்த, பொருள் - பொரு 
ளாகும். 

2. அளந்து ஐயந்திரிமின்று உத்தியில் வெளிந்து, மெய்யுணர்ச்சிக் 
கண்விழிப்பத் தாங்குவார் தம்முளே காண்பதே காட்சி) தீர்க்த பொருள் 
கனவு கனவாகக் காண்பதே. 

5.  மேய்யுணர்வு பெற்று இறைவனோ ஒற்றுமையுற இடை 
விடாது துதிப்பவர் எங்கும் இறைவனாகவே கண்டு இன்புறுவர். 

4. 1 இருணிங்கி யின்பம் பயக்கு மருணிங்க 
மாசறு காட்டி யவர்க்கு."” Suen. 

5... *மெய்யுணர்ச்சி என்பதற்குப் பதி மூதவிய பொருள்களை 
உள்ளலானுணர்க்த அறிவு எனவும், *கண் விழிப்ப £ என்பதற்கு or Bir 
மேகமாக கேக்காது காமதுவாகப்' பாச்ச்ச எனவும், * சாங்குவார் * என்ப 
தற்கு மு.தற்பொருளின்சண்ணே மனத்தை ஓடுச்இக் இடப்பவர் எனவும், 
,சம்மூளே காண்பது. என்பதற்கு அம்மு.கற்பொருளோடு ஓ,ம்அமையுற 
இடைவிடா௮ பாவித்,தல் எனவும் கூனவாரும், * அண் விழிப்பத் தாங்கு 
வார்* என்பதற்கு, பரமான்ம விஷயத்திலே விழிப்பும், அவ்வுலக விஷயத் 
(இலே கித்.திசையு மூடையவர் எனக் கூறுவாருமுளர்.” ௮. த. 

**ஜீவபச சொருபத்தை யிர். இயான கி.த்திரை செய்பவர்களுக்கு 
உள்ளத்தில் காணும் சொருபானந்தமே பிரத்தியட்ச ஞானமாம் ; அதல் 
வரும் ௮. ரபவமெல்லாம் சித்தார் தமான காரியமரம் என்பது 55H.” 

—em. 1. Ge. 
ஐயந்திரிபின் நளத்துத்தியிற் றெளிந்து : 

*ஐயம்--அதுவோ இதுவோ என ஒன்றில் துணிவு பிறவா: 
நிற்கும் உணர்ச்சி,” ௧. வே. சா, 
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*ஐயமாவது இறைவன் உளனோ இலனோ என்னும் ஐயப்பாடு.” 
இள. 

“ஐயமாவது: பலதலையாய வணர்வ ; அஃதாவது மறுபிறப்பும் இரு 

வினைப் பயனும் சடவுளும் உளவோ இலவோ வென ஒன்றிற் அணிவு 
Spams 8208.” ௮.௯. 

ஈதிரிபுடமயச்கவுணர்வு, அது. இருவினைப் பயணும் கடவுள் இல்லை 

எனவும் ம.ற்றுமித்தன்மையவுஞ் சொல்லும் மயக்கதால் வழக்குகளை மெய்ச் 

நூல் வழக்கெனத் அணிதல்.!” ௮. த. 

“துளந்து--அளவையான பொறிகளாற் காணுங் காட்டியும், குறி 

களானுய்த்அணரும் அனுமானமும், கருத்தா மொழியாகிய ஆகமுமென 

மூன்றுமாம். பிற இவ.ற்றுளடங்கும்."” ௮. த. 

“இது ரெவணத்தைக் குறிக்கும்." _ஊ. பு. செ: 

- உத்தியில் -பொருக்துமாற்றான்."” ௮. த. 

“ உத்தியிற் நெளிர்அ ”” என்பது மனத்தைக் குதிக்கும்.” 
_-ஊ. பு. சே. 

மெய்யுணர்ச்சிக் கண்விழிப்பத் தூங்குவார் : 

*மெய்யுணர்வைச் கண்விழித்திருக்கக் தியான சித்திரை செய் 

பவர்” என்று பொருளுசைத்தார் ௮. குமாரசுவாமிப் புலவர். 

“இது நிதித்மாசணச்சைக் குறிக்கும்." _ஊ. பூ செ. 

ஈமெய்யுர்ச்சிக்கை-அகக்சண் -, மெய்யுணர்ச்சயாகுய கண் 

பண்புத்தொகை. இணி மெய்யுணர்ச்ி - மீதி முகவிய பொருள்களை 

யுள்ளவாணர்ந்த அறிவுமாம்.'* இள. 

ஈ தூங்குவார்--உலக அகர்ச்சியை அறியாஇருப்பவர்; விழித்து.றங்குச் 

தொண்டர்” (மீனாட்சியம்மை பிள்ளைத் தமிழ்) என்றார் முன்னும்.” 
. —-2. Ga, on, 

ஈ முதற்பொருளை இடைவிடாது பாவித்தல் செய்து வே௮ மயி 

யற்று. ஆகச்இக்இன்றவசாதலால் * மெய்யுணர்ச்சிக் கண்விழிப்பத் அங்கு 

வார்? என்றார்.” --கோ. இ. 

ஈஅசக்கண் விழிப்புடையோர் புறக்காட்யொல் வரும் பலவகைப் 

பற்துமிழத்தலால் * தாங்குவார் * எனவுங் கூறினர்.” பவதி அக. 

கனவு நனவாகப் பூண்பதே தீர்ந்தபொருள் 5 

*: நனவு நனவாகப் யூண்பது--தியான கித்திரையிற் காணப்பட்ட 

இறைவனையன்றி வேறொன்றையும் மெய்ப் பொருளாகக் கொள்ளா 

'இருத்,தல். ஈனவு - நினவு, சாக்கிரம். அவையாவன : பொறிசளில் 

காணும் தோற்றம், குறிகளால் யே-ிச்.துணரும் முடிவு என்றிவை 

wre.” 
—@a.
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“நூலைக் கல்லியில். தொடங். இடையே அறம்பொகுளின்பங்க 
ஞணர்த்தி மோட்ச,த்இற்குரிய சோனத்தில் மூடி.க்சமையால் இது பாவிகம் 
என்னும் அணியுமாம்."* --ஊ. பூ. செ. 

The vision of those, who having measured without 
doubt and error, and ascertained all things by reason, 
sleep to external things that the eye of true knowledge 
may be awake, which looks within themselves, and 
substitutes spiritual, for material objects, is the final 
and perfect attainment. —H. 8. 

Some there are that sleep, (in the eyes of the 
world) but are wide awake in their exertions after the 
knowledge of Truth, judging things according to the 
revealed religion, but discerning what is Truth by 
their own reflection. These do really “see things ” in 
their observations; and when they dream in such a 
feigned slecp of theirs, do really “ find the Truth.” 

—C. M. 

Sages there are who by right standards of pure 
reason perceive the Truth without doubt or error, have 
their inner eye or true consciousness always open, 
while keeping their outer eyes shut against the world. 
What they see witbin them is the perception of the 
Alighest Truth. If that is their dream, conversion of 
that into waking consciousness is the ultimate eternal 
Truth. —-T. B. K. 

நீதிநேறிவிளக்க நேருரையும், உரைவளமும் 

முற்றுப் பெற்றன. 

a4
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தம்முடை 
,தன்னைவியப்பி 

திருவினு தீயசெயற் 
துபிற்சுவை 
தெய்வமுள 
தொடங்குங்காற் 
நட்பிடை 
கட்புப் பிரிதீதல் 
கலலவை 

ஈல்லாறொழுக்கி 
சன்மக்கள் 
நீரித்குமிறி 
நெஞ்சுபுறம்பா 
நெடும்பகல் 
பகையின்று 
பணியப்படுவார் 
ப ரபரப்பி 
பழமைகடைப் 

240. 
337 
73 
48 

190 
105 
97 

222 
169 
273 
197 
247 
301 
249 
165 
244 
232 
54 

150 
66 

276 
261 
294 
258 
il 

206 
127 
314 
219 
264 

317 
29 

255 
130 
3807 
172



B52 செய்யுள் முதற் குறிப்பகராதி 

a pa fb 69 மாகஞ்சிறுக 
பிறர்க்குப்பயன் 77. ழடி.ப்பமுடி 
பிறன்வரை 267° முயலாது 
புறகட்டகம் 209 முறையுங் 

புழுகெளிக்து 158 முற்றுமுணர்ந் 

புறப்பகை 200 மெய்யுணர் 

பெண்மை 297 மெய்வருத்தம் 
பெற்ற இறுகப் 929. மெலியார் 
போது மகளே 2385 வஞ்சித்தொழு 

பொய் சூறளை 876 வருந்தித்தாவ் 

போக்கறுகல்வி 86 வள்ளன்மை 

மறைவழி 292. வாக்குவ் 

மணத்தகறுப் 970 விலகிய 
மன்னர்புறங் 175 வேத்தவை 

142 
113 
182 
287. 
51 

384 
194 
825 
820 
32 

238 
138 
‘68 
‘98



சொல்லகராகு 

அ-அச்த 165 
38.57 18, 301 
அகப்பகை-உட்பகைவன் 200 
அகம்-கெஞ்சம் 54, 208. 
அகற்றும் 11, 216 
அங்கம் 820 
அங்காத்.தல்-வாய்இிறக்அ பேசு 

[se 81 

அஞ்சப்படும் 255 

அஞ்சன்மின்-அஞ்சாஇரும் 81. 

அஞ்சா 21, 77 
அஞ்சார் 154, 200, 273 
அஞ்சு 21, 200, 320 
அஞ்சுபவோ 244 
அஞ்சுவதே 116 
அஞ்சுவபோல் 83. 
அச்சுறுச்.து-அச்சங்காட்டி 226 

டங்க 340 x 
வுடிகளே-ஞானகுறுவே 97 
டைக்தரர்க்கு 146 
ணிகலம்- ஆபரணம் 48 
ணியஅ-அடுத்இருப்பஅ 180 
ரனல்-இ 218 
(௮அகொண்டு 93, 138 

அ,த்திறக் கசாய் 831 
'அச்தப்புசத்த,ச 98 
அமைச்சு-அமைச்சர் 165 
அம்மா 54, 169, 229, 241 
அயிற்சுவையின்-௨.ணவின் 

(த்தால் 294 
அயிற்சுவையும் 294. 
அயின்௮-உண்டு 138 

அறி.கால்-அ௮ரி.காராமாகலின் 29 
அரி 197, 229, 241, 27 
அரிப்பரித்தரங்கு 32 
அரியன் 169 
அருமையும் 194 
அரும்பர-முகையாக 134 

அருளிலன் 2598 

  

அருளஞுடையசேனும் 297 
அலர்-பழிமொழி 804 
அலன்-அல்லன் 110 

௮லா௮-அன்றி 357 
அலைப்பரன்-கடி.த்.துஉறக்குவாண் 
அல்ல 40 (110. 
அல்ல 40 
அல்லவர்க்கு 101 
அல்லவத்றில் 814 
அல்லன 219, 255, 814 
அல்லனபோல் 178 
அல்லனவும் 249 
அல்லால் 48, 252, 328 
அவமஇப்பும் 194 6 
அவசவருக்கு 891 
அவர் 90, 226 

அவர்க்கு 172 
அவாரம்-அவாவம், விரும்பும் 86 
அவை-சபை 14, 91 
அவையக்தா 29 
அவ்வினை BOL 
அழகு 48 
அழகுக்கு 48 

je 5A 
அழிக்க 154, 995 
அழிர்அ 276 
அழு 158 
அளச்து 848 
அ.ற-மிகவும் 210 

  

அற-நீங்க ,840 
அ.றங்கடையில்-பாவகெறியில் 

[282 

அறம் 6 
அதவோற்கு IT 

அறனல்ல 247 
அறன் 2607 
46s 18, 190, 340 
அறிமடம்-தெரிச் அம் தெரியா 

[மையாகிய தாழ்மை 252
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அதிவரி* 116 
அறிவு 11, 820 
அறிவுமூட்டி-அறிவுறுத்தி 165 
அது-அற்ற 86 
அனைத்அ 200 
அனைத்தெயையும் 210. 
அனேவோர்க்கும் 97 
அன்பிலன் 288. 
அன்பு 278 
அன்பொடு 297 

ன்தி 86 
அன்னு 44, 90, 116, 517 
அன்றே 44, 60, 66, 180, 

(184, 206, 216, 258, 267 
ஆக 267 
ஆகா 898 

காவாம் 261. 
அகும் 1, 210, 292 
ஆகுல- அன்பர் தரவல்ல 21. 
அகுலம்-ஆசவாசம் 252 
ஆகுவ 294 
ஆக்கம்-செல்வம் 00, 244, 261. 
அக்கம்-உ.யர்வு 229 
ஆங்கு-௮சை 81, 98, 165, 190, 

[222, 947, 252 
ஆங்கு-௮வ்வானு 198 
ஆங்கு அவ்விடத்து 150 
ஆங்கு-அப்பொழுதே 162 
ஆவொர்-இளைப்பவர் 801 

ஆண்-ஆண் தன்மை 86 
ஆண்-ஆணினம் 101 
ஆதல் 197 
ஆயினும் 40, 101, 150, 247, 

(267, 804 
ஆயின் 80 
ஆயுண்மருர்ஆ-உயிர் தரு மருச்து 

(178 
{Gb-Beopis 138 
ஆர்-யாவர் 252 
ஆர்வலரும்-அன்பித்குரியாரும் 

(172 
ஆவது 66 
ஆவன 110, 881   

- ஆவனவும் 178. 
ஆவா-ஆ. ஆ. 241 
ஆளப்படும் 190 
அள்வினை 190 
ஆறலைக்கும்-வழிபறிக்கும் 110 
ஆறலைத்து 914 
ஆற்றலும் 150 
ஆம்றி-செய்து 840 
ஆற்றும் 811 
Boman 203 
@-Bis 216 
இஃ 273 
இகழப்படான். 288 
இகழின் 102 
இகழ்தல் 127 
இகழ்ச் அ 102 
இகல் 162 
இங்கு 188 
இசையாத 898 
இடமறிர்ச 18 
இடம் 190 
இடித்த 165 
இடித்திடித் த 118 
இடை-காலம் 226 
இடைப்பட்ட 60 
'இணைவிழைச்சு-புணர்ச்சி 804 
இ௫ 817 
இப்புலமும் 817 
'இயக்கம்-௮சைவு 297 
இசவுபகல் 807 
இருக்க 264 
இல 258 
இலம்பாட்டர்-வறியவர் 80 
இலசேல் 304 
Boamd 36 
இலைமுகம் 97 
'இல்-மனைவி 21 
'இல்-இல்லை 86, 235, 337 
இல்-இல்லாத 180 

'இல்வன்றே- இல்லையாகும் 278 
'இல்லாகும்-இல்லையாகும் 18, 

(124 

Bacon gacr 238



சொல்லகராதி 

இல்லார் 57 
இல்லானேல் 40 
'இல்லினும்-மனைவியினும் 29. 
'இல்லெனின்-இல்லையாயின் 18 
இல்லை 51, 150, 172, 258 
இவர் 25, 241, 807 
இவர்க்கு 54 
இவறன்மை-ஈயாத் தன்மை 44 
மை 1 

இளம் 270 
இளையம்-இள மைப்பருவமுடை 

(யோம். 811. 
இளையாள்-இலக்குமி 180. 
இறக்க 887 
இ.எம்-இறக்கும் 178 
'இவவசை-இறக்குங்காலம் 150, 

(178 
இறை-அசசன் 97 
'இறை-வரிப்பணம் 105 
'இறை-அசூலக்கணம் 172 
இறைப்ப-கழிப்பர் 807. 
இஷறைமகன்-அச௪ன் 120, 162 
இறைமாட்சி 101. 
இணியவர் 218 
இன்சொலினும். 241 
இன்சொல்லன் 40 
இன்சொல்லே 218 
Qeiru Meir 11 
இன்பமும் 6 
இன்பம் 11, 66, 801, 8987 
இன்பு,தல்வர்க்கு 258 
இன்பு 201. 
இன்மொழியின் 184 
இன்.ஐ-.இல்லாமல் 81, 258, 

[348 
இன்.வ-௫.றித்தசாள் 110, 511 
இன்றெணின்- இல்லையாயின் 18 
இன்னலமும்-மணைவிய.ர 

[அழகும் 21 
இன்னலமும்-இணிய பண்பு லஸ் 

[களும் 270 
இன்ஞார்- தியவர் 218 
இன்னயிர் 150   

BOO 

ஈகை 241 
ஈகையின் 142 
ஈத்த-ஈர்அ, கொடுத 21 
ஈர்ங்கவிய-இனியசெய்யுளாக 

2 [அம் 14 
உடம்பட்டார்கள் 146 
உடம்பு தே, 146 
உடுத்த 113, ‘278 
உடுப்ப-உடுச்க.ற்குரியன 115 

டைய, 154 
உடைச்அ- உடைய 18, 86 
Lo sg-a9 5s) QcrmeQ 

[255 
உடைச்அள௱சர்-மனமூடைக் இருப் 

[பவச் 29 

  

உடைமை, 54, 226 
உடைய 142 
உடையச் 197 
உடையாரை 44 
உடையார் 77 
உட்குவரும்-சாணத்தகும் 29 
உணசா-அதியாத 90 
உணராதார் 90. 
உணர்ச்சி 124 
உணர்ச்தவர் 51. 
உணர்க்து 340 
உணவுகொளும் 284 
உணா-உணவு 294 
உண்டாயின் 278 
உண்டு 14, 69, 75, 120, 178 
உண்டெணனின் 244 
உண்டே 172, 287 
உண்டேல்-உள தாயின் 18 
உண்டோ 124 
உண்ணா-உண்டு 115 

உண்ணார்- ூய்க்காகவர் 21. 
உண்ப-உண்பன 118 
உண்ப தூஉம் 292 
உண்பார் 814 
உதவா 29 
உதைக்கும் 923 
உ,க்இயில்-கரு,தலள-வையால்.848 
உப்பாலாய்-பு.ற,க்.கராய் 551



856 நீதிநெறிவிளக்கம் : 
மீ 

உமிழ்ச்து 276 
உயலாகா-உய்வுபெராத 182 

உயிர்குடி,த்த-அழித்த 186 
உயிர்க்கும் 178 
உயிர்நிலை-உடம்பு 297 
உய்ச்அ-கொண்டுசென்௮ 92 
உய்த்தணர்ச்தும் 18 
உய்.த.தணர்வு 18 
உய்ப 825 
உய்ப்பபோல் 814 
உய்யா 9925 
உய்யார் 925 
உய்யுமால்-பிழை;த்திருக்கும் 188, 

(825 
உய்வார் 807 
உரிமை 292 
உரைத்து 78 

உரைப்பின் 249 
உரசையற்க 169 
உலகறிய 186 
உலகும் 200 

உலர்த.து-முடிர் விட்டத 206 
உலம்புப-உளவர் 252 
உ.லையா-இடை தவிரா 186 
உவப்பு 98. 
௨௭௮ 258 
உளதெனினும் 244 
உளன் 820 
உள்-உள்ளம் 2067 
உள்ளுடைவார் 204 
உள்ளும்-நினைக்தேங்கும் 229 

உள்வெயர்ப்பினான்- உள்ளே சன 
[மூடையவன் 169 

உளைவின்௮-கவலையின் தி 811 
உறு 188 
உறினும் 200 
உதி 178 
உதபயன் 247 
உறும் 6 
உறைப்ப-மிகுதியும் வருச் அம்படி. 

[73 
உறைப்ப-சென்௮பதியுமாறு 991. 
உற்ற 6, 118   

உத்ரூர் 801 
உற்.துழியும்-வர்.தவிடத்தம் 6, 

6 (146 
உன்னி-கருஇ 146, 158, 264 
ஊக்கன் 807 i 
ஊத்தைவாய் 81. 4 
ஊரும்-ஊர்ச்அசெல்லும் 186 
ஊழின் 186 ் 
ஊழுண்மை-உளழ்வலிய/பைமை 

‘ 

ஊழே 811 (188 
ஊழ் 81 \ 
ஊழ்த்இறத்.த-ஊழ்வலிப்பட்ட 
ஊழ்வலி 264 [182 
ஊ.ற்றமில்-அசைவில்லாத 182 
ஊன் 146, 999, 828 

ஊன்றி 2992 
எல்கும் 820 
எஞ்சா.அ-ஒளியாமல் 249 
எடுத்து 255, 291 

எடுத்துரைக்கல் 249 

எண்ணி 994 

எண்மைய-எளியன 9247 

எண்மையனேனும் :169 

எ.த்திறத்தர் 891. 
எத்திறத்தம் 165 
எத்துணையவாயினும் 18 
எர்சலம் 175 
எப்பாலும் 881. 
எப்புலுமும்-எப்புலணையும் 817 
எம்பிசான் 1 
எம்முடையார் 881. 
எயி௮-பல் 110 

எய்தாமை 216 
எய்.த்த- தளரச் 82 
எய்தார் 98 ் 

எய்த்.அம்- தளர்வுறினும் 292 
எய்யா-அதிதற்கரிய 206. ! 
எரிதழல் 229 
எரிதான் 124 

எலாம் 887 

எல்லாம் 54, 69, 175, 294 

எல்லி-இசவு 814 
எவசெவர் 951



சொல்லகராதி 

எவசெவர்க்கும் 881. 
எவன்-எதனாலோ 90 
எவ்வாத்றான். 907 
எவ்வெவர் 194 

எவ்வினையமேனும் 804 
எழ 60 
ஜழுத்தாகும் 1. 
எளியார் 226 
எள்ள.ற்க-இகழாதிர் 175 
எறி 182 
எறிச்து 124 
எறும்பு 188 

எற்ஹே-௪.த். தன்மைய 54 
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சேய்த்அ-தொலைவிலுள்ள௮ 

(180 
சேரா 86 
சேர்ப்பார் 984 
செறல்-சென்றுநிற்றல் 267 
சொரிக்திட்டு 82 
சொரிக்து 66 
சொலல் 69, 18
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சொலார் 120 
சொலி-சொல்லி 101 
சொலினும் 40, 218 

சொல் 14, 200 
சொல்லாமே 78. 

சொல்லின் 216 
சொல்லும் 21 
சொல்வளம் 14 

சொல்வன்மை 18, 244 

சொல்வார் 258 
சொற்்ற-கூறிய 73 
ஞாட்பில்-போர்க்கள த்தில் 154 

ஞாலம்-உலகமச்கள் 40 
தகரா-உடைபடா 51, 
,தகரும்-உடைபடும் 51. 
'ககைய 93 
தக்கார் 127 
சங்கட்கும் 284 
'கணிவு 180 
'கண்ணளிபோல் கருணையை 

[யொத்த 249 
,சண்ணளியான் 101 
தத்தம் 282 
‘ston suis OT 
தய-தப்பி 825 
'கப்பாமே 232 
தப்பின் 188 
'சமக்கு 77, 150 
தமது 54 
தமதே 90 
தம் 57, 68, 81, 90, 150, 

(244, 258, 264, 270, 284 

Sib-gsieow 146 
தம்மில் 68 
தம்மினும் 54 
தம்மின் 54 
,தம்முடை- தம்முடைய 150 

'தம்முடையான் 881. 
கம்முளே 943 
கருமமும் 270. 
தலை 57, 249 
,தலே- தலைமையான 922 
'கலைமகன்போல் 337   

,தலையாயார் 235 
'தவப்போர்வை 817 
Sars 222, 278, 311 
‘sator 197 
தழும்பு 264 
தளர்சடையத 146 

தற்புகழ்தல் 66 
sors BQ 
sercow 90 
sorter 66 
தாக்கணங்கும்-மோஇனியும் 86. 

,காங்கார் 146 

தாமும் 57 
தாம் 82, 44, 78, ரர, 90, 

(146, 190, 297, 301 
தாயும் 97 
'காய்க்கொலை 120 
தாழ 57 
'காழாமே 811 
காழார் 947 
தாழும் 60. 

'சாழ்- தாழும் 197 
'காழ்- தாழ்க்கோல் 884 
'தாழ்ச்சி-பணிவு 69 
'காழ்சடையன் -பணிவுடையனி his 
sips 60 
'தாழ்வசோ Q47 
‘srpants@ 180 
'தாழ்வுபடாமே 270 
'தாள்-முயற்சி 292 
தான் 298 
நிசை 804 
இட்பமாம் 506 
திரிபு 943 
AGA gis இலக்குமிரினும் 270. 
திருத்தி 340 
ிருவும் 225. 
தரைகள் 1. 
'இதத்,தசாய் 906 
'இறப்படுஉம் 77 
'இறவா 40 
'இனே த். துணையும் 36
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இன்று 186 
'இன்பவர் 999 
'இன்னாவாம் 219 
இன்னும் 976 
த 66, 328 
இட்டும் 145 
தன்றால் 178 
Be 340 
தென்று 29 
தே 63 
இமையும் 194 
2ம்-இணிய 134 
Bus 258, 261, 264, 276 
Bua 210 
‘Burcr 261 
BuworGas 261 
இர்க்கும் 513 
Bits 343 
Big 247 
இவினை 77, 941 
துஞ்சார்-உறங்கார் 194 
துணை 6. 
அணையா 116 
தணேமை 190 
'தமிப்பான்-வெட்டுவான் 240 
ம்பை 154 
அயர் 198 
"தயித்சுவையும் 294 
துய்த்தல் 270 
'தலைக்கு-தராரினுக்கு 60 
தறக்தார் 317 
"தூறச்தார்க்கு 387 
'தூறைபோய 387 
அன்பமாய் 11 
part 337 
தூ-ஒனிபொகுர்திய 182 
தூ. தாய 994 
'தாக்இன்-தாக்இப் பிடித்தால் 60 
தாக்கும்-அசையும் 138 
சால்குவார் 343 
தர்த்தரும்-காமுகரும் 304 
'தர்ப்பார்-நிசப்புவர் 804 
or 63; 69   

தெய்வமே 958 
தெய்வம் 97, 258, 525 
தெரிதர்தும் 116 
தெரிர்து 190, 226 
தெரியா 116 
தெரியா 169 
தெவ்வும்-பகைவரும் 804 
தெளிக் அ 343 
தென்புலத்தார்-மூ,சாஜைகள் 77 

தேய்ச் அவிடும் 296 
தேற்றார் 197 
தொடங்கல் 32 
தொடங்கனும் 314 
தொடங்குங்கால் 17. 
தோட்சுவையும் 294 
தோற்றது 150 
தோன்றுவதே 337 
நகை-மலர்ச்த 184 
ஈகை- சிரிப்பு 142, 
ஈகை- எள்ளி ஈகையாடுதல் 255 
ஈகையினார்வாய் 96 
ஈக 961. 
ஈச்சு-ஈஞ்சு 208 
ஈடுங்க 267 
ச௦்கும் 267 
ஈடுவன்-எமன் 206 
ஈடுவின்மை 206. 
ஈட்டல் 187 
ஈட்டு-ஈட்புச்செய்.௪ 903 
ஈட்பிடை 206 
ஈட்பு 197 
கமக்கு 169 
ஈமசங்காள்-ஈம்மவர்களே 1 
ஈயத்தகு-விரும்பத்,தக்க 249 
ஈயவாமை 66 
ஈலத்.சகையார்-சான்றோர் 63. 
ஈலமன்றே 267 
சலமும் 21 
ஈலம்-ஈன்மை 134, 216, 270 
ஈலம்-இன்பம் 66, 967, 294 
ஈல்குசவே-வனுமையே 238 
ஈல்கூர்தல்-வறுமையடைதல் 241, 
ஈல்கூர்க்தார் 21
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er 186 
'இன்பவர் 528 

'இன்னாவாம் 919. 
இன்னும் 276 
தீ 66, 928 
இட்டும் 142, 

தன்றால் 178 
Bs 340 
BQ gor. 29 
BCs 63 
இமையும் 194 
”ம்-இணிய 134. 
‘Bus 258, 261, 264, 276 
Bua: 210 
Buon 261 
'சியனவே 961. 
Biase 213 
Bits 343 
Bibs 547 
'இவினை 77, 241 

துஞ்சார்-உறங்கார் 194 
துணை 6 
துணையா 116 

துணைமை 190 
தூமிப்பான்-வெட்டுவான் 249 

gioco 154 
அயர் 188 
'எயிற்சுவையும் 904 
அய்த்தல் 570 
தலைக்கு-தசாசினுக்கு 60 
அறந்தார் 317 
அறக்தார்க்கு 337 
'தூறைபோய 937 
அன்பமாய் 11. 
தூன்பம் 337 
தூ-ஒளிபொகுர்திய 182 
தூ தாய 294 

தாூக்இன்-தாக்இப் பிடி.த்தால் 60 

தாங்கும்-அசையும் 188 
தாங்குவார் 943 
தார்ச் தரும்-காமுகரும் 504 
தூர்ப்பரர்-ரிசப்புவர் 804 
“arb B69   

தெய்வமே 258 
தெய்வம் 97, 258, 323 
தெரிதர்அம் 116 
தெரிச்அ 190, 226 
தெரியா 116 
தெரியா 169 
தெவ்வும்-பகைவரும் 804 
கெளிர், ஏ 343 
தென்புலத்தார்-மூ.தாதைகள் 77 
தேய்க் அவிடும் 256 
தேற்றுர் 197 
தோடக்கல் 88. 
தொடங்இனும் 9514. 
தொடகங்குங்கால் 11. 
தோட்சுவையும் 294 
தோற்று 150 
தோன்னவதே 897 
நகை-மலர்ச்,த 134 
ஈகை-அரிப்பு 142, 
ஈகை எள்ளி ஈகையாடுதல் 255 
ஈகையினார்வாய் 86. 
ஈக 261 

ஈச்சு-ஈஞ்சு 203 
ஈடுங்க 267 

கடுக்கும் 267 
ஈடுவன்-எமன் 806 

ஈடுவின்மை 206 
ஈட்டல் 127 

ஈட்டு-ஈட்புச்செய்அ 208 

ஈட்பிடை 206 
ஈட்ப 127 
ஈமக்கு 169 
ஈமசங்காள்-ஈம்மவர்களே 1. 

ஈயத்தகு-விரும்பத் தக்க 249 
ஈயவாமை 66 
ஈல.த்.தகையார்-சான்றோர் 63 
நலமன்றே 267 
ஈலமும் 21 
ஈலம்-ஈன்மை 194, 216, 270 

நலம்-இன்பம் 66, 207, 284 
ஈல்குசவே-வனுமையே 288 
ஈல்கூர்தல்-வறுமையடை தல் 241 
ஈல்கூர்ச்தார் 21
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panies 219 
ஈல்ல 210, 238 
ஈல்லர் 284 
ஈல்லவா-ஈற்காரியங்களாக 210 

ஈல்லவை 314 
ஈல்லறம் 36 
ஈல்லன 261. 
ஈல்லார் 284, 294 
ஈல்லாள் 276 
ஈல்லாஉ-ஈன்னெதி 216, 219 
சல்லாத்.தின் 307 
ஈல்லிசையும் 6 
ஈல்லொழுக்கன் 68. 
சல்வினை 244. 
ஈல்வினையும் 68 
சலை-சு.ற்.றம் 21 
சதுவியடஈற்சவையுடைய 276 
சம்குணம் 278 
ஈற்செய்கை 278 
ஈனவாக 845 
ஈணி 60, 288, 284 
ஈன்குமஇப்பு 142 
ஈன்பயனா 255 
ஈன்மக்கள் 264 
சன்ன 21, 340 
sores SHI 267 
ஈன்னலம் 270 
சன்னீர் 66 

pr 241, 261 
ஈாகரிகம்-,சாட்ிண்ணியம் 249 
சாட்டும் 6 
சாணார் 278. 
சாணி 264 
சாணும் 287 
சாண் 75, 278 
சாம் 54 
சாளை 110 
சாள்-பு.திய 194 
சாள்-வாழ்சாள் 175, 206 
சாள்வாயும்-சாடோதம் 564 
சாம் 158 . 
சா.ற்றம்-சன்மணம் 18 

ஈாற்றம் 885   

சான்கும் 216 
நி.திக்குவை 142 
நிதியம்-செல்வம் 105 
நிலை 825 
நிலைக்கும் 982 
நிலையா 884 
நில்லாத, 78 
நில்லார் 78. 
ரிழல் 197 
நிறை 1, 197, 894 
சிறையும்-ரி௮.தஅ.தல் 587 
Apu 331 
ரிற்பதென 331 
நிற்பபோல் 57 
நிற்பர் 276 
நிற்பாசே 540 
சிற்பார் 252. 
நின்றார் 219. 
நின்றார்க்கு 206 
நின்றாள் 267 
erg 110, 258, 331, 340 

நின்றேம்பிற 63 
நீணெறி- முத் திப்பெருவழி 940 
நீப்பு 29. 
நீரில் 1 

நீர் கண்ணீர் 1, 162 
நீர்-நீவிர் 78. 
நீர் தன்மை 197 
Ser—= sam 334 
நூண்ணிடை 226 
நெஞ்சு 949, 291, 917 
ரெடு 287 
செம்மொழி-௨௮ தமொழி 127 
செடும் 1, 11, 29 

  

செட்டுயிர்ப்போடு-பெருஞூசச் 
. [சோடு 118 

கெளிர் ன 158 
நேர்கின்௮ 120 
கேர்க்ு-௪ இர்சின்து. 78. 
சேர்படான்-உடன்படான் 110 
நொய்ய 325 ் 
நோக்கத்தான். 2841. 
நோக்கார் 194, 87
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கோக்க 14, 504 
கோக்கும்101. 
சோரக்குரர் 291. 
கோம்-சோகும் 240 
Curis AB, 267 

சோலார். தவஞ்செய்யா தவர் 44 
கோவற 90 
கொற்ம து 69 
சோற்பார் 911 
சோற்றுசைஃ தவஞ்செய்த 

. [வசை 44 

சொத்து 911 
சோகுமே-தவஞ்செய்யாமை 

[யினால் 514 
பகல் 89 
பசை 127, 142, 197 
பகைமை 203 
பகையின் 255 
பச்சத்தார் 127 
ப2 194 
பரத்அம் 219 
ux 828 
படை 101. ' 
பட்ட 925 
டட்டது-தோன்றிற் ௮: 124 
பட்டதே 162 
பணி 840. 
பணியப்படுவார் 150. 
பண்ணொடு 201. 
பண்பல்ல 291. 
பண்புடையார் 184 
பதறி 807 
பயக்கும்-கொடுக்கும் 0, 11, 101 
பயப்ப-கொடுக்கக்கூடியன 178 
பயமின் ௮-பயனில்லையாகவும். 

[255 
பயனில 216 
பயன் 77) 158, 944, 258 
பயன்பட 77 
பயன்படு௨௮ 235 
பசக்கும் 823 
பசபசப்பினோடே. 80? 
பரிக்னு 89) 200 

பருத்திடினும் 226 

865 

  

பல 105 
பலகாலும் 258 
பலபல 807 
பலமா-பழமாக 184 
பலசால் 238 
பல்-பல 219 
பல்காலும் 200 
பல்லார் 255 
பழமை 172 
பழி 955, 964 
பழிகாணி 954 
பழிமொழி 923 
பழியொடு 273 
பறவை 81 க 
பழறையறைக்தாங்கு 823. 
பத்தி 980 
பற்றுவதே 540 
பன்னெடு 175 
பாகு-பாகன் 165 
பாடல் 291 
பாடு-பெருமை 63 
படம் 27%     
பாழுக்கு 907 
பாழ்ங்கும்பியில்-சச௫,த்தில் 801 

பசத்.தபகு இயினையுடையஅ 249 
பான்முளை-ஊழின்தோற்றம் 

[186 
பான்மையும்-.தகுஇியும் 287 
பிணம் 115 
பித்து 294 
பித்தடைய 40 
பிரித்தல் 127 
பிழைத்,அ-விலக்5இ 314 

பிழைபாடு- பிழைபடுதல் 197 
பிற 40, 925 
பிறப்பு 297
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பிறசால் 69 
பிறர் 294 
பிறர்க்கு 79, 77 
பிறர்பிறர் 69, 252 
பிறன்பொருளும் 232 
பிறன்மனைக்கே-பி.௰ர்மனையா 

[ளிடத்தே 276 
பிறன்வசை 267 
98s 90, 127, 317 
பிறி.தமற்று 278 
பிதிஅம் 287 
பிறிதொன்றும் 172 
பிற்பயக்கும் 13. 
பின் 118 
பின்செல்லல் 44 
பின்னச் 150 
பிீடு-பெருமை 276 
பீழை-அன்பம் 11. 
புகல 120 
புகினும் 162 
புகழுடம்பு 146 
புகழ்கொண்டு 25 
புகழ்ப 162 
புக்கல்-வீடு 297 
புணர்மூலை 180 
புணை 162 
புண் 158, 208 
புண்ணியத்தின் 101. 
பு.தல்வர்க்கு 97 
புதல்வனே 14 
புலப்பகையினார் 291. 
புலப்பகையை 63 
புலம்-அறிவு 86, 216, 834 
புலன் 154 
புலால்-இறைச் 297 
புலியே௮௦-ஆண்புலி 219 
புல்லுரு-புல்லினாலாகய ௨ ௬வம் 

[81 
புழு 158 
புறங்கடை-ஊர்ப்புறம் 6 
பு.றங்கடை-;தலைவாயில் 176 
புஉங்கடைய 93 
புறங்கடையத 292   

பு.உங்கடையசாக 180 
புறங்காத்து 69 
புறக்தசார்-பாதுகாவார். இர 
புறப்பகை 900 
புறம்-வெளியில் 205. 
பூ.௰ம்-மேலே 828 
யூ.௰ம்பா-அயல,காக 817 
புனத்த-கொல்லையிலுள்ள 19 
புன்-இழிர்,த 997, 825 
புன்புலால் 297, 928. 
பூசி 118, 278 
yee 113 
பூஞஜை-பூனை 98 
பூக்கை-வலிமை 93 

பூணுக்கு 48 
பூண் 48 
பூண்ட 86 
பூண்டாட்கு 278 
பூண்டு 252 
பூண்பதே 343 

பூத் தலின் 21 
பூவாமை 21 
பெண்டிரும் 154 
பெண்டிர் 14 
பெண்டிர்க்கு 14 
பெண்ணலம் 86 
பெண்மை 86, 291 
பெண்மைகஈலம்போல் 285 
பெரி 11, 54, 169, 229 
பெரிதும் 44, 197, 270 
பெரியார் 60 
பெருனும் 261. 
பெருஞ்சுட்டேஈன்குமதிப்பு 69 
பெருமூச்சு 124 
பெரும் 208 
பெரும்பாவம் 287 
பெயரும் 291 
பெருத 229 
பெறின் 57 
Qupp 229 
பெற்.றஅகொண்டு 340 

பெத்றிமை-தன்மை 987 
பெற்றுக்கொடுத்த 887



சொல்லகராதி 367 

Gia B86 
Gung 287 
பெதமை 987 
பிபசாஃவிலசா 194) 10 
பேரின்ப 101 
பைல்கண் 210 
ஸபல்சடழ்-பயிர்கள் 219 
ஸபம்பூண் 97 
(பாடிப்பஃபுளடக்ச 218 
பொதிர் ௪ 203, 323 
பொ.துமகளே 285 
பொம்மல்-பூரிக்த 226 
பொய் 154, 216, 275, 297 
பொய்ம்மேல் 8984 
பொருளுடைமை 57 
பொருள் 6, 92, 289, 545 
பொல்லாதே 99. 
பொரறான் 110 
பொறிய-வரிகளையுடைய 219 
பொற்றொடி -பொன்வளையல் 284 
பொற்றோள் 116 
பொன்மலர் 18 
போகம் 180 
போக்கார் 854 
போக்கு 86 
போடுதற்கு 158 
போதத்தால்-அ.ஜிவினால் 297 
போய் 175 
போலினும்-தோற்றினும், 928 
போலும் 186 
போல் 86 
போல்வ 285 
மகளிர் 287 
மகளின் 284 
மஇழன்மின் 820 
மஇூழ்க 54 
மக்கட்பேறு 278 
மக்கள் 98 
மடால்லார்-இளல்பெண்கள் 226. 
மடம்-அறியாமை: 11 
மடி. 105 
மடுவில் 197 
மணமகன் 86   

.. மண்டு-ஞூண்டெமும் 124 
மண்ணு அம்-௮அணிசெய்விக் 

[கும் 14 
மதத் த-மதசையுடைய 165 
மதியிலிகாள் 320 
மயலாயும்-மயங்கயும் 182 
மலசவன்-பிசமன் 25 
மல.சா-பூவாக 154 
மலர் 18 
மல்லல்-வளப்பம் 14 
மறர் அ 206 
ம௰லி-எமன் 154, 186 
மறவாமே 68 
மறைவழி-பிறசதியாக வகை 

[யில் 325 
we Pat 25 
மத்து 8], 101, 124, 146, 162, 

165, 226, 241, 28&, 297, 
917, 325, 331. 

மதினம் 98 
மற்றையோர்க்கு 928 
மற்றையோன் 288 
மனத்த 210 
மன த்தினவர் 210 
மனமாசு 216 
மனம் 840 
மனைக்கெத்தியேனும் 276 
மனைத்தக்காள் 86 
மன்பதை-மக்கட்டொகுதி 101, 

. [162 
மன்ற-(அசை) 97 

மன்.ற-ஒரு, தலையாக 150 
மன்று-அம்பலம் 1 
மன்னர் 175 
மன்னன் 162 
மா-விலங்குகள் 81, 142 

மா-பெரும் 98, 105, 301 
மாகம்-வானம் 142 
மாசில் 210 
மாசுணம்-பாம்பு 124 
மாணவை-பெரியோர் சபை 14 
மாண்டார்க்கு-மாட்டிமைப்பட்ட 

. [வர்க்கு 178



868 நீதிநெறிவிளக்கம் 

  

மாண்பிலள் 86 
மாண்பினவே 165 
மாண்பே 105 
மாய 229 
மாயா 25 
மாயாதிசா 929 
மாய்வனபோல் 25 
மானமும் 150, 273 
மிகல் 98 
மிக்கார்பால் 86 
மிக்கு 142, 175, 200 
மீக்கோள்-மே.ற்கொள்ளுதல் 86 
மிச்செலவு-வ.ரம்புகடச்.அ 

[சடக்கை 60 
முகத்த 142 
மூகத்தத 25 
முகத்த 323 
முகமே 184 
முடி 154 
முடித்து 118, 978 
முடிப்ப 118 
முடை 925 
முடைகரற் றத் தவேணும் 158 
மூ.அ-மு. அமை 311 
முனக்குறைவு-பேசறிவ 120 
மூயக்கு-சேர்க்கை 130. 
முயலா 182 
மூயல்ப 178 
மூயற்சி 186 
முயற்தின்மையாலே 182 
மூரண்-வலிமை 154 
முமலைபோல் 226 
முழுமணி 48 

மூழுவ.தாஉம்: 51 

முறையிடினும் 116 
முறையும் 287 
முற்பகல் 44 
முற்பயக்கும் 11 
முற்ற 48, 887 
மூற்திழாய் 11 
மூற்றணர்க்தும் 90. 

முற்றும் 51, 999) 501 
முன்னர் 57   

முன்னை 964 
மடார் 503 
மூடினும் 828 
ஞூத்தாள்-மூதேவி 180 
மூலம் 190 
மெய்-உடல் 21, 158, 213, 255, 

(267, 278 

மெய்ப்புலம்-உடல் 317 
மெய்யில் 216 
மெய்யுணர்ச்௪ு 994, 848 
மெய்யுணர்ர்தார் 884 
மெய்யுணர்வில் 887 
மெய்வரு,த்தம் 194 
மெலிய 60 
மெலியாசை 54 

மெலியார் 825 
மேலும் 105, 190 
மேலையோர் 828 
மே.ற்கொள்ளார் 194 
மேன்மேல் 60 
மொத்தணா- அன்பப்படாத 294 
மொய்ம்பினவர்-ஆ.ற்.ஐலுடையவர் 

(294 
மொய்ம்பு-வலிமை 154 
மொழியும் 218 
யாக்கை-உடம்பு 1 
யாண்டும்-எவ்விடத்.தம் 69 
யாம் 120 
யாப்பார்-பிணிப்பார் 200. 
யாம் 175 
யாரும் 44 
யாசே 48 
யாசையும் 127 
யார்யார்க்கும் 69 
யாவரையும் 920. 
யாவர்க்கும் 284 
யாவையும் 801 
யானை 197 
யோசனை 158 
வசை-பழிமொழி 828 
வஞ்சித்த 920 
வஞ்சித்த 226, 320 
aGA se sd 320



சொலலகராதி 59. 

  

வட்கார்-பகைவர் 906. 
வணங்க 57 
வண்டமிழோர்க்கு 25 
வண்மை-கொடை 184 
வயத்தவே 165 
வயம்-வெற்றி 10] 
வசம்புடைமை 811. 
வரவச 599 
வருந்தி 39 
வலி 186, 190 
வலி.த 00 
வலியார் 825 
வலியுடைமை 78 
வல்-வலிய 299 
வல்லுரு 81 
வல்லை-விசைவில் 244 
வழிப்பட்ட-அகப்பட்ட 162 
வழுக்கான 910. 
வழுத்தாத,அ-வணங்இப் 

[போற்றாத 1 
வளர்த்தற்றால் 06 
வள்ளன்மை 288 
வறிதே 175 
வன்சொல் 216 
வண்சொல்லின் 40. 
வண்மையும் 180 
ாக்இன் 244 
வாங்கும் 138 
வாயினவேணும் 276 
வாய் 40, 138 
வாய்ப்படூஉம் 73. 
வாய்ப்பூட்டிடப்படின் 241. 
வாய்மடுத்அ-வாயினுள்ளடக்இ 

[229 
வாய்மடுப்பினும் 124 
வாய்மையே 184 , 
வாய்விட்டு 252 : 
வாய்வெரஇ-சொல்லுதற்கு. 

[அஞ்ச 165 
வாழ்க்கை 95 
வாழ்சாள் 811 
வாழ்வும் 292 
வாளா-சம்மா 206 

  

வான்வழக்கம்-மழைபெய்.தல். 
[828 

விடு த்தொழிதல் 244 
விதித்தனவே 68 
SDS g-6OHR 255 
விதிர்ப்பார் 21. 
விதிர்ப்பு 255 
வியப்பிப்பான்- ஈன்கும.இிக்கும்படி. 

[செய்யக்கருதி 60 
வியப்பு 60 
வியவாமை 66 
வியவார் 291 
வியனெ.றி-செடுவழி 814 
விசாய்-விறகு 229 
விலக்கெ 63 
விலங்கின் 276 
விழலர்-வீணர் 158 
விழிப்ப 848 
விழினும்-தவறினும் 82% 
விளக்கம்-விளக்கு 182 
விளிவு-இறச்,தல் 158, 81. 
விளைவு-பயன்: 146, 190 
வி.றல்-ஆற்றல் 77 
விற்பார் 77 
விற்று 299, 264 
வினை 206 : 
வீடில்-விடுதலில்லா,க 291. 
வீடும்-மு,க்இயும் 6 
வீசரும் 154 
வீழாவாம் 825 
வீழினும் 825. 
வீழ்பவோ 801 
வெஃகார்-விரும்பார் 882. 
வெகுளிணும் 105 
வெகுளின்மன் 172 
வெல்காசம் 218 
வெய்.அ-வெப்பமுடையஅ 218 
வெய்.அயிர்ப்பர்-பெருமூச் 

[செறிவர் 158 
வெளி௫-வெண்ணிறச்,த.த 120 
வெளியிட்டு 208. 
வெள்ள த்தின்-வெள்ளம் என் 

‘ [னும் பேசெண்ணின் 105.



870 ரீதிரெறிவிளக்கம். 
  

வெ௮௫க்கையா-செல்வமாக 14 
வெற்அடம்பு 25, 140 
வெற்ணரைக்கு 73 
வென்றன 63 
வேடு-வேடன் 110 
வேட்டு-கொன்து 328 

வேண்டா 48 
வேண்டாவாம் 48 
வேண்டும் 205 

வேண்வோன் 69 
வேத் தவை-அரசசபை 98. 

வே,த்தவையின் 175 
வேர்,தன் 109 
வேர்அம் 110 
வேய்ர்த 297 
வெர்ப்பார் 203 
வேலான் 149 
வேலைகொளல் 77 
வேறல்ல 244, 261 
வேருதல் 208 
வேண 77, 99, 978 
வைக்க 189, 208, 206


