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றும், என்று மொரறுசன்மையண யிருதசலால் மூவாசான்! என்றம் 

கூறினார். மூவாகான என்ப ரகப் பகு Si ம. ப் றலிப் Quer me 

கோர் பெருமரச்கல மாசலால் இறைவனது பாதத்திர்சண் வைத 

சார்: “மன் வழிபாட்டின் மூரையிற் குற்றம். காயச்தின ஜெழி 
{ 

hd 
. 

‘ 

evr Bu we சம, வாசகின op La] eva சய ஏக் Al F &) lo ப்ன்சு துன 

வழிபவாதலால் ஈனத்சன் 2ருழில।இய ௩௨22 ௭௩ சொள்ளப் போடி 

படவே தகர்ணி வழிபாசி மடஙிற்று, உறு இ-௮.ற 2 பொருள இன 
பம் வீடு என்டன. 

இசசெய்யுரில், நூற்பெயா்ககே fu ஐுசென்னுக் Qana x 

கோடல் யாகஙனமமன ன, முககுரீறிமமாமி ச ளலுப, மூழு ணாக 

தியும், மவாமையும் ஆகய ஐ னையுங பிசொள்்ஃ வெனரு யிற்று. ' 

ஓத்த Bou Tip vd bl கொலையொய் பலால்களவோ 

டெொதத விலவையல வோர்ராலிட்- டெ அகி 

உறுபஞ்ச மால டமா conti Guin Dam pit 

சிறுபஞ்ச கவர Arb ge. 

ப-ரை, ஒதக்த-பொருக் இய, ஒழுக்கம்-௩௮ லொழுர்சம், கொலை 
பொய் புலால் சள வோடு DF A இவை Mor V-O4 1 tot பொய பூலால் 

சளவோடு பொருக்திய இவையல்லாசனவாகிய, ஒரீ நால் இட்டி-ஒரு 

நான்கையுஞ் சேர்த்து, ஒத்த - பொருகதிய, உழ. - மிசக, பழு 
மூலம்-சிறுவிலைச்காலதசை, தீர்-ஒழிக்கிற, .மாரிமீபரல்் மழைபோல, 

திறுபஞ்சமூலம்-சிறுபஞ்சமூலதச்சை, றக் து - சிெப்பத்து, கூர் - 
(நீங்கள்) சொல்லுங்கள், எ-று. 

க-னிர. சிறுவிலைச் காலச்சை யொழிக்கி௱ மழைபோல, மச்ச 

ட்குக்கொலை மூ,சலியவற்றை யொழித்து ஈல்லொழுக்க தே சீலியவஹ் 
றைத் தருதலால், சிறுபஞ்சமூலத்மை நீங்கள் சாநதெடுச்துச் மொ 

ல்லுங்கள் என்பதாம், 

வி-ரை, ஈிறுபஞ்ச மூலமாவன-சறிய ஐம் துவேர்கள்; அவை... 

கண்டங்கச் இரிவேர்,சி.றுவழுது வேர், சி.றுமல்லிவேர், நெருஞ்சில் 

வேர்) பெருமல்லிவேர் என்பன; இவ்வைந்தும் மக்சளுடற்குப்
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பிணிமுதலீயவற்றையொழிச் தி.சஞ்செய்வதுபோல, உயிர்க்குற த 

ஸைச் செய்வனவாகிய நல்லொழுக்க முதலிய வைக்கனையுல் கூறுத 

லால், Qésr oe * சி ரபஞ்சகூலம் என்பது உவமையாகுபெயார 

யமைந்தது. ஈல்லொழுக்க முதலிய லந்தாவன:---5ல்லொழும்கம், 

கொல்லாமை, பொய்கூறாமை, புலாலுண்ணாமை, கள்ளாமை என் 

பன.கூறீர் என்பதற்கு வினைமுசலாகிய நீங்கள் என்பது வருவிக்சப் 

பட்டது. ஒழுக்கம் என வாளாகூறினாரேனும் சொல்லாமை லிய 

வற்றிற்கேற்ப நல்லொழு£கமென் நுரைச்சப்பட்டலு. (2) 

பொ நளுடையான் கண்ணதே போக மறனு 

மருருடையான் கண்ணே யாகும்-௮ருளுடையான் 

டி ரய்யான் பமிபாவஞ் சேரான் புறமொழியு 

முய்யான் பிறரசெவியிழ் (FU FB 

ப-ரை. போகம் - இன்பமானத, பொருள் உடையான் கண் 

ணசே ஆகும்-டுபாருளஞுடையவ னிட ச்சே யாகும்) ௮றம்-அறமூம், 

அருள உடையான் கண்ணசே ஆகும் - அருளஞுடையவனிடச்சசே 

யாகும்; அருள் உடையான்-அருளுடையவன் பழி செய்யான்-பழிக் 

கப்படுக காரியங்களைச் செய்யான்; பாவம் சேரான்-பாவத்தைச்சரஐ 

காரியங்களைச் சேரான்; புறெமொழியும் - புறங்கூற்று மொழிகளையும், 

பிறர் செலியிற்கு உய்த்து உய்யான்-பிறர் காதுகளித் செலு சான, 
எஃறு. 

க-ரை. போகம் முதலிய வைந்தும் பொருஞ்டையான் os 

Su ஐவரிடத் தவே யாகும் என்பதாம், 

வி-ரை. பொருள் - செல்வம், அருள்-எல்லா வுயிர்களின்மேலு 
முளதாகுய் கருணை. ௮றன் - ௮றம் என்பதன்போலி, உய்த்சல் - 

செலுத்தல், (புகுத்தல்) பொருளுடையவன் இன்பமொன் ஈனையே 

ுசர்வான்; அருளுடையவன் அ.றப்பயனைக் சைக்கோடலேயன் றி
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ட... ப ல ஈர் 

ம ச்ம் அமவ வத 
  

பழிபாவங்களைச் செய்யாமையும் புறங்கூறாமையு முடையனாவனெ 

ன்ற சாயிற்று. (௩) 

கற்புடைய பெண்ணமிர்து கற்றடஙகி னைமிர்தூ 

நற்புடைய காடமிர்தச் நாட்டுக்கு-ஈற்புடைய 

மேகமே சேர்கொடி வேர்தமிர்து சேவகலு 

மாகவே செய்யி னமா£து. 

பரை. கற்பு உடைய பெண்-கற்புள்ள பெண்ணானவள், அ.மி 

ர்து- (தன் கணவனுக்கு) ஆமிர்சச்தோ டொப்பவளாவள்; கற்று - 

(அறிவு நூல்களைச்) சற்று, அடவ்கினான்-அடங்கெவன், அமிர்து - 
(உலகத்தார்க்கு) அமிர் தச்சோ டொப்பவனாவன்; ௩ற்புஉடையகாடு ~ 

௩ர்குணமுடையகா6) அமிர்த - (அந்காட்டரசனுக்கு) அமிர்சத்தோ 

டொப்பாகும்); ௮ நாட்டுக்கு - அந்த நாட்டுக்கு, ௩ற்பு உடைய - ஈன் 

மையுள்ள, மேசம் சேர்-மேகத் இன் குணமமைக்த, சொடி-வெற்றிக் 

கொடியையுடைய, வேக்து - வேந்தனானவன், அமிர்து - அமிர்தத் 

சோ டொப்பவஞாவான் ) சேவகனும் - Raa gan சேவகனும், 

ஆகவே செய்யின்-அவலுக்கு சன்மையா மவற்ரையே செய்வஞளாயின், 

மமிர்து - அவ்வேந்சலுக்கு Mists sear டொப்பவனாவன் என்ப 

தாம். 

க-ரை. சற்புடைய பெண் முதலாஜோர் ௮வள் கணவன் முத 
லாஞேோர்க்கு ஆமிர் ௪தை௪ கிகர்ப்பர் என்பதாம். 

வி-ரை, கற்பு - பாதிவிசத்தியம்; ௮து சணவன் மு, சலானோ 
ரிடத்து நடக்கவேண்டிய முறைமைச ளெல்லாவழ்றையுல் கற்றல். 

கற்பு - தொழிற்பெயர், அடங்கனொன் என மேல்வருதலால் கற்று 
என்பதற்கு அறிவு நூல்களைக்சற்று எனப் பொருளுரைக்கலாயிற்று, 
நாடு - தேசம். அடங்கினான் என்றது மனமொழி மெய்க எடங்கப் 

பெற்றவனை, இங்வடச்சம் அறிவு தூல்களைக் சல்லாதங்லுச் குண்
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வ கவே வம் மமம் oe பப _ =m a eet —   
டாக லருமையென்பது சோன்ற *க்றடங்கினான்' என்றார். மேக ம- 

பொருளாகுபெயர். மேகத்தின் குணம் - கைம்மாறு வேண்டாமை. 

செய்யின் என்பது செய்தலருமை சோன்ற நின்றது. (௪) 

கல்லாதான் முன்காணு நட்பமுற் காதிரண்டு 

மில்லாதா ளொம்சாறகுஞ் செயப்தலு-மில்லாதா a! 

ஜெல்லாப் பொ ஈநளிலலார்கம் 2த்தளியா ளென்றலு 

நலலார்கள் சகேட்பி னமை, 

ப-ரை.சல்லாசான்-(ஆசரியனிட,ச் துக் சற்கவேண்டிய முறைப் 

படியே) கல்லாசவனுகிய ஒருவன், சான்சாணும்-சானே ஆராய் 

காண்கிற, நுட்பமும் - ஈண்பொருளும், காது இரண்டும் நில்லா 
தாள் - இரண்சொ௮ மில்லாதவளாடூய ஒருச்தி, sap saw Oru 

சலும் (யான் ௮அழகுடையேனென்று) இறுமாச தவம், இல்லாசான் - 

பொருளில்லாசவன், ஒல்லா பொருள்-இசையாக வோர்பொருளை, 

இல்லார்க்கு - வறியார்ககு, ஈத்து - கொடுத ஐ, அளியான என்ற 

லும்-அருளுடையானென்று சொல்லப்படுசலும், (ஆகிய பவரை) 

5ல்லார்கள கேட்பின் - ஈல்லோர்சள் சேட்பராயின், நகை - சரித் 

சற் கேதுவாம், எ.று. 

காரை. சல்லாசவ னொருவன் நண்பொருள் சாண்டல் முசலி 

வற்றை நல்லோர்கள் கேட்டால் ஈகைப்பார்கள் என்பதாம், 

வி-ரை. தான்காணு நுட்பமும் என மேல்வருசலால் கல்லா 

கான் என்பதற்கு, ஆரிரியனிடசத்துக் கற்கவேண்டிய முறைப்படி 

யே கல்லாசவனாடிய வொருவன் எனப் டொருள் கூறலாயிற்று, சன 
விய குழை முதலியவை யணியப்பெற்று முகச் இறகுப் பேரழகு 

செய்வது சாசாகலால், ௮வையில்லாசவன் யான் பேரழகுடையே 

னென்றல் இரிப்புச் கடமாசலால், !'சா.இரண்டு மில்லாதா ளெக்ச
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Gere செய்சலும்' என்றும், பொருளில்லாசவன் வறியர்க்குக் 

சொத ௪ அருளுடையா னெனப்படூசல் ஒருவாற்றனு நியைவதன் 
ரோலான் 'இல்லாசானொல்லாப் பொருளில்லார்ச் கத்சளியானென் 
றலம்' என்றும், பொருத்த மற்ற இச்சாரியங்களை நல்லார்சாணின் 

நனகயா இரார் ஆகலான், ₹நல்லார்கள் கேட்பினகை? என்றும் கூறி 

ஞர். கல்லாசான் ரன்சாணு ஐட்பமும் என்ப,சற்கு, * கல்லாசா 

ஷெட்பங் கழிய நன்ளாயினும், கொள்ளா ரறிவுடையார்" என்னும் 
திருச்சுகளை உசாரணமாகக் சோட லமையும். (ரு) 

உடம்பொழிய வேண்டி ஸுபா தவ மாற்றிண் 

டிடம்பொழிய வேண்டுமே லிை-மடம்பொழிய 
உ , 
வேண்டி னறிம:_ம் வேண்டேல் பிறர்மனை 

யீண்டி. னி யையும் திரு. 

ப-ரை உடம்பு - உடம்பெடுச்சல், ஒழிய வேண்டின்-உன்னை 

லிட்டு நீக வேண்மொயின், உயர் தவம் அற்று - உயர்ந்த சவச் 

சைச் செய்வாயாக; எண்டு - இவ்வுலகத்தில், இடம் - எல்லா 

விடககளிலும், பொழிய வேண்டுமேல் - (ஒுவன் சண் புஈ ஜினால்) 

நிரைய வேண்வொனாயின், ௪கை-ஈசலைச் கெயக?; மடம் பொழி. 

வேண்டின்-மேல்லியவீ-ம் சனககுள்ளே ரிறையவேண்டினானாயின், 

அறநிமடம் - அறிவின்௧ண் oi HH யொழுகுக; பிறர்மனை வேண் 

டேல்-பிரர் மனை வியை விரும்பாசொழிக ; ஈண்டின் - இவையாவும் 

பொருக்துமாயின், இரு இயையும்-செல்வம் as g சானே நிறையும், 

எ-று. ் 

க-ரை, பிறவியை யொழிக்க வேண்டுமாயின் தவச்சைச் 
செய்ச ; புகழ் வேண்டுமாயின் ஈதலைச்செய்க; வீரம் வேண்மொயின் 

அறிவிலடக்குக; பிறன்மனை கயவாசொழிக; இவை பொருக்து 

மாயின் செல்வம் தானேவந்து நிரம்பும் என்பதாம்
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எ-வா. வேறுவழியால் ஒழிச்சசவொண்ணாச பிறவியையொழிச் 

தற்குரியது தவமாதலால் அதனை :;உயாதவம் என ரர். ஆற்று தல- 

  

செய்தல், * வேண்டிய வேண்டியாங் செய்சலாற் மொாய்தவம, ஈண்டு 

முயலப் படும்”, கூறறவ குதிததலுங கைகூடு மசோர்றவின், “ஆற் 

ஈ.றலைப்பட்டவர்சகு” என்னு திருக்குறட் செயபுட்கள் இங்கு 

உதகரிககத்தம்கன. மனையி லுள்ளாமா மனையென்றே கூறினர் 

இடவாகு பெயா். அன்றியும், இவளில்லாசது வீடன்று, காடா 

௫௦ எறைறிஷர் கூறுதலால் புவளிரு சசல்பரறி மனையென்றா 
மரனினறு மழையும் (௯) 

௪ e ௬. ப ச் 

படை தனக்கு யான வன பபாரும பெண்ணி. * 

னிடை. 2சச்கு நுண்மை வனப/(/ர-)டை. தனக்குக் 

கோடா மொழிவனபபுக் கோரற்கதுவே சேவகர்க்கு 

வாடார வன்ுண் வ னப்பு . 

(1-௨. யானை - யானையானது, படைசனக்கு - சேனைக்கு, 

வனப்பு அரும் - அழகாகும்; நுண்ணை௰-நுட்பமானது, பெண் இடை 

தனக்கு - பெண்ணின் இடைக்கு, வனப்பு ஆம்-௮ம காகும்) சோடா 

மொழி - ஒருபக்கள்துச சாயாச மிசால்லானத, நடை தனக்கு - 

ஒருவனது ஒழுசசதுக்கு, வனப்பு - அழகாகும் ; கோஜ்கு - செங் 

கோலக்கு ,, அநுவே-அதுவேயழகாகும்; வாடாச வன்சணன்-செடாத 

வன்கண்ணையானது, சேவகர்க்கு - சேவகபா யிருப்பவர்ச்.க, வன 

ட்பு- அழகாகும், எ று, 

௧-௦ ர. யானை முசலியவை படை முதலியவற்றிற்கு அழகு 
செய்வன வென்பதாம். 

வி-௨ஈ. கால்வகைப் படையுள்ளும் யானைப்படை றர சசாக 

லான் (படைதனக்கு யானை வனப்பாகும்' என்றும், இடை Pos 

இரு,ச்,தல் மாசர்ச்தழசசசலால் '(பெண்ணி னிடை தனக்கு நுண்மை
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  eee a a பாலால 

வனப்பாம' என்றும், பக்ஷ்பாதமினறிப்பேசு சல் ஒருவனது ஒழுகக,௧ 

துக் கழகாதலால், $நடைசனக்குக் கோடா மொழிவனப்பு' என 

றும், செற்சோலுக்கும் அதுவே யாசலால் : கோற்க துவே' எனறும், 

சேவகர்ச்கு ஒருசாலத்துங குறையாக வீரக சனமையே யழகாதலால 

(சேவகர்சகு வாடாச வனகண வனபபு' எனறும் கூறினர் (<r) 

பற்றினான் பழ்றற்று ஹூமவ?ி யெபபொருளு 

முறிகிஞ OE (ps Vai gps 0-11.09 ey ,9 
பாதனுண்பான பார்படான பழிடணாரவான் சானறவன் 

காண்பான் காணான் பிணி, 

ப-ரை, பற்று அற்றுன் -பற்றற்தவனகய இறைவளனாற் சொல் 
லப்பட்ட, நால் - நூறபொருளை, பற்றினான-பறறிபொழுகுவோன) 

தவசி-தவசியாவான, எப்பொருளும-எலலாப் பெசருள்களையும், ௬௨ 

றினான் - முற்றவுணா5தவன், முசல்வன ஆகும - முசல்வனாவான ; 

நூல் பற்றினால் - நூல்களின் பொருள்களைப் பற்றுகலால், பாதது 

உண்பான் - பகுத துண்பவன, பார்ப்பான - பசாப்பானவான், பழி 

உணர்வான் - ப.றிககேதுவான சாரியஙகளை யறி௩து விலககுவோன, 

சான்றவன்-சானரோனாவான; சாசது - (தான் உணண ச காதவற் 

றை யுணணாமல்) தடுத்து, உணபான - (உண்ண ௫ சகுவனவசரறை) 

உண்பவன், பிணி காணான-கோயகளைக காணு தவனவான, ஊறு, 

க-ரை. பற்றர்சஎனது நூலைப்பற்றினவன் தவசியாவசன்) எல் 

லாமறி5தவன் முசலவனாவான! பகுசதுண்பவன பார்ப்பானாவான; 

பழியறிவோன் சான்றோனாவான், காசதுண்பவன கோயகாணாசவ 
ஞாவான் என்பதாம். 

வி-ரை. பற்றற்றான் என்றது மூ.சற்கடவளை; இவன் இயல் 

பரகவே பற்றறறிருப்பவ னாசலால் பந்தறமுன்' எனமா. இதனை, 

! பூற்றுச பற்றந்முன் பற்றினையப்பற்றைப், பற்றுக பந்றுவிட நக”



மூலமும் உரையும். 8 

என்னுக திருககுறளானு மூணர்க, பறற ரருனூல எனறது முசனூ 

லாகிய வேகுததை. தவசி - சவஞசெயவோன. முசலவன-*தலைமைப 

பாடடையவன,. முசலவனூறபறற-வேசாசசசகதில் சரததை. பத 

சது எனறபாலது பாதது என மருவீறற, சானறவன - கலவியறி 

வொழுசகஙகளசல ரிறைதவன சாசசல - தடுததல். (a) 

தண்வன 2 புக கண்ணேட்டக காலவனப 7 செலஃலாமை | 

யெண்வனப பி,துணையா மெனஅடை , தல-பண்வனபபு5 
கேடடாரான் O maar Mov Bara aun 5 oor po HD 

வாட்டானன மெனறல வனபபு, 

ப-னா கண வனப்பு-கணணுகி கழகாவது, கண்ணோட்டம் 

பிறாமேல சணணோகடிசலாம; கால வனபபு-காலுசசழகாவத , செல 

லாஸை-பிறகீடத இ லிரசசபபோசாமையாம, எண வனபபு- ஆலோ 

சனைககழசாவது, இசதுணையாம எனறு உரைத சல்-இகசககாரிய & 

இவ்வளலினசெனறு கணரிக தரைசதலாம, பண் வனபபு-பண் ணக 

கழகாவத, சேட்டா ஈனறு எனல - சேடடவா ௩னறெறு 

சொலலுசலாம , களா - பலடகளோடுிகூ்டி விளக, மீவக சன 

உனப்பு - ஏரசனுக கழசாவத, சன நரச9- எனது காடடை. வாட் 

டான - வருசதான, நனறு- இது அழத, எனல - எனத சொர 
லற குரியசைலவாம எ-று 

BOF சணணாசககுக For Seog cp 2) காதாச்கு இராககச் 

செலலாமையு2. சூழ்சசககுச தணிரதனாசசலம பண ON EGS 
கேட்டஉர ஈகனரென்றலும, அரசறுசருச சனளடடி லஒளளாரை 

வருச்சானெனறு யாவரால ௦ புசழப்படிசலம அழ செனபசாம. 

வி-ரை கனாணோேட்டம - கண்ணேட் டஞ் செயசல இதை 

வட நாலா தாககிணியம எனபர் செலலாமை - ஈடவாமை, இது 
இசகக௪ செலஷவாமை யெனறிககுப டொருஎடட்டது vase
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மெல்லாமையால் காலுச் கழகுண்டாய விடசது காலை.புடையவனுக் 

கழசென்பது சொல்லா£ச யகமநசது, சூழ் முடிவு காண்டற்குச 

செய்வசாசலாலும். மூடிவுகண்டு தணிஈதுரையா விடதது MF 

ரூழ்சசக்குப் பயனில்லை யாசலாலும் “எ ண்வனப் பித்துணையா மென் 

ுசைசசல' என்ருர். பண் - இஈதளம், ஈட்டபாடை முதலியன) 

இராகம் எனி மாம், இராகஙஈளாவன - நாட்டை, மத் இியமாவதி, 

தோடி, பைரவி, சகாமபோதி முதலியன. வாட்சிதல் - வருததுதல் 

கொள் அண்ட ர ஞாச்சாங் தொடு ங்கரிப்போ வாளாச்சா 

கன்றுணாவார (முன்சுஃ்லா னாவுஞ்சா-மொன் தனு ப 
. “௬ ப் ௩ 

கண்௰ிி ராச ராங் கடவான் குடிபபிுகதா 
உ சு . 

னுண்மிழி நாசசா ூணர்சது. 

ப-3ர. கொன்று 2 ஒருயிரைக சொன்று, உண்பான் - அதன் 

சசையை யுண்பவறுடைய. கா நாவானது. காம் - MM Aap do; 

கொகி- கொூயமைபாகிய, தறி - சாஈமிச்சால்ல, போவா -Gurem 

வனுடைய கா- ராவாக, சாம் - நற்ிறுவிழு Bary உணர் 

வார்மூன் - மிசவுங் கர்ரறிஈசவர்க்கெதிரே, கல்லான் - கப்லாதவ 

அடைய, காவும- நாவு, சாம் - அடங்கும்; ஒன்றானும் ஈண்டுழி - 

கடன்கேட்க வரதவனைக் கடன்வாகனனவன் சன்டபோது, நா - 

உனது சாவும், சாம் - ஓடஙகும்; குடிப்பிறக் சான் - குடிப்பிறம் 

சாசினாருவன். கடஉரன - ஓராவர்மெய்த நன்றிஉய மாவாதவதசை 

லால், உண்டுழி - கன்றி செயசவனிடஈ ௫ ஒரு தவற டாப 

விடத்து, உணர்௩ஐ - (அவன்செயத ௩௱றிபை) அறிந்து, கா-குடிப் 

பிரந்தவனது நாவான ௮. சாம்-அ௩௩ன்றி செய்தவனது குத்றச்சை 

யெடுச்துச சொல்லுசற்கஞ்டு அடங்கு (, எ-று. 

கஃ௨.ர. புலாலுண்போன் முதல்யேசருடைய மாக்கள் அடக்கு 

மென்பதாம், °
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வி-மை. கொன்று என்பதற்சச் செயப்படுபொருளாயெ. விர் 

வருவிச் தரைக்கப்பட்டது. கசொன்றுண்பா ஞாச்சாம் என்றது 

கொன்றுண்பவனது ஈரவான௫ கால.கா துவரா வறுபட்டுவிழும் என் 

படி. கொடுங்கரி - பொய்ச்சாட்டி, போவான் - நியாயஸ்சலததுக் 

குப்போவோன். குடி-இருமாபுக் தூயலாகப் பற்ற வயர்குடி., நன்.ஐ- 

உன்மை பெனினுமாம். சண்டவுழி உண்டவுழி 2 யன்பன கண்டுழி 

உண்டுமி9.பன விகாரம் பெற்சன. (௧0) 

சிலம்பிக்கும் கன்சிளே கூற்றரிள கோடு 

கலங்கிட HB Ie Med [௦்பிர்தான்- வலம। படர 
4 ட் re ॥ 

Ns ட . ௩ உட . « டி 

“LOM HAS mR NOW Oo, amy. DHS மன்பார்பபு 

BIT at ற்கு மன்றல் வரை. 

ப-3 ர. இலமபிக்கு - He Bis HHH. தன் னை-அசன் உ 

டையே, கூறறம்- யமனாகும் ; விலங்கஇற்கு - மிருகங்களுச் ௪, நீள் 

மோடு - சீண்டசொம்புகளே, கூற்றம்-யமஷகும்; வலம்படா- ௨வற்றி 

யுணடாகாச), மாவிற்கு - கவரிமாலிர்கு, மயிர்சான் . அதன் பயிமர, 

கூர்ற0- யமனாகூம்; ெண்டிரகு - ௩ண்டுக்கு, சன் பார்ப்பு ஆம் - 

தன் குஞ்சுகளே யமனாகுப? நாவிற்கு - ஒருவனது நாவுக்கு, நன்று 

அல் வகை - நன்மையலலாச வசை கூறுசல், (கூற்றம)-யமனாகும, 

எஃறு. 

க-0ர, சிலம்பிக்கு ௮சன் மூட்டையும், மிருகங்களுக்கு அவர் 

ஜின் கீண்ட கொம்புகளும், க௨ரிமாவிற்கு அதன் மயிரும், ஈண்டு2ஞ 
அதம் குஞ்சுசளூா, ஒருவளா து காவுக்குப் பிறரை வசை கூற தலும் 

யமனாகு மெனபசாம். 

வி-,ர இலர்திப்பூச்ி மூட்டையிட்டவுடன் சானழிசலால் 

திலம்பிக்குச் சன௪னை கூற்றம” என்றும், மிருகங்களுக்கு நீண்ட 

கொரம்பிருக்தால் ௮து மரங்கள் முதலியவற்றில் குத்தி முறியப்பெ
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Py வருந்துமாதலாலும், அகச்கொம்பு எவர்மீசாயினும் பட்டு அபா 
யம் விளைக்குமென்று அறுச்சப்படு 'மாசலாலும் 'நீள்சோடு விலங்கிற் 

see an ened ” 

குச் கூற்தம்' என்றும், சவரிமாவானது மூட்ரெடி மூசலியவற்றிற் 
ue Bs gar oS dare ௮கிர்க்சால் ௮௫ சன்ரயிரை விட்டுவிமொக 
லால் “மயிர்சான் வலம்படா மாவிற்குக் உற்றம்' என்றும், ஈண்டு தன் 

குஞ்சுகள் வெளிப்பட்டவுடனே இறந் நபோமாதலால் (ஜெண்டிற் 

கு,சீ சன்பார்ப்பு' என்றும், பிஈர்பழி கூ.றுவோனடையும் பயன் இம் 

wou பலராலும் இஈ2ப்படுக லம், மறுமையில் எறிவசய் சிரயமுமே 

யாசலாலும் “நாலீர்கு ௩னறல் வசை' என்றும் கூறினர். நீன்காடு 

விலடஇற்குக் கூற்றம் என்றமையால் கொம்புகள் மிசமாயிருச்சலே 
கனமையென்றசாயிற்மு. ஸிலஙகு - ௭௫௮ முதலாயின. (௧௧) 

நாரணிலான் சால்பு ஈடை.யபிலர னன்னோன் | 
மணிலான ரெ Ue! (PHT ஐய - பேமிலான் 

வக Oro aibip ே முன் கவிசசயலு 

நாவகமே காடி னை, 

ப-ரை, கரண் இல்லான்சால்பும்-சாணமில்லாசவனது அமைதி 

யும், நடையிலான் 5ல் நோன்பும் - ஈல்லொழுக்க மில்லாசவனது 

ஈல்ல சேோன்பும், ஊண் இல்லான் செயயும் உசாரசையும்-சனக்சே 

உணபொருளில்லாசவன் செய்கிற உசா£ச் வாழம், ஏண்டுல்லான் 

சேவகம் - லலியில்லாசவ து சேவகமும், 9-ந்2மிழ் GS thong oor 

கவிசெயலம்-செ5ச கிந்சகேர்சசியில்லாசவன கவிஎ-ய் தலும், (அகிய 

இடவைந்தும்) நாவகமே நாடின்-நாவிறிடச்தச் கொண்டரராயின், 

நை - சிறிப்புகிடமாம், எ-று, 

௧-௦. சாணரில்லாசவன் அனாதி, நன்னடை யில்லாசல 

னது நோன்பு, உண்பொருளில்லாசவன ௫ உதாரச் துவம்) வலியில் 
லாகசவன சேவசம், செ5்சமிழ்ச் சேர“ சியில்லாதவன் கவிபரடுதல் 

என்னு மீவ்வைந்தும் பயணில வென்பசசம்.
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வி-சை. (அன்பு நாளெப்பாவு கண்ணோட்டம் வாய்மையோ 
டைந்து சால்பூன் நிய தூண்” என்ற தஇருக்குகளின்படியே, நாணில் 

வழி சால்பு நிலபெறாமையின் *நாணிலான் சால்பும்' என்றும், ௩ல் 

கோழுக்ச மில்லாசவனது கோன்பு முற்றப்பெரு சாசலால்*டையி 

லானன்னோன்பும்' என்றும், தனக்2க யுண்மிபொரு ளில்லாகவன் 

பிரர்ச்குபகரிச்சல் முடியாசாசலால் ஊணிலான் செய்யு மூ.தாரதை 

யும்' என்றும், உடல்வலி மனவலிக ளீல்லாசவன் சேவகளாயிரு சதல் 

சுகாதாகலால் (ஏணிலான் சேவகமூம்' என்றும், செந். தமிழ்ப்பயிற்டி 

யும் சேர்ச்ரியுமில்லாசவன் கவிசெய்யின், அது சற்றுவல்ல அறிஞ 

மால் பழிக்கப்படுசலே யன்றி, அவர்க்கு நகையையும் விளைச்குமாத 

லால் -செக்தமிழ்சேற்றான் கலிசெயலும்' என்றும் கூறினார். உம்மைக 

ளைந்தும் எண்ணுப்பொருளில் வகசமையால் எண்ணும்மைகள், 

நாவகமே மாடினசை யென்பசனைச்சால்பு முதலியவைந்தனீற்றிலும் 
சேர்ச் துரைச்துக்கொள்க. நோன்பு - விரசம், சவம எனினுமாம். 

உசாரச் துவம் - பெருங்கொடைச்சன்மை. கேற்ரு தான் என்பது 

sorta vt sg. (#2) 

கோறலு கஞ்சூனைத் துய்த்தல் கொகஞ்சு 

வேறலு தஞ்சுமா றல்லானைத்-ேேதறினை 

னீடாங்கு செய்தலு ஈஞ்சா மிளங்களையை 

நாடாதே இதுரையு கஞ்ச. 

ப-ரை, கோறலும் - ஒருயிரைக் சொல்லுதலும், ௩ஞ்சு - ஒரு 

வனுக்கு ஈஞ்சுபோலும்; லானை துட்ச்தல் - பிறிசொன்றின் தசை 

யைச் இின்னுதலும், சொடு நஞ்சு - கொடிய ஈஞ்சுபோலும்; மாறு 

அ௮ல்லானை - சனக்கெதிராகாதவளை, வேறலும் - எதிர்த்து வெல்லு 

தலும், கஞ்சு - நஞ்சுபோலும்; சேறினான் - ஒரு சருமத் துக்குரியவ 
னென் ருராய்ந்து தெளியப்பட்டவனாயெ வொருவன், நீடாங்கு 

செய்சலும் - (அக்சருமச் இன்மேல்விடாமல்) சால நீட்டிப்புச் செய்
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தலும், கஞ்சு ௮ம் - கருசுபோலும) இளங்களையை - இளையஈர்ஈள் 

சாரை, நாடாசே- ஆராயாமம்ல, இது உரையும்-தியகுரைச்சலும். 

ஈஞ்சு-நஞ்சுபேோலுர், எ-று, 

௧-௦. சொலைசெயசலும், புலாலுண்டலூர், சிகரில்லாசவனை 

பெதிர்க்து வெல்லுசலும, நாரபது ௪ த்து ஒருவனை வீனை Com 

செலுச்சாது காலநீட்ட( செயசலுட, நஇிளஙகிள சாரை orm ot 

இலகுசொல்லுகலுஉ ௩௫) வக்க ஒருவனை ஈஞ்சுபோலச் 

துன்பஞ்செயயு மென்பசார்,. 

வி-ரை. தம்.௪,சல் என்பசனீரற்றில் எண் ஸும்மை கூட்டியுரைச 

கப்பட்டது. கோறல் என்பசற் தப பரு இ கொல்; வே௱ல் எனபசற் 

குப் பருதி வேல் இளநகளை - பஇயவு£லினர். தீது௨.ர என்ப இல் 

உரை முதினிகேச் தொழிற்பெயர், கோல் மூசலிய வைக்கு௰ 

நகஞ்சுபோல ஒருவனுமிர்க தறகண் செய்வனவாசலால் இவற்றை 

செய்யலாகா செனப இச் போக்சபொருள். த தரையாவது மனம 

வருக தும்படியான ப.நி மொழிகளை யெ௫சதுரைகசல். நான்காவது 

5 ஞ்சு நீயகலாரக ஏனைய $ரனர கஞ்சும் பெயாப் பயணிலஷைய, (௧௧) 

இடரின்னு நட்டார்; ணீயாமை பின்னு 
தொடர்பின்னு ஈளனார்கட் யோர்ப - படாபின்னா 
கண்ட லளிர்பூங் கதுபபினா யின்னாதே 

கொண்ட of 7.50) குறைவு. 

ப-ரை. ஈட்டார்சள் - ந௩ட்டாரிடத்த, இடர் - (கண்ட) துன் 
பம், இன்னா- தி.ப.) (ஈட்டார்கள்).ஈ௩ட்டாரிடச்.து. ஈயாமை இன்ஞு- 

கொடாமை தீயது; ஈள்ளார்கள்-மனப்பொரு,ச,௪ ரில்லாதவரிடச் து, 

தொடர்பு இன்னா - நட்புக் கோடல் தீயது; தாயார் - மனந் தாயா 
ரை, படர்பு - விட்டு நீஙகுதல், இன்னா - தீயது, கொண்ட விரசம் 

குறைவு - ஒருவனெடுச்துக்கொண்ட விரச ச்சைச் செயது முடிக்கா 

ஓல் குறையாய் விதெல், இன்னாதே-தீமையைச் தருவசேயாம்,எ-று.
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H-ods YF. pe FB) றுனபமிருகக சகாண்டறு Ly Ha ர்க்ட் 

கீயாமையும், பகைவரை நட்டலும், தாயாவா நீங்குசலும, எ௫ழ்த 

வி.சதசை மூடிச்சாமையும் ஆசிய இவ்வைநதும் தியயா மெனப 

தாம். 

வி-ரை. நண்பினர். துன்புஈக் கண்டவன் அச் தன்பச்சை 

யொழிக்க மூ.பலாலிடின் மிகுபாவமாசலாம். * இடரின் ஈம்மார் 
சண் என்றும், அவர்)யாமை உலோப கண மாமாகலால், யாமை 

யின்னா' என்றும், பகைவரை ஈட்புககோடல் அடாயகஈரமான பெரூங 

குற cr Four ‘ol emu oO 68) BATA TT Row” என்றும, பெரியோ 

ரைக் சைவிச்சல் பெரு இுன்பச்கக் சேநறுவாதலால் 4 தாயார்ப் 

படரச்பின்ன' என்றும். ANTES HMC} சரசப்பய உ maracas 

(இன்மைக சொன்ட விரசு குறைவு” என்றும் ஈடறிஞா் "கண்ட க் 202, கு ள் 7 ws 

லலிர்பூய க துப்பினப்' என்றது மகடூஉ முன்னில) நச்சுச் சாமை 

மடலின மணஙுக மழும் கூந்த. மடையாளே என்பது பொருட். 

கண்டல் - சாரழை, கதுப்பு - ose iow it. (6+) 

கொண்டான் au Solu iT tp Bev பெண்மசன் DGD EES 

தண்டான் வழியொ ழந ஈன் சய - கண்ட தே 

வேல்வழி வெம்மை விடாது மன்னுடு 

கோல்வழி வாம் ல் குணம். 

ப-ரை. கொண்ட ரன்உழி சன்னைக்சொண்ட சணவன் ரொரல் 

வ்ழியே, ஒழுகல் - தவறாது ௩டத தல், பெண்-பெண்குண மாகும்;சந் 

சைக்கு-சகசைக்கு, சண்டரன்-நு௮டையருதே, வழி-அவன் டுசால் 

வழியே, ஒழுால் - சவராத நடத்தல், மகன் - மசன் குணமாகும்) 

௮ஃது - அவன்டேரவவே வழிியாமுகுதல், சன்களை-தள்களையின் 

குணமாகும்; ௮ண்ட ரசே-பகசைவபோட கூடாசே, வேல்லழி- அவரை 

வெல்லும் வழியால், வீடாது-இடைவிடாமல் வாழ்,சல், வெம்முனை -
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அரசனது வெம்முனையின்ஈட் போபிருந்சார் குணமாகும்) மன்கோல் 

வழி வாழ்தல் - அவ்வாசனது சோல்வழியே வாழ்சல், காடு குணம் - 
காட்டின் குணமாகும, எ ௨று. 

க-ரை பெண் கணவன் சொல்வ.தியே யொழுகுதலும், மசன் 

சுசையின் சொல்வழியே யொழுகுசலுர், இளை ௮வன்போலவே 

வழியொழுகுஈலும், லெம்முனையின்சட் போயிரு௩சார் பகைவரோகி 
சேோரசே அவரை வெல்லு௦ வழியால் இடைவிடாமல் வாழ் சலும், 

நாடு ௮ரசனது கோல்வழியே வாழ் சலு ௦, ௮வ்வஉர்சகுரிய குணஙச 

wT) GO எனபசாம். 

வி-ரை. ஒமுகுதல்-௩டத்சல், சண்டுசல்-சடைபடல். அண்டு 

சல் - கூடுசல் வெம்மூளை - கொடியபோர். வீடுதல்-உடையறுசல். 
மன - அரசன். குணம் என்பசனைப் பெண்டு சலிய வைவர்ச்குவ 

கூட்டி யுரைச துககொள்க, (௧௫) 

[ரிழைத்தல் பொறுத்தல் பெருமை சிதுமை 

யிழைத்ததீங் கெண்ணியிருத்த - லிழைத்த 

பகைகெட வாழ்வதும் பலபொருளார் ஈல்லார் 

ஈகைசெட வாழ்வது நன்று. 

ப-ரை. பிழைத்தல்-(சனக்குப் பிறனொருவன் செய்ச) பிழை 

யை, பொறுத்தல் - பொறுச்தக்கொள்ளுசல், பெருமை - பெருமை 

யாகும்; $ழைச்,ச - பிறர்செய்த; தீங்கு - தீமையை, எண்ணியிருத் 

தல் - நினைத்துச்கொண்டே. யிருச்தல், சிறுமை - திறுமையாகும்; 

இழைசத்ச - தான்செய்த, பகை - பிழைகள், கெட-கெடும்படி, வாழ் 
திலும் - வாழ்வதும், பலபொராளார் - பலபொருள்களையு மூ.தவினோ 
ரூம், நல்லார் - நல்லோரும், நகை - இகழ்ந்து நகைச்தல், கெட் - 

இல்லையாம்படி, வாழ்வதும்-வாழ் தலும், ௩ன்று-நன்மையாம், ௭ - ஐ.
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க-ரை. தனக்ருப் பிரன்செய்ச பிழையைப் பொறுத்துக்கொ 

ள்ளு, சல் பெருமையாகும்; பிறன் செட்த தீமையை நினைத்துக்கொ 

ண்டேயிருத்தல் சதுமையாகும்; தான்செய்க பிழைகள் கெடும்படி. 

வாழ்தலும், உசவிசெய்தவரும் கல்லோரும் ஈசைத்தல் இல்லையரம் 

படி. வாழ்தலும் ௩ன்மைபாம் என்பதாம். 

வி-ரை. பிழைச்தல் - பிழைசெய்தல், எண்ணிபிருத் சல் - மற 

வாஇருத்தல். இழை த்தல் - செய்தல். நகை - ஈகைத்சல் (தொழிற் 

பெயர்), பெருமை றுமை யென்பன பண்பாருபெயர்சளாய் அவற் 

ஹை யுடையாசை யுணர்ச் இன, பின்பு அவர்சள் குணஙகளை யுணர்தி 

இனமையால் மூகலாருபெயர்சளுமாம். ஆசலால இவை இருமம. 

யாகுபெயர்கள், (௧௬) 

கதான்று சான்றாண்மை மீது கழிய 

மதநன்று மாண்பில்லார் முன்னர் -விருன் ரூம் 
. ௪ cm oe rn , ° க _ 

தோய்வாயிழ் கிழுயிர்ம்ம் துற்றும் ருயைடிெ. ழு] 

மாய்வாயு ணல்ல தரை, 

ப-ரை. மாண்பு இல்லார் முன்னர் கசம் ஈன்று - நர்கண 

மில்லாதார் முன்பு கோவம் நன்று; சான்றாண்மை நிது-சான்றாண் 

மை தீதாகும்; கழியம௦தம் ஈன்று - மிக்க வலிசெய்சல் நன்று; மோய 

வாயின்-கோய்போலும் வாயையுடைய, கழ் உயிர்கரு- நமக்கரார்கு, 

௬- கொடுக், துற்று - உணவு குசைச்து apis - குரைத்துக் 
கொண்டே எழுர்,ச) நாய் வாயுள் - நாயின்வாயிற் கொடுச்சு, ஈல்ல 

தசை விதம் நன்று - நல்ல மாமிச விதச்.திறும் கன்மையரம், எ-று, 

க-ரை. நற்குண மில்லாதவர்க் கெதிரில் கோவே ஈன்று; 

சான்றாண்மைதீ.த) மிக்கவலீசெய்கல் ஈன்ற; € 0ாகீஈட் சயுராணவு 

நாப்வாயித் கொடுத்த தசைக்கு நிகராரும் என்பழரம்,
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வி-ரை. சசம் - சேோவம், மசம் - வலி, சான்றாண்மை . சால் 

புடைமை. குறிய - சழியென்னும் உரிசசொல் வடியாகப் பிறந்த 
வ்ளைெரம். மாண்பு - ஈர்குணம். கோம்-சள்முரக்கும் பாத்திரம். 

இழயிர் என்படுல் உயர் மக்சளுய்சை யுணர்த் இற்று. குமைசசல் - 

என்பதில். (௧௭) 

நட்டாரை யாக்கிப் பசைபணி 2 வையெயிற்றப் 

ட்டா ரரலல(5 லார்ப்! (டி5-20 ராட்டி த 

தொடங்கினா ரில்லச ம ஏன்பிற் நவா 

வுடம்பிறு ()ய/ (பன. 

பு-ரை. நட்டாரை ரங்கு - சம்மோடு நட்புச் செய்சவரை 

செல்வராக்கி, பகை பணித்கு-பகைவரைச் தாழ்த் இ, வை - கூர்மை 

பாசி, எயிறு - பல்லீசேயுடைய, பட்டு ஐர்-பட்டாடை யணியப் 
பெற்ற. அகல் அல்குலார் - அகன்ற அல்குலையுடைய மாதரை, படி 

உ Gate go, ஒட்டி - சொடாவுற்று, தொடஙகினார் (அக)த்.த)- 
முறை டாயின ரிடச் தம், இல் அகத்து - சாம்பிறந்த குடியிர் பிதந 

சவரீடக்தும், அன்பின் - அன்பினால், ர. ரவா.நீஙகாமையும் ஆய 

இய உ வாதும், உடம்பீஞன் ஆய-டர்த ஐரிதான மச்கட் பிறப்புப் 

Sree FED லுண்டா3ய, பயன் - பயன்களாம், ௪ - று, 

த-ரை. ௩ட்டாரை உயர்த்சலும், பகைவரைச் சாழ்ச்தலும், 

பாதரைச சேர்ந்து உறவாசலும், அவரிடத்தும் தாம் பிறந்த குடி. 

யிற் பிரரசவரிடச்தும் அன்புடமையும் ஆயெ இவ்வைக்தும் உடம் 

Cubs SOL பெற்ற பயன்களரம் என்பதாம். 

வி-ரை. ஆக்குதல் - செல்வச்தர னுயரச்செய்கல். பணிக்சல்- 

தாழ்ச்தல். அன்பின் என்பதில் இன் என்னும் ஐந்தாவது மூன்றாவ 
தன் கருவிப்பொருளில் வநதத. ததவாமை யென்பது துறவா என 

ஈறு தொருத்தலாயிற்று, உடம்பு ஏன வாளாகூறினாமேனும், நட்டா
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சை யாக்கல் மூசலிய குணஙகள் பிறவுடம்புஈட் இன்மையால் ப 

ஞூடம்பு என்று பொருள் கூறலாயிற்று, (. 

பொய்யாமை பொன்பெறினுங் கள்ளாமை மெல்லியலார 

வையாமை வார்குழலார 6 FA OM—O 5 UIT SLD 

யோர்த்துடம்பு பேருமென் .நானவா uy soar MS aT 

aot - (2 போுதுடம்பு மோட லரிது. 

ப-ரை. பொன் பெறிறும் - பொன் பெர்றானாயினும், பொ 

மாமை - பொய் ரொல்லாஸயு 0) சள்ளாமை - (பி.மர்பொருளை 

gary செய்யாமையு 1 மெல் இயலார் - எனியாரை, வையாபை 

மையாமையும்) வார். ருழவலார் - மாதம், நர்சினும் - விரும்பினலு 
கையாமை - மனகளாாமையும்) உடம்பு பேரும் என்று 916 39 

porgyiiy Qudy dairy gg, ear - பீறிசோருடம்பி 

தசையை, அகாய் - விரு£பி, உண்ணானேல் - ஒருவன் உண்ணாத 
யின், (அவன்) பேர்த்து - மீட்டும், உடம்பு கோடல் - பிற்தோரு 

ம்பைச் சொள்ளுதல், அரிது - இல்லை, எ-று. 

௧-7. பொய் சொல்லாமையு Dy பிறர்பொருளை ச் சள்ளாள 

யும், எளியாரை வையாமையும், பிறமாசர் விரும்பினும் அவரை 

தான் விரும்பாமையும்) உடம்பு மெலியுமென்று ஊன் உண்ணா 

யும், ஒருவன் உடையளுயின், அவன் வேறோருடம் பெடுக்கமா 

டான் என்பதாம். 

வி-ரை. பொன்பெதினும் பொய்யாமை யென்றதனால் ௮ 

னது நிராசை பெறப்பட்டது. கள்ளல்-பிறர்பொருளை வஞ்சிச்த 

கொள்ளல், மெல்லியலார் - பொருளில்லாமையால் மெலிக் இருட 

வர். வார்குழலார் - கீண்ட கூந்தலையுடையவர். ஈச்சல் - விரும்பு.2, 

நைசல் - மனந்தளர்தல். ஓரஈது என்பது ர்த்து என வலித்ச 

பெற்றது, உண்ணுனேல் என்பதில் ஏல் எனின் என்பதன் wep
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2பர்திதுடம்பு கோடலரிது என்றது டஇனிப்பிநவான் என்றபடி. 

கோடல்-கொள்ளுதல். தனக்குவமை யில்லாசான் ரரள்சேர்ந்தார்க் 

சல்லான், மனக்கவலை மாற்ற லரிது", அறவாழி யர். சணன் cup er 

சேர்ஈ சார்க் கல்லாற், பிறவாழி நீந்த லி.” என்னுந் இரும்குறட் 

செய்யுட்களில் ௮ரிஐ என்பது இன்மைப் பொருள் தந் ததுபோல 
ஈண்டும் அரிது இன்மைப் பொருள்தந்து நின்றது, (௧௪௯) 

ேேவசே கழ்றவர் கல்லாதார் ேருங்காற் 
ே 5G) ir Osu G yeor cpor@iurcmer Orwutg1—sT oF 

தன் மி லேம்பண்டி. யாமே வனப்புடையே 
மென்பா ரிருகா லெருறு. 

ப-னை. சற்றவர் - அறிவு நால்கமாக் கற்றவர், சேவரே - 

சேவரை யொப்பாரே யாவர்) சல்லாதார் - அவற்றைக் கல்லாதவ 

மைப்பற்றி, தேருங்கால்-அரரய்5துபார்க்குமிடச் த, பூதசே - பசாசு 

சளோ டொப்பவரேோயாவர்) மூன் - முதுமைப் பருவம் வருவச ற்கு 

முன்பே, பொருள் செய்யாசார் - பொருளைத் சேடி வைத்துக் 

கொள்ளாதவர், ஆசரேஃறுறிவிலாரேயாவர்; பண்டு-மூன்் னே, யரம்- 

யாம் (செல்வ முடையோமா யிருந்சசனால்), துன்பம் இலேம்- துன்ப 

மூடையே மல்லேம், வனப்பு உடையேம் - அழகுடையேம், என் 

பார் - என்று சொல்லுவோர், இருகால் எருது - இருகால் மாடுகளு 

க்கு நிகராவர், எ-று. 

bor, oOo நூல்களைக் கற்றவர் தேவரை நிகர்ப்பரா; சல் 

லாசவர் பிசாசுகளை சிசர்ப்பார்; முதுமைப்பருவம் வருதற்கு முன் 

பே பொருள்சேடி வைச் தக்கொள்ளாதவர் அறிவிலா தவே யாவர்; 

யாம் முன்னே செல்வா யிருந்தமையால் துன்பமிலேம், ௮ழகுசேம் 

என்பவர் இரண்கொல் மாகெளை கிகர்ப்பார் என்பதாம். 

வி-ரை. தேவே என்பதில் ஏககரம் தேற்றம், அன்றிப் பிரி 

சிலை யெனினுமாம்) பூதசே, ஆசே என்பனவு மன்ன; Carga
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ஆராய்தல், முன்பொருள் செய்சலாலத .. உடம்பு தளர்க் து அல்கு 

மிங்கும் ஓடிப் பொருள்சேட புயலாத முதுமைப் பருவம் வரு,சர்கு 

முன்பே, அப்பருவத்தி வூசவும்பொருட்டு இளமைப் பருவத் இற்றா 

னே பொருளீட்டி வைச்துச்கொள்ளுசல். நாற்காலெரு இற் பிரித் 

தற்கு 6இருகா லெருது' என்ளுர், (௨0) 

களளான்சூ சென்றுங் கழமான் கரியாரை 

நள்ளா ஸுயிரிரங்க நா2 லாடான்..-ஈள்ளானா +b 
ரு 

யூண்மறுத்துக் கொள்ளானே வூனுடம் பெஞிஞான்றுக் 

தான்மறுத்துக் கொள்ளான் DTG Bs 

ப-ரை. கள்ளான் - (பிறர் பொருளை) க செய்.பாகவ௭ாய் 

சூது - சூதாட்டச் இல், என்றும் - எக்காலத்துக், க-மமான்-பொரு॥ 

சீர, சவனாய், கரியாரை - மழ்மக்கஷை, கள்ளன் - நட்பு. செசள்ளாதவ 

ஞளாய், உயிர் இரங்க-பிரவுயி ர்களிசங்கும்யடி, நா ஆடா வாடா ௪௮ 

ஞாய், ஊண் நள்ளான் அய் ச ணுளுல்வப் பொருக்ரா சவனாய் மத 

தி.து-சடுத் து, கொள் னல் வூணுணவை ஒருவன் சொள்ற) 

இருப்பானாயின் ra அருன், மறுத்து - மீட்டும், ஊன் உட 

ம்பு- -சசையோடு. ய வுடமபை, எஞ்ஞான்றும் - எந்நாளும், Fat 

ச்து - ஒழுக்க ளர்க து, சொள்ளான் - எடுக்சமாட்டான், எ-று. 

க-ரை. கள்ளாமலும், சூ. சாடாமலும், €ழ்மச்களை நட்புக்கொல 
ளாமலும்,பிறர் மனம் வருக தும்படி வன்சொற் சொல்லாமலும், ஊன 

ண்ணா மலும், ஒருவனிருப்பானாயின், ௮வன் மீட்மெ பிறக்சமாட 

டான் என்பதாம். 

வி-ரை. கள்ளல் - இருடல். கழுமல் - பற்றல். கறியார் - இர 
டர். இரங்கல் - வருந்தல். காவாடல் - பேசுதல். உயிர் ஊன்ற 

மக்சளுயிரை, இரங்குதற்குரியது அதுவே யாதலான். (௨௧
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பூவாது காய்க்கு மரமூள ஈன்றறிவார் 

மூவாது மத்தவா நால்வல்லார---தாவா 

விதையாமை நாறுவ வித்துள மேகதைக் 

ருரையாமை செல்லு முணர்வு. 

ப-ரை. பூவாது காய்க்கும் - பூவாமலே காய்ச்சின்ஈ, மாழும் 
உள - மரங்களுமுள்ளன; நன்று அறிவார் - நன்மையை யறிபவர், 

மூவரது மூத்தவர் - ஆண்டுகளால் மூவாராயினும் அறிவினால் மூச்ச 

வரசோடொப்பர்; நால் வல்லார்- நூல்களைச் கற்றுவல்லவர் (அப்பெற் 

இியசேயாவர்); சாவா - கெடாதிருச்சு, விசையாமை - பாச்திட்டி 

விசைக்காமலே, நாறுவ - மூளைப்பனவாஇயெ, விச்சு உள- வித்து 
முளவாயிருக்கின் தன; மேசைக்கு - அறிவுடையவனுக்கு, உரையா 
மை - பிறர் அறிவியாமலே, உணர்வு செல்லும் - ௮றிவுதோன்றும், 

எழு. 

க-ரை, பூவாமற் காய்க்குமமம்போல அறிவுடையார் ஆண்டுக 

ளால் ஞூவாரசாயினும் அறிவினால் கூத் தவரேயாவர்) நூல்களைச் கற்று 

வல்லாரும் அச்சன்மையரே; பாச் கட்டி விதைச்காமலே முளைச் 

இற வித்துமுண்டு;) அதபோல, அறிவுடையார்ச்குப் Sor அறிவி 

யாமலே அறிவு சானேதோன்றும் என்பதாம். 

வி-ரை, பூவாது காய்ச்குமாம் - பலா மூ.தலாயின. மூவாத, 

ரூ.தீ தவர் என்பவற்றிற்குப் பகு.தி ர. விழையாமை காறுவவித்து என் 
ற பாத்இிகட்டி விசைச்சாமல் சானே மூளைக்கும் வித்து; saa 

பறவையெச்சம் முதலாயினவற்றாலுள்ள வித்து. மேதை-பேரறிவு; 
அது அதனையுடையானையுணர்ச் இனமையால்பண்பாகுபெயர்.(௨௨) 

ப்ூத்காலுங் காயா மரமுமூள நன்றறியார் 

மூத்தாலு மூவார்நூ றேற்றாதார்--பாத்திப்
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ப-ரை. பூச்சாலும்-பூச் திருக்சனவாயினும், காயா-காயச்சா, 
மாழும் உள - மாங்களுமுண்டு; (அ துபோல) ஈன்று அதியார் -5 

மையறியாதவர், மூத்சாலும்-ஆண்டகெளால் முர்ந்தாலும், மூர௨ா? 
அறிவினால் முதிரார்; நால் சேற்றாதார் - அறிவு நூல்களைச் கற்ற 

தெளியாதவர் (அச்சன்மையசேயாவர்); பாச்இ புதைத்தாலும் 

பாச் இிகட்டிப் புசைச்தாலும், நாறுது வித்து உள - முளைக்க! 
விச் துமுண்டு; (அதுபோல) பேசைக்கு - அறிவிலானுக்கு, உ 

சாலும் - பிறர் சொன்னாலும், உணர்வு செல்லாது - அறிவு சோ 

CP Gly 2-௮. 

க&-ரை. பூச்சாலுங் காய்ச்சாச மரமுண்டு; அதுபோல, bere 

யறியாசவர் ஆண்டின் முிர்ந்தாலும் அறிவின் மூ.இரார்; ௮ர 

நூல்களைச் கற்றுச் செரியாசவர் அச்சன்மையயோயாவர். பா 

கட்டிப் புசைச் சாலும் முளைச்காச வித்துமுண்டு) அதுபோல, 

விலானுக்குப் பிரர் சொன்னாலும் அறிவு உண்டாகாது என்பத. 

வி-ரை. பூச் சாலுங் சாயாமரம் என்றது பா இரிம.ர மு,சல। 

வற்றை, தேற்றாதார் - சன்வினைப்பொருளில் வந்தது. நா 

முளைத்தல், பேதை - அறிவிலான். (௨ 

Ui CT COLD CUT GG வனப்பு வணங்காக் 

குடிகுலமென் றைந்துங் ரூறித்து-- முடியாத் 

அளங்கா நிலைகாணார் தொக்£ர் பவா 

லிளங்காற் றுறவா தவர், 

ப-ரா. வடிவு - உருவு, இளமை - இளம்பருவம், வாம் 

வனப்பு - பெற்ற அழகு, வணங்கா குடி. - தாழாத குடிப்பிற
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குலம் - உயர்குலம், என்கற ஐந்தும் - என்று சொல்லப்படுகிற ஐந் 

தும், குறிச்து - தாம் குறித்து, முடியா - நுகர்ச்சி முடியப்பெற்று, 

துளங்கா நிலை சாணூர் - இழியாத நிலையைச் காணமாட்டார்; (ஆ௪ 
லால்) இளங்கால் துறவாத௩ர் - இளம்பருவச்திலே துறவாதவர், 

சொக்கு - கூடி, ஈர் - பாரத்தை யிழுச்கின்ற, பசு - எருசோடொப் 

பர், எ-று. 

க-ரை. உருவு, இளம்பருவம், அழகு, உயர்குடி, உயர்குலம் 

இவ்வைந்தும் மூடிவுபோக நகர்வது அருமையாதலால், இளமைப் 

பருவத் இற்றானே துறவாதவர் பாரசதை யிழுச்துச் செல்லுகிற 

எருதை நிகர்ப்பர் என்பதாம், 

வி-ரை. வணங்கா£முடி. யென்றமையால் உயர்குடியென் றுசை 
,க்கலாயிற்று, வணங்கா என்பதனை குலம் என்பதன்முன் சேர்த்து 

உயர்குலம் என்றுரைத்துக்சொள்ச, என்ற ஐந்தும் என்பது என் 

றைந்தும் என நிலைமொழி யீறு சொகுத்சல் பெற்றத. சொச்கு 
என்பதற்குப் பரு5] கொரு. அளஙசா நிலை-அசையா நிலை. ஈர்த்தல்- 

இழுச்சல். ஆல் - ௮சை. இறத்தல் - இருவகைப் பந்றுக்களையும் 

விடுசல், இருவகைப் பற்றுச்சளாவன - அகப்பநீறு புறப்பற்று என் 
பன. நான் என்றல் அசப்பற்று, எனது என்றல் புறப்பற்று) இவற் 
றை அஹங்காரம் மமகாசம் என்பர் வட நூலார். (௨௪) 

கள்ளுண்டல் காணிற் கணவர்ப் பிரிந்துறைதல் 

வெள்கல ரசாய்ப்பிறரிற் சேற--லுள்ளிப் 
பிறர்கரும மாராய்த நீப்பெண் ளெமைக் 

திறமதுதீப் பெண்ணின் ரொழில், 

ப-ரை. கள் உண்டல் - கள்ளுண்டலும், சாணில் - worms 
பார்க்கின், கணவன் . தன் கணவனை, பிரிந்து உறைதல்-(புணர்ச்? 

வேண்டாதே) பிரிந்துறைசலும், வெள்கு இலர் ஆய்- நாணுதல்
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இல்லாதவராய், பிறர் இல் சேரல் - பிதர்மனைக்குச் செல்லுதலும், 

பிரர் சருமம் உள்ளி - பிறர் கருமச்தை ரினைச்து, ஆராய்தல் - பிற 

ருடஞாராய்தலும், தீ பெண் - தீய பெண்டிரோகி, கஇளைமை - €கேக 

முூடைமையும்; (யெ ஐந்தும்) Boog - சனக்கே யுரியதாக, 

தீ பெண்ணின்தொழில் - தீய பெண்டிரின் தொழில்களாம், எ-று. 

க-ரை. கள்ளுண்டல், கணவனைப் பிரிந்துறைசல், பிறர் மனை 
க்குச் செல்லுசல், பிறர் சகருமச்தைப் பிறருடனாராய்சல், தீயபெண் 

டிரோ டிணங்குதல் ஆயெ ஐந்தும் தீப்பெண்ணின் தொழில்களா 

மென்பசாரம். 

வி-ரை. வெள்கு - முசனிலைச் தொழிற்பெயர். உள்ளல் 
நினைத்தல். கருமம் - காரியம், ஆராயதல்-அலோடித்தல். களேமை 

உறவார்சன்மை (இணக்கம்). இறன் - கூறுபாடு (பங்கு), பஞ்ச 

மகா பாசகங்களுள் ஒன்றாகலால் கள்ளுண்டலை முதற்கட் கூறி 
ஞர். தீப்பெண்ணின் சொழில்கள் வேறு பலவுளவாயினும் இவ் 

வைந்தும் ௮வற்றின் மிக்கன வென்பது தோன்ற இவ்வாறு கூற 
லாயினர். கள்ளுண்டல் தன் மதிமயக்கத்துச்கும் சன் குடிப்பழிக்கு 

மேதுவாதலாலும், கணவனைப் பிரிந்நுறைதல் கற்பழிவாதலாலும், 

பிநர்மனைச்குச் செல்லுசல் அவமான மாதலாலும், பிநாகரும மாராய் 

சல் சனச்குரிய தன்மையாலும், தப்பெண்டிரிணக்சம் சனக்குச் 
தீங்கு பயச்சலாலும் இவ்லைந்தும் 4 தீப்பெண்ணின் தொழில் 

என்ருர். (உடு) 

பெருங்குணத்தார்ச் சேர்மின் பிறன்பொருள்்வெள வன்மின் 
கருங்குணத்தார் கேண்மை கழிமி.-னொருங்குணர்ந்து 
தீரசொல்லே காமின் வருங்காலன் றிண்ணிதே 
வாய்ச்சொல்லே யன்று வழக்கு. 

ப-ா. பெருங்குணத்தார் - பெருங்குண த்சாரை, சேர்மின் - 

சென்றடையுங்கள்) பிறன்பொருள்-பிறன்பொருளை வெளவல்மின் -
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கவசாதேயுங்கள்; கருங்குணச்சார் - தீச்குணத்தா£து, கேண்மை - 

நட்பை, கழிமின் - விடுங்கள்) ஒருங்கு உணர்ந்து - முற்றுமறிஈது; 

தீ சொல்லே - (பிறரைச் சொல்லும்) தீய சொற்களையே, காமின் - 

(சொல்லாத) தடுங்கள்; காலன்வரும்-யமன்வருவான், இண்ணிதோ 

இது உண்மையே, வாய்ச்சொல்லே அன்று-இது வாய்ச் சொல்லே 

யன்று, வழக்கு - உண்மை வழக்கேயாம், எ-று, 

காரை, நற்குண முடையாசைச் சேருங்கள்) பிறன்பொருளைக் 
சவராதேபும்கள்) தக்குண முடையாரை யொழியுங்கள்) தீயசொற் 

களை வழங்கா இருங்கள்) காலன் வருவான்) இது உண்மையென். 

சாம். 

வி-ரை. பெருங்குணம் - பெருமைச் சேதுவாடிய சாந்தமு.த 
லி.ப நற்குணங்கள், பிறன்-௮க்கியன். அஞ்ஞானம் கருமையா தலால் 

கருங்குணத்தார் என்றது அஞ்ஞானிகளை. அஞ்ஞானிகள் - அறிவி 

லாதார். கருங்குணசக்சார் கேண்மை கழிமின் என்றமையால் அவ 

ரைக் கழிச்சல் சொல்லாசே யமையும். (யாகாவா ராயினு erates 

சாவாச்சாற், சோகாப்பர் சொல்லிழுக்குப் பட்டு” என்னுந் இருக் 

குறளின் பொ௱ளை அடியொற்றி இவரும் *தீச்சொல்லே காமின்” 

என்றார். காச்சல்-தம்மிடச் துண்டாகா.து தடுத்தல்; காவாராயின், 

AS தீச்சொற் பயனாகய துன்பத்தை யறுபவிப்ப ரெவ் றதாயிற்று, 

தண்ணிது என்பதில் இண்மை உண்மை யென்னும் பொருளில் 

வந்தது, (௨௬) 

வான்குருவிக் கூடரக்கு வாலுலண்டு கோற்றருதல் 

தேன் புரிந்தி யார்க்குஞ் செயலாகா-.-தாம்புரீ இ 

வல்லவர் வாய்ப்பன வென்னாரொ சோவொருவர்ர் 

கொல்காதோ சொன்று படும்,
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ப-ரை. வான் குருவி கூடு - வாவிய தூக்கணங் குருவியினாற் 

செய்யப்படும் கூடும், ௮ரக்கு - (பேபெறும்புகளாற் செய்யப்படும்) 

௮ரச்கும், வால்-வாலிய, உலண்டு - உலண்டு என்னும் புழுக்களால் 

அதற்கப்பட்ட நூலும், கோல் தரு,சல்-(வேரொருவகைப் புழுக்களாற் 

செய்யப்பட்ட) கோற்கூடும், சேன் - சேனிசக்களாற் நிரட்டப்பட்ட 

சேன்பொ யும், (தடய இவ்வைந்தும்) புரிக்து-விரும்பி, யார்ச்கும்- 
யாவர்க்கும், செயல் ஆகா - செய்சல் முடியா; (அ கலால்) வல்லவர் ~ 

எல்லாம் கற்று வல்லவரும், சாம் புரீஇ - தரம் விரும்பி) வாய்ப்பன 

என்னார் - நமக்க வாய்ப்பாகச் செய்யலாமென்று கருதவுமாட் 

டார், ஓரோவொருவர்க்கு-ஓவ்வொருவாக்கு, ஒல்காது - குறையாது, 

ஒரொன்று - ஓரோவொரு அ௮ருமையாகிய செய்கை, படும்-உண்டா 

யிருச்குமாசலால், எ-று, 

&-ரை. தாச்கணங் குருவியின்கூடு முதலியவற்றைச் செய்தற் 
கருமை நோச்கி, அவற்றை, எல்லாங்கற்று வல்லவரும் செய்யலா 

மென்று மனத் இனால் நினைக்கவுமாட்டார் என்பதாம். 

வி-ரை. வான் என்பதர்கு அறிவினால் மேம்பட்ட என்றுரை 

தீதலுமாம், அரக்கு, தேன் என்பவற்றைச் செய்தர்குரிய பேரெறு 

ம்பும், தேனீக்களும் வருவித் துரைக்கப்பட்டன, உலண்டு - கோற் 

புழு. புரீஇ-சொல்லிசை யளபெடட, ஒல்கல் - குறைதல். படுதல் - 
உண்டாதல். செய்சலருமை நோக்கி, வல்லவா வாய்ப்பனவென்ளார் 

என்ப தில் என்னார் என்பசற்குச் செய்யச் கருதவுமாட்டார் என் 

“றுரைக்கப்பட்டது. இசனால், அற்பவுயிர்சளாற் செய்யப்படுங் காரி 

யங்கள் எல்லாங் கற்று வல்லவராலுஞ் செய்யலாகாசென்பது கூறப் 

பட்டது. (௨௭) 

அ/றனட்டா னன்னெறிக்க ணிற்க வடங்கா 

புறனட்டான் புன்னெறிபோ காது--புறனட்டான்
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ஒருவ னலிவானு மெல்லாமயா சொன்று 

Gut ma னறியா தவனு--மொருவன் 

குணானடங்கக் ரற்றமில் லானா மொருவன் 

சணனடஙய்கம் கற்றானு மில், 

ப-௩ ர. எல்லாம் அறிவான் ஒருவனும் - எல்லாவற்றையும் 

அறிலா9ஞெதவறரூம,யா௮ ஒன்றும் அறியாசவன் ஒருவனும - யா 

தொன்றைபு மறியாசானொருவனுர், குணன் அடந்த நல்லான் 

௮ம் ஒருஈ னும் - முணநூழு து மில்லாகாஜொருவனும், குற்றம் இல் 
லானுமொருவவ் - குர்ரமுழுது மீல்லாசானெருவனும், சணாவ் 

௮௨௩௧ கர்ருணும் -நூற்9ரொருதிமுழுதும் கற்ரானொருவறும, இல- 

இவ்வுலகவில்லை, எ-று. 

க-ரை எல்லாமறிக்சவனும், யாதுமறிமாசவலும்; குனாமில் 

லாதவனலும், ௬ற்௱மில்லா தவனும், எல்லா நூல்கரங கந்து வல்லவ 

னும் உலகச்தில புல்லையென்பசாம். 

வி-றை, அறிவானும் என்றவும்மை பிரிச்து ஒருவன் என்பத 

னீற்றில் கூட்டப்பட்டது. அறியாகவனும் என்நவூமமை பிரித்து 

ஒருவன் என்பகணீற்றில் கூட்டப்பட்டது. அடங்க - மூழு.தும, 
ருணம குணன் எனவும், கணம் கணன் எனவு2 போலியாயிற்ற, 

சர்றானும என் ரவும்மை பிரித்து ஒருவன் என்பதனீற்றில் கூட்டப் 

பட்டது, கற்றனும் என மேல்வருகலால், கணன் நூற்மிமாகு இ 
யென் துரைக்சப்பட்டது, (௩௧) 

உயிர்கோய்செய் யாமை யுறுகோய் மறத்தல் 

செயிர்கோய் பிறர்கட்செய் யாமை--செயிர்தோய் 

லிழைவு வெருளி யிவைவிடுவா னாயி 

னிவன் றினிது தவம்,
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பர. உயிர்ரோய் செய்யா - பிறிசதோருயிர்க்குத் துன்பஞ் 

செய்யாமையும், உறுரோய் DOs eH = பிறவுயாசளால் Cries தன 

பன்டை மற சவீசிதலும், 0.யிர் கோய் பிறர்கண் செயயாமை « 

ோவம்சால் பிறரிடப நக் get ரெல்டாரையு ்், (நய Qo 

வன் உடயன) செயி, கோய விழைவு Daact = 
a முூன்ரைய 

(2) PORE முரய்புற அவப் bo FB தருகிற அசையும் கோவமும் 

ஆய, டு ஒவஃடஇவர்றை, விரஉரன் டயின - aN au Gd) Goa, FULD = 

(௨வன் செயயு௰) சுவமான 4. இழிவு அன்று - இழிவன் நி, இனி து- 

இன்ப,ச்சை,ச் சருவசாரு ழ், எஃழு. 

பரை. பிரவுயிர்க்குச் துன்பஞ் செய்யாமை ட, பிறவயிர்சளால் 

சனகமுகரச தன்பதச்தை IDI of ROY Ly கேரவமிகுியால் பிறர்க்குக் 

தீறகுசெயயாமையும ஆடிய இவற்றை யுடையளாய், விழைவு வெருளி 

களை யொருவன் லீட்விவோஞுா5ல், அவனுடைய தவமானது 

அவனுககு இணிசாய் முடில[ றம என்பதாம். 

வி-ரை. உயிர் பிறர் என்றது முறையே அஃ றிணையுயிரையும் 

மக்களையும் உயிர்கோய செய்யாமை யுறுகோய மறச சல் என்பதற் 

ணங்க, உற்றநோய் கோன்ற லயிக்குறுகண் செய்யாமை' என் 

ரூர் பெருகாவலரு d. மறத்சல் - நினைவிறு மில்லாமல் விட்டொழித் 

தல். விழைவு வெகுளி என்பவற்றை காமக்ரோசம் என்பர் வட 

தூலார். 
(௬௨) 

வேட்பவன் பார்ப்பான் விளங்கழைக்குக
் கற்புடைமை 

கேட்பவன் கேடில் பெரும்புலவன்--பாட்டவன
் 

இிர்தையா னாகுஞ் நிறத்த லுலகிலுட் 

டந்தையா னாகுங் குலம். 

ப-ரை. வேட்பவன் பார்ப்பான் - வேள்வி செய்பவன் பார்ப்டா 

னாவான்) விளங்கிழைச்குக் கற்புடைமை - மாதுக்குக் சர்புடைை
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சிறதது; சேட்பலன் - பல.நூல்களையும் ஆ௫ரியனை யடுத்துச் சேட் 

பவன், கேடு இல் - அழிவில்லாத, பெருர்புலவன் - பெரியபுலவனா 

வான்! அவன் - அப்புலவன், சர்சையான ரும் பாட்டு- மனத்சா 

னாராய்ந்து பாடும்பாட்டு, உலகினுள் - உலகச் தில், றந்தறு - மேம் 

பட்டது; குலம் - ஒருவனது குலறுடைமை, சசையான் .ஐகும் - 

அவன து தந்்தையாலே அழகுபெற்று விளஙகும், எ-று, 

க-ரை. யாகஞ் செய்பவன் பார்ப்பான்; கறிபுடையவள் பெண்) 

பல நூல்கள் கேட்டறிந்சவன் பெரும்புலவன்; அவனாற் பாடப்படும் 

பாட்டு உலஏற் றெந்சத; ஒருவனது குலனுடைமை யழகுபெற்று 
வீளங்குவது அவனது சந்தையாலேயர மென்பதாம். 

வி-ரை. வேட்டல் - யாகஞ்செய்சல். விளஙகழை - வினைத் 

தொகைப்பறத்துப் பிற6ச அன்மொழித்தசொகைக் காரணப்பெயர். 

கற்பு - பதிவிரதாதர்மம், குலம் - குலனுடைமை, அமசரவது உயா 

குடிப்பிறப்பு: ௩௩) 

வைப்பானே வள்ளல் வழங்குவான் வாணிர 

னுய்ப்பானே யாசா ஸனுயர்கதிக்கு--உய்ப்பா 
னுடம்பிஞார் வேலி யொருப்படுத்தூ ஞாம் 

கொடங்கானேம் சேறற் அுணிவு, 

ப-ரை. வைப்பானே-பொருளை மீட்டிவைப்பவனே, வள்ளல் - 

வள்ளலென்று சொல்லப்படுவோன் ; வழங்குவான் - அப்பொருளைப் 

பிறர்க்குக் கொடுப்பவனே, வாணிகன் - வாணிசனென்று சொல் 

லப்பவொன்; உய்ப்பானே ஆசான் - (௮அக்சொடையினாலாய பயன் 

விளைவு மறுமைக்குசத் சனச்கு விளைத்துச்கொள்ளுசலால்) ஒரு 

வர்க்கு ஆரிரியனாவான், உயர் கக்கு உய்ப்பான் - உயர்க இயிற் 
செலுச்தவல்லோன், உடம்பின் ஆர் வேலி - உடம்பாகிய வேலி 

பை, ஒருட்படுத்து (போக்கி)-ஒருப்படும்து நீக, ஊன் - gas Der
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FOIE, ஆர “ உண்ண, தொடங்க Agere = 2 tous ox 13 of y 

சோல் -(அவன்) உயர்க இயிம் செலலுதலஷ், துணிவு - உண்ம மயம், 

௭-3. 

&-ரை. பொருளீட்டி வைப்பவன் வள்பாஷல்) அகனை வழ௩கு 

லோன் வாணிசன் ; அசகொடைப்பமனைத் goth Score ra 
உ.ஆ . க . 6 . கொள்வோன் 4A Auer; mute QW Os gg se anaws oR eor 

வசைக்ரு। அச தசையை யுண்ணானறாமின் அவன் உயர்க நியடை 

சல் உண்மை யென்பதாம், 

வி-௮ர. எள்மால் - வரையாக கொடுப்டோன், கழுங்கல் ௨ சர 

ராளமாகம் சொடுச்சல், வாணிசன் - வியாபாி, 2 யம ஈம் செலுத் 

சல், உயர்கடு- மோக்ஷம். உடம்பின் என்பும் டன் grasa 

ரியை. ஒருப்படுச்சல் - ஈம் சசப்படுத்சல். ஆர் ல - உண்டல, சொ 

டஙகானேல் என்பதில் ஏல் எனின் எபைசன் மபூ௩. செல் - 

மெல்லுதல், (mF) 

வை ககனா னாளனாம் வசைவணக்க ஈன் நகச் 

ரெய்தா OX குஞ் செழுங்குலயாற்--செய் 

பெ rast) Gd) CN GLO 1b போக கெகிழ் b G 

வருளினா (ற மறம், 

*. . a“ * a 

ப-ரை.வைதசனால்- (ஒருவன் பிரசனை) வைச சணல், சை இரும் 

(அவனுச்கு) வசையுண்டாகும்; கன்றாக வான 2ம் மிரய்தசுளுல் - 

நன்மை வணக்கம் என்பவர்ரைப் பிரர்ச்கு௩ செய்க ஈணால், செழுங் 

குலமும் ஆகும்-வளமையாகிய சுடிட்பிறப்புமாரு; செய பொருஸி 

னால் - ஈட்டின பொருளினால், போகம் - இ TU 0. ஆரும் - உண்டா 

கு.) நெ௫ழ்ந்ச -(பிரர்பொருட்டுத்) தன்மனம் 0௩8 0௩௪. அருளினால்ஈ 

அ௮ருள்சாரணமாக, © M2 BHD - BLY ஊடாரும், எ௭று, 

3
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கர கருவ ஒருவன் வைசசனால் வசையும், வணச்சச் 

சால் உடர்குஉப்பிஈப்பம், பொருள்செபசசனால் இர்பமூம், அருரி 
. ௩ ரூ a 

CGV oe fe BB CSTLA Mow ol TT Ce 

விரை வசல் - இட்டுசல் வசை - பி. வணரச்ச [பானி 
Cris durant cor Sw Daag ore gH agus எனப் பொருள் 

“ட. பேகரம் - அர௱ுபவர் 2 (.எபம், நெடிர்கல் - ௨௭. கடல் பட. த 58 = 3 [து . BI Pho CAD 7, 

SFM sioner 9 Qs rms aT Quvaiiy 5G o+ev 
(அ! ரு ~ 0 மழு பரூுவகரு மா. (௩௩) 

இஃ 8பலார் ரல்லறைபற மேசிஈர் துவ ம d aw TLIO FOV OV DEP 2 DD Bl, 227) 7) 

உடு ரு . . . 
Par tat yp UT» Shy fl — TT ova LD 

(Yor KIM Dy போது காறி TOUT LSU 
ட ச ர ௩ 

நன கரல படாம காட்டு, 

பரை, பூள் மேயலார்- பனைவாழ்க்ரை யியற்கையாகவுடையார் 

(ெடசி) of தமம் - நல்ல அரமுர், ஏனை துதவறமும்- பற்றைத் 

MEP TTR OF O ஈல்ல அறமும், நல் இபலீன் . நன்மையாகிய 

முறையால், காடி - ஆராய்க து, உரைக்குங்கால் - சொல்லுமிடச்ு, 

ஈல் இயல் சதானஜ்சால் போகம் - ஈல்லியலாரய கொடையிஞல் 

செல் பூ£ஈர்சசியுடு சவச்தால் சுவர்ச்சம் 3.- சவம் ளால் சுவர்க்க 

ம கர்சமியாசவுர், நானச்சால்- ஞானத் இனால், வீடு நஆக-வீடாகவு॥) 

நாட்டு - ரிலைிபற ச் துவாடாக, எ-று, 

க-ரை, பூல்ல௱ச்சார் செய்ச அறமும், துரவறச்சார் செய்த 

அறமூம், ஆராயின், சொடையால் செல்வதுகர்சசியு், சவச்சால் 

சுவர்ச்சமும், ஞானத்சால் வீமிம் பெறுவரென்பசாம். 

வி-ஈர. இல்-டுல்வாழ்க்சை, இயலார் - இயல்பாசவுடையவர். 

நல்லியல்-1ன்மையாகிப முறைமை, ௮சாவத ஒரு ாரற்சோடாமை,
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(sGoy Tver). தானம் - கொூச்தல்,போகம்-இன்ப றகர் சி, வீம- 

மூசி. (a i) 

[பின ப்புங கண்கவரு மார்பின் வனப்பு 

முகரவனப்புங் காதின் வனப்புஞ்--ரரயிர்தர்ச த 

பல்லின் வனப்பும் வனப்பல்ல நாற்ியைத 
. 75 . 

பொலஃ்வலின் வனபமப வனப்பு. 

ப்ரை. எமர் உனப்பும்கமயிரா லண்டாறாம் அழரும். கண் 

சவரு/-( 98 பார ஈப)ி கண்காச் உலாதர்ருரிய, மார்பீன் வனப்பு 0 

மார்பினுா்டாருஈழுழ தர், உர் கனப்பும் - நக சாலுண்டாரும் 

அழும் சா, 7/6 வனட்பும் - செவிமினாலுண்டாகும் அழகும், செயி£ 

இர்ககு - குர்ரம் ரீட்ன, பல்லின் வனப்பும் - பல்லீனாலுண்டாரு ௦ 

அடருர், வனப்பு உல்ல - அழகல்ல) நூற்கு இயைக்க - நால்கட்டீப் 

பொருந் இடு சொல்லின். வளப்பே - சொல்லழசே, வனப்பு - அழ 

காரும், எ-று 

௧-7, தலமயிரினமகும், மார்பினழகும், ௩௧௪ இனழகரும், செவி 

யினழகும், பல்வீனழகும இயெ இவற்றினும், தூல்களிலுள்ள சொல் 

ல,சேசா”ச பென்பசாம். 

வி-லா, மமிரவனப்பு எனவாளாகூறினாேலும், அது ஆண்மச் 

கள் பெண்பக்களுடைய சலைமயிரையே குறிச்சத. சண் சவர்தலா 

வத - பிறிசோரிடச் தச் செல்லாது சல்னிடச்சே பதி$து பறிப் 

பரிசாய் நிற்குமாறு பார்ப்பவச்சன் கண்களை வயப்படத்சல். மயிர் 

வனப்பு முதலிய ஐவகைவனப்பிலும் கல்விய;சே Aris gor ng 

இவ்வாறு கூறினர். இளமைப்பருவச் திலுள்ள ம.பிர்வனப்பு முதலிய 

வை முதுமைப் .ருவச். தில் ஈரை முசவி.பவம்றாம் கெட்டொழிசவ் 

போலாது, ஈல்விய;கு மேன்மேலுஞ் சிறந்து சிற்றலால், (நூற்கியை 

ந் தசொல்லின் வனப்பேவனப்பு' amit. இசச்குடாரணம்: ஈரலடி.
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மார், குஞ்சி உ மாகு டொ காணைக் கோட்டழகுர், மஞ்ம TPG 

(87 EVe-Oe art F By நல்ல ப் யாமமன்னு 6 Alo நிலை LWT eV, சல்லி 

யழகே யழகு,” (௩௭) 

தொழிஇயட வண்ணார் தோழர், Sh TT 

எமீடுய பிறாபொருளை வெளவார்--/0 ம் 

aes மழ்நாணுர் காணாய் மடவாய் 

ab DLP YD போர் ற்ருர் புலை, ஸீ 

ப-ரை. சொழிஇ- சொழுச்சையானவள், ஒட - சரூமம்று 

வைச்ச, உண்ணார் - (அவ்வுணவை அரிவுடையார்) உண்ணமாம் 

டார்; சோழர் - ஈண்பாது, இல் - விட்டில், சஞ்சார் - (சணிபேடபுஞ 

ந்து) உரங்கமாட்டார்; வழீடுப- மாறாத, பிரர் பொருளை - பிரரது 

பொருள்களை, வேளவார் - சவர்க்துகொள்ளமாட்டார்; கெழ்இ - 

சழுவி; சலக்சபின் - சிலரைஈட்டபின்பு, கீழ் - (அவரது) கழ்பையா 

இய குணதச்சை, காணார் - ஆசாய்ம் து பார்க்சமாட்டார்; புலந்சபின் - 

(சிலொ6) பகைச்சபின்பு, புலை - (அவர) கீழ்மைச் குணத்தை, 
9 1 - Cum ryt - பேரந்றாது அவரை வஞ்ூத்துக கெடுப்பார், எ-று. 

௧-௮. சொழுச்சை சமைச்சதை யுண்டலும், மோழர்லீட்டில் 

சனியேபுகு*்அறங்கலும, பிறர்மறக் துவைச்ச பொருளைச் சவர்ந்று 

கொள்எலும், ஒருவரைச் சிேகிச்ச பின்பு ௮வாது தஇிச்குணச்மதை 

பாராய்தலும், ஒழுஙவரைப் பசைச்சபின்பு அவரை வஞ்ித்துக் 

கெடுச்சாது ௮வா௫ு இழிகுணச்சைப் போற்று சலும் அறிவுடை 
யார் செயல்களன் றென்பதாம். 

வி-ரை. தொழுச்தசை - அடிமைப்பெண்.அடல் - சமைசத்சல், 

லழுலிய எனம்பாலது வழீஇுயவென அளபெடுச்சது. இத சொல்வி 

சையளபெபை. கெழீஇ என்பதுமது. காணாய் - பாராய், மடவாம்।
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மகடூஉ முன்னிலை. இவ்வாறு மக€உ முன்னிலையாய்ம் கூறல் கவி 

மரபு, இ. :பல்லவத்தின் சர் சமடிய வடியான் மருட்டிய சாழ் ரம 

லே”, ௨ வேய்புரையு மென்றோளி”, “சிற சற் போமர்க்கட் செய்ய 

வாயைய ஐண்ணிடையாய்”, “வாரும்வட முந்துபிலு மு௫ிண்டுலை 

வாணுசலே” என்றற்ரொடக்கச்தனவம்றா வினிது விளஙகும், புல 

ESN - பகைத்தல், (௩ ௮) 

பொய்யாமை நன்று பொருணன் அபிர்சோவக் 

கொல்லாமை ஈன்று நொழிக்குங்காமபல்லார்மாறு 

Cu ay mu பேணுர் நகைய HAO gas னு 

மாணாமை மாண்டார் மனம், 

ப-ுா. பொய்யாமை - பொய்சொல்லா இருக்சல், ஈன்று - 

(ஒறவற்கு) நன்மையாம்; பொருள்ஈன்.ற-பொருள் செய்கல் நன்மை 

யாம்; உயிர்-பிறிசதோருயிர், கோவ - வருச்ச, கொல்லாமை - கொல் 

லாதிருக்சல், ஈன்று - நன்மையாம்; சொழிக்குங்கால்  அமாயு மிட 

ச்.ஐு, பேணும் சகைய-(ஒருவன் சான்) விரும்புக் சன்மையவற்றை, 

பல்லார்முன் பேணாமை - பலாறிய விரும்பாமை, (நன்று - ஈ௩ன்றை 

யாம்); மாண்டார்-மாட் சிமைப்பட்டாரது, மனம்- மனமானது, சிறிறு 

எனினும் - சிறிதாயினும், மகணாமை-(மனைலார்க்கைக்கு மீள்கைக் 

கண்) ஒருப்படாமை, (நன்று - நன்மையாம்), ௭-று. 

௧க-ரை. ஒருவன் பொய் சொல்லா இருச்சலும், பொருள்செய்௪ 

இம், பிறிசோருயிரைக் கொல்லாதஇிருத்தலும், தான் Som cy oa 

றைப் பலாறிய விரும்பாமையு ம, சவசிகளுடைய: மனம் இல்வார்ச் 

கையில் மீளாமையும் நன்மையென்பதாம். 

வி-ர. பொய்யாமை - எதிர்மறைத் சொழிர்பெயர்; உடன் 

பாட்டிம் பொய்ச் சல் எனவரும், பொய்யாமை யென்பசாகு மெய்
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சொல்லுதல் என்பது பொருள். பொருணன்று என்பதில் செய்த 

வென வொருசொல் வருவிச்துச் சேர்ச்துரைக்சப்பட்டது, கொழித் 
தீல்-அராய்சல். பேணல் - விரும்பல், மாண்டார் - மாட்டிமையுடை 
யவர், மனமிறக் சவர் எனினுமாம். பொய்யாமை நன்று என்றதனால் 
பொய்த்தல் இறு என்பதும், பொருணன்று என்றசனால் பொருள் 

செய்யாமை ஐ என்பதும், கொல்லாமை நன்று என்றதனால் 

கொல்றுசல் தீது என்பதும், பேணூமை நன்று என்ற சனால் பேணு 

தில் தீது என்பறும், மாணாமை நன்று என்ற சனால் மாண்டல் தீரு 
என்பதும் பெறப்பட்டன, (௩) 

பண்டாரம் பலசணா்கும் கண்காணி பாத்தில்லா 

ருண்டா ரடிலே கோழரிர் கொண்டாரா 

யாக்கைக்குத் தர்க வறிவில்லார்க் காப்படுப்பி 

காக்கைக்றாக் காப்பத சோறு, 

ப-ஊர. பண்டாரம் - பண்டாரச் இனையும், பல் சணம்கு - பல 

சணச்களையும், கண்காணி - சண்காணியையும், இல்லார் - சன் 

சோயிவிலுள்ளனறயு மந்கையரையும், உண்டு ர் அடிசில்- சன க 

குண்ணடஉார்கு முணவினையும், பாத்து-பருச்த, யாச்சைச்கு தக்சு 

மச்சளுடம்பிற்குச்தச்ச, அறிவில்லார்-அறிவிலாரையும், சோழகன்- 
சொண்டாராய் - சன்சோழரைப்போலச் கொண்டவராய், கா படுப 

பின் - சாவாவிடின், (அக்கரவல்) சாக்சைக்கு-காகச் திற்கு, சோறு 

சாப்பு அடுத்த - சோற்றுச்காவலமைந்தாற்போலும், எ-று, 
உ 

கரை. பண்டரா முதலியோரைச் சாவாவிடின், அச்காவல் 

சோற்றச்சாவற் ரொழிலைச் 5155 fp இட்டாந்போலும் என்பதாம், 

।உடையிட்டார புன்மேய்வா ோடூநீர் புக்கார் 

| படையிட்டார் பற்றேது மின்றி--நடையிட்டா
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ரீவ்வகை யைவரையு மென்று மணுகாே 

செவ்வகைச் சேவகர் சென்று, 

ப-௯ர. உடை இட்டார் - (சமக்கஞ்ச) ௨ ன் புடவையை 

போகவிட்டவர், புல் மேய்வார் - புற்பரிர வாயிலிட்டார், 34 
நீர் புக்கார்-ஒ௫இற நீரிற் புகு சவர், படை பட்டரர்-கைப்படை வய 

விட்டவர், பற்று ஏதும் இன்றி- பற்று ரிறி ஏரில்லாமல், நடை 

யிட்டார் - (ஓடமாட்டா து) மிலைசளர்ஈ இருகதவர், இங்வசை ஐவரை 

யும் - இவ்வகைப்பட்ட ஐவரையும், செவ்வகை சேவகர் - செங்வகை 

யினராடிய சேவகர், என்றும் - எஈகாளுப், சென்று . ஙருசெட்டச 

சென்று, அறுகார் - சேமாட்டார்; எஃ௮. 

௧-௮, உடுக்கையிழந்தவர் மூசலிய ஐவரையும் வருச்சா), 

மிதல் வீசர்க்குமிய சருமமன்பதசம், 

வி-ுர, உடை-உடக்சை, சொழிலா௫ுபெயர்) இ; நடையெ 
ன்னும் பொருளுணர்த்துவது, படை - VOF SIGN He படு 2,5ஃ- 

ொல்லுதல், ஆயுதம் என்பது பொருள். செவ்வகைச் சேவகர் என் 

ஐது-அறம்பொருள் செய்யுஞ்சேவசரை. டவர் உடையிட்டார் ம 
லிய ஐவரையும் சென்றணுூ வருச்தலாகாசென்ப இதனாற் போத 

பொருள். (௪௧) 

பூவாதாள் பூப்பு புறக்கொடுத் தாவிலிங்கி 

யோவாதாள் கோல மொருபொழுதுங்-காவாதாள் 

யார்யார் பிறர்மனையா ளூள்ளிட்டி வ் வைவரயுஞ் ஆ 

சாரார் பகையபோறழ் சலித்து, 

ப-ரை. பூவாதாள் - பூப்பில்லா,த கன்னியும், பூப்பு புறக்கொூச் 

தாள் - பூப்புதீ தவிர்க் சவளும்) இலில்கி - இலிங்இயும், ஒருபொழு 

தும் - ஒருகாலத்தும், சோலம் ஒவாசாள் சாவாகாள் - Carag sus
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தலை யொழி.பாதவளாய்ச் சன் கற்பைக்காவாத வேசையும், யார் யார் 

பீ.றர் மனையாள்-பிறராயெ யாவர்க்குழுரிய மனையாளும், உள்ளிட்ட 

ஐவரையும் - உள்ளிட்ட இர்ச ஐவரையும், பகைபோல் சலித்து - 

பசைவமைப்டோல வெறுத்து, சரரார் - (அறிவுடையார்) சேரர் 
எற, 

க-ரை. பூப்பில்லா,ச கன்னி, பூப்பொழிஈ்சவள், இலிங்க), 

வேசை, பிரன்மனைலி என்னும் இவ்வைவரையும் அறிவுடையார் 

சேரர் என்பசரம், 

வி-ரை, பூவாதாள்- இரளாதபெண், பூப்புப்புறக்சொடுக் சாள் 
பூப்பு நின்றுவிட்டவள். இலிங்கி-சவஞ்செய்யுய சன்னிகை. தன்னை 

யெப்பொழுதும் ௮லஙசரித்துக்கொண்டி, ஆடவரை மயச்குமலளாச 

லாலும். கற்புப்பேணேசவளாசலாலும், வேசையை, (ஒவாசாள்கோல 

ரசொருபொழுதுங் காவலாதாள்” என்றார். உள்ளிடல் - அடக்கல். சலி 

த்சல் “வெறத்சல், பகைபோல் - பகைவரை வெறுச்சல்போல. 

சார் தல் - பொருந்சல், பகை - பண்பாகுபெயர், (௪௨) 

ie கக்க வழக்குறியது சுற்றம் 

வெருவாமை வி் ர்துவிரா? ் தோம்பி 5-- இருவார்குக் 

டி pusasen sy Om dys நான்.றும தேற்ற வழிபரடு 

செய்வதே பெண்டீர் இறப்பு. 

ப-ரை. வருவாய்க்கு சக்க வழக்கு அறிந்து - சம் சனாவா௪ 
வரு௨ாய்க்குச் சகு தியையும் உ சர்கேர்ப வழககு தலையும் அறிந் த, 

சுற்றம் வெருவரமை வீழ்ஈது - சுற்றத்தார் வெருவாவண்ணம் அவர் 

களை விரும்பிச்சழுவி, விருந்து ஓம்பி - விருந்தினரை உபசரிச் த) 

இிருாச்கும் - செல்வத்தை மேன்மேலும் உயாச்செய்கி௫, செய்வச் 

ச - தேவசையை,எஞ்ஞான்றும் - எந்நாளும், தேற்றம் செவி
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வாகிய, வழிபாடு செய்வதே-வழிபடுசலைச் செய்வசே, பெண்டீர் சிற 

ப்பு - மாசர்க்ருச் சிறப்பாவன, a-g. 

க.ரை,. சம் கணவரது வருவாயினளவை யறிதலும், அதற் 

கேற்ப வழங்குதலும், சுற்றக்சாரைச் சழுவலும், விரும் இனரை யுப 
சரித்சலும், செய்வவழிபாடும், ஆகிய இவ்வைந்து சொழில்களும் 

மாதர்க்குச் சிறப்பாவன வென்பதாம், 

வி-ரை, வருவாய் - வருமானம். வழக்கு - வழங்கல், ௮௪ 

வத ரெலவுசெய்தல், சுற்றம் - சூர்க்இருப்பவர், இது தொழிலாரு 

பெயர். வெருவாமை- ௪ இர்மறை வினையெச்சம். விருந்து - பண்பாகு 

பெயர். ம்புதல்-உபசரிச் சல். செற்ற எனப் பாடமோதி ஈடக்சென 

வெனப் பொழுள்கூறலுமாம். வழிபாடு  முசணிலை இரிர்த சொழிற் 

பெயர்); மு.சுணிலை வ.நிப௫ர, சிறப்பைச் தருமவற்றைச் ச௱ப்பென்றார் 

கருவியாகுபெயரான். (௪௯௩) 

நாரன்கூட்ட மூரர்ற்து மவற்மிருடு ஈன் முமக் 

சோள் உட்டம் யோகங் குணனுணர்ந்து.- நாள் ட்ட 

ஒற்முனு மல்லா னுமை$ நூ முணர்வாளுற் 

Quin pe கொள்க Oty. 

ப-. காள் கூட்டம் - நாட்பெரருச்தம், மூர்தசம் - மூகூர் 

தசம், அவற்றோ-௮அவற்றுடனே, ன்று ஆம-ன்மையாகி.ப;௮ கோள் 

கூட்டம் - அரசக் கரகப்பொருத்சம், யோசம்-யோக மம். குணன்- 

(இவர் ர ரலுண்டாகிற) நன்மையும், உணர்ந்து- இராய்க்சறிக்து, பெற் 

ல்-(புவையைந்தும் நன்மையாயிருக்கிற) நாளைப் பெற்றால், ஐ% தம் 

உணர்வான்- இவ்வைக் சனையு oN 29 சிலகன்மையாகிய சாரரியங்க 

சோக் ரெய்வானும், சோள கூட்ட லுற்றுணும். - (ஒருவனோடெ 

ரூச்திபைதி; சோள் கூட்டலுற்றவனும், பெரிது நாள் கொள்க - 

மிகவும் நல்௨நாளாசம் கொள்5,) எஈறு,
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4-07 QruCsyOUrgs Dmus Crrisqrpovayo, Cag 
சில ஈநர்காரியலநளை 7 செய்யலுற்றவனும், நாட்பொருச்ச முதலிய 

னவா தும நனமையா யமைபப்பெற்ற நாளை யாராய௩ஈி3து, அத 

நாளை ஈஉலரகாளாகக கொள்ச என்பதாம், 

வீ-ர ஸூர்த்தம் - ஈனமுருர்த்தம், பகம் - ஞாயிறு முதலா 

யின. சோள்கூட்டல் - தோள் புணர்வித்தல் (ரல_ஃகுரியார் யார 

னி னாம?ா எஉட்பிற் - பீ. ஈர்ச்குரியா டோடோபா சார் ' என்பது 

திருக்குமள, நாட்கொள்ளல - நன்னாளாகம் மேோரடல். (PF) 

Out preg sib பேணாப் பெரு 5 BON B MLD LTD omt_on lp 
, , , 

ணொ? மென்றை௩ ற ஈன்றாசப-- ணா 2312 

பொன்னரைக்கநோங் தே முலைப பூ Bayo ar wir apy 
ம் 

சன்வரைஃ தாழ்), கரி. 

ப-7. பேண் - உ௱வினரைப் பேணலுர், அடக்கம்-அடக்க 

மூடைமையுர், பேணா - (பிறறொருவனைப்) பேறாச, பெரு$தகை 

ை௦-பரு5தனமையுந், ?9 உடைமை - பெருமையுடைமையும், 

சாண் ஓூஃகம் - நாணா சதாலுண்டாகும் ஒடுக்க ஐம், என்ற ஐஈதும- 

என்று ரெொலலப்பட்ட ஐுதனையும், (பொரு தாறு), பூண் ஒடுக்க 1- 

பூணட௩கின, பொன்வரை-பொன்மலைபோன்ற, கோங்கு ஏர்-கோங 

கருமபி னழசையுடைய, மூலை - தனஙகளையுடைய, பூ திருவே ஆபி 

லும்-சாமரைமலரில் வாழ்ற இலக்குமியேயாயிறும், சன்வரை - 

(சன் கொழுகனைச்) சன்னளவின், தாழ் த்தல்-சாழ ச் து.சல், அரிது 
(நன்மையாசல்) இல்லை, எஃறு, 

கரை, ஒருச்இ, இருமகளை நிகர்ச் சவளேயாயினும், சுற்ற 
தழால் முதலிய ஐ௩சனையும் கைவிட்டுச் சன்கணவனைச் சன்னள 

விற் ராழ்ச்து,சல், அஉளுச்கு நன்மையைச் சருசலில்லை யென்பசாம்-
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வி-ரை. பேண் - முசனிலைத்கொழிற்பெயர் அடக்கம் 5 ஓடுக் 

கம்) பருதி அடஙகு. பேணல் - காத்சல் பீடு- பெருமை, பூண் - 

அபசசம், பொன்வரைச் கோங்சேர்முலை என்பதற்குப் பொ எமலை 

யும் சேோரஙஈரும்புமாகிய இவற்றினழசையடைய தனம் எணின மை 

யும், பூ - செககசாமரைமலர் என£கொள்க மேல் இருவென வூச 

லான். தாழ்ச்தல் - கழ்ப்படுத்தல், அரிது ரண்டின்மை முமிச்.ர.3, 

வரர்சான்ற கூந்தல் வரம்புயர வைகலு 

நீரான் றுயரவே மெல்லுயருஞ் ரரான்று 
‘ e . ரூ ௪ 

தாவாக் குடியுயரத் மாககருஞ ற Gs ray டும் 

லவா துரைக்கு முலகு. 

Lies, வார்சான்ற - நீட்டிமிகுத் ர, REY = HETIL 

யாய, வசம்பு = வயல்வரம்பு, உயர-உயரவே, நீர்சான்று- "ர் yrs 4), 

உயரவே - உயர்ஈ தவரவே, நெல் உயரும்- நெல் உடர் உ; சோடா; 

ர் சான்ற - சிறப்புமிக்க) சாவா - அழியாத, மூடி உபர.ஃ குடிகள் 

உயரவலே, தாஙகு ௮௫௬-பகைவரால் தாகர சற்5ரிப, சீர்.) ப்ப்கோ 

யுடைய, மேர- அரசன், உயரும் - உயாவான. (எண்டு) உரு @ 

இவ்வுலகமானது, ஓவாது உரைக்கும் - ஒழியா ஈம் சொல்லிரிர்கும் 

எ-று, 

க-ரை, வரம்புயர நீருயரும், நீருயர கெல்லயரும், நெல்லுமரச் 

குடியுபரும், குடியுபரக் கோலுயர்வான் என்பசாம், 

வி-மை. வார்- நீட்டு, சான்ற - சால என்னு முரிசசொல்லவடி. 

யாகப் பிறகத பெயசெச்சம். வரம்பு என வாளா கூறிஞரேலும், மேல் 

வருவனவற்றிற் கேந்ப, வயல்வரம்பு என்றுரைச்சப்பட்ட ஐ. சான்று 

சால என்னு முரிசசொல்லடியாகப் பிறந்ச வினைபெச்சம்.இத உயர 
வென்னும் வினைகொண்டது, சாவா எதிர்மறைப் பெயசெசசம், 

இது குடியென்னும் பெயர்கொண்டது. சோ என்னும் டரழுச்
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கொருமொழி னகாச் சாரியை பெறாது கோ என்றே நின்று, 

எனறு என ஒருசொல் வருவிச் தரைச்சபபட்டது. வாது என் 

னும் வினைபெசசம் உரைக்கும் என்னும் வினைகொண்டது. சாவா 
ஒயாது என்பவரற்றிர்முப் பகுஇஈள் முறையே சா ஐ. உலகு டுட 

வாகுபெயராய் உலூலுள்ளாரை யுணர்த்திற்று, உலகு-உயர்நதோர் 

எனினுமாம். வார்சான்ற கூநதல்-அண் மைவிளி, மகடூஉ முன்னிலை. 

அழியாமை யெத்தவமுஞ் சார்ர்காரை யாக்கல் 

பழ்யாமை பாழ்நஃயார் மாட்டே மொளியா மை 

கன்றுசா வப்பால் கறவாமை செய்யாமை 

மன்றுசார் வாக ப, 

ப-ரை. எ சவழும் - எவ்வகைப்பட்ட தவக் இனையும், அழி 

யாமை - கெடுக்காமையும், சார்ஈசாரை- தம்மை வக்தடுத்சவரை, 

ஆக்கல் - உபரசசெய்சலும், பழிடாமை - பிரர்சம்மைப் பழியாமல், 

யார் மாட்டும் - யாவரிடச் நம், ஒர்யாமை உ மறைக்காமல், பாத்தல்- 

பகுத்துண்டலும், கன்று சாவ - கன்று இறத்தலும், பால்க௱வாமை- 

(அந்தச்சன்ரைமீன்ற சாய்ப்பசுவின்) டாலைக்க௱வாமையும். மன்று 

சார்வு ஆச- மனறையடுத் இருக்க, மனை செய்.பாமை - மனையெடா 
. . டீ ௫ ௪ ய ௪ 

எமயு.., (யெ இவை நன்மையேன்று சொல்லுவர் பெரியோர்), 

எ-று, 

௪-௨. தலச்சை யழிச்சாமையும், அடைந்சாரை யாக்குசலும், 

பகுச்தண்டலும, சன்றுசெத்தபசுவைப் பால்கரவாமையம், மன்று 

சார்வாக மனையெடாமையும ஈக்செயல்களா மென்பதாம். 

வி-ரை. தவதச்சையழிச்தலாவ.த-சவச்இர்கு இடையூறு செய் 
சல். தவத்திர் இடையூறுசெய்தல் மஷாபாதசமாகலால் அழியாை 

யெச் ச௨மும் என அதனை முற்கூறிவற்புறத் தினர் பழியா 2-௭ இர் 

மறைத் சொழிற்பெயரன்று, எதிர்மறை வினைடெச்சம், இதுவும்
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p fummr uo ung s60 என்றும் விணைொண்டு முஉசவா ஈன்று 

சால என்ரதனால் பால sraTMo Quan வ அதன் சாபப் பரவி 

னிடச்மசன்பங பெ௱ப்பட்டு. மஎறு- ச௰ப, நீதிச்சலம் எனி 

னுமாம், மனைசெய்தல-யிமடெடுகளல் (விகெட்டுல்), (௪௪) 

௩ ச . சு உட a . ௫ . 

நரைமொல்லார் oF Fase d சென்றுங் “bot ஷா 

மிரைகொல்லார் வேளாண்மை சொல்ல டடைொல்லார் 

பொன்9பெறும் பூஷண ங்கின் மென் Uf OUT bos Fy MMi 5 Fit 

சென்பெறினும் ரொலலா Meow 551. 

ப-ரை, நாயொர்க்ரு - தம்ரை em aS vorait 5, sant = 5 

பத்தை, என்றும் - எக்காலக துர், கொல்லார் - சொல்லமாட்டார்; 

இளைஞா் பிசை - சர்களைஞர் மிசையுமிசைஸப, 9சால்லார்-கொல்ல 

மாட்டார்; வேளாண்மை கொல்லார் - MUTT FOES OTA OTL. 

டார்; இசை சொல்லார் - தமக்குவரும் புழைக் கொல்லமாட்டார்; 

நன்கு உணார்ஈசார் - அறத்தை பறிடாகர், என்பெறிறும் எங்வின் 

பர்தைப் பெறலாயிருப்பிலும், இயை. மனமிஸ7து, கொல் 

லார் - ரூயிரையுங கொல்ல மாட்டார், பொன் மிப, ம்- பொன்னிற 
OG 

த்தைப்பெற்ற, பூ- அழகாகிய, soma wot - Ceo ou, Coe 

மூலையாய - ட ரல்லிய சனங்களை புடையாளே, எ-று, 

௧-௮ நன்ருணர்ந்சார், ஈசைசொல்லார், இளைஞர்மிசைகொல் 

லார், வேளாண்மை கொல்லார், இசைகொல்லார், ஒருமிரையுய 

மெொல்லார் என்பதாம், 

வி-ரை. ஈசை - விருப்பம், கொல்லல் . கெசித்சல், இளைஞர் ய் 

உறவினர். (பிசை - மிசையப்பவெது (சோ); மிசைசல்- உண்டல், 

வேளாண்மை - ஒருவர் தமக்குச் செய்ககன் றி, oars Ne-yo oar 

றது ஏவ்வகைப்பட்ட மேம்பாட்டினைப் பெறலாயிருப்பினு மென்ற
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எ க ee அஆ வய — 

படி. பொ. பயம் சணங்கின் Qowapoumds ot omg மக 

மென்பரில நட என்றது சருமச்சை, அதனினுமிகக Bone 0 

பயப்டரபொன றிவமையான். (7 3) 

oO. ms hy A ப வி உ. 
(2 VLE BTW GATS MEG) விணமடாபு 

க . Oo. ௬ e 

ப எட பாலைமர்க ளு ிட்டேட மாண்டவ 

7 பசி வு 17 மரக வடையாை 

. : உட்க 
airs cy ர்ட ல விற, 

1-5. நீடர்ய சீர் 2 மிருத நீருடி சாரி: கரடு, arn - 

Cao ry boa. Wr Grama = உயா5ச தகாயமர்சைக் ப தாகாற, 

மாண்டாஃட- பெரிய மயுரு (மாண்ட) மக்கள் - மாட்ளிமைப்பட்ட 

காலாட்? “ம்,உன் ரீட்டு- நசப் பரித்து, மாண்டவர் - ப யோர், 

ஆபஈசன - இரரம௩ செடுக்கனவாகிய. லநதும் உடஇவ்றைநகண புடி 

அண்ட த டையானை - சனம்கு அணா? வுடையவஉணை. வேத. 

ஆ நாட்டல் - மானாக ரீயரித்சல், விகி - விதியாகும், எ-று, 

க-நர நீர், சாக?) சேறு, மலை, சாலாட்சள் என்னறுரில் வைக் 

சனையம் எனக்! ௧5 புடையவனை அசசனாஈ சிய.ரித்சல் விதொரு 

மென்பசாப் 

வி-3ர நீண்ட நீர். அம் நீளங்களுள்ள நீர், காடு - ருறுங்காடு 

பெருகராரகிசள். “எர் - காலாழுஜ் சேற்றஙிலம். மாண்டமலை - 
 விசம்டீனுசேணி நெறிடன்ன னனெறிமேல் மழைய, ௧௬௦3 

சிற் றன்னியீன மூல தந்தா லொர்குமைய மெய்யே, இசும்பினிற் 

Samos Corps g” என்றபடி யே, பகைவரணுகாமை வெருவி 
டோட்டெடத்சற் குரியமலை. மாண்டமச்கள் - போர் ச்சொழிலிற் 

கைவந்தமக்கள், மாண்டவர் - கல்வி கேள்வி யறிவொழுக்கஙகளிற் 
சிரந்சவர், மாண் ௪௨ர் எனப்பிரித்து, மாட்டிமைப்பட்ட தவச் இனை



p
S
 7 

புடையவார oT ol 0 COL FF OY CMD, மாண்ட என்றும் AOL HEHE 
—_ 

(22 மும் உரையம். 

௫௩ உட்டப்படடறு, அரண் - காவல் வீதி - நூறைமை, (க 

டு STS PTs பேடி Gy irc, OF 5 F HG or அதே 
- . ல 

(1/ லாட Cod (நமீ ஸ்டே ட்டு rn 

Ga Sjtoror nerea,b utr yd Qere ov * oT 17 Ay ooo 9 
3 

(PY UID Hs மரி பரை, 

ப 53. பொரரப்ப 20 மாரஇேடார், பொருள் செரு 

பேோ6- பெரடள மி தியாயுடைமையாற் சரிசால கேடா, மாறு 

ாாமசேடு- சான oo மு.திராமை சோடா, முரண் மேட 

பிரமாடுமார ௩-௪. செடாடிடெறற-ெரி வாக, சொழ்ல cacr 

sae ob - gob og Oer,) a dauy மக, மாறு HS ar = 

மாறுபட்கடி சீ மி SUA, MAT LID ~ GTolME 5D, @ (PLaNy உ உழ 

Wer 5, Coy உளை. சேடாகச ரெொரலலச்சடல வ, ௪-௮, 

ச-லர. மாகி. பொருட்செருஈகு, பே றிவினமை, முரண், 

சொழி.சஉாகஷனோடி பாறுபடல் இவ்வைஈதும உழு௦5ன உடைய 
ய்ன, ௮வன செடடொழிசல் இணணமென்பதாம, 

20-௩ர பெரகராப்பு - ஈடைப்பிடி யினமை, கடைப்பிடி - 

சருமமூடிஈகா கணிவு பொருள் செருககு-பொருள் ரிசகுடைமை 

யானவருஞ். மிருகரு. செருககு - சளிப்பு செருககுகதான டேடு 

என்பதில் சான சை. சொழினமஈன் ரன3னேடு எனபதில ges 

சாரியை, மூர்றக்-அறிவு முத்ர்தல. முரணல்-பசைகசல், சொபி ஏ 

மரன்-கேலைகசாரன் மாறுபடல் சழ சற்காதலால், மாறயின் என 

பதற்கு மாறுபட்சே €ற வஞாயின் எனப்பொருள் கூறலாயிற்த உழு 

மகன் - உயுசொழில் செயது வாழுமசன், கேடினுரை - கேடாகச 

சொல்லுக எலப் பொருள்படவால் இன் அல்வழிசசாரியை (ட)
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6 ‘ ச oy . . 

0271ல்லாமை ஈன்று கொலை? தெழுர்தனைம் 
. ry ௨ரூ * . 

BANTMD BI F Ih Gl — HUNT 
. 5 ச + 

மொழியாமை முன்னே மூழுநுங் களைஞர் 

பழியாமை பல்லார் பதி, 

ப-ர. கொல்லாமை ஈன்று - ஒருயிரையங சொல்லாமை ஈன் 

மையாம்; கொலை தஇீ.து-கொல்லாசல் திமையாம்; எழுச் இளை கல்லா 

மை$2-எழுத்தைச் கற்றுக்கொள்ளாமை த.௰மயாம்; கதம் இது - 

NS rong Cards eo தீமையாம்) ஈல்லார் மொழியாமை முன்னே 2 

அறியுடையார் சமக்குச ரொல்வசற்கு முன்பே, கருர் முழழதும் 

பழியாமை - தன்னைஎ சேர்ச்சவ பெல்லாரும் பழியாசவழி பொழுது 

வான், பல்லார் - பலர்சகும், பதி - இறைவதைர்கு பயன், எ-று, 

க-ரை. ஒருயிரையுங் கொல்லா திரு்சல் ஈன்மை, கொல்லு சல் 

தமை, எழுர்ரைக் சல்லாமை திமை, கோவம் தீமை, அறிவுடையார் 

சொல்வசர்கு முன்பே ஒருவ ராலும் பழிக்சப்படாச நல்வ/நியில் ௩ட 

தீசலை யுடையோஸ் பலர்ம்கும் இறைவனாயிருத்சற்குரியன் என 

பதாம், 

வி-னா. :(உரவினை டயாசனிற் கொல்லாமை சோல், பிறவி 

னை யெல்லாம் தரும்.” 

நல்லா றெனப்படவ இயாசென்ன் யாதொன்றுங, கொல்லா 

மை சூழு நெறி,” ் ் 

: கொல்லாமை மேற்சொண் மடொழுருவான் வாழ்காண்மேற், 

செல்லா தயிருண்ணுங் கூற்று. 

 சன்னுயிர் நீப்பினுஞ் செய்யற்கசான்பிறி, இன்ஞுயிர் நீக்கும் 
வீனை.
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என்றற் Opi sas தான்றோர் செய்யுட்களான் மிகச் Ans 

செடுச்துக் கூறப்பட்டமையான், இவருச் *(சகரல்லாமை நன்று" 

என்னார். கொலை - சொழிற்பெபர். எழுச் இளைக் கல்லாமை - விச் 

சையைக் கல்லாமை. கதம் - கோவம், பதி - தலைவன். (௫௪) 

12 ண்ண பை ரன Dar Sin of ருர்னுகண்மா 

லவெண்ணாமை ஈன் Map f 82 ஈளிபா--டுரண்ணி 

னரியரா amid of » Og ‘oars புண்ணார் 

பெரியா வார் மிரர் கைந்து, 

ப-ரை. அவா நீக - (துறந்து) அவாவினை மொழித்து, உண் 

ஹணமை - உண்ணாது கோற்றல், ஈன்று - நன்மையாம்; விருக்து 

விரு௩தினரை, கண்மாறு எண்ணாமை - கண்மாது;தல் நினையாமை, 

சன்று - நன்மையாம்; எளியார் இகழல் - தம்.மி செளியாரை யிகழ்க் 

துரைச்சல், தீத - தீமையாம்; எண்ணின் - தராயுமிடச் தில், அரி 
யர் ஆவார் - பெறு கற் கரியராவார் (யாரெனின்), பிறர் இல் செல் 

லாபே-பிறரில்லாளை விரும்பி அவரிடச் இற் செல்லாகவரே; பெரி 

யர் ஆவார் - பெரியராவார் (யாசெனின்), பிறர் கைத்து உண்ணார் - 

பிறர்பொருளை யுண்ணாதவசே, எ-று, 

க-ரை, சை யொழித்துச் துறந்து உண்ணாது கோத்றல் 
நண்மை) விரு௩தினசைக் ' 'சண்ணோட்டஞ் செய்தல் நன்மை; எளி 

யாரையிகழ்தல் இமை: பிறர்மனை மகோச்காதவர் அரியர்) பிறர்பொரு 

ஞுண்ணாசைவர் பெரியர் என்பசாம். 

வி-சை. உண்ணாமை நகோற்றற்கே யாசலால், உண்ணாமை 

யென்ப.தற்கு உண்ணாது கோற்றல் என்றுரை வசையலாயிற்று, விரு 

ந்து - பண்பாகுபெயர். கண்மாறெண்ணாமை - சண்ணோட்டஞ் செய் 
தல். எளியார் இசழ் தல் என்றமையால் சம்மினெளியா ரென்பது 
தானே பெறப்பட்டது. இல் - இடவாகுபெயர், கைத்து - பொன் 

(பொருள்). , (Ga)
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ட்ட்சகட பெறுதன மடறுடைனைு மாது றடமை 

யொசக வுடனுறைக 3ூராமைவு--ரொகத 

வலவலை யலலாமை பெ மரி கைக 0 

தலைம ந BTL ch FU HID 

ப-ரை. மககள பெறுசல - சான மகசளைப பெறுசஒ £, 

மடன உடைமை - அடக்க முமடமையு,) மாது உடைை- ௮ம் 

குடைமையு டி, ஓக்க உடன் உத . ((ணவன து) கரு சக 

இசைய அவனோகரைகலும, ஊண அல மவு(அஙுண னுய) 2 oT 

வீனை விருாபுகஒ 0, தகொகசக- கூடிய, ௨௨ ௨௩ குணங்க yg 

அலவலை ஒலரமை - ஈப கராய ஏ ௦மாரமைபால பெண 

மகளிாககு- பெணடிகு, த.லமகனை - தகர ழ௩3௨, தாழககு 

தமமிடததல வணக்குகிற, மருது - மடர்கதிரகும் ஒழு 

- oT மககடபேறும், உடு மீட (ய) அமகுடைமை 

யு, கணவனுடைய கருகதுககசைய ௮௮ £69) Flue SMI 6, 

அவனுணணும உணவை விருபபுலவு௨ இய வட apg Goo ws 

em 0 பெணடிக இரு ₹குரயின, அவை அவா கணவரை வண)ஃகு 

மருநதாகும எனபதாம் 

வி-ரை மகளிரககு மககடபேறுபோலச €ந௩5தசொன றின 

மையான அதனை (ip D&B CHM. மடன - மடம எனபதன போலி, 

இது அறியாமையெனப் பொருளபவெ தாயினு ௦ இ௩கு ௮.௧௧ 

னப் பொருளபட்டது. மாது-விருபபம, அது இங்கு விருபபததை ச 

தருவ. தாகிய அழகை யுணர்த திறறு ஊஎணமைவு - கணவன உணடு 

எஞசின மிசசிலையுண்ண விருமபுதல அலவலை-அறபகாரியம. தலை 

மசன - ஒருசொல், இது கணவனெனனும் பொருஃடு, தாழ,த,தல - 

வணஙபகுவிததல். 
(௫௩)
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கொண்டான் கொழு னுடன்பிறக்தான் றன்மாமன் 

வண்டார்பூர் கொங்கன் மசன்றர்தை--வண்டாரா 

யாப்பார்பூங கோதை யணியிமையை ஈற்கியையக் 

காப்பார் கர மிடத்து. 

புரை, கொண்டான்-கணவனும், கொழுநனுடன் பிறந்தான்- 

கணவனுடன் பிறஈ தவனும், கன் மாமன் - தன்மாமனும், வண்டு 

ஆர் - வண்டுகள் மெரய்& இன் ற, பூ தொங்கல் - புபமாலையை 

யணிஈச, மகன் - மசனுர், தந்ைத - தந்தையும், யாப்பு அர் - தொடு 

ச்சலமைஈத, பூ கோசை - மலர் மாலையை யணிந்த, அணியிழையை- 

ஒருமாளை, சருவுரிடத்து - நினைக்குமிடதீது, நன்கு இயைய - 

ஈமையுண்டாக, காப்பார் - கரப்பவராவர், வண் தாராய் - வளவிய 

பூ ரலையை யுடையவளே, எ-று, 

க-ரை. கணவன், சணவனுடன் பிறந்தவன், மாமன், மசன், 

சந்தை, இவ்வைவமும் ஒரு மாசைச் கற்புக்கழிவு வராமற் காப்பவ 

சாவர் என்பதாம், 

வி-ரை. வண்டாராய் என்றது மகடூஉ முன்னிலை. வண்டார் 

பூரதொகசன் மகன் என்றமையால அறிவறிர்ச மகனெனக்சொள்க, 

அணியிழை - வினைத்தொகைப் புறத்துப் பிறந்ச அன்மொழித் 

சொகைக் காரணப் பெயர்; அபரணமணிந்த பெண்ணென்பது 

பொருள். ந௩ன்யையச் காத்தலாவது - கற்பாகெய நன்மை யமையக் 
காசதல், இது சிறைக்காவல். யாப்பு - தொழிற்பெயர்; கட்செ 

லென்பது பொருள். கோதை - மாலை. (௫௪) 

அ£ம்பல்வாய் கண்மனம் வார்புருவ மென்றைக்து 
தாம்பல்வா யோடி நிறைகாத்த--லோம்பார் 
பெடுங்கழை£ண் மங்கி லெனவிகழ்ந்தா ராட்டெ 
கொடுங்குழை போலக் கொளின்.
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ப-ரை. ஆம் - உண்டாகிய, பல் - பல்லும், வாய் - வாயும், 

சண் - கண்ணும், மனம் - மனமும், வார் புருவம-நீண்டபுருவமும, 

என்ற ஐந்தும் - என்று சொல்லப்பட்ட வுறுப்பைஈசையும் (கண்டு), 

தாம் பல்வாய் ஓடி - தாம் பலவிடஙசள்லோடி, நிறை காத்தல் ஓம் 

பார் - தமது நிறையைக் காவாச ஆடவர், ஆட்டும் - அசைவிக்கற, 

கொடுஙகுழை - கொடுங்குழை யணிஈத பெண்ணை, கெ கழை நீள் 

மூலகில் என - நெடி.தாய்ச் இரண்ட நீண்மூங்கில்போலக் கருதி, 
இககசார் - இகழ்ஈசாராய், போல - அமமூங்கிலைப்போல, சொ 

ளின - கொள்வாராயின்), (அவ்வாடவர் நிறைகாச்த லோம்புவா்) 

ol~ YY. 

க-ரை,. பல்லும், வாயும், கண்ணும், மனமும், புருவமும், 

ஆகிய ஐந்துறுப்பையும் உடைய பெண்களை மூககில்போலக் கருதி 

யிகழ்நத ஆடவர், தமது றை காப்பவராவர் என்பதாம். 

வி-ரை, மாதரை மூங்கில்போலச்சொண் டிகழ்த லாவது, 
மூககிலிலுள்ள மூத்து அவர் பல்லாகவும், மூக்கிலின் குழல் அவர் 

வாயாசவும், மூங்இவின்கண் அவர் கண்ணாகவும், கூங்கலின் பொய்ப் 

பட்ட வுள்ளம் அவர் மனமரசவும், மூ௩கிலின் வில் அவர் புருவ 

மாகவும் சொண்டிகழ்தல். இவ்வகையாய்க் கருதினால் அவர்மே 
லனபு நிகழாது வெறுப்புண்டா மென்றதாயிற்று. குழல் - மூங்கலி 

னுட்புரை, கண்-மூஙகிற்கணு. உள்ளம்-உள்ளிடம். (@@) 

பொளன்பெறுங் கற்றான் பொருள்பெறு ஈற்கவி 

யென்பெறும் வாதி யிசைபெறு--முன்பெறக் 

கல்லார்கற் முரினச் தரல்லார் பெறுபவே 
நல்லா ரினத்து நகை. 

ம 

ப-ரை. கற்றான் - கற்று வல்லவன், பொன் பெறும் - பொன் 

னைப் பெறுவான்; நல் சவி- பாடவல்லவன், பொருள் பெறும் -
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(அரசனால்) எல்லாப் பொருள்களையும் பெறுவான்; வாஇ- வாது 

செய்து வெல்லவல்லவன், எனபெறும்-எதுபெறுவானெனின், டுசை 
பெறும் - (வென்றான் என்றம்) புகழைப் பெறுவன்; மூன்பெற 
கால முண்டாக, கல்லார் - (சல்வி) கல்லாதாரும், கற்ரார் இனக் 

சீர் அல்லா - கற்ராரினத்த சல்லாசாரும், கல்லார் இனச்து - 

நல்லோர் கூட்டத் இனடிவே, ஈகை பெறுப - அவரால் ஈசைக்கப்படு 

நிலைப் பெறுவர், எ-று. 

க-ரை, கற்றுவல்லவன் புபொன்பெறுவன்; சவிபாட வல்லவன் 
அரசனால் ஈன்குமதிக்கப்பட்டு அவனா லெல்லாப் பொருள்களையும் 

பெறுவான்; வாதுசெய்து வென்றவன் புகழ்பெறுவன் ; கல்லாசவ 

ரும், கற்றாரினத்ச ரல்லாசாரும் ஈநல்லோர்களால் நகைக்கப் பெறு 

வா என்பகாம, 

வி-ரை, கவி2யற்றுக் கொள்ளுசற் குரியவன் அரசனாசலால் 

ஈற்கவி பொருள்பெறம் எனபதற்கு நல்ல கவிபாட வல்லவன் அரச 

னால் எல்லாப் பொருள்களையும் பெறுவான் என்று பொருள் கூற 

லாயிற்று, வாதி - தர்க்கவாதஞ் செய்பவன். முன்பெற - இளமை? 
சாலச.இில் கல்லார் என்பதற்கு.௪உ செயப்படு பொருளாகிய கல்வி 

வருவிக்சப்பட்ட 2. நகை-5கைக்சப்படுதல், ஈல்லார் என்றது கற்று 

வல்ல பெரியோரை. (Qa) 

நல்ல வெளிபபடித்துத் தீய மற் சாழிந் 

தொல்லை யுபிர்ககூற்றம் கோலாக பால் மெனின் 

மாயம் பிறர்பொருட்கண் மாற்றுக மானத்தா 

னாயி னழித லறிவு. 

ப-ரை. ஈல்ல- (பிறர்செட்த) நல்லனவற்றை, வெளிப்படுச் து 

வெளியாக்க), தீய - (பிறர்செய்த) தீயனவற்றை, மறக்சொழிந்து - 

நினையாது மற5தொழிக்து, உயிர்க்கு - (இடையூறு ஊேரிட்ட) பிற
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வுயிர்களுக்கு, ஒல்லை - விரைவில், ஊற்ஈங்கோல் ஆட - ஊன்றுகோ 

லர), ஒல்லும் எனின் - சனக்கியலுமாயின், பிறர் பொருள்கண்- 
பிதர்பொருளிடச் தில், மாயம் - வஞ்சனைசெய்தை, மாற்றுக - ஒழிக) 

மானத்சால் - மானச் தன்பொருட்டு, அழிதல - சான் சாதலை, 

ஆயின் - (ஒருவன்) ஆராய்வனாயின், அறிவு - (அவனுக்கதுவே) அறி 

வாவது, எ-று. 

க-ரை. பிறர் செய்க நன்மையை வெரிிப்படுச்இத், இமையை 

மறந்து, பிறஷயிர்களுக் படையூறு நேரிட்டால் அவ்விடையூர்றை 

யொழித்து ஊன்றுகோலாக, பிநர்பொருளை வஞ்சிச்ச லொழிஈது, 

மானத்இின்பொருட்டிச் சாதலே நன்மையென் ரொருவன் அபரய்வா 

ஞாயின், ௮துவே அவனுக்கறிவாவங என்பதாம். 

வி-ரை. மறமக்து என்னாது மறஈதொழிக்து என்றமையால் மன 

தீது ரினைத்சலுமாசா தென்றசாயிற்று, உாற்றஙகோல் - ஊன்று 

கோல். ஒல்லுசல் - இசை,சல், ஆய்தல் - நராயசல். மானச்தால் 

என்பதில் ஆல் என்னுமூன்றாவது மான்சாவதன் பொருட்டுப் பொரு 

ளில் வந்சத . (௫௭) 

தன்னிலையுர் தாழாத் தொழினிலையும துபபெதீரந்தா 

ரின்னிலையு மீடி லியனிலையு5-- துன்னி 

யளந்நறி$து செய்வா னரசமைச்சன் யாதும் 

பிளந்தறியும் பேராற்ற லான். 

ப-மா. தன் சிலையும் - தனது நிலைமையினையும், சாழா-சாழ் ௪' 

வில்லாத, தொழில் நிலையும் - (சான் தொடங்கிச் செய்யும்) வினை 

மயினது நிலைமையினையும், துப்பு - வலியினால், எ.திர்ந்தார் - (சன் 

னோடு) எ இிர்.ச் சவராயெ பகைவரிடச்துள,சரகிய, இன் நிலையும் - 
இனிய நிலைமையினையும், ஈடு இல் - கேடில்லாச, இயல் நிலையும் - 

உலகவழச்கு நிலைமையினையும், துன்னி - முன்புகுந்து, அளந்து
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அறிது - ஆராய்ச் சதி தி, பெய்வான் - செய்வோன், அரசன் - அரச 

னணாவான; யாதும் - எல்லாவற்றையும், பிளது அறியும் - பாகுபடுத் 

குறிஏின்ற, பேராற்றலான் - பெரிய ஆழ்றலையுடையவன், அமைச் 

சன. அமைச்சனாவான்) T= Ve 

-ரை. தனக நிலைமை, சான் செய்யக் சொடங்ெ வினை 

uot நிலைமை, வ59ததிர்சுச பகைவாது நிலமை, உலூயலின் 

சில, என்பவரை யாராய்” ௩ மகெய்பவனே அரசனாவான்; இவற் 

ரளைம்பயன்றி மா ெவ்லாச் காரியஙசமாயும் பகுத்தறிய வல்லவனே 

HOD EF ECHAU TO” என்பதாம், 

வி-ஐர. அார்பல்- சரமஇததல். துப்பு- வலி, ஈூ - அழிவ. 

பியல் - உலயெல்,. அளத்சல்-பாமாணஙகளால் அளவிடல். யாதும் 

என்று அரசறுக்கர் சொ௱ன நரன்டசேயன்றி மற்றெல்லாவற் 

ைபு மெரறபடி, தம்௱ல் - விணைஞுடிக்குக் இறம், (௫௮) 

பொருளபோக மஞ்ராசளம பொன்றுப் ராம் போந்த 
> : , : 

வருளயபோகா வாருமமென் ஹைர்னு.மிருமரம் 

கூறப படுங்குணா மான் கூர்வேல்வல் வேர்தளுற் 

Cm me பமிங்குணா குதி னான். 

ப-மை. பொருள் - பொருளும், போகம் - இன்பமும். அஞ் 

காமை - (இூர்கண் வந்தால் அசற்கு) அஞ்சாமைபும், பொன்றும் 

சாரல் - IA cant அழியவர்ச விடக்து, போந்த அருள் - மிச்ச 

அருளாம், போசா - நீஙகாக, &ர் - அரிய, அறம் - அறமும், என்ற 

ஜுதும் என்று சொல்லப்பட்ட டுங்வைக்தும், இருள் திர - குற் 

ரக்தீர, கூறப்படும் - சொல்லப்படுகிற, குணத்தான் - தன் குணங்க 

ளாக வடையவன், கூர் - கூரிய; வேல் - வேற்படையையுடைய, 

வல் வேந்தனால் - வலிய அரசனால், தேறப்படும் - (ஒரு கருமச்இன்
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மேற் செலுச்சச் சச்கவனென்ற) செளியப்படிற, குணத்த 

னான் - குணத்தை யுடையவனேன்று சொல்லப்பவொன், எ-று. 

காரை. பொருளும்.இன்பமும்.இடுக்கண்வந்ச காலத்து அற் 

கஞ்சாமையும், பிறிகதோருயிர் அழியவச்சவிடச்து அதற் கிரஙகும் 

அருளுடைமையும், அருமையாகிய அறமும், என்று சொல்லப்பட்ட 

இவ்வைந்சணையு மூடையவன், அரசனா லொருகருமத் இன்டேற் 

செலுத்துசற் குரியனவான் என்பசாம். 

வி-ரை. இன்பமுதலியலஉற்றை ஈகர்சல் பொருளில்வதி கூடா 

மையின், பொருளை முன்வைச்தார். அஞ்சாமை பென்றது இடுகக 

ணழி.பாமையை. இூக்க ணழியாமையாவது - வினையினகண முயல் 

வான், செய்வச்சானாகல், பொருளின்மையான சல், மெய்வருச்ச தி 

சானாதல் சனக்இடக்கண் வந்துழி, அத௱்கு மனங்கலஙகாமை (இ 

ச்கண் வருஙகா னகுக வதனை, அடுச்சார்வ த%2சொப்ப இல்” of or 

பது இருச்குரள், அறம்போலச் இரெகசது மக்கராயிர்க்குப் பறி 

தொன்றின்மையான் (இஆரறம்' என்றார். என்றைந்தும் என்பதுல்,சிலை 

மொழி யீற்றகரம் சொகுத்தல், சேநல்-தெளிசல் (ஈம்புசல்). (௬) 

6 . 5 ra ப ‘ 

Paijotg ouniaB atenior Como Ou 
. . . ௪ 6 ட பசு 

புன் ।/லத்மைச் செய்தெருப போற்றியபி--வின் புலத்தின் 

பண்கலப்பை யென்றிவை பாப்ப பாறு மே வான் 

நுண்கஉப்பை நாலோது வார். 

ப-ரை. ஈன் புலத்து - விளைபுலச் திலுள்ள. வை-வைச்கோலை, 

அடக்கி - (சன்னிடச் தள்ளதாசகி திரட்டி, காளும்-நாள்தோற ட, 

மாடு-உழுபகடுகளை, போற்றி-பாதுகாத்த, புன் புலச்தை - புல்லிய 
புலசிதை, செயது - நன்புலமாசத் இரக இ, எரு போத்றியபின - 

எருவினால் ௮,சனைப் போநற்மின பின்பு, பண் - பண்ணப்பட்ட, கல
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ப்பை என்றிவை - கலப்பை யென்பவைகளை, இன்புலச்தின்பால் 

படுப்பான் - நன்புலத்இின் பகுஇப் படுப்பவன், உழவோன் - உழவ 

னென்று (சொல்லுவர்), ஈண் - நுண்ணிய, கலப்பை நூல் - உழவு 

தலை, ஒதுவார்-ஓ இயுணர்”த அறிவுடையார், எ-று, 

க-ுர. விளை புலச் திலுள்ள வைச்சோலைத் திரட்டிச் தன்னி 

டத்இிற் சேர்த்து, உழுபகசெளைச் சாப்பாற்றி, புன்புலச்தை நன் 

புலமாகச் இருச்தி, எருப்பெய்க பின்பு, கலப்பை (ip ga wu ne 

அந்து நன்புலச்இின்பாற் படுப்பவன் உழவனென்று சொல்லுவா 

உழவு நூலோது யுணர்கத அறிவுடையோர் என்பதாம். 

வி-ரை. ஈன்புலம்-ஈன்செய், இதனை ஈள்சை யென்பது உலச 

வழக்கு. அடக்கல்-சன்னிடச்இற் சேர்த்தல். மாடோ என்னுமோகா 

சம் இசையை. புன்புலம் - புன்செய, இகனைப் புஞ்சை யென்பது 

உலகவழக த. எருப்போற்றல்-எருப்பெயதல். செயதில் - இருக சல, 

இன்புலம் - ஈன்சசய) இது இன்பக்சருசலால் 'இன்புலம்' என்றார், 

என்ற இவை யெனற்பாலது என்றிவையென சிலைமொழி யிற்றசாம் 

தொகு ்சலாயிர் ॥. உழமவோன் என்பசனீற்றில் என்று என ஒரு 

சொல்வருவிச் துரைக்சப்பட்ட த. (௬ 0) 

வீலாமை ஈன் தற நுபண் பில்லா ௫7 

சாலாமை ஈனமுநால் சாயினுஞ்--ராலாமை 

நன்று நவல்னி ரெய்கி மென்பாமை FF; 
யின்றுமா றஜியாங்கண் டிலம், 

ப-ை॥. ஏலாமை - (ஒருபொருளை ஒருவரிட கநா பென்றிரகது 

அவர் கொூர்க) ஏற்றுக்மகாள்ளாமை, நன்று - கனமையாட பணபு 

இல்லார்க்கு - ஈர்குண மில்லாதவர்க்கு. ஈதல் - (அவர் வேண்டிய 

தொருபொருளை) கொடுக்தல், த - இமையாம்; நூல் சாலாஎம- 

நற்குண மில்லாதவர்ககு நூல்களை) கிரம்ப அறிவியாமை, நன்று -
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நன்மையாம) சாயினும் சாலாமை நன்று - சரய்ந்காலும் ஒருவன் 

சால்புடையனல்லாமை ஈன்மையாம; ஈ௩னி சவம் செய்தல் -மிகுஇ 

யாயச சவஞ்செய்தல், த த-தமையாம், என்பாரை-என்று சொல்லு 

வோரை, இனறுகாறு- இன்றளவு ௦, யாம சண்டிலம் - நரம் கண் 

டிலேம, olm De 

௧-ரை. ஒருபொருமைா பொருவரிடச்சச் Osarg Ora a 

அதனை யவர் கொடுகக ஏற்றும்சொள்ளாமை நன்று; ந௱்முணமில்லா 

தவர்ஈரும் கொடுச்சல் இ; ஈற்குண மில்லாதவர்ககு நூல் ளை 

ரிரம்பக கர்பியான? நன) ஒருவன் ஈரல்பு அ_யனலிலாமை BGI 

ரென்றும், மிசச தபஞ்செயசல் Lago wu செரல்லுவோரை இது 

வரையும் யாம் கண்டிமலம் என்பதாம். 

வி-ைர. ஏலாமை சாலாமை யென்டன எழி)ர்மறைச் கொழிர் 

பெயர்கள். இவற் ர்ரப் பரு கள் முறை3யே ஏல் சால் என்பன, 

பண்பு - குணம், அறு IH CH Hom Arse Uae Hy சாலா 

யென்பது நிரம்ப வறிவீயாஸாஈ யெனவும சால்புடைய னல்லாமை 

யெனவும் இருவகையாயப் பொருள் கொள்ளஃஈர..௨7*. சாரயசல - 

கெடுசல், கமபோலவாை யு முளப்படிதத (யாம சண்டிலம் என்றார் 

இ.சறுசா றியாஙகண் டில் என்ற ுமயால் இரிசக காண்கி2மா 

வென்னு மையம் நிகழ்தம் கிடமாயிர் 9ென்க. (௬௧) 

அ ரம்போற் களைய _ங்காப பெண்லியக்கத் தொண்மி 

மரம்போன் மகன மாப் நின்று... பரம்போலக 

களளநோய் காணு மயலைஈது மாகுமே 

ப்ளளகோய் வேணடா வுயிர்க்கு, 

ப-ரை. அரம்போல் - தரம்போலச் சன்னைத் சேய்ச்கின் ஈ, 

இளை - உறவும், அடங்கா - தனக்கடங்காத, பெண் - மணைவி 
யும், வியக்ச,சதொண்டு - ௮டங்காதன செய்யும் அடிமையும், மாம்
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போல் மகன் - பாமபோன்ற தன் புசல்வனுர், மாறு ஆய் நின்று - 

மாறபட்டு நின்று, காய்போல-நஞ்சுபோல, கள்ளம கோயகாணும் - 

வஞ்சணனையாகிய மோயைச செயடற, அயல் - அயலிருப்பும், ஐ௩தும் - 

ஆப இவ்வைநதும், ஆகம் ஏல் - உளவாயின், உயிரகரு - உயிரகளு 

கரு, உள்ளசோய் - 0 HO pc, மகோலியாடு, வேண்டா - வேண்டப 

Seon grrCumg சன்னைத் தே.பச்ன்ற உறவும், சணச் 

கடஉசாத ம'லிபு., அடங்கா ன கெயய ௦ அடிமையு) மரமபோ 

ன்ற சன ட ்வறுடி ஈய்சுபேல சோரயக செயகிற அயலிருப் 

பும், ஆயெ ஸபிவ்வைஈ ஏ ஒருவனுக் erates, ga quit sa 

வேறொரு மமி1ரவியா 9 வேண்டப்படா என்பதாம். 

வி-௨ர அரமபோல என தமையால் அசன் நிலாகிய தே.ப 

தீசல் வருவிஃகப்பட்ட நு. இளை - தொழிலாகுபபெயர். பெரண்மி - 

பண்பாகுமபயர், மரமபோல மசன் எனற ஐ மாமபோல் அழிவில் 

லாசமகன என்றபடி, சரம் - நஞ்சு. அயல் - அய இது பண 

பாகு பெயராய அயலிருப்பாரை யுணர்ச இற்று. எல் - எனின் என் 

பசன் மரூஉ”, உள்ளம௦ - உள்ளிடம், அது அஙகுளள wor sons 

யுணர்ச்சலால் இடவாகுபெயர். உயிர் என்றது மச்சளாயிரை அரம் 

போற் ளை முதலியவற்றை யுணர்சரற்குரிய சுதுவே யாதலான், 

இளை முசலியவற் றிறு இயில் எண் ம்மைகள் சொக்கன. (௬௨) 

நீரற ஈன்று நிமனன்று தன்னில் லுட் 
Cc * த் 

பாரற ஈன்றுபாத் துண்பானேற்--பேரற 

நன்று தவிபாலை நாட்டற் பெரும்போக 

மொன்றுமாஞ் சால வுடன். 

ப-ரை. நீர் அறம் - நீரறஞ் செய்தல், நன்று - நன்மையாம்; 

நிழல் நன்று - நிழலறஞ்செய்தல் நன்மையாம்; சன் இல்லுள் - தன்
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வீட்டில், பார் ௮றம் நன்று - பிறர் உறைய இடங்கொடுச்சலாகய 

அறம் நன்மையாம்; பாச்து - பீறவுயிர்களுக்குப் படர்ந்து, உண்பா 

னேல் - உண்பானாயின், பேர் அறம் - (௮) பெரிய அறமாம்; தளி 

சாலை-கோயிலோடு சாலைகளை, நாட்டல்-நிலைபெறுவித்தல், நன்று - 

ஈன்மையாம்; (இவ்வைந்தனையுஞ் செய்தவர்க்கு) பெரும்போகம் - 

பேரின்பம், உடன் - உடனே, சால - மிகுதியாக, ஒன்றும் - உண் 

டாகும், எ-று. 

க-ரை, நீர் அறம், ரிழலறம், பாரறம், பாத்துண்டலாகிய ௨ம், 

சோயிற்சாலைகளை நிலைபெறுவித்கலாயெ அறம், என்னும் இவ்வை 

கதனையுஞ் செய்சார்சகு உடனே பேரின்பம் வாய்க்கும் என்பதாம் 

௨ி-ரை. நீரம் - சண்ணீர் வார்த்சலாகிய சருமம். நிழலறம் - 

சோலை மூசலியவற்றால் நிழலையண்டாக்கி ௮ நுவாயிலாக வருவோ 

ரது இளைப்பாற்றுகலாகிய சருமம். பாரறம் - சன் வீடு நாடி வரு 

வோர்க்குச் தஙதியிருக்கு மிடங் சொடுச்சலாகிய சருமம். பாச்து 

ண்டல் - உண்டற்குரிய எல்லாப் பொருள்களையும் பிறருக்குப் பகி 

ர்ம்த்ண்டல். சளி-கோயில், சாலை - கோயிலைச்சார்ந்த சாலை காட் 

டல் - அழியாது நிலைபெறச் செய்சல் , ஒன்றுமாம் என்ப இல் நம் 

அசையிடை சசொல். (*தீணியுமா மென்றும் பெருமை இறுமை, 

அணியுமார் சன்னை விபர” என்னுந் இருக்குளில் ஆமிரண்டும் 

அசை நிககளாய் வந்தமை காண்க, சால - உரிச்சொல்லடியாஃப் 

பிறந்ச வீனையெச்சம்; து ஒன்றும் என்னும் வினைகொண்டது. () 

பிடி ப்பிச்சைப் பின்னிறை யையங்கூழ் m pC @Y 

டெடுத்திரஈ்த வுப்பிச் துணையோ--டடுத்து யூ. 

சிறுபய மென்னார் சிதவலிப பிவார் 

பெறுபயன்பின் சாலப் பெரிது.
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ப-௦ர பிடிபமிசசை - ஒரு பிடிபுளடஙகம பீசசை, பினனி 

ஸர - விரலிறையு ளடங்கும பிசரை, ஐய௦ - உணடோ இிலலையோ 

வென்றைய பபட௦ பிசை, கூ2 - உழவராசசல, கூறரேரடு எடுக தி 
4௦8 உப்பு - ஒருவன சொலலபப்டட பூபடுசதிரசச Ysy, Qe 
துணையோடு அ௫௧த-இ௫ச ஒணையு ௦ மிபாருநடு, சிறுபயன எனனூா-” 
சிறுபபனைக சரு-னவெனறு *ணைடாசவரரய, சி தவலிபபு - உன 
yw SCur@, ரவரா - கொபெபவா, பின - Yoru, பெறுபயன - 
அடைபு௦ பயன, சால பெரிது - நிகபபெரி த, எ-று 

௧க-ுர, பிடிபபிசசை மூசலீயவை இறியலை, இவைதரு.௦ பய 
னும சிறியனவெனறு நினையாது கொடுபபவா, பினபு பெறுமபயன 
மிகபபெரிது எனபதாற 

வி-௩ ர பிசசை - பிசசைசசோறு, விரலிறை - Sr mes Reon 
கும பிஈசை ஐப௦- சகசேச கூழ - மாசசாசம ஓடு - பிக்ஷ£பாத 
17௦ இசதணை ஃ இவலவளவும, சதெதவலிபபு - சசவலிபபெனத 
சொகுத்சல பெறறது செசம- மனம பிடிபபிசசை முசவியவை 

திரும பயன சிறிசென றெணணா௦ல மனவுறு தியோடு கொடுபபவா 

இசகொடையால பினபு பபறுமபயன மிசப பெரிதெனப திசனாற 
கூறப்பட்டது *இறபபச ரிறிதெனனா திலலெனனா செனறம,அற 
பப்யன யா£மாட்டுஞ செயக - முூறைபபுசவின, ஐ.பறபுகூ௨௩ தவ 
கடிஜஞைபோல், பைய நிறைதது விடும ' எனபது நால.யா (௬௪) 

வெஈகேகாண் வெண்ணெய மெழிகுகீ£ சோமண்ணுப 

பகதன ம5றசாாஈத தநதையென்--றைகதினு 

ளொனறுபோ லுணணெ௫டழக தீயிற இறிதெனினு 
குனறுபோற கூடும பயன. 

ப-ரை. வெம தீ- வெபபமாஇய நெருப்பை, காண் - சண்ட 
வெண்ணெய - வெணணெயும, மெழுகு  மெழுகும, நீர சோ மண
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நீர் சேர்ந்சமண்ணும், உப்பு-உப்பும், அக்சம்-அழகையுடைய, மகன் 

சார்ச்ச - மகனைச்சழுவிய, தந் - சுகப்பனும், என்ற ஐம் இனுள்- 

என்று சொல்லப்பட்ட ஐக் இிஒள்ளே, ஒன்றுபோல் - ஒன்றுபோல. 

உள கெகிழ்ந்து - (இரவலலாரக்சண்டு) மனமிரங்கி, ஈயின் - ஒருவன் 

கொடுப்பானாயின் , சிறில எனினும்-(ஈயப்பட்டபொருள்) சிறிசாயி 

ணும், பயன் - (அசலை சாகும்) பயன், குன்றுபோல் கூடும்-மலை 

போல மிகப் பெரிசாய் வந்துசேரும், எ-று. 

க-ரை. கெருப்பைக்சகண்ட வெண்ணெய் முசவியபொருள்சளி 

லொன்றைப்போல மனமுருகி இரவலர்க்கு வேண்டும்பொருள் சிறி 

சா.ப இயைக்சவளவிற் சொத்த வொருவனுக்கு அசசிறுகொடை 

யா ஓுண்டாகும்பயன் மலைபோல மிகப்பெரிதா மென்பதரம். 

வி-ரை. கநெருப்பைச்கண்ட வெண்ணெய் மெழுகு என்பவை 

போலவும்; நீர்சேோர்சாண் உப்பு என்பவைபோலலவும், மகனைக் 

தழுவிய சக்சைபோலவு2), இரவலடைக்கண்டு மனகெ௫ழ்ந்து ஒரு 

வன் கொடுக்கு பொருள் இறிசாயிற ம் அக்கசொடையால் அவனுக் 

குண்டாகும் பயன் ம£உ௨போல மிசப்பெரிசா மென்ப இசனாற் கூறப் 

பட்டது. வெண்ணெய் முதவியவற்றினிற தியில் எண் ணும்மைகள 

தொக்குநின்றன.இவவாறு மன மேெகிழ்ந்தியாச ஈசையாற் பயனில்லை 

யென்பதம் புசனார்போந்த பொருள். காண் வெண்ணெய் - வீனைச 

தொகை அிலைத்தொடர். நெருப்பைக் காண்டலும் விளரந்த ரகு 

வள வெண்ணெய் மெழுகுசளாதலால் அவற்றை முற்கூறினார்.(௬௫) 

குளக்கொட்டுக கோடி பதிக ass s 
அதுளந்தொட் டமுவய லாகட--வளர்தொட்டுப் 
பாகு படுங்ணெற்டோ டென்றிவ்வைம் பாற்படுத்தா 
னேஞஞ் சுவர்க்கத் தினிது. 

பரை. குளம் தொட்டு - குளச்தைக் சல்லீ, கோடு ப இத்து - 

மரச்காவைநட்டு, வழிசத்து-வழி€த்து.ச் இருத், உள்ளம் தொட்செ
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(மோடாயின நிலஙகளை)உள்ளே தோண்டி, உழுவயல் ஆக்கி-உழுவய 

லாசசசெய்து, வளம் சொட்டு-வளம்படச்சோண்டி, பாகுபடூ௦ இண 

சேடு - பாகுபடுசத்தப்பட்ட ணெரெடு4 கலோடிகூடி, என்ற மிங் 
வைம்பரல் படுத்சான் - என்ற இச ஜக ுபகுப்பையுஞ் செய்தவன், 

சுவர்க்கள் ஐு- சுவர்க்க லோகச்டுல், இளி - இணிதாக, ஏகும் - 

செல்வான், எ-று, 

௧க-ரை. குளம்டெட்டுசல் மூசலிய அறங்களைக்சணையும் செய்த 

வண், சுவர்க்கலோகல்சை படைவா னென்பதாம், 

விரை, தொடுதல் - தோண்டுதல் கோடு-ம.கீளை, அது 
சனணையாகுபெயராய் மாசா கு யுணர்க தி. அது 9 VaR oe swans 
[ரகசாவையுணர்ச கெொறாாயால் இது இருமடியாகுபெயர் சத்சல்- 

இருக்க ச்தப்படு சல், உள்ளம் - உள்விடம். பாருபடு 2ல் - பகுக 
ச ட . @ ௩ (3 ௩ ர ப . டு ௫ * 0 ' ‘) இணி 

FILA Ov, SOU WING வண்டிய பருப்பு /கழுனிலலாஞ்ு சய திலி இனி Hi 
. ச . க eo 

ஏகும் aor e, Dm wiry ofa e mi பெரும்பாம்பாய் வீழ 
5குஷின்போலாது பூடையூரிஅறிஎ செல்வான் என்றபடி, (௬௭௬) 

nN 
ry னி 

பேரரு நு மு BBL I ரிம் Ly Buy iw) 

மாரசகொரு பான் பறை அண்பான்பே--யோர்த் 

வறமாமேற் சொதறபொறுக்க வன்றேம் ுலிக்கட் 
ஈர « ம் * 

Oyu poe ris aw vor வாய், 

ப-றை, போர் ௭ எம - மூழுமெய்யும் தோன்ராடற் போர்த்தும், 

உரிஈ இட்டும்-௨ சசெசவுவடயைக் களைச்கம்,பூடியும்-உ.டம்பு முழுதும் 

நீழ பூசியும், நீட்டியும் சடை யநீட்டியு 2, ஓர் சது ஒுபரல்மறைத்து. 

HITE BM உடம்பில் ஒரு பச்சக்சை மறைத்தும், உண்பான் - உண் 

டற்கு, மேய் ஓர்த்சு - மேவி யாராய்சந்து கொண்டனவாயெ இவ்வே 

டங்க ளைந்தும், மேல் சொல் அறம் ஆம - மேலோர் சொல்லிய துற 

வறமே; பொழக்க.(து.றவறமாயின் பிறர்சொல்லிய கடுஞ்சொறகளை) 

பொறுத்துக் கொள்க; அன்றேல் - பொருராயின், கலிக்கண் - இக்
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கலிகாலத்தில், துறவறம் பொப் - துறவறம் பொய்யாம்; இல்ல 

மே வாய் - இல்லறமே மெய்யாம். எ-று, 

க-ரை. மு.ழுமெய்யுக் சோன்றாமற் போர்ச்சல் முசலிய வேடங் 

களை ஈதும் மேஃலார்சொல்லிய துவறத்துக் குரியனவே யாயினுர், 

பிறர்சொல்லுங் கடுஞ்சொர்களப் பொருராயின், அத்துசவறச்சாற் 

பயனில்லை, இல்லமே பயனுடைச் சென்பசாம். 

வி-ரை. போர்த்தும் முூசலிய வும்மைசள் எண்ணும்மைகளாத 

லால் மறைக்து என்பதனீற்றிலும் அவ்வும்மை சேர்ககப்பட்ட ௫. 

உண்பான் என்பதில் பான் எதிர்கால வினையெகச்ஈ விகுஇ. மேவி 

யென்பது மேய் என்றாயது. வாய்மை - மெய், இது வாய் ஏன ஈறு 

தொகுத்தலாயிற்று போர்ச்சல் முதலிய வேடஙகளாற் பயனில்லை. 
அதூறவறத்திற்குரிய பொறுமை யில்லையாயின் அ௮ச்துசவானது பொப 

தீதுறவேயென்ப இதனாற் போந்தபொருள். உற்றநோய் நோன்ற 
ஓயிர்ச்குறுசண் செயயாமை, அற்றே சவச இற் குரு” என்பது இருக் 

குதள், (௬௭) 

தான்பிறந்த வின்னினைந்து தன்னைக் கடைப்பிடித்துத் 

தான்பிற ராற்கருதற் பாணொ£து--தான்பிறராற் 

சாவ வெனவாழான் சான் ரரசாற் பல்யாண்டும் 

வாழ்ச வெனவாழ்,த னன்று, 

ப-ரை, சான் பிறந்த இல் நினைந்து - கான் பிறந்ச குடியை 

நினைத்து, சன்னை சடைப்பிடிச்து - சன்னை நல்லொழுககத்தில் 

வழுவாசபடி கடைப்பிடித்து, சான் பிறரால் கருதற்பாடு உணர் 

ந்து - தான் பிறரால் மதிச்சப்படுசற்குரிய செய்கைசளை யறிந்து, 

தான் பிறரால் சாவ என வாழான் - தான் பிறரால் செச்தொழிச 

வென்று சொல்லும்படி யொழுகாது, சான்றோரால் - பெரியோரால், 

பல் யாண்டும் - பல வருடச்,தளவும், வாழ்ச என - வாழ்கவென்று,
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கொல்றுமபடி, வாழ்கல் - ஒருவன் உயர் வாழச் இருத்தல், நன்று - 

நண்மைபாம், எ-று, 

௧-௮, ஒருவன் சான் பிறக்ச குடியின் பெருமையை ரினைத் 

சீல் முசல்யவற்றை யுடையமபை உமீர்வாம்சல் நன்மையா மென்ப 

சாம், 

விரை இல் -குடி, டு ௪ இதன் பெருமையைக் குறிச்சலால் 

முசலாகுபெயர். சடைப்பிடி தீதல் - உறு இயாய்ப் பற்றுதல். வாழா 

ன் - முற்றெச்சம் சான்ோர்-கல்லியறி வொழுககங்களால் நிறை 

Faulty சால் என்படுசன் பகு; சான்றோரால் பல்யாண்டும் வாழ்ச 

வெண் என்ற நு பெரியோர் ஒருவனது நல்லொமுக்கங் கண்டு மணா 

ரம இவன் இிவ்வுலா சஇல் பல்யாண்டும் இனி வார்ட் திருப் 
பாறாவென்று ர் உும்வண்ணம் என் றபடி. (௬௮) 

௩ . ட ரூ 

தெடுகரல் ரு ரார்கல் துறைமரசீ டாடல் 
>: 5 ஆ 

வந ர் பாலா புறைமய வடுக FHT 
s oN ச. 

ATED LD » rela it CO OGL Sy வானாகன் 

வேகும ட்ப G ol xT LT ot விழிம, 

பஃறா. (ஒவ 4) பெடிச்சல் - மயிரைச்சடையாக நீட்சி சலும், 

குறுமக்கல் - மயி உக ம ஈச்தலுர், துறைநகீர்- கயகை மூசலாதிய 

5 இத்துறைகவின் புண்ணிய தீர்த்தவகளில், ரீக ௮ட௨ல்-நெடிகாகப் 

போயாசிசலுடி AD ர் பமல்- கூற்றம் நீஙகின us haw gs Ba, 
6 ° ௪ . ௪ 4 . 

வாயுறை - உண் ௩6ம் என்று சொல்லப்படுகித, வடுதிரா ஆகும்- 

குற்றம் நீங்காசகா வாகிய, அ. அந்த, நான்கும் ஒமித்து - நான்கையு 

ெெசொழித் து 5B ch அட௫க்குவானாயின் ~ ஐம்புலன்களையும் அடசகுவா 

ளூயின், (அவன்) வே - மபாஈத் நி.பில் வேதற்குரிய, கும்பம் - 

குடம்போன்ற வுடட்பீனை, வேண்டான் வீடும் - விரும்பாசவனாஇ 

விட்டொழிவான், ஈ-று, 

ப
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க-ரை ஒருவன் மயிரைச சடையாக நீட்டுதல் முதலிய கான 

கையும் ஒழிசது, ஐமபுலன்களையும் அடககுவானாயின அவன இக 

ge சரீரசமபகசச்சை யொழிச துப் பிறவியறறவனாவான் எனப 

சாம், 

    

வி-ரை மெரிக்கல் - பிரவினை நெ௫கெசசெய்சல் என்பது பொ 

ருள் குறுசகல் எனபதுமது, குறசசசெயச லெனப.து பொருள் 

துறை - கீர்ததுறை வாயுறை - உண. ஐம௦புலனகளாவன -சதத 

பரிச ரூப ரச ௧5,சஐகள வே முசணிவைத தொழிற பயா, மீவ சல 

எனபது பொருள குடம் உடைக்சொழிசலபோல அழி௩ிதாழித 

லால் உடம்பைக (குமபம' எனன்ரா கு (பம. உவமையாகுபெயா. 

வேண்டான முறரெசசம, வேகுபப௦ வேணடா-விகிமபிவியல 

லாதவனாவா Carer ru ri ss a நீடடலு2 வேண்டா வுலக, 
பழிதச சொழிசது வீடின” எனப இருககுறள். (௬௯) 

கொன் ரூன் கொலையை யுடன்பட்டான் கோடாது 

கொன்றதனைக கொண்டான மொழியகுங்காற்--கொன்ற தனை 

யட்டா னிடவுண்டா னைவரீனு மாருமெனக 

கடடெறிஈத பாவக கருது, 

ப-ரை, கொன்றான் - ஒருயிரைக் கொன்றவன், கொலையை 

உடன்பட்டான - கொலைககஞசாமல உடன்பட்டவன, கோடாது- 

காணாமல், கொன்றசனை கொண்டான ஈ சொல்லப்பட்ட சோருயி£ 

ரினற வுடமபாக.ப மா ரிசசதை விலைக்குக் சொண்டவன், கொழிக 

குககால் - ஆராயுமிடச.த, கொனறதனை அட்டான் - கொல்லப் 

பட்டசனுடைய வனைசசமைச்சவன, இட உண்டான் - சமைதச 
தனை யிடவுண்டவன (எனத சொல்லப்படுகிற', ஐவரினும்-இர்ச ஐவ 

ரிடத்தும், கட்டு எற௩த டாவம்-வரமபழிச, சசனா லுண்டாகிய பாவ 

மானது, ஆகும் என-ரிகழும் எனற, கரு து-நீ கருதுவாயாக, எ-று,
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கஃரை. ஒருயிரைக்கொன்றவன், கொலைக்கு உடன்பட்டவன்) 

கொன்றவனை விலைக்குக் கொண்டவன், அசைச் FOF FAT, 

சமைத்சசனையுண்டவன் என்னும் இவ்வைவரும் டாவிகளென்ப 

தாம், 

வீ-ுர. கொலை - சொழிற்பெயர், மொல்லுசல் என்பது பொ 

ரூர். உடன்படல்-சம்ம இதில். கோடல்-மானால். அஞ்சல்... கொழி 

சீசல் - RMU, அடுதல் - சமைத்தல், ஈட்டெறிதல் - வரம்பு 

கடசதல், மேலோர் கொலை செயயலாகாசென விஇித்ச ஏற்பாட் 

டைக் கடத்தல், இசற்த உசாரணம் : சொலைமறுத்தல், (கொன் 

ரான் கொலச்சொன்னான் கூசவறுச்சானட்டான்” என்னு முதற் 
குறிப்பினையுடைய செயயுள். (ao) 

சிறைக்டெர்தார் Or SEMIS கோஜ்! ரரார் பலதா 

ளூ nono amr Ole rest நிடையிட் Gia! 11419 9,0 5G BI 

(ip) நனைத்து. முண்ணா GMILH SBME Wo OT UT 11d 

கற்றுவைததும் வாழ்வார் கலந்து, 

ப-ரை, சிறை டெந்தார் - ிரையின் கண் டெந்சவரும், Org 

தார்க்கு நோற்பார்-செத்தவர்க்கு நன்மைவேண்டி உண்ணாது நோற் 

பவரும், பலநாள் உறை இடந்சார்-பலகாளும் சம பிணிக்கு மருக 

தாச உண்ணாது இடந்தவரும, ஒன்று இடையிட்டு உண்பார் - ஓழு 

நாளிடையிட் டுண்பவரு 1), பிறை கிடஈது-பிறையா யிருஈது, முற்ற 

ணைத்தும் - அது நிரம்புமளவும், உண்ணாசவர்க்கு - உண்ணாதவரு ம் 

gu இவ்வைவருக்கும், ஈ5தார் - உணவு கொடுச்சவர்கள், மன்ன 

வர் ஆய் - அரசராய்ப் பிறந்து, அனைச்தும கலந்து கற்று - எல்லா 

நூல்களையும் ஒருமிககக்கற்ற, வாழ்வார் - நீவொழ்வார்கள், ௭. று, 

க-ரை, சறைூடெந்சார் முதலிய ஐவருர்கும் உணவு சொடுஃ 

தஉர்கள் சல்வியறிவள் £ தரா... 5௨. fie Sorts To,
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வி-௮ை. சிறை - ௪றைசசரவை, காவற்சாடே உண்ணாது மோற 

றல் - உபவரிச சல். பலகாளாறை இடஈசார் - பலகாளாம் உண்ணாது 

இடந் தவர(லஙசணஞ்செய்தவர்). ஒருகா-ரிடையிட்டுண்பார்-இரண்டு 

நாளுக் கோர்சரம உண்பவர் பீறைச்கிடஈது மூறர்ரணோக்லு மூண் 

ணூர் - சாக இரசாயண விரசஙகாப்பவர், இவர் சவூகளெனப்பர். 

வாழ்வார் என்றக பிறலியற்று என்று மொருகன்மையராய மூச் இ 
யுலகில் வாரஈ இருப்பார் என் ஈபடி (௭௧) 

ன்றெ தல் சூல்பநஞ் செய்தல் குழவியை 

யேஃெம்சல் ரூவே௰்ற கன்னியை--யான்ற 

abs sian யில்வைக்கல் பேரறமா வற்ற 

மொழகநார் முது தாலார் முன்பு, 

ப-ரை, ஈன்று எடுச்சல் - சாய் சானீன்ற ருழலியை யோம்பி 
ஈளர்தசல், சூல் புறடசெயகல்-கான் சொண்ட சூல யழியாது புஈப் 

பூத்சல். கு ரவீயை - (உளர்ப்பவரில்லாசி குழவி.உய; ஏன்று எடு, 

சல்-ஏன்௮ ௨ளர்சதல்,சூல் ஏற்ற கன்னியை-சூல்ரொண்ட சன்னி 

யையும், ௮ எற அ.றிரதாளை - மிசவுமழிச்சவளையும், இல்லைச சல - 

சன வீட்டில வைச்தப் பாறுகாசசலும், (ஆகிய இவ்வைஈதும) 

மூது நூலா-பழைய நூலறிவுள்ள பெரியோர். முன்பு - முற்காலத் 

இல், பேர் றம ஆ-பெரிய அ௰மாச, அற்ற மொழிஈதாா£- மிகவும் 
சொன்னார்கள், ௭- று. 

க-ரை ஈன்றெடுச்சல் மு சவிய ஐர்தம் பெரிய அதமாச முந் 
சாலச் தில் நூலறிவையுடைய பெரியோர் சொன்னார்கள் எனபதாம். 

வி-ரை, ஈன்றெடுச்சல் ஏன்றெடுசசல் என்பவற்றில் எடுச் 
தல் உளர், சதல் என்னும் பொருட்டு புரஞ்செய்தல்-மெளிப்படுச் சல், 

மகப்பெறுவித்சல் எனினுமாம், ஏன்றெடுச்சல் - சகண்டெடிச்ச குழ 

வியை வளர்சசல்) சூலேற்ம கனி - சருப்பபகொண்ட சன்னி,
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gunugsgrar- 265 wiotuna coarmoy Ouro a. (psi 
நூலார்-வேசாசமாஇகளாிய vsopu graveter wrasse wai 

என்று ஏற்ற என்பவர்றிற்குப் பகுதி ஏல். போறமாமொழிக்சார் 
எனவியையும். (௪௨) 

வலியழிந்தார் Cp 5 GAT வடக்திரு ர்ரர் நோயால் 

Goo rib pint நாட்டறைேே ராய் நைநதார்- டு மலிவொ.ீய 

வின்னவரா மென்னாரா 17, வொருதுழற்று 

மன்னவராச் செய்யு மதிர்ரூ, 

ப-ரை. வலி அழிஈ,சார் - வலியழிர் சவர், ஐக்சார் - மூ இயர், 

வடக்கிருந்தார்-உழைச் தண்ணமாட்டாத சோம்பர், நோயால் ஈவிபு 

அழிக்சார் - பிணியினால் நலிர்சழிககவர், நாட்டு அறைபோய ரைஈ 

தார் - சமது நாடுவிட்டுப்போய்த் சளர்ந்தவா், (என்று சொல்லப்படு 

இற இவ்வைவருடைய) மெலிவு ஒழிய - சளர்சடி நீங்கும்படி, இன் 

னவர் அம் என்னார் ஆய - இன்னாரரவரென்று ஆராபாமல், ஈத்த - 

கொடுத்ச, ஒரு துற்று - ஒழு கவளவுணவு. (கொடுக்தஙரை அடு ௪ 

பிறவியில்) மதிச்து- கணிசது, மன்னவர் ஆ செய்யும் - அரசராக 

செயயும், ௪ - று, 

க-ரை. வலியழிச்சார் முதலிய வைவருக்கும் ஒருதுற்றுணு/ 

கொடுத்தவர் அவ்வறப்பயனால் ௮ச.ரா.ப்ப் பிறப்பார் என்பதாம். 

வி-ரை, வலி - சரீரபலம். மூ£த்சார்-வயது மூ இர்ந்சவர். உடன் 

இருக்சார் - உழமைச்துண்ண சாட்டாக அசக்சர் நலிபு - செய்து 

என்னும் வாய்பாட்டு வினையெச்சம், அறைபோதல் - ஒடிப்போதல். 

இன்னவர் ஆம் என்னாராய் - உற்றார் அயலாென்று ஆராயாமல். 

ஒருதுற்று - சிறிதுணவு எனினுமாம். ஒருதுற்றுக் கொடுத்தவர்க்கே 

இகஙனம் ௮சசராகப்பிறச் சல் பபனெனின், விசேடமாக ௮ன்னசா
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னம் செய்பவர் குண்டாடுற பயன் இவ்வளவென்று மஇத் தூரைத்ச 

லியையாசென்றவாளுயிற்று, (61௩) 

கலங்காமை காத்தல் கருப்பஞ் சிகைர் தா 
லிலங்காமை பேரற த்தா லிற் றம் விலங்காமைக் 
கோடல் குழவி மருந்து வெருட்டாமை 

காடி. னறம்பெருமை நாட்டு, 

புரை. சருப்பம் - வயிற்றட் சருவானது, சலங்காமை - அழி 

யாமல், காச்தல்-காச்தலும், (கருப்டம்) சிசைக்தால்- கருப்பம் சிதை 

சாரல், இலங்காமை - (பிறர்க்கு) வெளிப்படரமல், பேர் அ௱ச்கால் 

ஈற்றம் - மறைபப்பெயர்ச் து வாங்குதலும், குழவி-குழவியை, விலங் 

காமை கோடல்-இடைவிலங்காமற் செய்து கொள்ளுகலும், மருக்கு- 

(குழவிபிஈந்து கோய்கொண்டால் அதற்கு) மருந்தும், வெருட்டா 
௦ - (அ௮க்குழவியை) அச்சுறுத்சாமையும், (ஆகிய இவ்வைக் இனை 

Wo) நாடின் - ராயின், பெருரை அறம் - பெரிய ௮அறமென்ற, 

காட்டு - நிலைபெறுச்துவாயாக, ௭ - று. 

௧க-ரை. சருப்பம் கலங்காமை காச்சல் முதலிய ஐந்தும் போற 

மாக ராட்வொயாக என்பதாம். 

வி-ரை, கலங்காமை இலங்காமை விலங்காமை என்பன ot Gt 
மறை வினையெச்சங்கள், இவற்றள் ஆமை மூன்றும் வினையெச்ச 

விகுதிகள். வெருட்டாமை - ௪ இிர்மறைத் சொழிற்பெயர். இலங்கு 
சல் - பிறர்க்குப் புலட்படுசல், ஈற்றம் - ஈன்றல், விலங்காமை - வில. 

காமை. வெருட்டாமை யென்பதற்குப் பகுஇ வெருட்டு, இது பிற 

வினைப்பகு தி; சன் வினைப்பகு தி வெருள். அறம் பெருமையயென்பன 

மூன்பின்னாசமாற்றிப் பொருள் கொள்ளப்பட்டன. (௪௪) 

சூலாமை ரூலிற் படுந்துன்ப மீன்றபி- 
னலாமை 'யேத்றால் வளர்ப்பருமை--சால்பவை
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வல்லாமை வாய்ப்ப விபவ ருண்ணாமை 

கொல்லாமை ஈன்றுற் கொழித்து. 

ப-ரை. சூலாமை (தூன்பம்) - சூஸ்கொள்ளாமையால் வரு$ 
அன்பமும், சூலின்படும் துன்பம்- சூலினாலண்டாகுக் துன்பமும், 

ஈன்ற பின் ஏலாமை - குழவியைப் பெற்றபின்பு அதனை யேற்றுக் 

கொள்ளாமை, ஏற்றால் வளர்ப்பு அருமை - ஏற்றுக்கொண்டால் 

அதனை வளர்த்சலருமை, சால்பவை வல்லாமை - (வளர்த் சபிள்ளை) 

சால்புகுணங்களை மாட்டாமையும், (நய இவ்வைந் இனையும்,) வாய் 

ப்ப அறிபவர் . வாய்ப்ப உணர்வோர், சொழிது- ஆராய்ந் து, கொல் 

லாமை - ஒருயிரைக் மொல்லாறையும், உண்ணாமை - (அதன் சசை 

யை) உண்ணாமையும், நன்று-நன்மையாம், எ-று. 

௧க-ரை. சூல்கொள்ளாமையால் வருந்துன்பமு சலியவைக் இணை 
யும் நன்குணர்ந்த பெரியோர், ஒருயிரைச் கொல்லாமையும் அதன் 

சீசையை யுண்ணாமையும் ஈன்றென்பதாம். 

வி-சை, சூலாமை - சூல் என்னும் பெயரடியாகப்பிறந்ச ௪ .இர் 

மறைச் தொழிற்பெயர், சூலல்-சருக்கொள்ளல், வளர்ப்பு-சொழில் 

பெபர். சால்பு - நிறைகுணம், வாய்ப்பவறிதல் - நன்குணர்தல், கொ 
ழித் சல் - ஆராய்தல். சொல்லாமை - கொலைசெய்யானை ௦, உண்ணாத 

மை - ஊனுண்ணாமை, கொல்லாமை உண்ணாமை யென்பன எஜர் 

மறத் தொழிற்பெயர்கள். ஆல் - ஆசை, (எடு) 

சிக்கர் சதடர் இதலைப்போல் வாயுடையார் 
தக்கர் துருகாமர் தூக்குங்காற்.-றறாக்க 
வருகேோப்கள் முன்னாளிழ் மிர்த்தாபே யின்னா 
ளொருகோயு மின்றிவாழ் வார். 

பஃரை, இக்கர் - தலைகோயுடையாரையும், சிதடர் - பித்துடை 

யாரையும், சிதலைப்போல் வாய் உடையார் - வரய்ப்புற்றுடையாரை
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யும், துக்சர் - கயகோய் கொண்டாரையும், தருமர் - மூலகோப் 

கொண்டாரையும்) தூக்குஙசால் - youu Gg, தொச்க - கூடி 

வருத்தகின்று, அரு நோய்சள் - தீர்த்சர்கரிய கோய்களை, மூன்கா 

ளில் - முற்காலச் தில், தீர்சீ சாரே - தீர்த்சவரே, இர்காள் - இக்கா 

லச்.இல், ஒருகோயும் இன்றி வாழ்வார் - ஒருபிணியுமில்லாமல் ௪௧ 

மரய் வாழக் இருப்பவர், எ-று. 

க-ரை. தலைகோயுடையார் முதலிய ஐவரையும் அவர்படு£ தன் 

பங்களினின்று முற்காலச். இல் ஒழித்தவரே இக்காலத்தில் ஒரு 

கோயுமில்லாமல் வாழ்* இருப்பவர் என்பசாம். 

விரை. செல் - கறையான், அது இங்கு அது உறையும் புற் 

றைக் குறித்தது, துக்கம் - சயநோய் (க்ஷ்யரோகம்). தூருகாமம் - 

மூலவியாதி. கோய் - துன்பம். மூன்னாள் இநகாள் என்றது முற 
பிறப்பையும் டுப்பிறப்பையும். (ara) 

பக்நம் படாமை யொருலர்க்குப் பாடேற்றல் 

தக்கம் படாமை தவமல்லாத்-- தக்கா 

ரிழியினர்க்கே யானும் ப௫த்சார்க ணில் 

ஃழிசினப் காதல் கடன். 

ப-ரை. ஒருவர்க்கு பக்கம் படாமை - எல்லாவுயிர்க்கும் ஒச்ச 

லும், பாடு ஏற்றல் - படுந்துன்பமாற்று தலும், சக்கம் படாமை - ஒரு 

பொருளினிட ச்தும் பற்றுப்படாமையும் ஆகிய இம்மூன் ழம், தவம் - 

சவத்தார்க்குரிய குணங்களாம்; தவம் அல்லா-சவஞ்செய்சலில்லாத, 

தக்கார்-சகுஇயாயெ இல்வாழ்வார்ச்கு, இழி இனர்க்கேயானு /-டஇழி 
குலச்சார்க்கேயாயினும், பசித்சார்கண் ஈசல்-ப௫த்சவர்க்கு உணவு 

கொடுத்தலும், கழிசினம் காத்தல் : மிகுசோபச்சைச் 505 F One, 

சட்ன் - குணங்களாம், ௭ - று.
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5-09, ugjurs Jaereno wp sSu epor yi gmargsgat 

கும், பசித் தவர்ம்குணவு கொடுச்சலும் மிகுகோவச்சைக்காத்தலும் 

JUNO SF SMEG 0 FG இியாகிய குணஙக ளெொன்பசாம், 

வி-ஷா. பச்சம்படாமை-ஒருபக்ஷ்த் திற சாயாமை, இது நடுவு 

1/லைமை யெனப்படும். சக்கம்டடாமை-ஒரு பொருளினும் பற்றின் றி 

ர தீ,சல். இழியினர் - இபிவாடிய இனரரார். இனம் - குலம். அயி 
றும் எனற்பாலது ௮னும் எனச் தொகுத்தலாயிற்று. பரச சார்கண் 

ஈன்பதில் கண் என்னும் ஏழனுருபு கான்ஈனுருபின் பொருளில் வ 

சது, (௭௭) 

[ண்பட்டார் போழ்றுவா ரில்லாதார் ே! [ரு பிரார் 

கண்கண்பட   சண்கெட்டார் காலிரண்டு மில்லாகா 

டாழ்ந்து நெ௫ிழ்ந்தவர்ர் சர் நார் கடையே 

OUT pig கழிவார் wh pb GB. 

ப-ு. புண்பட்டார்கண் - போரின்௧கண்ணே புகு து புண்பட் 

டவரிடச் தும், போற்றுவார் இல்லாதார்சகண் - பாதுகாக்கும் களைக 

ணில்லாதவரிட சதம், போகு உயிரார்கண் - உயிர்போகுக சன்மை 

யையுடையவரிடத்தம், கணகெட்டார்கண்-ருருடரிடத்தும், கால் 

இரண்டும் இல்லாதார்கண்-இரண்டு சால்களுமில்லாசவராகிய மூட 

வரிடச்தும், சண்பட்டு - கண்ணோடி, அழ்ந்த நெடுழ்க் து-மனமிகு இ 

யாய் கெடுழ்ந்து, அவர்க்கு - (புண்பட்டார் முதலிய) அவ்வைவருக் 

மூம், ஈதர் - அவர் வேண்டுவனகாக௫யெ உணவு மு£தலியவர்றைக் 
கொடுத்தவர், சடைபோக மஒழ்ந்து வாழ்ந்து கழிவார் - இடையூறு 

பட்டொழியாமல் கடைபோக மகிழ்ந்து வாழ்ந்து கழிவார், எ - று. 

க-றை, புண்பட்டவர் முதலிய ஐவர்க்கும் மனமிரங்கி அவர் 

வேண்டுவன கொடுச்தாசரித் சவர், நெடுங்காலம் இடையூறின்றி மக 

pig வாழ்ந்து சழிவார் என்பதாம்,
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வி-ழை. புண்பட்டார் - போர்முசத்இிற் சென்று காயம்பட்ட 

வார், போற்றுதல்-பாதுசாத்சல். களைகண்-.த தரவு, புகல், சண்கெட் 

டார் - கட்பார்வை யழிரஈவர் எனினுமாம். வேண்வென - உணவு 

மூ,சலியலை. இடையூறு - சடை, துன்பம். கடைபோகவாழ்சல் - 
மேடிவுபோக வாழ்தல், சழிதல் - உடம்பைவிட்டு நீஙகுதல். (௪௮) 

பஞ்சப் பொழுது பாத்நுண்பான் காவாதா 

னஞ்சா ஐுடைபடையுட் Gr ரந்தெறிவா--னெஞ்சாதே 

யுண்பதுமு னீவான் மூழவி பலிகொடுப்பா 

னெண்பதின் மேலும்வாமழ் வான், 

ப-ரை, பஞ்சப்பொழுது - சிறுவிலைச்காலத் இல், பாத்து உண் 

பான் - பலர்க்கும் படர்ந்து பின்பு சானுண்பவன், காவாசான்-தன் 

னி... ச்தள்ள பொருளைச் காவாது பிறருச்சே யுசவுவோன், உடை 

படையுள்-உடைந்த தன் படையினுள்ளே, அஞ்சாது போது-௮் 

சாமற் புகுந்து, எமிவான் - (பகைவர் படையை)எறிஈ து (சன்படை 

பை உய்யக9கொள்பஉன்)), எஞ்சாதே - ஒருகாளூமொழியாமல், உண் 

பது - கரனுண்பதை, முன் - முன்னே, ஈவான் - பீதர்க்குக் கொடு 

ச்துப் பின்னுண்பவன், குழவி பலீகொடுப்பான் - பசிச்த குழவிகளு 

க்கு சோறளிப்பவன், (ஆ௫.ப இவ்வைவரும்) எண்ப தின் மேலும் - 

எண்பது வயசுச்கு மேலும், வாழ்வான் - சுகமாக உயிர் வாழ்ந் இருப் 
பான், ஏ- நு, 

க-ு/ர. பஞ்ரச்சாலச்தில் பலர்க்கும் பகிர்ந்து பின்பு தானுண் 

பங்ன் முருலிய ஐவரும் எண்பது வயதுக்குமேலும் சுகமாக உயிர் 
வாழ்ந் இருப்பார் என்பதாம், 

வி-ரை. பஞ்சம் - சறுவிலைச்சாலம், பகுத்து எனற்பாலது 

பாச்து என மரூஉவாயிற்று. அஞ்சாது போந்து எனவியையும், பஞ் 

சீப்பொழுது என்பசனீற்றில் ஏழனுருபு சொக்கது. குழவிபலி-நான்
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கரம் வேற்றுமைச் தொகைஙிலைச்தொடர். பலி - சோறு, வாழ்வான் 

என்ற குறிப்பால் எண்பது வசைச் குறிச்சு த. வேண்டப்படுவன 

வாகிய இசையெச்சங்கள் வருவிச் துரைச்சப்பட்டன. பாத்துண் 

டல் எல்லாச்காலத்தும் போறமேயாயினும் சறுவிலைச் காலச் தில் 

அதி செய்தல் மிகச்சிறந்த காட்டுமென்பது தோன்ற பஞ்சப்பொ 

முது பாச்துண்பான்' என்றும், அச்சிறப்பு நோக்கியே ஆன் முன் 

Orgs gb கூறினர். * (௭௯) 

வரைவில்லாப் பெண்வையார toon Bar ips Gm opt 

புரையில்லார் ஈள்ளார்போர் வேந்தன் வரையபோற் 

கமிற்களி௮ விட்டுழிச் செல்லார் வழதீசார்,_. 

கொடிம்புலி கொட்டும் வழி, ர > 
க் 

ப-ரை. வரைவு இல்லா-வீலாகபில்ஸூச், இண் - (பொதுப்) 

பெண்டிரை, வையார் - (சமஃகு நடக தமது வீட்டில்) 

வைச் தச்கொள்ளார்; மன்-கிகைபெர் $-ஷுூதலையுடைய, புற்.ற- 

புற்றின்மேல், ஏரூர் - ஏறமாட்டார்ுை ல்லார்-சமச்சொப்பில் 

லாசாரை, நஈள்ளார் - நட்புக்கொவ்ளார் கபார் வேந்தன் - போர்தி 

சொழிலில் வல்ல ௮ரசன 2, வஷபே - (உருவத்தால்) மலைபோ 

ன்ற, கடுங்களிது - கடூங்களிஆூவிட்டுழி - விபெட்டவிடச்து, செல் 

லார் - ௮தனெ இரே போக அ டசாடுப்புவீட கொடிய புலிகள், கொட் 

கும் - சுழலாரின்ற, வ f SS Gayle, வழஙகார்-நடவார் (௮.றி 

வுடையார்), ௪.௩ று, 

க-ரை. அறிவுடையார் பொதுப்பெண்டிர் விழைவு முசலியவற் 

றைச் செய்யார் என்பதாம். 

வி-ரை. வரைவு-வசைசல், சொழிற்பெயர்; இது மணஞ் செய் 

தல் என்னும் பொருளது, வசைவில்லாப்பெண் என் றசனால் பொதுப் 

பெண் என்பது விளங்கிற்று, இவர் ஒரு௨சையே மணம்புரிக் துசொ
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ள்ளாது பலர்க்கும் போசமாதசா யிருச்சலால் இவர்க்குப் பொதுப் 

பெண்டிர் என்னு மிப்பெயர் வழங்கலாயிற்று, மன் நை என்பதற்கு 
மிகுயொச கைந்ச எனினுமாம். மிகுதியாக கைசலாவது பழைய 

சாய்தி தலைமழுக்கி யிருத்தல், புரை - ஒப்பு. இல்லார் - இல்லாரை 

Quer பொருள்படலால் இரண்டனுருபு தொச்க து, வரைபோல் 

என்ற வுவமையால் உருவப்பெருமையும் சருரிற முதலியனவுங் 

கொள்க. கடை - கொலைத்தொழில் வன்மை. விட்டவுழி விட்டுழி 
பெனச் தொகுத்தல் பெற்றது. சொட்சல் - சுழலல், கொடும்புலி 

கொட்கும் என்னும் அடையால் வழி காட்டுவழி யென்பது பெறப் 
பட்டது. வையார் முசலியவற்றிற்கு வினைமுசலாயெ அறிவுடையார் 

என்பது வருவிக்கப்பட்டது. (௮0) 

தீஃகா வழிகெடா தாகுர் நகாதவ 

(HOE osu sr யொல்குவர-- தக்க 

வி ச. தின னாகும் பழிடிம் Lf Bp 

மனத்தினு ஸரு ஐ. 
ப-ை. சச்சார் - தகுதியுடையாரது, வழி - சந்ததி, செடாது 

அகும் - என்றும் களராது விருச்தி யடைவசாகும் ) சகா,சவர் - 

தகுதியற்றவர், உக்ச வழியராய் - அழிர்த வழியை யுடையவராய், 

ஒல்குவர் - சளர்வார்; பழியும் புகழும் - (ஒருவனுச் குளவாகும்) 

பழியும் புகழும், சக்ச இனச் தினான் ஆகும் - அவன்சேர்க்த இனச் 

Ae லுளவாகும்) மதி - அறிவானது, மனச் இனான் ஆகும் - (ஒருவ 

னது) மனத்தினளவே யுண்டாகும், எ-று. 

கரை, தகுதியுடையார் சந்ததி யென்றங் குன்றா ௪ எழில் 
பெற்று விளங்கும்; சகுதி யில்லாதார் சந்சு தி குன்றிச் குறையும்; 

ஒருவனுக்குப் பழியும் புகழும் அவன் சேர்ந்த இனச் தின லுளவா 

கும்; அறிவானது ௮வனது மனச் இனளவே யுண்டாகும் என்பதாம்,
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ஈர-௨ர. சச்சார் - ஈருஇியடையார் (மடவுரிலைமை யுடையவர்). 

சசாசவர் அஃ இன்லாதவர். இவ்விருவர்க்கும் எச்ச முண்மையும் 

இன்மையும் குறிசளாதலால், 'சக்கரர் வழிகடா சாகும் சகா,சவர், 

உக்க வழியரா யொல்ருவர்' என்றார். சகசார் சகவில ரென்ப சவர 

லா, எச்சச்சாற் சானாப் படிம” என்பது இருக்காள் எல்லார்க்கும் 

அறிவு அவரவர் மனத் அளதாயினும் அது அவாவர் சேர்ர்ச டுனச் 
சிளவாகவே விளஙகும் என்பது தோன்றும்வண்ணம், 4 சக்க வின 

தீதினா னாகும் பழியும் புசழும்' என்றார். “மன ச்சானா மா்சர்ச் குண 

ர்ச்சி மின ச் சானா, இன்னா னெனப்படுஞ் சொல்'' என்பது இருக் 

ருள். சக்க வினச்தினனாகும் பழியும் புகழும் என்றாமாயினும் 
தீயினச்தாற் பழியும் ஈல்லினச்சாற் புகழும் உளவாமெனக்கொரல்் ௧, 

EP gona தானிரங்கான் மைவாரா நர்ரா 

ணிரழ்ந்தலை யின்பு ரனில்லார்--மொழிர் கவை 

மென்மபொதியா இண்ணெரிய்ர் Gag sexx விண்ணோேசா 

லின்மெ புரியா Cw Fa! * படும், 

ப-3ர. (ஒருவன்) ஈழி? சவை - இரச்ச பொருட்ரு, சான் இச 

ங்சான்.சானிபா சாசவனு, கைவாரா-தனக்குச் கைவராசவற்றை, 

நசசான் - விநம்பி வரக்காதவனுட், இச£முசவை - பெரியோரா 

விகழப்பட்டவர்றை, இன்பு௱ன் - விரும்பாதவனும், இல்லார் - 

பொருளிலலாதவர், மொழிசசவை - இரந்து வேண்டிச்கொண்டவ 

நிறை, மெள் மொழியால் - இன்சொல்லோடு, உள் மதஇழ்ந்து- மன 

மகிழந்து, எவான் - கொடுப்பவனும், ஏல் - ஆயின், (அவன்) விண் 

ஷோல் - ரோவர்/ள£ல், டன் மொழியால் - இன்சொர்களால், ஏச 

தீப்படம் - தூ இக்சப்படிவொான், எ-று, 

கஃ-ரை, ஒருவன் இரவலர் விரும்பின பொருள்களை இன்சொல் 

லோூ வழங துதல் முசீலிய ௩ற்ெபெயல்பளை யுடையஞபின், ஐவன்



18 சிறுபஞ்சமுலம் 

சேவர்களால் இன்சொற்களைச்கொண்டு து.இக்கப்படுவான் என்ப 

தாம். 

வி-ரை. கழிந்தவை - நிகமுசவை, டுரங்கல் - அறு சபித்சல், 

கைவாசா- கைஉூடாதவை, நரால் - விரும்பல், இது ஈத்சல் என 

வம் வழர்கும். இசழ்ந்கவை - பழிக்சப்பட்டவை, ௮வை இஈசெயல் 

கள், இன்புறல் - விுமபல். பில்லார் - ஒரு பொருளு மில்லாத 
வறியா மொழிஈகவை - வேட்டவை Gino d omy - vel doris), 

ஏல் எனின என்பசன் மரூ௨, விண்ணோர் - சுவர்ச்ச லோகத்தை 

ய்டமாசவுடையஉர், இது இடச தான் வ௩2பெயர், (௮௨) 

காடுபோர் கட்டினிய வில்லம் பிறர்பொரு 

சளோடுபோம் மரம் பிற௩ததா.-பூ03போய்க் 

கோ ததின்னு சொஃ்லானாப்ம&் கொஃ்லானேம் பல்லவ 

சோ.த்தின லென்ன ருறை, 

ப-ரை, (ஒருவன்) கட்கு இனிய - கண்ணுச்்சணிய, இல்லம் - 
பிறருடைய இல்லத), சாடியபால் - சாடுபோலக்கொண்டு லீரு 

ம்பாமல், பிறர் பொருள் - பிரர்பொருளை, ஓடுபோல் - ஒடுபோல 4 

கொண்டு விரும்பாமல், தர.ரம் உ பிரன மனையாளை, பிற௩த தாய - 

சான் பிறச்சற் இடெமாயிரு$ச சாயாகச்சொண்டு விரும்பாது, ஊடு 

போய் - பிறரிடத்தே சென்று, கோத்து - தொடுத்து, இன்னா 

சொல்லானாய்-பழிமொழிகளைஈ சொல்லாசவனாய். சொல்லானேல் - 

ஒருயிரையுல் கொல்லாதவனாயின், (அவனுக்கு) பல்லகர் - பெரியார் 

பலரும் கூறிய, ஓ.ச்.இனால் - நூல்களால், என்ன குறை - என்ன 

குறையுண்டு, எ-று, 

க-ரை. ஒருவன் பிறா து அழயெ இல்லச்சைச் கரடுபோலவம், 
பிறர்பொருளை தடுபோலவும்) பரன் மளையாளைசீ தீன் சாயாசவு 

சரூதி SO ture, bpm uv பழிச் தனையரமல், ஒரூபிரையுஈ Des
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ல்லா தஇிருப்பானாயீன், அவனுக்குப் பெரியோர் சொல்லிப நூல்க 

ளால் என்ன குறை.புண்டு என்பசாம். 

வி-ரை. சாடுபோல் என்றசனானே கரசலும் விரும்பாமையும் 

பெறப்பட்டன. பிறர்பொருள் ,நிபோல் எனறசற்கும், சாரம பற 

௩௪ச,சாய் என்பசுற்கும டவ்வாறேயுசைததுக்சகொளக, பிரர் என்பது 

இல்லச இர்கும் தராச்நிறகும் கூட்டி யுபைஈகப்பட்ட ஐ. கோச ல்- 

கற்பிஉசல் (கோவை செய்சல்) பல பெரியோர்சொன்ன நூல்களிற் 

பொதி திரப்பது வேசசாரமேபாசலால் வற்றை! தது என்று. 

சீறு - வேசம். என்னகுறை யென்ற அ:நுல்களால் அவனைக் 

குறைகூறச் கெடந்ச சொன்றுமில்லை Quer my. (௮௩) 

Cat pron காட்டிக் கறவார் கறர் தபால் 

பாற்பட்டா ௬ண்ணார் பழிபாவம்--பாம்பட்டா 

ேற்றவா இன்புற்று வாழ்வன விடழியம் 

கூற்றுவப்பச செய்யார் கொணர்கந்று, 

ப-ரை. பார்பட்டார் - ஈன்னெறியின்பாற்பட்டவா், சோல் 

கன்று காட்டி. - சோலார்செய்ச கன்மினைக்சாட்டி, கறவார் - பசு 

வைச் கறவார்); பாற்பட்டார் - ஈன்னெறிப்பட்டவர், கற5தபால் - 

அவ்வாறு சகறந்சபாலை, உண்ணார் - பருகார்) பழி பாவம் 5 பழியை 

யும பாவத்தையும்) பசதவல்டி - சம்ோே லேற்றுக்கொண்டு, அவா 

வா.து-விரும்பாமல்) இன்புற்று - சம் கிமாகளோடு இனபுற்று, வாழ் 

வன-வாழ்வனவா௫ய உயிர்களை, ஈடு அழிய-(அவர்றின்) பெருமை 

குன்ற, கொணர்க்து-கொண்டெந்து, கூற்று உவப்ப செய்யார்-கூற்று 

வன் விரும்பக் கொலைசெய்யார், ௭ - My 

&-ரை, நன்னெறிப்பட்டவர் கோற்கன்று காட்டிப் பசுவின் 

பாலைக் கறத்தல் முதலிய தீசசெயல்களைச செய்யார் என்பதாம்,
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ஸி-௩ர சோற்கனஈ காட்டலாவது டஇுற;நறபோன கன்ரின 

சோலைய ப்ரீ 9 FBT Lot றைகம்காலைப் பொதநது அதனை உயீரக் 

கன்றுபோப் ௮௧௮ சரடப் பசுவு£குக் சாட்ிில், பாற்பட்டார் 

என்பது ஈறவார் என்பசேறிக கூட்டி யுரைக்கப்பட்டது. பழிபா 

வ௦- உமரைத்சசொகாஈக அவாவாது எனறபால வ அவாது எனத 

சொகுததலாயிற் ற. இரஎ்புற்று வாழ். தல் - மனமூழ்நது வாழ்தல், 

சொயதல் - கொலைசெயதல், இத கூறறுஉப்ப என மேல்வருகலாற 

பெறப்பட்டு, (ar) 

கையெ [டு ம திரம் BL TT 5H வாரம் 

பகைபொூ பாடடரையென் றை sg »>—O 61m BOUTS 
a fo ° ச 

ஈறத்தோ மிரு) ழி வேண்டா புறதுநாறுள் 

யாரதா ரறிரரவ ராப்ாது, 

ப-ஜா ௩ையொடு-இரிப்புடன், மந்திரம் - செவிசசொல்லு ட 

ஈட்டார்சகு - தம ஈறாபொருட்டு, வாரம் - பக்ஷ்பாசம. பேசுக 

லுடி பமையொடு - பலரோ௫ பகை கொள்ளுசலடனே, பாட்டு 

௨ரை - பாட்டுகுப் பொருள் சொல்லுஈலும, என்ற - எ சழ சொல் 

லப்பட்ட, ஐ௩தம் - இல்வைநதும், சொகைபொாடு - கூட்டத்? சாடு, 

மூதசோர் - பெறியோர், இருக அழி இருக்கு.மிட௪ இல, வேண 

டார் -யயளிரும்பார் அறிவுடையோர், (இச நீதியை) ஆயது 

அறிஈசவர் - நூரயநசறிநசவர், முது நாலுள் - பழைய தூல்க௦ரில, 

யாததார் - கட்டிரைத்து வைத்தார், எ-று. 

க-1ர பெர்யோர் கூடியிருக்கு மிடச் இல், ஈகைமூ தலிய ஐ5 

தினையும் அறிவுடையோர் செய்யா பெொன்பசாம், 

வி-ரை, நகை - சொழிற்பெயர், பருதிஈகு, விகுதி ஐ, மந்து 

ரம் - இரகசியம், ௮ இரரகுா செவிச் சொல்லின் மேலசாயிற், 

வாரம் - ௮ன்பு, ௮3) டுடருப் பர்ஷபாசச்சைக் குறிச்சத. பகை -
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பளவுபடல் (ப வறுபடல்); இசற்ளுப் பகு.தி-பக, 2-Oan J od wut 

பகு 2, இகனை விமராகமென்பர் வடநூலார் உரை- உபை ர சல், 

என்றா ஈறும் என்றைக்றும் என் தொகுத்தல் பெரிற, மரக 
் rot . * த ( கொகுசல், இதுவும் சொழிற்பெயர், பததி- தொகு, விரு ௧/-ர. 

மூசி தொர்வயமானும் அறிவாணு மூ.இர்கதவர் இரு௩ ஆழி இரநத 
} ட ம் . * உ, . 

os பென்பசன் ஜொகுச்தல் விகாரம்; ௨; 3)_ம. யாதவ் 2 

பொதி: அவைத்சல்; *செவிச செொல்லுஞ் சொர்-தநசையு மலி தெர 

மகல்.ஆன்ற பெரியா ரகத்து? என்னு இருக குறளே யிகற்குதாமனா 

மாகக் கொள்ளலாம். (௮1) 

ENUM 11 Ol oy Tha னினி ப வாம், இய 

செய்ரா வரையை யரிவானே--டுஷப்த 
£ ‘ ர் © ௮ 

ant au) us Tau a டெனவுரைப்பார் வாடும் 

டறிவெறியார் தக்மாரே நாம். (௮௭) 

Bet ere ee et eee ee et OOO ene gag HP Ets tae ee weg (2௮ 

ட்ட வட ர ரல் (2 ha) 

Ci ள் (+ ப) 

ரக ரரி 2 

பட்டி ட டட *௨ ௨ ௭௮௮ஓ ஓடஓட படட உட ”.ஒஒ ஙு ௨௩ ௨6௨௫௫9 உட உ 

பெடபமண் ணென்றுரா௮ யததன் 

wove ate **® ag 

வவ தறிபபா னிவையென்னாம் 0. ப்ரை த் 
* ‘ 

ட வ் உ. 75 உட 

Cy dor LL Tgp LOT DO BTS Bile 

0
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[re te அவவ வயம் oe — 

௪4 தமெய்ஞ் ஞானா தரும்சஞ் சமயமே 

வித்நகர் கண்டவ கவொளிட்டாற்--நத்தகத் 

ஈட வீன் வைர்றூ மறிலான் றலையாப 

சி திப்பிற் சிட்டன் சுறு. 

ப-ரை. சத்சம்-வழக்ருநூறும்.ரெயப்ளானம்- சொன் ரூடிபுநாறு 

ம்,கரும்கம் - தபூ நீக நூலும். சமம் - சரயு, விதகுகர் - அ 

லின்மிக்கோர், சண்ட - (2 FUE, @ ரி. விட்டு ALG ry o arc & = 

உட்பட,௮தீகக இவ்வைந்து ம-அகச்சுகைை ால்டுக்லை ந்சணையடடு 

அகம் அறிவான - அடிசசயறிபவன், Fe) ios - அலோசிக்கு 

மிடச தில், றது - சிறப்படைக்து, சலை ஆய சிட்டன் - தேம 

யாய சிட்டனாவான், ௭-2. 

க-ரை. சத்சநால் முதவிய ஐர் மறிந்சவன் சகூமைபெர்ற 

திட்டனென்று சொல்லப் பமிவான் என்பதாம். 

வி-ரை. ஆங்கு- அசை. சட்டன்-மேலானவன். 6 %ev-g% WIN 
A 

(முூசன்மை), அிறத்சல் - மேம்படுசல். சருககம் - கியாயசாத்இரம, 
சமயநூல்-உட்சழயம் புசசசமயஙகளைப் பிர திபாஇக்கு! நூல்கள், 

BIT DWBA |) BIT YW Hl Bowl) 4G to யா ps ளு 

டெண் றுங்கா ப் ராமி 4 யிலை ௮ஃகிட்--மிடண்ணு த 

லிட்டவிவ வைடு un eur னிடையாய 
க டி . ச iN ச் 

Git Cores GD nom owes iGo, 

ப-னைர. சண்ணுகாரல் - ரீனைக்குரிடக் ௪, கண்றம்-ரிணை 

தீதி ற்தர்ய, கணி LP - தனர் ௪3௮1ம். உரபதிே GP) A dared) sae ன், எண் eddy 

nana - அலோ கமபுமிடச் ல, சாக ஐடற்கநமரைத்சல். இவை நறு 

இட்டு - டலைகின்9ி, எரா ணுகல் - எண்ணல், இட்ட-ஏற்படுச்சப் 

பட்...) இவ்லை$ம- 0௦௪ ஐ௦நசொழில் ளையும், அறிவான் «
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அறிம்து செய்யவல்லவன்,இடை ஆய சிட்டன் என்று-இடையாகிய 

சிட்டன் என்று, எண்ணப்படும் - எணணப்படுவொன், எ-று. 

தரை, கணித கால் முசவிய ஐந்தனையும் கற்றுவல்லவன் இ டை 

யாயே சட்டனென்று சொல்லப்பவோனம் என்பதாம். 

வி-ரை. கண்ணாங்கால் எண்ணுங்கால் என்னும் வினயெச்சங் 

கள் எண்ணனாப்படிம். என்றும் விண கொண்டு மூடிர்கஎ. (2) 2760 

கணித, wim CUTTS we, ச5சநமரைத்தல், இலைஈ ற சல், அவற்றை 

பெண்ணுசம் என்றைஈமுசொழில்க எடங்கியிருக்கின்ற எுறுக்கு- 

முசுணிலச் தொழிற்பெயர். இட்ட என்னும் பெயரெச்சம். 85௧7 

என்னும் எண்ணு ப பெயர்கொண்டு முடிநதது, அறுிவான்-வினையா 

லண யும்பெயா. கண்ணல்-ரினை சீதல். (aa) 

Bl oxo on Uns GMT ST EHUUG Pures 

பேணில ஸூப்பபிறர் சேவை-ை-யேணில் 

(oli ரர இய பூ ண்முலைய Tit மேரியைர் இல்லான் 

பருகி LITT DLO பாய். 

புரை. காண் இலன் - காணமில்லாதவண், சகாய்-ராயோடொப் 

பான்; நன்கு ஈள்ளாத ரன் - நன்மையாகப் பிறரொடு நட்புக்கொள் 

ளாதவன்,நாய-நாயோடெ ரப்பான்) பெரியார்பேணிலன்- பெரியாரைப் 

பேணாசவன், நாய் ராயோடொப்பான் ; பிறர் சேவகன்-பிறமிடத் ௪ 

சேவகஞ்செய் தயிர்வாழ்2வான். நாய் - நமாயோடொப்பான்; ஏண் 

இல் - பெருமையில்லாத, பூண் பொருக்திய- அபரணஙகளையுடைய, 

முலையார்-சனங்களையுடையவசாகிய பொதுப்பெண்டிர் வாழ்கின் ௪, 

சேரி - பேரியின்௧ண், சைத்து இஃ்லான்-கைப்பொருளின் மி அவர் 

மீ. ரள்ள ஆசையார் சென்று திரிவோன், பரு ச்.தி பகர்வுழி-பரு த்தி 

விர்குமிடத்திர் போய் ரிற்கின்ற, நாய் - நாயோடொப்பான், ௭-ு.
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AOI. சாண்மில்லாதவன் முதலிய ஐவரும் நாயைஃஷர்ப் 

ரர் என்பதாம், 

வி-ரை. அரும்பெறல் யாம்சையைப் பெற்ற மக்கள் அப்பேற் 

ஐக்ருரய நாணுடைமை முதலிய பெரும்குண மில்வழி அவர் மிகவு ம 

ுமிபிறப்பினரென் றெண்ணப்பவெரசலின் அவரை நோய' என் 

dy sas கூறினார். இழிலீற் கெல்லையாய்* சிறு துரிற்பது நாயெண் 

ல வெளிப்படை, நாணிலன் மூதல்2யாரை ஒருவர்ககொருவர் 

3 நிலி3் இறரசோராக வுய்ச்துணா௩து சொள்க. குலப்பெண்டிருள் 

ப ரின்றுலையா ரருப்பினு மிருக்கலாம்; பொதுப்பெண்டிர் ஒவ்வா 

ரிருக்கலாசா தென்ரற்கு, பொருந்திய பூண்முூலையார்' என்றார். 

வர் பூண் முலையாராயிருத்தல் ஆடவரை மயக்குதற்ென்ச. சேரி- 

மெரு. எண் - மனநிவை யெனினுமாம். (௯௫) 

நாணெளிது பெண்மை ஈகையெளிது நட்டானே 

லேணெளி ப சேவக ளேற்பெய்யார்பபேணெவிது 

கொம்பு மறைக்கு மிடையா யவீயன்ம் 

தம்பு பற்றா £ லரிது, 

ப-ரை, சகொம்பு-வஞ்சிக்கொம்பை, மறைச்கும்-மறைக்கின் m, 
இடையாம்-இடையை புல டயவளே, பெண்மை- (ஒருத்தி) பெண் 

ளு ௦க்குண முடையளாயின், (அவளுக்கு) நாண் எளிது-நாரண௦ ௦்ளிதர 

கும்] ஈட்டானேல்-ஒருவனோேடொருவன் ௩ட்டானாயின், (அவனுக்கு) 

நகை எளிது-மகிழ்*து நகுசலெளிதாகும் ; சேவகனேல் - ஒருவன் 

சேவகளாயின், (அவனுக்கு) ஏண் எளிது-வலிசெலுச்சு லெளிதாகும்) 

பெரியார்-குணத்தாற் பெரியாயின், (அகர்க்கு) பேண் எளிது-பிற 

ரைட் பேணு லெளிதாகும்) அளியன்மீது-(யாவரிடத் தும், அருளு 

டையான் மேல், அம்பு பறத்தல் - பிறரெய்யும் ம்பு விவரந்து செல் 

இதல், அரிது - அரிசாகும், எ-று.
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௧-4, பெண் குணமூடையாள் முசலாயினாசாயெ ரால்வரி. ௪ 

தில் காண் முதலியவை யுளவாக வெளிசாகும்; யாவரிடச தும் 1 

ஞூடையான்மேல், பிறசெய்யும் அம்பு விபைந்து செல்லுசல ரி 

S145 மென்பதாம், 

வி-ரை. கொம்புமறைஃ%கு மிடையாய் என்றது மக முன் 

னிலை (விளி), சொம்பு - பூங்கொம்பு எணினுமமையு /. நாண்ஃ5ர று 
டைமை. பெண்மை - பெண்மைக்குரிய குணங்கள்) அவை: நாணா ட, 

மடம், அசசம், பயிர்ப்பு என்பனவாம். நட்டல் -நட்புக்கோடல் (௪0 

௫௪ சல்).சாண் பேண் - முசனிலைச் சொழிற்பெயர்கள். சேவச£- 

வீரன், ஏண் - வலி. அளி- யாவர்மீதும் ஒழுசன்மைத்தாய ௨௫ 

ஞூடைமை) இதுவாயிலாக அன்ன தானம் முதலியவை ரிகழுமா. 

லான் எகையாளனை (அளியன் ' என்றார். பறத்தல்-விரைநதுசோல், 

இன்சொலா னாகுங் சளைேமை யியல்பில்லா 

வன்சொல்லி னாகும் பகைமைமன்--மென்சொல்வி 

ஜனோய்வில்லா வாரருளா மவ்வரு ணன்மனச்தகான் 

வீவில்லா வீடாய் விடும், 

ப-ர. இன்சொலான் - (ஒருவன் சொல்லும்) இன்சொல்லி 

னால், இளைமை - உறவாக் தன்மை, ஆகும் - உளதாகும்) இயல்பு இல 
லா - நர்குணமில்லாத, வன்சொல்லீன் - வன்சொல்லினால், பை 

௮ ௦- பசைகள், ஆகும்-உளவாகும்; மன்-மிகு இியாகிய, மென்சொல் 

லின்-மென்செரல்லீனால், ஓய்வு இல்லா-களர்வில்லாச, ஆர் அருள் - 

அரிய அருளானது, ௮ம் - உண்டாகும்) ௮ அருள்-௮௫௪ு அருளின 

லாகிய, நல் மனச்தால்-(ஒருவன த)ல்லமனச் இனால், வீவு இல்லா- 

அழிவில்லாத, வீடு ஆய்விடும் - வீடு உண்டாய்விடும், எ - மூ, 

க-ரை. இன்சொல் முதலியவற்றால் உறவு முதலியவை யுளவா 

மென்பதாம்,
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சொல். வன் 

சொல் - பசையாகிய அழிவைச் சருஞ்சொல். இயல்பு-குணம்) அது 

0 ஐரு ஈர்குணத்துச்காமிற்று, இணோமை பகைமை யென்பன அவற் 

றையுடையார் மேலனவாசலால் பண்பாகுபெயர்கள, மன் - அசை 

வீ-ரை. இன்சொல்-உறவாகிய உறு தியைச் தரு 

1 நிலை யெனினுமாம். அருள்பெற லரும்பேறாசலால் அதனை 4 ஜாருள்' 

எனறார். வீவு - அழிவு; இறு சொழிபெயர், வீடூ-முச் இ. ஆய்விடிம் 
என்பதல் விடும் துணிவுப்பொருண்மை விரு 3. (௬௭) 

. அ ச . க . ச 

தக்க தளையான் றவஞ்ெல்வ னூண்மறுத்த 

ற்க்கது கற்புடை யாள்வனப்புத்--தக்க 

கழுற்றண்ணென் ரோளா ளறிவில ளா.பி 

னிழற்கண் முயிரய் விம். 

ப-ரை. இளையான் - இளையவன். சவம் - (துறந்து) சலஞ்செய் 

சல், சக்கது - சகுதியுடைத து; செல்வன் - செல்வமுடையோன், 

"மாண் மறத்தல் - உணவு வெறுத்து விரதவசாக்சல், தக்கத-தகு இ 

யுடைச்க) கற்பு உடையாள் - கர்புடையவளது, வனப்பு - அழகா 

ன ௪, தக்கது-தகுதியுடைத்து; அழல்-செருப்பு, சண் என்- சண்ணி 

சென்று சகொல்லுதற்குரிய, தோளாள் - தோள் ளையுடையவளாகயெ 

ஒருவன் மனைவியானவள், அறிவு இலள் ஆயின்-அறிவற்றவளாயின், 

ரிழல்கண் - நிழலீனிடத்து, முயிறு அம்விடும்-முயிர்றோடொக்கும், 
or = 2. 

&-or. Qerwrer cpsSCurt தவஞ்செய்கல் மு.தலியவை 

சகு. தியுடையன; ஒருவன் மனையாள் அறிவின் றி யொழுகுவளாயின் 

அவ்வொழுக்கம் நிழலில் மூயிறிருந்தாற்போலும் என்பசாம், 

வீ-ரா. இளையான்-இளமைப்பருவரூனடயவன். உ ந்றகோய் 

நோன்றல்" முதலிய தொழில்சள் முதமைப்பருவச்இல் செவ்வனே
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கடத்த லியலாதகாகலால், *கஈக இளையான் றவம்” என்ளுர். ஊண்மறு 

தீதல் என்றசனால் உபவாசா இமளென்பது பெறப்பட்டது, *கறிபு 

டையாள் வனப்புதி தக்கது” என் றமையால், கற்பிலாள் வனப்புச் 

சிரு தியற்றது என்பது சானே வெளியாயிற்று. *அழற்நண்ணென் 
ரோளாள்' என்ற ஏ தோளின் சண்மை மிகுஇியைச் குநிக்சு, அறி 

விலள்- அறிவின்றி யொழுகு தலையுடையாள். நிழல்-மமசிழல், மயிறு ~ 

oT UNE யெறும்பு, (௧௮) ed 

பொய்யாற் சுவர்க்கம்வா யானிரயம் 0 ராருள்ளபெய்யா 

மையாம் மடந்தையால் வார்வினி௮-- மெப்யன்ரான் 

EIN BH Hd. DWT BH DI GL கன்னா 

லெத்தவ மாளும் படல், 

ப-ரை. பொய்யால்-பொய்க்நெறி யொழுச்சஜ்தால், சுவர்க்கம் - 

சுவர்க்கமூளசா.௦், வாயால் நிரயம் - மெய்கடெறி யொழுக்கத்தால் 

நிரயமுள சாம், பொருள்செய் ஆம் - பொருள்சேடுசல் இனிசாகும், 

மை ஆர் - கூற்றஈபொருக் இய, மடச்சையால் - மனையாளோடு கூடி, 

வாழ்வு - இல்லின்கண் வாழ்தல், இனிது - இனிசாம், (என்று லர் 
சொல்லுதல்) மெய் ௮ன்று அல்-மெய்யன்ரா சலால், மை சீக நீண்ட- 

மையெழுதச் தகுதியாக நீண்ட, மலர் - குவளைமலர்போன்ற, கண் 

ஜய் - கண்ணையுடையாளே, எத்தவம் - எவ்வகையாகய சவத்சை 

யாயினும், ஆள்பட.ல் உம்-அஆளுதலைச் செய்சலும், தீது அன்று - £த 

ன்று (நன்மையேயாம்), ௭ - று, 

க-ரை. பொய்க்நெறி யொழுச்சத்தாற் சுவாக்கமுண்டு என் 

தில் மூ.சலிய வீண் வார்ச்தை பேசுவாரும் உளர்; ஆயினும், சவஞ் 

செய்தலும்மெய்க்ெறி யொழுச்சமுமே ரிறந்சன லென்பதாம்,
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வி-௨ ர. பொய் - பொயகநெறிபி லொழுகுசல், வாயஉம௰யால் 

என ர்பால ௫ வாய்ரீரிவன மை குறைந்துரின்றத.. செய-முசனில ச 

தொழிற்பெயர். மை - அஞ்சனம், கருமையெனினுமாம். சகுசல் - 

CUT REG Fv, மலர் என வாளா கூறினாபேனும் கண்ணுக்குவமை 

WT FLD LOR AE EGIL SENN குவளைமலசென் றுரையரைஃசப்பட் 

டர, தசன்று என்றமையால் நன்றாம் என்றவாருயிற்று. எத தவமா 

கரம் படல் தீசன்று' என்றமையால் இல்வாழ்வொழித்துச் தவச இன் 

மேற் சேறலே ஈன்றென்பது Og HO mar Sora my. (404 ) 

. . . eo. . உரு 

புல்லறத்தி னன்று மனைவாம்க்கை போற்றுடை.நம ர 

னல்லறதுகா சோடு நடக்சலாநைல்லறத்தார்ம் 

கட்டிட்டுண் டாற்றவாழ்க் தார்கவே யிம்மைபி 

லட்டி.ட்மிண் டாற்றவாம் வார். 

ப-ரை. புல் ஆறத் இன் - புல்லிய துறவறத் தினும். மனைவாழ்க் 

கை - இல்வலாழ்ச்சையான து, நன்று - ஈன்மை பயப்பசாம்; போற்று 

உடைச்தேல் - (இழ்வாழ்க்சைநெறியிற் றவருது ௮சனை) போற்றி 

பொழுகன், ௩ல் அற,ச்சாரோடு நடக்கலாம்-நல்ல துறவற தாசோடு 

வைச்செண்ணப்படலாம்); நல் அறச்சார்க்கு - நல்ல துறவறச்தார் 

சகா, அட்டு - சமைத்து, இட்டு-ப௰ர்ம் இட்டு, உண்டு - (பிறகு) சாமு 

முண்டு, ஆற்ற வாழ்க் சார்களே-மிசவுமினிதாக (முற்பிறப்பில்) வாழ்க 
தவர்களே, இம்மையில் - இப்பிறப்பில், அட்டு இட்டு உண்டு- சைத 

இட்டுண்டு, ஆற்ற வாழ்வார் - மிகு தியாக வாழ்க் இருப்பவர், எ - று, 

க-ரை. துறவறக்சார் மு. சலியோர்ச்குச் ககாசணுயிருச் கலால் 

இல்வாழ்ச்கையே சறந்சசென்பதாம், 

வி-ரை. மனைவாழ்ச்சை ஈன்று என்றகனுலே துறவு து என் 

ug சானே விளஙகெடெச்சவும் புல்லறமென்றல் மிகையாகாத
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7 . . ச ஷி . 
de olen, YFr HI, எண்டு ௭ பு இதொ Db LOM OR RM வவ 

‘ ay 5 ‘ ௪ 

வர ழை, ona Dn uit il Me oded பப துரு து 3 7 Dot oT! பட 

5 டி ௪ ௪ ப _ ரு ச . = ௬ iC ee 

Lee பிலலாழுர்கைமல்கரு ரட்ட உப றிப்ப பஸ்வான் சிறு, “அற 

ear மால் UML Bam» J Toph Paps sage Wr, Cur paid பெறுவ 
9 . . க . . 

மி Fowl 4 “or Ob TT db NR 7, MAT Bowl » ற் ரி, Y th aan be பட Wovar fl 2D 

ரு ச 2 th t, 2 ரி ) =» உர் 

ஒர மி பாடம் முப். வில்வாழ்வா COT eG LIT G Lei) Jor? ம 87 j 

Bod. Aare D erm 5 Soar’ ctor MHD MASS Fro m7 0 செய் 

ய “களான் மனைவார்க்மைம் Amu po எவை our pacoe யி pois 

dr tO rae Sorin FT dost oo F. Ys waG விக்சாதலால HIP 

DD BLM OGD BE BVDV 6 என்றார், (௧௦0) 

வது நன்று 2 பாரை நல்லவர் 

மே௮று நன்றுமே வாதாேோர--ே வாரு 

பேட்டி தலை? 02 பேடி ஆயர்கஇக 

Gurr Oy pa, பூ ஈறஈ து. 

ப-ரை, எவ அஃ(பிரர்ச்கு ஒரு 2பாருளை) Qa r Aig, நன்று 2 

நன்மையாம்; ஈயால O~O ECL M6 1G S -SOMlCwUMs pHAVaT-svCeras y 

2மவாசாரோடு- பொருசாதவசோரமி, மேவ த.-9பொருஈ இயிருப்ப த, 

நன்று - நன்மையாம்) ஓவா அ இடைய மல், கேட்டு - (க 5 6or  sor  & 

குக் காரணமாகிய நூர்பொருளை) கேட்டு, தலை - (அக்கெறியின்) 

கண்ணே. நிற்க - மிற்றலை“செய்க; (ரின்முல் அக்கலை) கேடு இல் - 

அமிவில்லாச, உயர் - உயர்ந்த, க இகரு - வீட்டுநெறியின்சண்ணே, 

ஒட்டு - விரைந்துசெல்லுஞ் செலவினசண், சவ ஊர்கது நிற்கும் - 

மிகு தியாக மேம்பட்டு நிற்கும், ௭ - று. 

க-ரை. பிறர்க்கு ஒருபொருளைக் கொடுப்பது ஈன்று; கொடா 

மை நீது; பொருந்தாசவரோடும் பொருக்தியிருப்பது நன்று; ஈன்
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GOUT பொழுளைச்கேட்டு ௩ன்னெ றி.பில் ரிர்கக்சகடவன்) அந்நிலை அவ 

னுக்கு வீட்டிநெறிஃகுச் தணையாம் என்பதாம். 

வி-ரை. நல்லா ரொனினுங் சொளறீது மேலுலசம், இல்லை 

னி மீதலே நன்று!” என்ற இரும்குரட்கேற்க, 4வது ஈன்றுத 

தியாமை' என்றார். பசைகோடல் ஒரு வாற்றணும் ஈன்மை பயவா 

சாதலால், 'மேவதுகன்று மேவாதாரோவ் என்றார். “கேடிலுயர்க திக 

கே யோட்டுச் சவரிற்மு ஜர்ச்.கு' என மேல்வரு கலால். கேட்டு என் 

UF nes ஈன்னூற்பொருளைக் கேட்டு என்றுரை யுரைக்கப்பட்டத. 

வீட்டினது பெ௱லருமையும் பெருமையும் தோன்ற, கேடில் எண்று 

சாரையாது உயர் என்றும கயை விசேடிததார். ஒட்டு - விரை 

லாலவு, தவ- மிகு திப்்பொருடரும் உரிச்சொல். wise - Cow 

படல், (௧௦௧) 

2டண்ணிட தரு மொன்ஞனார் மெலிலிடக்று ம பத், ப்கொண் 

டெண்ணிடகறுஞ் ரெல்லாமை மான்றலையே--யெண்ணி 

புரைப்பூரல் மோ லுயர் ர வமேழ் கம்கைம் 
ப oO ச ‘ 

கரைப்புசை போறம் கடை 

ப-சை. உண் இடச்தும் - பிரர் உண்ணு நிடச்தும், ஒன்னார் - 

பரசவர், மெலிவு இிடசதும்-சளாந்சவிடச் ஐம், ம௩ ம் கொண்டே 

மர் திராலோசனையை மேற்கொண்டி எண் இடத்தும்: அலோசிக்கு 

மிடச்தும், செல்லாமை - போசாமையே, சஅலை-சலையாய வொழுக்க 

மாம்; எண்ணி - ஆராய்ந்த, உரை- சொல்வுஞ் சொல்லில், பூசல் - 

மாறுபடுசலானது, உயர்-உயர்*க, சவம்மேல்-சவவேடச்தை மேற் 

கொண்ட காலத்இல், கோறல் - ஓநயிரைக்கொன்று தன்கை, 

போற அராயுமிடதசீ து, கங்கைச்சரை - கங்கா இச் கரையி ஓட் 

சார்ந்திருக்கிற, பூசை - பூனைபோல, சடை - கடையாய வொழுக்க 
மாம், ௭ - று.
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க-பை, பிறருணணுமிடஈது 2, மெலிஈ,ப/ர5கிற பரைஉரிடத 

த.ஜ பீறா ௦5 2/ரலோ௭னை ௦ மபுரீடசதம போ ரர ஈதல 

5னறு, சாமசொலடஞெெொ லல மாபுபடாமை னற, சவவேடம 

பூண்ட லவோருவன 6 ரமிரைக 0௨ ஈப அசன் சசையை புணடல) 

1 கைகசகமையி லுடகா£ஈதிழுஃகி பூனைபோலஃ௦ கடையபாகிய உடா 

கொழு சசமாம எனபகதா௦ 

விரை பிரருண றுமிடசதிஈ செளரால அவா அருவருப்பா 
சலாஓம, மெலீ த பலகவாமேற ரல தற Loar BTC) Oy Sarr 

ஒரு காரியகதைக கு? ZCartag digs yr Dtorme wud 

HY வராகலாஉ௰, உணண்டச உ மொனனஞா மெலிவ்டகள 06 

,ிரஙசிகாண டெணணிடசத ரு சசலலான 2 ஈரன லையே எனஞா 
சான கேரறபபொருளில கச உ கலை-முூகனமை, 0௩ இர௦ ர. பக0ி 

ய௦ சல - மாறுபாடு ொலவ்சல ol TAT FUT CET clot U 

குக சகொானறு ஜினசை Quer )ரை ௬௯ பட்டது புசை- னே, 
6 7 4 பூசை பாசான மராசசரகூம புலா,” எனபது Slag 6s vs DF 

LAD DLT UTD GL ஒறமபுபூ பூசைமுாறபு உமருபு புசகன என 

பது கமபராமர.பணம (௧0௨) 

(/சதினி CO roy ze! பொ இல நிவ 

பொரசகில பொருடடிறமூம ட அவியான- அ பொரதினறி 

எவசசார வழ௰குஞஷ் ரானறவாதபூ Og Loom tp 

OF 557 ONS ADEGB, 

பரை பததினி-பச தினியு 0, சேவசன-சேவகனும், பொசது 

இல - குறறமிலலாத) ௧௫௨தவ௫ - ௧ரசவ௫௮ 2, பொத்து இல - 

குறறமிலலாச, பொருளதிறதக து - பொருடடிநத தில. செவவியான- 

செவவியனாபத 'ேறபபடிவோனும, பொகது இனறி - குறறமிலலா 

மல, வைசதா£ UPS G- IH 1F CHCH மூதனமையரச ரியமிசகபபட்
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உருடைய சால்பும், (அகிய இவ்வைவரும) சானாஉா - மபேலேரார 

வர்) செயமை - (இவருடைய செம்மைச் ர௬ணாசஸங௪, செசசால் - 

(இவர்) (4றநதுபட்டால், சிறந்து அறிக - மிகு யாக அறிக. Pn 

- 60) 0. பத் 2 தினி, சேவகன் முத லீே OUT CRG UWS செமணாக் 

குணஙகள்) அவரிறஈதபின் மிகவும் உலகத்சாரரல் அறியப் படம. 

வி-ரை. பத்தினி - இத கற்புடை மாதையும் ஈன் பனையாளை 

யும் குறிக்கும். சேவசன் - வீரன். சுவி - சவஞ்செய்வோன். கடுக 

தவடியென்றது அர்கபாகாதிகளை வெறுத்து என்பெழுக் தியக்கும் 

யாக்கசையனாய் நிற்கும் கடுந்தவகசோனை. இவனுக்குப் பொச்தா 

வது கூடாவொழுக்கம். பொருட்டிற் துச் செவ்லியானா கலாவ.து - 

ஒருவர் சன்னிடத்து ஈம்பிவைச்ச பொருளை வஞ்சித்துக் சவர்கறு 

கொள்ள நினையாமை. பச் இனி சேவசன் முதலீயோர் உயிீர்வாழுங 

சாலச்இனும் இறநதபின்பு புகழ் மிக்கு விளயகுவராதலால், *அவர் 
தீஞ்சசெம்மை செத்தாலறிக இறந்து" என்றார். (4 0 m) 

பேிப்படரல் வாயல் UHI GT EDL AIT oMLD 

குழிபபடரல் $சசொற்க ளோி--மொ.திபபட்ட 

காய்ச்து வீடுநல் களைஈதுயக் கற்றவ 

ross வி லறம். 

ப-ரை. வஷிப்படால்-பிறர்வழிர்சேறலும், உயல்-வாய்த காரி 

யங் ஈளில், வருஉகாமை - முயன்ற மனம் வரு$சாமையும், வாய்மை 

குழிப்படரல்-மெய்ம்மையல்லா நெறியிற் சேறலும், த சொம்களோே 

பிறரைப்ப.ழிச்துரைச்குஞ் சொற்களோடு, மொழிப்பட் ட-பெரியோ 

ரால் சொல்லப்பட்ட வொழுக்கரெறியை, சரய்ட் துவிசெல்ஈள்-9வறு 

தீதுவிட்டொழியு் சொழில்களும், (யெ) ஜந்து-றந்தும், உய்ய 4H 

றவர் - தாம் உய்ந்துபோம் வழியைக் சற்றவராகெய அறிஞர், ஆய் 

ந்து - ஆரரப்ந்து, விடுதல் -'விவெது, அறம் - றமாகும், எ-று,
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&- 7. பிரா உழசசேறல முதலிய மாக. ளயும் விடசடொழி 

SEN 9 9ெு்பபசிம எனபதாம, 

வி-ுர. வி] - $91றி படர்தல் - செல்டால வாபல் - 

மிலாகுடெய, வாயை - ரெயாற2, பிரறாபபழிகதுலாசதலின 

மேற்பட்ட தஇீறமமடொனறிலலையாதலார். பற? ஈய. “இச்சொல் 

எனறே மொழ ொழிர்சார் உயயஈ ௧1 £வர-௪ பயு ஈபாயவ கதற 
OT கூயச்ல- இவறறினா ஓ௱உரடி௰ நநாசசயகபோ wr 11 Fev. 

பெரியோட ரல்லை5 கடசுசவினறு மிஃகழீ2 துபயபபெரர உறினமை 

டான 1மொழிபபட்ட சாய௩ ஓலில் என ௮அசனகொசமைசோனற 

இ இயில் கஉைசசாா வழிபபடா2ல் முசலியவைஈ வம மூரைமீய 

ஒன றினெனம மிககன, உய௰ல - பிழைரசல, அர. பீ விச து 

டசதினினற உ சப்புகல படாகல - ந௩டதசல எனிறுாா௦ (௪0௪) 

[௦௨லிவாசோண் மாகசாயன் மாணுமமன ம, ரில மப 

பல்லவா சேோய்$௩ம பாறகினா 9---தவல 6L ava 5 5 ஸூ வ, ave 

Lo.DN IGT reba Lp bin 5 மாகமாரியாசான் ் 

ADIGE ரூலரெப் தான, 

= OT, wo dar Cana - மர்ரெழில மிரு£6ச பயச்தை 

படைய, மாக்சாயன - மாமகாயனகு, மானாககள் - மாணவகனணாய, 

wt Gags 9 - டுப் பெரிய நிலவுலகக ரில, பலலஉா-பல்ருடைய, 

கோய - பிஈவிப பிணியை, நீககு௰௦ - ஒழிககிற, பாயகினுமை - அழ 

குடனே, கல்லா - கற்சாச, மறு - மறு தலால, பஞ்சம தார - ஏறு 

விலைககாலதை) யொழிககிற, மழை கை - மேசமபோறுங er aul Yor 

யுடைய, மாகசாரியாசான - மாசகாரியாசான எனபஙண, சிறுபஞ்ச 

மூலம் - சிறெபஞாரூலம௦ எனனு௦ இஈநூவை, Or gre - இயாறி 

னான்) ஏ- று,
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க-ரை, காரியாசான எனபவன இகசச சிறுபருரமூலதை- 

செயக் சசான எனபதா ௦, 

வி-ரை இரு நாலரசிரியராகிய காரியாசான st tua மாசகாய 

ணா ராணாசகராகலால *ஈலலிவாகசோண மாகசாயஎ மாடா௩உா 

Gl oF war LACT ESOT ENP RTs TG cores HM fe Dee Sate FT oT 

மா td OF To PO OUTOY .) 1 OM ABTL “MG IAT, ட வி லலலா] 

ag IIe Lo Pou nsuar Qaw பி? வபலரா. எனபது வளவ 

iP’ aot - rmrQsurfluwe er1aT%. மழை 5 மூழத ron 

௨௩ சொடை டை சாரியாசான - காரியாசரிய ௭, (zu ) 

P pid of F yr tb 

முலமும் உரை பும் முறரிறறு, 

YB. Sui. iv , 
4 Jf, NIY AY 

TA Bn, மீ MIL Danie
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