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௨ மூகவரை. 

கேர என்பது விளங்குகனெறது. இவற்றுல் இவவீரு நாலாசரி 
யர்களும் ஒருசாலை மாணாக்கர்கள் என்பது ஈன்கு விளங்கு 
கல் காண்க. (மல்லிவதோண் மாக்காயன்' என்கிற வி?சட 
ணத்தால் ௮ம்மாக்காபனூர் போர்விராா யிருந் கவா என்ப 
தும், இவ்கிரு _நாலாசிரீபா்களுக்கு:௩ ஆரிய! என்பதனால் 
பெரும்புலவாாப் விளங்கியவர் என்பதும் ஈன்கு விளக்கு 
இன்றன. இந்நூலாசிரியர் சகணி?மதாவியார என்றும் வழ 

கப்படுவர். 

மஹாவித்துவான் கோம௱பரம்-இராஜகோபாலப்.அிள்ளை 
யவர்கள் இர்.நூலில் தற்சிறப்புப்பா.பீரர் செப்புள் ஒன்றும், 
நூற்செய்புட்களில் முதலிலிருந்து நாற்பக்கொன்பது மெய் 
யுளு By Big செப்புட்களுக்2ஃ புரை யிபற்தியிருக் 
இன்றனர் எனத் தெரீகின்றது. அவற்றிற்குமேல் உள்ள 
இக் நூலின் மற்றச் செய்யுட்களுக்கு அவர் உரை யிபற்றி 
யிருப்பதாகப் புலப்படவில்லை. ,ஐனைாயால், இர நாலின் மற் 
en DU முப்பத்சதாரு செப்புட்களுக்கும், சறப்புப்பாயிரச் 
செய்புள் ஒன்றுக்கும் என்னு லிபன்று௩்கு உரை Guo pe 

னேன். இது?பான்ற பதிசனண் 2ழ்க்கணக்கு நாற்களும், 
அவற்றுள் சிலவற்றிற்கு மேற்படி பிள்ளையவா ரன் இபற்றிப 
உரையும் வெளிவத்து மாணவர்க்குப் பபன் செய்வனவாதல் 
வேண்டும் என்னுங் கருத்துட்கோண்டே இ. செயேேதஞசை 
லின, இத மீச்செயலென வெண்ணி இழபற்றி என்னைப் 
பெரியோர்கள் முனியா இருப்பார்களாகவன அவர் தங்களை 
பலவும் பிரார்த்திக்கக்றேன். 

இகல்ஙனம் : 

ஜூ கா.ர. கோ.
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2 ஏலாதி மூலமும் உரையும். 

தற்சிறப்புப் பாமிரம், 

KP ee 

கடவள் வணக்கம். 

a ‘ a ட 3 4 a 

அ/.றுகாலவ 7பப/௧௪./7 27வடி. யாறறப 
ம் ட ஆரூ ் த சுடி க் 

பெறுகால்வர் பணி வழுக்கி ர பறுகால் 
a. ஆ : : ne கடட ர + 

மறைபுரிர்துவாழு2மன் பண்டெறழிர்து எண் சணாக் 
இறைபுரிக்து வா... லியல்பு, 

(பதவு3.) அற ரால்கர் உம் - மந்திரி முதலிய) இருபத்து 

சால்லரும், ஆய் புகழ் - குர்சமில்லாச பாழ் அமைர்ச, சேவடி: 

சனது சிவந்த பாதக்களாலீட்ட தொழிலை, ஆற்ற - செய்மாகிற்௪, 
பெறு. (ஒழுர்சத்தின் பபனைப்) பெறன்ற, சால்வர்( பிரமசார் முத 
ou) sive. போணி - விருபபிய மொ ருமறோ, உடிங்கி - கொடுத், 

பேறு - கரறுணர் i $oDl_ 4 F, ETX HID கான் கவத ஒழு்ச த்தை, 

ut ia - விரும்பி டது, வாழு2மல்- ஒருவன் வாழ்வாணுணறால், மண் 

ஒழிரது - பூமீமீனின்று Fle, விண் சயார்க்கு சேவர், திறை 

பரந்த - இரசளுல் விரும்பப்பட்டு, வாழ்தல் - (சுவர்க்கத்தில்) காழ் 
சீஸ்) இயல்பு. டட ஊமையாம், என் rat De 

ச் தச்செய்பு: ஸம கப் பழைய உரை காணம்: படாமையின். இசற் 

ரூப் பொருள் கூறவச்ச ஒம்வொருவரும். ஒம்வொரு விசமாகப் 

பொருள் கூறினர். அவருள் ஒருவாமட்டூம் இதனை அருசக்கடவுள் 

வணக்கமெனக்சொண்டு பொருள் கூறியிருக ளெ றனர், அல்ஙனங் 
கூறு சலே அைவுடைச்சாம் என்பது இசனை உற்று சோக்குவார்க்கு 

ஈன்ரு விளக்கும், ஆசலீன் இசர்ரு அடியில் வரும் விதம் பொருள் 
கொள்ளுதலே சருதியாகும் எனத சோன்ழமென்தது. 

் (பதவுமை.) அறு சால்வர் - இருபச்தினானகு தர்த்சசர்சளின் 

ஆய் - யாவரும் ஆராய்ச்து சேர்தற்குரிய, புசழ் - புசழினையுடைய,



லாதி மூலமும் உரையும், 3 

(விசேடவுகா,) மர்திரி முசல்ப இருபத்து சால்உராகர்: ம$ 

இரி, புரொகிசன், VOLE VL, AT IM, ODDO Kyo அரச 
ae ghy கூட்டமாக ப Sa ha; wis ரி, காரியஈட 2. த வோன், கற் 

ssi, awa lua WIC, படைத்தலைவன், குதிரை 

வீரன், பான ப்ரனென்றாம் ஓரசலுர் 53 துணையா cal 35 

நட்பானீன், அண்ணன, படைசதொழிலாளன், மருத் தகன, FMT gs 

இன் பபன் கூறுமோனென்றாம். 7ங்கதலில்லாத சர்நசாகிய வே 

Gi wae, காட, தரண, பொன், பபை, ட்பென்னும் தங்க 

மாகிப 42௦ omar. மந்திரி: கூட்டு சலிய ன்றும். நன்றி 

Cras - செம்மையா ut gale, ஆற்றப் 2: பம - நாங்ப் 

பெத்ம, கால்மா-நான் தவசைத் 22௨ரச பருஷர்கள், பணி சாத்து, 

வழங்கி - தனிக்க, பெறும் நாம் தடை, சகான்மறை - மாறர்பபனை 

யுந்சரு ௨ Cagis oy உணர்ச்சப்படும் கடவ, 47/௪: 

பொழு & GF சொல்லத் துதித்த ஐ, வாழும் - வாழு௩்கள், மண் டி. Ata 

(fae) Reig doe SOB ரீட்டினால் (இரர்சால் என்பத), என்- 

(பிற ரீம்கள் உய்சற்சாகச் Cows Ries) te 8 விண் 

Carnrd 5 இறை - சசவர்சகஷக்கு அரசை இர்திரலுச்கும், புரு 

வாழ்தல் - சடவுமோர்சொல்லித் துதித்து வாழ்வது, இபல்பு சடமை 

யாம, என்றவாறு. 

(விசடபுசை.) இருபச்துகான் ந நிர்த்தசர்சனாகார்:- ரிஷப 

திர்ச்தகர் மூசலிப அல சார புரஷர்சன் இருப ச.தகால்கர். ores 

வசைச் சேலசாசி புருஷர்சசாவாா:--9க்கரீ௮ர் சதிகள் பன்னிருவர், 

பலேவர்கள் ஒன்பதின்மர், வாசுபேவர்கள் ஒன்பதின்மர், பீரதி 

வாசுசேவர்கள் ஒன்பதின்மர் என்பவர்கள், இவர்கள் அருகக்கடவு 

எருளிய பன்னிரண்டு வேசம் ஈளிற் சொல்லப்பட்ட சொல்லாமை 

முதலாயெ சருமக்களை உலூனர்க்கு எடுத் தச்சொல்லீப் பரலச்செய் 

தீவர்களாசலின் 'கால்வர் பேணி வழ என்றார். அறு என்பது சாவ்
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யமையாசவனாசலால் அர்சான்௫ிலும் கூட்டப்பட்டனன், படைச் 

தலைலவளும் கூட்டத்திலும், தணையிலும் அன்ன வனென்க, அறுசால் 

aid 5 ES oe ats இணைவழுவமைகி, பிரமசாரி மூகலிய சால்வு 

ராவார் - fF Puch § ஒசலும் விசம் Garr ng. on hu 'ஒழுச்ச 

கர் என்பதன் பகுதிபாயெ கானக என்பதனை சொண்டு மூடிர்சத. 

அறநான்ரு . அரப சான்கு என்றா சலிம் usm ys grens Steg 

தெடர், புசழ்ச்செலடி - இசண்ட் ஒருபும் பயலு முடன்தொச்சத, 

ஆந்றட்பெறு என்பது ஈண்டு ஒரு சொல்லாய் முதனிலையாய் ஈன்று 

கால்௨ர் என்பதனே9 கூடி வினைச்தொகையாபிற்ற, இத இராச 

சாலப் பெயரெச்சப்பொருளில் வர்ச வினைத்தொராசக; இதனை இச 

ண்டு சொல்லாசக் சொண்டால் ஆர்.உ என்னும் வினைமெச்சத்சைச் 

சோழீற்பெடராகடு ஆற்று தலப் பெற்ற எனறுசைச்ச, உடுங்ு என் 

பசு செயவெனெச்சத்திரிபு. நான்மறை என்பதில் உன்சு என்பசள் 

சறசெட்டு $ன்ற கால் என்பது அறர், பொருள், இன்பம், வீடு என் 
னும் ராற்பயனை யுணர்த்திபது தொசைக்குறிப்பு. மை என்பத 

சருவியாகுபெயராய் மதைபிஞால் உணர்்தப்பல் சட்வளே யுணர்ட தி 

யது மார்தர் கடவுளை யுணர்தர்கு மறை தமச்கருலியாசக நித்ர 

Sar gle ஈண்டுச் சடவ யுணர்ச்சிய த கருவியாருபெயசெனமப் 

பட்ட ௪. புரிதல் - எப்போழுதுஞ் சொல்லுசஃ், இலது இப்பொரு 
ஞளுடையசாசலை OB pane dt mata சேரா விரைகள் 

போரும் சர் புகழ்புரிந்தார் மாட்டி" என்ற திருர்குறளின் வீசேட 
வரையில் புட் தல் எப்பொழுது oh சொல்லுதல்! என்று பசிழேலழசா 

கூறியசனாலறிச. மற புரிச் து என்பசற் ர மறையீற் சொல்லப்பட்ட 

நெறிகளை விரு£பிச்செப்து என்றுசைத சஇுமாம். *விண்ணோர்க் 

இறைபுரிர்து வாழ்தலியல்பு' என்பதற்கு வீண்ணெர்க்கு இறை - 
செவர்களுக்செல்லார் தலைவராகிய சடவளை, புரி*.து - எப்பொழு௪ள் 

சொல்லிச் அிதித்து, வாழ்தல் - வாழ்வது, இயல்பு யாவர்க்கும் இயற் 

கைபாம் என்றுரைத்தலுமாம்.



லோதி மூலமும் உரையும், 5 

முடைய பிரமசாரி, இல்லற ஒழுக்சமுடைய இல்லறத்தான், இல்லை 

விட்மி வனசதுச்குச் நீ2யாடு சென்று மனையாள் வழிபாடு செய்யச் 

தவஞ்செய்பு 6 வானப்பிரச்சன், முற்றத் தற யோக ஒழுக்சமுடைய 

அறவாத்சா ளென்பகர். கால்ஒரென்பசற்கம் சென்புலத்தார், au 

வுன், விருந்இனர், உறவினர் என வுசைச்தறுமாம். பாடபேசங் 

கூறி லெறபொருள் ௨உரைப்பாரு முண்டு; இடு ஈரைப்பின் பெரு 

௬௪. பேணி-சொழிலடியாசப் 3 தபெயர்; பேண்ஃபகு தி, இஃசெயப் 

ப$பொருண்மை விகி. இறை - சொழிலடியாசப் பிதந்தபெயர்) 

இற-பகுதி (கடத்தல்), 0: வீனைநமு சர்பொருண்மை விகுஇ, பருதி 

ஈற்தசசசசெடு சகடைக்குறை; யாவற்றுக்கும் மேலாய் கிற்பவனென் 

பதி பொருள்; திருமாலாகிய இறைபினுடைய கூறு எவன் ௮7 

சஞமைசலின் அரசனை 'இறை' என்றார். விகாரமினறி, எப்போது 

மூள்சாசாசலின் உண்மை இயல் பெனட்பட்ட 2. சேவடி என்பதில் 

Grier ஆடியென்னும் உயீரமுசன்மொழிப் புணர்ச்சியில், ஈ௮ 

கெட்டு, ஆதி ண்டு, முன்னின்்2 மெய்பாகயெ மகாரம் வசரமானத) 

எசயடியென யகாமாதலுமுண்டு; செ. - பகுநியெனின் எசசம் மெய் 

யோடு கூடி ஈ௱ாசா சாதலால் அத குற்றமென் 4; சலாலீ்சொழி 

லைச் சேவடி யென்றது காரணவாகுபெயர்; சாலாலிரக் தொழிலென் 

2௮ இழிதொழி$லை; 'சாத்ரெழிலென்று «gers எனப் பிதர் 

கூறலாலுக் சாண்ச, (௧) 

தீற்சிறப்புப் பாயிரம் முற்றிற்று. 
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இ 

அல. 

1. சென்ற புகப் செல்வ பீக்கூற்றஞ் 2 ன்ற புகப் சசல்வ மீக்கூறறஞ் OF sip 

நின்ற நீலைகல்வி வள்ளன்மை-- என்றும் 

வழிவக்தா? பூங்ச்சாசா யாறு மறையின் 
ப் 8 + 8 ச் 

வழீவர்தார் SON LIM Mami), 

(u- ao) 4 Cars - wesruetig கூர்தவைபடையாளே! 

சேன்ற புக -(யாவரும) ஒப்புக்கொண்ட பாரும், செல்லம் - (பிறர் 
க்குப் பயன்ப?ம்) செல்லமூம், மிச்கூற்றம் - (யாவரும்) மேன்மை 

யாகக் சொள்றாம் சொல்லும், சேவசம் - மிரச்தில், நீன்றகிவை - 
அசையாது tar நிலையும், கல்வி - salu hao, உள்ளன் மை - 

ஈசைத்சன்மையம், மம் ஆய இம்காறும், வடுஉர்தார் - உயர்குமு, 

Su Sore, wager ais-las ot Ha, உர்தார்சண்ணெ - நடப் 

UIAL ERLE, TDL - TMMAEE Oro, ROLY - Hy ogy 

பெறு௨ன ர், எ-று. 

(வி.ரை.) மற்தவரிடத்தில் இம்லாறும் நிலைரிர்பன ல்ல) 

நீத்பினம் Sante நீன்று மாழமு௨னமாம். ப சலின் வழியஏர்சார் 

கண்ணே ௨னப்பைப் பெறு௨ன, ஏ-பிரிசீலை. செல்லல் - யாவரும் 

ஒப்புச்சொள்ளல்) * செல்லாலா கல்கூர்ச்தார் சொல்"! என்பசனுது 

முணர்க. மிச்கூற்றம் - பண்புச்தொகைநிலைச்சொடர், கூற்றம் - 

தொழிலடியாகப் பிறந்த பெயர்ச்சொல்; கூறு-பது இ, அம்-செயப்படு 

பொருண்மை விகுதி, பகுதி ஒற்றிரட்டலும், உ£ரச்சேடும் ச$தி; 

இது சாரண இடிதறிப்பெ.பராயினும், இங்கு இூகுறிமாத்திரமாய் 
எழுத். சாலாகய சொல்லை யுணர்ச்திற்று, வள்ளன் மை-பண்புப்பெயர்) 

வள் -பகு இ, ள்.ஈ5.இ, ௮ல்-பக திப்பொருள் விகுதி, ல ௦-மாட்டிமை 
யென்ப திறரோபல வந்ச விரு இமேல் விருத. வழி - உயர்குடி. வர்சா 

சென்லும் இரண்டில் முன்னது வினைமுர்று வினையெச்சமான
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சென்றும், பின்னது விளையாலணைபும் பெயரென்றும் Gare. 

பூ சசாசாய் - இரண்டாம் வேத்து ௨ சொசைப்புறத்துப் பிறந்த 

அன்மொபிர்சொசைக் சாரணப்பெயர்) சற்றைசாரம். ஆயெனத் 

இரிந்து; (ஈன் - பெயர். டி. ௪௬; இது மச? உமன்னிலை. (4) 

; ௬ * om . * ௫ ௩ 4 sos 

2: OB iste DRTNNT RM புலானபயந்கான கூர்த்த 
க - ச ‘ ரூ . 

அலைபுரியான் eu, Aur ee யாதும் - 8 40) BH 7 ost 

பண்ணவாக்கது uae or pu ekyw Gargry 
moe oo “5 ப க க்கட 

GI OT OW AUT AF ef a bic. 

(யப oi.) we po - O gear Bam DER, bh பூமையணிாத, 

கோசாய் - கூர்தலபடையாளெ ! கொலை uF ose - பிதர் புரியும் 

சொலைத்சொழ்லை விரும்பாசலண ம், கொல்லான் (சான் ஒருபிளை 

சி கொல்லாது ளும், புலால் - (சேரொன்றின்) தசையை, மயங் 

ரன. அறிய மயங்கித் FS GY FA Orv, காத்த - மிரர்த, அலை - 

(ரர் வருச்தரசொழ் ல, புரியான் - சேய்டாத௨ஜம், வஞ்சி 

யான் - பெொய்மடாழுக்க மில்லாசவளம, யாதும் சிறிதும், ௩லை 

ந்ரிமாண்-( சான் மோேர்சொண்ட) விசி of alate we ors 

மாகிய ஒருகண், மண்ணவாக்கும் - மண் உலகழ்தாறுச்கும், 

Hee - அல்லாமல், விண்ணமார்கும் . ேகர்களுக்கு2, மெல் 5 

மேன்மைபுசளவன, ஆப் வீசிம் - ஆசாமலீசான், எ, 

(வி-மை) பிறர் செய்யுங் கொலையை விரும்பாமை முதலிய 

அறுதொழிர் ௦ வீனைநாசல் ஒருவனெ ஆசலால், இசனைப் பெயர்ச் 

GraGaar என்ச. பொலை- தொழிற்பெயர்; சொல்-.. குதி, 8-புடை 
பெயர்ச்சி விகுதி; அலை - மூசனிலைப் பிறலினைத் சொழித்பெயர்) 

அலை*சான், அல ச்தானெனச அன்வினை பிறவீ3 ணைகளுக்குப் போது 

வாயினும், இக மு தணிலை பிறவினையாய் நின்றது. சன்வினையாச 

லைச்துைப்பினும் பொருந்தும், முன்னுள்ள உம்மை முற்றுப்
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பொருளோடு இழிவு?றப்பில் கச்,௪2. பின்னுள்ள இரண்டில் முன் 
னது இழிவுிறப்போடு எதி. த. சமீ.தியதிலும், பின்னது உயர்வு 
சிதப்போடு இ£ர் சச சபீஇுயஇலும் வர்ன. உஊன்ச லுருபிரண்டும் 

86சாலச னெல்லவேப்பொருளன, மேல்-பண்பாரு பெயர். ஆய்விடும்- 

எதிர்காலச் செய்புமென் முத்த; ஆ:பருதி, ய்-சாரியை, விர- துணி 
வப்பொரண்மை விக, அனைத்து சொருபகுதி, உம் - எதிர்கால 

வினைமுத்று விகுதி, உசரக்கேடு சர்தி; இத பெயரெச்ரமே வினை 
மூதீரானது. (2) 

9 தீவபெளிது சான மரிதுதக் கார்க்ேல் 

அவமரி தாத லெளிகால்--அவமிலா 

இன்பம் பிறமி னியைவேளிது மற்றதன் 
அன்பர் துடைத்த லரிது. 

(ப-ரை.) சலம் எனிஐ- (யார்ச்கும்) விரதஞ்செய்சகி எளி 

we; seri அரி.து-(கல்லோர்க்குப், பொருளீதல் அருமையுடைய த) 
தீச்சார்ச்கு ஏல் - தருதியுடையார்ச்சானால், சவம் அரிது - குற்றஞ் 

செய்சல் அரி2; சல் எளிது - ஈல்வழியில் சார் சல் எளியது; அலம் 

இலாச - கு.த்றமில்லாத, இன்பம் - (மூத்தியுலகத்த) இன்பம், பிற 
மின் - தவற ஈடப்பானாயின், இயைவு: (பறப்பு) சொடர்தல், எளிது- 

எளியது; அதன் தன்பம்-பிறப்புத் தொடர்ச்சியினாலாம் துன்பத்தை, 
துடைச்சல் அரி.து - சீக்குதல் அரிது, a- wv. 

(வி-ரை.) கைவிட்டுப் பொருள் போசாமையினால் சஙமெளி 

திர், சைலிட்டுப் பொருள் போது தலால் தானம் அரி.து.மாயின. பின் 

நின் ௨ ௮ம் என்றும் நில் சதல்லாமல் சன்னின் ஓப்பதும், மிச் 
௪,த முடைமையாயெ குற்றம், இயைவு - தொழிற்பெயர், இயை 

பகுதி, வு. புடைபெயர்ச்சியை யுணர்ச்.தம் விகுதி. எளிது - பண் 

படியாகப் பிதக்த குறிப்பு வினைமுற்று, எண்மை பருதி, து-டன்றன்
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படர்ச்கை விரு, wo செட்டது சர்தி, இ .- சாரியை. அரி.த- 

Dey vegans Innis அல்வினைமுற்று) பகுதி - அருமை) 

ம.நிறி உறுப்பு மேல*ினெ டொக்கும், (௩) 

4. Qi zi és லைள்ளாமை கீழினஞ் 2சராரமை 

படரதீர்த்தல் யார்க்கும் பழிப்பின்--ஈடை மிர த்தல்: 

கண்டவர் சா முறுஞ்சொற் சாணிரழ் கலகிபின்கண் 

விண்டவர் நால் 2வண்டா கீமிம், 

(பரை ) இடர் தீர்த்சல்-(பிதர்ச்கு சேரிட்ட) இடுக்கணை சீச்கு 

தலையும், என்னா 2-(பிதருடைய) பழியை எடுத்தப் பேசாமையை 
யும், ழ் இனம் செராமை - இழ்மச்களது இன ச்சைச் சேராமையை 

யுச, யார்க்ர௬ு2 - (வறியார்) யாவர்ச்கு ௦, படர் தீர்ச்தல் - டின் 

பத்தை ரீக்குசலுச், பழிப்பின் கடை - (அறிவுடையோர்) பழித்தலை 

யுடைய கடையினின் றும், இர்த்சல் - தன்னை சீக்கு2ல.பும், கண்ட 

உர் - (சன்னை) எதிர்ப்பட்டவர், சாமூறும் - விரு$பப்படுன்ற, 

சொல் காணின் அசாக்லையு ம (ஒருவன் ) செய்வானாயின், கலவியின் 
சண் - (மனைவியோடு கூடிபிருத்சலாயெ) இல்காழ்் சசையினின் த, 

விண்டவா-ரீல்கிய மூனிஃர் செய்த, தால் வேண்டா-மால்கள் பேண் 

டாதன ஆய், விூம் - ஒழியு*், o-~ து. 

(வி-ர.) இடர்தீர்ததல் மு.சலிப ஐறைபு6 செய்பவனுக்கு 
மூனிவர் உள் சொல்லிய தாலச்ஈற்றலாவ௫, ச்பிச்சலாவத பேண் 

மவழில்லை பென்பசாம், சீழ் - பண்பாருபெயர்; சழினம் - ஒன்றன் 
கூட்டச் தர்ழமைப்பொருளதாயெ ஆரும் வேற்றுமைத் சொகை 

நிலை த்தொடர், எள்சாமை-எதிர்மலச் சொழிர்பெயர்; என்-பகுஇ; 
எ்-சக்தி, *-௭ இர்மறை விகுதி, அனே சத மொருபருஇி, மை-புடை 

பெயர்ச்சி விருஇ; உடன்பாட்டில் என்ளினமை, எள்ளு .றமை 

என வரும்) எதிர்சாவத்தில் வரா. காமுறும்: சாமமென்னும் பெய
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ரை வினைப்பூச்சர்கு உறு என்னலும் உரியடியாசப்பிறர்த வீனை aa 
னிலை புணர்ர்சபோத, அம் சடைக்குறையாய் நீன்ற சாமுறு-பருநி, 

உம்-ம்சழ்சாலப் பெயசெச்சவிகுஇி, உகசச்கேடு சஈதி. சலலீ-சொழிீற் 

பெயர். விண்டவர்-ஈற.இிரிர்ச வீனையாலணைபும் பெமா; ௪ற திரியச 
சாயின் வீண்டாமரன உரும்) விவ்-ப௪.இ. நூல்-௨௨ை௦யாரு பெயர) 

இதனை (ஈன் -பொதுப்பாயிரம். ௬ - ௨௪, ௨௫-) சல் உணர்க, (௪) 

5. அன KOT D சமார்பாங்கற் பாப்பான் மப: யாக்கும் 

எனசகன் றியையான் யாதான்றுப் -புனகமகான்றை 

போலுமிழையார் சொற்?ாரன் களியாளேல் 

சாலும் பிறநாலின் சால்பு, 

(ப- சை,) சனச்.ஈ என்றும் - Ma RATA, GI UIT ser 

என்றும் - சண்னைச்சார்ஈ சவனுச்கு எனவ.ம், பொய்யான் - பொய் 

கூன்; பெய்்தச்கம் - உண்மையையே சொல்லுவான் ; யாத-கண் 

௮ம் - யாதொரு பொருமாயும், எனக்கு என்று - எனச். 5ரியசென, 

இயையான் - (ட்பொருளின் 2மல்) அன்புலையான்; புனம கொன் 

த - மூல்லை நிலத்திலுள்ள சொன்றைமஉரை, போலும் - ஓச்ரு ட 

இழையார் - ஆபரணங்காயணியும் மாதர்சளத, சோல் தேன் - 

சொல்லை உண்மைென்று ஈம்பான்) களியான் ஏல் (யாம் செல்வப் 

டொருரடையோமென் 2) Cena Hs கொள்ளானனைல் (அவனிட 

தீதி) நூலின் சால்பு - ௮ற.தரல்களித் சொல்லிய மேன்மையாகிய 

பொருள்களெல்லாம், சாலும் - வர்.த நிரம்பும், எ று. 

(வி- மை.) தனக்சென்றும், தன்னைச் சார்ச், சவலுச்சென்றும் 

சொல்லு தலால் பொய் இரண்டுகசை; எனவே இச்செய்யுராம் ஆ௮ 

பொருளைச் கூறியதாயிற்று. பி2-அசைச்சொல். பாங்ஈன்- தோழன்; 

இத சார்ர்சகன்மேலது. இச்சொல்லி னீத்றில் நான்சாம்வேற்.ஐுமை 

தொகையாய்கிற்றலின், ஈற்று னகரம் திரிர்ச,.த. முன்னுள்ள என்று
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சென்பதனை இரை சார்த்தி யுரைச்ச, சொன்றை - மு. தலாகு 

பெயர். சடையில் கின்ற ஏஎலெைன்பசனைப் பொய்யான் மூதலியவற் 

ஜொடில் கூட்டு; இதி சடைநிலைச்நிவளம். சாலும்-உரிச்சொலடியா 
கப் பிறர்த செய்புமென்முற்று. சால்பு ௮௪1 ம. பெயர், (௫) 

6. நி Bj a 2 + மிறையுடைமை $ரடையடைபை கேோகரடை ய [ aco 
rt on woe ச ச 
OTD DY MOND OL) LL NL LINT D FI — iL oN Dy DL. 

- அ “ ச க கட்டட . 
வேயன்ன சோளடயிவையுடையான் பல்லுப் 1H Hip 

ee , 
B11 CT 0 EK Oi oF BF Hi. 

(பஃ- ரை) மேய் அன்ன சோனாய் - மூங்கிலேயொச்ச சோள 

யுடையாளே! றை - (பிராமிடொருள் முதலியவத்றில் செல்லாமல்) 

மனத்சை நிற்உச்செய்சலை, உடையை எ.- உடையாளுக்தலும், 

நீர்மை - ஈற்கணத்தை, உடமை எ-௨டையானாகுதலும், கொடை - 

(வறியவர்க்குப் பொருபோக்) ொடுத்தலை, உடைமைமிப - உடையா 

ளறாக்சலும், பொறை-' சனக 54 திம் தசெய்தபோோர்றச் சான் செய் 
ய-மல்)பொறுச்சுசலை, உடைமை எ: உடையான கதறலும், பொய்ம் 

மைக்கண் - பொய் கூறு சலிலும், புலாற்சண் - தரை உண்ணவிலும், 

சற - (சன்னை) மறத்சலை, உடைமை உஸ. மானாகுதலும், 

இவை உடையான் - ஆூய இர்மெயல்களையுடையாண். பல் உயிர்ச் 

௫௦.௨ பல உயிர்சள்தம், தாய் ௮ன்னன் - சாபை ஒச்ச சன்மை 
யான், என்னத்தகம - என்று சொல்லுதல் தகும், எ - ஐ. 

(வி-ரை.) இவனிடத். த யாவரும் அன்பு பாசாட்ெலே 

யன்றி, விலங்குசளும் அல்லா திருக்கு மென்பது, உடைமை என் 

பன செயப்பரிபொருள்குன்றாக் குறிப்புசதொழித்பெயர், கிதை-பித 

வினைத் சொழிந்பெயா; கில் . தன்வினை முதனிலை. ௮ ௩ பிறவிணே 

விருத, இசன் புணர்ச்சிபில் லசரக்செட கின்ற கிறு-பருதி, 8-புடை 
-பெயர்ச்ி விகுஇ, உகாச்கேடு சக்தி, கொடை, மறை தன் வினைத்
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செொழித்பெயர். எண்ணுப்பொருளதாயெ ஏசாசச்சை உடைமை 
யென்பவற்றி னீற்றிலெல்லாப் Qarars. தொல் - இடை - ௩௪ - சூ: 

எண் ணேகாசம் இடையிட்டுச் சொளினும், எண்ணுக் குறித்திய 

லும் என்மனார் புலவர்." வேய்-வடி வுவமை, ஏழலுருபைப் பொய்ம் 

மை யென்பதனோடுக் கூட்டுக, (௪) 

7. இன்சொ லளாவ லிடமினிதூண் யாவர்க்கும் 
வன்சொற் களைந்,து வகுப்ப! னேல்--மமன் சொல் 
முருக் 2தப்க்கு மூட்சீயா லெயிற்றினாய் காளும் 
BRE சற்பர் விண்மீணார் விரை. 

(ப-ரை.) மூருர்து - மயிலீதசென் அடியை, ஏய்ச்கும் . ஓர் 
இருக்கும், முள் எயிற்நியை - கூரிய பற்ளையுடையாளே! யாவர்க் 

கும் - எல்லோர்க்கும், நாளும் - என்றும், இன்சொல் - இன் 

சொல்லையும், அளாவல் - மணங்சலந்துறவாடையும், இடம் - சங்கு 

தீற்கடச்சையும், இனிது - இனிய பொருளையும் ஊண் - உணவை 

யூர், வன் சொல் - கடுஞ்சொல்லை, களைக்து - நீக, மெல் சொல் - 
மென் மையாயெ செரல்லை.பும், வகுப்பான் ஏல்-(ஒருவன்) கொடுப்பா 
ஞா.பின், விண்ணோர் - சேவர்சள், விர் து-விரைர் துவக்.து, விருந்து 

ஏற்பர் - விருச்தினனாஈ ஏற்றுக்கொள்ளுவர், எ- று: 

(வி: ரை, இந்ச அறங்களைச் செய்பவன் மறுமையில் விண் 
அலைசத்தில் இன்பம் நூகர்வா னென்பு. இன்சொலாவ.த-தன் னை 

கோசி வர்தவர்களைக் கண்டமாத்திரத்தில் சன் மனத்திலுள்ள ம 

ழ்ச்சியை வெளிப்படுக்குஞ் சொல்; மனத்தி னினி-மயைச் சொல் 

லின்மே லேற்றியது ஒருமரபுவழுவமைதி;) ஆயினும் பண்புச் 

சொலைகிலை22,சாடென்சு. மென்சொலாவது - தன் பணிவை 

வெளிப்படுச்சுஞ் சொல்) மேலே உளரசசாற்போல உரைச்தக் 

கொள்க மென்மை-பணிவு. போல்-அசை. விரு .த-பண் பாகுபெயர். 

இனிய பொருள்-பொன், ஆடை முதலிய பொருள், (௭)
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6: உடன்படான் கொல்லா லுடனறார் கோய் இரத்து 
படம்படான் மாண்டார் நான் மாண்ட. இடம்பட 
கோக்கும்வாய் கோக்க ௮ழைவா சேன் மற்றவனை 
யாக்குமவர் யாக்கு மணைர்து. 

(பஃரை.) உடம் படான்-(பிறர் செய்யுங் சொலைச்ரு2) சான் 

உடன்படாமல், சொல்லான் - (சானும்) கொல்லாமல், உடன்றார் 

கோய் - (பிணியால்) வருந்துகன்றவருடைய சோயை, தீர்த்து 5 

(மருந்து மு,சலியவற்றைச் தந். த) தீர்ச.ஐ, மடம் படான் - அறிவில் 
லாச் செயலில் சேசாமல், மாண்டார் - அறிவின் பெருமையுடையார் 

செய்ச, நூல் - நூல்களை, மாண்ட - மாட்சிமைப்பட்ட தன்மையும் 
செயலும், இடம்பட - ( சனக்தப்) பெருகும்படி, கோச்கும் வாய் - 

ஆராய்வ.தற்குரிய பெரியாரிடத்தில், கோச்கி - இராய்க் து, துழை 
லான் ஏல் - (அவை கூறிய ஒழுக்சச்தில்) ஒழுகுவானானால், அவனை- 

அவ்வறிவுடையானை, யாச்குமவர் - விட்டு ரீங்காதவரை, அணைந்து - 

(மேற்கூறிய ஏஒழுக்கமெல்லாம்) கூடி, மாக்கும் - விட்டு நீக்குச 
லில்லை, எ- று. 

(வி- ரை.) உடன்படாமை, கொல்லாமை, தீர்த்தல், மடம் 
படாமை, சோக்கல், நழைசலென ஆரு பொருஎமமைர்து கடத்தல் 

காண்க, யாத்சல் - சட்டுதல்; ௮,ஐ விட்டுப் பிரியானம. மேற்கூறிய 

ஆ௮ செயலும், அவற்றை மேற்சொண்டு கடப்படனை கெருக்இ யிருப் 

பவர்சளுச்கும் அவை சாமே வரது அடையு மென்பது, உடன்ருர் - 

இதர்சசால வினையாலணையும் பெயர்) உடல் - பகுதி, ற-இறர்தசால 

இடைகிலை, ஆர்-பல்லோர்படர்க்சைவிகுஇ, லகரம் றகசமானத சக்தி, 

SH னகாமாதல் மெலிச்தல்; இடம் - விரிவு, யாக்குமவர் - ஈறு 

இரிந்த எதிர்கால வினையாலணையும்பெயர்; யா - பகுதி), ச-சக்தி, சு 
சாரியை, உம்-௪ திர்காலவிடைகிலை, உசசச்சேடு சகதி, அ-சாரியை, 

வசந்தி, தர-பல்லோர் படர்ச்சைவிருதி) இதனை யாச்ரும் ௮௨செனப்
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பிரித் திரண்டு சொல் என்பாருமுண்டு; ஆய், மேய் இவ்வினையெச் 
சங்களில் விகுகியாய் நின்ற யகரமெப் ஆயான், மேயானென்பவற் 

றில் இடைகிலையாய் நிற்தல்போல உம் விகுதி இடைநிலையான 

தென்சு. (௮) 

9. கம்சரைக் கற்ற துணரா ரெனமதிபார் 

உற முரை ய்ன்னனா 2மரசரமல்-- DOT SL 
> “Ne ms. . 

குண்டி df & Yt] GW D HB யிவைய் நதர 

பண்டி கபாய் வாபு.வார் பயின்று, 

(ப-ரை) சந்ாரை- கற்றுவல்லாரை, கற்றது-( சாம்) கர்ற 

கல்விப்பொருளை, உணரார் என-அறியமாட்டாரென்று, மதியார் - 

எண்ணார்) உ௱்ருரை - ஈம்பினரை, அன்னவண்ணம் - ஓப்படி, (நாம் 

அவர்மேல் அன்பு வைத்திருச்சல்போல 5௩மேல் வைத்சிலசென்று) 

ஐராமல்-மஇயாமல், அற்றார்கட்ரு- துறவிகளுக்கு, உண்டி-உணவும் 

மருந்தும், உறைபுள் - இருப்பிடமும், உடுக்கை - இடையும், இவை 
ஆயெ இவற்றை, ஈந்தார்-கொடுப்ப௨ர், பண்டிசர் நய் - (உலஈரால்] 

பண்டி தென மதிக்சப்பட்டு, பயின்று - (பாவரோடும்) பகையில்லா 

மல், வாழ்வார்-உயிர் வாழ்வார், எ-ழு. 

(வி-ரை.) கற்ற - வினைநாதல் வினையைச் செயப்படுபொரு 
ளின் மேலேற்றிக் கூறிய வினையாலணையும் பெயர்) கல்-பகு.இ, ழ்- 

இறந்தகால இடைநிலை, ௮-சாரிபை, த-ஒன்றன் படர்க்கைவிகு இ. 

அன்னவண்ண மென்பது அன்னணமென மரீஇயத; இன்னன 

மென்பது மிது. அற்றார் - யான், எனதென்னு மிருவசைப் பற்றும் 
தீவஇனார்; இதற்குப் பொருளற்றாரென வறியார்மேலேற்றிக் கூறி 

னும் பொருந்தும். உண்டி - உண்ணப்பலெசென்னும் பொருளில், 

தொழிஎடியாகப் பிறந்தபெயர்; உண்.பகுஇி, அ-சாரியை, இ-செயப் 

படுபொருண்மை விகுஇ ,சசரம் டசரமாதலும், உகரச்சேடும் சந்தி.
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மருந்தும் உண்ணப்படுவசாதலின் உண்டியெனப்பட்ட அ. உடுச்தை- 

சொழிலடியாசப் பிறர்தபெயர். உட-பகுஇி, க-சந்தி, கு-சாரியை. ௨௭ 

ரஃசேரிம் சக்தி, 9 - செயப்படுபொருண்மை விகுதி) கை விகுதி 

யெனின் தொழிற்பெயசென்க, உறையுள் - உள் புடைபெயர்ச்சி 

விரு பெனச்கொண்டு, சொழிலாருபெயசென் 4; இருமொழியாகக் 

கொள்ளின், ௨ள் இடப்பெயராக வைக்கின், இத்தொடசை வினைத் 

தொகைறிலைத்தொடசென் ௪. (௯) 

10. செங்கோலான் கழ்க்குடிகள் ேேரல்வமுஞ் Sher 

வெங் 2காலான் அழ்க்குடிகள் விர்துகவும்--வல்சோல் 
அபைச்சா தொழிலு பறிபலமொன் முற்ற 

எனைந்து மறியாமை யான், 

(ப- ரை.) செங்கோலான் - முறைசெய்பும் ௮ரசனத, செல்ல 
மூம் - செல்வப்பொருள் வளர்தலும், £ழ்ச.தடிகள்-( அவனத ஆணை 

War) Spans குடிகளத, செல்வமும் - செல்வப்பொருள் வளர் 

தலும், ர் இல்லாச - புகழில்லாக, வெங்கோலான் செல்லம்-முற 
தவழுகின்ற ௮சசனது செல்வம், உக்கு லீவும - அழிக்தொழிதலும், 

கீழ்க்குடிகள் - (அவனது ஆணையின்) ஈழ்வாழுங் குடிசள் செல்லம், 

065 San - அழிந்சொழிதலும், வெங்கோல் - முறை தவறுசலும், 

அமைச்சர் உக்கு விவும் - மந்திரிமார் அழிக்சொழிதலும், தொழில் 
உச்சு லீவும் - எடுத்தசொழில் முடியாமலொழிசலும், ஒன்௮-(இவ் 

வாறுச்கும்) ஒரு சகாரணத்சை, எனைத்தும் - எவ்வளவும், அதியாமை 

யான் - அறியாமையினால், தம - மிகுதியும், அறியலம் - அதிய 
மாட்டோம்) எ-று, 

(வி - ரை.) செல்வமு மென்பதைச் செக்கோலா னென்பத 

ஜேடும், உம்மையை நீக்டு வெங்கோலான் தேக்குடிச ளென்பவற் 

ரோடும், விர்துசவு மென்பதை ௮மைச்சர்சொழி லென்்பவம்றோ0ல்
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கூட்டுக. இத்தொடரில் நிலைமொழி வருமொழிகளைப் பின்முன்னாச 

நிறுத்தி விகுதிகளைப் பிரி. அச்கூட்டி உரைச்ச, ௮7சன் செய்யுமூறை 
ஒரு பர்கத்தில் சாயாமல் செவ்விய கோல்போலுதலால் செங்கோல் 

உவமையாகுபெயர்) வெந்கோல் அசற்கு மாரூகயெ சோல், உசவு- 

தொழிற்பெயர்; உகு பருதி, ௮-சாரியை, வு.புடைபெயர்ச்சி விகுதி, 
உகரக்கேடு சந்தி, அமைச்சர் - பக்கத்திலுள்ளார்; இது அ௮மாத்திரிய 

சென்னும் வடமொழி, ஒன்று - எண்ணலள௰லையாகுபெயர். னைத் 
அம்-உம்மை முற்றும்மை; எனைத்து-எத்தனைத்தென்பசன் மரூ௨. 
செங்கோலும், வெங்கோலுமே கா.ரணமாயமைதலால், *றியவஉமொன் 

றென்றது புறம்பாெ காரணத்தை, (40) 

11: அவாவறுக்க லுற்றான் றளசானவ் வைர்இன் 

அ௮வாவறுப்பி னாற்ற வமையும்--அவாவருன் 

ஆகு மவஞாயி னைங்களிற்றி னாட்ண்டு 

போகும் புழையுட் புலந்து. 

ப -ரை,) அவா - விருப்ப்னை, அறுச்கல் உற்றான் - முற்றுங் 

களையத் சொடங்கெயன், தளரான் - சலங்குதலில்லாசவனாக, ௮வ 

ீர்தின் - அப்பொறிசளின,த. 3மமபுலங்களின், அவா - விருப்பை, 

அறுப்பின் - களைவானானால், ஆற்ற - மிகுதியும், அமையும் - (துறவி 

னொழுச்கம்) நிரம்புவான்; அவன் - அ௮த்சொடங்கயெவன், அவா - 

விருப்பு, ௮றான் ஆகும் ஆயின் -நீங்கானாவானானால், 8ங்களிற்றின் - 

2 பொறிகளாகிய யானைகளினால், ஆட்டு உண்மி - அலைப்புண்டு, 

புழையுள் - ராகத்தின்) வாயிலில், புலக் போகும் - துன்பமுற்றச் 

'செல்லுவான், எ-று. 

(GF - Ol.) Og தறவியைச் குறிச்ததாசலால், ,ஐலா என்பத. 

மூன் தறர்து 3ம்புலங்களின்மேல்' பழைய பழச்சத்தினால் மீளவும் 

செல்லும் விருப்பம், ௮வ்-பலவின் படர்ச்சைச் சுட்டுப்பெயர்) பொறி
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கள் செய்புங் கொடுமையைப்பற்றி, அவற்றின் ெெெயர்கூ.ற ௮ஞ்சி 

‘ga என்றார். பொறிசளாவன - மெய், வாய், சண், மூர்கு, செவி. 
ஐம்புலன்களாவன - ஊறு, சுவை, ஒளி, சாற்றம், தசை. அல்வைச் 

தன் என்பதற்குப் புலன், சளாவேசம் (பெண்ணின்பம்), உடல், 
செல்வப்பொருள், மேம்பாடு என்பாருமுளர், Bi Ror gaan sg 
an@u சொழிலைந்தும், 9ந்களிற்றினால் புகழயுட் போகுதகலொன்று 

மாகிய ஆற பொருள் இச்செய்யுளி லமைந்துகடத்தல்காண்க, ஆட்டு. 
மூதணிலை இரிந்த தொழிற்பெயர், உண்ணல் - அறுபவித்தல், தட் 

டண், கொலையுண்ட, அடியுண்டு, சடியண்டு என விகுதிபெற்ற 

சொழிற்பெயசோடும், மூசனிலைச் தொழிற்பெயரோமிம் உண் 

ணென்பது வாலால் தீத்தொடரை இரண்டாம்வேற்றுமைச் சொசை 

நிலைதொடரென்க) ஒரு சொல்லெனக்சொண்டு செயப்பாட்டு 
வினையென்னற்க, (௪௧) 

12. கொலைக்களம் வார்ச்குச்துச் சூதாடு மெல்லை 

அலைக்களம் போர்யானை யாக்கு-- நிலைக்களம் 

முச்சா ரிகையொதுங்கு மோரிடத்து மின்னவை 

ஈச்சாமை கோக்காமை நன்று, 

(ப-ரை.) கொலைக்சளம் உம் - போர்செய்து சொல்லுதலை 

யுடைய இடத்தும், வார்க்குத்து உம் - நீர் நில.த்சைப் பிளந்தோடும் 

இடத்தும், சூதாடும் எல்லை ௨ம் - ரூதாடுகின்ற இடத்தும், அலைச் 

எம் உம் - வருத்துகின்ற சிறைச்சாலையிடத்தும், போர் யானை . 

போர்செய்யவல்ல மானைகளை, அக்கு - கொலை கற்பிக்னெ ற, நிலைக் 

சசம் உம் - நிலையாகிய இடத்தும், மூச்சாரிகை ஒதுங்கும் - யாணே 
(தர் குதிரை இம்மூன்றும் சாரிகையோடுகின் ற, ஓர் இடத்து ன் 

2ரிடத் தும், இன்னவை - கொல்லுதல்முதல் சாரிகையோடலீருய 
வற்றை, ஈச்சாமை - விரும்பாமையும், கோச்காமை - போய்ப் பார்க் 

மையும், ஈன்று - ஈன்மையைத் தரும், எ-ஜு.
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(வி- ரை.) சென்௮ சோக்கினால் கொலைச்கஎத்தினிடச்தம், 
வாள்பயிலுமிடத்தும், யானைக்குக் கொலை பபிற்றுமிடத்தும், மூச் 

சாரிசை யொதுங்குமிடச்தும் உடற்கு ஊறுண்டாம்; சூதாடுமிடத் 

அப் பழியும், பொருளிழவுக்குக் சாரணமா௫ய விருப்பும், சிறைச் 

சாலையினிடச்தப் பழியுமுண்டாம்; ஆதலால் விரும்பாமையும், 
gor காரியமாகிய கோக்சாமையும் நலந்தருவன வாயின, ஈன்று - 

பண்படியாகப் பிறந்த ஓன்றன்படர்ச்கைச் குறிப்பு வீனைமுற்று; 

தல்-பருஇி, று-ஒன் றன்படர்ச்சை விகுதி, லகரர் றசரமான சந்தி, 

அது னகரமானது மெலீத்தல் விகாரம்; இது பன்மையினொருமை 

வந்த லமுஉமைதி, உமை கடைநிலை $ீவகமாசலால் மேலவற்ரோ 
டூங் கூட்டுக. ௮லை-மு.சனிலைச்சொழிற்பெயர். வார்க்குச்தென்பதில் 

குத்து என்னு முதனிலைத் தொழிற்பெயர் தொழிலாகுபெயர். (௧௨) 

13. விலாயாமை யுண்ணாமை யாடாமை யாற்ற 

உளையாமை யுட்குடைச்தா வென்௮ு--களையாமை 

நூற்பட்டார் பூங்கா தாய் நோக்க னிலையாறும் 

பாற்பட்டார் கொண்டொழுகும் பண்பு, 

(ப-ரை) நூல் - நூலில், பட்டு - சேர்க்து, ஆர் - நிரம்பிய 
'பூ - மலரை அணிந்த, சோதாய் - கூந்தலையுடையாளே ! கோக்இன் - 

ஆராயின், விளையாமை - பயிர் வீளைக்சாமையும், உண்ணாமை-(ஊறு 

முதலிய 8ம்புலங்களை) ௮றபவியாமையும், ஆடாமை - (பயனில் 

சொற்களைப்) பேசாமையும், ஆற்ற உளையாமை - (பிதர் சடுஞ் 

சொல்லுக்கு) மிச வருக்காமையும், உட்கரு உடைய - நாணுச ஐுடைய, 
தா - வருத்தத்தை; வென்று - கெல்லுதலும், களையாமை - (Cus 

கொண்ட ஓழுச்சமளை) விட்டுவிடாமையும், இவை ஆ றம் - (அய) 
இவை யால செயலும், பால் பட்டார்- துறவில் சேர்ந்தவர், கொண்டு- 

பூண்?) ஒழுகும் பண்பு - ஈட்ச்கும் இயல்புகளாம், எ-று, .



ஏலாதி மூலமும் உரையும், 19 

(வி-ரை.) ஒருவன் மேற்சொண்டொமுகல் இல்லறம், துற 
வறமென இரண்டு பகுப்புடைமையால் பாலென்பது வீளையாமை 

மூ.தலிய செயலால் துறவறத் துக்சாயிற்று. விளையாமை - தன்வினை 

பிறவினைகளுக்குப் பொதுவாயினும் இங்குப் பிமவினை. உட்கு - Ys 

னிலைத் தொழிற்பெயர்) அது மனச்ளஎர்ச்சிமின்றி மடங்குதல், 

உடை-உடையவென்னுங் குறிப்புப்பெயரெச்சம் ஈறுதொகுத்தலாய் 

நின்றது உட்குடைத்தா ஆவது காமச் தினால் வருர்ஒம் வருத்தம், 
காமவொழுச்சத்தை இவர்களி. ச் துண்டாயின் காமுசர்களும் பழிப்பா 

ராதலால், அவ்வருத்தத். துக்கு உட்குடைய என வீசேடணம் சர்தார். 

வென்று - தொழிற்பெயர்; வெல் - பகுதி, து - புடைபெயர்ச்சியை 

யணர்த்தும் விகுதி, லகர தரங்கள் ற5ரமாதல் சம்இி, பகு Som 

ஈரம் னகரமாதல் மெலித்தல். நாலில் கோக்சப்பசயில் போரும் 

பாய்ப் பின் மலர்தலின் 'நூற்பட்டார் பூ' என்னலாயிற்று, (௧௩) 

14. பொய்யான் புலாலொடு கட்போக்கத் தீயன 

செய்பான் சிறியா சினஞ் ?சரான்--வையான் 
கயலியலுண் கண்ணாப் கருதுங்கா லென்றும் 

யல வயலவா நால, 

(பஃரை,) கயல் ஈ சேல்மீனைப்போல, இயல் - பிறழ்னெ.ற, 
உண்கண்ணாய் - மையையணிச்த கண் உளையுடையாளே! என்றும் - 

எப்போதும், பொய்யான்-ஒருவன் பொய்சொல்லாமல், புலாலொடு- 

ஊனுண்ணலையும், கள் - கள்ஞுண்ணலையும், போக்கி-நீகட, தியன - 

தீமையைத்தருஞ் செயல்களை, செய்யான் - செய்யாமல், ஈறியார் : 

இனம் - றியாருடைய இனச்தசை, சேரான் - சேராமல், வையான்- 

'பிதரை) நிச்.திடாமல் ஈடப்பானாயின், ( அவனுக்குச்) கருதுஈ்சால் - 
"சாக்குமிடத்து, நூல் - (பிறராய்ர்துணரும்) நூல்கள், அயல்வயல - 
“வண்டெவனவே அல்ல, ௭-3,
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(வி. ரை.) இந்த ௮௮ தொழில்களையு மியல்பா யுடையானுச்கு, 

இத் தொழில்களை மியல்பா யில்லாதவர்கள் ஆராய்கின்ற நூல்கள் 

ஷராய்ர்துணர மேண்டுவன அல்ல என்பத கருத. அயல்-அச்நியம்/ 

௮3 வேண்டாமைமேல் நின்றது. ௮0ககத் தணிஏப்பொருள 2, 

ஒரி வுருபு உடனிகழ்ச்சப்டொருளது, ஒடுவை எண்ணுப்பொருள 

தாம் இடைச்சொலெனினும் பொருக்கும்; கள் என்பசனோடிற் கூட் 

0௧. கருங்கால் - இறந்தகால வீனையெச்சம்) கருது - பகுதி, உம் - 
சாரியை, சால்-இறந்தசால வினையெச்ச விகுஇ, உகரச்கேடும் மகரத் 

திரிபுஞ் சக்தி. றியாரினம் - இரு வினைப்பயனு மில்லையென்பாரும் 
சாமராலுணர்ம் தொழுருவாரும், மோசஞ்செய்வாறாம் மு. தலானோ 

ருடைய கூட்டம். (௪௪) 

19. கண் போல்வார்க் காயாமை கற்ர Hor Greet eH 
பண் போல் செவியார்ப் பற்ராமை--பண் 2பாலும் 

சொல்லார்க் கருமறை சோராமை சிறிதெனினும் 

இஃலாாக் டர தீர்த்த னன்று, 

(ப-ை.) கண்போல்வார் - கண்ணைப்போல ஈன்னெறியில் 

கடத்தவல்ல சனேசரை, காயாமை-சோபியாமையும், சற்றார் - சல்வி 

யறிவுடையாரையும், இனம் - பெரியாரினத்தையும், சேர்தல்-விட்டுப் 

பிரியாமையும், பண்போல்-யாழின ம்பி னிசைபோன் ற, இளவியார்- 

சொற்களைப் பேசுகின்ற மாதரை, பற்றாமை - நம்பாமையும், பண் 

போறும் - யாழினரம்பிசையை ஓக்கும், சொல்லார்ச்கு ௨ சொற்களை 
யுடைய மாதர்க்கு, அருமறை - (பிறருக்குத் தெரிவித்தல் கூடாத) 
இரசசியத்சை, சோராமை - மறந்து செரல்லாமையும், சிறிஐ எனி 

லும் - சிறிது பொருளாயினும், இல்லார்க்கு - இல்லாதவறியவர்க்கு, 

இடர் தீர்,த்தல்-(சேர்$்த) ஆபச்தை ஒழித்தலும், ஈன் றுரன்மையைத் 
தீ௫ுவன ஆம், ௭-2.
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(வி-ரை.) சத்ரூர்-கல்வியறிவுடையார். பெரியாரினம்-சாமம், 
சனம், உலோபம், களிப்பு, செருஈரு, பொறாமையாகிய ஆறு குந் 

றங்சளுமில்லாரது கூட்டம், பண்போலுஞ் சொல்லார் சுட்டுப்பொரு 
எது; இதற்கு இவ்வாறன்றி இரகய இடச்தில்வைத்து யாழினரம் 
பை மெல்லெனச் தடவினும், உடனே சடவுதலைப் பிறர்க்கு ஒசை 
யால் உணர்ச்தல்போல, பிறாது இரகசியதைச் சொல்லுத லுடை 

யாரென உரைச்,சலுமாம். ரொல்லார் - தொழிலடியா-ஈப் பிறர்த குறி 

ப்பு வினைப்பெயர், ளெவி - தொழிற்பெயர்) இள - பகுதி, வி-புடை 
பெயர்ச்சி விகுதி, இம் மு. தணிலையடியாகச் இளஈதான், இெளர்த, கள 
ந்து என வினைவிசற்பங்கள் பிறக்கும். மறை - தொழிலடியாசப் 
பிறந்தபெயர்; மறு-பகுதி, 89-செயப்படுபொருண்மை விகு இ, உகரகி 

கேடு 69 உம்மை இழிவு சிறப்பும்மை, போல்லார்-இடைச்சொலடி 
யாகப் பிறந்த எதிர்கால வினையாலணையும் பெயர்) போல்-பகுதி, வ்- 
எதிர்கால இடைபிலை, ஆர் - பல்லோர் படர்ச்கை விகுதி; போல்கின் 
ரர், போன்றார் என மற்றகாலங்களில் வரும், போல்லார்ச்சாயாமை- 

இத்தொடர் இரண்டாம் வேற்றமைச் தொகைநிலை*தொடராதலா 
லும், கிலைமொழி உபர்திணைப்பெயசாதலாலும், (ஈன்-உயிர்-க-௯) 

ஆல் இபல்பாகாமல், (உருபு - சூ. - ௪௬) ஆல் இயல்பின் விகாரமாயி 

2 இடர்தீர்ச்சல்- இததொடர் இரண்டாம் வேற்றுமைத் தொகை 
நிலைத்தொடராயினும், நிலைமொழி அஃ நிணைப்பெயசாதலால், (5ன்- 

மெய் - ஞூ௨க) ஆல் மிகாது, (உருபு - ச-௧௬) ga Sears Bue 
Lied gy. (5௫) 

10: துறக்தார்கட் டுன்னித் துறவார்க் இடுதல் 
இறக்தார்க் கினிய விசைத்தல்--இறக்தார் 
மறுதலை சுற்ற மதித்2தாம்பு வானேல் 
இறு தலில் வாம்2வ Wools. 

(பஃரை) துறர்தார்சண் - ததவியரிடதத, தன்னி. சாரர்து 
அறங்களை ச்சேட்டு, அறவார்ச்கு - துறலாமல் இரப்பவர்ச்கு, இடுதல்-
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(வேண்டு னவற்றைச்) கொடுத்தலையும், இறர்சார்க்கு-'கல் வியினால்) 

மிகுர்தவர்க்கு, இனிய- இனிய சொற்களை, இசைத்தல் - சொல்லு 

தலையும், இறர்சார்-(ஒருவருமில்லாமல் வர்.து) இறக் வரையும், மறு 

தலை - (தனக்குப்) பொல்லாங்கு செய்பவரையும், சு,ம்றம்-உறவினரை 

யும், மதித்து - நன்குமதித்து, ஒம்புவானேல் - (ஒருவன்) சாப்பா 

னாயின், இறுதல்-அழிதலையுடைய, இல்வாழ்வே - இல்வாழ்ச்சையே, 

இனி௮ - (துறவறத்தினும்) கல்லது, எ-று. 
(வி- ரை,) ஐம்பொறிகளுக்குரிய அறபவட்பொருளைப் பெரா 

மையாலாயினும துறவு பூணவேண்டுமாதலால் அ௮ச்கால,ச்தும் அது 

செய்யாமையைப்பற்றி வறியவரைத் :துறலார்' என்றார்; உடாஅ௮2 

முண்ணாதுந்தம் முடம்பு செற்றும், செடா௮த ஈல்லறழு£ஞ் செய்யார்'' 

என்பதனாலுமுணர்க. மறுதலை பகைமை; இது பண்புப்பெயர்; மறு- 

பகுதி, தலை-பகு திப்பொருள் விகுதி, இங்குப் பண்பாகுபெயராயிற்று, 

சுற்றம்-தொழிலடியாகப் பிறந்தபெயர்; சுற்று - பகுதி, ௮ம் - வினை 
மூதற்பொருண்மை விகுஇ, உகரச்கேடு சந்தி; பொருள்-ரூழ விருப்ப 

சென்பது) சுற்றத் இற்கழரு சூழவிருத்தல்'! என்பதனாலு முணர்ச, 

17. நூடியோம்பல் வன்கண்மை நால்வன்மை கூடம் 
மடி.யோம்பு மாற்ற லஓடைமை--டி யோம்பி 
நாற்றஞ் சுவைகேள்வி நல்லா ரினஞ் 2சர்தல் 
சேற்றானேற் றேறு மமைச்சு, 

(ப-ரை.) குடியோம்பல் - குடிகளைப் பாதுகாத்தலையும், வன் 
சண்மை-(தொழில்செய்சலில்) ௮சைவின்மையையும், நூல்வன்மை- 

பலநார்புலமையில் கலங்காத அறிவையும், கூடம் - ஒஞ்சனைபும், 

மடி - சோம்பலும், ஓம்பும் - (சன்னிடத்து வாராமல்) சாக்கும், 

ஆ.றீறல் உடைமை - வலியுடைமையையும், மூடி ஒம்பி - (தன் ௮ர௪ 

னத) முடியையும் காத்து, நாற்றம் - ஈன்மணச்சையும், சுவை 4 

வாய்ச்தினிய உணவையும், சேள்வி - நல்லிசையைக் கேட்டலையும்,
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நல்லார் இனம் சேர்தல்-அழகயமாதர் கூட்டத்தையும் விரும்பி ௮.று 
பவிச்தலை, ேற்றானேல் - ஈன்மை தருவன வென்று உணரானானால், 

அமைச்சு - (அவன்) மந்திரியாக, தேறும் - (அரசனால்) ஈம்பப்படு 
வான், எ௨று, 

(வி-ரை.) முடியென்றது தன்னைச் கலித்தச் செய்யும் ஆளு 
கையை, உடைமை-செயப்படுபொருள் குன்றாத குறிப்புச் சொழிற் 

பெயர், ஈல்லாரினம் - ஒன்றன்கூட்டத் தற்டிழமைப்பொருளதாகயெ 
ஆறாம் வேற்றுமைத் தொகைகிலைத்தொடர், 83ம்புலன்சகளின் ௮ 
பவங்களை மிகவுஞ் செய்யாசா னென்னும் கருத்தால் சாற்றஞ் சுவை 

கேள்வி ஈல்லா ரினஞ்சேர்தல், சேற்றான்” என்றார். அமைச்சு-மந்தி 

ரி சன்மை; இது பண்பாகுபெயர்; பொருள்: பக்சத்தி லுள்ளவன்$ 

௮மா என்னும் வடமொழிக்குப் பொருள் ௮ருகு. (sa) 

18. போகம் பொருள் கடு மான் வேட்டம் பொல்லாக்கள் 

சோகம் படுஞ்சூ 2,௪ சொல்வன்மை---சோகக் 

கடுங்கதத்துச் தண்ட மடங்காமை காப்பின் 
௮டுச்ககமி லேனை யாச, 

(ப-ரை.) போசம் ஏ - சிற5த சுகங்களில் இச்சையும, பொருள் 

கேடு ஏ- தேடிய பொருளை வீணே அழித்தலும், மான்வேட்டம் 

ஏ - (பலமுறை) விலங்குகளை வேட்டையாடுசலும், பொல்லாச்சள் 
ஏ - பொல்லாங்கைச் தரு௫ன்ற சள்ளுண்ணலும், சோகம் படும் 6 

அன்பம் வீளைசன் ற, சூசே - சூசாடுசலும், சொல் வன்மை - கடுஞ் 

சொல் சொலலும், சோகம் - பின் துன்பததைத் தருகின்ற, கடுங் 

௪2தது - பெருங்கோபததினால், சண்டம் ஏ-பகைத்துப் போர்செய்த 

ஸ், அடங்காமை ஏ - தன்னிடச்துத் தங்காமல், காப்பின் - (gap 

ஈதி) தடுப்பாளாயின், ஏனை ௮ரசு - மற்ற அரசர்கள், அடும் கதம் * 
(இஙவ்வாசனோட) போர்செய்.பும் சோபம், இல் - இலர், ௭-,
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(வி-ரை.) எண்ணேகாசச்சை முன்னும் பின்னும் கூட்டுச, 
பொருள்கேடு-எழுவாய்த் சொகாகிலைத்தொடர்; பொருட் கேடென 

வரின் சொழிற்பண்புச் தற்திழமைப் பொருளதாயெ ஆ௱ம்வேற்று 

மை,*் தொகைகிலைத்சொடராம்; அல்வாறாவதும் வினைமுசற்பொரு 

ளின்சண் வந்ததாகும், மான் என்பதில் னகரம் சாரி ப, மான்லேட் 
டம் - சொழிற்பண்புத் தற்திழமைப் பொருளதாடிய ஆரறாம்வேந்று 

மைச் தொகைநிலைசத்சொடராயினும், இவ்வாருவது செயப்படுபொரு 

ஸின்சண் வர்தது. வேட்டம் - முதனிலையில்லாச தொழிற்பெயர். 

இல் - இல்லையென்பது கடைகுறைர்ச.து, ௮7௪ - பண்பாருபெயர், 

ஏனை - பிறிதென்னும் பொருளதாயெ இடைச்சொல் எலாதி அறு 
மருர்து கூடியசன்றே; இஃது ஏழுபொருளை ஆடக்கியிருப்பத 

அம்மருந்தோசி சண்டசருச்சரையுங் கூட்டுத லுண்மையாலென்௪. 
பின்வருஞ் செய்யுளுச்தம் இஃ்தொக்கும், (௪௮) 

109. கொல்லான் கொலைபுரியான் பொய்யான் பிறர்பொரு 

செல்லான் சிறியாரினஞ் '2சரான்-சொல்லும் [ண் மேல் 

மறையிற் செவியிலன் நீச்சொற்கண் உங்கை 

இறையிற் பெரியாற் கவை, 

(ப- மா.) கொல்லான் - (ஒருயிரையும்) சொலைசெய்யான்) 
கொலை புரியான் .- (பிறர் செய்யும்) சொலையை விரும்பான்; பொய் 
யான் - பொய்சொல்லான்; பிறர் பொருள்மேல் - பிநர் பொருளின் 

மேல், செல்லான் - (தன்மனத்தால்) செல்லான்; சிறியார் Dern = 

8ழ்மக்களுடைய கூட்டத்சை, சேரான்-சேர் சவிலான்;) சொல்லும்- 

(ஒருவசோடொருவர் சொல்லுகின் ௦, மறையில் - இசக௫யச் செய்தி 
யில், செவி இலன் - கேட்குங் காதலன்; தீச்சொற்கள் - தீச்சொந் 

களைச் சொல்வதில், கூங்கை - ஊமை; இவை - ஆதிய இலங்வேழு 

செயலும்) இறையில் - மு.தன்மைப்படுதலில், பெரியாற்கு - மிச்சவ 

னுக்கு உரியவையாம், ௭ ஃ இ,
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(வி-மா.) பிறர் பொருண்டேற் செல்லாமையாவது பிற 
ருடைய பொருளை வெளவச்சகருசாமை, சிறியாரீனம் - ௧௫-ம் பாட் 

டுசையிற் காண்க, பிறர்.இடைச்சொலடியாசப் பிறர்ச பல்லோர் படர் 

க்கைப் பெயர்; பிற - பருஇ, அர்-பல்லோ படாச்சை விருகி, பகுஇ 

Wow ௨2ரங் சகெட்டசெனின் கடைக்ருறை, விகுதிமுதல ௮சரங் 

கசெட்டசெனிள் முதர்குறைடென்க; இங்வாறன்றி ரகாமெய் விகுதி 

யெனினும் பொருர்தும், மறை - தொழிலடியாகப் பிறர்த பெயர்) 
மறு : பகுறி, 3 - செயப்படுபொருண்மை விகுதி, உகரச்கேடு சந்தி, 
பிறர றியாதபடி மறுக்சப்பட்டதென்பது பொருள். மிரர் மனை மேல் : 

செல்லான்” எனவும், (பல்லார் மறைபில்” எனவும் பாடமுண்டு. (ஈ௧) 

20. மின் ன ரிடையார்சொற் மறறான் விழைவோரான் 

கொன்னே வெருளான் கொலைபுரியான்--பொன் ன 

உறுப்பறுக் தன்ன கொடையுவப் பான்றன்னின் 

வேறுப்பறுத்தான் விண்ணகக்து மில், 

(ப-ரை) பொன்னே - திருமகளை ஒத்தவளே ! மின் - மின் 

னை, கேர்-ஓத.ச, இடையார் சொல் - இடையையுடைய மாசர்கள து 

சொல்லை, தேரான் - ஈம்பான்) விழைவு - (அவர்கள,௪) விருப்பத்சை, 

இரான் - கருதான்; சொன்னே - பயனில்லாம?ல, வெகுளான்-(ஒரு 

வரையும்) சோபியான்; சொலை புரியான்-கொல் லுக்தொழிலை விரு ௦ 

பான்; உறுப்பு - தன் உடலை, அறுத்தால் ௮ன்ன - அறுத்துச் கொடு 
தீசாலொத்த, சொடை உவப்பான் - கொடைச்சொழிலை விரும்பீச் 

செய்வான்; தன்னின் - தன்மனத்தில், வெறுப்பு - (பிறழன்மேற் 

சொண்ட) வெறுப்பை, ௮.றத்சான் - நீக்கினானாய ஒருவன், விண் 

அசத்தும் - விண்ணுலகத்திலும், இல் - இல்லை, எ. று. 

(வி-மா.) உழப்பு ௮று௪26௪ கொடையாவது இபிசச்சரவர் 

சிதி சன்னை யடைந்த புருவுக்சாகத் சன்னுடலை யரிர்து வேடலுச்



20 ஏலாதி மூலமும் உரையும். 

சரச சொடை, சொன்-பயனின்மைப் பொரு ள.தா௫ய இடைச்சொல், 

ஏ-பிரிகிலை. ௮றுத்தன்ன என்பவற்றை அறுத்சால் அன்ன, ௮றுத் 

தீத அன்ன எனப் பிரிக்க; முன்னது வினையெச்சச்திறு தொகுத்த 
செனவும், பின்ன.த தொழிற்பெயரீறு தொகுத்ததெனவுங் கொளக, 

உழப்பு - சனையாகுபெயர். உம்மை - உயர்வுறப்பு. விண்ணசத்து 

மில்லென் றத இப்படிப்பட்டவன் உலகத்துண்டாயிருச்சலி னருமை 

GH ESD. (20) 

21: இளமை கழிடயிம் பிணிமூப் பியையும் 
வளமை வலியிவை வாடும்--உள நாளால் 

பாடே டரியாது பால்போலுஞ் சொல்லிஞய் 

விட புரிதல் விதி, 

(ப- ரை) பால்போலும் - பாலையொக்கும், சொல்லினாய் - 
சொல்லையுடையாளே! இளமை - இளம்பருவம், கழியும் - நிலைபெரு 

மல் ஒழியு1; பிணி மூப்பு - மோயும் இழத்தனநம், இயையும் 5 வர் 

தடையும்) வளமை - செல்வமும், வலி - (உடலின்) வலியும், இவை 
வாடும் - யெ இவை சேயும்; உள காளால்-தான் உடலோடுவொழும் 

காளில், பாடே புரியாது - துன்பத்தை அ௮றுபவிச்க விரும்பாமல், 

வீடே - வீடடைசலொன்றையே, புரிதல் விதி - விரும்புதல் (ஒரு 

வர்க்குக்) கடமை, எ-று, 

(வி- ரை.) பாடாவது இல்வாழ்ச்கைக்குரிய பொருள்தேடிதல் 

மூசலியவற்றால் வருந் துன்பம், இளமையில் மேலெழ வலியில்லா 

தடங்கியிருந்த சோய் இளமை கழிந்சமாச்திசச் தில் மேலெழுதலால் 
பிணியை மூப்பொடுவைச் செண்ணினார். இளமை மூப்பென்லுமு 

பெயர்சள் உயிர் உடலோடு கூடி வாழ்காளின் மேல் கின் றன, மூப்பு- 

Garis odin; ரூ- பகுஇ, ப் - சந்தி, பு - புடைபெயர்ச்சி விகு9, 

பிணி-சொழிலடியாசப் பிறந்தபெயர்) பிணி (கட்டு)-பகுஇ, இ-வினை
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மூ:,சற்பொருண்மை விகுதி புணர்ர் த செட்டு. காளால்-வேற்றுமை 

மயக்கம், பாடே, வீடே. இவ்விரண்டலுள் ஒன்றனில் ஒன்றைப் 

பிரிதசலால் ஏகாசங்கள் பிரிகிலை. (௨௧) 

22: வாளஞ்சான் வன்சண்மை யஞ்சான் வனப்பஞ்சான் 
ஆளஞ்சா னாப்பொருடா னஞ்சான்--காளெஞ்சாக் 

காலன் வரவொழிதல் காணின்வீ டெய்திய 
பாலினூ லெய்தப் படும், 

(ப-மா.) வாள் அஞ்சான்-(ஒருவன் பசைவனுடைய) கரிய 
வாளை அஞ்சான்; வன்சண்மை அஞ்சான் - இசக்கமின்மைபை ௮ஞ் 

சான்) வனப்பு அ௮ஞ்சான்-(பிறாஞ்சத்சகும்) சோற்றை அஞ்சான்) 
அள் அஞ்சான் - வெற்றியாண்மையை அஞ்சான்); ஆய்- குற்றமற்ற, 

பொருள் அஞ்சான் - செல்வப்பொருளை அஞ்சான்; (ஆமினும்) நாள் 
எஞ்சா,ச-(தான் கொண்டுபோகும்) நாள் குறையாது வரும், காலன் 

காலனானவன், வரவு - (தன்மேல்) வருக்தொழில், ஒழிதல் - நீங்கு 
தலை, சாணின்-சாண விரும்புவானாயின், வீடு-முத்தியுலகு, எய்திய - 
அடையும்படி, பாலின் - அத்தன்மையையுடைய, நூல் எய்தப்படும் - 

தூலிற்கூறிய ஒழுக்கச் அடைதலே குதி, எ-று, 

(வி- ரை.) வாள் முதலிய &ந்துச்கும் அஞ்சுதல் ௮ச்சமன்.ற$ 
சாலன் வரவுச்சஞ்சுதலே ௮ச்சமெனப்படுமென்ப.த கருச்து. காலன் 
வரவென்றது மாணச்தை சலால், அதனை இனி ஒழித்தற்கு உபாய 

மாவது வீட்டுகெறி அடைதல।மென வுணர்ச. எஞ்சா என்பதை 

Fo சொகுச்சப்பட்ட பெயசெச்சமாகக் கொள்ளாமல் எதிர்மறை 
வினையெச்சம் மல் விருத தொகுச்சப்பட்டசெனக்கொண்டு, ௮2 
வாகென்லும் தொழிற்பெயர் கொண்டசெனச் சொண்டு ௨ஷ்ரப்பி 

லும் பொருந்தும், சாலன் - சாலக்சடவுள். குற்றமற்ற பொருள் - சல் 
வழியிற் றேடிய பொருள். (௨௨)
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23. குணூசாக்கான் கூழ் 2நாக்கான் கோலமு தோக்கான் 

மண சோக்கான் மங்சலமு நோக்கான்-கணசோச்கான் 

கால்காப்பு வேண்டான் பெரியார் நூல் காலற்கு 

வாய்காப்புக் கோடல் வனப்பு, 

(பஈரை.) கால் சாப்பு - காலுர்குத் தளைபோன்ற இல்லாழ்க 

சையை, வேண்டான்-வேண்டாத ஒரு௨ன், குணம்-நற்குணச்சைப் 
பெற, நோச்கான் - மதியாமலும், கூழ் - செல்வத்தைப்பெற, சோக் 

கான் - மதியாமலும், கோலமும் - அலநமகரத்சைப் பெறுதலையும், 

ளேச்சான் - மதியாமலும், மணம் - கல்யாணத்தைப் பெற, கோக் 

கான் - மதிபாமலும், மங்கலமம் - புண்ணிபத்தைப் பெறுதலையும், 

சோக்சான் - மதியாமலும், கணம் - சுற்றத்சைச் தழுவ, கோக்சான் - 

மதியாமலும், பெரியார் நூல் - பெரியாரால் கூறப்பட்ட நூற்பொ 

௫ளை, காலற்த-சாலனுடைய, வாய்-வருவழியை, காப்புச் கோடல் - 
தடுப்பகாகச் கொள்ளுசல், அழகு - அழகாம், எ-று, 

(வி-ரை.) கால்காப்பு வேண்டாசான் செபலைச்கஉறியதாகலால் 

குணகோச்சானமைழதல் வாய்சாப்புச்கோடலீறாகச் இடெக்ச ஏழும் இச் 

செய்யுள் உூறியசெனகச்சொண்டு, பதினெட்டாஞ் செய்புட் குரைத் 

தாங்குரைக்க, பெரியார் நாற்பொருளைக் காஒற்கு வாய்சாப்புக் 

கோடலாவது பெரியார் கூறிய நூழ்பொருளை ஈன்குணர்க்து, ௮2 

கூறியபடி. துறவுபூண் டொழுகுவானாயின் அவ் வொழுச்சம் காலனைத் 
தன்னிடம் வராமல்தடுத்தல். 'சாதலற்கு வாய்காப்புக் சோடல்'எனவும் 

பாடமூண்டு, அதில் கால்காப்புமேண்டா னென்பதைப் பிதாவெனச் 

கொண்டு, சோச்சானென்னும் வினைகளை ௮வன்மே லேற்றிச் கோட 
லென்பதில் விவ்விகுதி தொகுச்சலெனக்சொண்டு பிறவினைத் 

தொழிற்பெயராச்சிப் பொருளுரைக்ச, உம்மைகளிரண்டும் உயர்வு 
சிறப்போடு இறர்தது சழீதிய பொருளின்சண் வர் சன; (௨௩)
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24. பிணிபிறப்பு மூப்பொடு சாக்காடு அன்பம் 

தணிவினிரப் பிவை' கரழா--ுணியின் 

அரங்கின் 2ம லாகெர்போ லாகாம ன்றும் 
நிரம்பு மல் விட்டு நெறி, 

(ப ரை.) பிணி ஒூ - நோயும், பிறப்பு ஒர - பிறத்தலும், 

மூப்பொடு . மூப்பும், சாச்காடு ஒடு - சாவும், துன்பம் ஒடு - (பொரு 

ளேத்தேடுதல் முதலியவற்றால் வரும்) துன்பமும், தணிவு இல் - 

(போதுமென) திருப்திமின்மையாகயெ, நிரப்பு ஒடி - வறுமையும், 

இலை-ஆலயெ இவ்வாறும், தாழா - தாமதியாமல் (ஒருவனை) ௮டை 

ய 1) (அசலால்) ௮ரங்கின்மேல் - நர்ச்சனசபையில், அணியின் - 

(மாறிமாறிச்) தரிக்கும் வேடச்தினால், ஆரிரர்போல-அூஇன் றவரைப் 

போல, அகாமல் - மாறிமாறிப் பிறர்திறமாமல், வீட்டுநெறி - வீட் 

டுல£ தை யடைதற்குரிய அறவு ஒழுக்கம், நிரம்புமேல் - நிரம்புவா 

ஞபின், ஈன்று ஆம் - (ஒருவனுக்கு) இன்பரூள்ள தாகும், எ-று. 

(வி-ரை.) எண்ணுப் பொருளதாகய ஒடுவை மூன்னும் பின் 

னுங் கூட்செ; (ஈன் - இடை-சூ- ௧0.) சாச்காடு-தொழிற்பெயர்) சா- 

பகுதி, சாடு.,புடைபெயர்ச்சியை யுணர்த்தும் விகுதி, ச . சந்தி; வேகச் 

காடு, நோச்சாடு என்பவற்றாலு முணர்ஈ, குறையை நிரப்பென்றது 

மங்கலவழக்கு; நிரம்பென்னுந் தன் வினைப் பகுதியோடு தல் விகுதி 

புணர்ந்து கெட்டமாத்திரையில், ௮ம்முதனிலை நிசப்பெனர் இரிந்த 

மையினால் மு;தனிலை திரிந்த சொழிற்பெயரென்க, வீடு-முற்றவிடு 

தல் காரணமாக உண்டாம் மீளாப்பதத்துச்காதலால் காரணவாகு 

பெயர்; இதுவும் அத்தொழிற்பெயர், ஆடர் - பலர்பாற்படாச்சை 

""கழ்கால வினையாலணையும் பெயர்; ர-நிகழ்கால இடைகி; ௮ .நிஞ 
ஞ்ண்டிருக்குகன்'? என்பசனாலு முணர்ச. (௨௪)
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2௦: பரடகஞ் சாராமை பாத்திலார் தாம்விழையும் 
காடகஞ் சாரசாமை காடுல்கால் நாடகம் 

சேர்ந்தாற் பகைபழி தீச்சொல் லே சாக்காடே 
தர்ந்தாற் யாற் றீரா வரும், 

(ப-ரை.) பாத்இலார் - ஒருவகைப்படாத வேசியர், பாடு ௮சம்- 
பாடுகின்ற இடச்தை, சாசாமை - (ஒருவன்) சாராமலொழியச்கட 

வன்; தாம் விழையும் - அவர்கள் விரும்பியாடுகின்ற, நாடகம் - நாட 
கத்தை, சாராமை - சேர்ர்து காணா தொழியச்சடவன்) நாடுங்கால் 5 

(௮ப்பாட்டைக) குறிப்பாகச் கேட்பானாயினும், நாடசம்-௮ச்௩டநத்சை, 

சேர்ர்சால் - சேர்ந்து சகாண்பானாபினும், பகை ஏ - பசையும், பழி ஏ. 

பழியும், தீச்சொல்லே - கடுஞ்சொல்லும், சாச்காடே - (இடையில் 

கேரும்) சாவும், தீர்ர்சால்போல - இல்லாதனபோலச்தோன் றி, தீரா 

ரும் - நீங்காதனவாய் வந்த சேரும், ௭ - று, 

(வி-ரை.) பாடகஞ் சார் தலும், சாடகஞ் சார்சலும் Sunes 

ளது செயலாதலால், அங்குச் சார்ந்தானுக்குப் பகைமூதலிய சகான்கும் 

தான் எதிர்பாராசபோதும் வந்து சேர்தல் துணிவென்பது கருத்து, 
பா,ச்திலார் - இறர்தசால வினையாலணையும் பெயர்; பகு என்பதன் 

மரூ௨வாகய பா-பகுதி, த-சக்தி, த- இறந்தகால இடைநிலை, செயலை 
யும், சால ர்சையும் மறுக்க வந்த இல் எதிர்மறை விகுதி, அனைத்து 
மொருபகுதி, ஆர்-பல்லோர் படர்ச்சை விகுதி. பகை-தொழித்பெயர்) 

பகு-பகுதி, 8-புடைபெயர்ச்சியை யுணர்ததும் விகுதி, உ₹ர£கேடு 

சந்தி, இரா - பலவின்படர்க்கை எதிர்மறை வினைமுற்று; இங்கு 

வினையெச்சமாயிற்று; மல் விகுதி சொகுச்சல்பெற்ற வீனையெச்ச 
மெனினும் பொருந்தும், (௨௫) 

20. மாண்டமைத்தா ராய்க்த மதிவனப்பே வன்சண்மை 

ஆண்டமைந்த கல்வி2ய சொல்லாற்றல்--பூண்டமைர் ச
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கால மறிதல் கருதுங்காற் நூவர்க்கு 

ஞால மறிந்த புகழ். 

(ப-ரை.) மாண்டி - (கல்லொழுச்சச்இல்) மாட்சிமைப்பட்டு, 

அமைந்து - அடங்க கடந்து, ஆராய்*த-(6 தி நூல்களை) ஆசாய்ந்சடை 

ந்த, மத ஏ- அறிவுடையசாதலும், வனப்பே - தோற்றப்பொலி 

வுடையசாதலும், வன்சண்மை ஏ - (பகைவர்க்கு) அஞ்சாமை 

யுடையராசலும்) ஆண்டு - மறவாமல் காத்து, அமைந்த - (MSE 
தம்மில்) நிரம்பிய, கல்வி ப - கல்வியறிவுடையராதலும், சொல் 

ஆற்றல் ஏ - (பசைவரை உடன்படுத்தும்) சொல்லு, சலின் வன்மை 

யுடையராதலும், பூண்டு- (தாம் சொல்லுதலை) மேற்கொண்டு, அமை 
ந் த-( அதனைப் பகைவர் ஏற்றுச்கொள்ளுசற்குத்) தகுர்ச, சாலம் ௮.றி 

தல் - காலத்தை அறியவல்லராதலும், கரு துங்கால்-அசாயின், தா 

வர்க்கு - தூதர்களுக்கு, ஞாலம்-உயர்ச்சோர், அறிக்த புகழ் - அறிந் 
புகழைச்தருவன ஆம், எ - று, 

(வி-ரை.) தாம் வகுத்துச் சொல்லுவோர், பிறர் சொல்லியசைச் 
சொல்லுவோர் எனத் தூதுவர் இருவகைப்படுவோர்; இது முன் 
னவரைச் குறித்தது. புஈழ்தருஉனவற்றைப் புகழெனக் சாரண 

திதைச் காரியமாகக் கூறினார்; இது மரபுவழுவமைஇி, தூ.தவர்: 

பகுதி வடமொழியாதலால், குற்றியலு£ரங் செடாமல் வந்தத; 

தூதசெனச் செட்டும் வருதலுண்டு, ஞாலம் சனக்குச் கண்ணாக 
வுடைய உயர்ச்தோர்ச்கு இடவாகுபெயர். (௨௬) 

4. அஃகுநீ செய்ய லெனவறிக் தாராய்ந்தும் 

வலெஃகல் வெகுடலே தீக்காட்ட--வெஃகுமான் 
கள்ளத்த வல்ல கருதி னிலைமூன்றும் 
Roar ss US ane.



82 எலாதி மூலமும் உரையும், 

(டு-ள்.) வெஃகல்-(பிதர்பொருளைச்) கலரவிரும்புதல், அஃ* 

குறை, வெகுடல் - சோபித்தலை, மீ - விர) இிக்காட்டு . இமையைத் 
தரும் பொருளைச்சாண்கையை, செய்யல்-செய்யாசை; எனவு.என்று 

(௮ றிவுடையார்) சொல்லுதலை, ஆரசாய்ர்து-(நூல்களினால்) எண்ணி, 

அறிந்தும்-துணிர்தும், வெஃகுமான்-(ஒருவன்) விழும்புவாளாயின், 

இவை மூன்றும் - வெஃகல் மெருடல் இக்காட்டியாசிய சூரன்றும், 

சறுஇன் - ஆராயின், கள்ளத்த அல்ல - (புறத்தில் செ.ப்யப்படாமை 

யால்) வஞ்சமுள்ளன அல்ல, உள்ளத த ஆக-ழ.கத்தில் உள்ளனவாச, 

உரை ரீ சொல், எ-று, 

(வி-ரை.) கெஃகல், வெகுடல், இக்சாட்டு இம்கூன்றும் ஈட 
வாமையையும், ஈடர்தமையையுங் கூ றியதாசலால் இச்செய்யுள் று 

பொருளமை,%த தென்க. இம்மூன்றும் உள்ளச்சின்மட்டில் நின் நே 

அன்றி, அவற்றின்காரிய நிகழ்ந்து பிறனைச் துன்பப்படுத்தில ஆச 

லால் (கள்ளச்த தல்ல' என்றார். அல்கு, நீ, செய்பல் இம்மூன்றும் 

௪௩லொருமை விளைபாயினும் பின்னதொன்றும் எதிர்மறையென்க) 

செய்-பகு க), ய்-சந்தி, ௮ல்-ஏவலொருமை எதிர்மறை விகுதி செய்க 

எனப் பொருள்படின், உடன்பாட்டு வியங்கோளாகும்; இதுவே 

எதிர்மறை வியங்கோசெனின், 3ம்பால் மூவிடங்களில் செல்லாமை 
யால் குற்றமென்னுக; செய்யற்க வென்பது எதிர் மறைவியங்கோ 

ளென்ச. ஆராய்தலின் காரியம் துணிதலா,சலால் ஆராய்ர்தறிர்செனப் 
மின்முன்னாகச் கூட்டுக, ௨உம்மை-உயர்வு சிறப்பு. ஆயி னென்பசன் 

மரூ௨ ஆன். ௮, நீ, செய்யல், வெஃசல், வெகுடல், Féar A 
AS முறைகிரனிறைப்பொருள்கோளும், அல்வணியும் படவர்த 

தென்ச, ~ (ae) 

28. மையேர் தடங்கண் ஈபிலன்னாப் Fru sev 
Cuw Su புணர்ந்தார் மிகவுரைப்பர்--பொய் ய. 
குறளை கடுஞ் சசாற் பயனில2சா னான்கும் 
மறலையின் வாயினவா மற்று,
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(Q@-at.) மை- மையிட்ட, எர் - அழகுர்ள, தடவுக்கண்-பெரிய 
கண்களையுடைய, மயில் அன்னாய் - மயிலை ஒத்தவளே! உணர்ச்சார் « 

(கன்மைகளைப்)பகுசத்.துணர்ந்தவர், சாயலே-மேம்பாடாகிய சொல்லை 
யும், மெய்யே - மெய்பையும், மிஈவு உரைப்பர் - பெருமையாகச் 

சொல்லார்; பொய்யே - பொய்யும், ரூறளை ஏ- புறங்கூறலும், கடு 

சொல் ஏ .௮ன்சொல்லும், பயணில சொல் ஏ-ஒருபயனை புந்தாத சொற் 
களைச் சொல்லுசலும், நான்ரும் - ஆய நான்கும், மறலைபின் - புல் 
லறிவுரை_யானத, வாயின - வாயினிடத்சன, எ - இ, 

(வி - ரை.) மேம்பாடாகிய சொல் - உயர்ந்த பொருளைச்சருஞ் 

சொல், பெருமையாகச் சொல்லல்-அறம் பொருள் இன்பங்களுள் ஒன் 
றனைச்தருஞ் சொல்லையே சொல்லு௮ராதலால் அதனை ௮ச்சமின் நிச் 

சொல்லல். இல - பண்படியாசப்பிறந்த குறிப்பு வினைப்பெயர். மறல்- 

பெரிபோசால் மறுச்சப்பட்ட அறியாமை); ௮ பண்பாருபெயசாய்ப் 

பேதையசை உணர்த்த; 9-சாரியை, வாயின-இடமடியாகப்பிறச்ச 

குறிப்பு வினைமுற்று, ஆம், மற்ற-அசை, (௨௮) 

29. நிலையளகி னின்ற செடியவர்கா நேரா 

கொலைகளவு காமத்தி வாழ்க்கை--௮லையளவி 

மையெனகீள் கண்ணாப் மறுதலை. விம்மூன்றும் 
மெய்யள வாக விதி, 

(ப-ரை.) அலை அளவி - அலைர்கு்தொழிலை அடைந்த, மடை 
என - (கருமையால்) மையென்று சொல்ல, கீள் கண்ணாய் - (சடை 
வரையும்) நீள்கன்ற கண்களையுடையாளே ! நிலை அளவின்கின்ற'- 

(சமக்குச் சொல்லிய) ஆச்சிரமச்தினளவில் தவறாமலுள்ள, நெடிய 
உர் - பெரியவர், சொலை-(ஒருமிரைச்) கொல்லுசையும்) சளவு-சளவு 
செய்தலும், சாமம் - சாம இன்பத்தை விரும்புன்ற, தி லாழ்ச்சை- 

இயவாழ்ச்சையும், சேரா - செய்ய உடன்படாசன) மறு தலை.ப-இலற் 
ர 

o
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சசோடன்-கலிமாணத்தின்போசே கருப்பமிருக்கு பின்பெற்ற மான். 
இருச்திரமன்- இக்டில்லாமையே யன்றி, ஈனண்னடக்கையையுங் கண்டு 

வளர்ச்துச்கொள்ளப்பட்டவன். புர்திரி புத்திரன் - மகள் மகன், அப 

வித்சன் - தாய்தநர்ழைபர்களால் காச்சமுடியாமையிளால் விடப்பட்டு, 

ஒருவனால் ஒளர்த்துச்கொள்ளப்பட்டவன். உப௫ரு தன் - காணிக்கை 

போல வந்த சேர்ச்தவன்) இவனைச் சவயக்தத்தனெனவுல் கூறுவர்) 
பொருள் சானைவந்து ஒளரசனோ டொச்சலின், ஒருவருக்குப் 

பிள்ளாயான௨ன். மகள் மகனை நீரடி செளச்திரனைசக் கூட்லொரு 

முளர்) பொருள் அந்தணனை அல்லது அரசனைச் சூத்திரப்பெண் 

புணர்ர் தபெற்ற பிளளை. ஒளசரதன், கேச்திரசன், சத்சன், இருச் 

இரமன், கூடோத்துபன்னன், ௮பவித்சன். அன்றி, மசள் மான் 

இல்வறுவருமே தாய் பாகம் பெறுதற்குரியார். (௩௧) 

92. உரையான் குலன்குடிமை யூனம் பிறரை 

உரையான் பொருளொடுவாழ் வாயு--உசையானாப்ப் 

பூவாதி வண்டு?தர்ர் துண்ருழலா யீத.துண்பான் 

தேவாதி தேவனாத் தேறு, 

(௫-ள்.ர பூ ஆதி - மலர்முதலியவ நறை, வண்டு - வண்டுகள், 

தேர்ர்து - ஆராய்க, உண் குழலாய் - மொய்த்துண்ணுகின்ற கூர் 

தலையுடையாளே ! குலன் - தன்குலித்தின் உயர்வையும், குடிமை 2 
குடிப்பிறப் ன் உயர்வையும், உரையான் - சொல்லாமல், பிறரை - 

அல்விரண்டுமில்லாச மற்றவர்மேல், ஊனம் உரையான் - சூற்றங் 
கூறாமல், பொருளொடு - தனது பொருளினளகோடு, வாழ்வு-அ.நு 

பவிக்ரும் செல்வத்தையும், ஆயு-ஆயுளையு 6, உரையான் அய்-கெளிப் 
பூத்தானாக, ஈர்அ உண்பான்-(இரப்பவர்க்குக) கொடுத் ௪ (த். நானும்) 

அறுபவிப்பன், தேவ ௮ தேவன் ஆக - தேவர்களில் இறர்த சேவு 
os, சேறு - தெளியாய், ௭-ற,
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(வி-.) குலன், குடிமை-பொருளாகுபெயர். பிறசை - உருபு 
மயக்கம் ஓ. உடனிகழ்ச்சி, பூவா தியாவன -பூ, மரு; குருவேர் 

பூசிய சஸ் தூரி, மயிர்ச்சார்தென்பன. இவற்றைச் தேர்ர்துண் குழ 

ென்ப னில் உண்ணுதற்குப் பூவா இயைச் செயப்படுபொருளாககீ 

கொண்டால் குழலைநிலப்பெயசாசவும், பூவாதிபை ஆச௬ய்க்து.௮ வற்றி 

னும் மணமுடையதென்று குழலை யுண்ணுமெனச் கருச்துக்கொண் 

டால், குழலைச் செயப்படுபொருளாசவும் கொள்க, இதனை னை 

சின்னமுறீழ்தகல்லார் - வெறுங்கூச்சன் மொய்ச்கன்றன வேண்டல் 

வேண்டுபோதும்” என்பதனாலு மூணர்ச, தேமாதிதேவ னென்ப 

தைத் தேவ AEC 5a னெனப் பதம் பிரித் த, தேவர்களுக்கு Cp ser 

மைச் தேவனென வுசைத்தலுமாம். தேவாதிதேவனாதக்-நூறு ௮சுவ 
மேதப் புண்ணிபமடைந்து இக்காதல். €ழ்ப்பாட்டில் விண்ணோர் 
க்கு லேந்தனென்டது மித. (௩௨) 

83: பொப்புரையான் வையான் புறங்கூறான் யாவரையும் 

மெய்யுரையா லுள்ளனவும் விட்டிரையான்-எய்யுரையா 

கூர் கன்மயி லன்னாப் குமீஇ.பவான் விண் 2ீணார்க்கு [ன் 

வேக்தனா மிவ்வுலகம் விட்டு, 

(ப - ரை.) கூர்தல் - கூந்தலானது, மயில் அன்னாய் - மயில் 

போன்றவளே! பொய்புரையான்-பொய்யைச் சொல் லான்) வையான்்* 
(ஒருவரையும்) இகழான்; யாவரையும்-( சனச்குத்) இமை செய்தவரை 
யும், புறங்கூறுன் - புறத்தில் அமம.இத்துப் பேசான்) மெய் உரை 

யான் - (ஒருவருக் த கேர்ர்த இரச்சக ணொ.றிப்பதற்கு) ஈ_ர்த உண் 

ைபைச் சொல்லான்) உள்ளனவும்-(தன்பால்) உள்ள பொருள்சீளே 

லம், விட்டு உரையான் - மாய்விட்டுச் சொல்லான்; எய் உல்ரயான் - 
“(தன் சகேகனிட த்தும்) தன் வறுமைத் தன்பத்சைச் சொல்லான்? 

(ஆய இவன் ) இவ்வுலகம் வீட்டு - இர்த உலகச்தை விட்டு, வான் 4
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சுவர்க்கத்தில், குழீஇய - கூடி புள்ள, விண்2ணூர்ச்கு - ேதவர்சளூக்கு, 

கேர்தன் ஆம் - ௮ரசனா௫ய இச்இரனாலான், எ-று. 

(வி- ரை) எய்-மு.தணிலைத்சொழிற்பெயர், உள் என-பண்படி. 

யாகப் பிறந்த பலவின்படர்க்கைச் குறிப்புவினைப் 2 பயர்; உண்மை- 

பருதி, ௮ - பலவின் படர்க்கை விகுதி, மைமீறு கெடுதலும் ள்கரம் 

இரட்டலும் சந்தி, ௮ன்-சாரியை, உள்ளன விட்டி்சையாமை மெய் 

யரையாமையோ டொச்குமாசலால் உ௱்ளஎனவுமென்ற உம்மை இறச் 

தீது தழீஇய எச்சவும்மை. (௩௩) 

94. சிதையரையான் செற்ற முரையான்? நில்லான் [க்குக் 

இயல்புசையா னீன மூரையான் மூரையான்--ஈசையவர் 

கூடுவ தீலானைக் கொவ்வை?2பால் செவ்வாயாய் 

நாடுவர் விண் 2ணார் sum gy. 

(ப-ரை,) சொவ்கைபோல் - சோவைச்சனி ஓக்ின்ற, செவ் 

லாயாய் - சவர், வாயையுடையாளே ! சதை உசையான் - €ழ்மையா 

இய சொற்களைப் பேசாமலும் செற்றம் உரையான் - பிறர்) சோப 
திதிக்குச் சாணமாகிய சொற் ளைப் பேசாமலும், ற இல்லான் - 

(பிறர்மேல்) 2றதலிலஃ்லாமலும், இயல்பு உரையான் - (சனத) 
நற்குணத்தைப் புசழாமலும், ஈனம் உரையான் - (பிறா த) குற்றங் 
களைச் சொல்லாமலும், சசையகர்க்கு - விரும்பி வந்தடைச்தலர்க்கு, 

கூத - (தன்ஞல்) கூடிய பொருளை, ஈவானை - கொடுக்கு மியல் 

புடையானை, விண்ணோர். சேவர்சன், ஈயந்து - ம௫ழ்ர்து, நாடர் - 

(உடனிருச்ச) விரும்புவார், எ-று, 

(வி-ரை.) கேழ்மையாகிய சொர்கள்: பொய், குறளை, வன்சொல், 

பயனில யிலும், வன்சொல் செற்ற முரைப்பதஇலும், குமளை ஈன 
மூலரப்பதிலும் அடங்கு தலால் மற்ற இண்டுமெனச்சொள்க, இதை: 

பண்பாகுபெயர், செற்றம் - காரியவாகுபெயர்; செறு பகுதி, அம் ।



ஏலாதி மூலமும் உரையும். 39 

புடைபெயர்ச்சி விகுஇ, உகாச்கேடும் சன்னொற்றிரட்டலும் சந்தி. 

சிற்றம், உருக்சம், கெருக்கம், ஒற்கமென வன்றொடர், ஆய் சத்தொட 

ரல்லாத குற்றியலுகரப் பகுதிகளும் ௮ம் விருஇப்புணர்ச்சியில் Sar 

ரப்படும், €று - முதனிலைத்சொழிற்பெயர், கூல.து - ஒன்றன்படர் 

கச்சை ௭ இர்கால வினையாலணையும்பெயர். கொவ்வை-ழுதலாகுபெயர். 

நம. இறந்தார் துறவாதார் அப்பிலார் தோன்மு 
இறர்தா ரீடற்மு மிசாய/--சிறக்தவர்க்கும் 
பண்ணாளுஞ் சொல்லாய் பழியிலூண் பாற்படுத்கான் 
மண்ணாளாு மன்னனாய் மற்று, 

(ப-மை.) பண் - இசையை, ஆளும்-(சனக்குச் கழ்ப்படுததி) 

ஆளுகின்ற, சொல்லாய் - சொல்லையுடையாளே! தறந்தார்ச்கு - ௪ 

ரிட்பவர்களால் சை விடப்பட்டவர்களுக்கும், துதவாதார்க்கு - விருக் 

இனர்களுச்கும், துப்பிலார்ச்கு - வறியவர்களுக்கும், இறந்து தோன் 
ரூர் - இத். த காணப்படாதவர்சளுச்கு 6, ஈடு அற்ரூர்க்கு-(செல்வப் 

பொருள் தொலைந்தமையினால்) பெருமை யிழந்தவர்களுக்கும், இளை 
யர்கீகு-(காப்பாரில்லாத) சிறுவர்களுக்கும், சறதலவர்ச்கு-( ஆச்சிரமங் 

களில்) சிறந்த துறவாச்சரமத்தவர்களுச்கும், பழி இல் ஊண்-(அறி 

வுடையோசால்) பழிக்கப்படுதலில்லாத உணவை, பால் படுத்தான் - 

பகுப்புச்செய்து பின் உண்டவன், மன்னன் ஆய் - (மறுபிறப்பில்) 
அரசனா, மண் ஆளும் - பூமியை ஆளுவான், எ-று. 

(af - ரைட் இறந்தார் - செயப்பாட் டி.ஐர7சால வினைமாலணை 
யும்பெயர்; துறஃபகுஇ, க-சக்.தி, கு: ௮-சாரியை, உகரச்கேடும் பகரத் 

சோத்றமுஞ் சந்தி, படு - செயப்பாட்டுவினைப்பொருண்மை விகுதி, 
௮னைச்து மொருபகு5, ஆர்-பல்லோர் படர்ச்சை விகுதி, பகுதி ஒற் 

திரட்டியதும், உகரச்சேடும் சக்தி, இரட்டிய ஒற்.று இறந்தசாலங் 

'காட்டியத; படு விகுதி தொகுக்கப்பட்டது, துறவாமல், அ.தர்சார் 

போன்று இல்லறச்சார் மனையிற்சென் ௮ுண்ணலால் விருந்தினசைத்.
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(துறவார்' என்றார். துப்பு - தொழிற்பெயர்; து-பகுதி, ப்-ச௬்.இி, பு - 
புடைபெயர்ச்ச விகுதி; பொருள் உண்ணல்; அது ம்பொறிகளால் 

உண்ணும் இனிய பொருள்களுக்குத் தொழிலாகுபெயர், சோன்ரு 

இறக்தாரென்பசைப் பின்மூன்னாக நிறுத்தி விருஇ பிரித்துச்கூட்டி 

உரைக்க, துறந்தார் மூதவிய அறுவர் கண்ணுக்குத் சோன்றுவா சாத 

லின் இறந்தாரைத் (தோன் இறந்தார்' என்றார். இவர்ச்கு ஊண் 
பாற்படுத்தலாவ.து அவரை நோக்இத் சான தருமங்களைச் செய்சல், 

பழியில்லாமை யென்னும் சாரணச்தின் அடை ஊணென்னுங் சாரி 

யத்தின்மேல் நின்றது. மண் - கருவியாகுபெயர், இழக்தவர்க்கென் 

னும் சான்கனுருபை மேலவற்றோடுங் கூட்டுக, (௩௫) 

20. கரலில்லார் கண்ணில்லார் காவில்லார் யாரையும் 

பாலில்லார் பற்றிய நூலில்லார்--சாலவும் 

ஆழப் ப௫ிமூ ணமைத்தா ரிமையவரால் 

விழப் பவொர் விரைந்து. 

(ப-ரை,) கால் இல்லார் - காலில்லார்ச்கு ௦, சண் இல்லார் - 
குரடர்க்கும், நா இல்லார் - ஊமைகளுக்கும், யாரையும் - எவர்களே 

யும், பால் இல்லார் - தம்பக்கம் இல்லாசவர்க்கும், பற்றிய - (தம் 
௮.றிவில்) பதியும்படி, நூல் இல்லார் - நூலறவில்லாதவர்ச்கும், சால 

வும் - மிகவும், ஆழப்படும் - (உண்டபின் உயிற்றில்) தங்குதற்குரிய, 
ஊண் அமைத்தார் - உணலைச்சமைத்து ஈர்தவர், இமையவரால் - 

சேவர்களால், விரைந்து - விரைவாக, வீழ்ப்பவொர் - விரும்பப்படு 

வார், எ. று. ் 

(வி-ரை.) காலில்லாரெனவே (ஒருமொழி மொழிசன், இனங் 

சொத் குரிதசே'' என்பதனால் சையில்லாரையுங் சொள்ச, பேசு 

POE Day கா, பல், ௮ண்ணம் இவற்றில் சறர்த கருவிகா ஆசலால் 
ஊமைகளை '₹ரவில்லார்' என்றார். சண் சட்புலனுக் காதலால் பொரு



ஏலாதி மூலமும் உரையும். 41 

ளாருபெயர், யாரையும் பாலில்லா பென்ற யாருமற்றவமா. ஆழப் 

படு மூணாஙது கண்ணு அருவருக்கத்தச்கதும், மூக்குக்கு கறு 

மணமில்லதும், நாவுக்குச் சுவையில்ல மல்லாமையால், உண்டபின் 
வயிற்றில் தங்குதற்குரிய ஊண், பற்றிய - காரியப்பொருட்டாகிய 

பெய்யியவென்னும் வாய்பாட் டெதிர்கால வினைபெச்சம்; இதில் 

விகுதி இய இல்லார்-செயப்படிபொருள் குன்றியவினைபும், செயப் 
படுபொருள் குன்றாவினையு மாகிய குறிப்புவினை முற்று; இதனை இச் 

செய்யுளிற் காண்க. ஆழப்படும் - செய்வினையாடிப செய்புமென் 
பெயசெச்சம்; ஆம்-பகுதி, ௮-சாரியை, ப்-7ஈஇ, பட-பரு இப்பொருள் 

விகுதி; அனைச்து மொருபகுதி, உம்-எஇர்காலப் பெயசெச்சவிகுதி, 

உகரக்கேடு சர் தி, இமைத்ச லில்லாதவரமை இமையலரென்றது மங் 

கலஉழக்கு. ஊண்-உண்ணப்படு௨சென்னும் பொருளில் சொழிலடி, 

யாகப் பிறந்த பெயர்) உண்-பகு.தி, 83-செயப்படுபொருண்மை விகுதி, 

புணர்ச் தசெட்ட மாத்திரத் தில் மு.தனீண்ட த; தல் விகுதி புணர்ந்து 
கெட்ட மாத்திரத்தில் முசனீண்டதெனச்கொண்ு சொழிலாகுபெய 
ரெனினும் ஓக்கும். (௩௬) 

31. அழப் 2பாகா னஞ்சா னலறினற் கேளான் 

எழப்போகா வீடற்ற சான்றும். -தொழப்போகான் 
என் னேயிக் காலரீ டோரசான் றவமுயலான் 

கொன்னே யிருத்தல் குறை, 

(u- er) #D gomt -ate Os இறமில்லாத குடிகள், 
அழ - (வரிகட்டுதற்கு நி/வாஈமில்லாமை பால்) ஒழு தகொண்டிரு 

ச்ச, போகான் - போய் என் என்று கேளான்; அஞ்சான் - (மிக்க 

வரியை விதஇப்பதற்கு) அஞ்சான்; அல.றினால்- ( இரிக்கண்கேரிட்டு) 

அலறிக்கூவினால், கேளான் - செவிசாய்க்கான்; எழப்போகான் - 

 (அவ்விடுக்கண்) நீங்கும்படி சென்று கோக்கான்; தொழ . சன் குடி 
கள் சொழும்படி, என்றும் - எச்சாலத்திலும், போகான் - புறத்தில்
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உலாலான்; என்னே-யா.து சாரணமோ, இச்சாலம் நீடு - இரதச்சாலம் 

(வீணே) கழிதலை, ganar - அறியாமல், தவம் மூயலான் - தவஞ் 
செய்ய முயற்சி செய்டாமல், கொன்னே - (பிறர்க்கும் தனக்கும்) 

பயன்படாமலே, இருத்தல் - (௮சசன்) உயிர்வாழ்தல், குறை - குற்ற 

மாம், எஃறு, 

(வி-ரை) அழப்போகுதல், அஞ்சுதல், அலறினால் கேட்டல், 

எழப்போசல், தொழப்போகல் இவ்வைந்தும் பிறர்க்கும்: சாலச்கழி 

வை ஒர்சதல், தவமுயன் நிருத்தல் இவ்விரண்டும் தனக்கும் பயன் சர 
வன. தொழப்போகுவானானால் ஆங்காமகுள்ளார் தங்குறைகளைச் 
சொல்லுதலைச் கேட்டறிதலே யன்றித் சன் கண்ணால் காணலுங் 

கூடமொாதலால், அதுவும் பிநர்க்குப் பயன்தருதலாக எண்ணப்பட்டது. 
ஈட-சொழிலடியாகப் பிற*சபெயர்; இ?-பகுதி, 8 செயப்படுபொரு 

ண்மை விகுதி, உசரக்கே சக்தி, 8 புணர்ந்து கெட்டமாச்இரையில் 

முதனீண்டது; தொழிலாகுபெயருமாம். நீடு-சாலத்தின்மேல் கின்ற 

மூதனி?லச் தொழிற்பெயர். கொன்- இடை ச்சொல். (௩௭) 

33. எழுத்தின னீங்காதெண் om Sova usa தேத்தி 

வழுத்தினான் மாறாத மாண்ட--இழுக்கினால் 
நேராமை சால வுணரவார் பெருந்தவம் 
போகாமை சாலப் புலை, 

(ப- ரை) சால- மிகுதியாக, உணர்வார் - (ஞான தூல்களை) 

உணர்ச்தவற், எழுத்தினால் - மந்திர எழுத்தினின்றும், நீங்காது - 

நீங்சாமலும், எண்ணால் - திமானத்தினின்றும், ஒழியாது - ஒழி 
யாமலும், எத்தி வழுத்தினால் - துதிெய்தலினின்றும், மாறாது - 

மாருமலும், மாண்ட - மாட்சிமைப்பட்ட, ஓழுக்இனால்- த.றவொழுச் 
சத்.தில், சேசாமை - சேராமையும், பெரு தவம் - பெரியதவலழியில், 

போகாமை - செல்லாமையும், சால * மிகவும், புலை - இதிகச்சரு 
வன ஒம், THD,
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(வி-ரை.) மு தலிலுள்ள மூன் சனுருபுகள் மூன்றையும் நீக்கம் 

பொருளவாஇிப ர தனுருபுகளாசவும், இறுதியிலுள்ள ஒன்றையும் 

இடப்பொருளதாகய ஏழாவதாசவும் திரித்தக்சகொள்ச, நீங்காது, 
ஒழியா௯, மாறாது என்னும் எதிர்மறை வினையெச்சங்கள் சேராமை 
யென்னும் எதிர்மறைச் தொழிற்பெபரின் முதனிலை கொண்டன, 

ஏத்தி என்னும் உடன்பாட்டு வீனைபெச்சம் வழுத்தென்னும் மு, சனி 

லைச் சொழிற்பெயரோடு முடிந்தது; இ.த ஒருபொருட் பன்மொழி. 

எழுச்து: எழுதப்படுசென்னும் பொருளில் எழுது பகு, 89 செயப் 
படுபொருண்மை விரி, உகரக்மிகடு சர்தி, விகுதி புணர்ர்து கெட்ட 

மாத்திரத்தில் தன்னொற்றிரட்டியத, இது கரு வியாகுபெயராய் ஓலி 
வடிவை யுணர்த்தியது. இங்கன மன் றி, சல் விகுதி புணர்கது கெட்ட 

மாத்திரை.பில் தன்னொர்றிரட்டிய முதனிலை இரிர்த சொழிற்பெயர் 

எழுததலா லுண்டாகிய வரிவடிவிழ்ருக காரணவாகுபெயராய், ஒலி 

வடி விற்குச் கருவியாகு பெயராயிற்றெனினும் பொருக்தும்) வரிவடி. 

வி.ற்குத் சொழிலாகுபெய சென்பாரு முண்டு, பின்னின்ற சால என் 
லும் உரிச்சொலடியாகப் பிறந்த செபவென் வாய்பாட்டு வீனையெச் 
சத துக்குப் ப.பபனிலையாயெ ஆம் என்னும் வினை சொல்லெச்சமாய் 

நின்றது பு£ல - பண்புப்பெயர்; 89 - பகுதிப்மொருள்விகுதி, (௩௮) 

99. சாவ தெளிதரிது சான்றாண்மை கல்லது 
மேவ லெளிதரிது மெய் 2பாற்றல்--அவதகன்கண் 

சேற லெளித நிலைபரி௮ கெள்ளியராய் 

வேற லெளிதரிது சொல். 

(ப-ரை,) சாவது - உயிர்விரிசை, எளிது - (அறிவுடையார் 

க்ஞ) எளியதாம்) சான் ஐ-(சல்வி யறிவு கேள்வி ஒழுக்கங்களினால்) 

நிறைர் த, ஆண்மை - அவற்னற ஆளுச்தன்மை, அரித-அரியதாம்) 

நல்லது - அறத்தில், மேவல் - சார்தல், எளிது - எளியசா2) மெய் 

பொத்தல் - உண்மையாக அதனை வழுவாமல் சாத்துக்சொள்ளல்,
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அரிது - அரியதாம்; ஆவதன்கண் - (தன்னுயிர்க்கு]) நன்மைதரும் 

திறவறத்டில், சேறல் - செல்லுதல், எளிது - எளியதாம்) Bre - 

குத்றம்வராமல் நிற்றல், அரிது - அரியசாம்; சொல்-(3ம்பொதிகளை 
வெல்லுவோமென்று) சொல்லுதல், எளிது - எளியதாம்; செள்ளி 

யர் ஆய் - குற்றமற்ற அறிவுடையராய், வேறல் - 8ம்பொறியளையும் 

வெல்லுதல், அரிது அறியசாம், எ-று, 

(வி-ரை.) அறிவுடையார் சான்றாண்மையைக் சாத்தலை தரி 
தாகச் கருதுவாரே அன்றி, அதற்கு கலழினால் ருறைபாடு நேர்ந்தால் 

உயிர் விரிகையை அரிதாகக் கருசாராதலின் அவர்க்குச் சாவதெளி 

தாயிற்று. உயிர் வீட்டிலகை யடைந்து பேரின்பம் உண்ணுதற்குரிய 

தா,சலால் துறவறத்தை அவது” என்றார்; இது வினைமுல் வினை 

யைச் கருவியின்மே வலேற்றிக் கூறும் எதிர்கால வினையாலணையும் 

பெயர், சேறல் - தொழிற்பெயர்) செல்-பகு5, தல்-புடை பெயர்ச்சி 

விததி, பகுதிமுதல் நீண்டது நீட்டல் விகாரம், லகரச்கேடும் தகரத் 

திரிபும் சந்தி, (௩௯) 

40. உலையாமை யுற்றதற் கோடி யயிசை 
அ௮லைபாமை பையப் படாமை--- நிலையாமை 

திர்க்கும்வாய் தேர்ந்.து பசியுண்டி நீக்குவான் 
கோ க்கும்வாய் விண்ணி னுயர்வு, 

(ப-ரை) உற்றதற்கு - கோக்த தன்பத்தைப் போக்குசற்கு, 

ஒடி-(பல இடங்களிலும்) விரைந்து சென் ற, உலையாமை-ஊருந்தாம 
லும், உயிரை - பிறவுபிர்களே, ௮லைபாமை - வருத்தாமலும், Swe 
படாமை - (மறுமையுசசதோ இலசோ என்.) சம்தெசப்படாமலும், 

கிலைடாமை - பிறப்பை, தர்க்கும்வாய் - நிச்சக௨ல்லவழியை, சேர்ர்.து- 
Ql wig தணிந்த, பசி-3.பபொறிகளின் விருப்பத்தையும், உண்டி 

விடபங்களையும், ரீச்குவான்-டீச்சவல்லவன், Corse oad - (sear
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தீங்குகற்கு) ஆராயும் இடம், விண்ணின் உயர்வ - விண்ணவருலாத் 

தச்சு மேலாகிய வீட்டுலகம், எ-று, 

(வி-ரை.) நேர்ந்த தன்பங்களைட் பொறுத்து, பிறவுபிர்களே 

ஒருச்சாமல், இருவினையும் அவ்வினேப்பயனாக உளதாகும் மறு மையு 
மூள என்று தணி/௫, இணிப் பிறவாத வழியாயெ துறவு பூண்டு 

ம்புல் விருப்பை நீச்செயன் விட்டிலசை ௮டைவா னென்பத 
கருத்து. உலைடாமை, அலையாமை, ஐயப்படாமை - எதிர்மறை வீனை 

யெச்சங்கள். நிலேமாமை - எதிர்மறைச் தொழிற்பெயர், நிலையாமை 

யடைய பிஈப்பை நிலையாமை யென்றது ஒரு மரபுமுவமைஇ, ழலை 
யாமை தன்வினை பிறவினைகளுச்ருப் பொதுவாயினும் இங்கப் பிற 
வினையாய் நின்றது. பசுமையில்ல$னைப் பரி3யென்் ஈது மங்ஈலவழ 

க்ர; பசுமை-ரரம் உண்டி - உண்ணப்பலவெது; உண் - பகுதி, ௪ - 

சாரியை, இ- செயப்படுபொருண்மை விருத, சாரத்திரிபும் உரக் 
கேூிம் சந்தி, விண்ணினுபர்வு நிலமிரை பென்பதுபோல சான்சாம் 

வேற்றுமைத் தொகைப் புறத்துப் பிறந்த ௮ன் மொாழித்சொகைச் 

சாரணப்பெயர். ீம்புலன்களாவன - ஓலி, பரிசம், உருவம், சுவ, 

மணம், (௪9) 

4]. குறுகான் சிரியாரைக் கொள்ளான் புலால்பொய் 
மறுகான் பிறர்பொருள் வெளவான்--இறுகானாப் 

ஈடற் றவர்க்கேவர னார் னெறி நூல்கள் 

பாடிறப்ப பன்னு மிடத்து. 

(ப-மை.) சிறியாசை - சிறியவசை, குறுசான் - (ஒருவன்) 
நெருங்காமலும், புலால் - ஊணறுண்ணுதலை, கொள்ளான்-விரும்பாம 

லும், பொய் - பொய்ச்சொல்லை, மறுசான் - மறர்து சொல்லாம 

ஓம், பிறர் பொருள் - பிறரர்பொருளை, வெளவான் - கய2விருர்பாம 
லும், இறுகான் ஆய் - (செல்வப்பொருளை) இறுகப் பிடியாமல், ஈ9
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அற்றகர்க்கு-மீண்டு கொ௫ர்ரும் வலியில்லாதவர்ச்கு, ஈவான் ஆயின்- 
கொடுப்பானானால், (அவனுக்குப்) பன்னுமிடச் து - உத்தே?த்தால், 

நெறி நூல்கள் - அறத்தின் வழியை யுணர்த்தும் நூல்கள், பாடு 

இறப்ப - பயன்படுதலல்லன, எ. று, 

(வி- ரை.) அறநூல்கள் ஒருவனுக் இருச்சவேண்டிய௰ செயல் 
கள் இலையாமெனச் கூறலால், ௮வை மேற்கொண் டொழுகுவானு 

க்கு ௮ற நாற்பொருள் சொல்ல வேண்டுவ தன்றென்பது கருத்து, 

ஈர-மு.தனிலை திரிந்த சொழிற்பெயர்; இடுதல்-சைம்மாறு செய்தல், 
பாடு - தொழிலடியாகப் பிறர்த பெயர்; படு-பகுஇ, இ-வினைமுதற் 

பொருண்மை விகுதி, உகரக்கேடு சந்தி, விருதிபுணர்க்து கெட்ட 
மாத்திரத்தில் மூதனீண்ட 2; படுதல் உண்டாசல் ஆசலால் இது பய 
send Dn. பன்னுமிடத்து-இறர்தசால வினையெச்சம்) பன்-பகு இ, 

ன்-சந்தி, ௨ம்-சாரியை, இடத்து - இறந்தசால வினையெச்ச விகுதி, 

இதப்ப - பலவின்படர்க்கை எதிர்கால வினைமுற்று; இநஈபகுஇ, ப்- 

சந்தி, ப்-எஇர்கால இடைநிலை, ௮-பலவின்படர்க்சை விகுதி; பகர 
வுயிர்மெய் விகுஇியாயின், பல்லோர் படர்க்கை முற்றென்க. இநத் 

தீல்-அப்புறப்படுதல், ட (௪௪) 

42 கொல்லா லுடன்படான் சொல்வா ரினஞ்சேரான் 

புல்லான் பிறர்பாற் புலான்மயங்கல்--செல்லான் 

குடிப்படுத்துக் கூமீர்கான் சொல்யானை யேறி 

அடிப்படுப்பான் மண்ணாண் டர 

(ப-ரை.) கொல்லான் - (பிறிதோருயிரைச்) கொலைசெய்யாம 
லும், உடன்படான்- பிறர் கொல்வதற்கு) உடன்படாமலும், கொல் 

லார் இனம் - கொல்லுதல் உடன்படுதலுடையாரது இனத்தை, 
சே.ரான் - சேராமலும், பிறர்பால் - அயலவராகய புதியவரிடதத, 

புல்லான் சட்புச்கொள்ளாமலும், புலால்-ஊனுண்ணலோடு, மயல்
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சல் - கலத்தலில், செல்லான்-செல்லாமலும், குடி உம்- (பிறருடைய) 
ருரிம்பங்களையும், படுச்.த - (நல்லகிலைமையில்) நிறுத்தி, கூழ் ஈர் 
தான் - (வேண்டிய அளவு) பொருமா ஈசலைச்செய்தவன், மண் 
அண்டி - பூமி முழுமையும் ஆண்டு, சொல் யானை ௪ றி-(பசைவரைக்) 
கொல்லல்ல மானையின் மேலேறி, ௮7௪ .. மற்ற அரசர்களை, அடி 

படுப்பான் - தன்சாலின் £ழடங்கச் செய்பவனாவான், எ. று, 

(வி-ரை,) நற்குணம் 5ற்செயல் உடையார், உடையரல்லசென 

ஆராயாமல் Gotan நட்புச்செய்.பின், பின் இச்ருணர் இச்செய 
லுடையாராயபின் அவரால் தனக்கும் தீமை நேருமாசலால் £புல்லான் 

பிறர்பால்? என்றார். பூத்து, படுப்பான் இரண்டும் பிறவினை; படு. 

தன்வினை பிறவினைசளுக்குப் பொதுவாயினும், இங்குப் பிறவினைப் 
UGE), g-#65, ந-இறந்சசகால இடைகிலை, உ-வீனையெச்சவிகு இ; 

படுத்து யெனவரின் படுச்து பகுநதியென்க, படுப்பான் படுத்துகா 

னெனவரும்; தன் வினை பட்டு, பரிவானெனவரும். மண் .- கருவி 
யாகுபெயர், ௮௭௪ - பண்பாருபெயர்; இது சாதியொருமை, (௪௨) 

43. சீ துவவான் பேசான் சுலாவுரையான் யார்திறத்தும் 

வாலுவவான் மாதரார் செரற்்?2றாரன்--காதுதாழ் 
வான்மகா வார்குழையாய் மாதவாக் கூணிந்தான் 

தான்மகா வாய்மாடத் தான். 

(+ ot.) or தாழ் - (தாங்சப் பொறாமையால்) கா.து தாழ் 
இன்ற, வான் - பெரிய, மகரம் - மு சலையி னுருவாகச்செய்ச, வார் - 

நீண்ட, குழையாய் - குண்டலங்களை யணிர்தவளே! சூது உவவான்- 

சூசாட்டத்சை விரும்பாமலும், பேரான் - (ஈன்னிலையிளின் ற) நீங் 
| கமலும், சுலாவு உரையான் - (பிறர்மனம்) சலங்குஞ் சொற்சளைச் 
, சொல்லாமலும், யார்திறத்தும் - சன்னின் பெரியாரிடத்தும்டிறியா 

“சிடத்தும், arg உவலான் - வாதுபேசுதலை விரும்பாமலும், மாத
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ரார் சொல் - பெண்மச்சகளுடைய சொற்களை, தேரான் - (உண்மை 
பென) ஈம்பாமலும், மாதவர்க்ரு - பெருந்தவச்இனர்க்கு, ஊண் ஈர் 

தான் - உண்டியைக் சொடுத்தலைச்செய்தவன், மகரவாய்-மு.தலையின் 
உரப்போலத் சொழில்செய்ச லாயிலையுடைய, மாடத்தான் - சறச்த 

மனையிலிருந்து செல்வங்களை அ .றுபவிப்பான், ௭. று. 

(வி-ரை.) சுலாவல் - சுழலல்: ௮௫ இங்கு மனங் £லங்குதல், 

யாடஃயாவசென்னும் வினாப்பெயரின் மரூ௩) முற்று. மை சார்ந்து 
நின்றமையினால் யா எஞ்சாமைப்பொருளது. மாதரார்: மாது ( விருப் 

பம்)-பஞ தி, காரியவாகுபெயாாய்க் சாரணமாசிய பெண்ணையுணர்த் 

இபத, அர் சுரும்பர் என்பதிந்போலப் போலி, yr - பல்லோர்படர்ச் 

கை விருத; ஒருமையில் மாதராளென வரும். (௪௩) 

44. பொய்யான்போய் மேவான் புலாலுண்ணான் யாவரை 

வையான் வழீசத்த வாலடிசல்--கையா ஈத. [பும் 
ஈத்துண்பா CH மிருங்கடல்சூழ் மண்ணாசாய்ப் 
பாத்துண்பா னேத்துண்பான் பாதி, 

  

(u- 0.) பொய்பான் - பொய் சொல்லாமலும், பொய் 

மேலான்: (பிறர்சொல்லும்) பொய்க்ரா உடன்படாமலும், புலால் உண் 
ளுன் - ஊனை உண்ணாமலும்) யாவரையும் - உயர்ந்தோரையும் இழிர் 

சோரையும், மையான் - இகழாமலும், வழி சச து - (பலர்ஈடக்கும்) 

வழியைச் திருத்தி, வால் அடி9ல் - தூய்மையாகய உண்டியை, 

கசையாது - (விருர்தினர் முதலியோர் பூயினால்) வருந்தாமல், ஈந்து 

உண்பான் - அவர்க்குப் பருத்திந்து உண்பவன், இரு கடல் சூழ் 6 

பெரியகடலால் ரூழப்பட்ட, மண் ௮ரசு ஆய் - பூமிக்கு அரசனா), 
பாத்து - (குறைவின்றி) 8ிம்புலங்களை, உண்பான் - த: நபவிப்பன 

இ, ஏத்து - (பிறரால் கூறப்படும்) ததியையும், பாடு  மேம்பாட் 

டையும், டேண்பான் - உரியனவாக ௮அடைபவனும், ஆகும் - ஆவான்; 

மாறு,
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(வி-ரை.) வால்- வெண்மை; அது தூய்மைக்காயித்று, ஏ- 
*ற்றசை. பாத்து உணவின் பொதுப்பெயர்; ௮.து பரிசமுசலிய ஐம் 

புலக்களுக்காயிற் று. ஏத்து - ம.சனில த சொழிற்பெயா; பாடென்ப 

தம் ௮. சீத்தல் - தூய்சாச்சல், (௪௪) 

45. இழுக்கா னிபனெறி யின்னாக வெஃகான் 

வழுக்கான் மனைபொருள் வெளவான்- ஒழுக்கத்தால் 

செல்வான் செயிரிலூ ணீவா னரசாண்டு 

வெல்வான் விடுப்பான் விரைந்து, 

(ப- ரை.) இயல் நெறி - சான் ஈடச்சன்ற விரசவழியினின் ற, 

இழுக்கான் - வழுவி ஈடலாமலும், இன்னாத - (பிநர்க்குச்) சன்பக் 

தருவன வற்றை, வெல்கான் - (செய்ய) விரும்பாமலும், மனை 2 

இல்லந ஒழுக்னின்ற, வழுக்கான் - தவறாமலும், பொருள் « 

பிறர்பொருளை, வெளவான் - கவர்தல்செய்யாமலும், ஒழுக்கத்தால் - 
நல்ல கடையில், செல்வான் - விடாமல் சென்று, செயிர் இல் ஊண் - 

குற்றமற்ற உணவை, சவான் -(விருர்தினர் மூ.சலியோர்ச்குச்) கொடு 
தீதலைச் செய்பவண், ௮௪௬ அண்டு - ௮ரசாட்கிசெய்து, விரைர்து 

விடுப்பான் -விரையாய் நீங்கும்படி, வெல்லான்-(பகைவரை)வெத்றி 
கெர்ள்வான், எ௩று. 

(வி- ரை.) இழுச்கான்-இண்பாற் படர்ச்கை எதிர்மறை வினை 

மேற்று இழுக்கு - பகுதி, ஆ - எதிர்மறை விகுதி, உகசச்கேடு சரத, 
ஆன்-ஆண்பாற்படர்க்கை விகுதி, விகுதி ஆகாரச்கேடு மு.சச்குறை$ 

வமுக்கானென்பதும் Qa. மனைதன்னிலிருந்து இல்லாளோ செய் 

ர் ௮ற்த்அச்காசலால் இடவாகுபெயா, இன்னா, - பண்படியாசப் 
pts பலவின் படர்ச்சைச் குறிப்புவினைப்பெயர்; இன்னா-பகுதி; த- 

விரித்தல் விசாசம், அ-பலவின்படர்க்கை விகுதி; இஇல் இன்-பழு இ, 

னஈசர்தி, அ - எதிர்மறை விகுதி எனின், எதிர்மறை விகுதி Gal 

4
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நிலைச்சல்லாமல் குறிப்புக்கு வாராமையால் ௮2 குற்றமென்க. ஒழுக 

சத்தால் - உருபுமயக்கம். (௪டு) 

40. களியான்கள் ளுண்ணான் களிப்பாரைக் காணான் 

ஒளியான் விருந்திற் குலைபான்--எளியா ரை 

எள்ளானீத் துண்பானே லேதமின் மண்ணாண்டி 

கொள்வான் குடிவாழ்வான் கூர்க்து. 

(ப-ரை,) களியான் - செருக்சாமலும், கள் உண்ணான்-மதுவை 

யுண்ணாமலும், களிப்பாரை - மதுவெறிசொள்பவரை, சாணான் - 

கசாணவிரும்பாமலும், விருர்திற்கு - விருந்தினனுக்கு, ஒளியான் - 

பொருளை மறைச்து இல்லை என்னாமலும், &உலையான்-ஓழுச்சத்துக 

குத் தளராமலும், எளியாரை - வறியவரை, எள்ளான் - ௮வமதியாம 

லும், ஈந்து உண்பானேல் - (இரப்பவர்க்குக்) கொடுத்துத் தானும் 

உண்பானானால், ஏதம் இல் - ஞுற்றமில்லாச, மண் கொண்டு - 

சேயத்தைப் பெற்று, ஆள்வான் - அள்பவனும், குடிகூர்ந்து - குடும் 

பம் பெருக, வாழ்வான் - வாழ் வனும் ஆகான், எ.து, 

(வி-ரை,) எனி லென்பதன் மரூ௨ ஆயெ ஏல் சானடுத்த 

வினைமு.ற்றை வினையெச்ச மாச்குவது. உண்பன தின்பன எனப் 
பிரித்துச் கூறும்போது உண்ணல் இறப்புவினையாயினும், ப9 நீங்க 

உட்சொள்வன எல்லாம் உணூெனப்படுதலின், பருகப்படுவதாடிய 
கள்ளுண்ணா னென்பதில் உண்ணலைப் பொதுவினையென்ச. ஏத 
மின்மையாவது குதையாத விளை வுடைமையும், பன்றி புலி காடி 

மூதலியவும், வழிபறிக்கும் கள்வரும் இன்மையும் மு.சலியவை 

யுடையதாதல். கூர்ச்து-உரிச்சொலடியாகப்பிறக் ச இறர்சகால வினை 
Queen. (௪௬) 

74. பெரியார்சொற் பேணிப் பிறழா நின்று 
பரியா வடியார்ப் பறியான்--கரியார்சொல்
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தேறா னியையான் தெளி தடிச லீத்துண்பான் 
மாறான்மண் ணுளுமா மறறு. 

(ப-ரை,) பெரியார் சொல் - (அறிவு ஒழுச்சங்களில்) பெரியவ 
ரத சொற்பொருளை, பேணி - மறமாவல் காத்து, பிறழாது - தப்பா 

மல், நின்று - (அக்கெறியில்) நடந்து, அடியார் - சன் Kieu ds He 

வாழ்வாரை, பரியாது - விரும்பாமல், பறியான் - நீக்குதல் செய்பா 

தவனாடு, சரியார் சொல் - வஞ்சகர் சொல்லை, சேரான் - ஈம்பாமல், 

இயையான் - ( அவரோடு) ஈட்புக்கொள்ளாமல், தெளிக்த - (இம்மை 

மறுமைப்பயனை) ஆராய்ர்துணர்ந்து, அடிசில் - உணவை, சந்து 

உண்பான் - (விருந்தினர் முதலியவர்க்குக் கொடுத்துத் தானும்) 

உண்பவன், மாருன் - ஒழியாமல், மண் ஆளும் - பூமியை ஆளு 

வான், ஏறு, 

(வி-ரை.) பெரியார்-பண்படியாகப் பிறந்த குறிப்பு வினையா 

லணையும் பெயர், பிறழா த-௪ திர்மறை வினையெச்சம்; பிறழ்-பகுஇ, 

ஆ-எதிர்மறை விகுதி, ௮னைச்து மொருபகுதி; த்- எழுத்தப்பேறு, 
உ௨-வினையெச்ச விகுதி. பரியா-பண்புப் பெயாடியாகப் பிற$த எதிர் 

மழை வினையெச்சம்) இதுல் மல்விகுதி தொகுத்தல் பெற்றது. கரி 

யாசென்பதில் பகுதிக் கருமை பிறரால் உணரப்படாத வஞ்சத தக்கா 

யிழ்று. 'மாறாமை மண்ணாலுமற்ற' எனவும் பாடமுளது. மாறாமை. 

எதிர்மறை வினையெச்சம், மை - உடன்பாட்டு வினையெச்சச்துக்கு 

மரிய விகுதி. (௪௭) 

48. வேற்றாவஞ் சேரான் கிருக்தொளியான் றன்னில்லுள் 
சோற்றாவஞ் சொல்லியுண் பானாயின்--மாற்ற£வம் 
கேளான் சளையோம்பிற் கேடி லா௪னாய் 
வாளான்மண் டாண்டு வரும், 

(ப-ரை.) வேறு அரவம் - பழிபாவங்களை த் தரும் சொற் 

ஈளைப் பேச, சேசான் உ மனம் ஒருமியாமலும், விருர்அ-விருர்கினர்
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க்க, ஒளியான் - பொருளை மறைத்து இல்லையெனச் சொல்லாம: 

லும், தன் இல்லுள் - தன் மனையில்) சோறு அரவம் - சோறிடுதற் 

குரிய சொல்லை, சொல்லி-வறியவர்க்குச் சொல்லி அழைத்து, உண் 

பான் ஆயின் - முன் அவர்க்இட்டு உண்பானானாலும், மாறு அலம் - 

பகைவருடைய புஈழை, கேளான் - கேளாமல், ௪ளை ஒம்பின் - 

தனது சுற்றத்சாரைப் பாதுகாப்பானாயினும், கேடு இல் - (அவன் 

கவே) அழிதலில்லாச, அரசன் ஆ௫ - ௮ரசளா9, வாளால் - வாள் 
வெற்றியினால், மண் அண்டுவறும்-பூமியை ஆண்டுவருவான், எ... 

(வி- மை.) ஒருவன் இம்மைக்கும் புகழையும், மறுமைக்கு 

அற ்சையும் அடையவேண்டுதலால், பழிபாவங்களை ச் சருஞ் சொழ் 

கள் அவற்றின் வேற்றரவமாயின, அவம் - ஒலி) ௮.து ஒலிவடிவ 

காயெ சொல்லுக்காபிற்ற. சோநிடுதற்குரிய முகமலர்க்து கூறும் 

இனிய சொல் சோற்றரவம். மாறு-பண்பாருபெயர், அரவம் புகழ்மே 
லஹு. பசைவர் புகனழக் கேட்டல் கூடாசசன்றது சேட்டமாத்திரத் 

தில் உண்டாகின் ற பொறாமை இம்மையில் செல்லத்தை அழித்து, 

மறுமையில் ஈரகத்தில் செலுத்தலால். கிளை - உவமையாகுபெயர். 

வாள் - சகாரணவாகுபெயர், ஆண்டுவரும் - எதிர்காலச் செய்யுமென் 
முற்று; ஆள்-பகு இ, து-சாரியை, எகர தகரங்கள் டகரமானத சர்தி, 

பகுதியிற்று டசரம் ணகரமானத மெலித்தல், வா-தொழிலிடையரூ 
மையை யுணர்ச்தும் விரு, அனைத்து மொருபகுதி, உம்-எதிர்சகால 

முற்று விருது, ௬ - விரித்சல் விகாரம். பகுதி ஐ ௮வ்வாசல் குறுக 

கல் விகாசம்; இது பெயரெச்சமே வினைமுற்றா தலால் இணைபால் 

களுக்குப் பொ.துவாயினும், சேரான் முதலிய வினைமுற்றுகளால் 

-அப்பொதுமை நீங்க உயர்திணை ஆண்பாலுக் குரியதாயிற்று, (௪௮) 

49. யானை குதிரைபொன் கன்னி?2ய யானிசையோ 
டேனை ௦யாழிந்த விவையெல்லாம்--ஆனேய்யால் 
எண்ணனாப் மாதவர்க் கூணிக்தான் வைர 
வண்ணனாய் வாழ்வான் வகுத்து,
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(ப - ரை.) எண்ணன் ஆய் - ஆராய்ச்சியுடையானாக, (தவசி. 

எல்லாதவர்ச்கு) யானை ஏ-யானையும், குதிரை ஏ-கு. இலாயும், பொன் 

ஏ-பொன்னும், கன்னி ஏ-சன்னிகையும், ஆன் நிரையோடு-பசுவின் 

கூட்டத்தோடு, ஏனை ஒழிந்த ஏுமற்ற தானப்பொருள்களும், இவை 
எல்லாம் - யெ இப்பொருள்க ளெொல்லாவற்றையும், மாதவர்க்கு 

பெருந் தவச்தினர்க்கு, ஆன் கெய்யால் - பசுவனெய்யோடு, ஊண் - 

உணவையும, ஈர்சான் - கொடுத்தவன், வைசரவண்ணன் ஆய் - 

குபேர சம்பத் துடையானாச, வகுத்து - (அறிவுடையார்களால் மக்க 

ஞள்) பிரித்து மதிச்சு, வாழ்வான் - வாழ்பவனாவான், எ-ு. 

(வி-ரை.) ௪-எண்ணுப் பொருளசாதலால் மூன்னும் பின்னும் 
எண்ணப்பட்டனவற்றோடுங் கூட்கெ, மாதவர்க்கு யானை முதலியன 

வேண்டப்படாசன ஆதலால் தவூக எல்லாதவர்க்கென ஏற்றுக்கோ 

டற்பொருள் வருவிக்கப்பட்டது. இதீயொழுச்ச மூடையார்க்குக் 
கொடுத்தால், ௮த்தானம் திமையைத் தந்தேவிடு மாதலால் கல் 

லொழுக்க மூடையாரை ஆய்ந்து கொடுக்க என்பார் (எண்ணனாய்" 

என்மூர். எண்ணன் - தொழிலடியாகப் பிறந்த ஆண்பாற் படர்ச்கை 

ஆக்கவினைகச் குறிப்புமுற்று, விரிரவசுவினுடைய குமாரனாதலால் 

குபேரனுக்கு வைசிரவணனெனப் பெயசாயிற்று, இராவணனும் ௮௮ 

னுடைய குமாரளாயிலும், கேசினியென்னும் இராக்கதப் Quewaw p 

றித் பின்பிறந்தவனாதலால் இப்பெயர் வழங்கிலதாயிற்று, ஏனை ஒழிக் 

தவை - வெள்ளி, செம்பு, நிலம், ஆடை முதலியவை. (௪௧) 

60. எள்ளே பருத்தி பெண்ணெ யுடுத்தாடை 
வள்ளே துணி3ய யிவற்றொட.--கொள்ளென 
௮ன்புற் றசனல் கொடுத்தான் றுணையி?னோ 
டின்புற்று வாழ்வா oP anit gp. 

(u-ans.) எள்ளே - எள்ளும், பருத்தியே - பஞ்சிஞலாயெ 

பூணூலும், எண்ணெய் (ஏ) - எண்ணெயும், உடுத்து ஆடை - சட்டிக்
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கொள்ளுதற்குரிய ஆடையும், வள்ளே - படுக்கையும், அணியே - 

தணியுராயெ, இலற்றொடு-இவற்றுடன், ௮சனம்- உணவை, கொள் 

என்ன - கொள்ளுவீர் என்று சொல்லி, ௮ன்புற்று-அன்புசொண்டு, 

கொடுச்சான் - கொடுத்தவன், துணையினோடு - மனை விழமுதலிய சுற் 

தத்தாரோடு, இமைந்து - கூடி, இன்புற்று வாழ்வான்-சு£மாய் வாழ் 

வான், எ.று, 

(வி-ரை.) ஏசாசங்கள் எண்ணுப்பொருஎன. வெல்லங்சலந்த 
எள்ளைச் கொடுத்தப் பிறகு தேய்த் தஃகொள்ள எண்ணெய் கொடுக்ச 

வேண்டும் என்பது பண்டைய தரும.நூல் வழக்கு. பருத்தி - கருவி 

யாருபெயசாய்ப் பூணூலை யுணர்த்தியது, உடுத்து ஆடை - வினைத் 

சொசை; உடுத்த அடை. எனச்கொண்டு இல்லறச்தார் தம்பால் வந்த 

சர்கியாகளுச்ரு தாம் உரத் துக் களைந்த ஆடையைக் கொடுச்சகவேண் 

டும் எனச் கொள்ளுதலுமுண் 1; இப்பொருளில் நிலைமொழியின் ஈற் 

கர் தொக்கதெனக் கொள்க, துணை - பண்பாகுபெயர். இச்செய்யு 
ளில் எள், பருத்தி, எண்ணெய், ஆடை, படுக்சை, உணவு ஆகிய ஆறு 

பொருள் கூறப்பட்டன. (௫௦) 

51. உண்ணிர் வளங்குளங் கூவல் வழிப்புரை 

தண்ணீமா யம்பலக்தான் பாற்படுத்தான்--பண்ணீர 

பாடலோ டாடல் பயின்றுயர் Oran Gus 

கூடலொ டே லுளான் கூர்ந்து. 

(பரை.) உள்-ராட்டினுள், நீர்வளம் (ஏ)-மீர்வளத்தினையும், குளம் 

'(எ)-குளச்சையும், கூவல்-(ஏ) ணெற்றையும், வழிஃ(பலரஞ் செல்லு 
தீற்ருரிய) வழிகளில், புரை (ஏ) - அவர்கள் தீங்குதற்குரிய Ay வீடு 

களையும், சண்ணீமே-தண்ணீர்ப்பந்தல்களையும், அம்பலம்-மண்டபங் 

களையும், பாற்படுத்தான் - (தக௧) வகையினால் அமைப்பித்சவன், 

செல்உனாம்-(சதர்.த) செல்வமுடையவஞரய், பண் நீர-ச இபினோடு
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பொருர்திய நீர்மையினையுடைய, பாடல் ஒூ - பாடலையும், ஆடல் - 
ஒ௫ - ஆடலையும், பயின்௮-(பலகாலும் கேட்டுச்சண்டு) அறுபவித்து, 

ஊடலொடு கூடல் - (உள்ளன்புடைய மார்களை அவர்களின்) ஊட 

லோடு கூடுதலை, கடர்ஈ்து உளான் - மிக்குள்ளவன் ஆவான், ௭ - று, 

(வி-ரை.) உள் - சாட்டினாள் என்ச, தண்ணீரே என்பதிலுள்ள 

ஏசாரத்தை எல்லாவற்ளோடுங் கூட்டுக, இவ்வேகாரம் எண்ணுப் 
பொருள. உண்ணீர்வளமே, குளமே, கூவலே, வழிப்புரையே, 

தண்ணீரே, அம்பலமே எனக்சொண்டு இச்செய்யுளில் ஆறு பொருள் 

கள் வந்தமை யறிக, சண்ணீர் என்பது தானியாருபெயராய்ச் சண் 

ணீர் வார்க்கும் இடத்தை யுணர்ச்தியது. பால் என்பது பகல் என்ப 

தன்மரூ௨; இ. தொழிற்பெயர்; பருத்தல் என்பது பொருள். பண் 

என்ற ஈண்டுச் சர இயையுணர்த்தியது. நீர என்பது குறிப்புவினை 

யாலணையும் பெயர்) இதில் ஈற்றகாம் பலவின்படர்ச்சை விகுதி. 

ரீரப் பாடல் என்பது நீரனவாடிய பாடல்கள் என்றா சலின் இருபெய 

சொட்டுப் பண்புச்தொகைநிலைத்சொடர். பாடலொடு டலொடு 

என இயைச்ச. இவ்வொடு எண்ணிடை ச்சொல். 

கூடலொடுடல் என்பதை ஊடலொடு கூடல் என இயைச்௪, 
ஊடலானத கூடலின்பச்தை மிகச் செய்வதாகலின் அறிஞர் ௮வ் 

வூட்லை விரும்புவர். அதனை, 

'புலத்சலிற் புதசேண 0ண்டோ நிலச்சொடு 

நீரியைர் தன்னா ரகத்.த.”? எனவும், 

ஊடக மன்னோ வொளியிழை யாமிர்ப்ப 

நீடுக மன்னோ விரா.”? எனவும், 

“203 50 காமத்திற் இன்ப மதற்கின்பங் 

கூடி முயங்கப் பெறின்.” எனவும் 

திருக்குறளிழ் சாமச்.துப்பாலில் ஊடலுவகை என்னும் நிசார் 

ச்ம் கூழப்பட்டனவற்றால நிச, (@s)
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52. இல்லிழக்தார் கண்ணிழர்தாரீண்டி யசல்வம்மிழக் தார 

கேல்லிழக்தா சானிசை தானிழக்தார்க்--கெல்ஓழர்து 

பண்ணியூ ஸணீய்ச தவர் பல்யானை மன்னராய் 

எண்ணியு GOT UT ரியைந்து, 

(ப-ரை,) இல் இழச்சார்ச்கு - (தம்) வீட்டை இழர்சவர்களுச் 

கும், சண் இழக்தார்ச்கு - சண்ணை இழச்தவர்களுக்கும், ஈண்டிய - 

(தொசையாய்ச்) சேர்ச்திருந்த, செல்வம் இழந்தார்க்கு - செல்வத்தை 
இழர்சவர்க்கும், நெல் இழர்தார்க்கு-விளைஈ த நெல்லை இழந்தகர்க்கும், 

ஆன் நிரை இழக்தார்க்கு-பசஈ மந்தையை இழிந்தவர்க்கும், எல் உழந்து- 

(பகலிலே வருந்தி உழைச்சலேயன்றி) இரவினும் வருந்தி முயன்று 

பொருளை மீட்டி, ஊண் பண்ணி-உணவுகளைச் சமைத்த, ஈய்க்சவர்- 
கொடுத்தவர், பல் யானை-பலவாயெ யானைச்சேனையையுடைய, மன்ன 

மாய்-௮ சசாகளாய், எண்ணி-(யாவராலு மிஈ மேலானவர் ஈளாய்) மதிக் 

கப்பட்டு, இயைந்து - மனை மச்கள் முதலியவர்களோடு கூடி, ஊண் 

ஆர்வார் - (இணிய) உண்பொருள்களை யுண்பர், எ - று, 

(வி-ரை.) இச்செய்யுளில் இல்லிழக்தார் முதலிய Sig Gurr 

CFD அவர்களுக்கு ஊண் ஈய்ர்தவர் மன்னராய் இயைக்து ஊண் ஆர் 

தல் ஒன்றும் ஆக ஆறுபொருள் உறப்பட்டனவெனம்கொள்ச, ஆன் 

நிரை இழக்தார்ச்கு என்ப இலுள்ள குல்வுருபை இல்லிழக்தார் aps 

லிய மற்றப் பொருளோடுங் கூட்கெ. இல்லிழர்சார் முதவிய ந்த 

னு எண்ணும்மை தொகச்சது செய்யுள் விசாரம். எல் என்பதில் 

இ.றர்சது தழுவிய எச்ச உம்மை தொக்கது எனக்கொள்க. இதுவுஞ் 
“செய்யுள் விசாரமே. இழக்தார் என்னும் 8ந.தும் விகுஇிவிகாரப்படா 

மல் வந்த வினையாலணையும் பெயர்கள். ஈய்க்சவர் என்பது விகுதி 
விசாரப்யட்டுவந்த வினையாலணையும் பெயர், ஆன் என்பதின் னகர 

மெய் சாரியை) இசற்கு வி.தி(ஈன்-௨௬-இ-௧-ம் சூ) அமா கோனவ் 

வணையவும் பெறுமே'' என்பது. பண்ணி ஊண் ஈய்ர்தவர் என்பதை
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ஊண் பண்ணி ஈய்ர்தவர் என மாற்றுக, உழர் து பண்ணி ஊண் ஈய்ர் ச 

வர் என்பதற்கு உழந்து - வருதி, பண்ணி - பொருளைச் செய்து 

(பொருளையிட்டி என்பத), ஊண் எய்ந்தார் - உணவு கொடுத்தார் 

என .றரைத்சலுமாம், உரையில் மு.கலியோர் என் தனால் சுற்றத்தார் 

நட்பினர் மு. தலியவர்களை.ர் கொள்க, இயைக்து என்பதற்கு எல்லாச் 

செல்வங்களும் பொருந்தி என்றுரைத்தலுமாம்., ஈய்ர்தவர் என்பதில் 

ஈ.- பருக, யகரமெய் - விரித்தல் விசாரம் என்ச. செல்வம்மிழர்தார் 

என்பதின் மசாமெய்யும் விரித்தல் விசாரமாய் வர்ததே. தான் - 

௮சை. எண்ணப்பட்டு என்னுஞ் செயப்பாட்டுவினை எண்ணி எனச் 

செய்வினையாக நின்றது. (௫௨) 

53: கடம்பட்டார் காப்பில்லார் கைத்தில்லார் தங்கான் 

முடம்பட்டார் மூத்கார் ஏழப்பில்லார்ச்--குடம்பட் 

டுடையரா பில்லு ஊீத்துண்பார் மண்மேல் ௮றோூ அ னு 

படையாய் வாழ்வார் பயின்று, 

(ப-ரை.) சடம் பட்டார்க்கு - கடன்பட்டவர்களுக்கும், காப்பு 

இல்லார்க்கு - தம்மைக் காப்பவர் ஒருவரும் இல்லாதவர்களுச்கும், 

கைத்து இல்லார்க்கு - பொருள் இல்லாசவர்களுக்கும், தம் கால் - 

சமது கால், முடம்பட்டார்க்கு-முடமாய் விட்டவர்களுக்கும், மதத்தார் 

ச்கு-(வயதில்) மு.திரர்தவர்களுக்கும், மூப்பு இல்லார்க்கு - பெற்றோர் 
மூசலிய பெரியலர்சள் இல்ல சவர்களுச்கும், உடம்பட்டு - (அவர்க 

ளைக் காச்க) மனமியைர் த, உடையராய்- அன் புடையவர்களாய், இல் 

உள் - தமத வீட்டில், ஊண் ஈத்து - உணவு தொடுப்பிதது, உண்: 

பார் - (பிறக தாம்) உண்பவர், மண்மேல் - பூமியின்மீ ௪, படைய 

சாய் - நால்வகைச் சேணைசளையுமுடைய மன்னவர்சளாய். பூழின் று - 

(மனைமக்கள் மு,சலியவர்களுடன்) கூடி, வாழ்லார் - (இன்பமுடன் ) 
வாழ்வார்கள், எ - று. ப
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(வி-ரை,.) கைத்து - கையிலிருப்பத; கை - பகுதி, த் - சர்இ, 

அ - ஒன்றன்படர்க்சைப்பெயர் விகுதி, கால் முடம்பட்டார்- இதிற் 

சினை வினை மூதலின்மே லேற்றிக் கூறப்பட்டது. உடையராய் என்ற 

இல் அன்பு என்பது சொலலெச்சமாய் வருலிக்கப்பட்டது. ஈசு - 

பிறவீனை வினையெச்சம்; இதற்குத் தன்வினை ஈந்து என்க, மண் 

மேல் - இதில் மேல் ஏழனுருூபு. (௫௩) 

54. பார்ப்பார் படித்தார் தவூ௫கள் பாலர்கள் 

கார்ப்பார் தமையாதுந் காப்பிலார்-- தூப்பால 

நீண்டாரா லெண்ணாது நீச்தவர் மண்ணாண்டு 

பண்டாரம் பற்றவாம் வார், 

(ப-ரை.) பார்ப்பார் - பார்ப்பாரும், பரித்தார்-படித்தவர்சளும், 
திவூகள் - (3ம்பொறிசளையும் புலன்சள்மேற் செல்லவிடாமற் றடு 

தீ.து உடல்வாடத்) தவஞ் செய்கின்றஉர்களும், பாலர்கள் - குழந்தை 

களம், கார்ப்பார் - (கோய் நமூதலியவற்றால் உடம்பை) வெறக்கின் த 
வர்சளாம், தமை - தங்களை, காப்பு - காத்தற்குரிய அதரவு, யாதும் 

இல்லார் - எதுவும் இல்லாசவர்களும், தூப்பால - தூய்மையாகிய 

தன்மையை யுடையனவயாடகிய தறெறிகளில், நீண்டார் - மிக்கவர் 

களும் ஆய இவர்களுடைய அதன்பங்களை, எண்ணாது - யாதொரு 

பயனையும் விரும்பாமல், 8.ததவர் - போக்கினவர்கள், மண் .ஐண்டு - 
பூரியை நண்டு, பண்டாரம் பற்ற - செல்வம் தம்மைச்;சூழர் இருக்க, 

வாழ்வார் - (இன்புடன்) வாழ்வார்கள், எ-று. 

(வி-ரை.) பார்ப்பார் - உண்மைப்பொருளைத் தம. ஞானக் 

கண்ணார் பார்ப்பவர்; இது காரணங் கருதியவழி அத்தன்மையை 
யுடையார் யாவரையும் குறிட்பசாசவும், anton ager say ow 

வகுப்பினரைச் குறிப்பதாகவும் இருத்தலின் சாரண இடுகுறிப் 

பெயர். பசித்தார், கார்ப்பார், இல்லார், நீண்டார், நீத்தவர் என்பன



எலாதி மூலமும் உரையும். 59 

வினையாலணையும் பெயர்கள், இவற்றுள் சாரப்பார் என்பதில் கார் - 

பகுதி, ப் - சந்தி, ப்-எதிர்கால இடைநிலை, இஃது ஈண்டுத் சன்மைப் 

பொருளை யுணர்ச்திநின்றது, அர் - விகுதி; இப் பரு இயினடியாகச் 
கரர்திதல், கார்த்த, கார்த் த, கார்த்த என வினைவிகற்பங்கள் உண் 

டாதலறிக, இப்பருதி புவ் விகுதிபெற்றுச் கார்ப்பு என்றாணபோது 

அச்சுவையை யுணர்ச்தும் சொழிற் பண்புப்பெயசாம், கார்த்.தல் - 

உறைச்சல் (அதாவது சாரமாயிரு ச்தல்); Boog ஈண்டு வெறுப்பை 

யூணர்த்தியத, தவமாவது $ம்பொறிகளையும் புலன்சளின்மேற் 

செல்லவிடாமற் றடுத்து உடலைச் தபிச்சச்செய்வசாசலான் தவூகள் 
என்பத ர்ரு ௮ங்கனம் பொருள் கூறப்பட்ட; இதனை 4:ஊன்வாட 
வுண்ணாதயிர் சாவலிட், டுடலிற் பிரியாப் புலனைக் து நொந்து, தாம் 

வாடலாடத் தவஞ்செய்ய வேண்டா?! என்று பெரியார் பணித்தருளி 
யசனா லறிக. தமையாதுங் காப்பில்லார் என்பதைத் தமைச் சாப்பு 

பாதுமில்லார் என இயைக்ஈ., தூப்பால என்பது தூய்மையாகிய 

பான்மையையுடையன என்றா தலின் பண்புச்சொசைநிலைச்சொடர், 

ஆல் - அசை. (௫௪) 

55. ஈன்றாரீன் சாற்றளர்வார் சூலார் குழவிசண் 

மான்றார் வளியான் மயங்கினார்க்--கானாசென் 

அாணிய்க் துறு தோய் சளந்தார் பெருஞ்செல்வம் 

சாணீய்த்து வாழ்வார் கலந்து. 

(பஃரை.) ஈன்றார்ச்கு - பிள்ளையைப் பெற்றகர்களுச்கும், 

சன்சால் - பிள்ளையைப் பெறுங்காலத்தில், தளர்வார்க்கு - வருச 

இன் றவர்களுக்கும், சூலார்க்கு - கருவுற்றிருப்பார்ச்கும், குழவீகட்கு- 
குழர்சைகளுக்கு ம், மான்றார்ச்கு - புத்திமயங் னெவர்களுக்கும், வளி 

யால் மயங்இனார்க்கு-லா சகோயால் புத்திகெட்டவர்களுக்கும், ஆனார் 
எண்று - அவர்களைச் காச்ச்கு அமைர்சலர்கள் என்று யாவருஞ் 

சொல்லும்படி, ஊண் ஈய்த்து - உணவைச் கொடுத்து, உறு சோய் -
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(அவர்களுக்கு) உண்டாகிய துன்பங்களை, களைந்தார் - நீக்மெவர்கள், 

பெருஞ்செல்வம் - மிக்கபொருளை, எய்த - பிறருக்குச் கொடுத்து, 

கலந்து - (தம் உறவினர் முதலி.பவர்களுடன் ) கூடி, வாழ்வார் - (௬௧ 

மாய்) வாழ்வார்கள், எ-று. 

(வி-ரை.) ஈன்சால் - வினைத்தொகை நிலைச்தொடர். மான் 

ரூர் என்பது பண்புப்பெயாடியாகப் பிறந்த வினையாலணையும்பெயரா்) 

மால் - UGH, 9 - Deo Sor, yr - விகுதி, லகாம் நகரமானது 
சந்தி, அது னஈரமானது மெலித்சல் விகாரம். வளி-வாதம்) இஃது 

இப்பொருளுடையதாசலை மிதஇனுங் குறையினு சோய்செய்யு 

தூலோர், வளிருதலா வெண்ணிய மூன்று?” என்னுங் குநளானும் 

அதற்குப் பரிமேலழகர் கூறிய உசையானு முணர்க; வளி என்பது 
அ,சனாலாகு கோயைச் காரணவாகுபெயராய் உணர்த்தியது. ஆனார் - 

ஆயினவர்கள்; ௮சாவது காத்தற் கமைந்தவர்கள்; இதில் ஆ - பகுதி, 

இன் - இறர்தசால இடைகிலை, அதில் இகரங்கெட்டது முதற்குறை, 

ஷர்-விகுதி. ஈய்ந்து என்பது வலித்தல் விகாரமும் விரித்தல் விசார 

மும் பெற்று ஈய்தது என்றாயிற்று. சாண்-முன்னிலையசை, (௫௫) 

90. த&ாயாளர் தாப்பாளர் தாழ்க்கவர் பெண்டீ. 

ருளையாள ரூணுன் ௮ மில்லார். கிளை ஞராய் 

மாவலந்த கோக்கினா யூணியக்தார் மாக்கடல்சூழ் 

நாவலந்தீ வாள்வா£7 ஈன்கு. 

(ப-ரை.) மா அலந்த - மான்கள் வருர்.துதற்குச் சாரணமாயெ, 

கோச்இஞாய் - கண்களையுடைய மாதே! தளையாளர் - (குற்றத்தித் 

காகச் காலில்) தளையிடப்பட்டவர்களும், தாப்பாளர் - (தம*குச் சோ 

திகொர்) குறி.ச்ச கேசத்தை எதிர்பார்ப்பவர்களும், தாழ்ர்தவர்-(தமது 

உயர்கிலையினின் று சாழ்வடைந்தவர்சளாம், பெண்டீர் - மாதர்களும், 

உளையாளர் - (கோய் முதலியவற்றால்) வருக்து. தலை யுடையவர்களும் ,
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ஊண் ஒன்றும் இல்லார் - உணவு Ad gw இல்லாசவர்சளுமாகய 

இவர்களுக்கு, கசோஞராய் - உறவினசாய், ஊண் எய்ந்தார் - உணவு 
கொடுச்சவர்கள், மாக்கடல் சூழ் - பெரிய கடலாற் சூழப்பட்ட, நாவ 

லந்தீவு - (இந்தச்) சம்பூச்துவீப முழுதையும், ஈன்கு ஆள்வார் - நன் 
ரோய் ஆள்வார்கள், எ-று, 

(வி-ரை.) உளையாளர் - வருத்தச்தை யாளுதலுடையவர்கள; 

உளை-வருத்தம்; இத மு.தனிலைச் தொழிற்பெயர்; உளை சல்-வருஈளு 

தல். ஈய்ந்சார் என்பதில் யகரமெய் விரித்தல் வீசாரம். மாக்கடல் - 

உரிச்சொம்றொடர். (௫௬) 

57. கருஞ்சாங்கு லவெண்டொழுசோய் சல்வளி காயும் 

பெருஞ்சிரங்கு பேர்வயிற்றுக் திபார்க்--கருஞ்சொம 
மாற்றியூ ணித்தவை இரத்தா ரரசராய்ப் 

போற்றிய ணுண்பார் புரர்,து, 

(ப-ரை.) கருஞ்சிரங்கு சோய் - கருஞ்சரங்கு சோயும், வெள் 
தொழு கோய் - வெள்ளைக் குட்டமசோயும், கல் கோய் - கல்லெரிப்பு 

சோயும், வளி சோய் - வாதரொயும், காயும் - வருத்தூன்ற, பெரும் 

இங்கு கோய்-கழலை (சட்டி) நோயும், பேர் வயிற்று கோயார்க்கு- 

மிச்ச வயிற்றெரிச்சல் பசோயுமாகிய இரக்கோயை யுடையலவர்களுக்கு, 

அரும் சிரமம்-( அவர்கள) பொறுத்தற்கரிய வருத்தத்தை, ஆற்றி - 

தணியச்செய்,து, ஊண் ஈர்.௪-( அவர்களுக்கு) உணவைச் சொடுத்து, 
அவை தீர்த்தார் - அந்கோய்களை நீச்ெவர்சள்) அரசராய் - மன்னவ 

ராய், போற்றி - (யாவராலும்) போற்றப்பட்டு, பாாந்து - (உலசை) 

ஆண்டு, ஊண் உண்பார்-( விரும்பிய) உணவுசளை யுண்பார்கள், எ-று. 

(வி-ரை,) கோய் என்பதை எல்லாவற்றோடுங் கூட்டு, சல் 

சோய் என்பதற்குக் சல்லெரிப்புரோய் எனப் பழைய வுசையிற் பொ 

ருள்கூறப்பட்டிருச்கின்ற.த) அதுசல்லடைப்புசோய் எனவும்வழக்கு
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தல் உண்டு, சிறுநீர்த் துவாசத்தில் சல்போலும் ஏதோ அ௮டைச்துச் 

கொள்ளுதலால் உண்டாகும் ஒருவகை மோய், புரம்து என்பதற்குப் 
பதிலாகப் புரிர்.து எனவும் பாடமுண்டு; அதற்கு விரும்பி எனப் 

பொருள் கூறுக, ஈஈ்து என்பது ஈத்து என்றானது வலிச்சல் விகா 

ரம். போற்றி என்பது செயப்பாட்டு வினைட்பொருளில் வத்த செய் 

வினையாகிய வினையெச்சம், (௫௭) 

56. காமாடார் காமியார் கல்லா ரினஞ்மீசரா 

சாமாடா ராய்ர்தார் கெறிநின் .ற--தாமாடா 

தேதற்றாசை யின்புற விய்க்கார்முன் னிம்மையான் 
மாற்றாசை மாற்றி வாழ்வார். 

(ப-ரை.) இம்மையான் - இப்பிறப்பில், மாற்றாரை - பகைவர் 
களை, மாற்றி - (போரில்) மு.தடெச்செய்து, வாழ்வார்- அரசர்களாய் 

வாழ்பவர்கள் (யாரெனின்), முன் - முற்பிறப்பில், காம் ஆடார் - 

(தீவழியிலாகும்) சாமத்தை நுகராமல், சாமியார் - பிறர் பொருளை 

விரும்பாமல், கல்லார் இனம் - படிச்சாசவர்களுடைய கூட்டச் தில், 

சேரார் - சேராமல், ஆம ஆடார் - நீரில் வீளேயாடாமல், ஆய்ந்தார் - 

நூற்களை ஆசாய்ந்துணர்ச்த பெரியோர்களது, நெறி நின்று தாம் 

ஆடாது-வழியிலிருர் த சாம் வழுவாமல் ஒழுக, ஏ.ர்ராரை-(சம்மை 

யடுத்து) ஏற்பவருக்கு, இன்புற - (அவர்கள் ) மகிழும்படி, ஈய்ந்தார் - 

(அவர்களுக்கு வேண்டியவற்றைக்) கொடுத்தவர்களேயாவர், ஏ - று. 

(வி-ரை.) காடீம் என்பது கடைக்குறையாய்ச் காம் என நின் 
ற்.தி. ஆடார் என்பன மூன்றும், காமியார் சேசார் என்பனவு மூற் 

றெச்ச்க்கள். ஆய்ந்தார், ஈய்ந்தார், வாழ்வார் என்பன வினையாலணை 

யம் பெயுர்கள். ஆய்ந்தார் நெறி - இடப்பிறிதின்ழமைப்பொருள 
தாயெ ஆறன்றொகை. கெறிநின்று - இதில் கின்று என்பது நீச்சப் 

பொருளில் வரச 86 னுருபு, ,தய்ச்சார் ரெறிரின்௪ சாம் ஆடார் என்
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பதை இரண்டு பொருளாசக்கொண்டு ஆய்ர்தார் நெறி - Queers gp 

வழியில், கின்று - நிலைத்திருந்து, தாம் ஆடாது-தாம் தீப்பாசொழுஇ 

என்று பொருள் கூ௱வாரும் உண்டு, இப்பொருளில் நின்று என் 

நி. சனானே ஆய்ந்தார் நெறியில் சப்பாமலிருர் தொழுகுதல் அமை 

லின் மீண்டும் சாம் ஆடார்- தாம் தப்பாமல் ஒழு என்று கூற 

வேண்கிவது மிகையாமாதலின் அஃது அவ்வளவு சறப்புடையதன் 

றென்ச. இம்மையான் என்ப இல் எழனுருபில் மூன்றனுருபும், ஏற் 

ரூசை என்பதில் கான் சனுருபில் இரண்டனுருபும் வர். உருபுமயக்கங் 

சள், இம்மையான் மாற்றாரை மாற்றி வாழ்வார் இங்கன மொழு 

ஈய்ந்தவர் என முடித் துக்கொள்ச, (6௮) 

99. வணக்க ி வழியா மு? மாண்டார் சொற்கொண்டு 
அணங்கிய நானாகி நனழையா--விணங்கிய 
UTE ES வாழ்வான் பழியில்லா மன்னனாய் 
IN? CEB வாழ்வா லுனித்து, 

(ப-ரை.) வணங்ூ-(இம்மையிற்) பெரியோரைப் பணிர்,த, வழி 
ஒழு(ஈல்ல) வழியிலே நடம் த, மாண்டார்-(க& வி, ஒழுக்க ரு சலிய 

ஒற்றால்) மாட்ிமைப்பட்டவர்களது, சொல் கொண்ு-சொற்களைக் 
கேட்டு, நணங்கிெய நூல் - நுட்பமான பொருளுடைய நூத்ளை, 

கோச். ஆராய்ச். து, நழையா - அந்நூல்களிலே நுழைர்து ( சன்னறி 

வைச் செலுத்தி), இணங்கிய - (இம்மைக்கும் மறுமைக்கும் ரசன்மை 

செய்வனவாகப்) பொருந்திய, பால் நோக்கி - பகு இகளை ஆராய்ர்து, 

வாழ்வான்-வாழ்ன்றவன், பழி இல்லா (2)-(மறுமையில் பழித்தற் 

குரிய) குற்றமில்லாச, மன்னளுய் - ௮ரசனா௫), நூல் - பல நூற்களை. 
யம், நுனித்து ரோச் - நுட்பமாக ஆராய்ந்தறிர்.து, வாழ்கான்-ாழ் 

வான், எ௨று. 

(வி- மை, மாண்டார் என்பது மாண் என்னும் பண்படியா 

au Spits வினையாலணையும்பெயர், நணற்டு யாராயவேண்டிய
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பொருளை நுணங்கிய வென்றது காரியத்தைக் சாரணமாகக் கூறிய 

உபசாரவடூக்கு. நழையா - செய்யா என்னும் வாய்பாட்டி PE geren 
வினையெச்சம், பால்-பகல் என்பதன் மரூ௨; இது சொ.நிற்பண்புப் 

பெயர், பழிக்குச் காரணமாகிய குற்றத்தைப் பழி என்ற ௪ காரணத் 

தைக் காரியமர்கக் கூறிய உபசாரம். தால் கோகி வாழ்வா லுனிச்௪ 

என்பதை நூல் நுனிச து கோக்க வாழ்வான் என இயைக்க, (௫௯) 

60. பெருமை புகழறம் பேணாமை சிற்றம் 

அருமை நால் சால்பில்லா£ சாரி--னிருமைக்கும் 

பாலம் பழிபகை சாச்சா டே கேடச்சம் 

சாபம்போற் சாருஞ் சலி,க்து, 

(ப-ரை.) பெருமை - பெருமையும், புகழ் - புசமும், அறம் - 
அறமும், சீற்றம் பேஸணுமை-கோபத்தை விருமபாமையும், அருமை 
நூல்-அரிய நூதுணர்ச்சியம், சால்பு-( இவைபோன்ற பிற) மேலான 
குணங்களும், இல்லார் - இல்லா தவர்கள், சாரின் - (ஒருவனைவர் த) 

சேர்க்தால், இருமைச்ஞூம் - (அவனுக்கு இம்மை மறுமை என்னும்) 

இரண்டிலும், பாவம் (ஏ) - பாவழம, பழி (ஏ)-பழியும், பசை (ஏ) - 

பகையும், சாச்சாடு ஏ - மரணமும், கேடு (ஏ) - (பொருள் மூசலிய 
வற்றின்) அழிவும், அச்சம் (ஏ) - பயமும், சாபம்போல்-( 9பரியோர் 
களா விடப்படும்) சாபத்தைப்போல, சலித்து-(அவனைச்) கோபித் த, 
சாரும் - (தவறாமல்) வரதடையும், oF yr, 

(வி-ரை,) பேணாமை சிற்றம் or ear en as FH mib பேணாமை 

என் இயைக்க, பேணா ச £ந்றம் என்பத பாடமாயின் விரும்பாத 

கோயம் என்க) இசற்கும் கோபத்சை விரும்பாமை என்பதே கருத் 
தென்க; இப்பாடம் அவ்வளவு சிறப்புடையதன் ற; Bg sb pseu 

யன்று, வடமொழி ஈடை. சாச்சாடே என்பதிலுள்ள ஏகாரத்சை 

முன்னுள்ள சாபமுதலிய மூன் னோடும், பின்னுள்ள சேடுமுதலிய
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இரண்டனோடுங் கூட்டுக, இர்செய்யுளில் மூன்னிரண்டடியில் ஆறு 

பொருளும், பின்னிஈண்டடியில் ஆறு பொருளூங் கூறப்பட்டன. 

அங்கனங்  கூறப்படினும் அறபொருள கூறப்பட்டனவெனவே 

கொள்க, இல்லார் - குறிப்பு வினையாலணையும் பெயர். இல்லார்ச் 

சாரின் என்பது பாடமாயின் இல்லாரை ஒருவன் சார்க்சால் அவனைப் 

பரிழுசலிய அல்லாறு இறத்தனவும் சாரு: எனச் கொள்க, (௬௦) 

‘ _ 7 ர : : 
G l. BST a oun Oe Dp pi ககம யறையுற்கால 

5 5 * ு 5 22 
௫ ர விம்மு செய்யு (4p லிய பறவைப் மார விர் 

2 Oo: ச > 
மான ம CTU QUI) Sdn ow மென்னு etn 

ர ர வர்க் மராம் என்லன 20 நிதிய 277. பம. 

(ப-ா.) ஊனம் தோர்ச்தவர் - ரூற்றத்தினின்று நீங்கிய பெரி 

ஒத்தி -றாற்கள், ஆர்வம் ஏ-(அறம் பிறழ்ந்து மாதர் 

ள் மல் வைக்கும்) அன்பும், செற்றம் (௨1) - பலக பாசாட்டுதலும், 

யோர்கணாடைய, 
"பவன 

கசம் ஏ - மோபமும், அறையும்கால்-( யொயம்) கூறுமிடத்து, ஒர்வம் 

ஏ - ஒருபாழ் சார்தலும், செய்யும் - (மனத்தால்) செய்யப்படும், 

உலோபம் எ - உலோபமும், 8ீர்சாலா (4)-கிறப்பு வளராத, மானம் 

ஏ - பெருமையும் யெ இவ்வாறு திறச்சனவும், மாய உயிர்க்கு - 

(Qaawe gion) மாயத்துட்பட்டுள்ள மாந்தர்க்கு, ஊனமே-செடு இ 

ஸயச் செய்வனமவயாகும், என்னும் - என்று சொல்லும், எ. று, 

(வி-ரை.) ஊானக்திர்ந்தவர் - 8ச்தன்றொகை; குற்றம் நீங்யெ 
வர் எனக்கொண்டு அல்வழிப் புணர்ச்சி எழுவாய்த்சொடர் என்றலு 

மாம். ஆர்வம் என்பதன் ஏகாரத்தைச் செற்றம் என்பசனோடும் கூட் 
டுக. என்னுமே என்பதில் ஏகாரம் ௮சை. ஊனமே என்பதன் ஏகாசம் 

தேந்றப்பொருளது. மற்ற ஏகாரங்கள் எண்ணுப்பொருன. ஆர் 

வம் - சுற்றத்தார்மேல் அன்பு என்பது பனழயவுரை. ஐர்வம் - ஒரு 

டாற்சார்தல்; இதனைப் பாஙகொடுதல் என்றார் பழைய உரைகாசர், 
9
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ஜர்லம் என்பதே இசக்சாலச்சு ஒரம் என வழங்கும் நருபோலும், 

உலோபம்-ஈயாமை); ஈயாமைக்குப் புறக்சாணங்களின் செயல்ன்மை 
மீன் செய்ஃும் உலோபம் என்பசற்கு ‘oom & sm செய்யப்படும் 

உலோபம் என்று பொருள் கூறப்பட்டு, ர் - சிறப்பு. சாலு தல்- 

வளர்தல், மிகு,சல். மானம - பெருமை. இறப்பு ௨ளராஈ பெருமையா 

வது-கல்வி, கல்லொழுச்க நூதலீய உ௰ர்க்த தன்மைகள் பிறர் மதிக் 

கும்படி தன்னிடம் வளரப்பெற்றிராச ஒருவன் குலமூசலீய Fou 

Sarg தன்மைகளால் தன்னை உயர்க்தயண் எண்று பாராட்டுக் 

கொள்ளுதல். ௮த்தசைய பெருமை பெருமையாகாதென்பசனை, 

“கல்லா வொருவன் றகைமை தலைப்பெய் 5 

சொல்லாடச் சோர்வு படும். எனவும், 

'பூமற்பிறந்தா ராயினுங் கல்லாதார் €ழ்ப்பிறக் ஒற் 

கற்றா ரனைத்திலர் பாம." எனவும், 

*'நுண்மா ணுழைபுல மில்லா னெழிலை 

மண்மாண் புனைபாயை woo.” எனவும், 

(மேலிருந்து மேலல்லார் மேலல்லர் €ழிருச் தங் 

€ழல்லார் கழல் லவர்,” எனவும் 

ஓருவனவற்றா ல.றிச. 

கல்வி மூ.தலிய உயர்ந்த ரணங்கள் தங்கண் பிறர் மதிக்கும்படி. 

வள௱ரப்பெருமற் சிறிது வாய்க்கப் பெற்றவர்கள் பெருமை பாராட்டிக் 

கொள்ளுதலும் குற்றமாம் என்பார் *£ர்சாலா” என்றார். அவை அங்ங 
னம் வளரப்பெற்றோர் பெருமை பாசாட்டிச்சொள்ளுதலாமோ 

எனின் அல் சதுபுரியாராதலால் ௮வர்ச்ச,து கூறவேண்டாம் என்க, 

வ ரதுபுரியார் என்பதனை,
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புணியுமா மென்றும் பெருமை கறுமை 

௮ணி.ுமார் தன்னை வியந்து,” 

என்ப சனாலறிக, 

இபல்பிலேதானே தம்மைக் கெடிக்கவுள்ள இவ்வுலக மாய்சைக் 

குட்பட்டுள்ள உபிர்கட்ரு இம்வாறு இறச்சனவும் கூடின் தீயோடு 

கடடிய காற்றென மேன்மேலுர் அின்பஞ் செய்வ வாம் என்பார் 

மாய உயிர்க் கூனம்” என்ர், உயிர் என இர .௫ணையுப் கொள்ளக் 
கூறினாேனாம இவற்றை யெல்லாம் பகுத்துணர ல்லாம் மார்தர் 

களேயாதலின் உயிர்க்கு என்றதற்கு மாஈதர்க்கு எனப் ஒபாருள் 
கூறப்பட்ட து. (௪௨) 

03. கூக்தும் விழவு மணக் கொலைக்களமு 
மார்த்த முனையுள்ளும் £ீவறிடக்கு-- மாகிறது 
மொமழுக்கு மூடையவர் செல்லா? செல்லி 
னிழுக்கு மிழவூந் திரும், 

(ப-மா.] ஐத்து.ர-நூலுணர்ச்சியும், ஒழுக்கும்-(கல்்ல) ட கம 

யும், உடையவர்-உடைய பெரீயோர்கள், கூத்து (உள்) ௨2-கூத்ரா 

டும் இடத்திலும், விழவு (உள்) ௨3-இருவிழா நடக்கும் டத லும், 
மணம் (உள்) ௨ம் - கலியாண நடக்கும் இடச் கிலும். மாலைக்களம் 

(உன்) உம் - (பிறரைச் கொலைபுரிர்த குற்றவாஸிகளைக்) சொல்லுத 

லைச் செய்யும் இடத்திலும், அர்த்த - (போர்வீசர்களாறி) சூழப்பட்ட, 

மூனை உள் ௨ம் - போர்க்களத்திலும், வேறு இடத்தும் - இவத 

றைப்போன்ற மற்ற இடங்களிலும், செல்லார்-போகார்; செல்லின் - 
போவார்சளானால், (௮ங்கனம் போசலான த) , இழுக்கும் - தாழ்வை 

யும், இழவும் - (பொருள்) அழிவையும், தரும் - உண்டாக்கும், 
2, 

(வி -ரை.) அர்த்தல் - கட்டுதல்; இச்செய்வினை சட்டப்ப 

தீல் என்னும் செயப்பாட்டுவினைப்பொருள தாய் இலர்கணோயாலு
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போர்வீரர்களாற் ச சூழப்படுதலை யுணர்தஇியது. அர்சத என்பதற்குப் 

போரவீரர்கள் gran he Bow p என்றுரைப்பாருமுண்டு, முனையுள் 

ளாம் என்பதிலுள்ள உள் ஒழனுருபு; அதனை அதன்முனனுள் 

மற்றைய Bre bE CH Ba உட்க, உம்மை யாவும் எண்ணுப்துபாரு 

ளன, து என்னும முசணிலை இடிந்த பதவ என்னும் செய்வினைத் 

தொழி! நீபெயர் த ஒதப்பிதல் என்ஸரஞ் செயப்பாட்டிவிணப் பொருள 

தாய்ப் Sox இம்வ அபெலமாய் இ சுப்படும் மாற்கபா your eB 

யன. லழுச்கம் - சொழிற்பெயர்; ஒழுகு - பரு) கீ: விரிழ்தல்விகா 

ரம், உகரம் சகி சர்தி, தும். - விற, உடையலா - மறிப்பு வினையா 

லணையம் பெயர், இழுக்கு-மு. கணி இரிம்த Garis pout, Ops 

sav - Gs Gum gov மவ ~ al & BOD 0 தொழி ற்பெயா்; பழு எ 

பகுதி, வு - தொழிறமபயர் விருத. சொல்லின என்பதினின௮ 

செல்லுசல் என்பதைக்கொண்டு செல்லுதல் தறாம் என வி 

மூடிக். சொல்லார்” எனம *சொல்லீன்” எனவும் பாடமுண்டு, () 

௦4. ஊ ணா] கூறை யெழுச்தாணி புக்ககம் 

பேணா? மேண்ணு மெழுத்திலை--மாணொடு 
கேட்டடமு மி Cut Barr ip வார்க்மயந்தா ரிமமையான் 

வேட்டமுத வாழ்வார் விரிக் ௮, 

(ப-ா.) இம்மையான் - இப்பிறப்பில், லேட்டு எழுத - 

(பிறர் தமது ஆணையை) விரும்பி எழுத, விரிந்து - (உறவு, செல் 

வம் முதலியவற்றிற்) பெருக), வாழ்வார் - (மன்னர்சளாய்) வாழ் 

பவர் (யாரெணில்), பேண் ஒடம் - விருப்பத்தடனும், மாண் ஒடும் - 
(மாணாக்கர்க்ருரிய) மாட்சிமையான தொழில்களுடனும், எண்ணாம்- 

கணிதமும் எமுச்தும் - இலச்கணமுமாசிய, இவை - இவைகளை, 

கேட்டு - (உபாத்தியாயர்களைக்) கேட்டு, எழுதி - (ஏட்டில்) எழுதி, 

இதி - “பவத்தைப்) படித்து, வாழ்வார்க்கு - வாழ்கின் ற மாணவர்ச 

Gig, ஊண் ஓர . உணவையும், கூழை (ஓடு) - உடையையும்
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எழுத்சாணி (ஓ௫) - எழுச்தாணியையம், புத்தகம் (ஒர)-புததக த்தை 

யும், ஈயர்தார் - கொடுத்த வரேயாவர், எ-று, 

(வி-ரா.) இன்ன ம் வாழ்வார் இவற்றை இவர்க்கு சய்க்தாசே 
யாவர் என மூ£டிகஈ, Cudem® மாஜொடி என்பவற்றில் உள்ள ஓூக் 

கள் உடணிடம்ச்சிப் பொருளன. ஊூணொூி என்பதிலுள்ள ஒரவை 

கூறை முசலிய மற்றைய மூன்றனோடிங் கூட்கெ; அஃ எண்ணி 

டைச்சொல், பேஷணெடிம் என்பதிலுள்ள உம்மையை மாணொ! என் 

பசனே ௫.0, எண்ணும் என்பதிலுள்ள உமையை எழுச்ு என்பத 

மளொடிய் கூட்டிப் பேஹணெூிம் மாணொடிம் எண்ணும் எழுத்தும் 

கெட்டெழுகி ஐநிமாழ்வார் என இயைக்க, வாழ்வார் விரிர்து என்ப 

சனை விரிர்து வாழ்லார் என இயைக்க, இம்மையான் என்பதில் 

ஆன் ஏழனுருபில் மூன்றனுருபு aig பொருக்திப உருபுமயச்சம். 
மாண்-மாட்டிமை; அஃ Qatari மாணவர்க்ருரிய சொழில் 

கசா புணர்த்யெது மாணலர்கி ரிய தொழில்களாவன:-- பொழு 

தொடி செல்லகலும், வழிபாடாற்றலில் முணிவின்மையும், ஆரிய 

னத குணசசொூ பழகுசலும், அவண் குறிப்பிற் சார்கலும், இரு 

சென இரகத்கலும், சொல்லெனக் சொல்லுசலும், இத இிரப்பாவை 

யின் அத்ககவு அடங் யிருசசலம், செவிலாயாக நெள்ஈு கனாக் 

கொண்டு கெட்டலை கேட்டவை விடா தளத் தமைத்தலும், போவெ 

னப் போகலும், அம்வினையாளரொடு பயிலுதலுமாகய இலையும் 

இஃற்றைப்மிபால்வன பிறவுமாம், (௬௪) 

(9. உயர்ர்தான் றலைவூனன் ஜப்புடைச்சா எனாக்கி 
உயரத்கா மூரிீலா௫ யொடிங்கி--உயர்க்கான் 

Hig மாற்றச் செயின்னீடா மென்றார் 
'பெருந்தவஞ் செய்தார் பெரிது. 

(பஃரை ) பெருக்தவம் - மேலான தவங்களை, பெரிது - மீசது 

முயன்ம, செய்தார் - செய்துமுடித்ச பெரியோர், ஒப்புடைத்தால் -
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(ஒருவன்) தகு.தியாகிய வழியினாலே, ரோக்கி - அராயந்து, aus 

தான் - (எல்லாவகையிலும் இயல்பாகவே) உயர்க் இருப்பவன், தலை 
உன்-கடவுள், என்று - என்றுட்சொண்டு, உயர்ர்சான் - (அங்ஙனம் 

எல்லாவகையிலும் உயர்க் தள்ள) கடவுளால் அருளப்பட்ட, நால் - 

ஆரற்கமோ, ஒதி - கற்றுணர்க்து, ஒடுங்கி - (அக்.நூற்டளிற் கூறியபடி) 

மனமடங்கி, உயர்ச்தான்-( அங்ஙனம்) உயர்ந்துள்ள கடவுளால் அளிக் 
கப்பட்ட, அருந்தவம் - அருமையாசிய தலங்களை, ஆற்ற - மிகுதி 

யம், செயின்-செய்வாணானால், வீடு ஆம்-அவனுக்கு மூச்திபுண்டாம், 

என்முர்-என்று கூறியருளினார், எ-று, 

(cP - ரை.) பெருந்தவம் பெரிது செய்சார் (இச்தகையற்கு 

வீடாம்) எனறார் என வினை முடிக்க, இச்செய்யுளில் ஒருவன் ஒப் 

புடைச்தால் கோக்குதலும், உயரர்சான் தலை௨ன் என்றட்கொள்ளுத 

லும், உயாக்தானருளிய நூலை யோனுசலும், ஒடுங்குசலும், உயர்க்சா 

னருளிய அருக்தவமாற்றம் செய்தலும், அவற்றால் அவன் வீர எய்த 

go கிய அறுபொருள்சள் கூறப்பட்டன எனச் சொள்க, உயரக் 

தான் என்பன மூன்றும் வீணனையாலணையும் பெயர்கள். ஒப்புடை gg 

குறிப்புலீனேயாலணையும் பெயர்; இகில் ஒப்பு-தெரிரிலைச்சொழிற் 

பெயர்; ஓ-பகுச, ப்-ச௫்.தி, புபசொழிற்பெயர் விகுதி, இங்கனமாலய 

இத் சாழிற்பெயர் உடை என்னுங் குறிப்பு வினைப்பகு தியோடு 

கூடி ஒப்புடை என அளைச்து மொருபருதஇயாயிற்று, ச். சந்த, த - 

ஒன் றன்படர்ச்கை விகுதி; இஃது ஈண்டு ஒரு சொல்; இரண்டு 

சொல்லாசச் கொள்ளின் தக தியையுடையதாடிய வழி என் றுரைக்க, 

ஆல்-மூன்றனுருபு; ஆன் எனப் பிரித்துச் கொள்ளா சலுமாம். வீடு - 

ம£தனிலை இரிந்தபெயர்; பெரிது செய்தார் - குறிப்பு வினேயெச்சத் 

சொடர், (௬௫ ) 

60. காலனா ரீடறுத்தல் காண்குறின் முற்றுணர்க்த 

பாலனார் நாலமர்ந்து பாராது--வாலிதர
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ஊறுபா இல்லா ay ond a oe Lys! யின் 

ஏறுமா மே GAM S wld 1979, 

க * = 
(ப-ஐர,) BIDE TIT Ly Deo ony ND IDs MA sD 

ee ee ol ate மப ட டல ச oe Pye 4 
குரியல(நியை, BE GLIE ftom. Pepe நமீ EL ல், CD IEE MES AD 

. " வர . ~ ay ன் “4 

a gio ss, பாவ் we LE ge 11 4 SMe ரரி. ம் கிய EY TIE Mme Ly 

ட் LON = GH Daler, ஓமற்ட்று உட! அம்மி, பாசா. (நாற் அர கந்தல் 

ராதவிய உளவாகும் வரு்தங்கள் “ம் க௱ஜரியாமல், PBL eB 

கூறியவற்றை) உணர்ர்று, மாவ்: ஐ (௧) - மனற்தைத்) சாய்மை 

LOR WI ETS மைத்து, ஊா. Lie! இல்லாத - Get 9 vers, உயர் 

தவம் - உயர்வா. சலக்கு, புமின் - ஒருவன் செய்வானானால், 
மேல் உலகம் - (எவற்றினும்) மமேலாயெ உலகமாகிய முத்தியுலகத் 
தில், ஏறும் - (அவன்) ஏறுவான், எ-று. 

(விரை ) முக்3ியுலகச்தில் ஏறுசலாவத முத்தி யுலகத்திற்குப் 

போசல், உயிர்சவரின் சாலத்தைல் கணித்துகிபவனாசலின் எமனுக்குக் 

சாலன் என்பது பெயராழிற்ற; ஆர் - மன் விருதிமேல் மரியாதை 

பற்றி வரச விகி, மூறறணர்க்த என்னும் வீசேடணத்தால் மூற் 

௮ணாரர்த பாலஞார் என்பதர்ரு முழுது முணர்ச்தவராயெ சடவள் 

எனப் பொருள் கூறப்பட்ட ஏன் னே? முழுது முணர்ந்தவர் அவரே 

அ சலின், பாலன் - ப ாண்மை௰௰யயுடையவன்; இதிலும் ஆர்-விகுஇ 

மரியாதைபற்றிலந்த விகுத்மேக விகுஇியேயாம் என்க, ஆச என் 

னும் வினையெச்சம் ஈறுகெட்டு ஆ௭ன நின்றது, ஊறுபாடு என்ப 

தில் ஊரு என்பது உறு என்னா. மூதனிலை திரிந்த தொழிற் 

பெயர்; பாடு என்பது படு என்னும் முதனிலை திரிந்த சொழிநற் 

பெயர்; இவற்றுள் ளைறு என்பது ஒரு எரியச் தடையாகப் பொரு 

ந்தசல் என்னும் பொருள; இவ்விரண்ட உடி ஒரு சொல்லின் 

தன்மை டெய்திக் கெடுதி என்னும் டொருளினவாயிள, உயர் 
தவம் என்பது உபர்வாகிய தவம் என்றா வின் பண்புத்தொகை 

Roser i TUS, Quits saw GH வினேத்தொசையாகக்
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கொள்ளலாகாதோவெனின் தவம் முன் உயர்வின் றியிருர் ௪ பின் 

உயர்ச்ததெனச் கொள்ளவேண்டிவருமாதலாலும், சவம் எக்காலத்தும் 

உயர்வுடையசாசலாலும் ௮ங்ஙனங் சொள்ளலாசாதென்க, இங்கண 

மன்றி அன்மாக்கள் உயர் தற்கு் சாரணமா௫ய சவம் எனச்கொண்டு 

வினைத்தொகை எனின் அஃது அமைவுடையதாம். மேல் உலகம் - 

பண்புத்தொகைநிலைத்சொடர், ஓர்க்து: ஐர் - பகு. (௬௪) 

67. QUIT Be yout Curmary ha grams s 
மை ருபர்கதியின் மாண்புாப்பின்--மைதிர் 
சுடரின்று சொல்லின் ௮ மாறின்னு சோர்வின் 
Other நினிதுபிலு மின்,.ற, 

(ப-ரை.) பொய் இர் - பொய்யினின்று நீக்கிய, புலவர் - அறி 

வினையுடைய பெரியோர்கள், பொருள் புரிக த.உண்ழைப்பொருளை 

அடைய விரும்பி, ஐ ரரய்ந்சு அயர துணர்க த, பை கீர்-ருற்றச்சினின் று 

மியல்பினீங்யெ, உயர் கதியின்-(எவற்றினு] மேண்மையாகிய கதி 
யாகிய மூச்தியுலஸனெ.௪., மாண்பு - மாட்சமையை, உரைப்பின் - 

சொல்லுமிடதத, மை Fr - இருளைப்டொச்குன் ற, சுடர் இன்று. 

சூரியன் இல்லை, சொல் இன்று-பேச்சு இல்லை, மாறு Mar o-( gor 

ஸணிலையினின் ௮) மாறுதல் இல்லை, செர்வு இண்று - தளர்ச்சி இல்லை, 

இடர் இன்று - தன்பம் இல்லை, இசி.௧ துபிலும் இன்று- இனிமை 
யாகிய தூச்சுூம் இல்லை, எ-று. 

(வி-ரை.) இனி.த.தயில் என்னுர்தொடர் நிலைமொழி ஈத் 
Os gp - மெட்டு இனிதயில் என்றாயிற்று; இல இணிமையாகிய 

அயில் என்றாதலின் பண்டச் சொகைநிலைத்தொடர். சமிழ்நாற்கள் 

வீட்டின் இலக்சணத்தை நிங்கனமே கூறின, இவ்வாறே புறப்பொ 

ருள் வெண்பாமாலை-பெவிவியற்படலத்தில் சாஞ்சிப் பொதுவியற் 

பால என்னும் பகுதியி ''புலவசெத்.ஐம் புத்சேணோ?'? என்னும் 
திறையில் வீட்டின் இச்சணம் கூட்டப்பட் டி.ருச்$ின்றது. ௮2
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₹போய்யில் புலவர் புரிச் தற மேலுலகம் 

யமொன் றின்? யறிர் துரைப்பின் --மெய்ய 

பகலின் றிரவின்று பற்றின்று துழ்றின் 

Osa Solara sero.” என்பது, 

இ௫்கனமே கம்பநாடரும் ராமாயணச்தில் ஆர TS AB GT Le 

தில் சரபங்கர் பிறப்பு நீங் தபடலத்் சில் இருபாஞ் செய்புளில், 

சிறுசா லையிலா ரிிலயோ தஇரியா 

குறுகா கெரிகா குணம்வே gun 

amen keri, தமெலா முகினு 

மறசா செறியெய் ௪வன்வா னுடையாய் '” 

என்று கூறியிருத தலையும் கோச்குசு, (௬௭) 

08. சீடாம்பு வெர்மளா லிரமணரி கரது சும் 

ஈரும் புபைபி நள மு ௬ ஹூல் ஆராப்ச் 
சிகி PLD LP or TdT Ys ரழைம்தார் 

இழிகி பிர்முறையா சே ழு. 

(பா-மை.) கூர் அம். (உம்!-கூர்மையாகிய பாணங்கள் உள்ள 

இடமும், ம் பணால் (உ.௰)-(வப்பமாகிய மணல் உள்ள இட மூலம்) 

ஈர் மணி (உம்)-குணிர்ச்சியாகிய மணிஎனிருச்ரும் இ. ரூம், தட்கல் 

உம்-(மயர்க2]) தாங்கில்கிடக்காம். இடமும், ஈரும் (பிராணிகளை த்) 

வின்பப்படுசஐம், புகை (ஒூ) - புகையுள்ள இடமும், இருள் தூ - 

(சாதாரணமாகிய) இருள் உள்ள இடமும், இருள் (ஜூ) - பேர் 

இருள் உள்ள இடமும் (என), இழி கதி ஏழு - இழிவாயெ ஏழு ஈர 

சுங்களை, இம்முறையாண் - இரத வரிசைபில் வைத்து, நால் (உபர்க் 

தான் அருளிய) நாற்களை, ஆராய்க த-ஆய்ச்த, அழி கதி - (பிராணி 

சள்ர் அழிதற்குச் காரணமாகிய இக் ஈரகங்களினுடைய, இம்:ஹூறை 
யான் - இந்த வரிசையினின்று, ஆன்றார் - நீத பெரியொரசன்) 

அறைந்தார் - கூறினார்கள், எஸ;
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(வி-ரை, கூம்பு மூசலிய எழும் அவைகள் உள்ள இடல் 
களை யுணர்ச்சலின் தானியாகுபெயர்சன் என்ச௪, அன்றார் என்பது 

அகன்றார் என்பசன் மரூஉ; அஃகல் - பகு௫, அதில் லகரமெய் றகர 

மெய்யானது சக்தி, அது னகாரமெய்யானத மெலித்சல்விகாரம், ற். 

இறந்தகால இடைநிலை, ஆர் - விருத; இது வினையாஎணையும்பெயர்) 

ஆல் என்பதே பகுதி எனக்கொண்டு அன்றார் என்பதற்கும் கல்வி 

கேள்விகளில் சகூ.தி வாய்க் சவாகள் எண் றுரைப்பாருமுண்டு; அப் 

பொருள் ஈண்டு இடர்ப்பா டடையதாகும். இம்முறையான் என்பன 

இரண்டனுள் முசலதிலுள்ள அனுருபு ஐர்தனுருபீல் aig மயங்கி 
ய.து எனவும், இரண்டாவதிலுள்ள அனுருபு ஏழனுருபிலவக்து 

மயங்கியது எனலங் கொள்க. 'வெண்மணல்' எனவும் பாடமுண்டு. 

ஈரம் என்பது கடைக்குறைக்கு ஈர் என நின்றது, தாங்கலும் என் 
திலுள்ள உம்மையை அதன் மூண்னுள்ள ஈழன் நே கூட்டுக. 

இருளோடு என்பறநிலுள்ள ஒடு என்பசைப் புகை என்பதனோூிம், 

பின்னுள்ள இருள் என்பசனோடுங் கூட்டுக. இவ்விசண்டும் எண் 

ணிடைச்சொற்கள். இழிசதி ஏழு இம்முறையான் நூல் ஆராய்ந்து 

௮ழிகதி இம்முறையான் ஆன் ரூர் அறைந்தார் என இயைக்க (௬௮) 

09. சாதல் பொருள்கொடுத்த லின்சொற் புணர்வுவத்தல் 
கோதற் பிரிவிற் கவறமல--ஓதலின் 
HOON WINE (HNN ST oul Di குணமாக 
மேன்புடையார் oa gs art ath gg. 

(ப ரை) சாதல் (ஏ) - (தம் கண்பர்கள் இறந்தால் சாமம்) 

இறத்தலும், பொருள் கொடுத்தல் (ஏ) - ( சவர்கட்கு வேண்டி௰) 

பொருள்களைக்சொடுத்தலும்,இன்சொல் (௪)-இனிமையாகிய சொற் 

கசோச் சொல்லுதலும், புணர்வு உவத்தல் (ஏ) - அவர்களோடு கூடி 

யிருக்ச' விரும்புசலும், சோசல்(௪)-(அ௮லர்கள் வருர் இனால் தாமும்) 

வருந்து தலும், பிரிவில்-( அவர்களை விட்டுப்) பிரிகையில், கவறல் ஏ __
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மனங்கலங்குசலும் ஆய, ஆ.றுகுணம் - இவ்வாறு குணங்களும், 

அன்பு உடையார்க்கு - (உண்மையான) அன்பை யுடையவர்களிடத் 

தில், உள்ளனவாக - இருப்பன என்று, ஒதலின்-(உண்மை ஈட்பினர் 

தன்மையை ஆய்ச்துணர்ந்த அறிஞர்கள்) கூறுதலால், மென்புடை 

யார் - மென்மைச்சன்மையைத் தம்மிடங்கொண்டுள்ள புலவர்கள், 

விரித்து - விளக்கி, வைத்தார் - (தம்முடைய நூற்களிற் கூறிவைத் 

தார்கள், எ-று, 

(வி-ரை.) ௧௮ரலே என்பதிலுள்ள ஏசாரதசை அதன் முன் 
ள்ள 3நதனோடங் கூட்ட. (இவை) ஆறகுணம் அன்புடையார்க் 

குள்ளன் ௮௧ ஐஓதலின் மென்புடையார் விரித்து வைத்தார் என 

இயைக்க. வருவிச்கப்பட்ட சொற்கள் இசை யெச்சங்கள். இதலின் 

எனப கில் ஓதல் தொழிற்பெயர்) இண் - சாரியை, ஆல் உருபு தொக் 
௪! எனக் கொள்க. மென்புடையார் எனப் பொதுப்படக் கூறின 

மையின் அன்புடைய மாயகன் காயடசருங் கொள்க. அன்பின் தன் 

மையை இமலாதிரியர் ஈன்கனு. விளக்கச் கூறினார்; இசனால் இவ் 
வாரியர் அச்சுகைய அன்பின் தன்மையை உடையவா யிருந்திருப் 

பர் எனத் தோன று இன் றது. (௬௯) 

1/0. எடுத்தன் முடக்க னிமிர்ச்த னிலையே 
படததலோ டாடல் பகமின்--௮0ு க் யிர் 

ஆறு தொழிரலன் றறைக்தா ருயர்ர் தவர் 

வேறு தொ ழிலாய் விரித்து. 

(ப-ரை.) உயிர் அடுத்த - பிராணிகளைச் சார்க்ச, சொழில் ஃ 

சொழில்களை,பகரின்-சொல்லுமிடச,த, எடு ச௪ல்(ஏ)-(உறப்புக்களை ) 

எடுத்தலும், மூடக்£ல் (ஏ) - மூடக்குதலும், நிமிர்த்தல் (௪) - நிமிசச் 

செய்தலும், நிலை ஏ - நிலைக்கச் செய்சலும் (நிமுத்தலும்)), படுத்தல் 

ஒூி - படுச்சலும், ஆடல் (ஒ9)-ஆடலும் (ஆய), ஆற என்ற-ஆ௫
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கும் என்று, உயர்ந்தவர் - (அறிவிற்) சிறக்சவர்கள், வேறு சொழில் 
ஆய் - இவற்றை லெல்வே௱ தொழில்களாக, விரித் - விளக்க, 

அறைந்தார் - கூறினார்கள், ௭-௮. 

(வி-ரை.) நிலை என்பது நிற்பிர்சல் என்னும் பிறவினைப் 

பொருளில்வக்த சன்வீனேத் தொழிற்பெயர்; அகைர்சார்க் க ஏகார 

ததை அதன் முன்னாள்ள எடுத்தல்முதலிய apm oe sy Bi, vO ssa 

என்பரைச் சார்மத HO auMs நடல் என்பசுனோடிங் கூட்டு, 
அடுத்த உபிர் என்பது நிலை மொழி.பின் ஈற்றகரக்கொர்கு அட தயிர் 

என்றாயிற்று. ஒக என்னும் வினையெச்சம் அய் எனத இரிந்து நிண் 

ஐ.அ. உயிர் அடுர்த சொழில் பசரீன் (இவை) நற எண்று உயர்ந்த 

வா வேறு தொழிகாய் விரித்து அறைக்சார் என இயைக்க, (௭௦) 

V1. பம பிச்சை பருச்சுவாக் கூணாூடை 

வியமம யின்றி யறிஈச்சான்--வைபயாறம் 

வானும் வரிசையாற் ரூனாளு நாஞந 2ம 

யீன2ம யின்றி யினி௪. 

(ப-ரை.) மயம் ஏ- 0 பரம், பிச்சை (௪) - பிச்சையும், அருக் 

தவர்க்கு - அருமையாடிய தமத்தினைச் செய்வோர்க்கு, ஈண் (ஏ)- 

உணவையும், ஆடை (ஏ) - ( ஆடையிவ்காசவர்களக்) ஆடையும் 

(நய இவற்றை), 3யம் இன்றி * சந்தேகம் இல்லாமல், அறிக்து - 

(அறத்தின் சண்மையை) உணர்க்மு, சம்சான். - கொடுத்தவன், 

வையமுமம் - பூமியையும், மானும் - சொர்க்கத் -ூதயு், நாளும் - எப் 

பொழுதும், ஈனம் இன்றி-குறைவ இல்லாமல், வரிசையான்- (தக்க) 

முறைமையோடு, இனித ஆம் - சன்றாய் ஆளுவான், எ.று., 

(வி- ரை.) சான்-அ௮சை. இச்செய்யுளில் மயேமுதலிய நான்கு 
பொருளோடு லையத்தை ஆளுதலும், வானை ஆளுதலுமாகிய இர 

ண்டு பொருளையும் கூட்டி ஆறு பொருள்கள் கூறப்பட்டன எனச்
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Qsrors. Suorag go a@CurGratéay Os Ogsu. Séoorurag 

தவசிகளுச்கும், துறவிகளுக்றால் கொடுத்தல், நாளும் என்பதன் 

உம்மை முற்றப்பொருளஅ. யமே என்பதிலுள்ள ஏகாரச்தை மற்ற 

மூன் னோடும் கூட்டுக, மற்ற ஏகாரங்கள் அசைகள், (௪௧) 

72. நடப்பாரக்கூ ணல்ல போொறைதாகூ GTS He oir 
7 

இடப்பார்க்கூண் சகளிர்க்கூண் கேடின் — QM FIT GF 
fe ப ee oy ட்டி . ச 

வானகதகாரக கூமண மறுதலைபா3க EM MLO TG BION 

தானகதுமத வாழ்வான் நக, 

(ப-ரை,) ஈடப்பார்க்:ஐு ஊண் (ஏ) -வழி ஈடப்பவர்க்ரு உணவம், 
நல்ல-ரிக$௪, பொறை-சுமையை, தாங்இனார்க்கு ஊண் (ஏ)-சுமக்து 

தளர்க்சவர்க்கு உனாவம், டெப்பார்க்கு ஊண் ()-(கோயாற்) கடப்ப 

வர்க்கு உணவும், கேளிர்க்கு ஊண் (ஏ) - சுற்ற ததவர்க்கு உணவும், 

உடல் சார்ந்த-( தன்) உடம்பைச் சார்ச்ச, வானகத்தார்ச் த ஊண் (ஏ)- 

வானுலூலுள்ள பிஇர்களுக்கு உணவும, மறு தலையார்க்கு ஊண் ஏ 5 

வேறு நாட்டில் இருந்து வந்தவர்களுக்கு உணவும், சேடு இன்றி - 

கெடுதல் இல்லாமல், அமைத்தான் - (கொடுக்கும்படி) ௮மைச.து 

வைத்தவன், அகத்து - தன் மலையில், சக வாழ்வான் - தகுதியாக 

வாழ்வான், எ-று. 

(வி - ரை.) பிதிர்களுக்கு உணவு அமைதழ்தலாவத நீர்ச்சட 
ஞாற்றுதல். ஏகாரத்தை மற்ற ஊண் என்னுஞ் சொற்களோடுங் கூட் 

Cs, naw அமைத்தல் ஒன் ருயினும் இங்குச் கூறப்பட்ட அவரவரை 
நோக்கி வெங்வேறாயிற்றென்க) அன்றி ௮௨சவர் விரும்பும் ௨ண் 

ணம் ௮மைத்தல்லேண்டும் என்பார் இங்கனம் வெவ்வேருசச் ௯,றி 

னர் என்றலுமாம். இங்கு வானகம் என்றது பிதிர்லோசச்சை: இஃது 

ஒருசொல்; இதனை வான் கம் எனப் பிரித்து ௮௧ம் என்பதை 

ஏழனுருபாசச் கொள்ளுதலுமாம். மல்ல என்பதற்கு மிகுந்த என்
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னும் பொருளுளசாம் என்பசனை ஈல்லவெய்யில், ஈல்லபசி என்னும் 
உலசவழச்கான றிக, (௪௨) 

73. உணசாணா யாற்குற்ற மோற்கான் விளையாம் 
உணரான் வினைப்பிறப்புச் செப்பும் -உாரரத 
தொண்டிருக் துன்பக் தொடரும் பிறப்பினான் 
மண்டிலமு மாகு மதி, 

(ப-ரை.) உணசாமையால - அறியாமையால், ருற்றம் (த) ௪ 

(காமம்), வெகுளி, மயக்கம் என்னும்) குற்றங்கள் உண்டாகும்) 

ஒத்து ஆன் - நூலின் உணர்ச்சியினால், வினை ஆம் - ஈல்வினே (புண் 

ணியம்) உண்டாகு 1; உணரான் - (நூற்களை) உணராசவனளுடைய, 

வினை - செயல்கள், பிறப்புசசெய்யும் - பிறப்பையுண்டாக்கும்; பிற 
ப்பினால் - அப்பிறப்பினால், உணராத - அறியப்படாத, தொண்டு - 

ஒன்பதாகயெ, இருர்தன்பம்-பெருச் இன்பங் ஈள், தொடரும்-தொடர் 

வனலாம்; (அன்றியும்), மண்டிலமூம் ஆகும் - பஞ்சபரிவர்த்தனே 
களும் உளவாகும், ம.நி - (5 ஈன்றாய்) நோக்கு, எ-று, 

(வி-ரை.) அறியாமையை அவிழ்தை எனவும், அஞ்ஞானம் 

எனவுங் கூறுவர் வடநூலார். கொண்டு .. ஒன்பது; ஒன்பது பெருந் 

அன்பங்களாவன: உயிரும், உபிரீல்லாசனவும், புண்ணியமும், பாவ 

மூம், மூற்றும், செறிப்பும், ஈட்டும், முததிர்ப்பும், வீடும் என்பன$ 

இவை இங்கனம் பழைய உரையிற் கூறப்பட்டன. புண்ணியமும் 

பாஏம்போலப் பிறவிச்சகேதுவாசலின் இலந்றுடன் கூட்டப்பட்டது. 

வீடு- மரணம், மற்றவற்றின் விளக்கத்தை ௮ருகநூல் வுல்லார்வாய் 

'சேட்ணெர்ச. பஞ்ச பரிவர்த்தனைகளாவன:---கருமம், அவித்தை, 
வாசனை, உர, மாயாசம்பச்சம் என்பன; இவை மாறிமாறி வருத 

லின் பரிவர்த்தனை எனப்பட்டன; பரிவர்த்தனை-மாறிலசல், மண்டி, 
லம் என்பது ஈண்டுப் பரிவர்த்தனை என்னுஞ் சொல்லின் பொருளைக் 

(குறிப்பதாகும்) மண்டிலம் - வட்டமாய் ஓடுதல், (௭௩)
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74. மானைவாழ்க்கை மாதவமென் றிரண்டு மாண்ட 

வினைவாழ்க்கை யாக விழைப-..மனைவாழ்க்கை 

பற்லுத லின்றி விரிதல்முற் சொல்லு 2மல் 

பற்றுதல் பாத் திற வம். 

(ப-ரை.) மனை வாழ்ச்கை-மனைவாழ்க்கையும், மா தவம்ஃரறந்த 

சவரூம், என்று இரண்டும் - என்று சொல்லப்பட்ட இரண்டையும், 

மாண்ட - மாட்டிமைப்பட்ட, வினை வாழ்க்கை ஆஈ-நல்வினைக்கு.ரி.ப 

வாழ்ச்கைகளாசவே சொண்டு, விழைப - (அறிவுடையோர்) விரும்பு 

வார்கள்; மனை லாழ்ச்சை-மனைலாழ்க்சையாவலு, பற்.றுதல்-(இவங்வுல 

சப்பொருள்சளித்) பற்றுடைபனாபிருச்தல்;பாததில்.நீங்குசலில்லா த, 

சவம் - தவமாவது, இன்றிவிடிதல் - ஐப்பற்று மனத்திலில்லாதபடி 

அதனை விடுதலும், மூன் சொல்லும்-(மேன்மையாகிய பொருள்கள் 

can hey முன்னானசாகச் சொல்லப்படும், மேல் பற்றுதல் - (மேன் 

மையானதாயயெ முத்தியை) விரும்புதலும் அகும், எ - று, 

(வி-ரை.) மேல்-பண்பாருபெயர். பாத்து - பருத்தல்; இதில் 

பகு என்பதன் விகாரமாகிய பா - பகுதி, து - சொழிற்பெயர்விகு. 

“மனைமாழ்ச்கையம் மாதவமூம் என்று சொல்லப்பட்ட இசண்டு.ம் 

மாட்டிமைப்பட்ட ஈல்வினையாக விரும்புவார்கள்; அவற்றுள், மனை 

வாழ்க்கையாவது பொருளின்மேற் பற்றுடையனாய் ஒழுகுசலாம்) 
இதன்சண் மூற்சொல்லிய மாதவமாவத பொருள்கண்மேற் பற்று 
தல் இன்றி நீங்குதல், இணி யோகமாக பாத்தில் தவமாவது உல 

இன் உச்டமேற் பற்.றுதலாயெ வீட்டைத்தரும்'" என்பது பழைய 

உரை; இப்பொருளில் மேல் என்பது இடவாரு பெயர். (௭௪) 

79. இடைவனப்புர் தோள்வனப்பு மீடின் வனப்பும் 

ஈடைவனப்பு காணின் வனப்பும்--புடைசால்
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: . ச . உட - 7b 
கழுக்இின் வனப்பும் வனப்பல்ல வெண் மணோ 

௩ ர ௩ we ட் 

டேமுச்றின் வனப் 2ப வனப்பு. 

(ப-மரை.) இடை வனப்பும் - இடையின ஐ அழரும், தோள் 
டி ச ரூ ் படட ட ட்ட . ல் ஆ 

வனப்பும் - தோள்கினது அழரும், ஈடின் உனப்பும் - பெருமையி 

னது அழகும், கடை வனப்பூம - நடையனது ழகும், காணீன் 

வனப்பும் - சாணத்ினல் உணமாரும் அழரு2) புடைசால் - பஃகங் 

கள் கன்சமைச்கூள்ள, சழுச்கின் வனப்பும் - சழமு£ தின்னு wy Ly 

வனப்பு அல்ல - இழகாசா, எண் (இன்) ஐூ.- (ஓருமர்க்கு5) 4ற்த 

EN amie Dd, எழுத்தின் (ஒூ) - இலச்சளைநூ ஓுணர்சளியுமாகிய 
டி ச சாக ச ஆ சரி! ௪ . 

இலற்ராலாகிய, உனப்பே - yes, awcy - Kysrejw, oF - DM, 

(வி-ரை.) உம்மை யாவும் எண்ணுப்பொருளன. ஒூ என்ப 

தும் எண்ணிடைச்சொல்லே; அதை எழுத் என் என்பதோடும் கூட் 

செ. எழுத்தின் என்பதிலுள்ள இன் சாரியை எண் என்பதகேரமிங் 

சூடட்ெ. ஈர - பெருமை. சால் எண்பது உரிச்சொல்) 3ஃ திண்டு 

வினைச்சொல்லின்தன் மை பெய்க செரிகில வினைப்பகுதியாய்க் 

கமூத்து என்பதே? கூடி வீனை ச்சொகையாயிற்று, வனப்பப என் 

பதிலுள்ள ஏகாரம் பிரிநிவேப்பொருளது. (௪௫) 

16. அறுவர் தர்.நூலு மறிக்துணர்வு பற்றி 
முவரவு மாருன நீச்கி--மறுவரவின் 

மாசா ரியனா மறு தலைச்சொல் மாற்றுதலே 

ஆசா மீயன தமைவு. 

(ப-ரை.) அறுவர் - அறுசமயத்சாருடைய, நூலும் - நூறி 

களையும், ௮திந்த - கற்றறிர் து, உணர்வுபற்றி - (கல்ல) ஞானத்தை 

யடைக் ஐ, மறுவரவு ஆன - குத்றமூடையனவாகிய பொருள்களையும், 

மாறு ஆன - மாறுபட்ட பொருள்களையும், நீச - தள்ளி, மறுவரீவு 

இல் - குற்றமில்லாத, மா - சிறச்ச, சாரியன் ஆ (௧) - ஒழுக்கத்தை
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ருடையஅனாச (விருக் த), மறு தலைச்சொல்-( ஈல்லபுகழினுக்கு) மாரு 
ய பழிச்சொற்களை, மாற்றுதலே - நீக்குதலே, ஆசாரியனது « 

தருவினத, அமைவு - இயல்பாகும், ௭-௮. 

(வி-ரை.) அறுவர் என்பது ஈண்டு நூல் என்றெ குறிப்பால் 

நறு சமயத்தவர்களை யுணர்ததலின் தொகைக்குறிப்பு மறு - குற்றம், 

பசீவு- அது பொருந்துதல், ஆன - பலவின்படர்க்கை வினையா 

பணையும்பெயர். மற வர௮ இல் மாசாரியனா என்பதற்கு, “wo PS gg 
90 ச, சலில்லாச பெரிய சரிசையை யுடையவஞனாய்”!' என்பது பழைய 

600, ஏ - பிரிகிலைப்டொருள.து. (௪௬) 

9 ஓல்லுவ கல்ல வுருவ?வற் கண்ணினப் 
வல்லுவ காடி வகையினால்--சோல்லின் 
கொடையினாற் போகஞ் சுவர்ச்கர் தவத்தால் 
இடையாசக் தவக்.இனால் வீடு. 

(ப-ரை,.) ஒல்லுவ- (ஒன்றோடொன்று ஈஸ்கு) ஒப்பனவும், 
ல்ல உருவ - ௮அழயெ வடி வினையுடையனவு. மாய, வேல் கண்ணி 

றம் - வேல்போன்ற கண்களையுடையவளே! வல்லுவ - (கற்தற்கு) 

ல்லனவாகிய (கூடியனலா௫ய) நூற்களை, காடி. - Rowe, வசை 

னால் - (சொல்லுசற்குரிய) வி*த்தினால், சொல்லின் - சொல்லு 
)டச்.த; சொடையினால் - ஈகையினால், போகம் - போகமும், சவத் 

1ல் - தவத்தினால், சுவர்க்கம் - சுவர்க்கமும், அடையாச-(மனம் உல 

ச பொருள்சளிற்) செல்லுதலில்லாத, தவத்தினால் - தவச்தினாலே, 

டு - முத்தியுலகும் உளம், எ-று. 

(வி-ரை.) ஓல்லுவ, வல்லுவ - பலவின்படர்ச்கை வினையா 
ணையும் பெயர்சள்; முன்னது தெரிநிலை, பின்னது குறிப்பு; இவத் 

ச் மூறையே ஒல், வல் - பகுதிகள்) முன்னதில் வகசமெய் எதிர் 
(ல இடைநிலை, பின்னதில் வசாமெய் உடம்படுமெய்; உஃசம் 
சண்டிலுஞ் சாரியை, (௭ஏ) 

ப்
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கழுத்தின் வனப்பும் வனப்பல்ல வேண் ணோ 

டெழுத்தின் வனப் 2ப வனப்பு. 

(ப-ரை.) இடை வனப்பும் - இடையின அழகும், தோள் 

லனப்பும் - தோள்கஈவினது அமரும், ஈடன் வனப்பும் - பெருமையி 

னது அழுகு, கடை வனப்பும் - கடையனது wie Kin, காணின் 

வனப்பும் - மாணரினுல் உணடாகும் அழு ௦, படைசால் - பக்கங் 

கள் நன்சமைர்துள்ள, சழுத்தின் வனப்பும் - கழுர்னிண து ஓம்கு ௮, 

வனப்பு அல்ல - அழகாசா, எண் (இன்) ஒூ.- 'ஒருமர்க்குக்) கணித 

நூலுணர்சகிமம், எமுத்தின் (ஐூ) - இலக்களைநூலுணர்சளியு. மாகிய 
ச பட டர ட + ட்ட 

இவ்ருலாகய, உன்டபெ - ழமில, வனப்பு - முழகாரறும, எ று, 

(வி-ரை.) உம்மை யாவும் எண்ணுப்பொருளன. ஒூ என்ப 

தம் எண்ணிடைச்சொல்ேலே; அதை எழுச்சின் என்பதோடிங் கூட் 

௪. எழுத்தின் என்பதிலுள்ள இன் சாரியை எண் என்பதனோிங் 

கூட்டுக. ஈட - பெருமை. சால் எண்பது உரிச்சொல்; :% திண்டு 

வினைச்சொல்வின் தன்மை யெய்திச் தெரிஙிலை விணைப்பகுகியாய்க் 

கமூத்து என்பதே? கூடி வீணை ச்தொகையாயிற்று, வனப்பே என் 

பதிலுள்ள ஏகாரம் பீயிகிலைப்பொருள து. (௪௫) 

"6. ௮/௮ வர் தர்.நாலு மறிக்துணா்வு பற்றி 

மறுலாவு மான நீக மறுவாவின் 

மாசா ரியனா மறுகலைச்சொல் மாற்றுதலே 
் 

ஆசா மயன தமைவு, 

(ப-ரை.) அறுவர் - அறுசமயத்சாருடைய, நூலும் - நூற் 

களையும், அறிந்து - கற்றறிந்த, உணர்வுபற்றி - (கல்ல) ஞானத்தை 
யடைக் ஐ, மறுவரவு ஆன - குற்றமுடையனவாகய பொருள்சளையும், 

மாறு ஆன - மாறுபட்ட பொருள்களையும், நீச்ச - தள்ளி, மறு உரவு 

இல் - குற்றமில்லாத, மர் * சிதக்ச, சாரியன் ஆ (௧) - ஒழுக்கத்தை
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யுடையவளுச (விரு. த), மறு தலைச்சொல்-( ஈல்லபுகழிலுக்கு) மாளூ 
இய பழிச்சொற்களை, மாற்றுதலே - நீக்குதலே, அசாரியனது ~ 

குருவின௫, அமைவு - இயல்பாகும், ௭-௮. 

(வி-ரை.) அறுவர் என்பது ஈண்டு நால் என்ற குறிப்பால் 

அறுசமயத்தவர்களை யுணாத்சலின் தொகைக்குறிப்பு மறு - குற்றம், 

வரவு- அது பொருந்துதல், ge - பலவின்படர்க்கை வினையா 

லணையும்பெயர். மறுவர௮ இல் மாசாரியனா என்பதற்த, !(மறித தப் 

பிறத்தலில்லாச பெரிய சரிதையை யுடையவனாய”' என்பது பழைய 

உரை. ஏ - பிரிநிலைப்டொருள.து, (௭௬) 

(77, ஒல்லுவ ஈல்ல வுருவ2வற் கண்ணினப் 
aa gia நாடி வகையினால்--சோல்லின் 
கொடையினாற் போகஞ் சுவர்க்க தவத்தால் 
இடையாச் தவத்தினால் விம, 

(ப-ரை.) ஒல்லுவ- (ஒன்றோடொன்று ஈஸ்கு) ஒப்பனவும், 
தல்ல உருவ - ௮ழயெ வடி வினையடையனவு.மாகிய, வேல கணணி 
ஞய் - வேல்போன் உ கண்களையுடையவளே! வல்லுவ - (கற்றர்கு) 

வல்லனவாஇிய (கூடியன வா௫இ.ப) நூற்களை, நாடி - ஆராய்க து, வகை 
யினால் - (சொல்லுசற்குரிய) விதத்தினால், சொல்லின் - சொல்லு 

Msg, சொடையினால் - ஈகையினால், போகம் - போகமும், தவத் 

தால் - தவத்தினால், சுவர்க்கம் - சுவர்க்கமும், அடையாச-(மனம் உல 

சப் பொருள்சளிழ்) செல்லுதலில்லாத, தவத்தினால் - சவச்தினாலே, 
வீடு - முத்தியுலகும் உளம், எ-று. 

(வி-ரை.) ஓல்லுவ, வல்லுவ - பலவின்படர்ச்சை வினையா 
Warr பெயர்சள்; முன்னது தெரிநிலை, பின்னது குறிப்பு) இவத 

௮ள் முறையே ஒல், வல் - பகுஇகள்; முன்னதில் வகரமெய் எதிர் 

சால இடைநிலை, பின்னதில் வக£மெய் உடம்படுமெய்; உகரம் 
இரண்டினுஞ் சாரியை, (௭௭)
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௩ டி. * தி a டி ௪ ரு 

க.முச்இன் வனப்பும் வனப்பல்ல வெண்மணோ 

டெழுத்றின் வனப் 2ப வனப்பு, 

(ப-ரை.) இடை வனப்பும் - இடையின ௪ அழகும், தோள் 

வனப்பும் - தோள்கஸினது Bu 5b, ஈடின் ௨னப்பம் - பெருமையி 

னது அழகும், கடை வனப்பும் - நடையீனது அழகும், காவரீன் 

ஒனப்பும் - சாணசகினால் உணாடாஞும் அழு 2) புடைசால் - பக்கங் 

கள் ஈனண்கமைர்துள்ள, சழுத்துன் வனப்பும் - சு ர்றிண து LE By 

ஓனப்பு அல்ல - ஓுழசாகா, எண் (இன்) கடி. (ஓருமர்கிருக்) கற்த 

நாலுணர்சிய 2, எமுத்தின் (ஐூ) - இலக்களை நூலுணர்ச்ளியு.மாகய 

Asx fo; one w, உனட்யே - அழகே, வனப்பு - அழகாரும், எ. று, 

(வி-ரை.) உம்மை யாவும் எண்றுப்பொருளன. ஒூ என்ப 

தும் எண்ணிடைச்சொல்லேஷே அதை எழுத் சன் என்பதோடுங் கூட் 

௪. எழுத்தின் என்பதிலுள்ள இன் சாரியை எண் என்பதனோகிங் 

கூட்டுக, ஈூ - பெருமை. சால் என்பது உரிச்சொல்; 3ல் தண்டு 

வினைச்சொல்லின் தன் மை பெய்த தெரிகிலை வினைப்பகுதியாய்ச் 

கமூத்று என்பதே கூடி வீனைச்தொகையாயிற்று, வனப்பே என் 
29 பதிலுவ்ள ஏகாரம் பிரிலேப்பொருள து. (௪௫) 

16: அறுவர் தக்.நூலு மறிக்துணர்வு பற்றி 

மனுவாவு மாறான நீக மறுவாவின் 

மாசா ரியனா மறு தலைச்சொல் மாற்றுதலே 
ஆசா மீயன தமைவு, 

(ய-ரை.) அறுவர் - அறுசமயத்சாருடைய, நூலும் - நூற் 

களையும், அறிந்த - கற்றறிம்த, உணர்வுபற்றி - (கல்ல) ஞானத்தை 

யடைந்த, மறுவசவு ஆன - குற்றமுடையனவாஇிய பொருள்களையும், 

மாறு ஆன - மாறுபட்ட பொருள்களையும், நீச்ச - சள்ளி, மறுவரவு 

இல் - குற்றமில்லாத) மரீ - Hass, சாரியன் ௮ (௧) - ஒழுக்கத்தை
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புடையவனாச (விருக் த), மறு த$லைச்சொல்-( ஈல்லபுகழினுக்கு) மாரு 
திய பழிச்சொற்களை, மாற்றுசலே - நீககுதலே, ஆசாரியனது - 
குருவினத, அமைவு - இயலபாகும், எ-று 

(வி-ரை.) அறுவர் என்பது ஈண்டு நால் என்றெ குறிப்பால் 

அ௮சமயத்தவர்களை யுணர்த்சலின் தொகைககுறிப்பு மறு - குற்தம, 

வரவு- அது பொருகதுதல். ஆன - பலவின்படாக்கை வீனையா 

லணையும்பெயர். மறு வரவு இல் மாசாரியனா என்பதற்கு, 'மறித்துப் 

பிறத்சலில்லாச பெரிய சரிசையை யுடையவனாய”' என்பது பழைய 

உரை, ஏ - பிரிரிலைப்டொருள.து. (ax) 

17 ஒல்லுவ நல்ல வுருவ2வற் கண்ணினாப் 
வல்லுவ காடி வகையினால--சோலலின் 
கொடையினாற் போகஞ சுவர்ககர் தவச்தால் 
இடையாக தவததினால வீடு, 

(பஃரை,.) ஒல்லுவ- (ஒன்றோடொன்று tag) ஒப்பனவு£, 
கனு உருவ - அழயெ வடி வினையுடையனவு மாய, வேல கணணி 

ஐய் - வேல்போன்ற கண்களையுடையவளே! வல்லுவ - (கற்தற்கு) 

“அணக இய (கூடியனவாக) நூற்களை, காடி. - ஆராய்கஐ, வகை 

ஞ் - (சொல்லுசற்குரிய) விதத்தினால், சொல்லின் - சொல்லு 

கிடத்து, சொடையினால் - ஈகையினால், போகம் - போகமும், சவ் 

“3 தவத்தினால், சுவர்க்கம் - சுவர்க்கமும், ௮அடையாச-(மனம் உல 

ப் பொருள்சளிற்) செல்லுதலில்லாத, தவத்தினால் - சவத்தினாலே, 
டி மூத்தியுலகும் உளம், ௭-௮. 

(வி-ரை.) ஒல்லுவ, வல்லுவ - பலவின்படர்ச்கசை வினையா 
வேயும் பெயர்சள்; முன்னது தெரிநிலை, பின்ன குறிப்பு; இவத் 

 மூறையே ஒல், வல் - பகு.இிசள்) முன்னதில் உசாமெய் எதிர் 

- இடைநிலை, மின்னதில் வசாமெய் உடம்படுமெய்; உகரம் 
1சண்டிலுஞ் சாரியை, (௭ஏ)
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'78. நாற்கதியு் அன்ப ஈவைதர்த்தல் Saran Sart om 
பாற்கதியின் பாற்பட வாரசாய்ந்த.-- நாற்க இயின் 
எல்லை யூயர்க்கார் தவழுயலின் (LPs GoD Hip 
வல்லை வீடாகும் வு, 

(ப-ரை.) காற்சதியும் துன்பம்-(தேவர்க இ, ஈரகர்கதி, விலங்கு 

௪௫, மக்கள்கதி என்னும்) நான்கு கதிகளிலும் உள்ளது துன்பமே) 
( ஆசையால்), வை - அத்துன்பத்சை, தீர்த்தல் வேண்டவொன்-றீக்கு 

தலை விரும்புன்றவன், பாற்கதியின்-(மூற்கூறப்பட்ட) பகுதிகளை 

யுடைய சிகளினது, பால் - கூறுபாடுகளை, பட ஆராய்ந்து - 

பொருக்த ஆராய்ந்து, நூல் கதியின்- நூற்களிற் கூறப்பட்டுள்ள வழி 

கரினுடைப, எல்லை உயர்ந்தார். எல்லை.பிணின் று உபர்ந்சவர்களாகிய 

முனிவரர்சள,த, தவம் - தவத்தினை, முயலின் - (ஒருவன்) மூயன்று 

செய்வானனால், மூன்று-(அவனுக்கு) மூன்றாம்பிறப்பிலேனும்,96௮- 
8ஈதாம் பிறப்பிலேனும், ஏழ் - ஏழாம் பிறப்பிலேனும், வல்லை - திட 

மாச, வீடு ஆகும் - முத்தி உலகு உளசாகும் (என்), வகு - விரித் 

அச் சொல்லு, எ-று, 

(வி- ரை.) கவை என்றதனோூ சுட்டைச் கூட்டுக, வேண்டு 

வான், உயர்ந்தார் - வினையாலணையும் பெயர்கள். பால் என்ப 
பகல் என்பதன் மரூவ, படுதல் - ஈண்டுப் பொருர்.துதல், நூற்கதி - 

ஏழாம் வேற்றுமை யுருபும்பயலனு முடன்றொகச்சதொகை. கதியின் 

எல்லை - ஆறன்றோகை. எல்லையுயர்ந்தார் - 8ந்தன்றொகை. நூற்கதி 
யின் எல்லையுயர்ந்தார் என்றதற்கு ::நூல்வழியான் எல்லை சாண் 

இன்ற முனிவரர்” என்பது பழைய உர, வீட என்ற குறிப்பான் 
மூன்று, 88 த, ஏழ் என்பன அவ்வப்பிறப்புச்சளை யுணர்த்தலின் 

இவை தொகைச்குறிப்புகள், (௭௮) 

79, 'தரயிழர்த பிள்ளை தலையிழர்த பெண்டாட்டி, 
... வாயிழந்த வாழ்லினார் வாணிகம்--போயிழர்கார்



ஏலாதி மூலமும் உரையும். 83 

கைத்தாண் பொருளிழந்தார் கண்ணிலவர்க் சய்ந்தார் 

வைச்.து வழங்கி வாழ்வார், 

(ப- ரை.) சாய் இழந்த பிள்ளை(ச்கு)-தாயை இழகச்ச பிள்ளைக 

கும், சலை இழந்த - தலைவனை (கொழுசனை) இழச்ச, பெண்டாட்டி, 

(க்கு)-மாதினுக்கும், வாய் இழக்த-வாயை இழந்த, வாழ்வினார்(க்கு)- 

வாழ்க்கையை யுடையவர்களாகியஊமைகளுச்கும், வாணிசம் போய்- 
வியாபாரஞ் செய்யச்சென்று, இழர்தார்(ச்கு)- (3. சற்பொருளை) இழக் 
தவர்களுக்கும், சைத்து - கையிலுள்ளதாகிய, ஊண் பொருள்-உணவு 

ச்சு ஆசரவாயெ பொருளை, இழர்தார்(ச்கு)-இழர்தவர்சளுக்கும், சண் 

இல்லஃர்க்கு - சண்ணில்லாதவர்சளுக்கு ம, ஈய்ச்சார் - (வேண்டியவற் 
ps) கொடுத்தபர்கள், வைத், த வழங்ட - மறுபிறப்பு ச்கு வேண்டி, 

உயவைகளைக் சொடுத்துவைதத, வாழ்வார் - வாழ்வார்கள், ௭-௮. 

(வி- ரை.) கான்சஞருபைப் பிள்ளைஎன்பது முதலியவற்றோ 

டுங் கூட்டுக, வாணிகம் என்றவிடத்தச் செய்ய என்னுஞ் சொல் 

இசையெச்சமாச வரு விக்கப்பட்ட த. பெண்டு - பெண்தன்மை) 
ஆட்டி - அதனை ஆள சலுடையவள், (௭௯) 

80. சாக்காடு கேடு பகை௫ன்ப மின்பமே 

நாக்காடு சாட்டறை டோக்குமென--ராக்காட்ட 
நட்டார்க் கியையிற் றமக்கியைச்ச கூறுடம் 

பட்டார்வாய்ப் பட்டது பண்பு. 

பே ரை.) சாச்காடு (ஏ)-மசணமும், கேடு (ஏ) - கெடுதியும்) 
பகை (ஏ) - பகையும், துன்பம் (ஏ) - துன்பமும், இன்பமே-இன்ப 

மும், aig நடு - ராவினாற் சொல்லப்படன்ற, சாடு அறை - 
 நாட்டிலுள்ளவர்களஞுடைய சொல்லில், போக்கு (ஏ) - பொருர்துச 

இம், என - என்று, நாக்சாட்ட - நாவினாற் சொல்லப்படும் இலை, 

கீட்டார்ச்கு-சண்பர்சளுக்கு, இயையின்-வர்த பொருர்தினால், சமச்சு
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இயைந்த கூறு-(அவற்றுள்) தமக்கு உரியபாகத்தை, உடம்பட்டார்௪ 

(ஏற்ச) மனம் இயைந்தவர்களுடைய, வாய் - இடத்தில், பட்டது 4 

பொருக்தியசே, பண்பு - நற்குணமாகும், எ-று, 

(வி-ரை.) மற்தையோரிடக் சாணப்படும் 5ந்ருணம் உண்மை 

யாகிய ஈற்குணமாகாது என்பது இசையெச்சம். சாச்காடு - சொழித் 
பெயர்) இதிற் சா - பகுதி, க- சந்தி, காடு - விகுதி) நோச்சாடு, 

வேக்காடு என வேறு தொழிற்பெயர்களும் இல் விகுதிபெற்று வரு 

தல் காண்க, ஏசாரம் எண்ணுப்பொருளத; அதனை முன்னும் பின்னு 

மூள்ளவற்றோடுங் கூட்டுக. காச்காடு - மூன்றன்தொசை; மாவினால் 

ஆடுதல், அதாவது பேசுதல்) அன்றி காக்ெது ஆட்டம் எனச் 

சொள்ளுசலுமாம். பேசுதற்கு இசழும், சாவும், பல்லும், மேல்வாயும் 
ஆயெ சான்ருங் கருவியாமேலும் மு சன்மைபற்றி மாவைச் கூறினார். 

காச்கு என்பதில் க-சர்தி, கு-சாரியை. காடு என்பது நாட்டி லுள்ளவர் 

களை யுணர்த்தலின் இடலாகுபெயர். போக்கு - சொழிற்பெயர்) 

போ-பருதி, கீ-சந்தி, கு - தொழிற்பெயர்விகுி, பட்டது - ஒன்றன் 

படர்க்கை வினையாலணையும்பெயர், பழைய உரைகாரர் சாச்சாட்ட 

எனறவிடத்து நாச்சாட்டார் எனப் பாடங் கொண்டு அதற்கு 

சாவாடாது என்று பொருள் கூறினர். (270) 

81. புலையாளர் புண்பட்டார் கண்செட்டார் போக்கில் 
நிலையாளர் நீர்மை யிழக்தாச்--தலையாளர்க் 

கூண்கொடுத் தூற்றா யுதவினார் மன்னமாய்க் 
காண்கொடுக்.து வாழ்வார் கலந், 

(பஃரை,.) புலையாளர் (க்கு) - (பலரும் இசமும்படியான ) சாழ் 

வையுடையவர்களுக்கும், புண்பட்டார்(க்கு) - உடவிற் புண்பட்டவர்க 
ளுக்கும், போச்டுல் கிலையாசர்(க்கு) - சேசயாச்திரை செய்தலில் நிலை 

சொண்டிருப்பவர்களுக்கும், நீர்மை இழர்சார்(ச்கு) - (சங்கள் மேலா
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இய) சன்மையை யிழச்தவர்களுக்கும், தலையாளர்(ச்கு) - மேன்மை 

யாசெயெ குணங்களை யுடையகர்களுக்கும், ஊற்று ஆய் . ஆசசலாய், 
ஊண் கொடுத்து - உணவைச் கொடுத்து, உதவினார்-(அவர்சளுக்கு) 

உசவி செய்தவர்கள், மன்னர் ஆப்- அ7சர்களாய், சொடுத்து-(தம்மை 

அடுத்து ஏற்போர்க்கு வேண்டியவற்றைக்) கொடுத்து, சலந்து - (சற் 

Psat, ஈட்பினர் முதலானாருடன்) கூடி, வாழ்வார் - (இன்புற்று) 
வாழ்கார்கள், ௭- து, 

(வி-ரை.) புலை - தாழ்வு, Hort - அதனை அஆளுசல் உடைய 

வர்கள், போக்கில் நிலையாளர் - தேசசஞ்சாரஞ் செய்தலிகி நிலையா 
யிருத்தலை ஆளுதல் உடையவர்கள்) அதாவது எப்பொழுது தேச 
சஞ்சாரஞ் செய்துகொண் டிருப்பவர்கள். சலையாளர்-தலைமையாகய 

குணங்களை ஆளுதல் உடையகர்கள்; தலை என்பது ஈண்டு மேன்மை 

யாய குணங்களை யுணர்த்தியது இலக்கணை, போக்கில் என்பதில் 
போக்கு - தொழிற்பெயர், இல் - ஏழனுருபு, ஊண் என்பது உண் 

என்னும் ர,சனிலைஇரிரஈச சொழிற்பெயர், இஃது ௮,ச்சொழிலாகு 

பெயசாய் உண்ணும் பொருளை யுணர்த்தியது, ஊற்று என்பத ஊறு 

என்னும் முதனிலை இிரிர்ச சொழிற்பெயர்; இதுவும் ௮வ்லாகுபெய 

ராய்ச் இணெறு முதலியவற்றில் ஊறும் நீரை யுணர்த்தியத; ௨௯று 

தல் - சுரத்தல்; இது பொருளாகுபெயராய் ௮௯௮ உலகத்துப் 

பிராணிகளுக்கு ஆதரவாயிருக்கும் ௮,சன் சன்மையை உணர்த்தியது 

என்ச, இங்கனமன்றி, ஊற்றாய் ௨சவி என இபைத்து ஊற்றுநீரைப் 
போல உதவிசெய்து என். முரைத்தலுமாம். இப்பொருளில் ஆய் என் 

Ug உவமஉருபு. தலையாளர்க்கு என்பதிலுள்ள ரசான்சனுருபைப் புலை 
யாளர் முதலிய முன்னுள்ள 4சனோடிங் கூட்டுக, காண்-முன்னிலை 

யசை. (9) 

நூல் மூற்றிற்று, 
quae



சிறப்புப்பாயிரம், 

பன்ன 

82. இல்லறநா லேற்ற துறவறநூ லேயுங்கால் 

சொல்லற.நூல் சோர்வினறித் தொக்குசைத்து--நல்ல் 

அ௮ணி2மதை யாய்கல்ல வீட்டு நெறியும் 

சணி2மதை செய்தான் கலந்து, 

(ப-ரை,) கல்ல - இறந்த, அ௮ணிமேதையாய்-அழசாயெ அறிவை 
யுடையாளே! கணிமேதை - சணிமேதை என்னும் புலவர், இல் ௮ற 

சால் - இல்லற நூலும், ஏற்ற-(ஞானமடைதற்கு] உரிய, அறவு அற 
அல் - துறவறநூலும் ஆயெ, சொல் - (உயர்க்சானாயெ கடவுளாற்) 
சொல்லப்பட்ட, அறநூல் - இருவகை அறநாலின் பொருள்களை 
யும், சோர்வு இன் றி-தளர்ச்சிபில்லாமல், தொக்கு உை*த-தொகுச் 
அக் கூறி, ஏயுங்கால் - ஏர்றவிடத்தில், வீட்டு நெறியும் - முத்தி 
யுலகுச்குரிய (மு.்தியுலகை யடைதற்குரிய) ஞானமாயெ வழியை 
யும், கலந்து - உடன்கூட்டி, செய்தான் - இந்நூலை யியற்நியருளி 

னர், ஏறு, 

(வி - ரை.) சொல்லப்பட என்னும் செயப்பாட்டு வீனைப்பொ 
ருளதாய சொல் என்பது ௮றம் என்பதோடு கூடி வினைத்தொகை 
நிலைசதொடராயிற்று, மூன்றாவ*. ௮றழால் என்பது அற.நாலால் 
உணர்ச்சப்படம் அறமாயெ பொருள்களை யுணர்ச்தலின் சருவியாகு 
பெயர். ஏயுங்சால் - தெறிகிலைப் பெயரெச்சத்தொடர், சோர்வ - 
சொழித்பெயர்); இதில் வு- விகுதி. இன்றி - எதிர்மறைக் குறிப்பு 
வீனையெச்ரம். ஞானமாகிய வழி ஞானமார்ச்சம் எனப்படும், கணி 
மேசை - யாவருங் கணிச்கும் மேதையையுடையஉர்; இது வின ச் 

, தொசைப்புதத்துப்பிறர்ச அன்மொழித்சொகைச் காரணப்பெயர்,



சிறப்புப்பாயிரம், இர் 

சணித்சல் - மேலாச மஇத்தல், மேதை - ௮.றிவு. ௮அணிமே௯ச என் 
பது அழசாயெ அறிவினையுடையான் என்றா தலின்பண்பு தொகைப் 

பு.௦,௪,ஐப் பிறக்ச ௮ன்மொழித்தொசைச் சாரணப்பெயர்; அன்றி 
(அழகு செயயும) அறிவினையுடையவள் எனச் கொள்ளின் இ.தஏம் 

வினைத்சொகைப்புறச் தப் பிறத அன்மொழித்தொகைப் பெயசேயா 

மென்ச. வீட்டுசெறி-ரான்சனுருபும் பயனு முடன்றொச்ச தொகை 

நிலைசதொடர், இச் சிறப்புப்பாயிரச் செய்.புளால் இர்நூலின்சண் 
௮.றமபொரு ளின்பம் வீர என்னும் நான்கு பொருள்சளுள் அதத் 

இன் பகுதிசளாகிய இல்லறம், தறவறம என்னும் இரண்டும, வீடடை 
த.ற்குரிய ஞானகெறியும் கூறப்பட்டுள்ளனவென்ப.து ஈன்கு போத 

ரும். இப்பாயிரதஇில் (கணிமேதை' என்றதனால் ஆச்சயோன் பெய 

ரம், 'சொல்லறநூல் தொகுத்துசைத.த என்றதனால் வழியும், யாப் 
பும், 'இல்லற,தூல் ஏற்ற துறவற நூல் சொல்லற,நால் சொகுத்துரை 

தீ.து'என்றசனாலும், 'வீட்டரெறியும் கலர்.” என் றசனாலும், ஐ,சலிய 
பொருளும், வெளிப்படையாகக கூறப்பட்டன. சறப்புப்பாயிசத்தித் 

குரிய பொருள்கள் பதிஜென்றனுளஏ ஈண்டு வெளிப்படையாகச் 

கூறப்பட்டன போக மறறவற்றுள் இஇிர் குறிப்பாசக் கொள்ளத்தச் 

சன கொள்க. (௮௨) 

இிறப்புப்பாபிசததிற்கிரிய பொருள்கள் பதினொன்றாவன:.. 

ஆக்மியான் பெயரும், வழியும், எல்லையும், நூற்பெயரும், யாப்பும், 

அதலிய பொருளு, கேட்போரும், பயனும், காலமும்) கஎலும், 

காரணமும் ஆம், 

சிறப்புப்பாயீரம் 

“Wed



ரிப்பன் புஸ்தகசாலை, 817, தம்புசேட்டி வீதி, சேன்னை. 
௮. ப. 

உலமான சங்கொசம் உரை & 
சங்கேச்சின் சரித்திரம் ,.. 4 
அவ்டோத்சர சசமாமாவளி ] 
பிரச்சோத்சர சத மாலிகை 8 
சாக்கரஸ் மமாசபை 14, 4 
அறப்பளீசா சதகம் ௨2 
குமசேச சதகம் gee 

இருலேங்கட சதகம் 
சண்டலையார் சதகம் 

Cardia #550 tes 
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Gasmer F560 vee 
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அவையாம்பிகை சழகம்.., 
கைலாசநாசர் சதகம் 
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அண்ணாமலைச்சசசம்..., 
தொண்டைமண்டல சதகம் 

செளர்தரியல௨ரி ௨ரை .., 
ஒரு,தஅறைச்சோவை 

சசாளச்இக்சலம்பசம். roe 
யாப்பிலக்கண விஷ Pom 

அ்ணிபிலக்கண வானம் oo 
உச்சணர்திமால உரை ... 
ரூடாரம் ட 
ளைவைகுறள் 

சிவபூறைத்திட்டு 
அம்மணியம், யோசாமீயம் 
ஜாகிபேச விளக்கம். 
விஷப்பிரதி விஷ த்இரட்டு 
nrg sigs are... 
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சன்னூல் மூலம் vee 

திருக்குறள் மூலம் 
வேதாக்சசூளாமணி மூலம் 
கைலல்யகவநீத கூலம். 
உபாபளுர்தீத Siler 
எதாந்தச்சவை bee 
மநுழமுலகண்ட வாசசம் 
மஹாதேலமாலை oss 
சிவானர்தமாலை 
ழூஸ்வண்டமாலை 
இன்னாகாற்பது உசை 
இனிதுசாம்பது ௨உசை ... 
சிறுபஞ்சகூலம் உரை ... 
கான்மணிச்சடிகை உரை 
முதுமொழிக்காஞ்சி உசை 
களவழிராற்பது உசை ,., 
சாசாஜிவலாசச்சட்டளை ,., 
பிரகலாத சரித்திரம் 
அஷ்டப்பிரபர்ச மூலம் 
பாரதநீதி 
ஒன்காரத்தின் மசத தவம் 
HALAS WEL MID oe 
ஆரியர் சர்தியாவர் சனம், 
OEY ST ARAM wT To 
இதாசாரக்சாலாட்டு... 
பட்டணச்சார்பாடல்(இறி த 1 
பத் இரடஇரியார் புலம்பல் ,... ] 
ஸ்சலயீரத்தியை பொதுவிதி 6 
மீளுகதி பம்மை பிள்ளை தமிழ்? 
நீதித் கொத்து: ரூலமும் 

உரையும். 6.4 

SPs B08 மூலமும் இங் 
கிலீஷ்மொழிபெயர்ப்பும் 
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பகீ 

விளம்பி ராகு செய்க 

[BU SHIDDH DBL OH 
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ஸ்ரீ 
முகவுசை, 

இவவுசையாசிரியராயெ மகாவித்துவான் கோமளபுரம் 
இராஜகோபாலப்பிள்ளையவர்களின் உரையில், மாணவர்கள் 
நன்னூல் முதலிய இலக்கணங்களிற் பலகாள் வருந்தி யன்றி 
யறிதற்கரிப பல அரிய இலச்கண நுட்பங்கள் இருத்த 
லின், அவர்தம் உரைப்புத்தகங்களை வெளியிடவேண்டும் 
என்றெழுர்த எனது வேட்கை பெரிதும் சித்திபெறுவதாயி 
ற்று, அவர்தம் உரைப்புத்தகங்களில் என்னால் வெளிவாச் 
செய்விக்கப்பட்டவை இதனோடு நான்காகும், ௮வை, நீதி 
கெறிவிளக்கவுசை, இரிகுகவுசரை, ஈளவெண்பாவுரை, இக் 
நான்மணிக்கடிகை LY GO TILT LD. 

இர் கான்மணிக்கடிகையின் ::அலைப்பான் பிறவுயிரை” 
என்னும் இருபத்தாறாவது செய்யுளுக்கு இவ்வுமையா சிரிய 
சாதிய பிள்ளையவர்களின் உரை கிடைக்கவில்லை, ஆகையால், 
அதற்கு மாத்திரம் யான் உரை யெழுதினேன். ௮ச் செய்யு 
ளில் :*அலைப்பான் பிறவுயிரை'” என்பதைப் பாடமாகவும், 
பிறிதுயினா' என்பதைப் பாடபேதமாகவும் கொண்டு உசை 

எழுதப்பட்டிருத்தலின், ௮இற் :பிறிதுயிரை' என்றிருப்ப 
தைப் 'பிறவுபிரை' என்று இருச்திக்கொள்ளுதல் வேண்டும். 
பிறிதுயிசை என்பதற்கு விசேஷவுரையில் உரையும் இலக் 
கணமும் எழுதப்பட்டிருக்கின்றன. இவ்வுசையாசிரியராகய 

பிள்ளாயவர்களால் எழுதப்பெற்ற இர் நாலாசிரியர் சரித் 
திரம் இசன் பின்னாற் சோக்கப்பட்டிருக்கறெ.து. 

Ras" ar 7 Car. 
ER



இத நூலாசிரியர் சரித்தம், 
EP SIS AT 

- நான்மணிக்கடிகையென்னும் நூல் விளம்பிநாகனா£ 
என்னும் புலவர் இலகரால் ௮ருளிச்செய்யப்பட்டது. இவர் 
இன்ன வ.ருணத்தா ரென்பதும், இன்ன ஊரின ரென்பதும் 

விளங்காவாயினும் காப்புச் செய்யுளை கோக்குகையில் 

வைணவ ரென்ப விளக்குகின்றது. இர் நாலுக்குப் பழைய 

வரை யொன்றுளது, அதனை ஈச்சினார்க்கினியார் செய்த 

வரை எனக் கூறுவாருமுளர், ௮வ்வுரை?யா கருத்து, சொல் 

வகை, விசடமுதலிய உடையதல்லாமையால், ௮வர் செய்த 

ப தீன்றென ஈன்கு விளங்குன்றது, 

இர்_நால் கடைச்சங்க மருவிப நூல். சங்கம்: முதற்சங் 

சம், இடைச்சங்கம், கடைச்சங்கமென மூன்று, 255 Buin 

முதற்சங்கத்தார் காலத்துக்கு முற்படச் செய்யப்பட்டது, 

தொல்காப்பியம் இடைச்சஙஉத்தார் காலத்துச் செய்யப்பட் 

ட. முதற்சங்கப்புலலர் ராலாயிரத்துகானூற்று நாற்பத் 

சொன்பதஇன்மர்; இடைச்சங்கப்புலவர் சானூற்றுநாற்பத் 

கொளன்பதின்பர் என்பதை: 

நூலாக லாயிர நானூற்று சாந்பத்தொன்பான் 

பாலாரா னூற்று காற்பத்சொன்பான்--மேலாகாற் 

பத்தொன்டான் சங்கமரு பத்துரா லாடலுக்கும் 

கத்தன் ம.தலாயிற் சொக்கன்.” 

என்பதனா லுணர்ச,



ஸ்ரீ 
நான்மணிக்கடி கையின் 

செய்யுள் முதறகுறிப்பகசாதி, 

  

சேயயுள், பக்கம்.|சேயயுள். பக்கம். சேய்யுன், பக்கம். 
| 

  

  

அ எள்ளற்டொருள 01 |கற்ரார்முற் 18 
அஞ்சாமை 38 என்றுமுள 01சன்றாமை 16 
அந்தணரி 43 ct க 

௮லைப்பான் ௦4 ஏரிலாரென்பா 58குழித்துழி 88 
g | ஏரிசிறிசாயி 117 தை 

ஆசாரமென்பது 109 ன் nag Sant 60 

இ PGA om 119) கைச துடை 77 
இரும்பினிரும் 41 ஒன்றூக்கல் 00 கோ 
இளாசுடு 60 | க கொடுப்பி 614 
இளமைப் 10/) சடற்குட்டம் 2 கோ 
இனிதுண்பா 70! சண்டதே 4) கோஜனோக்டி 85 
இன்சொலா 1911 கண்ணிற் 63} சா 
இன்னாமை 21 கண்ணாள்ளஞுங் 751 சாலாச 91 

ந்த் கந்திற்பிணி li சி 

௪.ச்.தண்பா 71 | கரப்பவர் 48 | சிறந்தார் 59 
ஊ கல்லா 97 சோ 

ஊர்தான் 84 'கல்லிற்பிறச் 10| சொல்லா 92 
ஊழியுமான் 85, கள்வமென்பார் 19 ் 
ஊலுண்டு 78 ean arn en 100| திரியழல் 76 

௭ கள்ளிலயிற்றி 9| திருவொக்குர் II 
எண்ணொக்குஞ் 110 கள்ளினிடும் 1101'திருவிற்றிற 39 

எருதுடையான் 03: கற்பச்கபி 97 இருவுந்திணை 50 
எல்லாவிடத் 108 | கற்றான் றளரி 80 தா 
caret ps 0, கற்றன்னர் 07] தூர்ர்சழியும் 60
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சேய்யுள். பக்கம். சேய்யுள். பக்கம். செய்யுள். பகிகம். 

தே பறைசன்று 19| மழையின் நி 57 
சேவானையர் 88 | பறைபட 1 | மறச்சளி 45 

ந [1 மறையறிப 104 
நைசா 82 | பிணியன்னர் 41 | மனைச்சாக்ச 25 
ககையினி த 47 | பிறச்குங்கா 5] மனைச்குப்பாழ் 88 

ஈலனுமிசமை 95) Serarann 19 மனைக்குவிஏ 820 
கல்லார் 96 பு மா 
ner Dee 55 புகழ்செய் 29 மாசுபடிளு 114 

ot புசைவித்தா 40 மாண்டவர் 01 

ஈாக்னெறிப 90 பே மை: 
கரவன்றோ 04 பெருக்குச 101| மையாந்த 40 
நாற்றமுறை 60 (பெறறரானதர் 20 Gut 

நீ போ மொய்சசை 28 

நிலத்து 1௦ | பொய்த்த 24 யா 
பொறிகெடு Of] wr gor ag 03 

நீரான் 08 போ யானையுடை 64 
நே Cur Sle 58 வ 

கெய்விதிரப்ப 72| போசறின் 92 | வடுச்சொ 112 
ப ம வளப்பாசஇ 20 

படை 4| மகணரைக்குர் 8] | ௨ன்சண் 146 
ua TEC 105 | மடிமை 105 வா 
பதிகள று 88 | மண்ணியறிப 8| லாலிழையாச். 118 
பல்வினா 17) மதிமன்னு 8 வை 

பழியின் மை 78 | மலைப்பினும் 80| வைசசனா 118     
நான்மணிக்கடிகையின் சேய்யுள் முதற்குறிப்பகராதி 

முற்றிற்று, 
ன eee,



uf 
நானமணிக்கடி கை 

மூலமூம் உரையும், 
தடி ட்டு I Pee 

நான்சகென்னும் வரையரைப் பண்புப் பெயரோடு 
சைத்தற்ிழமபைப் பொருளதாடிப ஆறாம் வேற்றுமை, 

தொகைகிலைக்?காடாகப் புணார்து, ஒருசொல்லின் தன் 

மைப்பட்டு நின்ற மணிக்கடிகை என்னும் பெயர் பண் 

் புத்தொசைநிலைத்தொடராகப் புணா, நிலைமொழி யிற்றுயிர் 

மெய் கெட்டுப் பலசொற்கள் தொக்குகின்ற நான்மணிக் 

கடிகை என்பஅ அடியளர்தான், அரவணைச்செல்வன் என் 
பனயபோல ஒரு சொல்லின் தன்மைப்பட்டு, இரத்தின த்.துண் 

டம் கான்கினா லமைநர்த?தோ ரணி எனப் பொருள்பட நிந்ற 

லால் ஆரும் வேற்றுமைத் தொகைப் புறத்.துப்பிறச்த ௮ன் 

மொழித்தொகைக் காரணப்பெயர்; இவ்வணி தன்னை அறி 

ந். து உயர் பொருளாகக்கொண் டணிர்தாருடலை ௮ழகுபெறச் 

செய்தல்போலச் செய்வனவுர் தவிர்வனவுமாகக் கூறப் 

படும் பொருள் ரான்கினாலமைந்த செய்யுள் தன்னையறிந்து 

அ திப்பொருளாக மேற்கொண்டாருபிசை அழகுபெறச் 

செய்தலால் ௮ச்செப்யுளுக்கு உவமையாகுபெயராய், He 

செய்யுளின்பெயர் ௮.து பலதொக்க தொசையாயெ நூலுக் 

5 சினையாகுபெயாாய் நின்றது. ௮ச்செய்யுள் பலவற்றால்
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அமைக்கப்பட்டது நாலாதலால் சருவியாகுபெயசெனிலும் 
“ஓக்கும். 

அடியளந்தான் ௮ரவணைச்செல்வன் என்பன அடியளந் 

தானை, அ௮ரவணைச்செல்வனை என உரு2பற்றலும், அடி 

யளந்தான் பெரியான், அ௮ரவணைச்செல்வன் உயரக் 2தான் 
எனப் பயனிலை கொள்ளலும் போல: இட் நான்மணிக்கடிகை 

என்பது அவ்வாறு உரு2பற்றலும், பபனிலைகொள்ள௮ மில் 

லாமைப(ல் ௮ட்பெயர்களை உவமைபாசக் கொள்ளல் குற்ற 

மன் 2௫ எனின், தன்பெபர் நான்மணிக்கடிகை என இப் 

பெயர் பயனிலையாக நின்றாற்போல இறைவன் அடியளக் 

தான், தனிமுதல்வன், ௮ரவணைச்செல்வன் என அப்பெயர் 

கள் பயனிலையாக நின்றால் உரு பேற்றலும், பயனில் 
கொள்ளலும் இல்லையாகலு, இப்பெயர் பயனிலையாகா மல் 

கின்ற?போது, நான்மணிக்கடிகையை முடித்2தன், கான: 

மணிக்கடிகை முடிந்தது என உரு2பற்றலும், பயனிலை 

கொள்ளலுக் காண்க. நான்மணிக்கடிகை என்பதுபோல 
அவை பலசொற்கள் தொக்கு ஒருசொல்லின் தன்மைப்பட்டு 
கின்ற பெயர்களாதலால் உவமையாகக் கொள்ளப்பட்டன 

என்ப.தமறிக. இப்பெற்றியதியா தார் குற்றமெனல் குற்றமெ 

ன்சு. மணிக்குச் கடிகை சனையாவது எவ்வாறெனின், சினைப் 
பொருளென்பது முதற்பொருளின் ஏக?தசமா தலால் கடி 
கை மணிக்கு எக?தசமா யமைதலின் சினையாமென்க, மாத் 

இல் சகவ9,கோடு, கொம்பு முதலியன போல மணியில் கடிகை 

அவ்வாறு தோன்ருமையால் சினையென்றல் பொருக்தாதெ. 
னின், அற்றன்௮/ சையாயிகர் ௮அகண்டகாலம், இக்கு, ஆத்மா;
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ஆகாயம், மனம், பரமாணு, ௮பாவம் இவை? கிரவபவப் 

பொருளெனவும், வேதாந்திகள் அத்மா ௮பாவமென்பன 
வே கிரவயவப் பொருளெனவும் கொண்டிருக்க, அவற்றின் 

வேறாய் ௮வயகியாயுள்ள மணிக்குக் கடிகை ௮வயவமன்றெ 

னல் பருப்பொரு எாராய்ச்சி யுடையாசது கூற்றென்ச. மணிக் 
கடிகை யென்பதை மணியாயெே கடிகையன உசைத்துப் 
பண்புத்தொகைநிலைக்தொட சென்னலாகாதோ வெளின், 

மணியினின் றும் வேறுபடுத் திய சகடிகை?பாலக் குப்பையி 

னின்றும் வேறுபடுத்திய மெல்லைக் குப்பைகெல்லென்றால் 

இதனை உறுப்புத்தற்திழமை யென்னாமல் பண்புத்தொகை 

நிலைததொட ரென்பது 2பாலுங் குற்றமாம். இதன் இறம் இன் 

ணும் விரிக்கின் வீரியுமாதலால் விரத்தனம், 

  

தற்சிறப்புப்பாயிரம். 

கடவுள்வாழ்த்து. 

ஐந்தடியான்வந்த பஃறேடை வேண்பா, 

ம௦இமன்னு மாயவன் வாண்முக மொக்கும் 

கர் 2சாந்த ஞாயிறு சக்கர மொக்கும் 

முதுநீர்ப் பழனத்துச் தாமரைத் தாளின் 

எ.இர்பலர் மற்றவன் கண்ணொக்கும் பூவைப் 

பு.துமல சொக்கு நிறம், 

(இதன் பதப்போநள்.) மதி - சந்திரனை, மன்னும் - அழி 

யாத, மாயவன் - வி௫த்திர சச்தியையடைய இறைவனது, வாள் 

மூகம் ஓக்கும் - விளக்கமாயெ முகம் ஒத்திருக்கும்; கதிர் சேர்ர்ச
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ஞாயிறு - ரெணங்கள் நிரம்பிய சூரியனை, சக்கரம் ஒக்கும்-அ வன g 

சுதரிசனமென்னும் சச்சாம் ஒத்திருக்கும்) மு.து £ர் - நிலையாயுள்ள 

நீரையுடைய, பழனத்து - வயலில்முளைத்த, தாளின்-தாளிலிருந்து, 

எதிர் - மேலெழுந்த, தாமரைமலர் - தாமரைப்புலை, அவன் சண் 

ஒக்கும் - அவன கண்௩சொத்திருக்கும்) பூவைப் புது மலர்-காயா 
வின.து புதியமலரை, நீறம் ஓக்கும் - அவனது இருமேனி ஒத்திருக் 

கும், என்றவாறு. 

(வி-ரை.) எல்லா நூலுள்கரம் மங்கலமொழி முதல்வகுத்.துச் 

கூறவேண்டுதலால் (மதி' என்றும், நாற்பெயர்க்கொப்ப, இசனுள் 

வரும் செய்யுலொவ்வொன்றும் ஈன்கான்கு பொருளையே கூறுகின் 

றமைதோன்ற எடுத்துக்கொண்ட நூல் இனிது மூடி. தற்பொருட்டுச் 
செய்யும் இச்சடவுள் வாழ்த்திலும் இறைவனுடைய இருமுசமுதவிய 

நான்சையும் மதிருதலிய நான்கையும்ஒக்குமென் அங்க றினர்.விரோத 

வுவமை யணியாசக்கொண்டு சர்திசன் இறைவனுடைய மூகத்தை 
ஓக்கும், சூரியன் சச்கரத்சை ஒச்கும், தாமரைமலர் கண்களை ஒக்கும், 

காயாம்பூ றத்தை ஒக்குமென உரைப்பினும் பொருந்துர், நீ ரென்ப 
தற்கு மு.து என விசேடணக் தர்தமையால் அதற்க நிலை$ீசெனப் 

பொருள் சொல்லப்பட்டது. தாளின் என்னும் 33ந்தலுருபு நீங்கம் 

பொருள௮, எதிர் என்னும் வினை ச்தொகை மலசென்னும் செய்வ 

சன் பெயரைச்கொண்டது, (௧) 

படையை மடியகச் திட்டா னடியினால் 
முக்காற் கடஈதான் முழுகில மக்காலத் 

தாபனி தாங்யெ குன்றெடுத்தான் சோவின் 
௮ருமை யழித்த மகன், 

(இ -ள்.) படையை-(அவ்விறைவன் சனத சுசரிசன மென் 
லும்) ஆயுதத்தை, மடியகத்து - (பாரசதப்போரில்) ஒளியின் 8
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மையில், இட்டான் - வைத்தான்; அடியினால் - தனது சீர்பாதங்களி 

ஞல், முழு நிலம் - எல்லாவுலகங்களையும், முக்கால் - மூன்றுமுறை, 
Sgro - தாவியளச்தான்; அச்காலத்து - இந்திரன் மழை பெய் 

வித் தகாலத்இில், ௮ பனி-பசுச்சளினது 60ச்கத்தை, தாங்யெ-ஏற்றுக் 
கொள்ள, குன்.று எடுச்தான்-சோவர்த்தன௫ூரியைச் குடையாச எடுத் 

தான்) சோவின் அருமை - (பாணாசானுடைய) கெருப்புமதிலினது 

அருமையை, அழிச்ச மகான் - அழியச்செய்ச பெரியான், ௭-௮. 

(வி-ரை.) சுதரிசனத்தை ஒளியின் இறுமையில் வைத்ததஅ - 

அருச்சுணன் சயிந்தவனைச் கொல்லும்படிச் சூரியனே மறைக்க அப் 
படையின் ஒளியை மச்ச ஏவின௮. முழுகிலத்தை முக்காற் கடந்தது. 

மாபலியினிடத்து மூன்றடிமண் இரர்து, பூமியையும் சுவர்ச்கத்தை 

யம் சன இண்டு சர்பாதங்களாலும் அளக்த, மரரோ டிக்கு அவனைப் 

பாதாளத்திலமச்தியஅ.குன்றெடுச்தது - ஆபர்பாடியிலுள்ளார் மசச 

சங்சொர்தியில் இ£$திரனைக் குறித்து இட்டபொங்கலைச் தானேற் 

அக் சொண்டமையால், ௮௨ன் சோபங்கொண்டு பெய்விச்த மழை 

யைக் கோவர்த்சனத்தால் தூத்சது. சோவினருமை யழித்தது - 

உஷாசகன்னிகையினிடத்திருந்த அமிருத்தனை மீட்கும்படி சென்ற 

போது அவள் சர்தையாகிய பாணாசுரன் உருத்திரமூர்த்தி முதலிய 

பரிவாரங்களோடு எதிர்ச்கையில் அவர்கள் யாவரையும் முறியடித்து 

அவனது அச்சினிச் கோட்டையை அழித்ச.து (கோவினருமை யழி 

சீத மகன்' எனப் பாடமாயின், பொருள்-ஈப்பின்னைப் பிசாட்டிக்காக 

ஏழு ரிஷபங்களின் ௮ருமையை யழித்த பெரியானென்ப.த. மகான் 

என்பது மகனெனக் குறுக்கலாயிற்று, ஆப்பனி-௮ பனி எனத்தொ 

டைகோகச்டுப் பகர் தொகுச்தலாயிற்று, பனி முதனிலைத் சொழிந் 

பெயர், (படியை மடியகச்திட்டான்”, 'நனிரைதாங்கெஎனவும் “பாட 

மூண்டு, முறையே :பூமியை வயிற்றினுள் வைத்தான் எனவும், 'பசுக் 

கூட்டத்தைத் தாங்கும்படி.' எனவும் உரைச்ச், படியென் ரரரயிலும்



6 நான்மணிக்கடிகை 

“ஒருமொழி யொழிசன் இனங்கொளற் குரிச்சே"என்பசனால் மற்ற 

வுலஈங்களையும் கொள்க. மடி-தொழிலடி.யாகப் பிறர் சபெயர் ; மடு - 

பகு, இ-வினைமு.சர்பொருண்மைவிகுதி, உகரச்சேடு சக்தி; மடுத் 

தில்- உண்ணல்; அதாவ சன்னிலடச்சலென்ப த. (௨) 

  

ஆல். 

எீள்ளற்க வென்று மெளியாசென் றென்பெறிலும் 

கொள்ளற்க சொள்ளார்கைம் பேலவா--உள்சுடிலும் 

ஏறற்க சிற்றிம் பிறந் தாரைக் கூறற்க 

கூறல் லவற்றை விரைக் ௮. 

(9-ள்.) என்௮ம்-ஈட்பாசவருங் 810 gH oo, எளியார்என்.ற- 

(வலிமுதலியன) குறைந்தவரென்று, எள்ளற்5-(பைவரை ஒரூ 

வன்) இசழாதிருச்சக்கடவன்) என் பெறினும் - சிறந்தபொருளைட்- 

பெறுவதாயிருச்சாலு:ம், கொள்ளார் கை-சொள்ளத்சசாதவருடைய 

சைகள், மேல ஆ.(சன்கைகளுக்கு) மேற்பட்டன ஆகும்படி, கொள் 
ளற்க-(அப்பொருளை) இரவாஇருச்சக்சடவன்; உள் சுடினும்-(வறிய 
குடியிற்பிறக்தார் செய்கை) மனத்தை வருத்தினும், சிறு இல் மிதர் 

தாரை-அவ்வறியகுடியிற் பிறக்சவரை, £நற்க-£ர இருக்கச்சடவன்) 
கூறு அல்லவற்றை-சொல்லத்தசாத சொற்களை, விரைந்து கூறற்க- 

(சொல்வதில்) விரைந்து சொல்லாதிருகச்சச்சடவன், எ-று. 

(வி-ரை.) பசைவசை இகழ்தலாவது இங்குசெய்யாரெனத் 

தேறி மூழ்சல். என் ற-வினாவடியாகப்பி.றர்ச காலப்பெயர்) ௭-பகு.இ, 
சாலப்பொருண்மைலிகுதி, றகரம் சந்தி, ௮ ஊகரமானது 

மெலித்தல் விகாரம், உம்மை முற்றுப்பொருளதாதலால் எகரவிஞளூ 
எஞ்சாமைப்பொருள.௮. என் என்பத எவனென்ப,சன்மரூ௨ அன் ற 

இஃதோர் வினாப்பெயர்; இதனொடு பெறினென்பது இசண்டாம்
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ேற்.றுமைச் சொகைகிலைத்தொடராசப் புணர்க்சத; (என்னானும்'” 

“rem gig’ என மூன்றாவசனுருபும், கான்காவதனுருபும் ஏற்று 
வருதலுங் சாண்க. பெறினுமென்ற உர்மை உயர்வூழப்பு, சிற்றில் 

என்பதில் றுமை வறமைச்காயிற்று, சொல்ல)த்சகாத சொற்கள்- 
பொய், குறளை, வன்சொல், பயனிலாச்சொல். எள்ள த்ச-எ இர்மறை: 

வியங்கோள்வினை; எள்-பரு.இி, எ்-சர்தி, ௮ல்-௪இர்மறைவிகுதி, 
அனைச்துமொருபகுதி, க வியங்சோள்விகுதி, லகரம் றகரமானது 

சந்தி, (௧) 

பாறைபட வாழா வசுணமா வுளளம் 

குறைபட வாழார் பேரி போர். நிறைவனத்து 

கெற்பட்டக் கண்ணே வெ.ர்சாக் தனக்கொவ்வாச் 

Ger pur வாழாதாஞ் சால்பு. 

(டு-ள்) அசுணமா - கேோயப்பரவைகள், பறை பட - பறையி 

ஹணொலி (செவியில்) பட்டால், உாழா-உயிர்மாழா; பெரியோர்-மிக்க 

மானமுடையோர, உள்ளம் குறைபட- (மானக்கேட்டால்) தமது ஊள4 

கம் சுருங்கும்படி, வாழார்-உயிர்வாழார்) நிறை வனத்து - (மரங்கள்) 
அடர்ர்ச௨னச்தில், வெதர் - மூங்கில், கெற்பட்டக்சகண்ணே.- நெல் 

ண்டானபோசே, சாம்-அழியும்; சால்பு . (பலகற்குணங்களாலும்) 

நிறைந்தவன், தனக்கு ஓய்வாச-சன்னிறைவும்குத்தகாத, சொல்பட 

வாழாது - ரொல்லுண்டாக உயிர்வாழான், ௭-ஐ, 

(வி-ரை) சணமாவையும், வெதிரையும் பெரியாசோடும், 
சால்புடையானோூிம்வைச்து &டனெண்ணியபடி யால்.இதபுகழொப்' 

புமைச் கூட்டமென்னும் ௮ணி, மூதல்லாக்யெத்தி னிறு யிலும், 
மூன்றாம் வாக்ெத்இ ணிறுஇிபிலும் அதபோல என்னுஞ் சொற் 

சளை இசை யெச்சமாசச்கொண்டு பொருளுரைக்னெ அவ்விரண்டும் 

முக்கிய வாக்கியங்களாகா,மல் உவ மஉாகயெங்க ளாகல்வேண்டும்;
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ஆகவே இச்செய்யுள் நான்குபொருளைச் கூறவர் சசாசாமல் தூத்பெய 
சோடு முசண இரண்டு பொருளைக் கூறியதாகு மாதலால் குற்ற 

மென்க. உள்ளம் - ஊர்கம், பட்டச்சண்-இறர்தகால வினையெச்சம்; 

படு-பகு இதி, சண்-இறந்சகால வினையெச்சவிகுட, ௮-சாரியை, பகுதி 

பூற்றியலுகா மாதலால் டகரம் இரட்டியது விரித்தல் விகாரம், ௨௧ 

ரக்கேடிம் ககரத்தோற்றமும் சந்தி, வாழாதென்னும் பொருளின் 

தொழில் சால்பென்னும் அப்பொருளின் பண்பின்மே லேற்றப்பட் 

டது. ஏ- தேற்றம், ஒய்வாச என்பது ஒவ்வா என ஈறு தொகுச்ச 

லாய் நின்றது; ஒ- பததி (இடைச்சொல்), ஆ - எதிர்மறைவிகு தி, 

உடம்படு மெய்யாடய லகாமு ச், தனிச்சுறின் முன்னொற்றாயெ லக 

சம் இரட்டிய வகரமும் சம்தி, அனைச துமொருபகு இ, த-விரிச்தல் 
விசாரம், அ-பெயரெச்சவிகு இ. (குறைபட வாழாருரஷோர்' எனவும், 

(சொற்பட்டாற் சாவதாஞ் சால்பு எனவும் பாடமூண்ி, உரவோர் - 

F Dae Cunt. (2) 

மண்ணி யறிப மணிசலம் பண்ணமைத் 

தேறிய பின்னறிப மாகல மாசறச் 

சுட்டமிப போன்னி னலங்காண்பார் கெட்டறிப 

சேகேளிீரா லாய பயன், 

(௫-ள்.) மணி கலம் (காண்பார்)-இரத்கினத்தினது குணத்தை 
அறியு மியல்பினர், மண்ணி ஆ.றிப - சழுவி அறிவார்கள்) மா சலம் 

(சாண்பார்)-குரரைபினது குண,ச்சை அறியு சியல்... னர், பண் ௮மை 

த்தி - சேணச்தை (அதன்மேல்) பொருர்சவைச்து, எறியபின் - 

ஏதினபின், அறிப- அறிவார்கள்; பொன்னின் நலம் காண்பார் ~ 

பொன்னினது குணத்தை அறியு மியல்பினர், மாச ௮ற - குற்ற நீல் 

கும்படி, சுட்டு ௮றிப - தீயிற்சட்டு அறிவார்கள்; கேளிரால்- உறவின 

சால், ஆய பயன் (காண்பார்) - உண்டாகும் பயனை அறியும் இயல்பி 

னர், செட்டு அதிப - (சம.த செல்வம்) செட் அறிவார்கள், ஈறி,
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(வி-ரை.) சாண்பாரென்னும் வினையாலணையும் பெயசை மூன் 
னும் பின்னும் கூட்ெ; இது இடைகிலைப்பொறுட்டீயசவணி; இச் 

| சொல்லில் பசர6 தன்மையை யுணர்த்தியது; இவ்வாறன்றி நிகழ்கா 
எம் இயல்பினால் எதிர்காலமாகவர்ச காலவமுவமைஇ யெனினும் 

, ஓக்கும், ௮றிப - பல்லோர் படர்க்கை எதிர்கால வினைமூற்று; இதில் 

பல்லோர்படர்க்கை எதிர்காலத்தை உணர்த்ியது விகுதியாகிய பகர 

மாம், ஆப என்பது செல்வங்செட்டகாலத்ுக் கேளிரால் ஆரும்பயன் 
' தோன்றிய விடுமென்னுக் துணிவுபற்றி எதிர்காலம் இறக்சசால 

WISHES காலவமுஉமை இ. பண்ணமைச் சென்றசனால மா குதிரைச் 
காயிற்று, பொன்னுக்கு மாசாவது வெள்ளிமுதலிய உலோகத்சோடு 

கலந்த குற்றம். கேளிர - பண்படியாகப்பிறந்த பல்லோர்படர்க்கைப் 

பெயர்) கேள்-பகு8, இல்-பல்லோர்படர்ச்கைவிகு இ. கெட்டு - கெட 

என்பதன் இரிபு. பயன்-குறிலீணை மகரவீற்று மொழியாதலால் மச 
ரத்துக்கு னகரம் போலியாக வது. (௩) 

கள்ளி வயிற்றி னகில்பிறக்கு மான்வயிற்றின் 

ஒள்ளி தாசம் பிறக்கும் பெருங்கடலுள் 
பல்லிலைய முத்தம் பிறக்கு மறிவார்யார் 
நல்லாள் பிறக்குங் குடி. 

(இ-ஸ்.) ௮௫ல் - அடற்உட்டை, கள்ளி வயிற்றின் பிறச்சும்- 

சள்ளிமசத்தினுள்ளே பிறக்தம்; ஒள் அரிதாரம் - ஒண்மையா௫ய 

அரிதாரம், மான் வயிற்றின் பிறக்கும் - மான் வயிற்றிற் பிறக்சும்) 

பல் விலைப மூச்ச - மிக்க விலைபுள்ள முத்துகள், பெருங் *டலுள் 

பிறக்கும் - பெருமையாயயெ கடலிழ் பிறக்கும்; ஈல் ஆள் - கற்ருண 

உம்ெய்கைகளை ஆளுசலுடையான், பிறக்கும் குடி - பிறக்குங் குடி. 

யை, அ.றிலார் யார்-முன் அறியவல்லஃர் யாவர் ஒருவருமிலர், எ-று. 

(af eng.) ௮௫ல் பிறக்கும், கல்லான் பிறக்கு. என்பன எழு 

வாழ்த் தொகாநிலைச்தொடர்களாதலால் நிலைமொழிமீம்று மெய்கள்
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இ.பல்பா.பின. ௮௫ல் வேறு மரமாயினும் முதிர்க்ச சள்ளியினுள்ளீடி 

அ௫டந்ஃட்டைபோல மணமுடையசாதலால் அரனை ௫ல் என்றூர், 

இசனைப் *பேய்பிஎக்சொக்ச நின்றுலர் பெருங்கள்ளியின், தாய்பிளா 

அக்க சாரடுல்களும்"” எனும் கம்பராடர் செய்யுளாலு மூணர்க, 
கள்ளி என்றது சதுரக்கள்ளியை; ௮அசனுள்ளிடச்தை வயிறென்றது 

இலம்கணை, பல் விலைய என்பதில் பல் என்பது குடத்துள்ள ரீசைச் 
சிறிதென்னாமல் லெவென்பதுபோல மிச்சுதெள்னும் பொருள்பட 

வர்தசாதலால் வழச்கென்சு. விலைய - பொருளடியாகப் பிறக்த குறிப் 

புப்பெயசெச்சம்; வில் - பகுதி, 89 - சொழிர்பெயர் விகுதி, இ.து 

பொருளுக்குச் தொழிலாகுபெயராய் நின்ற ௫, இதவே பகுதி, ய்- 
$59), அ-பெயசெச்சவிருதி, ஆள் - சொழிலாகுபெயர்; ஈற்குண நற் 

செய்கையுடையாளை கல்லாளென்ற த ஒர் குறிப்பு, யார்-யாவரென்ப 

தன் மரூஉ) 4யாஅருலகததோர் சொல்லில்லார்'” என்பதுபோல 

இ௫ இலசென்னும் பொருளில் வந்தத. (௪) 

கல்லிற் பிறக்குக் கதிர்மணி காகலி 
சொல்லிற் பிறக்கு முயா்மதகம்--மல்லைன் 
Por பிறக்கு மறகெறி யெல்லாம் 

பொருளி 5 Dom ga of Din, 

(௫-ள்.) கதிர் மணி - இரணங்களையுடைய ௫ ரத்தினம், சல்லில் 

மிதக்கும் - மலையில் பிறக்கு; உயர் தம் - மிக்க காமமயக்சம், 
காதலி - விரும்பப்பட்ட நாயடயின,௪, சொல்லில் பிறக்கும் - இண் 

சொல்லிலே பிறக்கும்; ௮2 நெறி- அறம் ஈடக்கும் வழி, மெல் 

என்ற - மென்மையான, அருளில் பிறக்கும் - கருணையில் பிறக்கும்) 

எல்லாம் - ( அறமுதலி.ய) எல்லாம், பொருளில் பிறந்துவிடும் - செல் 

வப்பொருளில் பிழச் துவிடும், எ-று, 

(வி-ரை.) அரு சலிய ஆவன அறமும், இன்பமும், சரிய 

மூடித்தலும், மதிப்பும், புகமுமென்பன, கல் - கருவியாகுபெயர்,
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ழல்லென்ற - இடைச்சொலடியாசப் பிறர்ச இறர்சசாலட்பெயசெசீ 
சம்; மெல்லென்-பகுஇி, ற்-இறர்தசால இடைகிலை, ௮ - பெயசெச்ச 

விகுதி; இத ஈறுதொருத்தலாயிற்ற; இத பெயர்முூதவலிய சொற் 

களை அடுத்தேவரும்,. பிறந் தவிடும் - எ இர்சாலச் செய்.புமென்முற்.௮$ 

பிற-பகுதி, த-சந்தி, து-சாரியை, விடு- தஅணிவுப்பொருண்மைவிகு தி) 

அனைத்து மொருபகுதி, உம் - எதிர்கால முற்றுப்பொருண்மை 

விகுதி, உசரச்கேடு ௪௩௫, (௫) 

இருவொக்குக் இதி லொழுக்கம் பெரிய 

அறனொக்கு மாற்றி னோழுகல்--பிறனைக் 
கொலையொக்குங் கொண்டுகண் மாறல் புலையொக்கும் 

போற்றாகார் முன்னர்ச் செலவு. 

(இ-ள்.) தத இல் ஒழுச்சம் - (ஒருவர் தம் வறாணத்துக்குச்) 
குற்றம் உண்டாகாத ஒழுக்கம், இரு ஒக்கும் - செல்வத்தை ஓச்கும்? 

Ao Der - இல்லறவழியில், ஒழுகல் - (சவராமல்) 5_த்சல், பெரிய 
அறன் ஓக்கும் - சிறக்த துறஙவறச்சை ஓக்கும்; பிறனைச் சொண்டு - 
(ஆராயாமல்) பிறஜனொருவனை நட்புர்சொண்டு, சண்மாறல் - புறங் 

கூறல், கொலை ஓக்கும் - சொலையை ஓக்கும்; போர்ரூசார் முன்னர் 
செலவு - (ஒரு பயன் பெற 3ேண்டிப்) பகைவரிடத்துச் செல்லுதல், 

புலை ஓக்கும் - (தமானோது) இழிசன்மையை ஓச்கும், ௭-2. 

(வி-னரா.) துறவறம் உடம்பினிடத்தும் செல்வச்தினிடச்௫ 

முன்ன பற்றை விஏவெதாதலால் ௮தனருமை நோக்க அதனைப் 

பெரிய அறன் எனறார். கண்மாறல்-கான்காம் வேற்றுமைத்தொகை 
சனைத்சொடர்; விரிர் சால் சண்ணுச்கு மாறலென விரியும்; பொருல் 

ருவனுக்கு எ திரில் இன்சொழ் கூறிப் புறத்தில் அதற்கு மாறாகச் 

முந்தல் கூறல், புலை-பண்புப்பெபர்; புல்-பகு.இ, 8-பகு திப்பொருள் 

”கு.:) இவ்விகுதியை வெள்ளை, தொல்லை என்பவற்றிலுங் காண்க
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பூன்னர்-பண்புப்பெயர்; முன்-பகு இ, கர் - பகுதிப்பொருள் விகு இ, 
கரம் னகரமான.து சந்தி; 8 விகுதி ஏற்று முன்னை எனவும், ௮ம் 

விகுதி ஏற்று முன்னம் எனவும், பு விகுடு ஏற்று முன்பு எனவும் 
வரும். பின்னென்ப.தும் 88 விகுதி ஒழிர்த மற்ற விகுதிகளை ஏற்று 

வரும்) இம் முன்னென்பது பண்புப்பொருளொழிரந்து ஏழாவத 

னிடப்பொருளாக வக்௪து. போற்றாசார் - பல்லோர்படர்ச்கை எதிர் 

மறை வினையாலணையும் பெயர்; போற்று-பகு தி, (பொருள்-வணம் 
கல்), ௮-எதிர்மறை விகுதி, உகாச்சேடு சர்இி, னைத்துமொருபகு தி, 

தீ - எழுத்துப்பேறு, ஆர் . பல்லோர் படர்சிகைவிகுஇ, சகர எழுத் 

அப்பேறு அச்சொல் உருபேலாதபோதம் வினையாலணையும் பெய 

ரென்பசற்குச் சறர்தகுறி என்ச. *பிறனைச் கொலையொக்குங் கொன் 

அண்ணுமாற்றல்? எனவம் பாடமூண்டு, பிறனைக் கொன்று. அய 

லானை வருத்தி, உண்ணும் ஆற்றல் - (அவணிடத்தில் பறித்த பொ 
ளால்) வனம் பண்ணுடன்ற வல்லமை, கொலை ஒசக்கும்-( அவனைக்) 

கொல்லு தலை ஒக்கும். உண்ணுமென்னும் பெயசெச்சம் ஆற்றலென் 

லும் கருவிப்பெயர் சொண்டு. (௪) 

கள்வமென் பார்க்குர் துயிலில்லை காகலிமாட் 

ளெொளம்வைப் பார்க்குர் துயிலில்லை யொண்பொருள் 

செய்வமென் பார்க்குர் துயிலில்லை யப்பொருள் 

காப்பார்க்கு மில்லை அயில், 

(இ- ள்.) கள்வம் என்பார்க்கும் - (பிறர் பொருளைக்) சளவு 

செய்வோமென்று சோர்வு பார்ப்பவருக்கும், து.பில் இல்லை-0ித திசை 

யில்லை; காதலிமாட்டு - விரும்பப்பட்ட காயயினிடத்து, உள்ளம் 

வைப்பார்க்கு 0-உள்ளாத்தை ( இடைவிடாது) வைப்பவருக்கும், துயில் 
இல்லை - பி். த்திரையில்லை; ஒள் பொருள் - ஒள்ளியபொருளை, செய் 
வம் என்பார்க்குழ்-தேடுமபோமென்று கரு துவார்க்கும், துயில் இல்லை 

தித்தியையில்லை; அப்பொருள் காப்பார்க்கும்-தேடியபொருளைச் (ச்
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ர் சொள்ளாமல்) காப்பவர்க்கும், துயில் இல்லை - நித்திசை.பில்லை, 
௪-ல். 

(வி-ரை.) இர் கால்வருக்குர் தயிலில்லை எனவே அர௱ுச்சா 

பத்கியால் (சள்்2ள மெனயபார்க்தர் தயிலுளது சாதலிமாட், ளெளம் 

வையார்க்காஈ் அபிலுள சதொண்பொருள், செய்யே மென்பார்க்குக் 

அயிலுண் டறபொருள், சார்க்கு மூண்டு துயில், என்று கொள்ச, 

கள்வம்-தன்மைப்பன்மை எஇஜிர்சால வினைமுற்று; இசன் சனி 

யடியாகச் கள்ளல, கட்ட, சட்டு, சட்டான்௭ன வினைவிகற்பம் பிறக் 

ரும் துயில் - மூசணிலைச் தொழிற்பெயர்; விகு*ிபெறின் அயிலல், 

அுயிலகசை, அுயில்வு, துபிறல் எனவரும். ஒருவனைப் பலருள்ளும் 

ஒளியுடையங னாக குதலால் (டண்பொருள்' என்றா; இத பண்புத் 

சொகைநிலைச்சொடர்; விரிர்தால் ஒண்மையாகய போருளென 

விரியு 2. இல்லை - 8ம்பால் மூலிடங்கட்கும் பொதுவாயினு 5 இங்கு 
ஒன்றன்பாற் படர்க்கைச் குரியசாய் நின்றது உம்மை சான்௧கனுள் 
முதலிலுள்ளது எதிசததழீஇப எச்சவுர்மை; FON grote Opt 

ததுதழீஇய எச்சவும்ற ட இடைபெ நின்ற இரண்டில் ஒவ்வொண் 

அம் முன்னின் நதை சோக்க இறச்சதுதழீஇய எச்சவும்மையும், பின் 
னின்றறத கோகக எ௫ுரதுதழமீஇப எச்சவும்மையு மாம. (௪) 

கற்ரார்முற் றோன்றா கழிலிக்கங் சாசலித்தொன் 

துற்றார்முற் றோன்றா வுறூமுதல்--2கற்றென 
அல்ல புரிக்தார்க் கற் 2தான்னு வெல்லாம் 

வெருண்டாாமாற் மோன்றா கெடும், 

(6-ள்.) சற்றர்மூன்-(சால்களைச்) கத்ததிர்தவரிடச்.௪, சழிவ 
இரக்கம் - சழிக்தபொருளுக்கு இரங்குசல், தோன்றா - உண்டாகா) 
உ தலித்த ஒன்று - விரும்பப்பட்ட ஒருபொருளை, உற்றார்முன் - 

தடத்தொடங்கனொரிடத்த, உறு முதல் - (அப்பொருள்) சடையாத
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காரணங்கள், தோன்றா - உண்டாகமாட்டா; தெற்றென :. தெளிய 

அல்ல புரிந்தார்க்கு - தீவினைகளை விரும்பிச் செய்ரவர்க்கு, அறம் 

சோன்றா - ௮றச்செய்கைஃள் தோன்றமாட்டா; வெகுண்டார்முன்- 
'சோபித்தவரிடத்த, எல்லாம் - (பிறர்கூறும்) ஈன்மைகளெல்லாம், 

சோன்றா செம் - தோன்றாதனவாடக் கெடும், எ-று. 

(வி-ரை.) காதலித்த என்னும் பெயாடியாகப் பிறந்த பெய 

சொச்சம் ஈறு தொகுத்தலாய் நின்றது. கழிவு - தொழிலாகுபெயர். 
காரணம் காரியத்தின் மூன்புள்ளதாதலால் அதனைப் பண்பாகுபெய 

ரால் 'முதல்' என்றார். ஒன்று-எண்ணலஎவை யாகுபெயர், பின்னே 

அறமென்றமையால் அல்ல என்னும் பண்படியாகப் பிறந்தபெயர் 

இவினைச்காயிற்ற; இ. குறிப்பு வினைப்பெயரு. மாம்; பொருள் கழியு 

மூன் பலவகைய லும் உபகார முடைமைபற்றி அப்பலவகையருங் 
கருஇ யிரங்கதலால் இரக்கத்தையும், காதலித்த ஒன்றை அடையா 

மைக்கு இடையுறுகளாகயெ ஏதுச்கள் பலவுண்டாசலால் முதலையும் 

படலவின்பாலாற் கூறினார். முதல் தோன்றாமையாவ௮ - அடைய 

வேண்டுமென்னும் ௮.வாவால் அ௮வ்வேதுச்களை நினையாமை, ௮ற 

மாலது-மனு முதலிய நூல்சளில் விதித்தன செய்தலும், விலக்யெ 

ஓ.ழிசலுமே யாயினும் விலக்சியவற்றை அல்ல என முற்கூ.றினமை 

வின் பின்னே ௮றமென்றது விதித்ரனவற்றை எனக் கொள்க. 

தெற்றென அல்ல புரிதல் - அறிந்தும் அல்லவற்றைச் செய்தல், 

சற்றில் உள்ள் தோன்றாவினைமுற்று வினையெச்சமான து. (தோன் 
ரச் கெடும்! எனப் பாடமாயின் சோன்றாதென்னும் வினையெச்சத் 

தீறு தொகுத்தலெனக் கொள்ச. *உற்றார்முற் றோன்றா வுறும.த” 

எனவும், 'உராவுதல் எனவும் பாடமுண்டு; அவற்றிற்கு முறையே 

( தன்பங்களும், கோபித்து உரத்துப் பேசுதலும்! எனப் பொரு 

ஞரைச்ச) அவை சோன்றாமையாவத விரும்மினரபொருளசொன்றைத் 

சேட்த் தொடங்கினவர் துன்பங்களை இன்பங்களாசச் கொள்வ
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சென்பதும், பிறர் செய்.பு௦ அவமதிப்புக்குக் சோபங்சொள்ளா சென் 
பதும் கருத்தாகக் கொள்க, (௮) 

Blo 5 308 sol dust Cae gia SUL ‘d 
Or sg% sahdumu grind பெண்மை 
கலத்துக் கணியென்ப காணக் தனக்கணிதான் 

செல்லு முலகத்த தரம், 

(டு -ள்.) நிலத்துக்கு - மருதசிலத்துக்கு, செல்லும் கரும்பு.ம4 

கெர்பயிரமையும் கரும்பின் பயிரையும், ௮ணி என்ப - அழகென்று 

சொல்லுவர்; குளத்துச்குத் சாமமை-குளத்தினுக்குச் தாமசைமலரை, 
அணி என்ப - அழகென்று சொல்லுவர்; பெண்மை கலத்துக்கு - 

பெண்தன்மைக்குரிய கற்பாகிய நன்மைக்கு, காணம் - காணமூடை 
மை, ௮ணி என்ப - அழகென்று சொல்லுவர்; தனச்கு ௮ணி- (௮௪ 

கற்புடையாளோடு கூடிய) ஒருவனுக்கு உழகாவது, செல்லும் உல 

சத்சது என்ப- இனிச் செல்லும் உலரத்துக்தர் துணையாகயெ அற 

மென்று சொல்லுவார், எ-று, 

(வி-ரை.) செல்லுங் கரும்பும் அணி என்றமையால் நிலம் 

மருதகிலத் துச்காயிந்று, செல் கரும்பு இரண்டும் சகாரணமாகுபெயர், 
சாமசை-சாதிமயாருமை; ௮௫ முதலாகுபெயர். பெண்மை - கட்புல 

ளுயெசோர் ௮மைதித்தன்மை என்பர் ஈச்சினார்ச்சினியார்.பெண்மை 

யை முற்கூறியபடியால் தனக்சகென்பது ஆண்மகனுக்காயிற்று. உல 

சத்தது-இடமடியாசப் பிறந்த குறிப்பு வினைப்பெபர்; உலகம்-பகு.இ, 

அசத, ௮-சாரியை, து - ஒன்றன்படர்ச்கை விகு.இ, பகுதியீற்று மச 
2கச்கெடும், சாரியை முதலீறுகளிலுள்ள ௮௧7 உகரக்கேடும் சந்திர 

இத செல்லுமென்ற குறிப்பால் அறத்.தச்சாயிற்று, அழசைத்தரு 
வனவற்றை அழகென்றது காரணத்தைக் காரியமாசச் கூறுதோ 

ருபசாசரவழக்கு. (சாமரைப்பன்மை' எனவும், *6லத்.துச் கணியென்ப 

காணச்  சனச்கணி, தான்செல் லுலகச் தறம”? எனவும் பாடமுண்ு.()
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கர்திற் பிணிப்பர் களிற்றைக் கதர் கவீர 
மந்திரக் தாற்பிணிப்பர் மாசாகம்--கொர்தி 
இரும்பிர் பிணிப்பர் கயத்தைச்சான் மோரை 
நயத்துற் பிணித்னு விடல். 

(இ-ள்.) களிற்றை - யானையை, கந்தின் பிணிப்பர- (பாகர்கள்) 

கட்டுச்சறியினாலே தம் வசப்படுத்துலார்; மா காசம் - இறந்த சர்ப்பத் 

தை, கசம் சவிர- அதன் சோபம் நீங்கும்படி, மந்திரத்தால் பிணிப் 

பர் - (மாக்இிரியர்) மக்.இ.ரசத்ினுல் சம் வசப்படுத் வார்; கபத்தை - 

£ழ்மக்களை, கொக்தி - (அரசர் அயுசங்களால் அவருடலைக்) கொத்தி, 

இரும்பின் பிணிப்பர் - இருப்பு விலங்கால் சம் வசப்படுத்துவார்; சாண் 

ரோரை - (கல்வி யறிவு ஒழுக்கங்களால்) நிறைச்சவரை, நயத்தின் 

பிணிச் துவிடல் - (அறிவுடையோர்) இன்சொற்களால் தம் வசப் 

படுத்திவிடச்கடவர், எ-று, 

(வி-ரா.) பிணித்தல் - கட்டுதல். இரும்பு-காரணவாகுபெயர். 

கொக்தி - இறந்சசால வினையெச்சம்; இச்சொல்லைப் பெயர்ச்சொ 

லாகச்சொண்டு கொர்தியிரும் பென்பதனைச் சொக்தியாகய இருப் 
பாயுதமெனப் பொருள்பட இருபெயசொட்டுப் பண்புச்சொகை 

நிஷைப் புணர்ச்சியெனக் கொள்ளலுமாம்) கொந்து - பகுதி, இஃ கர 

விப்பொருண்மை விகுதி, உகரச்கேடு சந்தி, சயம் - பண்பாகுபெயர்) 
சயம் - பெரு; இது £€ழ்மச்களக்கானது வழச்கெனல் ஈச்சிஞர்ச் 

இனியார் மசம்; ஈன் னூலார் மங்கல வழக்சென்பர். 36 சனுருபு கூன் 
அம், மூன்றனுருபொன்.றம் கருவிப்பொருளில் வக்தன, * இரூம்பிற் 

பிணிப்பர் கயவர்ச் சான்றோரை' எனவும் பாடமுண்டு, (௧௦) 

சுன்ராமை வேண்டும் கடிய பிறர்செப்த 
நன்றியைக் கொல்லாக் கொளல்வேண்டு மென்றும் 
விடல் 2வண்டுர் தங்கண் வெகுளி யடல்வேண்டும் 
ஆக்கஞ் தைக்கும் கினை,
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(இ-ள்.) பிறர் செய்க ஈடிய - (ஒருவர் தமக்கு) மற்றவர் செ 

ws அஞ்சம்தச்க திச்செயல்சளில், சன்றாை ௨ வேண்டும் 5 வயிரங் 

கொள்ளாதிருத்தலே சகதி; (பிறர் செய்த) ஈன்றியை - (மக்குப்) 

பிறர் செய்த உபகாரத்தை, கொல்லாது - சிதைக்காமல், கொளல் 

வேண்டும் - மறவாதிருந்தலே தகுத்; என்றும் - (பிறர்) பொறுச்சகக் 
கூடாத தீங்கு செய்த காலத்தும், தங்கண் வெகுளி - sod spe 

டாகு௦ கோபத்தை, விடல் பேண்டும் - ஒழிதலே தகுதி; ஆக்கம் - 

(5௦௮) செல்வத்தை, சசைக்கும் வினை - கெடுக்கும் சொழிலை, 

அடல் வேண்டம் - கெடுச்தலே தகுதி, எ-று, 

(விரை ) கடிய . உரிச்சொலடியாகப் பிறந்தபெயர்; சுடி - 
பருதி, ய் - சந்தி, ௮ - பலவின்படர்ச்கை விகுஇி; பண்படியாகப் 

Unig பெயரெனின், ௮ என்னும் பலவின் படர்ச்சை விகுதஇப் 

புணர்ச்சியில் கடுமை என்னும் பகுஇ, மை விகுதிசெடடு, இடை 

உகரம் இசாமாகி, யகரமாகிய உடம்படு மெய்ச்சர்தி பெற்றதென்சு. 
கொல்லாதென்னும் எதிர்மறை வினைபெச்சம் ஈறு தொகுத்தலாய் 

நின்றது, உம்மை உயர்வு சிறப்போூ முற்றுப்பொருளத. வெகுளி- 
சொழிற்பெயர்; வெகுள் - பததி, இ- புடைபெயர்ச்சிவிததி. ஆத 

தற்குக் காரணமாகிய செல்வதை ஆக்கமென்றது காரியவாகுபெயர்$ 

தொழிலாருபெயருமாம்) இயல்பாகப் ஆ என்னும் பகுதி கச்சா 
ரிபை பெற். நின்றமையால் அம் விருப் புணர்ச்சிபில் ஆக்சமென 

விகாரப்பட்ட௫. வினை - மூதணிலைபெருத தொழிற்பெயர். வேண் 

டும் - தேற்றப்பொருள் பட்டேவரும் சொழிழ்பெயர். சன்றியை 
ஈன்றாச் கொளல்வேண்டும்' எனப் பாடமாயின், *ஒருவர்செய்த ௨ப 
காரத்தை உறு தியாக மனத்தில் கொள்ளுதல் வேணும் என உரை 

க்க, (44) 

Lia னோப்செய்யும் பரம்பெலாங் கொல்ல 

கோட்டானோப் செய்யுங் குறித்தாரை படி 

2
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முகத்தா?னோப் செய்வர் மகளி] முனிவர் 

தவத்தாற் றருகுவர் கோய், 

(இ-ள்.) பாம்பு எல்லாம் - எல்லாச்சாதிப் பாம்புகளும், பல் 

லினால் சோய் செய்பும் , (தீங்குசெய்த பிறரை) விஷபு்பல்லால் 

அன்பஞ்செய்பு்; கொல் ஏறு . கொல்லு யிபல்புடைய எருதுகள், 

குறித்தாரை-(கோய்செய்.பம்) கு.றிக்கப்பட்டயரை, கோட்டால் சோய் 

செய்பும்-தம் கொம்புகளால் துன்பஞ்செய்.பு 1; மகளீர் - பெண்கள், 
ஊடு - பிணம், முகத்தால் சோய் செய்வர் - (சம் கணவரை) முசச் 
குறியால் துன்பஞ்செய்வர்; முனிவர் - மூணியர்கள், சவச்தால் - 

தவ ச்இன் வல்லமையால், சோய் தருருலர் - (சம்மை ௮அவமதித்தவ 

ருக்குத்) துன்பத்சைச் கொடூப்பார், எ-று, 

(வி-மை.) பாம்பு, எரு த, மகளிர் ரெய்யும் சோய்ர்கும், மூனி 

வர்செய்பும் நோய்க்கும் வேற்றுமையுள தென்பதும், எல்லாவுபிர்களே 
யும் தத்மோடொக்க ரோச்குபவ மென்பது தோன்றம் தவத்தினாற் 

செய்குவர் சோயென்னாறு 'தவத்தாற் நருதவர் கேய்! என்ளூர்) 
அர்கோய்களோடு இக்கோயிடை பேற்றுமையாவது பாம்புசெய்கோய் 

மந்திர மருந்துகளாலும், எருதுசய்சோய் மருந்தினாலும், மகளிர் 

செய்கோய் இன்சொற் கூறியிரத்சல், வணங்கல்களினாலும் பரிசார 

மூண்மையும், முனிவர்செய் மோய்க்கு ௮வர்களருளன் றி அங்வாறு 

வேழுபரிசார மின்மையு மாம். மகளிர் - பொருளஎடியாகஃப் பிறச்தபெ 

யர்; மக - பகுதி, ள் - விகுதி, இரண்ூறுப்பால் முடிர்துகின்ற பெண் 

பாற் படர்ச்கைப்பெயர் பகு, இர்-பல்லோர்படர்ச்கைவிரு கி; war 
விகுதி எனக்கொள்ளாமல் அள் விகுதி எனச் கொள்ளின் விகுதி 

மதல் அ௮கரச்சேடு பெற்றதென்றாவ௮, பகுஇமீற்று அசரக்கேடு 

பெற்றதென்றாவது கூறலுமாம்) அக்கேட்டை முறையே முதற் 
குறை, கடைச்குறைபென்க. சோய்செய்பு மென்பதை ஒருசொல் 

போலச் கொள்ளாது மோயைச் செய்.புமென இரண்டாவசை விரிக்
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இன் குறித்தாரை என்னும் இரண்டாலகதைச் ரசுறித்தாருக்கு என 
நான்காவதாகமா௮து, குறித்தாரிடத்து என ஏழாவதாகவாவ.து இரித் 

அச்சொள்ச. சருதவரென்பது இ_வமுவமை இ, (கன்-பொ-௫-௩௦.] 
சரல்வரல் கொடை செலல் சாரும் படர்ச்ரை, எழு யிரண்டும் 

எஞ்யே ஏற்கும்”, 'சொல்களிஐு, கோட்டானோப் செய்பும்" எனவு 6 

பாடமுண்டு, (௧௨) 

பறைன்று பண்ணமையா யாழி ணிறைகின்ற 

பெண்ணன்று பிழூலா மாந்தரின்--பண்ணழிர் 

தாரகலி னன்று படித்தல் பசைந்தாமின் 

தீர்தலிற் மிப்புகுத னன்று, 

(இ-ள்.) பண் அமையா - நரம்பிறால்கட்டுத லமையாத, 

யாழின் - யாறிரையினும், பறை கன்று - பறையோசை ஈன்மை 

யுடையது); பீரி இல்லாத மாக்தரின் - பெருங்குணமில்லாத ஆடவர் 

தன்மையினும், நிறை சின்ற-மனத்தைக் கற்புவழிபில் நிறுத்தலமை 

ச்ச, பெண் ஈன்று . பெண்சன்மை கன்மையுடைய௫; பண் அழிச்2- 

ப,சனழிச்த உணவுகளை, ஆர்சலின் - உண்ணுதலினும், ப௫ச்தல் - 

பசியால் வருந்துதல், ஈன்று - நன்மையுடையது; பசைக்சாரின் - 

உள்ளன்பு உடையாரினின் றும், தீர்சலின்-நீங்கி உயிர்வாழ்வ இிணு ம, 
திட்புகுசல் ஈன்று - தியில் நூழைதல் கன்மையடையது, எ-று, 

(வி-ரை.) பறை, யாழ் - கருவியாகுபெயர், பெண், நித்திய 

பகுவசனமாகமெ மாதர் - பொருளாகுபெயர்கள். ஈந்றிலுள்ள பண் 
என்னும் முதனிலைத் தொழிற்பெயர் சமைத்தலால் அகும் பதத்துக்கு 
ஆதலால் காரணமாகுபெயர், தொழிலாகுபெயருமாம், 86சனுருபு 
மான்கும் எல்லைப்பொருளன. பசைந்தாரினென்னும் 8 சனுருபு"நீங் 

ஈஉற்பொருளது. பெருங்குணம்-செய்தற்கரியவற்றைச் செய்தல், கருவ 

சில்லாமை, மிதர்குற்றம் கூறாமை மூசலிய நற்குணம், நன்று
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கான்ராம் பண்படியாகப் பிறர்த குறிப்பு வினைமூற்று; மை யீறுசெ 
ட்டி நின்ற நல்-பகு.இ, று - ஓன்றன்படர்சைவிகுஇி, பகுதியீற்ற 
லகரம் றகரமாகத் திரிந்தது சர்தி, ௮.து னகரமானு மெலித்சல் 

விசாரம்; இங்கு ஈன்ரை இன்பமெனக் கொள்க, நிறை - தொழிற் 

பெயர்; நிறு - பகுதி, 8 - புடைபெயர்ச்சிவிகுசி, உகசக்சேடுசந்தி. 

நில் என்னு௩ தன் வினைப்பகுதிபை பிறவினைப் பகுஇியாசக்கியது அல் 

விகுதி என்க. நிறைகின்ற - எழுவாய்த் சொகாநிலைத்தொடராசச் 

கொள்ளுதலே அன்றி, நிறையில் கின்ற எனப் பொருள்கெஷண்டு 

ஏழாம் வேற்றுமைத் தொகைகிலைத்தொடராகக்கொள்ளினும்பொரும் 
தம், (௪௩) 

வளப்பாத்தி யுள்வளரும் வண்மை சளைக்குழாம் 

Qader ps GP ளினி?தெமுஉம் வன்சொலாம் 

கரவெஉ௰ கண்ணில் குழியு ளிரவெமூஉம் 

இன்மைக் ருழியள் விரைந்து. 

(இ-ள்.) வண்மை - ஈசையாகியபயிர், வளப்பாத்தியுள் வள 

ரூம் - (கல்லோருடைய) செல்வமாகிய பாத்தியில் வளரும்) களைக் 

குழாம் - சுற்றத்தின் கூட்டமாடிப பயிர், இன்சொல் குழியுள் - 
இன்சொல்லாகிய பாச்திமில், இனிது எழும் - இடையூறில்லாமல் 

வளரும்; வன் சொல் ௮ம் சர - தகடுஞ்சொல்லாகய சோலை, சண் இல் 

குழியுள் - கண்ணோட்ட மின்மையாகிய விளைகிலத்தில், எழும்-வள 

ரும்; இரவு - இரச்தலாகிய பயிர், இன்மைச் குழியுள்-வறுமையாகிய 

பாத்தியில், விரைந்து எழும் - விரைவாச வளரும், எ-று. 

(வி-ரை.) மூன்றாவது வாச்கியர்தலிர மற்ற மூன்று வாச்யெ 

மூம் ஏகதேசவுருவகவணி. உணவுமு£தலியன பெற்றே உயிர்வாழ 
வேண்டுரலால் “இரவு விரைர்செழும்” 

லோரிடத்து ஈகையும், இன்சொல் கூறுவானிடச்துப் பலருமுதவாக 
என்றார், பொருளுடைய ஈல்
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ஓம், தாட்ணெயமில்லாதவனிடச்துச் கரஞ்சொற்பிறச்தலும், வறி 
யானிடத்து இரத்தற்றொழிலும் உள்ளன அமென்ப.து கருத்தாகக் 

கொள்க, இளை-உவமை£யாகுபெயர். இளைக்குழாம்-ஒன் றன் கூட்டத் 

தற்ழெமைப்பொருளதாகய ஆரம்வேற்றுமைச் தொகைகிலை;தொ 
டர், சண் சனது சொழிலாகிப ஓூிதலுக்கானது சாரணவாகுபெயர்$ 

௮௮ தான் சென்தபோது அவனோ? பழனெவர் சொல்லியவற்றை 

மறுச்சமாட்டாத சன்மைச்கானஅம் அவ்வாகுபெயரே ஆம், கண் இல் 

எழுவாய்த் தொகாகிலைச்தொடராயினும் ஒருசொல்போலநிற்க, இத 
னோடு குழி என்பது இருபெபசொட்டுப் பண்பு$தொசைகிளேத் 

சொடராகப் புணர்ந்தது; உருவசமாதலால் இருபெயரொட்டுப் பண் 
புச்தொகைநிலைத்தொட சென்றாம். 'வன்சொற்,கரவெழுங் கண்ணில் 
குழியின்? எனவும் பாடநூண்9) பொருள்: வல் சொல்-கடுஞ்சொல் 

னால், சாவு - (உடையானாபிருக்தும்) இல்லையென மறுக்கும் பயிர், 

“ண் இல்-தாட்சிணிப மின்மையாகய, குழியின்-பாத் இயில், எழும்- 

உளரும்” என வுரைக்க, (se) 

இன்னாமை வேண்டி னிரவெழுக விர்நிலத்து 
மன்லுதல் வேண்டி. னிசைஈடுக தன்னொகி 

செல்வது வேண்டி னறஞ்செய்க வெல்வது 

வேண்டின் வெருளி விடல். 

(௫-ள்.) இன்னாமை வேண்டின் - (ஒருவன்) இழிவை விரும்பு 
வாஞனால், இரவு எழுக- (மானங்கெடவரும்) இரத்சலுண்டாசச்சட 

வன்; இக்நிலத்து - இவ்வுலகில், மன்னுதல் வேண்டின் - தான் நிலை 

பெ௮,தலை விரும்புவாளானால், இசை ௩டுக - புகமை காட்டச்சடவன்) 

சன்னொடி செல்வது வேண்டின் - (மறுமைக்குச்) தன்னுடனே 
‘Tags துணையாகுவதனை விரும்புவானானால், ௮றம் செய்க:அ.றத் 

தீச் செய்யச்சடவன்) வெல்வது வேண்டின் - (தீய சிர்தைகளை)
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வெல்லுங் சருவியை விரும்புவானானால், மெகுளி விடல்-சன த்தை 

ai baer, Tem, 

(வி-ரை ) இன்னாமை இங்கு டுழிவுக்காயிற்று. எமுக என்பது 

லம்பால் மூவிடங்ஈட்ரும் பொதுவினையாயினும், தன்னொடு என் 

மையால் பொதுமை நீங்டு ஆண்பாற்படர்க்கைச் குரியதாய் கிற 

இன் றமையால் இரவெழு5 என்பதனைச் இணே௨முவமைஇ என்க. 

நிலம-தொழிலடியாகப் பிறர் தபெயர்; நில்-பகுஇ, ௮ம் - வினைமுதற் 

பொருண்ஜாவிகுகி; அசலை என்னும் வடமொழிச்கும் இதுவே 

பொருள் மன்னுதல்-இடைச்சொலடயாகம் பிறர்ச தொழிற்பெயர்; 

மன்-பகு செல்வது, வெல்௨ அ-வினையாலணையும் பெயர்; வெங்வ 
தொன்றும் வினைமுசல் வினையைர் கருவியின்மேலேற்மிச் கூறும் 

வினையாலணையும்பெயர். விடல்-வியங்சோள் வினை; விகுதி ௮ல், () 

கடற்குட்டம் போழ்வர் சலவர் படைக்குட்டம் 

பாய்மா வுடையா ஸுடைக்கிற்குக் கோமில் 

தவக்குட்டர் தன்னுடையா ணீந்து மவைக்குட்டந் 

கற்றான் கடந்து விடும், 

(-ள் ) சலவர் - மரக்கலமுடையார், கடல் - கடலின, குட் 
டம் - அழமாகிய நீரை, போழ்லர் - ஊடறுத்துச் செல்வர்; பாய் மா 

உடையான்-(போர்மு சத்தில் அஞ்சாமல்)பாயுமியல்புள்ள குரிரையை 
யுடையவீரன், படைக்குட்டம் - (பகைவ) சேனையாகிய கடற் 

கரையை, உடைக்கஇற்கும் - உடைக்சமாட்டுவான்; தன் உடையான்- 
(8ம்புலன்களிற் செல்லவிடாமல்) மனத்தைச் சன்வசப்பிச் இன 
வன், தோம் இல் குற்றமில்லாத, தவக்குட்டம் - தவமாயெகடலை, 

நீந்தும் - நீச்துவான், சற்றான்-(நால்களை யேமறக்) கற்றுணர்ர்சவன், 
அவைக் குட்டம்(கற்றவர்கூடிய) சபையாயெ சடலை, கடந் த விடும் 

தாண்டிவியவொன், ௭-௮.
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(வி-னா.) குட்டம்-பண்புப்பெயர்; குண்டு-பகுதி, அம்-பகுஇப் 

பொருள் விகுதி, ணசரம் டசரமானது மெலித்தல் விகாசம், உகசச் 

கேடு சநத) இங்வாறு மூடிந்தறின்ற பண்புப்பெயர் கடற்குட்டம் 

என்ற விடத் துப் போழ்வர்கலவர் என் றகுறிப்பால் ஆழநீருக்கும், sas 

குட்டம், அவைக்றாட்டம் என்றவிடச்து நீர் ஐம், கட விடும் என்ற 
குறிப்பால் கடலுக்கும் ஆனு பண்பாகுபெயர். படைகச்குட்டம் 

என்றவிடத்தக் கடலுக்குப் பண்பாகுபெயராகி, உடைககற்கும் 

என்ற குறிப்பால் சரைச்சானழு மூ சலாகுபெயர், மரச்சலம் நீரை 
ஊடறுச்துச் செல்லதாசலால் இடர்கின்றொழிலை இடச்துகிசழ் 

பொருளின் மேலேற்றிக் :கல௰ர் போழ்ஃர்" என்றார். படைக்குட் 
டத்தை உடைக்கிற்றலாவன - தம்சேனே ஊர்சசதோடு நின்று போர் 

செய்.பும்படி ஏவிச் சாத் தின்ற பகைச்சேனை ச்தலைவரை அச்சேனை 

சரை உடைந்த கடலினீர்போலப் புறங்சொ?த32 சாடும்படி, வெற்றி 
'சொள்ளல். தவக்குட்டம் ரீ ூதலாவ.த-மனம் புலன்சளிற் செல்லா 

முஸ் அபக்கவல்லான் கருஇிய தவம் மூற்றுப்பெறக் காணல், அவை 
குட்டம் கடந்துவிதெலால௫- சான் குற்றமில்லாமலும்,சுர க்கமாயும், 

பொ௱ள் விளங்குவதாபும், செவிச்கிணிபதாயும், சிறர்சபயன் தருவ 

தாயுமுள்ள சொல்லைச் சொல்லி அவையிலுள்ளோசை மூழ்விச்சல், 

கலவர்-பொருளடியாசப்பிறந்தபெயர்; சலம் - பகு, அர் - பல்லோர் 

படர்க்சைவிகுதி, மகரக்கேடும் வகரத்?தாற்றமுூஞ் சர்தி; இத அறு 

மூகவ னென்பதுபோல வந்தத, உடைக்கிற்கும்-0-ய்யுமென முற்று; 

உடை-பகுஇ), சீ-சக்தி, இல் - ஆற்றற்பொருண்மை௰லிகுதி, அனைத்த 
Our Gus), கு-சாரியை, உம்-ஆண்பாற்படர்ச்சை எ திர்காலமுற்றுப் 

பொருண்மை விகுஇ, உசரச்சேடு சச்தி, இங்வினை பலர்பாலல்லாச 

மற்ற பால்களுக்குப் பொ.துவாயினும் உடையானென்னும் சிதப்புப் 

பெ.பரால் பொதுமை நீங்கி அப்பாலுக்குரியதாயிற்று, சடர்துவிடும் 

அவ்வினைமுற்று; சட-பகுதி, த-சர்தி, து- சாரியை, விடு - ுணிவப் 
பொருண்மைவிகுஇ), சந்தித்தகரம் 8கரமானத மெலித்தல் விசாரம்,
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அளைத்து மொருபருஇி, உம் விகுதியும் அப்பொருளத, உகரச்சேடு 

சந்தி, (#5 ) 

பொய்த்த லிறுவாய £ட்புக்கண் மெய்த்தாக 

மூத்த லிருவாய்க் தஇளைகலர் தூக்கில் 

மிகுதி யிறுவாய செல்வங்க டத்தம் 

தருதி யிறுவாய்த் அயிர், 

(ட-ள்.) ஈட்பு - நட்புக்கள், பொய்ச்சல் - பொய்யாக ஒழுகு 

லாய, இறுவாய - இறுதியடையன); இளை ஈலம்-இளமைப்பருவத்தி 

னழகு,கண்மெய்த்து த௪-(காண்போர்) கண்களுக்கு ெெய்மையுடைய 

தாக, குத்தல் இறுலாய்ச் து - மூப்பாயெ இறுஇியையுடைய து; 

செல்வங்கள்-செல்வங்கள், தூக்கு இல் - (இம்மை மறுமைப்பயன் 

களை) ஆராய்தலில்லாச, மிகுதி இறவாய - வேண்டாத செய்கை 

யாய இறு இயையடையன; தத்தம் - தங்கள் தங்களது இருவினைகச் 
கும், தகுதி இறுவாய்த்து உயிர் - தகுந்தவாழ்காளாகெய இறு தியை 

YEO BUNT, orgy. 

(வி-ரை,) நட்புக்கொண்ட இருவருள் ஒருவனிடச் துப் பொய் 
யொழுக்ச முண்டானவளவில் அக்கட்புச் கெடுமென்பதும், இள 

மைப் பருவத்கிலுண்டாகிய அழகு சூட்புவர்த வளவில் பிரத ெட்ச 

மாகக் கெடுமென்பதும், பழியையும் பாவச்தையுக் தருவதாக௫ய 

செய்சை ஒருவனிடச் அண்டானவள வில் அவன் செல்வங்கெடுமென் 
பம், இருவினைப்பயன்களையம் ௮.பவிக்கும்படி நியமித்த நான் 

மேடிவில் உயிர் உடலைவிட்டு நீங்குமென்பதம் கருத்சாகச் கொள்ச, 

இ௫வாய - இடமடியாகப்பிறந்ச பலவின்படர்க்கைக் குறிப்புவின 
மே.ர.ற; வினைச்தொகைநிலைத்தொடராகிய இறுவாய் என்பது ஒரு 
சொல்லின் தன்மைப்பட்டுப் பகுதியாய் நின்றது; வாயென்பதை 

இடைச்சொலென்பாருமூளர்) இச்சொல் பொய்த்த லென்பதனோடு
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பண்புத்தொகைநிலைொடராகப் புணர்ந்த; மற்றவைகளையும் 
இவ்வாறே கொள்க. இளை - பண்புப்பெயர்; இள - பகுதி, 8- பகு: 

திப்பொருள்வி.க.௫, பகுஇயீத்று அகரக்கேடு கடைக்குறை. தூ க்கு- 
மூ.சனிலைச் சொழித்பெயர். சத்தம் - பன்மைப் பொருட்டாகிய 

அடுக்கு; ௮து காரணவாகுபெயர். (ser) 

மனைக்காக்க மாண்ட மகளி சொருவன் 

வினைக்காச்சஞ் செவ்விப னாகல் ெச்செவ் 2வல் 

சாட்டாக்க ஈல்லளிய் வேக் தென்றல் கேட்டாக்கம் 

கேளி சொரீஇ விடல். 

(௫-ள்.) மாண்ட மகளிர்-௩ற்கண கற்செய்சையுடைய பெண்டி 
ரிருத் தல், மனைக்கு அச்சம் - (கொண்டவனுடைய) மனைக்த உயர் 

வைத் தருவசாகும்) சனம் - கோபமமைர்த, செம் வேல் - (பகைவ 

௬ு.திரத் தில் தோய்ந்த கினால்) செம்நிறமாகிய படைத்தொழிலில் ஒரு 

வன், செய்வியன் ஆதல் - ஒருவன் சேர்ச்சியுடையவனாகுசல், வினை 
க்கு ஆச்சம் - போருக்கு உயர்வைத் சருவதாகும்; இங்வேர்.து - இவ் 

ராசன், ஈல்லன் என்றல் - ஈல்லவனென்று (முடிகளால்) சொல்லப் 
படுதல், சாடு அக்கம்-(அவனாஞம) காட்டுக்த உயர்வை ச்தரு சாகும்) 

கேளிர் - சுற்றச்சாரை, ஒரீஇ விடல் - (ஒருவன்) ரீங்கவிடுதல், கேடு 

ஆக்கம் - (அவனுக்கு வரும்) கேட்டுக்கு உயர்வைத் தரும் (மிச்ச 
சேட்டை விளைச்கும்), ௪-௮. 

(வி-ரை) ஆச்சம் - தரு தல்) ௮ உயர்தலுக்சாயிற்று, பெரி 

யன் நாரி என்பதுபோல நின்ற செங்வியன் செவ்வேல் என்பதனைச் 

செவ்வேல் செல்வியனெனக் கூட்டுக; பொருள் விளங்கும்படி 

ஏழாம் வேற்றுமைத் தொகைநிலைத்தொடசாக வைச்து உழைச்சா 

ஐம், செவ்வேல் செவ்வியன் என்பது இணை௨முஈமைதியாசச் 

சொண்டு எழுலாய்ச் தொசாகிலைத்தொடரென்க, செவ்வியன் - பண்
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டியாகப் பிறந்த குறிப்புவினைமுற்று; செவ்வி-இருத்தம்; ௮௮ 
2 சர்ச்சிக்சாயிற்ற, என்றல் - செயப்பாட்டு வினைத்தொழிற்பெயர்? 
ஒது பர விகுச மூதலியன தொகுச்தலாய் நின்ற. கேடு-மு.தனிலை 
Ribs தொழிற்பெயர். கேளிர்-பண்படியாகப் பிறச்தபெயர்) கேண் 

no oer son UGH, Or என்னும் பல்லோர்படர்ச்சை விகுஇப் 

(ணர்ச்சியில் மை விகுதி செட்டத.ஒரீஇ விடல்: ஒரு-பகுஇ, இஃசாரி 

றய, உகரச்கேடு சந்தி, சாரியை இஈரம் ஈகாரமானறும் அது சொல் 

மிசை நிறைச்ச அளபெழுர்சதும் நீட்டல் விகாசம், விடு - துணிவுப் 

9யாருண்மை லிகுி, அணைத்து மொருபகுதி, ௮ஃ-புடைபெயர்ச்சி 

மிரு.தி, உகரல்கேடி wi 9. (௧௮) 

பற்று ன இர்ப்பில் ணைபன்னா டான இர்ர்ரும் 
Hap om BTR) பொருள இர்க்கு ம் பாரிய [பின் 

பண்ண இர்ப்பின் மன்னவன் Caw Bi GHD பண்ணதுர்ப் 

M1. OB 39 BOD, 

(இ-ள்) பெற்றான் - கொண்ட சணஙன், அஇர்ப்பின் - (இல் 
றத துச்குரிப ஒழுக்கத்தினின்று) கலற்தவாஞபின், பிணை அண் 

ள் - பெண்மானை ஓத்த அவன் மனையாநறம், அஇர்க்கும் - (அவ் 
வாழுச்சச்தினின் ற) சலங்குவாள்) கற்றான் அதிர்ப்பின் - (நூல் 

கோகி) சற்றுணர்ந்த௨ண் (அறிவு) சலங்குமானாயின், பொருள் 

y Sree - (yi gran லுணர்த்தப்பட்ட) பொருள்ஈடரம் கலங்கும்) 

ரிய மண் அதிர்ப்பின் - தன் பெரிய சாட்டிலுள்ளார் (தன் ஆளு 

றசச்குன் அமையாமல்) சலங்குவாசானால், மன்னவன் கோல் அதிர்ச் 

56 - அசசணறைடைய அளுருறையுங் கலங்கும், பண் அதிர்ப்பின் - 

ஈழின் கட்டுமிலை கலங் கமானால், பாடல் அதிர்ந்துவிடும் - பாடுதற் 
'ராழிலும் கலங்கவிடும், எ.று. 

(வி-ரை.) அதிர்ப்பு ஈரக்கமாசலால் சலர்கமெனப் பொருள் 

அைச்சப்பட்டது, பொருள திர்த்தலாவது..கற்றவன் அறிவின் கலச்
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கத்சால் சான் நாற்பொருளை முன்னோ பின்முசணச் கூறல், of 
சன் கொடுமை செய்வாளாபின் அவளுாட்டுச் குடிசள் சலச்சத்தை 

யடைலார்சள்; அடையவே இஉ௨னது ஆளஞுகையைக் சடர்து ஈடப் 
பார்களாதலால் கோலஇர்ப்பதாயிற்ற, அதிர்ப்பின் என்பது காரணப் 

பொருட்டாதலால் இறந்தசாலத்தில் வர்ற; ௮இர்-பகுஇ, ப் - சந்தி, 

ப்-விரித்சல் விசாரம், இன் - வினையெச்சவிகுதஇி, இதவே சாலங் 
காட்டியது, பிணை : மான், புல்வாய், காய், பன்றி இலற்றின் பெண் 
ணுஈகு மரபுபற்றிய பெயராயினும் மாதருடைய சண்களுக்கு மான் 

கண்களையே சொழிலுவமமாகச் கூறுதல் மரபாதலால் இதற்குப் 

பெண்மானெனப் பொருள் கூறப்பட்ட; மாபுபற்றிய பெயரசென் 

பது *வடிவுள வுழைபுல் லாய்காய் ௨சாகமமே பிணையின் வைக்கும்”? 

என்னும் நிசண்டாலும் சாண்க,. பரீரிய-பண்படியாகப் பிறந்த குறிப் 

புப்பெயரெர்சம்) ௮. என்னாம் பெயரெச்ச விகுஇப்புணர்ச௫ியில் 
பருமை என்பது மை யீறுகெட்டு, பாரு ror KE bard, und crew 

இடை உசரம் இகரமாக, யகர உடம்படுமெய் பெற்ற, மண் 

நாட்டுக்குக் கருவியாகுபெயராய், ௮௪ தன்னணிலுள்ளாருக்கு இட 

வாகுபெயராய் நின்றது. மன்ன௮ன்-இடைச்சொலடியாகப் பிறந்த 
பெயர்; மன்-பழுஇி, சோல்-உவமையாருபெயர், அன்னாள் என்ப, 
னீற்றில் எதிரதுதழீஇய தும், பாடல் என்பசனீற்றில் இறந்தது 

தழீஇயதும், பொருள்,கோல் என்பவற்றி னீற்றில் எதிர, தழீஇயத 
ஜனோேடு இறக சததழீஇய எர்ச உம்மையும் தொகுச்சப்பட்டன. பற் 

றிய, மண்ண ர்ப்பின்' எனவும் பாடமுண்டு; பற்றிய -சைக்சொண்ட 

CET YSN LES. (௧௯) 

மானைக்குப்பாழ் வாணுத லின்மைதான் செல்லும் 

இசைக்குப்பாழ் ஈஉட்டோரை யின்மை யிருந்த 

அ௮வைக்குப்பாழ் PSS StI யின்மை தனக்குப்பாம் 

கற்றறி வில்லா வுடம்பு.
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படியாகப் பிரர்த குறிப்புவினைமுற்று; செவ்வி. இருத்தம்; ௮ 

சேர்ச்சிச்காயிக்று, என்றல் - செயப்பாட்டு வினை கதொழிற்பெயர்? 
இத படி விரு மூசலியன தொசுச்தலாய் நின்ற அ. சேடு-முதனிலை 

இமிர்ச தொழிற்பெயர், கேளிர்-பண்படியாகப் பிறச்சபெயர்) கேண் 

மை என்னும் பகுதி, இர் என்னும் பல்லோர்படர்ச்கை விகுஇப் 

புணர்ச்சியில் மை விகுதி கெட்டது.ஓரீ.இ விடல்: ஒரு-பகுஇ, இஃசாரி 

யை, உகரம்கேடு சகட, சாரிபை இஈரம் ஈகாரமானறும் ௮து சொல் 

லிரை நிறைச்ச அளபெழுர்ஈதம் நீட்டல் விகாரம், விரி - இணிவுப் 
பொருண்மை விரு, அத்து மொருபகுதி, அ௮ல்-புடைபெடர்ச்சி 

விருதி, உகரக்கேடி 5). (௧௮) 

. - க a க mye es . 

பெற்று ன Bicn® ய ண்ப்னணு டான னர பல்ப் 
. mr © 8 உ “~ ,% 6 * 4 

கற்ரு னடர்ப்ரிம் பொருள ஏர்ச்கும் பாரிய [பின் 
. கட டட . . . . . ச mye 

மண்ண திர்ப்பின் மன்னவன் சோலதிர்க்கும் பண்ண துப் 
ey oN 8 

பாட. ல.இர ய்] of Bin, 

(இ-ள்) பெற்றான் - சொண்ட சணவஙன், அிர்ப்பின் - (இல் 

லறத்துச்குரிப ஒழுக்கர்நினின்று) சலங்கவாளுபின், பிர அன் 

ஞள் - பெண்மானை ஓத்த அவன் மனையாரநம், அ௫ர்க்கும் - (அவ் 
கொழுச்சச்தினின்று) சலங்குவாள்; கற்றான். அதிர்ப்பின் - (நூல் 

களைக்) சற்றுணர்க்சலண் (அறிவ) சலங்குவானறாபின், பொருள் 
அதிர்க்கும் - (அக்நூலா லுணர்த்தப்பட்ட) பொருள்களும் கலங்கும்) 

பாரிப மண் அதிர்ப்பின் - தன் பெரிய நாட்டிலுள்ளார் (தன் ஆளு 
சைச்குள அமையாமல்) கலங்குவாசானால், மன்னவன் கோல் அதர்க் 

க௦௨- அரசசறடைய அஷருமறையுங் கலங்கும்; பண் அதிர்ப்பின் - 

யாழின் சட்டுமிலை சலங்தமானால், பாடல் அதிர்ந்துவிடும் - பாடுதற் 

றொழிலும் சலங்எவிடும், எ.று. 

(வி-சை.) .அதிர்ப்பு ஈரச்சமாசலால் கலா்கமெனப் பொருள் 

உரைககப்பட்டது. பொரு எதிர்த்தலாவது.கற்றவன் அறிவின் கலச்
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தீசால் சான் நூற்பொருளை முன்னோ பின்முரணச் கூறல், அர 
ஈ கொடுமை செய்வானாபின் அமனாட்டுச் குடிசள் கலச்சத்சை 

யடைார்கள்; அடையவே acre ஆளுகையைச் கடந்து ஈடப் 

பார்களாசலால் சோலஇர்ப்பதாயிற்ற, அதிர்ப்பின் என்பது சாரணப் 

பொருட்டாதலால் இறர்தசாலச்தில் வந்தது; அதஇர்-பகுதி, ப் - சந்தி, 

ப்-விரித்சல் விசாரம், இன் - வினையெச்சவிகுடு, இதவே சாலங் 
காட்டியது, பிணை : மான், புல்வாய், நாய், பன்றி இலற்றின் பெண் 
ணுஈகு மரபுபற்றிய பெயராயினும் மாதருடைய சண்களுக்கு மான் 

கண்களா பே சொழிலுவமமாகக் கூறுதல் மரபாதலால் ஆசற்குப் 

பெண்மானெனப் பொருள் கூறப்பட்ட; மாபு..ற்றிய பெயரென் 
பனு வடிவுள வுழைபுல் வாய்காய் ௨ராகமே பிணையின் மைச்கும்?? 

என்றும் நிசண்டாலும் சாண்ச. பரீரிப.-.பண்படியாசப் பிறந்த குறிப் 

புப்பெயசெர்சம்; ௮ என்னும் பெயரெச்ச விருடிப்புணர்ச்சியில் 
பருமை என்பது மை மீறுகெட்டு, பாரு என ௮ மீண்? பாரி என 

இடை உசரம் இகரமாடு, யகர உடம்படுமெய் பெற்றன. மண் 
நாட்டுக்குச் சருவியாகுபெயராய், ௮. தன்னிலுள்ளாருச்கு இட 

வாகுபெயராய் நின்றது. மன்னவன்-இடைசசொலடியாகப் பி.ற%த 
பெயர்; மன்-பருஇி சோல்-உவமையாகுபெயர், அன்னாள் என்பத 

னீற்றில் எதிரதுதழீஇய ஐம், பாடல் என்பசனீற்றில் இறர்தது 
தழீஇயதம், பொருள்,கோல் என்பவற்றி ஸீற்றில் எதிரதுதழிஇயத 
ஜனோேடு இறக் ததுதழீஇய எச்ச உம்மையும் தொகுச்சப்பட்டன. ₹பந் 

றிய, மண்ணதிர்ப்பின்' எனவும் பாடமுண்டு; பற்றிய-கைசசொண்ட 

எனவுரைச்ச, (௧௧) 

மனைக்குப்பாழ் வாணுத லின்மைதான் செல்லும் 

திசைக்குப்பாழ் ஈட்டோசை யின்மை யிருக்க 
௮வைக்குப்பாழ் மாத் 2காரை யின்மை சனக்குப்பாம் 

சற்றி வீல்லா வுடம்பு,
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(௫-ள்.) மனைக்குப் பாழ் - வீட்டுக்குப் பொலிவின்மையாவ ௪, 

வாணுதல் இன்மை - (கற்ருண ஈற்செய்கையுடைய) மனையாளை 
யுடையதாயிரான ௦; சான் செல்லும் இளசக் தப் பாழ் - (ஒருவன்) 

தான் சென்ற இடத்துக்குப் பொலிவின்மையாவது; ஈட்டோசை 

இன்மை - (தன்னுடன்) கட்புக்கொண்டவரை உடையனாபிராமை; 

இருஈத அவைக்குப் பாழ்-(பலர்) கூடின சபைக்குப் பொலிவின்மை 
யாது, pss star இன்மை-(கல்வியறிவு கேள்விசளால்) முதிர்ந்த 

சை உடையதாயிசாமை; தனக்குப் பாழ் - தனக்குப் பொலிவின்மை 
யாவது, சற்று தறிவு இல்லா உடம்பு - (பல நூல்களையும்) கற்று 

அ.றிசலில்லாத உடம்பினனாயிரு த்தல், எ-று, 

(வி-ரை.) கற்றறிவில்லாமை உடலொடு கூடிய வுயிர்ச்சே ஆத 
லால் அவ்வுயிர்ச்கும் உடம்புக்கும் உளசாகிய ஒற்றுமையைக் கருஇி 

உடலின் மே?2லற்றிச் (கற்றறிவில்லா வுடம்பு” என்றார். வாணுசல்- 

பண்புத்சொகைப்புறத்துப் பிறந்த ௮அன்மொழித்சொசைச் சாரணப் 

பெயர்) விரிஈ்தால் வாளாகிய நூசலையுடையாளென விரியும்; இரண் 
டாம் வேற்றுமைத் தொகைப்புறத்துப் பிறக்ச ௮ன்மொழித்சொகைக் 

சாரணப்பெயருமாம்; பொருள்-ஒளியைப்பெற்ற கெற்றியை யுடை 

யாள் என்பது, இன்மை-குறிப்புச்சொழிற்பெயர்; இது செயப்படு 

பொருள் குன் நதியும், குன்றாதும் வரும்; இங்குச் செயப்படுபொருள் 

குன்றாமல் வநதத); இசற்கு எழுவாய் பாழ். மூத்தோர் - இறந்தகால 

வினையாலணையும் பெயர்; பகுதி முதிரென்பதன் மரூ௨ஆ$ய மூ:- 
விகுதி, ௮-௨ ஆன செய்யுள் வழச்சம். (௨௦) 

மொரய்தைக்கு மொற்றுமை யின்மை யொருவனைப் 

பொய்சிதைக்கும் பொன்போலு மேனியைப் பெய்த 

சலஞ்சதைக்கும் பாலின் சுவையைக் குலஞ்சிதைக்கும் 
கூடார்கட் கூடி. விடின்,
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(இ.ள்.) ஒற்றுமை இன்மை - (தகுர்தகசோடு) ஒருமைப்பா 

ட.ல்லாமை, மொய் சசைச்கும் - சன் வலியை அழிக்கும்) பொய் - 

பொய்பான௮, ஒருவனைப் பொன்போலும் மேணியை- (தன்னைச் 

கூறிய) ஒருவனது பொன்னை ஓச்ரும் (உடலினது) கிறத்தை, 

தைக்கும் - அழிக்கும்; பெய்்ச கலம் - (பாலை) வார்த்த (கெட்ட) 
பாச்திரமான ற, பாலின் சுவையைச் இசைக்கும் - அப்பாலினது மறு 

ரத்தை அழிக்தம்; கூடார்கண் - ஈட்புச்செய்யத்தசாகவரிடத்து, கூடி 

விடின் - ஈட்புச்செய் துவிட்டால், காலம் சதைக்கம்-(அர்கட்பான ௫) 

தீன் குலத்தினது பெருமையை அழிக்கும், ௭-௮. 

(வி-ரை.) ஒருமைப்பாடு தான் ௮வரென்னும் வே௫பாடில் 

லாமை.ஒருமைப்பாடிலராயின், இஃதறிர் து பகைவர் அவனை எளிதில் 

'வெல்௮ராதலால் ஒற்றுமையின்மை மொய்சிசைக்கும்'எனவும்,பொய் 
மறைக்சப்படாதா தலால் பிறராலறியப்பட்டபோது அதற்கு காணும் 

நாணத்தால் கூறினவன்மேனிவாடு (;அவ்வாட்டம் பொய்காரணமாக 

உண்டாவதாதலால் (பொய் மேனியைச் சசைக்கும்"எனவுங் கூறினர். 

ஒ.ற்றுமை-பண்புப்பெயர்) பொருள்:ஒன்றாந்தன்மை; ஒன்று வலிது 

நின்ற ஒற்று-பருதி, மை-பருதிப்பொருள் வி.து.தி; இதனடியாச ஒற் 

இதனான்; ஒற்றி, ஒற்றின, ஒற்று தல் என வினைகள் பிறம்குமாறு 

சாண்க, சண்ணுட் குத்தினான் என்பதுபோலர் கூடார்கட் கூடி 

விடின் என்பது செயப்படுபொருள் இடப் பொருளாய் நின்ற,த. 

பாலின் சுவையை என்பதற்குப் பாலினது இஷிய சுவையை என 

உரைத்தலுமாம். (௨௪) 

பு£ம்செய்யும் பொய்யா விளக்க மிகந்தொருசர்ப் 

பேணாது செய்வது பேதைமை காணாக் 

குருடனாச் செய்வது மம்ம சிருடீர்க்த 
கண்ணராச் செய்வது கற்பு,
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(௫-ன்.) பொய்பா விளக்கம் - பொய் சொல்லாமையாகயெ விள 

க்சம், புசழ் செய்பும் - புகழை உண்டாக்கும்; பேதைமை . யாதும் 

அறியாமை, ஒ.நவர் பேண ௪ - பெரிமாசொருவரை (ச.துணையாக) 

விரும்பாமல், இகந்து-( அறத்நினெல்லை) கடர் ஐ, செய்வது - (Fo 
இனைச்) செய்பவல்லத; மம்மர் - (சல்லாமையால் வரும்) மயக்கம், 

சாணாத - (செல்லும் வழியினியல்பை) அறியாத, குருடன் ஆச 

செய்யது - (ஒருவனைக்) குருடனாகச் செய்யவல்ல.) கற்பு - கல்வி 
யறிவு, இருள் இர்ர்த- மயக்கச்கினின்று நீங்கிய, கண்ணர் ஆக செய் 

வ௫ - கண்களுடையராகச் செய்யவல்லது, எ-று, 

(வி-ரை.) தொழிலும் பண்பினுளடங்குமாதலால் பொய்டா 

விளக்க மென்பதனைப் பண்புத்தொகைஙிலைத்தொடராக£் கொள்ளுத 

லே அன்றிப் பொய்பாத என்பது ஈறுதொகுச்தலாய் நின்ற பெய 

செச்சச தொட சாகவுங் கொள்ளலாம். விளக்சமென்றது பொய்பாமை 

யாகிய செ.பலை ஆதலால் பொய்பாத என்னும் பெயசெச்சம் செயற் 

பெயர் சொண்டதென்க, பொய்பாமையுடையானை அன யாவரும் 
அறிந்து ஈன்குமதிக்சச் செய்தலால் (விளச்கம்” என்றார். விளச் 

சம் - தொழிலடியாகப் பிறச்பெயர்; விளங்கு - பகு௫, ௮ம் - விளை 

முசற் பொருண்மைவிகுதி, மெல்லொற்று வல்லொற்றான.து வலித் 

sa விகாரம், உசரக்கேடு ச$இ; அதனைச் ரொழிற்பெபராசக்கொண்டு 

விளக்கந்தருஞ்சடசை விளக்க மென்றதனால் சாரியமாகுபெபரென 
வும், சொழிலாகுபெயசெனவும் சொள்ளலுமாம், விளச்சமென்ப 

இல் ௮ம் புடைபெபர்ச்ச விகுதி; மற்ற வுறப்புகளே வினைமுகற்பொ 
ருண்மை விகுஇிப்புணர்ச்சிச்சச் சொல்லியதபோலவே சொல்லுக, 
சுற்பு - சாரணவாகுபெயர்) சொழிலாகுபெயமெனினும் ௮, குருட 
னாக, சண்ணரசாக என்பவற்றில் அ௮சரவிகுதஇியும், ௮ பற்றிவந்த 
சாரியையும், சந்தியும் தொகுச்சப்பட்டன., (௨௨) 

மலைப்பினும் வாரணர் தாங்கு மலைப்பினும் 

அ௮ன்னைென் ரோய் குழவி சிலைப்பிலும்
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நட்டார் நடுங்கும் வினா செய்யா ரொட்டார் 
உடனுறையுங் கால மில், 

(இ-ள்.) மலைப்பினும் - (சன்னேிபாசன்) போர் செய்தாலும், 
வாரணம் சகாங்கும்-யானை (அவனைத்) சாங்காகிற் கம்; அூலைப்பிணு ம். 

(சன்னைச் தாய்) அடித்து வரும்ினொலும், குழலி-பிள்ளே, அன்னே 

எண்று ஒூம் - தாயே என்று சொல்லிக்கொண்டு (அவள் பின்னே) 

இூம்; நட்டார் - கட்புச்கொண்டவர், ர லப்பீனும் - (ஒருபொருளைப் 

பற்றிச் தம்மிக்சோபங்கசொண்டு) உரம் ஒுப்பேரனும், நடுங்கும் வினை 

செய்யார்-ஒரு வருக்கு ஒருவர்) நங்குஉற்சே சவா தொழிலைச்செய் 
யார்; ஒட்டாரும் - பகைவரும், உடன் உறையும்-(ஓரூவரை ஒருவர் 

மனத்தால்) பியியாமல் நட்புக்கொள்ளும், காலம் இல் - காலமில்லை, 

or = gy, 

(வி-ரை.) சாங்நமென்ற குறிப்பால் வாணமென்னும் பல 
பொரு ளொருசொல் யானைக்காயிற்று, முன்னுள்ள உம்மைகள் 

மூன்றாம் உயர்வுகிறப்பு) பின்னள்ள உம்மையை ஓட்டாரென்பத 

ஜோடி கூட்செ, இது ஒருபுடை யிறந்தறுதநிறிய எச்சவு॥மை, 

உடன்-நீல்சாமைப் பொருளதாகிய இடைச்சொல், ௮ன்னை என்னும் 
பொதுப்பெயர் விஸியுருபேத்றபோது ஈற்றைகாரங் செட்டு ஏ மிகும் 
௮. குழவி-பண்படியாசப் பிறர்த பெயர்; குழவு - பகு. (பண்புப் 

பெயர்), இ-ஒன்றன்படர்ச்கைவிகு இ, உசரக்9ஃசக) இஃ்வாறன் 

றிக் குழ-பகுஇ, ல்-உடம்பமி மெய்யாகய சந்தி, இ ௮ல் விகுதி 

எனினுமொக்கும். சிலைத்தல்-ஒவித்தல்; நட்டார்-இறக்சசால வினையா 
லணையும் பெயர்; கள்-பகுஇ, ட் - இறந்சகால இடைநிலை, ஆர் - பல் 

லோர் படர்ச்சை விகுதி, ளஎகரம் டகரமான ஐ சச்) ஒட்டார் - எதிர் 

மறை வினையாலணையும்பெயர்; ஒட்டு-பகுதி, ஆ - எதிர்மறைவிகு,&, 

உசரச்கேடு-ச௩இ, அனைத்துமொருபகுதி, ஆர் - பல்லோர் படர்க்கை 

விகுதி, விகுதி ஆகாரச்கேடு முசற்குறைவிகாரம) ஒட்டுதல் - மனம் 

பொருந்துதல், (௨௩)
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தீகைகல நட்டார்க ணந்துஞ் சிறக்க 

Your ware Bart aio விசைமாண்ட 

Cstmad uTEeDD UTOL_W SI (pt mar 
உள்ளானா ஒளளப் பூம், 

(இ-ள்.) ஈகை கலம்-முகமலர்ச்சியினது ஈன்மை, ஈட்டார்சண்- 

ஈட்புக்கொண்டலவர்களுக்குள், நர்தும்-சிறக் கும்; இறர்த அன்ப சுலம்- 
(கற்றறிந்தவர் கூடியதனால்) செந்த சபையினது ஈன்னை, அன்பின் 

விளங்கும் - (அச்கற்றவர்கள் ஒர௫ுவர்பால் ஒருவர் வைத்த) அன்பி 

னாலே விளங்கும்) விரை மாண்ட - விரைந்தோடிதல் மிதக்த, சேர் 

நலம் - தேரினது ஈன்மை; பாகனால் - (5_த்.துர் ழேர்ச்சியுள்ளீ] 

சாரதியினால், பாடு எய் அம் - பெருமையடையும்; ஊர் கலம் - நாட்டி 

னது நன்மை, உள்ளானால் - உடைய அசசனால், உள்ளப்படும்-ஈன்ரு 

ம.இச்சப்படும், எ-று. 

(வி-ரை ) உள்ளானென ஒருமையாம் கூறியதனாலும், காடுட் 

ளவன் அவனே யாதலாலும் அச்சொல்லுச்கு ௮ரசனெனப் பொரு 

ஞூரைக்கப்பட்டத; ௮வன் சண்ணளிசெய்து காப்பானானால் குடிசள் 

பெரு, சாடு சிறச்குமாதலால் சாட்டினது ஈன்மையை மதித்தற்கு 

அவனைக் சருவியாக்இக் கூறினர். உள்ளுரஈற்குச் கருத்தா அறி 
வுடையாரெனச் கொள்க. படிம் - சேற்றப்பொருள்சரும் சொழிற் 

பெயரென்று கொள்ளற்க. உள்ளட்படும் செய்புமென் செயப்பாட்டு 

வினைமுற்று; உள்-பகு இ, ள்-சக்தி, அ-சாரியை, ப்-சக௩ இ), படு-செயப் 

பாட்டுவினைப்பொருண்மை விகுதி, ௮னைச்.அ மொருபகுதி, உம் - 
எ திர்சாலச்செய்யுமென்முற்று விகுதி, உசாச்நேடு-சர்தி. நகை-தொ 

ழிற்பெயர்; ஈ௫ு-பகுகு, 8-புடைபெயர்ச்சிவிகுி, உகரக்கேடு - சந்தி) 
இவ்வாறன்றி முதனிலைத்தொழிற்பெயராகச் கொள்ளலுமாம். விகுதி 
பெறின் ஈகைத்தல், ஈகைப்பு எனப் பெறும்; ௮து மூகமலர்ச்சியை 

யணர்த்தவந்த குறிப்புச்சொல்) ஈசை கலமென்றும் பாடமுண்டு,
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Quraar Soiug Gor 9 wat ei என்பது. விசைமாண்டதேர்-பால் 
வஒழு௨மைகி) முன்னது எழுவாய்த் தொகாநிலைத்தொடர். (௨௪) 

அஞ்சாமை யஞ்சு இ யொன்றிர் ஐனக்கொத்த 
எஞ்சாமை யெஞ்ச லளவெல்லா கேஞ்சறியக் 
கோடாமை கோடி பொருள்பெறிலு நாடா 

நட்டார்கண் விட்ட வி& 

(Q- ar.) அள்சாமை - (பழிபாவங்களை) அஞ்சாதிரு தலை, 

அஞ்சுக - அஞ்சுலாய்; அளவு எல்லாம் - (தேசுச்சோடு கூடி வாழ) 
அளவுசெய்த காளெல்லாம், ஒன்றின் - கூமொயின், தனக்கு ஓத்த - 

வருணத்துச்குத் தருந்த ஒழுக்கங்களினின் று, எஞ்சாமை - ச்ருங் 

சாமை, எஞ்சல்-சுருங்காதே; செஞ்சு அறிய-மனமறிய, சோடாமை. 
(wads 910) ந௫ியாக நிற்றலை, கோடி - கொள்ளுவாய்; பொருள் 
பெறினும் * மிக்சபொருள் பெறுவதா யிருப்பினும், ஈட்டார்சண் - 

(சேறிச்சொண்ட) ஈட்பினரிடச் த, விட்ட வீனை - செய்யவிட்ட 
தொழிலை, காடாதி - ஆராயாமலிரு, எ. று, 

(வி-ரை.) படர்ச்சை ஒருமைப்பெயரா யிருத்சலாலும், R85 
என்றதனாலும் சனச்சென்பதற்கு வருணத்துச்கெனப் பொருள் 

கசொண்டாம். நட்டார்கண் விட்டவினையை நாடினால் இயப்பட்டா 

னென கஈட்புக்கெடும்; கெடவே வினைஎயச் சோரவிடுவர், அஞ்சாமை, 

எஞ்சாமை, கோடாமை-எதிர்மறைச் தொழிற்பெயர்கள்; அஞ்சு - 

பகுதி, -௪ திர்மறைவி 5௫, உகரக்கேடுசந்தி, அனைச் தமொருபகுதி, 

மை - பகுஇப்பொருள்விகு தி, மற்றவைகளுக்கும் இங்வாறே பகுபத 

இலச்சணம் கூறுக, அஞ்சாமை, எஞ்சாமை, கோடாமை, நாடாமை 

என்பவைகளை எதிர்மறை வியங்கோள் af Crap sO ner wy "இலர் 
கொண்டிருக்கின்.றனர்; அந்தப் பக்ஷத்தில் : அஞ்சுவது ஒன்றின் - 
பயப்படவேண்டியசான சங்கடம் சேர்ந்தால், அஞ்சாமை - ( அதற்கு 

3
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மனந்தளர்ந் த) பயப்படாம விருக்கஷேண்டும்; தனச்கு ஒத்தவை 

களில் ரூரையாம விருக்கவேண்டும்; செஞ்சு அறியக் கோடாம 
லிருச்கஷேண்இும். ஈஃ்டார்கண் விட்ட வினைபை காடாம விருச்சக 
வேண்டும என்று பொரு ஞரைச்து;கொள்க, கோூதல் . சோணு 

£0; ௮௪ இங்குப் பகூபாதத் துக்காயிற் ௮. அஞ்சுதி, கோடி என்பன 

ஏவ்லொருமைவினை; கொள் - பகுஇி, இ- ஏவலொருமை எதிர்கால 
விகுதி, ச-எறாத்தப்பேறு, பருதி முதல்நிண்டது நீட்டல்விகாரம், 

தகரம் டகரமானனம், எகாங் செட்டதும் சந்தி, எஞ்சல், ௩டாஇி-ஏவ 

மலாருமை எசிரமறைவ்னை; எஞ்சு - பகுதி, அல் - ஏவ்லொருமை 

எதிமரைவிரு, உகரக?கடுசந்டு, நாடு-பகு இ, ௮-௭ திர்மறைவிகுதி, 
உகரககசேடு சம்கி, அனணைத்துமொருபகுி, த-எமுத்துப்பேறு, இ-ஏவ 

லொருமை எ .இர்கால விகுகி. உம்மை உயர்வுறெப்பு. (௨௫) 

அல்ப்பான் பிறிதுபிசை யாக்கறுவ் குற்றம் 
விலைப்பாலிற் கொண்டுன் மிசைதலும குற்றம் 
சொலற்பால வல்லாக சோல்லறுதலுங் குற்றம் 
கொலைபபாலுல் குற்றமீம யாம். 

(௫-3.) பிற உயிசை - (தன்னின்) வேறாயினவா௫ய பிசாணி 

களை, அலைப்பான் - கொல்றுதர்பொருட்டு, ச்கலும்-வளர்சதலும், 

குற்றம் - சற்றமான காரியமாகும்; ஊன் - மாமிசத்தை, விலைப்பா 

லில் - விலையினது உரிமையினால், கொண்டு-வாங்கி, மிசைதலும் - 
உண்ணுதலும், குற்றம் - குற்றமான காரியமாகும்; சொலல்பால - 

சொல்லுதற்குரிய தன்மையையுடையன, அல்லாத - அல்லாசனவா 
இய சொற்களை, சொல்ல சலும் - சொல்லுசலும், குற்றம்-குற்றமான 

காரியமாகும்; கொலைப்பாலும்-( ஒருயிரைச்) கொல்லுதலாகய சன்மை 

யும், குற்தமே ஆம் - குற்றமான காரியமேயாகும், எ-று. 

(வி-ரை.) “பிறிதுயிமை'? எனவும் பாடமுண்டு, இதற்குத் சன் 

னிற்பிறிசாகெய ஒரு பிராணீயை என்று பொருள்சொள்க, பிறவுயிர்
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என்பத பிறவாகய உயிர் என்றும், பிறிஐ.பிர் என்பத பிறிசாகிய 

உயிர் என்றும் விரிசலின் இவங்விருதொடரும் இருபெயசொட்டுப் 

பண்புத்சொகைகளே. பிற-பலவின் படர்ச்சைப்பெயர்; பிற- பகு) 

௮-விகுதி, பகு தியீற் றகரங்கெட்டது கடைக்குறைவிசாசம். பிறிது- 

ஒன் றன்படர்ச்கைப்பெயர்; பிற - பகுஇ, இப்பருஇியின் ஈற்றாரம் 

செட்டது கடைக் துறைவிசாசம், இ-சாரியை, அ-ஒன் றன்படர் கை 

விகுதி. அலைப்பான் - பான் ஈற்று எதிர்காலவினையெச்சம்; அலை - 

பகு௫), ப்-சந்இி, பான்ஃவிருதி; இஃ த எதிர்சாலவினோயெச்சம் என் 

பதனை, [ஈன்-வினை-இ-௫௬-௨௭௨] (செய்து செய்பு செய்யாச் செப் 

பூச், செய்சதெனச் செயச்செயின் செய்பிப செய்மியர், வான்பான் 

பாக்தின வினையெர்சம் பிற, வைந்சொன் ரூறுமுச் காலமு முறை 

தரும்”? என்பதனா லிக. வினைப்பால்-அறன்தொகை. பாலில்-டில் 

இல் என்னும் ஏழனுருபு ஆல் என்னு மூன்றனுருபின் கரு விப்டொரு 
ளில் வர்தது உம்மைகள் கான்கனுள முதன்மான்றம் எண்ணுப் 

பொருளன. ஈற்றும்மை எண்ணட்பொருளோடு இறக்சஅ தழுவிய 

எச்சப்பொருளது ௮சன் பொருள் உண்ணுசற்காகஃன் றி வேறு 

காரணங்சளினால் ஒருயிரைக் சொல்லுதலும் குற்ரமென்பது. சொல் 

லல் என்பது லகார் தொகருத்தலாய்ச் சொலல் என்னாயிற்று, பால, 

அல்லாத என்பன முறையே பான் மையையுடைய, ௮ல்லாதனவாகிய 

சொற்சள் என்றாதலின் குறிப்புவினையாலணையும் பெயர்கள், பான் 
மை-சன்மை எஏ.சேற்றப்பொருளு. இச்செய்யுள் அடி.மறிமாற்றுப் 
பொருள்கோளு. அடிமறிமாற்றுப் பொருள்கோள் இன்னசென் 

user [கன்.பொ-இ-௫௬-௬௮] !'எற்புழி யெடுச்தடன் கூட்டுறு 

மடியவும், யாப்பி றிடைமுத லாக்கினும் பொருளிசை, மாட்டுயு 

மாறா வடியவு மடிமறி'' என்பதனா லறிக. (௨௬) 

(கோ2னேக்கி வாழும் குடியெல்லாக் தாய்முலைப் 

பானோக்கி வாழும் குழவிகள் வானக்
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அளிசோக்கி வாழு (PHS (pos 

விளிகோக்கி யின்புறாஉ௰் கூற்று, 

(இ-ள்.) குடி எல்லாம் - குடிகளெல்லாம், கோல் நோக்க 

வாழும் - (தம்மசசனது) செங்கோலை நோக்கி வாழாகிற்கும்; குழவி 

கள் (எல்லாம்)-இளம்பிள்மோ களெல்லாம், தாய்-தங்கள் தாமினுடைய, 

முலைப்பால் நோச்இ,. முலைப்பாலைகோக, வாழும்-வாழாகிற்கும்) உல 

கம் (எல்லாம்)-உலகத் துயிர்களெல்லாம், வானச் துளி கோக்ு-மேகத் 

Boag பெயலை கோக்க, வாழும் - வாழாகிற்கும்; கூற்று - யமன், 

உலக விளி கோக்கி - உலகத்துமிர்களினது சாதலை கோக்க, இன்பு 

உறும்-மடிழாநிற்பன், எ-று. 

(வி-ரை.) கோலினாலாகிய காவலைச் கோலென்றதும், வானத் 

துளியினாலாகிய உணவை வானத் அளியென்றதம் கருவியாகுபெயர். 
கோக்கி வாழ்தல் இன்றியமையாமை ஆதலால் குடிகஞக்குக் செய் 

கோவினது காவலும், இளம்பிள்ளைகளுக்குத் சாய் முலைப்பாலும், 
உலகத் துயிர்களுச்கு மழையினாலாகய வுணவும் இன்றியமையாப் 

பொருள்களென்பது சருத்து. உடலோூகூடி வாழ்ந்தகால2து உயிர் 

கள்செய்த ஈல்வினை தீவினைகளை நூநிலைமையாக ஆய்சது தச்சவாறு 

தண்டம் விஇித்தல் சனக்குத் தொழிலாகக்கொண்ட யமனுக்கு உலகத் 

purse ஸிறத்தலிலவாயின் சன் சொழில் செவ்வனடவாதாதலால் 

உலஃ&விளிநோச்ி யின்புறுவானாமினான். குடியெல்லாம்: சொல்லால் 
௮ஃ றிணையாதலால் வாருமென்னும் செய்யுமென் மு.ற்றைச்கொண் 

டத. வான், உலகம்-இடவாகுபெயர்) உலகம் அன்று; உலோகமென் 

பது ௨டமொழியாதலால் ௮து ஆகுபெயசே ஆம். அளி, விளி - முத 

னிலைத்தொழிற்பெயர்கள். அளபெடை இன்னிசையளபெடை, இன் 
னிசை அ௮ளபெடைச்குக் குறினெடிலா யளபெடுப்பது இலக்சண 
மெனின் :சடாஅயினுஞ் சான்றவர் சொல்லார்?! மசொடிலளபு 

இன்னிசை மிறைக்சவர்ததாதலால் அது குற்றமென்ச, இத செய்யு
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ளிசை, சொல்லிசைகிறைக்கவரு$ அளபெடைபோலாது செவிக் 

இனிமையாகய இசைநிழைக்க வருவதென்ச. இன்பு-பண்புட்பெயர்) 

இதில் பு- விகுதி; விகுதிமேல் விகுதியாய் ௮ம் விகுதிபெற்று 
இன்பமெனவும் வரும். (௨௭) 

கற்பக் கழிமட மஃகு மடபஃகப் 
புற்பக்தீர்க் திவ்வுலலன் கோளாுணருங் கோளுணர்ச் 

SSH மான நெறிபடரு மக்கெறி [கான் 

இப்பா லுலக னிசைகிறீஇ யுப்பால் 

உயர்ரக வுலகம் புரம், 

(௫இ-ள்.) கற்ப-(ஒருவன் நூல்களைக்) கற்பதிஞஷல், கழி மடம் - 
மிகுதியாயய பேதைமை, அ௮ஃகும்-குறைமான்; மடம் ௮ஃக - அறி 

யாமை நீங்குவதினால், புற்பம் இர்க்து - புல்லறிவு wD, இவ்வுலகின் 

கோள் - இங்வுலசத்தினது இயல்பினை, உணரும்-அ.றிவான்; கோள் 
உணர்ர்தான்-அல்வியற்சைபை உணர்ந்தகன், த,ச் துவம் அன நெறி- 

உண்மையாூய வழியில், படரும் - செல்லுகான்; அந்நெறி - சென்ற 

அவ்வழியினால், இப்பால் - இம்மையில், உலகின் - உலகத்தில், இசை 

கிறீஇ-புகமை சிலைபெறச்செய்ன, உப்பால்-மறுமையில், உயர்ந்த உல 

கம் - (எல்லாவுலகங்களினும்) உயர்ந்த மு.த்தியுலசத்தில், புகும் - புகு 

வான், எ-று, 

(வி-ரசை.) :புற்கந்தீர்ச்து”எனவும் பாடமுண்டு; புற்கமென்னுஞ் 

சொல்லும் புறந்பமென்பதன்் பொருளே; புற்பம் பண்புப்பெயர்; புல்- 
பகுதி, பம்-பகுதிப்பொருள்விகுதி, லகரம் றகரமான த சந்தி, புற்கம்- 

அப்பண்புப்பெயசே ஆம்; புல்ஃபகுதி, கு - பகுதிப்பொருள் விகுதி, 

லகரம் றகரமானஅ சர்தி, மாட்சிமை என்பதிற்போலப் பகுஇப் 
பொருள் விகுதியாயயெ ௮ம் விகுதிமேல் விகுதி; இச்சொல்லை oa 

மென்பதுடோலச் தொழிற்பெயராசச்கொள்ளின் புல்கு-பகுஇி, ௮ம்-
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புடைபெயர்ச்சிப்பொருள் விகுதி, இவ்விகுதிப் புணர்ச்சியில் லசரம் 

சரமானதும், உகரச்கேடும் சர்தி எனச் கூறல்வேண்டும்; தொழிற் 

பெயசாசச்கொள்ளின் உலக ச்சோடு சம்பந்தப்பமுதலை எனப்பொருள் 

படம்) பொருள்படின் உலசன்கோளுணர்ர்தபின் புற்சம் தீருமே ௮ன் 
ஜிப் புற்கந்திர்ர்த உலசன்சோ ரணர்தலென்பது பொருளன்மை 

யால் தொழிற்பெயசாகச் கொள்ளலாகா தென்க. நிறீறி-இதில் இகர 

விருகி வந்தசென்பது பிசகு; விகுதி புணர்ர்துசெட்டு என்றிருக்க 

வேண்டிய; விகுதியே யன்றிப் பகுதி விகாரப்பட்டு வினையெச்ச 
மாயிற்றென்பது முன்னோர் கொள்கை. உகரச்சுட்டு இங்கு *'உப்பச் 
கங்காண்பர்'? என்பதுபோல, அசரச்சுட்டுக்குரிய சேய்மைப்பொரு 

து, இது காரணமாலையணி; காரணமாலையணியாவத முன்மூன் 

உரைப்பவை பின்பின் உரைப்பவைகளுக்குக் காரணமாகச் கூறுவது, 

குழித் துழி நிற்பது நீர் தன்னைப் பல்லோர் 

பழித்துமி நிற்பது பரவம்--அழித்துச் 
செறிவுழி நிற்பது காமர் தனக்கொன் 

னுறுவுழி நிற்ப தறிவு. 
(இ-ள்.) நீர் - நீரான, குழித்ச உழி - குழிசெய்யப்பட்ட 

இடத்திலே, நிற்ப த-நிழ்கும் இயல்புடையத; பாவம்.பாவமான ௮, 

பல்லோர் - (அறிவுடையோர்) பலராலும், பழித்த உழி - பழிக்கப் 

பட்டவனிடச௮, நிற்பது - நிம்கும் இயல்புடையது; சாமம் - காம 

மானது, அழித்து - (ஒருவன் தல வொழுக்கத்தைச்) கெடுத்த, 

செறிவுழி-(தீய ஒழுக்கத்தில்) சேர்ந்தவனிடத்து, கிற்பது - நிற்கும் 
இயல்புடையது; அறிவு - கல்வியறிலான2, தனக்கு ஒன்று - சற்ற 

தனச்சொரு துன்பம், உறு உழி - வர்சகாலத்் தில், நிற்பது - உதவி 

நிற்கும் இயல்புடையது, எ-று. | 

'(வி-ரை,) குழிச்ச, பழித்த என்னும் இறர்சசாலச் செயப் 

பாட்டு வினைப்பெயசெச்சங்கள் ஈ.றம்,படுவிகுதிமுதலியவும் சொகுக்
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சப்பட்டன. செறிவுழி, உறுவுழி என்பன இறர்சகால் வினையெச்ச 

மாசவை)துப் பொருள் கூறினும் அமையும்) செறி-பகு இ, வ்-உடம் 

படு மெய்யல்லாத மெய்யாகிய சர்இி, உழி - இறச்தகால வினையெச்ச 

விகுதி. உறுவழி என்பதிலும் வகரம் சரி, ஒன்று - எண்ணலளவை 
யாகுபெயர், (௨௧) 

இருவிற் கிறலுடைய தில்லை யொருவற்குக் 

கற்றலின் வாய்த்த பிறவில்லை--எற்றுள்ளும் 

இன்மையி னின்தை தில்லையில் லென்னறா௪ 
வன்மையின் வன்பாட இல். 

(௫-ள்.) ஒருவற்கு - ஒருவனுக்கு, திருவின்-செல்வப்பொருள் 
போல, இதல் உடைய௫ இல்லை - வலியுடையது (பீறி.த) இல்லை; 

கற்றலின் - கல்வியறிவுபோல, வாய்த்த - நீங்காத துணைகள்; பிற 

இல்லை - வேறில்லை; எற்றள்ளும் ** துன்பந்தருவன ஆயெ) எல்லா 
வற்றிலும், இன்டையின் - வறுமைபோல, இன்னாதது இல்லை - 

அன்பர்தரூவது வேறு இல்லை; இல் என்னாத - (அவ்வறியவர்க்கு) 

இல்லை என்று சொல்லாத, வன்மையின் - வல்லமையபோல, வன் 

பாடது இல் - வேறு வல்லமையான து இல்லை, ௪-2. 

(வி-ரை.) இல்லென்னாச வன்மையென்றது ஈகைத்சன் 

மையை; இல்லையில்லென்னாசஈ என்பதை வறியார்மேலேற்றி (எம 
க்கு இப்பொருள்) இல்லையென்று இரவாத என உசைச்தலுமாம். 

(இலதென்னும் வன்மையின் ' எனவும் பாடமுண்டு; பொருள்: இல்லை 
யென்றுசொல்லும் கடுமைபோலச் கருமைவேறு இல்லை என்றவாறு; 

அக்கனமன் றி இல்லையென்று சொல்லும் வலியின்மையினும் வேறு 
வலியின்மை இலசெனவும் உசைச்சலாம். இங்கு வன்மை வஸ்பாட 

சென்னும் இரண்டும் இலதென்னும் என்ற குறிப்பால் வலியில்லா 
மையை உணர்த்தின. 585தனுருபுகள் ஒப்புப்பொருளன; எல்லைப்
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பொருளன ஆகச்சொண்டால் இருவிற்றிறலுடையதில்லை என்பதற் 
குச் செல்வத்தைப் பார்க்கனும் வலியுடையதில்லை என்ச, மற்றவற் 

ஜிற்கும் இவ்வாறே உரைக்க, கற்றல்-சொழிலாகுபெயர்; காரணவாகு 
பெயராகவுங் கொள்ளலாம். வாய்த்த-பலவின் படர்ச்கை இறந்தகால 

வினையாலணையும்பெயர். பிற -இடைச்சொலடியாகப்பிறந் த பலவின் 
படர்ச்சைப்பெயர்; பிற-பகு தி, ௮ - பலவின்படர்ச்கைவிகுஇ, பகு தி 

அசரச்ேடு கடைக்குறை. எற்று-இடைச்சொ லடியாகப்பிறக்த ஒன் 

மன்படர்க்சைச் குறிப்பு வினைப்பெயர்) என்-பகுதி, று ஒன் மன்படர் 

க்கை விகுதி, னகரம் றசரமான சர்தி; என்ன என்னுங் குறிப்புப் 

பெயசெச்சத்திலும் னம் நித்தியமாய் வருசலால் என் என்பதே 

பகுதி, எக£மன்று, உம்மை முற்றும்மை யாதலால் என் என்பது 

வினாப்பொருளைவிட்டு எஞ்சாமைப்பொருள் தர்.த.ஐ; இச்சொல் தொ 

குகியொருமை. இல்லை என்பத குறிப்புவினையாதலால் ௮.து இல் 

என்றானது Ogle gn; சழைக்குறை விசாரமெனக் கூறுவாரு 

முளர். வன்பாடது என்பதில் துஃபகு திப்பொருள் விகுதி, ௮-சாரியை, 
இலம்பாடென்பது போன்ற வன்பாடென்பதற்கு வலியுண்மை என் 

பதுபொருள்) இது மூசனிலை இியிர்த தொழிற்பெயர். 'வன்பாட்டது' 

எனப் பாடங்கூறின் ௮சைச் குறிப்பு வினைப்பெயராகக் கொள்ளல் 
வேண்டும்; வன்மை ருணமன்றே £ அசைச் குணியாகச் கூறுதல் 

குற்றமாமாதலால் கூஈலாகாசென்ச, (௩௦) 

புசைவிக்தகாப் பொங்கழ Canc, Anis 

நகைவிச்காக் தோன்று முவகை--பகசையொருவன் 

முன்னம்வித் தாக முளைக்கும் முளைத்தபின் 
இன்னாவித் தா௫ விடும், 

(இ-ள்.) பொங்கு ௮ழல்- (அடுக்களையில்) எரிஏன்ற Fler gp 

இருப்பு, புகைவித்து ஆகு (புறத்தில்) புசைசாரணமாக, சோன்றும்- 

விளங்கும், உவசை-(உள்ளத்தில்) மடழ்வின து இருப்பு, ௪.றந்த ௩கைய
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(புறத்தில்) மிச்கமுகமலர்ச், வித்.து. அக - காரணமாக, சோன்றும்- 

விளங்கும்; பகை - (உள்ளத்திலுள்ள) பகைமைக்குணம், ஒருவன் 

மூன்னம் - ஒருவனது குறிப்புச்செய்கை, வித்து ஆக - காரணமாக, 

மூளைக்கும் - (புறத்தில்) தோன்றும்; முளைத்த பின் - தோன்றின 
பிற்காலச். ஐ, இன்னா வித்து ஆ௫விடும் - (செய்யப்படும்) துன்பம் 
தருஞ் செய்கைகளுச்கு (௮ப்பகைமை) காரணமாய் முடியும், ௭-.று. 

(வி-ரை.) அழலுக்குப் புகையும், உவகைக்கு ஈகையும், பகை 
க்கு மூன்னமும் காரியங்களாயினும், கண்ணுக்குப் புலப்படாமல் 

நின்ற அழல் முதலியவற்றினிரப்பை ஒருவன் உணர்தற்குப் புசை 
ரூ, சலியன கருவியாயிருத்தலால் ௮வற்றை (வித்து"என்றார். விச்.து- 
காரணச்சை உணர்த் அவதோர் குறிப்புச்2சால். புகை - சொழிலடி. 

யாகப் பிறந்தபெயர்; புத-பகுதி, 89-வினைமுதற்பொருண்மைவிகுதி, 

உசரக்2கடு சர்தி, பகை-தொழிற்பெயர்; பகு-பகுக, 8-புடைபெயர் 

ச்சிப்பொருள் விகுஇ, உக.ரக்2கடு சந்தி; மனம் வே௮பூ$த லென்பது 
பொருள். முன்னம் - தொழிலடியாகமப் பிற்சபெயர்; முன்-பகுஇ, 

(குறி) ன் - சக்தி, ௮ம் - செயப்படுபொருண்மைவிகுஇ; பொருள்: 
குறிக்சப்படுவதென்பத; தொழிலாகு பெயருமாம், மூளைத்சபின்- 

வினையெச்சமாகய ஒருசொல் லவன்ற; தொடர்மொழியாசக்சகொண்டு 

பெயசெச்சத் தொகாகிலைச்தொடரொனச் கூறுக. அக என்பதில் 

குச்சாரியையும், ௮துபற்றிவர்த சாரியை மூ.சலியவும் தொகுச்சப் 
பட்டன, ஆடூவிடு மென்ப தில் விடு துணிவுப்பொருண்மை வகு இ, 

பிணி.பன்னர் பின் னோக்காப் பெண்டி ௬லகற் 
கணியன்ன ரன்புடை மாக்கள--பிணிபயிரின் 
புல்லன்னர் புல்லறிவி ணுடவர் கல்லன்னர் 
வல்லென்ற கெஞ்சத் தவர். 

(@- ar.) பின் சோச்சாத பெண்டிர்-மேல் விளைவை ஆராயாச 

பெண்டிர்கள், பிணி அன்னர் - (கொண்ட கணவருச்கு) கோயை
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ஒப்பாவர்; அன்பு உடைய மாக்கள்-(சம்பர்தநுடையாரிடச்,த) அன்பு 

டைய மணிதர், உலூற்கு - உலகத்.தயிர்களுக்கு, ௮ணி அன்னர் - 

ஆபரணச்தை ஒப்பாவர்; புல் அறிவின் ஆடவர் - சற்றறிவையுடைய 

ஆண்மகீகள், பிணி பயிரின் - (நீரைச்) கட்டுகின்ற பயிரிலுள்ள; 

புல் அன்னர் - புல்லை ஒப்பாவர்; வல் என்ற-இளகுதலில்லாத, கெஞ் 
சத்தவர்-மன முடையார், கல் அன்னர் ஈ கல்லை ஒப்டாவர், எ-று. 

(வி-ரை.) மேல்விளைவை ஆசாயாமையாவத-சொண்.. கணவ 

ருடைய வருவாய்ப் பொருளுக்கு மிகுதியாக உண்டிமுதலியவற்றி 

ற்கச் செலவிட்டுப் பின்பிம் இடுக்கணை உணராமை, பின்-பண்டாகு 

பெயர். நோய் ஒருவனை வேறுகாரியத்திற் செல்லவொட்டாமல் ஈட் 

Beara அதனைப் 'பிணி' என்றது தொழிலாகுபெயர்) வினைமுசற் 
பொருண்மையசாயெ இகரவிகுதி புணர்ர்துகெட்ட தொழிலடியாப் 
பிற*த;பெயசெனினு ் ஓக்கும்: புணர்ர்துகெட்ட இகரவிகு இ கருவிப் 

பொருண்மைய தெனின், இக்கருவியைக்கொண்ட வினைராதல் எப் 

பொருளென வினாவி மறுக்க, அணி என்பதையும் இவ்வாறு கொள்ச,; 
இதில் புணர்ர் தகெட்ட 9-செயப்படுபொருண்மைலிகுதி. பெண்டிர்- 

பண்படியாகப் பிறர்சபெயர்; பெண்டு-பகு இ, இர்-பல்லோர் படர்ச்கை 

விகுசி, உகசச்கேடு சந்தி. பெண்டு - பண்புப்பெயர்; பெண்-பகுஇ, 
அ-பகுஇப்டொருள் விகுதி, சகாம்டகரமான சச் தி, உலகு-இடவாகு 

பெயர்; இது தமிழ்மொழி, உடைய என்னுங் குறிப்புப் பெயரெச் 

சம் ஈறு தொகுத்தலாய் Boros, அன்புடைமாக்களை உலூற்கு 

௮ணியன்னென்ற, மனைவி, புச்திரர் முதலிய சம்பந்த முடையா 
றிடத்து வைத்த அன்பு மூற்றியபின் மற்ற உயிர்சளிடத்து அருள் 

பிறத்தலால் அவ்வுயிர்கள் இவள௭.ரச் இறப்பாகக் சொள்ளுதலை. வல் 
லென்ற என்பது இடைச்சொ லடியாசப்பிறர்த இறர்சசாலப் பெய 
செச்சம், என் என்னும் பகுதிக்குப் பொருள் தானடுத்ச வல் எண் 

னும் பண்பின் பொருளேயாம், :பிணிபேணும் புல்லன்னர்' எனப்
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பாடங் கொள்ளின், நோயை நீச்சாமல் வளர்க்இன்ற விஷப்புல்லை 
ஒப்பாவா” என வுரைச்க, (௩௨) 

அச் தணரி னல்ல பிறப்பில்லை யென்செயினும் 
தாயிற் சிறந்த தமரில்லை யாதும் 

வளமைமயா டொகச்கும் வனப்பில்லை யெண்ணின் 
இளமையோ டொப்பதாஉ மில், 

(இ.-௬்.) அந்தணரின் - பார்ப்பாரைப்போல, ஈல்ல பிறப்பு ஃ 

உயர்க்த பிறப்பினர், இல்லை - இலர்; என் செயினும் - (தனக்கு) 
என்ன தீங்கைச் செய்தாலும், தாயின் - தாயைப்போல, இறர்த தமர் 

இல்லை-ரிறர்த உறவினரிலர்) யாதும்-சிறிதும், வளமையோடு-செல் 

வத்தோடு, ஓக்கும் - ஒப்பாகும், வனப்பு இல்லை - அழகு இலத; 

எண்ணின் - ஆராய்ர்சால், இளமையோடு - (எல்லா இன்பங்களையும் 
அ.நுபவித்தற் குரியதாகிய) இளமைப்பருஏத்தோடு, ஓப்பதும்- சச 

பருவமும், இல் - இலது, எ. று, 

(வி-மை.) ௮ந்சணரினென்ற குறிப்பால் பிறப்புச் தொழிலாகு 

பெயராய் மற்றவரை யுணர்த்திற்று; அந்தணர் - அழகிய தண்மை 

யுடையாசெனவும், ௮ர்சம் ௮ணர்சனப் பதம் பிரிச்சு வேசமூடிவின் 

பொருளை அறிந்து சேர்தலுடையாசெனவும் பொருள்கொள்க) இது 
இடுகுறிமாத்திரத் சால் பார்ப்பார்க்கும், சாரணங் சரு.நியபோறு அக் 

குணமுடைய பிறர்க்கும் ஆதலால் காரண விடுகுறிப்பெயரென்௪, 

என் - வினாப்பெயர். செயினுமென்ற உம்மை உயர்வுசறப்பினோடு 

எதிர்மறைச்சண் வர்த.து, உயர்வுசிறப்பொன்றே கொண்டு, தமர்மே 

லேற்றி எள் செயினும்” என்பதற்கு என்ன ஈன்மை செய்தாலும்” 
எனவும் உரைச்சலாம், அழகில்லாரையும் யாவரும் விரும்பச் செய்ய 

வல்லது செல்வமாதலால் ௮சனோடொக்கும் அழலெதாமித்று, சுகங் 

களை .நுபவிப்பதற்குரியதும், கல்வி மு.சலியவற்ளறப் பெறுதற்
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கும், உடல்வலி உடமைச்கும் உரியதுமாதலால் இளமையோடொ 
தச பருவ மிலதாயிற்று. தூருபிரண்டும் ஒப்புப்பொருளன. ஒப்ப.து- 
எதிர்கால வினையாலணையும் பெயர்) பகுஇ - ஓ உம்மை இறந்தது 
சீழீ இய எச்சவும்மை. யாது மென்பது உம்மை முற்றும்மையாதலால் 

யாவென்னும் வினா றுமையை யுணர்த்தியது. வளமை என்னும் 

பண்புப்பெயயினிடையே அ௮சரம் சாரியை. (௩௩) 

இரும்பி னிரும்பிடை போழ்ப பெருஞ்ெப்பின் 
நீருண்டார் நீரான்வாய் பூசுப-- 2 தமின் 
அரிய வரியவற்றாற் கொள்ப பெரிய 

பெரியரா னெய்தப் படும், 

(@- ah.) இரும்பு - இரும்பினை, இரும் 1ன் - இரும்பாற் 
செய்த கருவியால், இடை போழ்ப - (கொல்லர்) ஈடுலில் அண்டிப் 

ut; பெரு சிறப்பின் - மிக்க இறப்பினையுடைய, நீர் - சோற்றோடு 

கூடிய நீரை, உண்டார் - உண்டவர், நீரால் - நீரினாலே, லாய் பூசுபு 

உண்டவாபினைச் கழுவுவர்; சேரின் - அராயுமிடச்து, அரிய - (பிற 
சால் அடைதற்கு) அரியபொருள்களை, அரியவற்றால் - அருமை 

யாதிய மு.பற்ெளால், கொள்ப- (அறிவுடையோர்) செய் த கொள்வர்; 
பெரிய - பெரும்பேறுகள், பெரியரால் எய்தப்படும் - பேரறிவுடை 

யோரால் அடையப்படும், எ.று. 

(வி-ரை.) நீர் மிகுதியும், சோறு சிறி தமாதலால் மிகு இபற்றி 

(நீர்! என்றார் அக்ரீரைப் பெற்ற காலத்தி னருமைசோச்சப் (பெருஞ் 
இறெப்பினீர் என்றார். வெற நீருண்டார் நீரால் வாய் கழுவாராதலால் 

(சாற்றோடு கூடிய நீர்” என்றாம். வாய்பூசுப-இடக்கரடக்சல். முதலி 
ள்ள இரும்பு - கருவியாகுபெயர்) அரிய, பெரிய பண்படியாகப் 
பிறக்ச பலவின் படர்ச்கைப்பெயர்; இரும்பினென்னும் 8ர்தனுரு 
பும், சீசான் அறியவற்றான் என்னும் மூன்றனுருபுகளும் கருவிப் 

பொருளன. பெரியரானென்பது கருத்தாப்பொருஎது; (௩௪)
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மறக்களி மன்னாமுற் ஜோேன்றுஞ் சிற்த 

அறக்களி யல்லாதார்க் சயுமுற் Sapa mp 
வியக்களி நல்கூர்ந்தார் மேற்றாங் கயக்களி 

ஊழிற் பிளிற்றி விடும், 

(இ-ள்.) மறக்களி - (வீரர்களுக்கு) வீரச்தால் வரும் களிப்பு, 
மன்னர்முன் - (தம்மையுடைய) அசசர்ச்குழுன்னே, தோன் றும்- 

உண்டாம்; சிறந்த அறச்களி - (ஒருவன் மனத்தில்) மிச்ச அறத்தால் 

வருங் களிப்பு, அல்லாசார்க்கு - (மாறு ஈய) வலியில்லாதவர்ச்த, ஈயு 
மூன் - ஈயுமிடத்து, சோன்றும் - உண்டாம்) வியச்களி - பொரு 
ளுடையானுக்கு) எவுதலால்வருங்களிப்பு, ஈல்கூர்ர்சார் மேர்ற ஆம்- 

(அவ் வேவுதல்) வறியாரிடச்தசானால் தோன்றும்; கயச்களி-€ழ்மைக் 
குணத்தால் வருங்களிப்பு, portly = ( அக்குணமுடையோன் வாழும்) 

ஊரில், பிளிற்மிவி?ம்-( இரையும்) பலரும் அறியத்தோன்றும்,௪-.ற. 

(வி-ரை,) இங்கு அறமென்றது அறச்செய்கை பலவற்றுள் 
ளும் திறர்த ஈசையை, உயர் தோரையும், 'ஓப்போரையும் ஒருவன் 

ஒன்றுசெய்ய எவான்; ஏவின் ௮வ்2௮வல் பயனைத்தராமல் ௮அவமதி 

ப்பைத்தருமாதலால் 'ஏவற்களிப்பு நல்கூர்ந்தார் மேம்று”என்றார். சீழ் 
மைச்குணத்தால் வருங்களிப்பு ஊரில் பலருமறியர் சோன்றுதலா 

வது-டூழ்மகன் சிறு காரியச்தை*செய்து அசனைப் பெருங்காரியமா 

சச்கரு இப் பலரிடதச்துஞ்சென்று சொல்லி மூழ்சல், ஏவலென்ஞும் 

பொருள்படநின் ற வியம் மூசனிலைபெறாத தொழிற்பெயர், வியக் 
களி ஈல்கூர்ச்தார் மேற்ென்பதற்கு: வியக்களி - (யாதேனு மொரு 

பொருளைப் பெற்றால் அசைச்சண்டு)அ திசயிக்குக் களிப்பு, ஈல்கூர்ச் 
தார் மேற்று - வறியாரிடத்துத் தோன்றும், எனவும் உசைக்சலாம்$ 

அவ்வாறுரைக்கன் விய என்னும் உரியாகய மூதனிலைச் சணிவினை 

பெயசெச்சப் பொருளில் வந்ததென்க. களி - முதனிலைத் தொழிற் 

இபயர், ஈயுமுன்-இறந்தகால வினையெச்சம்) ஈ - பகுதி, ய். சந்தி)
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உம் - சாரியை, இசன் மகரச்சேடு சந்தி, மூன்-இறர்தசால வினையெ 

ச்சலிகுதி, நல்கூர்ர்சார் மேற்றாம்-எழாம்வேற்றுமைத் தொகாநிலைத் 

சொடர்) மேல் - ஏழாம்வே்றுமை உருபு; அசற்குத் து - பகுதிப் 
பொருள்விகுஇி, லகரமுந் சகரமும் றசரமானஅ FB). €ழ்மக்களைக் 

கயவரென்னும் வழக்கு கோக்கி அவரது குணமும் சயவு எனப்பட் 

ட... பிளிற்றிவிடல் - பேரொலி செய்துவிடல; அது இங்குப் 

பலரறியச் செய்சலுர்சாயிற்ற; இங்வாறு வருதல் முகிலின் விம்மி 

முழங்க எங்கணும்”, “'புன்சணீர் பூசறரும்”” என்பவற்றுள்ளுங் 

சாண்ச, (௩௫) 

மையாநற் நளிர்க்க பலர்க்கண்கண் மாலிருள் திற கு 

நெய்யாற் poli க்ஞு நிமிரசுடர் பெய்யல் 

CPP WES தளிர்க்குங் குருகிலை நட்டார் 

வழங்கக் தளிர்க்குமா மேல், 

(இ-ள்.) மலர் கண்கள் - (லோற்பலத்தின்) மலர்போலுங் 
கண்கள், மையால் தளிர்க்கும் - மையினால் ஈன்கு விளங்கும்; மால் 

இருள் - பேரிருளில், நிமிர் சுடர் - ஒளி மிகுன்ற விளக்கம், செய் 
யால் தளிர்க்கும் - கெய்.பினால் ஈன்ரா விளங்கம்; குரு-குருக்கத்தி, 
பெய்பல் மூழங்க-(மேகம்) பெய்தலுச்கு முழங்கினொல், இலை சளிர்ச் 

கும் - இலைகள் சளிர்க்கு.௦; மேல் - மேன்மைக்குணமுடையோர், 
நட்டார் வழங்க - உறவாயினார்க்கு வழங்கும்பொருட்டு, தளிர்க்கும் - 
பொருள் இறப்பர், எ-று. 

(வி-ரை.) பிதர்க்கு உதவுதற்பொருட்டன்றி உண்ணுசற்கும், 

மைத்திருப்பதற்கும் பொருள்தேடுங் ழோய குணச் இனர்போலன் நி 
மேலாய குணச்தினர் நட்டார் psu Nore குதவுதற்பொருட்டே 
பொருள் மிகுதியாகத் தேவரென்பஅு, மாலிரு ளென்பதனைப் 

பண்புத்சொகைநிலைச்தொடராசச் கொள்ளுதலே அன்றி வினைச்
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சொகைநிலைச்தொடராகவங் கொள்ளலாம்; பொருள் 2? மாவரும் 

மயங்குகின்ற இருள் என்பது. மேல்-பண்பாசுபெயர். றம் - அசை 

நிலை. மூழல்க என்பது காரணப்பொருட்டாசலால் இறக்சசாலச்சில் 

வந்த செபவென் வினையெச்சம்; வழங்க என்பது காரியப்பொருட் 
Lis எதிர்சாலத்தில் லந்த ஆவ்வினையெச்சம். (௩௬) 

றகையினி௫ கட்டார் நடுவட் பொருளின் 

தொகையினிது நாட்டு வழங்சின் வகையுடைப் 

பெண்ணினிது பேணி வழிபடி.ற் பண்ணினிது 

பாட ுணாவா ரகத்து, 

(இ-ன்.) ஈ௩கை- முகமலர்ச்சி, ஈட்டார் ஈடுபண் - ஈட்பாபினார்க் 
குள், இனிது - (வர்க) இன்பந் தரவராகும்; பொருளின் தொ 

கை - பொருளின் இரள், தொட்டு - (வெறப்பில்லாமல்) எடுத்த, 

வழங்கின் - (உடையோரால் அறத்தின்பொருட்டுச்) கொடுக்கப்பட் 

டால், இனித - இன்பர்தருவதாகும்; வகை உடை - (ருணத்தன்) 

வகையையுடைய, பெண் - பெண்ணினது தன்மை, பேணி - (௪ண 

வனை உண்டி முதலியவற்றால்) சாக்த, வழிபடின்- (அவனைத் செய்வ 
மாகச் கருதி) வழிபாசெய்சால், இனி - (யாவர்க்கும்) இன்பர் 

திருவ; பண் - பாலையாழ் முதலியலை, பாடல் உணர்வாசசத்து - 

பாடுதற்றொழிலை அறிபவரிடத்து, இனிது - இன்பந்தருவன 

ஆகும், எ.று, 

(வி-ரை.) இனித-பண்படியாகப் பிறந்த குறிப்புவினைமூற்று 

இதில் பகுதி இனிமை; இன்பெனச் கொள்ளின் புல் விகுதிகெட்டு, 

மெலிது, வெளிது என்பனடோல இகரச்சாரியை பெற்றசெனினும் 
பொருந்த. ஈசை என்பதுபோலச் தொசைதொழிற்பெயர்; தொகு 

பகுதி, 8- புடைபெயர்ச்சிப் பொருள்விகுதி, உகரக்சேடு சந்தி, 

சொட்டு-இறர்சசால வினையெச்சம், தொு-பகுதி, ௨ வினையெச்ச
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விகுதி, முற்றியலுகரமாசலால் பகுதி ஒற்றிரட்டியது விரிச்சல் 

விசாரம், உகரச்சகேடு சர்சி, குணவகை-அச்சம், மடம், நாணம், பயிர் 

ப்பு என நான்கு. பெண்-பொருளாகுபெயர், பண்-சா தியொருமை () 

கரப்பவர்க்குச் செல்சார் கவிழ்தலெஞ் ஞான்றும் 

இரப்பவர்க் குச் செல்சாரொன் றீவார் பாப்பமைந்த 

தானைக்குச் செல்சார் தறுகண்மை யூனுண்டல் 

செய்யாமை செல்சா ருயிர்க்கு. 

(இ-ள்.) எஞ்ஞான்றும் - எர்நாளிலும், சரப்பவர்ச்கு-ஒன்றும் 
ஈயாமல்) ஓளித்தவைக்கு மியல்புடையார்ச்கு, செல் சார் - செல்லு 

த.ற்குரிய பற்றுக்கோடு, கவிழ்தல் - (அரைச் சண்டவளவில்) முகங் 

கவிழ்தலாம்; இரப்பவர்ககு-யாசிக்கு மியல்புடையார்க்கு, செல்சார் - 

செல்லுதர்குரிய பற்றுக்சோடு, ஒன்று ஈவார் - (௮வர் மேண்டி௰ 

தாகிய) ஒரு பொருளைச் சொடுக்கு மியல்புடையார்; பரப்பு ௮௦ 

ந் த - (போரில்) சோம்பலின்மையுள்ள, தானைக்குச் செல் சார் - 

சேனைக்குச் செல்லுதற்குரிய பற்றுக்கோடு, தறுகண்மை - (போர் 
முகத்தில்) இரச்சமின்மை; உயிர்க்குச் செல் சார்-(ஒருவன,ஐ) உயிர்க் 

குச் செல்லுதற்குரிய பற்றுக்கோடு, ஊன் உண்டல் செய்.பாமை - 

(மற்ற வுயிர்களினத) தசையை உண்ணாமை, எ-று. 

(வி-ரை.) காப்பவர், இரப்பவர், ஈவார் இவ்வினையாலணையும் 

பெயர்களில் பகர வகரங்கள் இயல்பினை யுணர்த்தின, எதீர்காலங் 
காட்டுவன ஆகக்சொண்டு, இயல்பினால் நிகழ்காலம் எஇர்காலமாக 

வந்த சாலவழுவமைதி எனினும் ஓக்கும், [ஈன்-பொது-ர-௩௩] 

சார்-மு.தனிலைத்தொழிற்பெயர்; சார்தற்குத் தஅணையாகய கோலினை 
உணர் த்தலால் தொழிலாகுபெயர்; இது இலக்கணையாகத் துணையா 
யமைந்த பொருனை யுணர்த்திற்று, சாென்னும் மு,சனிலையோ€ 

செயப்படு பொருண்மையாசய 8 விகுதி புணர்ந்துசெட்ட தொழி
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லடி.யாகப் பிறந்த பெயரெனினும் ஓச்கும், சரப்பவர்க்கும், இரப்ப 
வர்க்கும் செல்லுவனவாவன - கரத்தலும், இரச்தலுமாம்; தானைக் 

குச் செல்லுவதாவது-வெற்றி; உயிர்ச்குச் செல்லு௨தா௨.த-மறுமைக் 

குரிய அறம். செல்சாரென்பதில் செல்லென்பது வினைத்தொகைக் 

குறிப்பாயினும் புணர்ச்சியிலக்கணம் வினை த்சொகைநிலை*தொட 

சென்று கூறுச. (௩௮) 

கண்டதே செப்பவாங் கம்மிய ருண்டெனக் 

கேட்டதே செய்ப புலனாள்வார் வேட்ட 

இனிய வே செய்ப வமைர்தார் முனியாதார் 

மூன்னியவே செய்யக் திரு. 

(இ-௬்.) சம்மியர் - கம்மாளர், கண்டதே - (சாம்) சண்ட 

பொருள்போல் தனையே, செய்ப-செய்யவல்லார்; புலன் ஆஅள்வார்- 

௮.றிவினை யாளுதலுடையார், உண்டு என - (பெரும்பயன்) உள்ள 

சென்ற, கேட்டதே - (ஆரியர்பால்) கேட்ட அறத்தையே, செய்ப- 

செய்யவல்லார்) அமைந்தார்-(ஈற்குணங்சளால்] நிறைச்சவர், வேட்ட- 

(தாம்) விரும்பினவற்றுள், இணியவே-(பிதர்க்ர) இணிஎமயாயின 

வற்றையே, செய்ப - செய்.பவல்லார்; இரு - இருமகள், முணியாதார்- 

(தம்மின் எளியாரிடத்.நம்) கோபஞ் செய்யாதவர், முன்னியவே - 

கருதினவற்றையே, செய்யும் - செய்வள், எ-று, 

(வி-மை.) கேட்டதே என்பதைப் பாடங்கேட்ட பொருளையே 

எனப் பொருள் கொள்ளின் அது இடைமாளணாக்சரது தொழிலாத 
லால் புலனாள்வார்ச்சு இயையாமை காண்க, தேற்றேசகாரத்தால் இக் 

நால்வரும் சண்டஅ முதலிய சான்இற்கும் மாறாுவன வற்றைச் செய்.பா 

ரன்ச. சண்ட, கேட்ட, முன்னிய, வேட்ட இர்கான்கு சொதீக 

ஞம் வினைமுதல் வினையைச் செயப்படுபொருளின்மே லேந்றிக் 

“உறும் வினையாலணையும் பெயர்கள், இங்கனங் கொள்ளாமல் 

- 4
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செயப்பாட்டு வினைப்பொருண்மைப் படு விகுஇ புணா்ந் தகட்டு 

நின்ற வினையாலணையும் பெயர்களெனினும் ஓக்கும். வேட்ட என்ப 
தற்குச் செயப்பாட்டு வினைப்பெயர் வேட்கப்பட்டன என்பது, இரு 

மூன்னியவே செய்யுமென்றது கோபமில்லாதார்க்கு அறக்கடவுள் 

அவர்கள் நினைத்த நற்கருமங்களையே இடையூறின்றி மூடிச்குமென் 

ப.து. இல்வேகாரத்தை பிரிநிலையாக வைத்து அவற்றிற்கு மாரூக 
இடையூறுகள் செய்யாதெனவுங் கொள்ச, (௩௧) 

இருவுந் தஇணைவகையா ஸில்லா பெருவலிக் 
கூற்றமு ங் கூறுவ செய்.துண்ணா--தாற்ற 

மறைக்க மறையாதாங் காம முறையும் 

இறைவகையா னின்று விடும். 

(இ-ள்.) தஇருவும்-செல்வங்கரம், இணை வசையால்-குடியின 2 

வகைகளில், நில்லா - (தக்சபடி) நிலைபெறா; பெரு வவி- மிச்ச வலி. 

யையுடைய, கூற்றமும் - யமனும், கூறுவ - (தன்னால் உண்ணப்படு 
பவனால்) சொல்லப்பவெனவற்றை, செய்து உண்ணாது - செய்து 

( பின் அவளுயிசைச்) கொள்ளான்; காமம்-காமமும், ஆற்ற மறைச்ச 
உம் - மிகுதியாக உறைச்கவும், மறையாத. மறைபடாது; மூறையும்- 

செங்கோலும், இறை லகையால்-௮7சன து செய்சைவகையால், நின் 

விடும் - நிலைத் தவிடும், எ-று. 

(வி-ரை.) குடிவகை - உயர்ச்தகுடி, இழிர்தகுடி. என்பன, ௮வ் 
வகைகளில் செல்வங்கள் நில்லா என்றது உயர்ந்த குடி.ப்பிறப்பினர் 

செல்லமுடையார்களாயும், இழிந்த குடிப்பிறப்பினர் செல்வமில 
சாயும், இம்முறைமா றிய மிருத்தஷே ஆசலால்' (தரு இணைவசையா 

ஸில்லா" என்றார். திணைவகையா 'லென்பது உருபுமயச்கம் [சன்- 

'பெய-௫-௬௦1. பொன் மண் என்பனபற்றிச் செல்வப்பொருள் பல 

வாயின. காமமென்பச னீற்றில் உம்மை தொகுத்தலாயித் ௮. உம்மை
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களூச்குப் பொருள் கள்வமென்பார்க்கு மென்னும் செய்யுளுரையி 
லுரைச்தாற்போல உரைத்துச்கொள்க, அம்முச்சாரியை பெற்ற 
கூற்றம் சொல்லால் ௮ஃறிணையாதலால் உண்ணாசென்னும் ௮2. இணை 
வினை கொண்டது. உண்ணாதென்பது இலக்கணை. செய்தென்லும் 

இறரதகால வினையெச்சம் உண்ணாதென்னும் எதிர்மறை வினையின் 
மே தனிலையோடு முடிர்தத. கூற்று தன்னால் உ௨ண்ணப்பபெவனால் 

சொல்லப்படுவனவற்றைச் செய்தலால். த-இன்னும் லொள் கழித்து 
லா, உயிரைத் அன்பப்படுத்தாது கொள் என்பன முதலியவற்றைச் 
செய்தல், ௮ரகனஅு செய்கைவசை - தன் ஆளுகையின் சழேமைந்த 

குடிகளைப் பகைவர் வருத்தாமற் காத்தல், அவர்பாத் குறந்றமுண்டா 

யின் தண்டித்தல், இன்சொல் சொல்லுதல், தளர்ர்தகாலத்தில் 
ேண்வெனவற்றை உபகரித்தலுமாயெ தழுவுதல் முதலாயின.(௪௦) 

பிறக்குங்காற் பேரெனவும் பேசா இறக்குங்கால் 

நில்லெனவு நில்லா துயிசெனைதது ஈல்லாள் 

உடன்படிற் முன பெருகும் செடும்பொழுதில் 

கண்டனவுங் காணாக் கெடும். 

(இ-ள். உயிர் - உயிரானது, மிறக்கும்சால்-பிறக்குங் காலத் 
லி, பேர் - இவ்வுடலை விட்டு நீங்கு, எனவும் - என்று வேண்டிக் 
கொள்ளவும், (எனைத்தும்) யேராது-எவ்வளவாயினும் நீங்காது; இறக் 

குங்கால் - இறக்சன்றகாலத்.தில், நில் எனவும் - நீங்காதை என்று 
'வேண்டிக்கொள்ளவும், எனைத்தும் நில்லாது - எவ்வளவாயினும் டங் 
சா.இிரா.த; ஈல்லாள் - இருமகள், உடன்படின் - உடன்பட்டுச் சேர்ச் 

தால், தானே பெருகும் - (செல்வம்) தானேளரும்; கெடும்பொழு 
இல் - ( அத்திருமகள்) நீங்குங்காலத்தல், கண்டனவும்- காணப்பட்ட 
'பொருள்சளும், காணா - காணப்படாதன ஆ) கெடும் - அழியும், 

ஸூ,
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(வி-ரை.) பேரா, நில்லா எனவும், உயிரனைத.தும் எனவும் 

பாடமூண்டு, அ௮ப்பாடத்தில் பேர், நில் என்பன பன்மையி லொருமை 

வந்த பால்வழுவமை தி என்சு, எனவும், சண்டனவுமென்ற உம்மை 

கள் மூன்றும் உயர்வசிறப்பு. எனைத்துமென்ற உம்மை முற்றுப் 

பொருளோடு இழிவுரறப்புப் பொருளது. அனைச்.துமென்ற உம்மை 

முற்றும்மை; இவற்றுக்குப் பகுதி முறையே எத்தனை அத்தனை என் 

பலற்றின்மரு௨ ஆகிய எனை, அனை என்பன, ஏகாரம் தேற்றம். 

காணாதென்பது ஈறு தொகுத்தலாயிற்று. கண்டன என்றது உள்ள 

பொருள்களை, காணா கெடுமமென்று பாடமாயின் வினைமுற் றெச்ச 

மெனக் கொள்க, ஈல்லாள் - பெண்ணின் சாதிப்பெயர். பின் இரண் 

டடியையும் மனையாள்மேலேற்றிக் கூறினும் பொருந்தும். மனை 

யாள் (இல்லறத்தை கடத்தச் கணவனோ) உடன்பட்டால் செல்வர் 

தானே பெருகும், அவ்லொழுக்கங் செடுங்காலத்தில் காணப்பட்ட 
பொருள்களும் காணப்படாதன அச் கெடும் என உரைத்துச் 

கொள்க. (௪௪) 

பேராறின் வாடும் பொருரர்சீர் இழ்வீழ்ர்த 
வோறின் வாடு மாமெல்லா நீர்பாய் 

மடையறி னீணெய்தல் வாடும் படையறின் 
மன்னர்சீர் வாடி விடும், 

(இ-ள்.) பொருகர்-போர் செய்யவல்ல வீரர்கள ௪, சீர்-வீரதி 

இன் இறப்பு, போர் அறின் - போர் இலதானால், வாடும் - வருந்தும்? 

மரம் எல்லாம் - மரங்களெல்லாம், €ழ் வீழ்ந்த - €ழேபாய்ந்த, வேர் 

அறின் - வேரறுந்தால், வாடும் - உலரும்) நீள் செய்தல்-(நீரினளவு) 

வளர்கின்ற செய்தற்கொடி, நீர் பாய் - (வருவாயின் வழியே) நீர் பாய் 
இன்ற, மடை அ௮றின்-குளம் நீர்வ.ற்றினால், வாடும்-உலரும்; மன்னர் 

சர் - ரசரது செல்வம், படை ௮.றின் - சேனையிலதானால், வாடி 

விடும் - நீங்கபெயோம்; எ-று,
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(வி-ரை,) போர்-முதனிலை பெருச தொழிற்பெயர்; மூதனிலை 
ரிந்த தொழிற்பெயராயின், விடு வீடு, கூடு கூட்டு, சொள் கோள் 

என்பனபோல பொரு போரு என ஈற்றெழுக்துக் கெடாமல் வரல் 

வேண்டுமன்றே! அங்ஙனம் வராமையால் காது, பொருகர் ஆண் 

BOE Stor” என்பதிற்போல ௩௧7 நிகழ்கால இடைகிலை யல்லா 

மையால், உழுகர் என்பதுபோலத் தொழிலடியாகப் பிறக்தபெயரர 

ன்று கொள்க, காரண இடுகுறிப்பெயராயெ மடை இங்குக் குளத்துச் 
காயிற்று; மடை தொழிலடியாகப் பிறந்தபெயர்; மட-பகு தி, 9-வினை 

மூதற்பொருண்மை விருதி, உகரக்கேடு சச்தி; பொருள்.ரீரைச் தன் 

னில் அடச் வ 2தன்ப து.வாடிவீடும்-செய்யுமென்ுந்று;வாடு-பகுதி 

இ-சாரிபை, விடு- துணிவுப்பொருண்மை விகுதி, உகரக்கேடு சர் இ, 

அனைத்துமொருபருதி, உம்-௭ இர்காலச் செய்யுமென் முற்று விகு இ, 

உகரச்கேடு சச்தி; இது பெயசெச்சமே வினைமுற்றானது. (௪௨) 

ஏீதிலா சென்பா சியைபிலார் யார்யார்க்கும் 

காதலா சென்பார் த௲சவுடையார் மேதக்க 

தந்தை யுபாத்தி யெனப்படுவான் முயென்ப 

- முந்துதாஞ் செய்த வினை, 

(இ-ள்.) யார் யார்க்கும்-எல்லாருக்கும், ஏ திலார் என்பார்-,தயலா 

ெனப்படுவார், இயைபு இலார் - நட்பின்தன்மை Sader gaits (wai 

யார்க்கும்) காதலார்-எல்லாருக்கும் அன்புள்ளார், என்பார்-எனப்படு 

வார், தகவ உடையார் - நடுவுகிலைமையுடையார்; மேதக்ச - மேன்மை 

யுள்ள, (யார்யார்க்கும்) தந்தை எனப்படுவான்-(கற்றவர்) எல்லார்க் 

கும் பிதா என்ற சொல்லப்படுவான், உபாத்தி - நூல்களைச் கற்பித்த 

வன்; (யார்யார்க்கும்) தாய் என்பஈபிறர்த எல்லார்க்கும் தாயென் நு
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சொல்லப்படுவன, முந்து - முற்பிறப்பில், தாம் செய்ச வினை - தாம். 

செய்த நல்வினைகள், எ-று, 

(வி-ரை.) சட்பின் தன்மை யில்லாரோடு ஈட்புச்சொள்வா நில் 

லாமையால் அவசை *ஏதிலார்'என்மும், ஈடுவுிலைமையடையார் யாவ 

ரையும் ஒப்பச்காணுதலால் அவரைக் 'காசலார்' என்றும், உபாத்தியா 

யன் நூல்களைச் சற்பித்தலால் அறநெறியை யுணர்வித்சவனாகுதலால் 

அவனைத் ‘sheng என்றும், முன்னை ஈல்வினைசள் இம்மையில் இன் 

பங்களை வேண்டியபடி ஊட்டுதலால் அவற்றைத் :தாய்'என் றுங் கூறி 
ent. a Gani: ஏ.இல் - பகுதி, ஆர் - பல்லோர் படர்க்கைவிகு இ. இப் 

பகுதி, ஏ.து இல் என்னுர் தொடர்மொழி. பொருள் : நட்பு, பகை: 

என்னும் இசண்டில் ஒன்றுமில்லாரென்பது. அடுக்குப் பன்மைப் 

பொருளது. யார் - யாவரென்னும் வினாப்பெயரின் மரூ௨. தகவு - 
தொழிற்பெயர்; தகு-பகு.தி, ௮-சாரியை, ஒ-புடைபெயர்ச்? வீகு தி, 

உசச்சேடு சந்தி, இப்பகுதியடியாக ஈடுவுகிலைமை யடையார்க்குத் 

தக்காசெனப் பெயர் வழங்கும். மேதச்க-இறந்தசாலப் பெயசெச்சம்) 

மேன்மை தகு என்பதன் மரஉவாசய மேதகு-பகுதி, ௮-பெயரெச்ச 

விகுதி, பகுதி ஒற்று இரட்டியது விரித்தல் விசாரம், ௮.துவே காலங் 

காட்டியத, ௮-பெயரெச்சவிகுதி, உகாச்கேடு சரத. உபாத்தி - வட 

மொழிச்சிதைவு; உபாத்தியாயனெனவும் வழங்கும், சாயென்ற குறிப் 

பால் வினை ஈல்வினைச்சாயிற்று, (௪௩) 

பொறிகெடு காணற்ற போம்?த நெறிபட்ட 

ஐீவாற் ரனே வினைகெடும் பொய்யா 

கலங்கெடு நீரற்ற பைங்கூழ் ஈலமாறின் 

நண்பினர் ஈண்பு கெடும், 

(௫-ள்.) சாண் - (,சனக்கு ஒவ்வாத இழிதொழிலில் ஒறாவன்) 
காணுதல், ௮.ற்ற போழ்தே - நீங்கினபோதே, பொறி கெடும் - (௮ல
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னத புசழாகய) செல்வங் கெடும்; நெறி பட்ட - சல்வழியிலமைக்த, 

8௮சால் - 8ம்பொறிகளால், வினை தானெ கெடும் - திவினை முயற்சி 

யில்லாமலே செடும்; நீர் ௮ற்ற பைங்கூழ் - ரீரைப்பெராச பயிர், 
பொய்யா - பொய்ச்காத, ஈலம் செடும்-விளைவு கெடும்; ஈலம் மாறின்- 

(ஒருவனது) ஈற்குணம் வேறுபட்டால், ஈண்பினர் ஈண்பு கெடும் « 

(சன்னோடு) கேசர் கொண்ட கேசம் கெடும், எ-று, 

(வி-ரை.) காணென்றமையால் பொறி புகழ்ச்செல்வமென்ரும். 
காண்-முசணனிலைச் தொழிற்பெயர். ஏகாரமிரண்டும் தேற்றம், நெறி 

பட்ட - உயர்வபற்றிவர்த இணைவமழுவமைதியாகிய ரென்பது 

தொகைக்குறிப்புக்சொல், நாணற்றபோழ்தே பொறிகெடும்? என்ப 

தற்கு (அசைச்குங் கயிறு அ௮றுந்தபோதே ரூத் இரப்பிர இமையி 

னசைவ(கடும்' எனவும் உரைக்கலாம். போழ்து - பொழுசென்பதன் 

மரூ௨; போசெனவும் வரும். (௪௪) 

நீன்றிசா நன்றறியா தார்முன்னர்ச் சென்ற 
விருக் அம் விருப்பிலார் முற்சா மரும்புணர்ப்பின் 
பாடல்சாம் பண்ணறியா தாரரமுன்ன ரூடல்சாம் 

PHL. QUAN IT FSH, 

(@-ar.) சன்ன அறியாதார் முன்னர் - (ஒருவர் செய்த) உப 

காரத்தை மறக்கு மியல்பினரிடத்து, நன்றி சாம் - செய்த உபகாரம் 

அழியும்) விறாப்பு இலார் முன் - ௮ன்பில்லாதவரிடத்த, சென்ற 

விருச்தும் - சென்த விருந்தினரும், சாம் - வாவொ; பண் அறியா 

தார் முன்னர் - பாலையாழ் முூசலிய பண்ணையறியாரிடத்து, ௮ 
புணர்ப்பின் - (பண்ணொடு) ௮ருமையாடய பொருச்ததையுடைய, 

பாடல் சரம் - பாடுதற்றொழில் கெடும்) ஊடல் - (காமத்திற் இன்ப 

மாய) ஊடுசலை, உணராரகத்து - அளவறிஈனு நீங்காத ராயகரிடத் 

இல், ஊடல் சாம் - (அன்புடைய மாதர்) ஊடுதல் பயன்படாமல் அழி 

யூம், எ-று.
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(வி-ரை.) ஈன்றி சாதலென்றது அவர் நினையாமையை. விருப்பு- 

ரசனிலை திரிர்த சொழிற்பெயர். உம்மை இறந்த த, சழீஇய எர்ச 

வும்மை. விருர்.து-பண்பாகுபெயர்; விருக்கர் அறிந்த வருபவரும், 

அறியாமல் வருபவருமென இருவகையர். காகும் என்ப இல் குவ்வுயிர் 

மெய் செட்டு; சாஏமெனச் கொள்ளீனுங் குற்றமன்று, (௪௫) 

நாற்ற முரைக்கு மலருண்மை கூறிய 

மாற்ற முரைக்கும் வினைகலக் தூக்கின் 

அகம்பொதுிர்த நன்மை மனமுரைக்கு முன்னம் 
முகம்போல முன் ஸுரைப்ப இல். 

(௫-ள்.) தூக்கின் - ஆராயுரிடத் து, மலர் உண்மை-நல்ல மலர் 

களின.து இருப்பை, கா.ற்றம் உரைக்கும் - (அம்மலர்களின்) மண 

மானது அறிவிக்கும்; வினை லம் - (ஒருவனுடைய) செய்சையின து 

நன்மை, கூறிய மாற்றம் - (அவன்) பேரிய ரொல், உரைக்கும்- அஜி 
விக்கும்) அகம்-(ஒருவன் பிறர்க்குச் தோன்றாமல்) தன்னுள், பொதி 

ந்த - மறைத்துவைச்த, தின்மை- மையை, மனம் உரைக்கும்-(௮வ 

னுக்குத்) தன் மனே அறிவிக்கும்; முன்னம்-(ஒருவன.த) கருத்தை, 

மூகம்போல - மூகத்தைப்போல, முன் உரைப்பது - முன்னே தெரி 
விச்கவல்லத, இல் - இல்லை, எ-று. 

(வி-ரை.) வினைகலம் ஒருவன் செய்யுர் தொழில் பொருளையே 

அன்றி அறத்தையும், புகழையுங் சொடுக்கு ஈன்மை௰ாயிருத்தல், 

இமையை மனம் அறிவித்தல்-௮த் திமைக்குத் தான் சாட்சியாய் கின்று 

அவனை வருத்தல். அகம் பொதிந்த தீமை” எனவும் பாடமுண்டு, 

உண்மை-குறிப்புச்சொழிற்பெயர். மலருண்மை - எழுவாய்த் தொகா 

நிலைத்தொடர்) தொழிற்பண்புச் தற்தமைப்பொருட்டாகய ஆரும் 

வேற்றுமைத் தொகைநிலைச்தொடசெனினும் HAAN UP Oi gD வினை 

மூதற்பொருளில் வந்ததேயாம். மூகம் - சொழிஓவமம்; உலரப்ப.த-
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வினையாலணையும்பெயர். காற்ற முரைச்கும் என்பது முதலிய சான் 

கும் பேசாத அஃ றிணைப்பொருள்களைப் பேசுயனபோல வைத்துக் 

கூறும் ஒர்மாபுவமுவமை இ (ஈன்-பொத-சூ-ட௮] “Coes Cure 

வும், இளக்குக போலவும், இபங்குஈ போலவும், இயற்று போலவும், 

௮ &றிணை மருங்கினும் அறையப் படுமே.”முன்னமு-சொழிற்பெயர்) 

மூன்-பகுதி, ஸ்-சக்தி, றும் - புடைபெயர்ச்சிவிருதி; கருதப்பட்ட 

செனப் பொரு கொண்டு, தொழிலடியாகப் பிதந்த பெயருமென்ன 

லாம்; ௮ம்-செயப்படுபொருண்மை விருத என். இல்லை என்பதில் 

8-தொகு த்தல்; இதனைச் கடைச்ருறை என்பாருமுளர். (௪௬) 

மழையின்றி மாநிலக்கார்க் கில்லை மழையும் 

திவமிலா ரில்வழி யில்லை தவமும் 

அரச னிலாவமழி யில்லை யாசனும் 

இல்வாழ்வா ரில்வழி யில், 

(இ.ள்.) மழை இன்றி - மழை இல்லாவிட்டால், மா நிலத்தார் 

க்கு- பெரிய பூமியிலுள்ளார்க்கு, இல்லை - (பொருளும் இன்பமு£ 

மாயெ உல$ூயல்) இலசாகும்; மழையும்-(அத்சன்மையசாகய) மழை 

யும், தவம் இலார்-சவஞ்செயலுடையார், இல்வழி-இல்லாச இடத்த, 

இல்லை - பெய்தலில்லை; தவமும் - (அ.த்தன்மையதாயெ) தவமும், 
௮ரசன் இலாவழி - (நீதிதவரு தாளுகின்ற) ௮.சசனில்லாவிடத்து, 

இல்லை - ஈடத்தலில,து; அரசனும் - அவ்வரசணும், இல் வாழ்வார் - 

இல்லறத்தோடுகூடி வாழ்பவர், இல்வழி - இல்லாவிடத்து, இல்- 

இலனாகான், எ-று, 

(வி-ரை.) ஈன்மை தீமைகளைப் பகுச்துணர்தற்குரிய மச்சண் 

மேல் வைத்து :மாநிலத்தார்க்கில்லை' என்றாராயினும் “ஒருமொழி 

யொழிசதன் இனங்கொளற் குரித்தே'” என்பதனால் ஒழிந்த ௮௯ 

'நிணைக்குங் கொள்க, விசம்பிலா ரென்பதுபோன்ற தவமிலார் என்
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பது தொழிலடியாகப் பிறந்தபெயர்; தவம் - பகுதி, இல் - சாரியை, 

ஆர் - பல்லோர்படர்க்கைவிகுதி, இவர் வீட்டைவிட்டு வனத்தில் 
நதியோடு போய் மனையாள் வழிபடத் சவஞ்செய்வோர், இத்தவ 

வொழுக்க மில்லாசபோது வேள்வி யில்லாமையால் மழையிலதாயி 

ற்ற. நீதிதவராத ௮7௪ ஸனில்லாதபோது அக்தணர் முதலாஜொர் 
ஒழுக்கங் கெடுவராதலால் ௮வ்வசச னிலாசபோது சவமிலதாயிற்று. 
இல்லாழ்வாரென்றத குடிகளை. உம்மைகள் உயர்வுசறப்பு. இல்வழி 
பண்பு சதொகைநிலைச்சொடர்; விரிச்தால் இன்மையாகய வழி என 

விரியும். தவமிலா ரில்வழி என்றது இணைவழுவமைதி) இதனை ஈறு 
செட்ட பெயரெச்சத் தொகாகிலைத்தொடசென்பா சொருவர்; பெய 

செச்சம் ஈறுகெடின் இல்லாவழி என நிற்குமே அன் றி இங்கனம் 

தில்லா; இசனைப் பெயசெச்சத் சொடசெனின் கருங்குதிளை, ஈற் 
கருமம் என்பவற்றையும் ௮ச௫தாடபென்னல் வேண்டும்; என்னின் 

பண்புச் தொகைகிலைச்தொடசொன்று இல்லையாகும்; ஆசலால் ௮ 

குரிறமாம். இலாவழி என்பதும் அத்சொகைகிலைத்தொடர். ஆகாசம் 
சாரியை; ஈறுகெட்ட பெயரசெச்சத் தொகாமிலைத்தொட செனினும் 

ஒக்கும். (௪௪) 

போதின CO DLE புனை கண்டார் மற்றசன் 
தாதினா னந அஞ் சுரும்பெல்லாம்-- த தில் 

வினையினா னந்துவர் மாக்களுர் தத்தம் 
கனையினஞா னந்த HOP 

(இ-ள்.) போனால் - போரும்பினால், புனை தண் தார்-தொடுச் 

சப்பட்ட மாலை, சந்தும் - மிகுதியாச விளங்கும்; ௮தன் தா இனால் - 
அம்மலர்களினுடைய தாதுக்களின் மணத் இனால், சுரும்பு எல்லாம் - 

வண்டுகளெல்லாம், நர்.தம் - (அப்போரும்புகளில்) வர். சேரும்; 
இத இல்-தீங்கில்லாத, வினையினால்-ஈற்செய்சையினால், மாக்களும் « 

மணிதர்சளும், நர்.தலர் - உயர்வர்) தத்தம்-மசரூ தவியவற்றின், கண
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யினால் - அரும்பின் செழுமையினாஷ் ஈர ஈர்அம்.- தேன் பெருகும், 
எ.று, 

(வி-ரை.) சா.து, ஈனை - பொருளாகுபெயர். போத - சாலவாகு 

பெயர்; போது-சாதியொருமை. உம்மை இறர்சதுதழீஇய எச்சவும் 

மை; அடுக்குப் பன்மைப்பொருளஅ, say என்னும் பெயர் குற் 

நெழுச்தின் €ழ்கின்ற ஆசார ஈற்று மொழியாசலால் அவ்வாசாசம் 

குறுக நற எனவும், அதனோடு உசரம் பெற்று நறவு எனவும் வரும். 

[கன்-உயி-சூ-௨௨] :(குறியகன் yas குறுகலும் ௮தனோ, கெர 

மேற்றலும் இயல்பும்ஆம் தூக்கின்.” (௪௮) 

Ana gris கரிய செறுதலெஞ் ஞான்றும் 

பிறர்தார்க் கரிய துணைதுறக்து வாழ்தல் 

வரந்தார்க் கரிய வகுக்தூ ணிரந்தார்க்கொன் 

றில்லைன்றல் யார்க்கு மரி.து, 

(@- at.) ஈறந்தார்க்கு - ஈட்பு மிகுர்தவர்ச்கு, எஞ்ஞான் அம் = 
(சம்முள் ஒருவர்) பொறுத்தற்கரிய குற்றஞ் செய்தகாலத்தும், 
செறுதல்-(௮வசது ஈட்பை) விட்டொழிதல்கள், ௮ரிய-உண்டாசா) 

பிறக்தார்க்கு - ( உயர்குடியில்) பிறந்தவர்க்கு, (எஞ்ஞான் ௮ம்)-(ப.ரத 

தையால்]) மிகச செல்வம் பெறவர்த சாலத்தும், அணை - (இல்லறத் 

அக்குத்ி) துணையாக மனையாளை, இறம்து - சவிட்டு, வாழ்தல் - 

(அப்பாத்தையோடுகூடி) வாழ்தல்கள், அரிய - உண்டாகா; வரைக் 

தார்க்கு - (சம் உணவின் பொருட்செலலை) அளவுசெய்,த வாழ்வார் 

க்கு, (எஞ்ஞான்றும்) - மிக்ச செல்வம்பெற்ற. சாலத்தும், வகுத்ு 

ஊண்- (விருந்தினர் முதலானோர்க்குப்) பகுச்அத் தாம் உண்ணுதல் 
கள், அரிய - உண்டாகா; யார்க்கும் - ( அருளுடையார்) எல்லார்க்கும், 

(எஞ்ஞான் றும்)-வறியசானகாலத்தும், ஒன் - (அவர்க்கு வேண்டிய
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தாகிய) ஒரு பொருளை, இசர்தார்க்கு - யாசித்தவர்க்கு, இல் என்றல்ஈ 

இல்லை என்று மறுத்தல், ரி.ஐ - உண்டாகாது, எ-று, 
(வி-ரை.) பேசுதல், மருவுகல் முதலியவற்றால் செறுதலும், 

தாம் அதுபவிக்கும் பலவகை இன்பங்களால் வாழ்தலும், உணவின் 

வகையால் உண்ணுதலும் பலமாயின; இவ்வாறன்றிச் செறுதல் ௮ரிய 

என்பது முதலிய மூன்றிலும் அரிய என்பன ஒருமையிற் பன்மை 

வரச பால்வழுவமைதி என்னலுமாம். இங்கு ௮ருமை இன்மை 

குறித்து சின்றது. துணை - பண்பாகுபெயர். பிறக்தார்க்கு - உடன் 

பிறர்தவர்க்௪, துணை துறந்து - சகோதரனை நீக்கி, வாழ்தல் - சுத் 

தல்கள், அரிய - உண்டாகா என உரைச்தலுமாம். ஒன்ழ-எண்ண 

லளயையாகுபெயர். எஞ்ஞான்றும் என்பதை எல்லாவற்றோடுங் 
கூட்டுக. உம்மைகளிரண்டும் முற்றும்மைகள். ஞான்று - காலப்பொ 

ருளதாகய இடைச்சொல், ஊண் -முதணிலை இரிந்த சொழிதற்பெயர். 

என்றல்-இடைச்சொலடியாகப் பிறந்த தொழிற்பெயர். (௪௯) 

இசைசடு மின்புறு யாக்கையுட் பட்டால் 
உசைசடு மொண்மையி லாசை--வரைசகொளா 
முன்னை யொகுவன் வினைசுடும் வேக்கனையும் 
தன்னடைர்த சேனை சுடும். 

(ஓ -ள்.) இசை - கொழுமையான உணவு, இன்பு உரு ச - 

(பிணியால்) துன்பப்படுகின்ற, யாச்கையுள் பட்டால் - உடலினுள் 

சேர்க்தால், சுடும் - வருத்தும்; உரை - (அறிவடையோசத) சொல், 

ஒண்மை இல்லாரை - ௮றிவில்லாசை, சுடும் - வருத்தும்; ஒருவன்- 

ஒருவனது) வரை கொளாத - அறத்தினது எல்லையைக்கொள்ளாத, 

முன்னை வினை-முற்பிறப்பிற் செய்த தீவினையானத, சுடும்-( அவனை 

இம்மையில்) வருத்தும்; வேர்தனையும்-௮ரசனையும், சன் அடைந்த 

சேனை-அவனைச் சார்ர்து வாழ்கின்ற சேனை, சுடும் - (முறையறிர்து 

காச்சாவிட்டால்) வருத்தும், எ-று.
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(வி-ரை.) ஈன்மை தீமைகளை விளங்க உணர்தல் அறிவால் 

ஆகலால் அல்வறிவை *ஒண்மை' என்ளூர். யாச்கையு ளென்று 

வயிற்றை. கொளா என்னும் ஈறு தொகுச்தலாய் நின்ற எதிர்மறைப் 
பெயரெச்சம் காரணப்பொருட்டாய்ரின்று வினை என்னும் சாரியமா 

இய பிறபெயர் கொண்ட௮, யாச்கை என்ப சொழிலடியாகப் பிற 

ந்தபெயர்; யா-பகுதி, ச் - சந்நி, கு-சாரியை, 8 - செயப்படுபொரு 

் ண்மை விகுஇ, உகரக்கேடு ரந்தி; பொருள்: சகட்டப்பட்டதென்ப௮) 

இவ்வாறன் றிக் கை-புடைபெயர்ச்சி விகுதியாகச்சொண்டு தொழி 

லாகு பெயரெனினும் ஓக்கும். உம்மை - உயர்வுறப்புப்பொருஎ து. 

உரைசுடு மொண்மையில்லாரை என்பதற்கு ஒண்மை இல்லாரை - 

அறிவில்லாரை, உரை சுடும் - (அவர் கூழும்) தீச்சொல் வருத்அம், 

எனவும் உரைச்சலாம். (௫௦) 

எள்ளற் பொருள இகழ்ச லொருவனை 
உள்ளற் பொருள துறு இச்சொல்--உள்ளதிந்து 
சேர்கற் பொருள தறநெறி பன்னூலும் 
தேர்கற் பொருள பொருள். 

(௫-ள்.) ஒருவனை இகழ்தல் - பிறனொருவனை (ஒருவன்) xa 
மதித்தல், எள்ளற்பொருளது-(சன்னை அறிஷடையோர்) நிந்தித்த 
லாய பொருளமைந்தது; உறுஇச்சொல் - (ஒருவன் சொல்லும்) சன் 

மையாூய சொல், உள்ளற்பொருள௫-(அவனை) sar Guo Sg sen Bus 

பொருளமைக்த. த? அற நெறி-அறத்தின.௫ வழி, உள் அறிந்து (ஒரு 

வன் தன்) உள்ளத்இல் தெளிர்து, சேர்சந்பொருள௮-(பின் அதில்) 
சேர்க்து ஈடப்பசாகுய பொருளமைர்தத; பொருள் - மெய்ப்பொருள் 

கள், பல் நூலும் - பலநூல்களும், தேர்சதற்பொருள - ஆராய்தலாகய 

பொருளமைந்தன, ௭-௮. 

(வி-ரை.) ஒருவன் பிறனொருவனை அவமதிப்பானாயின் இவன் 

பிறர் செல்லங்கண்டு மகிழாதவனென்று அறிவுடையோர் கூறுவராச
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லால் எள்ளற்பொருள தஇகழ்தலாயிற்று, தொழிலும் பொருளெனப் 
படுதலால் எள்ளல் முசலிய சான்சனோடும் பொருளது பொருள என் 

னும் படர்க்சைச்குறிப்பு வினைமுற்றுகளின் பகுநிகளாஏய பொரு 
'ளென்பன இருபெயரொட்டுப் பண்புத்தொகைநிலைத் தொடர்களாகப் 

புணர்ச்சன. மூல்களைப்பற்றித் தேர்தற்றொழில் பலவாயின. உம்மை- 

'மூற்றும்மை, பொருளின த.: தியைச் சொல்லுக்கும் பொருளுக்கும் 
உண்டாயெ ஒற்றுமையைக் கருதிச் சொல்லின்மே லேற்றி உறுதிச் 

'சொல்' எனச் கூறினர், இதுவும் பண்பு த்தொகைகிலைச்சொடர்; 5 
புடைபெயர்ச்சிவிகுதி; தொழிலடியாகப் பிறர்ச பெயரொனச்கொண்டு 

இரண்டாம் வேற்றுமை *-ர௬பும் பயனும் உடன்தொச்ச சொகைகிலைச் 

தொடராசவுங் சொள்ளலாம்; பொருள்: அடையப்படும் ஈன் மையைத் 

தருஞ் சொல் என உரைக்க, பகுபச உறுப்பு: உறு - பகுதி, த-எழுத் 
அப்பேறு, இ-செயப்படிபபொருண்மை விகுதி, (௫௧) 

யாறு சடங்கும் குளமுள வி.றுசால் 
மன்னர் விழையுங் குடியுள கொன்மாபின் 
வேத முறுவன பாட்டிள வேளாண்மை 
வேள்வியோ டொப்ப வள, 

(இ-ள்.) யாறு- கதிகள், உள் அடங்கும் - தம்முள் அடங்கு 
இன்ற, குளம் உள - பெருங்குளங்கள் உள்ளன; வீறு சால் - எல்லாப் 

பெருமைகளும் நிறைச்த, மன்னர் - அரசர், விழையும் - விரும்பித் 
தழுவும், குடி உள - குடிகளுள்ளன; தொல் மரபின் - பழமையாயெ 
(முறைமையையுடைய, வேதம் - வேதச்தின் பொருள், உறுவன - 

'பொருந்துவன ஆய, பாட்டு உள - செய்யுள்களுள்ளன) வேள்வி 
யோடு ஒப்ப - யாசத்தோடொய்பன யெ, வேளான்மை உள ஈ ௪சை 
‘Gar உள்ளன, எ-று, 

(வி-ரை.) யாென்னும் இடத்தின்பெயர் அவ்விடத்.௪ நிகழ் 
'பொருளாகயெ நீருக்காதலால் இடவாகுபெயர், பழமையாயெ முதை
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மைமாவது-இறைவன் அன்னவுருவாடுப் பிரமனுச்கு uC sass ge 
மதல் ௮ ணர் முதலியோரால் மேன்மையாகச் கொள்ளப்படுசல், 

வேதம் - கருவியாகுபெயர். பாட்டு-மு.தனிலை இரிர்த தொழிற்பெயர்; 
செய்யுளுச்காதலால் தொழிலாகுபெயர்) இவ்வாறன் றிப் பாடு-பகுஇ, 

செயப்படுபொருண்டை விகுதியாகய 8 புணர்ர்துசெட்டு, கெட்ட 

மாத்திரத்தில் டசாலொற்று இரட்டிய தொழிலடியாகப் பிறர்தபெய 

சென்றாயினும், பாண்-பகுதி, டு . ஒன்றன்படர்க்சை விகுதி, ணக 

சம் டகாமானது சந்து என முடிந்த சொழிலடியாகப் பிறர்த பெய 

ென்றாயினுங் கொள்ளலாம். டுல் விகுதி எனக் கொண்ட பாட்டு பன் 
மையி னொருமைவர்த வழுவமைதி, ஒடுருபு ஒப்புப்பொருள.து. வேள் 

வியோடோப்ப என்றசனால் வேளாண்மை சைம்மாறு செய்ய வலி 
யில்லாச ஈல்லோர்க்குக் கொடுக்கும் ஈகை என்க. வேளாண்மை ஏற் 
போருடைய விருப்பத்தை ஆளுதல்; ௮து தலைமைபற்றிப் பொரு 

ீசைக்காயிற்று; கொகொப்படும் பொருளின் வகைபற்றி வேளா 

ண்மை பன்மையாய் நின்றது, (௫௨) 

எரு.துடையான் வேளாள னேலாதான் பார்ப்பான் 
ஒருதொடையான் வெல்வது கோழி--உருவோ 
டறிவுடையா ளில்வாம்க்கைப் பெண்ணென்பாள் சேனை 
செறிவுடையான் சேனா பதி, 

(@- at.) எருது உடையான் - மிச்ச உழமுமாசெளுடையான், 
'வேளாளன் - வேளாளனாவான்; ஒரு தொடையான் - ஒரு சொடை 

யின் வல்லமையாலே, வெல்வது - வெல்லவல்லதாகய, கோழி - 

'சேவல்போல, ஏலாதான் - (ஒருவாது பகையை) ஏற்றுக்கொள் 

லில்லாதவன், பார்ப்பான் - பிராமணனாவான்; உருகோடு-(சணவன் 

விரும்பத்தக்க) உருவத்தோடு, அறிவு உடையாள்-(இல்லற கொழுச் 
கத்தை) அறிதலுடையகள், இல்வாழ்ச்கை - இல்வாழ்க்சைச்குரிய, 

பெண் என்பாள் « பெண்ணென்௮ சொல்லப்படுவாள்; சேனை -
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(போர்முகத்தில்) தன்படையை, செறிவு உடையான் - விட்டு நீங்கா 

மையை உடையவன், சேனாபதி - படைத்தலைவனாவான், எ... 

(வி-ரை.) ஒரு சொடையான் வெல்வது சோழி என்பதை ஒரு 
மூடிபாகச் sro afer Bi. பொருள் கூறியதாகுமாதலால் உவமை 

யாச்குக. உழுதொழிலுக்குச் சிறர்த கருவிசளி லொன்றாதலால் *௪௫௬ 
துடையான் வேளாளன்' எனவும், அருளாுடையனா யிருக்கவேண்டு 

மாதலால் பிறர் பகைத்தால் அவர்மேல் மீண்டு பகைகொள்ளா தவன் 

பார்ப்பான் "எனவும் கூறினர். இல்லறயொழுக்கத்தை ௮ றிசலாவது- 

கற்பினின்றும் வழுவாமல் தன்னைச் காத்து, கணவனது பொருள் 

வருவாய்க்குத் தச்ச செலவு செய்தலும், உண்டி முதலியவறீரால் 

அவனைச் காத்தலும், விருர்தனெரை உபசரித்தலு முதலியன அறிந்து 

கடத்தல். வேளாளன்-தொழிலடியாகப் பிறர்.ச ஆண்பாற்படர்ச்கைப் 

பெயர்; வேளாள் - பகுதி, அன் - ஆண்பாற்படர்ச்கைவிகுதி; எல்லா 

ருடைய விருப்பத்தையும் அள்பவனென்பது. ஏலாசானென்பதற்கு 

மிக்க பொருளாசையால் மானங்கெட ஏற்காசவனென உரைப்பினும் 

பொருந்தும்; இ.து எதிர்மறை வினையாலணையும்பெயர். வெல்வது - 

உடன்பாட்டு வினையாலணையும்பெயர். உடையாள், உடையான் இரண் 
டும் பண்படி.யாகமப் பிறந்த பெயசாகா; அசனடியாகப் பிறந்த குறிப்பு 

வினைப்பெயசொன்றேயாம். என்பாள் - செயப்படுபொருளை வினை 
மூ சல்போலக் கூறப்பட்ட வினையாலணையும்பெயர்; அன்றிச் செயப் 

பாட்டு வினையாலணையும் பெயெனினும் ஓக்கும்; என் - பகுதி, ௮- 

சாரியை, ப்-சந்தி, படு - செயப்பாட்டு வினைப்பொருண்மை விகுதி, 

அனைத்து மொருபகுஇ, வ்-௪.இிர்கால இடைகிலை, ஆள் - பெண்பாற் 
படர்க்கைவிகுஇ, பட விகுதியும், ௮துபற்றிவர்த சாரியை முசலவியன 

வும் தொகுத்தலாய் நின்றன. (௫௩) 

யானை யுடையார் கதனுவப்பர் மன்னர் 

கடும்பரிமா சா.தலிச் தூர்வர் கொடுங்குழைய
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ஈல்லாரசை நல்லவர் நா ணுவப்ப ரல்லாசை 
அல்லா ர௬வப்ப.து கேடு, 

(இ-ன.) யானை உடையார் - யானையை அஞ தலுடைய wr 
சர், கதன் உவப்பர் - (போர்முகத்தில் அதனது) கோபித்தலை மூழ் 

வார்; மன்னர் - அரசர், கடு பரிமா - (ஜடதலில்) வேசமாயெ குதி 

மையை, காசலிச்ன - விரும்பி, ஊர்வர்-ஈடத்துவார்; கொடு குழைய 

உளைவாகய காதனரியணிர்த, நல்லாரைஃிறர்த. ௮அமகுடைய மாதரை, 

நல்லவர் - நற்ரணதமடையார், மாண் உவப்பர்-(அம்மாதரிடச் தள்ள) 

நாணமென்னுங் ரணச் இனால் மகிழ்வார்; அல்லாரை - தியாரிடத் ௪, 

அல்லார் - இயோரால், உலப்பது - விரும்பப்பரிய ஐ கேடு - கேட் 

டைத சரு.ஞ் செய்கையாம், எ-று. 

(வி-ரை.) அரசர் யானையினிடத்த ௮௫ போர்முகத்தில் அஞ் 

சாமல் கோபங் கொள்ளாத£லயும், குதிரையினிடத்து ௮2 விரைக் 

தோடும் ஒட்டத்தையும், ஈல்லவர் பெண்களிடத்து காணமென்னுல் 

குணத்தையும், தியவர் தியவரிடத்துத் நிர்செயலையும் இருக்கக் சண்டு 

உள்ளம் மடிழ்லார். சதன் - இருகுறிலையடுத்த மகரவீற்றுப் பெயர்ச் 

சொலாசலால் மகரத்துச்ரு னகரம் போலியாக வக்சது. சடும்பரி- 

பண்புக்தொகைஙிலைசதாடர்; விரிம்தால் கடுமைமாகிய பரி என 

விரியும்) ஈடு என்பதைக் கடி. என்னும் உரிச்சொல்லின் இரிபெனக் 

கொள்ளின் உரிச்சொற் ரொகாநிலைச் தொடருமாம். பரிமா- இரு 

பெயசாட்டுப் பண்புத்சொகைகிலைக்தொடர், கேடு - காரியவாகு 

பெயர்; மு.சணிலை திரிக்த தொழிலவாகுபெயரெனினும் ஓக்கும், உவப் 

பது - எதிர்காலச் செயப்பாட்டு வினையாலணையும்பெபர். முன்னே 
saga பென்றமையால் அல்லார் தியவருக்காயிற்,.ஐ, அ௮ல்லாசை 

உருபுமயக்கம், (௫௪) 

கண்ணிற் இறந்த வுறுப்பில்லை கொண்டானின் 

அன்னிய கேளிர் பிறரில்லை மக்களின் 

9
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ஒண்மையவாய்ச் சான்ற பொருளில்லை யின்றாளின் 

எண்ணக் சடவளு மில், 

(இ-ள.) கண்ணின் றக்த - (உயிர்களுக்குச்) சண்ணைப்போல் 

மேம்பட்ட, உறுப்பு இல்லை-2 வறு அஅயலமில்லை; கொண்டானின்- 
(குலமகளுக்குச்) கணவனைப்போல, அன்னிய கேளிர் - கெருங்கெய 

உறவினர், பிர் இல்லை - மற்றவரில்லை; மக்களின் - (தாய் தந்தை 

யர்க்து) கற்குணமுள்ள பிள்ளேகளைப்போல, உண்மைய ஆய் - ஓஸி 

யுள்ளன ஆ), சான்ற பொருள் இல்லை . நிறைந்த பொருள்கள் 

வேறில்லை; ஈன்றாளின்- (பிள்ளை களாக்கு?) சாயைப்போல,எ ண்ணக் 

கடவளும் இல்-(உயர்வாச) மதிப்பதற் குரிய சடவளுமில்லை, எ-று, 

கண்ணிற் திறந்த வறுப் பில்லை சல்வியின் 

நண்ணீய வாய பொருளில்லை--கொண்டானின் 

தன்னிய கேளிர் பிறரில்லை யீன்றாுளோ 

டென்னச் கடவுளுமில்.?? எனவும் பாடமூள.து. 

(வி-ரை.) உயீர்சளுச்கு ௮வயலங்களில் சண் இறந்த அவயவ 
மென்றும், குலமகஞூச்கு உறவினரில் கணவன் இறந்த உ£லென் 

லும், soos தாயர்களுக்குப் பொருள்களில் மச்கள் இறந்த பொரு 

ளென்றும், யாவரும் அன்பால் உயர்வாக மதிக்கத் தகுக்தவள் தாயெ 

ன்றுங் கொள்க. 4சனுருபுகள் ஒப்புப்பபாருளன. கற்குணமுள்ள 

பிள்ளைசள் இம்மையில் தாய் தந்தையர்களுச்கு உண்டி முதலியன 

தந். து விளங்கச் செய்தலே அன்றி மறுமையினும் அவர் தீவினைகள் 

குறைவதற்குச் காரணமா௫ய தான தருமங்களைச் செய்து அவரை 

விளங்ச வைத்தலால் அப்பிள்ளேகளை (ஒண்மையலாய்ச் சான்றபொ 
ருள்” என்றார். கேளிர் - பண்படியாகப்பிறந்த பலர்பாற் படர்க்கைப் 

பெயர்; இம் என்னும் பல்லோர்படர்ச்சை விகுதிப் புணர்ச்சியில் 
கேண்மை என்னும் பண்புப்பெயர் மையீறு கெட்டது; இர் விகுதி
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பல்லோர்படர்ச்கை விகுயொய் வருதல் மகளிர், பெண்டிர, புத் 

தேளி ரென்பவற்றிலுங் காண்க, ஒண்மைய-பண்படியாகப் பிறர்ச 

பலவின் படர்ச்கைச் குறிப்புவினைமுற்று, சான்ற - உரிச்சொலடியா 

கப்பிறந்த இறர்சகாலப் பெயரெச்சம்; சால் - பகுதி, ற் - இறர்தகால 

விடைகிலை, ௮ - பெயசெச்சவிகுதி, லசரம் றகரமான Hy சந்தி, ௮௮ 

னகசமானது மெலித்சல்லிகாரம். உம்மை உயர்வுசறப்பு, (௫௫) 

கற்றன்னர் கற்றுரைக் காதலர் கண்ணோடார் 

செற்றன்னர் செற்றானைச் சேர்ர்தவா--தெற்றென 
உற்ற துரையாகா ருள்கசந்து பாம்புறையம் 

புற்றன்னர் புல்லறிவி ளார். 

(Q-ar.) eforaor - கற்றுணர்ந்தவரை, காதலர் - விரும்பி 

அவரைப் பிரியாதவர், கற்றால் அன்னர் - கற்றாலொச்ச ௮றில்ன 

சாவர்; சண்ணோடார் - தாட்சிணியமில்லாதவர், செற்றால் அன்னர் - 

கொன்றாலொத்த கெடுதியுடையார்; உற்றது - நடந்த செய்தியை, 
தெற்றென - தெளிவாக, உரையாதார்-(சாட்யொகும்போது) சொல் 

லாதவர், செற்றாரைச் சேர்ந்தவர் - பகைவசைச் சார்க்தவர்; புல் ௮.றி 

வினார் - இற்றறிவினர், உள் கரந்து - உள்ளே மறைந்து, பாம்பு 

உறையும்-பாம்பு தங்குகின்ற, புற்று அன்னர்-புற்றை ஒப்பர், எ-று, 

(வீ-ரை.) கற்றன்னர் என்பதில் கற்றாலென்னும் நிலைமொழி 
யீறு தொகுத்தலாய் நின்றது. கற்றவரென்பது ஈறு தொகுத்தலாய் 

நின்றதெனினும் ஒக்கும்; இவ்வாறே செற்றன்ன ரென்பதையும் 

பிரிச்சு. காதலர் - செயப்படுபொருள் குன்றாத பல்லோர் படர்ச்கைக் 

குறிப்பு வினைப்பெயர்; காதல் - ஒன்றின் மனமெழுந்து தாக்கும் 

விருப்பம்; இதனடியாகச் கா,சலி, காதலித்தல், காதலித்த, காதலித்த, 

காதலித்தான் எனத் தெரிகிலைவினைகள் பிறக்கும், கல்லாதவர், கற்ற 

வரை விரும்பி, அவரைப் பிரியாம லிருப்பாராயின், அ௮ர் கூறுங்
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கல்லிப்பொருள்களைச் கேட்டு அவற்றைத் தாம் அடைதலால், அவ் 

ரைச் *கற்றன்னர்' எனவும், ஈட்பினரிருவரில் ஒருவர் சம் ௮றிவின் 

மையால் மற்றொருவர் செய்த குற்றத்தைப் பொறுத் துச்கொள்ளும் 

இயல்பில்லாமல் தண்டிக்குங் கண்ணோடாரைச் (செற்றன்னர்? என 

வும், நடந்ததை உள்ளபடி. நியாயத்தலத்தில் சொல்லாத சாட்யொன 

வர் பகைவரோ டொச்தவராதலால் ௮வைச் 'செற்றாரைச் சேர்ந்த 

வர்” எனவும், தம்மோடு பிறர் ஈட்புச்கொள்ளுமூன் தமது தியகுணம் 
களைப் புறத்ில் தோன்றாமல் மறையவைத்து, நெருங்கி sys 

கொண்டபின் தமது இக்குணங்களைக் காட்டலால் :புல்லறிவினார் 

பாம்பு உள்கரர் துறையும் புற்றன்னர்' எனவுங் கூறினர். (GED) 

மாண்டவர் மாண்ட வீனைபெறுப வேண்டாதார் 

வேண்டா வினையும் பெறுப2வ--யாண்டும் 

பிறப்பார் பிறப்பா ரறனின் புறுவர் 

அறப்பார் துறக்கத் தவர், 

(இ-ள்.) மாண்டவர் - (அறிவால்) மாட்ிமைப்பட்டவர், 

யாண்டும் - எக்காலத்தும், மாண்ட வினை - மாட்டிமைப்பட்ட செய் 

கைகளை, பெறுப - செய்யப்பெறுவர்; வேண்டாசார்- (ஈல் வினோயை) 

விரும்பாதவர், வேண்டா வினையும் - (தம்மால்) வேண்டப்படாத 

தீ.வினைப்பயனையும், பெறுப - பெறுவார்கள்; பிறப்பார் - பிறப்பவர், 

பிறப்பு - அப்பிறப்பில் செய்த, ர் ௮றன் - அருமையாகிய அறத்தி 

னால், இன்பு உறுவர்-(மறுமைபில் தேவராய்) இன்பத்தை அடைவர் 
அறப்பார் - (யானென்னும் அகப்பற்றையும் எனசென்னும் புறப்பற் 

றையும்) துறப்பவர், தறக்கத்தவர் - மு.ச்இயுலகத்தாராவர், எ-று, 

(வி-ரை.) மூன்செய்த சிறித ஈல்வினைப் பயனையுமடைதலால் 

௮சனை இறந்தது,சழீஇய எச்ச உம்மையால் தழுவினார். அ.றப்பலர் 

மூ.த்தியுலகதைச யடைதல் இிண்ணமாதலால் அச்ச முறுவாபென்
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னாமல் “துறக்சத்தவர” எனப்பட்டார். அறிவின் பெருமையுடையார் 
பழிக்சப்படும் இ.றிதொழிலைச் செய்யச் கருதாமல் பெருமையாகிய 

செயல்களைச் செய்வர்; அறப்பயனை விரும்பாதவர் தம்மால் விரும் 
பப்படாத தீ வினைப்பயனணாகயெ அன்பத்தையும பெறுவார்கள்) பிறக் 

கும் இபல்பினராகயெ மக்கள் அப்பிறப்பில் செய்த நல்வினை DEA 

யால், மறுமையில் சுவர்ச்ச இன்பத் தைப்பெறுவார்; துறவிகள் மூச். 
யுலகத்தைப் பெறுவார். மாண்டவர் - கறுஇரிந்த இறந்தகால வினை 

யாலணையும்பெயர்) பகு - மாண்; இ உரிச்சொல். யாண்டுமென் 

ug 600% gs Faso நின்றதாதலால் அதனை மூன்னும் பின் 

னுங் கூட்டுக, பெறுப - பல்லோர்படர்க்கை எதிர்கால வினைமுற்.ற; 

பெறு - பகுதி, ப-பல்லோர்படர்க்கை எதிர்காலவினைழுற்று விகுதி; 

இது ௮ஃறிணையில் பெறுவ என வருதலால் பொதுவினையயனப் 

படாது. (௫௭) 

என்று முளவாகு காளு மிருசுடரும் 
என்றும் பிணியுர் தொழிலொக்கு மென்றும் 
கொடுப்பாருவ் கொள்வாரு மன்னர் பிறப்பரும் 
சாவாரு மென்று மூளா. 

(௫ -ள்.) என்றும் - எச்சாலத்தும், காளும்-சாண்மீன்களும், 

இரு சுடரும் - சந்திரனும் சூரியனும், உள ஆகும் - உள்ளன ஆகும்) 

என்றும் - எச்சாலத்.தம், பிணியும் - (சொழிலுண்டாகரமைக்குச் 

காரணமாகிய) சோயும், தொழில் - (உழவுமுதலிய) தொழிலும் 

ஓக்கும் - உள்ளன ஆகும்; என்றும் - எக்காலத்தும், கொடுப்பாரும் - 

(ஒளிக்காமல்) கொடுப்பவர்களும், சொள்வாரும்-ஏற்போரும், அன் 
னர் - உளர் அவர்; என்றும்-எக்காலத்தும், பி.றப்பாரும் - பிறப்பவர் 

களும், சாவாரும் - இறப்பவர்களும், உளர் - அவர், எ-று. 

(வி-ரை.) ஒக்கும், அன்னரென்ற,.து மேற்கூறிய உளவாதலை 

என்ச, என்றுமென்றது நிகழ்காலத்திலேயே அன்றி இறந்தகாலச் இ
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லும், எதிர்காலத்திலு மென்றபடி, சாண்மீன்சளும் சர் இராதஇத்தர்ச 

ளும் உள்ளலவாதல் உதுத்துத் தோன்றாசல், காண்மின்-௩ட்சத்திரம். 

உலகத்தில் நாண்மீன் முதலியவற்றின் தோற்றமும், பிணியும், 

கொழிலும், கொடுத்தலும், கொள்ளலும்,பிறத்தலும், சாதலும் இடை 

யறாமலுள்ளன என்பது கருத்த. சுடர் - பண்பாகுபெயர். சொழி 

லென்பத வீற்றில் எண்ணும்மை விசாரத்தால் சொச்ச. பிணி - 

தொழிலடியாகப்பிறந்த பெயர்; பிணி-பகுதி, இ-வினை முதற்பொரு 

ண்மைவிகுதி புணர்க்துகெட்டத; பொருள்: தன்னை யடையப்பெற் 

ஐவரை ஒருமுயற்சியும் செய்யவிடாமல் சன்வசத்திலே தங்கும்படி 

சட்டுவ௫. விகுதி கருவிப்பொருண்மைவிகுதி யென்பாருளாயின், 

வினைமுதல் யாதென வினாவி, அவர் மடமையை ஒழிக்க; இங்கன 

மன்றி மு தனிலைத்தொழிலாகுபெயசெனினு கொக்கும், (௫௮) 

இனிதண்பா னென்பா ஒுயிர்கொல்லா தண்பான் 

(pom sear னென்பான் முகனொழிந்து வாழ்வான் 

தனிய னெனப்படுவான் செய்தான் றில்லான் 
இனிய னெனப்படுவான் யார்யார்க்சே யானும் 

முனியா வொழுக்கத் தவன், 

(இ-ள்.) இனி உண்டான் என்பான் - கல்லுணவை உண்பவ 

னென்று சொல்லப்படுமான், உயிர் கொல்லாது - பிற உயிர்களைக் 

கொல்லாமையாலாகிய உணவை, உண்பான்-உண்டுவாழ்பவன்; முனி 
தச்சான் என்பான் - (யாவராலும்) வெறுக்கச்தகுர்தவனென்று 

சொல்லப்பவொன், மூகன் ஒழிந்து - மூகமலர்ச்சியில்லாசவனா௫, 
வாழ்வான்-வாழ்பவன்; தனியன் எனப்படுவான் - அணையில்லாசவ 

னென்அ௮ சொல்லப்பகோன், செய்த ஈன்று இல்லான்-(பிதர்ச்கு)௨ப 

காசஞ்செய்தலில்லாதவன்; இனியன் எனப்பவொன்-ஈல்லானென்௮ 

சொல்லப்பொன், யார் யார்ச்செ லும் - எவரெவரிடத்சே ஆனா
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லும், மூனியாத - வெறுக்கப்படா ௪, ஒழுக்சத்சவன் - கடையையுடை 

யவண், எ-று. 

(வி-ரை.) கொல்லாது - விளைமுசல் வினையைச் சாரியத்தின் 

மேலேற்றிக் கூறும் எதிர்மறை வினையாலணையும்பெயர். இனி - 

பண்படி யாகப் பிறக ஈபெயர்; குறிப்பு வினப்பெபருமாம். மூனியத் 

தச்கானென்பது மூனிசச்கானெனத் தொகுச்சலாய்கின்றது. மூகன்- 

பொருளாகுபெயர், செய்த ஈன்றில்லான். என்பதை சஈன்றுசெய்த 

லில்லானெனப் பின் முன்னாககிறுத்நிப் பொருள்சொள்க; அப்படிக் 

கொள்ளும்போது பெயரெச்சம் தொழிற்பெயர்ப் பொருள்பட நின் 

ஐ.௪. அமிக்குப் பன்மைப்பொருள து. குவ்வுருபு இடப்பொருளில் 

வந்தத. ஏ-தேற்றம். ஆன்-அஆயினென்பதன் மரூ௨, உம்மை-மூ.ற்.ற. 

ஈற்றடி (முனியாத வுள்ளாத்சனன்” எனவும் பாடமூண்டு, (௫௯) 

ஈத தண்பா னென்பா னிசைஈவொன் மற்றவன் 

கைத்துண்பான் கரங்க யெனப்படுவொன் நெற்ற 

சகையாகு ஈண்ணார்முற் சேறல் பகையாகும் 

பாடறியா தானை யிரவு, 

(இ-ள்.) ஈந்து - (வறியார்ச்குக்) கொடுத்து, உண்பான் என் 

பான்-(தானும்) ௮ுபவிப்பயனென்று சொல்லப்படவோன், இசை 

நடுவாண் - புகழை நிறு த்தவல்லவன்; ௮வன் கைத்து - அவனுடைய 

பொருளை, உண்பான் - உண்பவன், சாங்கி எனப்படுவான் - குடம் 

போலுஞ் சுதர் சர மில்லானென்று சொல்லப்பவொன்; கண்ணார் 

முன்-பகைவரிடத் த, சேறல் - (ஒருவன் ஈட்பை விரும்பிச்) செல்லு 

தல், தெற்ற ஈகை ஆகும் - (பிறர் தன்னைத்) தெளிய அவமஇத்துச் 

சிரித்தற்குக் சாசணமாகும்; பாடு - (பிறருடைய) வறுமைச் இன் 

பச்சை, அறியாசானை - உணரமாட்டாதவணிீடத் ஐ, இரவு-இரச்தல், 

பகை கும் - இரப்போனுக்கு விசோதமாகும், எ-று,
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(வி-ரை.) ஈச்.த ஈத்தென வலித்தலாயிற்று, மற்று-கைச் ௪ண் 
பானைச் சார்ந்ததாதலால் பிறிசென்னும் பொருள. கைத்தென்ப 

செல்உப்பொருள்) கை-பகுஇ, த-சநஇ, து-ஒன் நன்படர்ச்கை விகு இ); 

ஒருவன் வசத்திலுள்ள தென்பது. சாங்கி - பண்படியாசப் பிறந்த 

பெயர்; காங்கு- பகுதி, இது சமிழ்மொழி, இ- ஆண்பா ்படர்ச்கை 

SG fH, உகரச்கேடு சந்தி; சாங்கு-பெரிய மட்பாத் செம்; அது பொரு 
ளாகுபெயசாய் அசன் சன்மையை யுணர்தியது. ஒருவனால் காச்சப் 

படுலவோன் காங்கின் தன்மையபோலச் சனச்சென ஒரு சுதந்தர மில்லா 

தவனும், நிலைமையில்லாத வாழ்க்கை யுடையவனுமா யிருத்தலால் 

gates sae என்றார்; கருங்குழலி, தும்பி என மற்ற ஒருமை 

யிலும் இகாவிகுதி வரும்) காங்கி என்னும் வடமொழியின் இரி 

பெனினு மொக்கும்; பொருள்: விருப்பமுள்ளவ னென்பது) அதா 

வ் ஐ, யாதொரு முயற்சியும் இல்லானாடிப் பிறர் பொருளால் உயிர் 

வாழ்பவன். சன் வருத்த மறியமாட்டாமல் இல்லை என்பாணிடத்தில் 

இரச்சல் அவ்விரப்போனுக்கு இணிமையைத் சீ.சாமையினாலே பலை 

யாயிற்று, பகை - தொழிற்பெயர்; பகு - பகு.௫, மி - புடைபெயர்ச்சி 

AGE, உகரக்கேடு சந்தி, ௩கை என்பதும் இப்பெயர். இவ்விரண்டி. 

னடியாகப் பகைத்தல், கசைத்தலென வினை விகற்பங்களெல்லாம் 

பிறச்கும், பாரு - முதனிலை திமிர்த தொழிலாகுபெயர். ௮ மியாதானை- 
உருபுமயக்கம். (௬௦) 

தெய்விதிர்ப்ப cig கெருப்பழற் சேர்ந்து 
வழுத்த வரங்கொடுப்பர் தேவர் தொழுத்திற்று 

கன்..றாட்ட நர்.துங் கறவை”கலம்பாப்பி 

நன்றாட்ட நந்தும் விருந்து. 

(இ-ள்.) கெருப்பு.,அழல் - தியின௮ சுடர், கெய் விதிர்ப்ப - 

கெய்யைச் இந்த, நந்தும் - ஓங்கும்; தேவர் தேவர்கள், சேர்ந்து -
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(,2.மை ஒருவன்) அடைந்து, வழுத்த - இக்க, வரம் கொடுப்பர் - 

(அவன் வேண்டிய) வரத்தைக் சொடுப்பார், கறவை - சுறக்கும் பச, 

தொழுச் இறர்து - கொட்டிலைத் திறந்த, கன்று ஊட்ட - கன்றினை 

உண்பிக்க, நந்தும் - பால் பெருகும்; விருந்து - விருந்தாச வர்தலன், 

சலம் பரப்பி - உண்கலத்தை விரித்து, ஈன்று ஊட்ட-இனிமையாக 

உண்பிக்ச, கந்தும் 2 மனங்களிப்பான், எ-று, 

(வி-ரை.) அழல் எழுவாயாதலால் wars திரியாஜு நின்ற ஐ. 

நெருட்பென்றது ஓமத்தியை. விதிர்ப்ப மூசலிய செயவெனெச்சங் 

கள் சாரணப்பொருளன ௮. தலால் இறர்சகாலத்துச்குரியன, ஈட? 

உண்-பகு இ, பிறவினைப்படுத்தம் டுவ் விகுதி புணர்க்தபோது, ஆதி 

நீண்டு, ணகரம் டசரமாய் நின்ற ஊட்டு-பகு௫, ௮ - செயவெனெச்ச 
விகு.இ, உகரக்கேடு சந்தி, கறலை - தொழிலடியாசப் பிறந்தபெயர்) 

கற-பருதி, வசர்தி, 8- வினைமுதற்பொருண்மை விகுதி. பரப்பி 
என்றமையால் சலம் இலைக்கலமென்சு. பரப்பி - பிறவினையாகிய 

இறக்தகால வினையெச்சம்; ப.4-பருதி, பு-பிறவினைபடு2ஐம் விருஇ, 

ப்-ச5திபெற்றுநிஸ் ற பரப்) - பகுதி, உகரத்கின் இரிபாயெ இஈ£ரம் 

ஸிகு.இ, உகாக்கேடு சந்தி; பரம்பென்னும் சன் வினைப்பகுஇி வலித்சல் 
பெற்றுகின்ற பரப்பு பகுஇி எனினும் ஒக்கும், விருந்து - பண்பாகு 

பெயர். விருந்து - புதுமை, ஈன்நூட்டலாவது உபசரித் துண்பிச் தல். 

ஈன்றென்பதை வினையுரியாசக் கொள்ளாமல் பண்படியாகப் பிறர் 

பெயரெனக் கொண்டு நல்ல வுணவை என உரைக்கினும் பொருச் 
அம். (வ.ங்கொடுக்கு காகம்" எனவும் பாடமுூள 2; (வரச்ழைக் கொடுப் 

பர் விண்ணில் இிரிபவராகிய தேவர்” என வுரைகச்க, காகம்-இ_வாகு 

பெயர், (௬௧) 

பழியின்மை மக்களாற் காண்சு வொருவன் 

கெழியின்மை கேட்டா ல.மிக பொருளின்
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நிகழ்ச்சி லாக்க மறிக புகழ்ச்யொல் 
போற்றாதார் போற்றப் படும். 

(இ-ள்.) பழி இன்மை - (ஒருவர்) பழிச்சப்படும் ரணமிலரா 
யிருத்சலை, மக்களால் - (அவருக்கு) ஈன்மச்களாளராயிருத்தலால், 

ஒருவன் காண்க - ஒருவன் அறியச்சடவன்; கெழி இன்மை - (ஒரு 

வர்) சன்னிடச். த ஈட்புரிமை இலராயிருத்தலை, கேட்டால் - சான் 

செல்வமிழ,ச்தலால், (ஒருவன்) அறிக - (ஒருவன்) அறியக்சடவள்) 
ஆகம - (ஒருவரது) ஈல்வினாயை, பொருளின் நிகம்ச்சியால் - (அல 

ரிடச்துப்) பொருளின.ஐ: நீங்காமையினாலே, (ஒருவன்) அ.றிக- (ஒரு 

வன் அறியச்சடவண், புகழ்ச்யொல் - (ஒருவன் பலராலும்) புகழப் 
படதலாலே, போற்றாதார் - பசைவராலும், போற்றப்படும் . வணங் 

கப்பமொன், ௭ - று, 

(வி-ரை.) பழிக்கப்படும் குணரமென்றது நடிவுகிலைபில்லா 

மையை, ஒருவர் நடுவுஙிலை யுடைமைக்கு ஈன்மச்ச ஞுண்டாயிரு தத 

லும், நட்புரிமை யில்லாமைக்குத் தனக செல்வச்கேடும், நல்வினை 

யுடைமைக்ருப் பொருளின து நீங்காமையும் கறந்த குறியாதலால் 

ஒருவன் அறிதற்கு அவற்றை ஏது அக்ூனார். பழி - முதனிலைத் 

சொழிலாகுபெயர்; செயப்படுபொருண்மை யுணர்த் தம் 8 விகுதி 

புணர்ர்துகெட்ட சொழிற்பெயருமாம்; ௮. நடுவநிலை யில்லாமைச் 

காயிற்று, கெழி-பண்புப்பெயர்; கெழு - பகு, இ-பகுதிப்பொருள் 

விகு9,௨கரக்கேடுசகஇ, இன்மை இரண்டும் குறிப்புச்சொழிற் பெயர். 
பழிபின்மை, கெழியின்மை இசண்டும் எழுவாய்த் தொகாகிலைத் 

சொடர்; தொழிழ்பண்புத் தத்ழமைப்பொருட்டாகயெ ஆ௱ம்வேற் 
௮மைச் செ.கைகிலைச்தொடராச உரைப்பினும் அவ்வினைஞூதற் 
பொருளில் வர்சதே.தம். கேடு-முதனிலைஇரிர்த தொழிற்பெயர், ஆச் 

கம் - செல்வம்; ௮த தனக்கு எதுவாகய கல்வினைச்சானமையினால் 

காரியவாகுபெயர்; ஆக்சம் செல்வத்தை யுணர்த்தியபோது ஆரு -
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UGB, ௮ம் - கருவிப்பொருண்மை விகுதி, பருதி செடிற்றொடராச 

லால் ௧௧7 மிரட்டியும், உகரங் செட்டதும் சர்இ; ஒருவனாருதற்கு 
ஏ.தவானதென்பகு பொருள். *கெழுவின்மை'எனவும் பாடமுண்டு) 

ஈட்பு இல்லாமை! எனவுரைக்க; கெழு - பண்படி, (௬௨) 

கண்ணுள்ளுங் காண்புழிக் சாதற்றாம் பெண்ணின் 

உருவின்றி மாண்ட வளவா மொருவழி 

நாட்டுள்ளு கல்ல பதியுள பாட்டுள்ளும் 
பாடெய்தும் பாட லுள. 

(இ-ள்.) கண்ணுள்ளும் - (மக்களுடைய) கண்களிலும், சாண் 

புழி - ஆராய்ர்தால், ஒருவழி-சிறுபான்மை, காசற்ற-(சஈண்டோரால்) 
விரும்பப்படுங்கண், ஆம் - உள; பெண்ணின் - பெண்களுள்ளும், 

உரு இன்றி - அழகிய உருவமில்லாதிருர் தும், (ஆராய்ந்தால் சிலரிட 

SH) மாண்ட - மாட்டுமைப்பட்ட ருணமுஞ் செய்கையும், war - 
உண்டு; சாட்டெளும் - காடுகளிலும், ஈல்ல பதி - (அராய்க்தால் இறு 
பான்மை) நல்ல நாடுகள், உள - உண்டு; பாட்டுள்ளும் - பாட்டுகளி 

ஜம், பாடு எய்தும் - (அராய்ர்தறிர்தால் சிறுபான்மை) பேரழகு 
அமைச் இருக்கும், பாடல் உள - பாட்டுகள் உண்டு, எ - று. 

(இ-ள்.) இலைசான்கு முண்டாத லருமைநோக்ூ ஒருவழி! 

என்று கூறினார். காதற்று, பெண் இரண்டும் சாதியேகவசனம்; 

காதற்று-பண்படியாகப்பிற$த குறிப்புவினைப்பெயா; சாதல் . பகுதி, 

-ஒன்றன்படர்ச்கை விகுதி, லகரம் றகரமானது சர்தி, மு. சலிலுள்ள 

உம்மை எதிரதுதழீஇயதும், ஈற்றிலுள்ளது இறர்தது தழீஇயது 
மாகவும், மற்ற இரண்டும் மேலுள்ளதை சகோச்சத் தான் இறச்தது 

சழீஇயதும், சமுள்ளசை சோச்ஃத் தான் எதிரதுதழீஇயதுமாக கின் 

றன, பெண்ணினெைன்பதனீற்றில் அவ்வும்மையும், எதிர்மறைக்குறி 
ப்பு வினையெச்சமாமெ இன்றி என்பதனீற்றில் இழிவுறப்பும்மை
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யும் தொகு, சலாய் நின்றன; இல்-பரு.தி, இ-வினையெச்ச விகுதி, ௪. | 

எழுத் துப்பேறு, லகரதகரங்கள் றகரமானது சந்த, முன்நின்ற சந்நி 

றகரம் னகரமானத மெலிச்தல்விசாரம்; றி- விகுதி எனினும் 

பொருக்தும். பாடல்-தொழிலாகுபெயர். சாண்புழி - நிசழ்காலவீனே 

மெச்சம்; காண்-பகுஇி,ப்-எழுத் அப்பேறு, உழி-நிகழ்காலவினையெச்ச 
விகுதி; இசையும், ஒருவழி என்பதையும் மற்றவற்றோடுங் கூட்டுக, 

அழகு - சுருங்கச்சொல்லல் மூதலியன, பாடெய்தும் பாட்டேயுள 
எனப் பாடமாயின், ஏசாரத்தை ஈற்றசையாக்9 உரைக்க, (௬௩) 

இரியல் காணிற் ஜொழமுவ விறகின் 

எரியழல் காணி னிசழ்வ வொருடியில் 

கல்லாது மூத்தானைக் கைவிசிவ கற்றான் 
இளமைபா சாட்டு முலகு. 

(-ள்.) தரி - திரித்தநாலி லேற்றிய, ௮ழல் காணின்-விளச் . 

குச் சகடரைக் கண்டால், உலகு தொழுவ - தேயத்தார் மறித்துக் சை 

கூப்பு௨ர்; விறகின் - விறகனிடத்து, எரி அழல் காணின்-எறிகின்ற 
FOIE கண்டால், இகழ்வ - ௮வம இப்பர்; ஒரு குடியில்-ஒரு சூடும் 

பத்தில், கல்லாது - (கல்வியைக்) கற்காமல், மூூத்தானை - முதிர்க்த 

ஏனை, உலகு கைவிவெ - சேயத்தார் எற்றுச்சொள்ளார்; கத்றான் - 

கல்வியை யறிந்தவனிடததுள்ள, இளமை - இளமைப்பருவத்தை, 

உலகு பாராட்டும் - தேயத்தார் மதித்த ஏற்றுச்சொள்வர், ௭-௮. 

. (வி“சை.) *உரோமபத னென்௫௭ னவ்வுலகை யாள்வோன்” 
என்பதுபோல உலகென்னும் பால்பசா ௮ஃறிணைப்பெயர் தேயத் 

தக்காயிற்.று. கொண்டு மூடியும் இறப்புவினையினால் பலவின்பாலாய் 

கின்ற உலகு இடவாகுபெயர்; தொழுவ - பலவின்படர்ச்கை வினை 

மேற்.ஐ; தொழு-பகுஇ, வ்-எதிர்கால இடைநிலை, ௮ - பலவின்படர்ச் 

சை விகுதி.திரி-சொழிலடியாகப்பிறர்தபெயர்; இரி-பகுதி,8-செயப்
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படுபொருண்மை விகுதி புணர்ச்ச செட்டத; பொருள் : இரிச்சப் 

பட்டதென்ப,த, கல்வி யறிந்தவனிடத்தள்ள இளமையை மதித்த 

ஏற்றாச்கொள்வா சென்பதற்ருச் கல்வி யறிர்தச௲னை இளமைகோக்இ 
யவமதியாமல் கல்வியறிவை கோகி மதி த ஏற்றுக்கொள்வென் 

பது கருத்து. அழல்காணி னென்பதில் நிலைமொழி அஃ நிணைப் 

பெயராதலாலும், இது இரண்டாம் வேற்றுமைச் சொசைகிலைச் 
தொடசாதலாலும், [ஈன்-மெய்-௬ு-௨௪-இன்படி]"திமியாமல், [உருபு- 

ரூ-௧௬-இன்படி] விகார நியல்பாயிற்று, ஒரு பொருளின் குணச் 

தைப்பற்றி அன்றி, உருவத்தைப்பற்றி மதித்தலும் அவமதித்தலுல் 
கூடா. (௬௫) 

கைத்துடையான் காமுற்ற அண்டாரும் வித்தின் 

முளைக்குமா நீருண்டே லுண்டாக் இருக்குழாம் 

லண்செய்யாள் பார்த்துறி னுண்டாகு மற்றவள் 

துன்புறுவ ளாயிற் கெடும். 

(௫ூ.ன்.) கைத்து உடையான் - பொருளை யுடையவன், காமுர் 
2௫ - விரும்பிய பொருள், உண்டு ஆகும் - இடைக்கும்; நீர் உண்டு 

எல் - (சன்னிடத்து) நீருள்ளதாயிருந்தால், வித்தின் முளைக்குழாம் 
உண்டு அம் - விதைகளினது முளைகளின் திரள் சோன்றும்; ஓள் 

செய்யாள் - அழகய தஇிருமகள்;பார்தது - (ஒருவனது ஈன்மையைக்) 

சண்டு, உறின் - சேர்க்தால், இருக்குழாம் - பெருஞ்செல்வம், உண்டு 
அகும் - உண்டாகும்) ௮வள் - அத்திருமசள், துன்பு உறுவள் ஆயின்- 

(அவனத இிமையைப் பார்த் சத்) அன்பப்பவொளானால், கெடும் - 

(௮ப்பெருஞ் செல்வம்) இலதாகும், எ-முூ. 

(வி-ரை,) கைச்து- சாதியொருமை, காமுறந்தது-இறக்தகால 

வினைப்பெயர்; சாமுறு-பகுஇி, ௮- சாரியை, ௮ - ஒன்றன்படர்ச்கை 

விகுதி, பகுதி ஓழ்நிரட்டியத விரித்தல்விகாசம், அதுவே சாலங்
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காட்டியது, உகரக்கேடு சந்தி); காமம் என்பது சடைக்குறைய ரப் 

அதனோடு உறு என்னும் உரிவினையடி. புணர்ந்து ஒரு சொல்லின் 

தன்மைப்பட்டுநின்ற ௫. செய்யாள் - பண்படியாசப் பிற$தபெயர்; 

செம்மை - பகுதி, ஆள் என்னும் விகுதஇப்புணர்ச்சியில் மை விகுதி 
கெட்டு, மகாம் யகரமாகி, ௮ தனிக்குறின் மூன்னொர்றாதலால் 

இசட்டி முடிந் ஈது; பொருள்: ஈடுவுநிலைமை யுடையாளென்பது. வித் 

இன்ருளே - சனைச்சற்சிமமைப்பொருளதாகய ஆரும் வேற்றுமைத் 
தொகையிலைத்தொடர். மூளைச்குழாம்-ஒன்றன் கூட்டத் தற்திழமைப் 

பொருளதாகிய அவ்வேற்றுமைததொடர். பொருளுடையான் தான் 

விரும்பீயதை விரும்பியபடி அடைவான்; விதைகள் நீரின் சம்பந்த 

மிருந்தால் மூளைக தம்) வஞ்சகரமுதலிய தீக்குண மில்லான் செல்வப் 

பொருளைப் பெறுவான்; உடையான் பெறானென்பது. (௬௫) 

ஊனுண் டுழுவை கிறம்பெ.ராஉ நீர்நிலத்துப் 

புல்லினா னின்புறாஉங் காலேய மெல்லின் 
அரிசியா னின்புறாஉங் இழெல்லாந் தத்தம் 

வரிசையா னின்பு.றாஉ மேல், 

(இ-ள்.) ஊன் உண்டு - தசையையுண்டு, உழுவை - புலிகள், 

நிறம் பெறும்-(உடலின்) ஒளியை ஆடையும்; சாலேயம் - பசுக்கூட் 

டம், நீர் நிலத்து - நீர்வளமுமன்ள நிலத்தில் முளைத்த, புல்லினான் இன் 

புளஉம் - புல்லினாலே சுஇத்திருக்கும்; £ழ் எல்லாம்-சழ்மக்களெல் 

லாம், நெல்லின் அரிசியான் - நெல்லிலுண்டாகெய ஆரிசியினால், 

இன்புறாஉம் - உள்ள மடூழ்வர்; மேல் - மேன்மக்கள், தத்தம் - (பிற 
ரால் செய்யப்படும்) தத்தமக்குரிய, வரிசையான் - மூறையாகய உப 

சாரத்தினால், இன்பு உறும் - உள்ள மூழ்வர், ௭-௮. 

(வி-ரை.) புல்லினரிரி முதலியவற்றி ஸனீக்கு,சற்கு *கெல்லி 

rhe cor fb, ௮துவுஞ் சிறச்சசென்பசற்கு ௮டை சொடாத
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Cow arnt கூறினார் €ழ்மக்கள் உபசா£ச்இனாலல்லாமல் நல் 

இணவினாலும், மேன்மக்கள் ஈல்லுணவினா லல்லாமல் தக உப 

சாரத்தினாலும் மனமகழவ மென்பது, இன்பு-பண்புப்பெயர்; இண்“ 

பகுதி, பு-பகுஇிப்பொருண்மைவிகு௫; விகுதிமேல் விகுதியாய் ௮ம் 
விகுதிபெற்று இன்பமெனவும் வரும். ஆளபெடைகள் இன்னிசை 

நிறைக்சவர்சன. 8ம், மேல்-பண்பாகுபெயர்கள். அடுகருப் பன்மைப் 

பொருளது, (௬௪) 

பின்னவாம் பின்ன இர்க்குஞ் செய்வினை யென்பெறினும் 
முன்னவா முன்ன மறிச்தார்கட்--கென்னும் 

அவாவா மாடைந்தார்கட் ரூள்ளந் தவாவாம் 

! ௮வாவிலார் செய்யும் வினை, 

{@- ar.) Sor - (செய்யத் தொடங்கிய) பின்பு, அ.திர்ச்கும் - 

நடுச்கக்தைத் சருகின்ற, செய் வினை - செய்யப்படும் தொழில்கள், 
பின்ன-(ஆ.ராய்*து துணியாதார்ச்குப்) பின் தோன்றுவன; என்பெறி 

னாம் - பெரும்பயனை அடையக்கூமொயினும், முன்னம் - (செய்யத் 

தொடங்கும்) முன்னே, ௮றிந்தார்க்கு- ஆராய்ர்து துணிக்தவர்க்கு, 
மூன்ன - (அச்செய்வினைகள்) மூன்னே தோன்று௨ன; என்னும் - 

(பசம்பொருளல்லாத) எதன் விருப்பத்தையும், அடைநர்தார்கட்கு - 
கொண்டவர்க்கு, உள்ளம் - (௮துசாரணமாக) உள்ளச்தில், அவா 

ஆம் ஈ (விட்ட) விருப்பங்கள் உண்டாகும்; அவா - அவ்வீருப்பம், 

இலார் செய்யும் வீனை - இல்லாத அுறவிகள் செய்யும் தறவுறத் 

தொழில்கள், சவா ஆம் - கெடாலாம், எ-று, 

(வி- ரை.) பின்ன, முன்ன என்பன பண்படியாகப். பிறம்ச 

குறிப்புவினைமுற்றுகள், ௮வாவா மென்பதில் மென்பது செய்ய 
மென்முற்று, மற்ற மூன்றும் அசைகள். என் இரண்டும் வினாப் 

பெயர்கள்; எவனென்சதன் மரூஉ அல்ல, உம்மைசளிரண்டில் மூன்
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னத உயர்வுிறப்பு; பின்னது இழிவூறப்பு. தவா.பலவின்படர்ச்சை 

எதிர்மறை வினைஞுற்.ற) தவு- பகுஇ, ௮ - பலவின்படர்ச்கை எதிர் 

மறைவினைமுறி.று விகுதி, உகரக்கேடு சர்தி, அலா - முதனிலைத் 

தொழிற்பெயர்) இம்முதனிலையடியாக அ௮வாவசல், அவாவினான், 

அவாவி, ௮வாவின என வினைவிகற்பங்கள் பிறக்கும், ஈடுங்குசற்கு 

ஏதுவாகயெ தொழில்கள் முன்னே ஆராயு மியல்பில்லா தவர்ச்குச் 

செய்யத் சொடங்கியபின் இப்படிப்பட்டவையென்று தோன்றும்) 

ஆராயு மியல்புள்ளவர்ச்ரு அச்தொழில்கள் இன்னவையெனச் செய் 

யத்தொடங்கு முன்னமே தோன்றும்; அறவிகளாயிருந்தும் கடவு 

ளல்லாக மற்ற எப்பொருளிலால.த விருப்பம் லைப்பாசானால் ௮த 

சாரணமாக, முன்னே விட்டிருந்த விருப்பங்களெல்லாம் உண்டா 

கும்; அவ்விருப்பமில்லாத துறவிகள் தாங்கள் செய்யுர் spans 

சொழில்கள் இனி ஐ நிறைவேறும். 'மின்னவா முன்ஞனார்கீருப் பின் 

னதிர்ச்குஞ் செய்வ்னை' என முதலடியும், (வரவிலார் செய்யும் வினை” 
என ஈற்றடியும் வேறுபாளெள பாடமுமுள்ளன; முன்னார்க்கு-முற் ' 

பட ஆ ராயாதவர்க்கு எனவும், வரவு இலார் - யாதொரு வரவுமில்லார் 
எனவும் உரைக்க. (௬௪) 

கதைத்திலார் ஈல்லவர் கைத்துண்டாக் காப்பாரின் 

வைத்தாரி raat a Duet mugs (pig 

வைதாரி னல்லர் Cur peuat செய்தாரின். 

நல்லர் சிதையா தவர். 

(இ-௬்.) சைச்து. பொருள், உண்டு ௮௧ - உண்டாயிருக்க, 

காப்பாரின் - (பொருளாலாகும் பயனை அடையாமல்) அசைச் சாப் 
பவரினும், கைத்து இலார் - ௮ப்பொருளில்லாதவர், நல்லவர் -' (உல 

கத்தாரால் பழிக்கப்படாமையால்) சல்லவசாவா)வைத்சாரின் - (பொ 

Gir) வைச்து இறக்சவரினும், வறியவர் - தரித்இரர், ஈல்லர்- (வை
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so இறவாமையால்) நல்லவராம்; பைத்து opi - சோபித்த 
எழுது, வைதாரின் - நிர்தித்தஙரினும், பொறுப்பறுர் - (9383 

தையைப்) பொறுத்துச்கொண்டிருப்பலர், கல்லா-சல்லவசாவர்; செய் 
சாரின் - உபசாரம் செய்தவரினு ர், சதையாதவர் - அவ்வுபகாரத்சை 

மற்வாதவர், ஈல்லர் - நல்லார், எ. ற, 

(வி-ரை.) பொருரண்டாயிருச்ச, அப்பொருளினால் இடைக் 

கும் அறக்சைச் செய் கொள்ளாமல் வீணே அதைச் காப்பவரினும் 

அப்பொரு ஸளில்லாதகர் அறிவுடையோரால் பழிச்சப்படாமை 

யால் அவரும், சாமம் அறுபவியாமல் பொருளைவைச் இறப்பவரி 

னும் வைத்திறவாத தரித்திரும், கோபித்து நிர்திப்பவரினும் HS 

நிர்தையைப் பொறுப்பவரும், உபகாரஞ் செய்சவரினு ம் அதை மற 

வாசவரும் கல்லவர் என்பது. வைத்சாரினென இற்சகாலத்தாற் 

கூறினமையால் இறர்சாரென்பது பெற்றாம். 8ர்சனுருபுகள் எல் 

லைப் பொருளன, ஒருவர் நிக்இிச்சு நிர்தையைப் பொறுக்குங் காலச் 

அம் அர்நிந்தை மனத்தால் நினைசக்கப்பரிதலால் மறத்தல்போல அவ் 

வளவு ஈன்மையுடைய சல்லாமையால் பொறுப்பவரை 'வைதாரினல் 

லர்"என்றார், ஆக என்பது ஈறு தொகுத்சலாய்கின்றது; வை என்னும் 

பருதி பலபொருளொருசொல்லாதல் வைத்சார், வைசாசென்பவற் 
றிந் காண்க, 'கைச்திலார் நல்லவர் கைத்கிழர்ச மாக்களின்" எனவும், 

“கைத்திலர் நஈல்லராங் சை* துண்டாச் காவாரின் எனவும் பாடமூண்டு, 

(கைத்து இழர்ச மாக்களின் - தாம் சேடியபொருளை (வீணே) இழ 

கத மக்களைப் பார்க்கனும், கைத்து இல்லார் ஈலிலவர் - பொருளில் 

லாதவர் நல்ல வசாவர்” எனவும், (கைத்து உண்டாக - பொருள் தமக் 

குச் இடைத்திருச்ச, காவாரின்-( இரப்பவர் மூதலோசைக) காச்சமாட் 

டாதவரினும், கைத்து இலர் நல்லர் - பொருளில்லாதவர் நல்லவர்? 
எனவும் நூ ழையே உரைச்சு, (௬௮) 

மசனுரைக்குக் தந்ைத ஈலக்தை யொருவன்.. 

முகனுசைக்கு முன்னின்ற வேட்கை யகனீர்ப் 

6
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SHS Hus Ysa. னுரைக்கு நிலச் இயல்பு 
வான முரைத்தூ விடும், 

(இ-ள்.) மசன் - புத்திரன், தந்தை - தந்தையினுடைய, சல 

ததை - நற்தணச்தை, உரைகரும் - (தான் நற்குண நாடைமையால் 

பிறர்க்கு) அறிவிப்பான்) ஒருவன்முகன் - ஒருவனுடைய முசம், 

மூன் நின்ற வேட்கை - (அவனு) மனத்திலுள்ள விருப்பத்சை, 

உரைக்கும் - (பிறர்க்கு) அறிவிக்கும்; அசல் கீர் - பரவின நீரை 

யுடைய, பிலத்து இயல் - பள்ளத்தினது நிலையை, புக்கான் உரைக் 

கும் - (அதில்) இறங்கெயன் (பிறர்க்கு) அறிவிப்பான்; நிலத்து 

இபல்பு - நிலத்திலுள்ள மக்களது தன்மைபை, வானம்-மழை, உரை 

திறுவிடும் - (பெய்தும் பெய்பாதும் HATES) அறிவிக்கும், எ-று. 

(வி-ரை.) ஒருவன த ஈற்குணம் அவனது புர்கிரன.த நற்குண 

SAO OO, உள்ளக்சருத்து முகச்குறியினாலும், மிக்க ரீரையுடைய 

பள்ளச்தினது அழம் அதில் இறங்கிவர்தகனாலும், மணிசர்களது. 

ஈன்மை காலமழை பெய்தலினாலும், தீமை பெய்பாமையினாலும் 

விளங்குமென்பது கருத்த, புக்கானுரைச்கும் என்பதொழிய மற்ற 

மூன்றும் இளக்குகபோலச் கூறும் மரபுவழுவமைஇியாகயெ இலச் 

கணை. நிலம், வானம்-இடவாரு பெயர், மகனுரைக்குர் தந்ை கலச்சை 

என்பத ரகத் தந்ைசெய்த நல்வினையை அவன் புத்திரன் கல்வி 

யறிவு செல்வமுகடையவனா யிருத்தலால் அறிவிப்பானென்றும், ௮௪ 
ன் ர்ப்பிலத் சென்பதற்கு ௮அசண்ற தன்மையையுடைய பிலத்தின 

தென்றும், நிலத்தியல்பு வானமுூரைத்துவீடு மென்பதற்ரு மிலத்இ 
னது தன்மையை அதில் விழுச்ச மழைட£ர் ௮றிவித்துவிடமென் 

றும் உரைச்சினும் பொருந்தும், மூன்னமென்பது முன் என நின் 

ற; இன தொழிலாருபெயர், முகத்தில் தோன்றுதர்கு முன்னமே 
மனத்தில் தோன்றிய தாதலால் மனச்சை முன்னென்றா செனினும் 

பொருர்தும், (௬௧)
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LID carp பல்லா ரூறையி ஜனொருவன் 

மதிசன்று மாசறக் கற்பின்--.ற இருப்பின் 

ஏற்றான்னீ றெய்து மினகிரை தான்கொடுக்கும் 

Ceram றெய்துக் குடி, 

(இஃள்.) பல்லார் - (மூயற்சியுடைய) பலகுடிகள், உறைபின் - 

வூத்தால், பதிஈன் நு. நரடி சிறப்புடையதாதர; மாசு தற-(விபமீ 

தீம் 8யம் ஆய) குற்றமில்லாமல், சற்அின்-(கற்கத்தகும் நால்களைச்) 
கற்றால், மடிஈன்று - (ஒரவன) அறிவு தெளிவுடையசாருல்) 

நிரை இனம்-பரச்கூட்டம், ஐ தி மருப்பின்-கர்மையாகெ,கொம்புச 

ளுடைய, ஏற்றான் - ரிஷபத்தினாலே, வீறு எய்தும் . (அச்சமில் 

லாமல்) தைரியக்ழை யடைந்திருச்கும்; குடி - தன் குடும்ப, தான் 

கொடுக்கும் - (மூயற்சியுடைய ஒருவன்) சான் கொிக்கின்ற, சோறி 

ரான் - உண்டியினால், வீறு எய்தும் - பெருமை யடைர்திருக்கும், 

எ. று, 

(வி-ரை,) பசுச்கூட்டத் துக்குப் பிறவுபிர்களால் வரும் தன் 
பம் ரீச்சவல்லது என்பார் (ஐஇிமருப்பினேர்' என்றார். நதிமருப் 

பின் ஏற்றான் வீறெய்து மென்பதற்கு ஒருபுலத்தில் மேய்கையில் 
தம்மில் கூர்மையாஒய ஒருரிஷப மிருக்சால் பசுச்கூட்டம் ௮ச்சமில் 

லாமல் மேயுமென்ப.த கருத்து. கிரை பசுவுக்கும், பசுச்கூட்டச் துக் 

கும் பெயராயினும் இன மிமென்றமையால் பசுவுச்காயிற்று, தலைமை 

பற்றிச் சோற்றானென்றாராயினும், (ஒருமொழி ஒழிதன் இனங் 8௧7 
ஏற் குரித்தே'” என்பதனால் கறி மு, சலியவற்றையும், ஆடையணி 

முதலியவற்றையும் கொள்க, ஈன்றென்னும் இரண்டும் 4 ia al tora 

குறிப்புமுற்றுகளாதலால் ஆக்கச் சொற்கள் தொகுக்கப்பட்டு நின் 

மன) சன்லமை - பசுஇ, ஒன்றன்படர்க்கை pa AGH புணர்ச்9 

யில் மை செட்டு, லகரம் றசரமாதலாகிய சச்தி பெற்று, ௮த னகர
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மாசலாகிய விகாரம்பெற்று ஈன்றென முடிர்தது. ஆர் விகுஇிபுணர்ச் 
தமையால் பல்லாசென்னும் பல்லோர்படர்ச்கைப் பெயரில் லகரம் 

இசட்டியது, இனபிரை - ஒன்றன் கூட்டத் தற்கிழமைப் பொருளில் 

புணர்ந்த ஆறாம் வேற்றுமைத் தொரைநிலைச்தொடசாகிய நிரையின 

மென்ப பின் முன்னாக மாறிரின்றது; நிசை என்பதற்குப் பசுச் 

கூட்டமெனப் பொருள் கொண்டு இன நிரை என்பதை இருபெய 

சொட்டுப் பண்புச்சொகைநிலைச்சொடசெனிலும் ஓக்கும். (ao) 

ஊர்ர் சான் உசைய கலினமா கேர்ச்கொருவன் 

ஆற்றல் வகைய வறஞ்செய்கை தோட்ட 

குளத்தனைய தூம்பி னகலங்க டத்தம் 

வளத்தனைப வாழ்வார் வழக்கு; 

(இ-ள்.) சலின மா - சடிவாளம் பூண்ட குதிரைகள், ஊர் 

தான் - (தம்மேல்) ஏறி உடத்துவோனுடைய, வகைய - (சடத்தும்) 
வளசக் இசைந்தசன ஆம்; அறம் செய்கை - துறவறத்தைச் செய்யுஞ் 

செய்கைகள், சேர்ந்து ஒரு௨ன் - (செய்ய) உடன்பட்ட ஒருகனத, 

ஆற்றல் வனகப- வலியின் வசைச்சிசைரச்சன; தூம்பின் அசலங்கள்- 

தூம்புகளினுடைய விரிஷகள், சோட்ட - தோண்டப்பட்ட, குளத்து 

அனைய - முஎங்களின் ௮ளவின ஆம்) வாழ்வார்-( இல்லாளோடு கூடி) 
வாழ்வாரது, வழர - செய்கைகள், தத்தம் வளத்து அணைய - தம் 

மூடைய வருவாயின் ௮ளவின ஆம், எ- து. 

(வி-ரை.] சேர்ச்ச என்னும் பெயசெச்சத்திறு தொகுச்சப்பட் 

டு, ஆற்றல் வகைய என்ப,சளாுல் ௮றம் தஅறவறச்றச்காயிற்.ர. 

தறவறத்தச்குரிய விரதங்கள் பல ஆதலால் ௮வ.ற்றைச் செய்யுஞ் 

செய்கைகளும், தூம்புகள் பல ஆதலால் அவற்றின் பன்மை சோச்இி 
௮சலமும், பிரமசாரி முதலிய பதின்மருக்கும் பகுத்துண்ணல் மூத 

வியவற்றால் வாழ்லாரது செய்சையும் பலவாயின, விரதங்கள் பல
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ஆவன - தன் வலிக்குத் சக்சபடி, இன்ன ௮றம் செய்வேனென்றும், 

இன்ன பாவம் ஒழிவேனென்றும் ஏற்படுத்திச்சொள்ளுவன. வகைய 
சொழிலடியாசப் பிறக்ச குறிப்புவினைமு.ற்று; வகு-பகு.இி) 39-புடை 
பெயர்ச்சி விகுதி, உ£ரக்கேடு சந்தி, இவற்றால் முடிர்தவசைபகுஇ)ய்- 

சக்தி, அ-பலவின்படர்ச்கை விகுதி. அனைய * பண்படியாகப் பிறச்த 

குறிப்புவினைரற்ற; அத்தனை என்பதன் மரூ௨ஆயெ அனை-பகுதி, 

ய் - சர்தி, ௮ - பலமின்படர்ச்கைவிருதி, தூம்பு - பண்பாகு பெயர்) 

உட்டொளை. வழக்கு - முதனிலை இரிர்த தொழிற்பெயர்; அத செய் 

சையை யுணர்ச்திற்று, தோட்ட-இறந்தகாலப் பெயசெச்ஈம்) தோள்- 

பகுதி, ட் - இறந்தகால இடைகிலை, ௮ - - பெயசெச்சவிகுதி, ரம் 
ட்சாமானத சந்தி, (௭௧) 

ஊழியு மாண்டெண்ணி யாத்தன யாமழும் 
தாழிகை யானே ஈடந்தன தாழ்கியாத் 

தெற்மென்றார் கஸ் ணே தெளிக்தனர் வெற்றென்றார் 

வெஞ்சொலா வின்புறு வார். 

(டு-ள்.) ஊழியும் - யுசமுடிவுகளும், ஆண்டு எண்ணி . வ 

டற்களால் எண்ணப்பட்டு, யாத்தன - அளவு செய்யப்பட்டன; யாம 

மும் - சாமப்பொழு.தும், சாழிகையானே - ஏழசை சாழிகையினா£ே 

யே, ஈடக்தன - (அளவு செய்யப்பட்டுக்) சழிஈ் சன; தாழ்வியாமல் - 

சாலத்தை நீட்டிக்சாமல், ( விரைவில்) செற்றென்றார் சண்ணே - 

செளிம்தவரிடத்திலே, தெளிர்சனர் - (நல்லோர்) 8யமறச் ஈற்றனர்; 

வெற்தென்றார் - அறிலாய பயனில்லாதவர், வெம் சொலால் - 

(பிறரை வைத) சடுஞ் சொற்சளினால், இன்பு உறுவார்-உள்ள மூழ் 

art, cep. 

(வீ-ரை.] யுசக்களும் இச்தனை கருடம்சசெனச் சணச்டெப் 
ச் என; சாமப்பொழுதிகளம் இத்தனை சாழிகையென எண்ணப்
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பட்டன; இவ்வாறு பெருகவும், இறுகவுல் காலங்கழிதலை உணர்ந்த 
நல்லவர் தம் காலத்தை வீண்கால மாக்காமல், கற்று வல்லாரிடத்தில் 

நூல்களை ஆராய்ர்து தெளிர்து இன்புறுவார்; அறிவில்லாத தீயோர் 

பிறரை நிந்தை கூறி, அனால் ம௫ழ்வாரென்பது கருத்து, யாத்தல்- 

கட்டுதல். யாத்தன - பலவின்படர்ச்கைச் செயப்பாட்டுவினை யாய 

இறச்சகால வினைமுற்று; யா-பகுதி, க-சந்தி, கு, ௮.சாரியை, உகரச் 

கேடும், பசரத்தோற்றமும் சந்தி, படு - செயப்பாட்டுவினைப்பொருண் 

மை விகுதி, அனைத்து மொருபகுதி, பருதி ஒற்றிரட்டலும், உகரச் 

கேடிம் சக்தி, அன்-சாரியை, ௮-பலவின்படர்க்கைவிகு இ; படு விகுதி 

மூ.தலியன தொகுத்தல். ஆண்டு - யாண்டென்பதன் மரூஉ sp 

றென்றார் - பல்லோர்படர்ச்சை இறர்தகாலச் செயப்பாட்டு வினை, 

முற்; இது செயப்பாட்டு வினைப்பொருண்மைப் படு விகுதி முசலி 

யன சொகுத்தலாய் நின்றது. ஏ இரண்டும் தேற்றம். தாழ்வியாம 

லென்னும் பிறவீனையாயெ எதிர்மறைவினையெச்சம் ஈறு தொகுச் 

கப்பட்ட. வெற்றென்றா ரென்பதில் வெறுமை அறிவின்மைச் 

சாயிற்ற. வெற்றென்றா ரென்பது *வெட்டுன்றார்' எனவும் பாடபேத 

முத; (வெள்ளறிவினர்' என்ப பொருள், (௭௨) 

கற்றான் நளரி னெழுக்.ிருக்குங் கல்லாக 

பேதையான் விழ்வானேற் சான்முரியு மெல்லாம் 

ஒருமைதான் செய்த சருவி தெரிவெண் ணின் 

பொய்யாவித் தாக விடும். 

(௫-ள்.) கற்றான் - கல்வியறிவுடையான், தளரின்-(ஒருகாலச் 

இல்) தளர்ச்சயெடைவாளாயின், எழுந்திருக்கும் - ( அத்தளர்ச்சியி 

னின்று) ரீங்குவான்; சல்லாத - சல்வியறிவில்லாச, பேதையான் - 

பேதையானவன், வீழ்வான் ஏல்-(தன்னிலையினின் றும்) தளர்ரதால் 

சால் மு£ரியும் - (அதற் 5) உஊன்றுகோலாசய முயற்சி Gaara; 

ஒருமை - ஒருபிறப்பிலே, தான் செய்த எல்லாம் 4 ஒருவன் செய்
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நன ஆ9.ப வினைகளெல்லாம், கருவி - (மறுமைப்பயனுக்குச்) கார 
ணங்களாகு) எண்ணின் - ஆராயுமிடத்து, செரிவு - (3யமில்லாமல் 

தெளிர்ச) செளிவு, பொய்பா வித்து - (முத்தியடைதற்கு உண்மை 
யாகிய காரணம், ஆடவிடும் - ஆகாமற்போகாது, எ-று, 

(வி-ரை.) பமாவது-மறுபிறப்பும், இரு வினைப்பயனும், கடவு 
ஞூம் உண்டோ இல்லையோ எனத் துணிவுபிறவாமை. வீழ்ர்தவ 

னெழுசற்கு ஊன்ற சோல்போலவுள்ளது அவன் முயற்திய ஆத 

லால் சாலென்பதற்கு முயற்டியென்றாம், சால் - உவமையாகுபெயர். 

கல்வியறிவுடையான் இடிச்ச ணேரிட்டபோ௪, தினீன்றும் நீங்கு 

தீற்குரிய உபாயம் இன்னசென வுணர்க்து செய்து Fh ganar; sad 

_யறிவில்லாசவன் இடுச்சணில் அகப்பட்டால் எான் நீங்குதற்முக் செய் 

யும் மூயற்சியும் பயன்படாமல் அழிவான்; ஒருபிறப்பில் ஒருவன் 

செய்ச இறவினைசளும் மறுமையில் அவன் ௮.றபலிச்கும் இன்பச் 

அக்கும், அன்பத் துக்கும் காரணங்களாகும்; யேத்தி னீங்கிய அறி 

வாளனுச்கு அவ்வறிவு மூத்தியடைதற்குச் இறந்த கருவியாகு மென் 

பது கருச். எழுந்திருக்கும் - செய்புமென்முற்று; எழு - பகுதி, 

தீ- சந்தி, து - சாரிபை, இரு - பகுதிப்பொருள் விகுதி, உஈரச்சேடு 

சர்இ, சம்கித்தகசம் ஈசரமானது மெலித்தல் விகாரம், அனைத்து 

மொருபருஇ, &-சந்தி, கு - சாரியை, உம் - எதிர்கால விகுதி, உசரச் 

கேடு சந்தி) இத பெயசெச்சம் வினைமுற்றானது. ஏல்-எனிலென்ப 

தன் மரூ௨$; இது தானடுச ச வினைமுற்றை வினையெச்சமாச்சின ௮. 

பேசையான்-பண்படியாசப் பிறந்தபெயா்; பேசைமை ஆன் விருதிப் 

புணர்ச்சியில் மையீறு கெட்டு, யகர மெய்ச்சர்தி பெற்றத; இப் 

பருதியே பண்பாகுபெயராய் வனை உணர்ச்சலு மூண்டு. செய்த- 

பலவின்படர்ச்கை இறந்தகால வீனையாலணையும்பெயர். பொய்யா 

வித்து-பொய்யாத விச்சென ஈறுகெட்ட பெயசெச்சத்தொகாறிலைத் 

சொடசா சவும், பொய்யாமையாயெ வித்தெனப் பண்புத்தொசை
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நிலைத்சொட்ராசவங் கொள்ச, ஆடிவிர மென்பதில் விடு துணிவுப் 

பொருண்மை விகுதி. (௪௩) 

தேவ ரனையர் புலவருக் தேவர் 

தீமானைய சோரூ ௬றைவார் தமருள்ளும் 
பெற்றன்னர் பேணி யொழுகுவார் கற்றன்னர் 

கற்ராரைக் காத லவர், 

(௫-ள்.) புலவரும் - ௮.றிவுடையாரும், தேவர் ௮னைய/-சேல 

ரை ஒப்பாவர்) ஓர் ஊர் - அவ்வறிவுடையோ ரிருச்கு 6.ஊரில், உறை 

லார் - வரிப்பவர், சேவர் - அத்தே௨ர்ஈளுச்கு, தமர் அனையர் - உற 

வினரை ஒப்பார்; பேணி- (௮வர் ஈட்பினைப்) பாஅசாசத்துச்சொண்டு, 

ஒழுகுலார் - (அவர் குதிப்பின்படி) ஈடப்பகர், தமருள்ளும் - war 

வுறவினருள்ளும், பெத்தன்னர்- (அப்புலலர்சள து.௮.றிவைப்) பெற்றா, 

லொப்பர்; கற்றாரை - அ௮ச்சல்வியறிவினசை, காதலவர் - விரும்பு 

மாணுக்கர், கற்றன்னர் - (எல்லா நூல்களையும்) கற்றாத்போல்கர், 

எ-ஃழு, 

(வீ-ரை,) மேல் வருவன௮.ற்றைத் தம் அறிவால் முன் ஆசாய்ச் 

தறி.தலால் புலகரைத் (தே ரனையர்' என்றும், அப்புலவர் கூறும் 
தூற்பொருள்சளைப் பலமுறபயும் ட்டு அச்சல்வியறினவச சிறித 

பெறலால் ஊராசைச் *த.மரனையர்” என்றும், பிரியாமல் சார்£து 

கடச்தலால் அச்சார்க் து ஈடப்பவர் அப்புலவரறிவை மிகுதியும் பெற 

லால் ௮௨ரைப் (பெற்ராலொப்பர்' என்றும், ௮அஉர்பால் மூறையே 
கற்கு 'கன்மாணாச்சர் அவசறிவை முற்றும் பெறலால் அலலாச் 

(தற்றாலொப்பர்' என் றங் கூறினர். புலவர் - பண்படியாகப் பிறர்த 
பெயர்; பலமையென்னும் பகுதி, பல்லோர்படர்ச்சை அர் விகுதிப் 

புணர்ச்சியில் மையீறு கெட்டு, வசாவுடம்படு மெய்யாயெ சச்தி 

பெற்௮ முடிர்தத; அறியைப்பற்றியே புலவசென்பது சேகர்ச்சும்,
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அறிஞருச்கும் வழங்கும். ௪மர்-பொருளடியாகப் பிற$;பெயர்; சாம்- 
பகுதி, ௮ர்-பல்லோர்படர்ச்சை விகுதி, பகுத ௮ ௮வ்வானத கு.றுச் 

கல் விசாரம். சமருள்ளும் என்ற உம்மை உயர்வு?றப்பு. ஏழனுருபு 

கூட்டிப் பிரிச்சற்பொருளது, காதலவர்-ஈறு இரிர்ச குறிப்பு வினைப் 

பெயர். (௪௪) 

தூரர்தழியும் பொய்பிறர்த போழ் ச மருத்துவன் 

சொல்கேன்ற போழ் 2௪ பிணியுரைக்கும் நல்லார் 

விடுகென்ற போழ் 2த விசிக வுரியான் 
தருகெனிற் ரூயம் வகுத்து. 

(௫-ள்.) பொய்-(ஈட்புக்சொண்ட இருவரில் ஒருவனிடத்தப்) 

பொய், பிறர்தபோழ்தே - முளேத்தபோ2த, தூர்ர்தழிய:ம - (ஈட்பா 

இய பாச்தி) தூர்ச்துபோம்; மருத் தவன் - வைத்தியன், மொல்ச 

என்மபோழ்சே - (பிணியாளிபை சோக்) சொல்லுக என்று 

சேட்டபோசே, பிணி உரைக்கும்-( அவன்) கோயைச் சொல்லுவான்) 

கல்லார் - கல்லறிவினர், விடுக) என்றபோழ்தே - Oru ஒழிச 

என்று சொல்லினபோதே, வி0௪-(அதை) ஒருவன் ஒழியக்ஈடவன்) 

உரியான் - பாத்இியசை யுடையவன், தருக என்னின் - (தன் பாகத் 

ஸத்) தரக்சகடஙாபென்று கேட்டால், சாயம் வகுத்து- உரிமைப் 

பொருளைப் பங்கிட்டு, விடுக - (ஒருவன்) தரக்கடவன், எ-று, 

(வீ-ரை ) விடுச என்னுஞ் சொல்லைப் பின்னும் கூட்கெ, ௧௨. 

பின ரிருவருள் ஒரவளிடச் தப் பொய்யொழுச்ச முண்டாயின் 
அக் ஈட்புக்கெரிழ்; கோயாளியை கோக, யாது சோயென வைத்தி 

யன் கேட்டபோதே கோயை உள்ளபடி. சொல்லான்; சாணத்தால் 

மறைத்து கேரொன்றைச் கூறுவானாபின், லைச்தியன் சொடுக்கு 

மருந்தால் உள்ள கோய் இசாமல் வேத சோயு முண்டாம்; அறிவுடை 

யார் ஒருவனிடச்.த,த் தீச்செயல் சண்ட, இலத ரீ ஒழிக என்ற
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மட்டில் அதை அவன் செய்யாம லொழியச்சடவன்; ஒ!இநியானாபின் 
அச்செயல் அவனுக்குச் சேட்டைத்தரும்) பாச்திசை யுடையவன் 
தனக்குரிய பாசச்சைச் கொடுவென் நமட்டில், மற்றவன் பங்கிட்டுத் 

தாரச்கடவன்; தரானாபின், வழக் தளசாடிப் பொருள் குறைந்தபோ 

மென்பது கருத் து பொழுசென்னுஞ் சொல் போழ்தெனச் ரிமைச் 

2.௫) போதெனவுஞ் சசைர்துவரும்) இம்மரூ௨ மூழுகல் மூழ்கலென 

வும், விழுதல் வீழ்சலெனவு௦ வினையிலும் வரும், ஏ- தேற்றம். 
மருத்துவன்-பொருளடியாசப் பிறர்சபெயர்) மருர்து - பகுஇ, வ் 

பெயரிடைகிலை, அன் - Keri nutans SSD பகுஇி க5ரம் 

தீகசமானது வலித்தல் விகாரம்) பொருள் : மருந்தை இழைச்துர் 

கூட்டிமோனென்பது. :தூர்ர்சழியும்” என்பது *தார்க்சொழியும்,. 
எனவும், (சொல்கென்ற கென்பது 'சொக்லென்ற' எனவும் ‘ef 

யான் தருசெனின்' என்பது “அதற்ருரியான் தாவெனின்” எனவும் 

பாட்பேதமுண்டு, (௭௫) 

நாக்கி னறிப வினியசு வை மூக்கினான் 

மோக்தறிப வெல்லா மலர்களு சோச்குள்ள 

கண்ணினம் காண்ப உணிபவற்றைத் தொக்இருக் 

தெண்ணினா னெண்ணப் பூம். 

(இ-ள்) இனிய சுவை - இனிய சவையுடைய பொருள்களை, 
நாக்இன் - நாச்சினால், ௮றிப-(யாவரும்) அறிவார்கள்; எல்லா மலர்ச 

ளும் - எல்லா ஈன்மலரின் மணத்தைபும்) மூக்கினான் மோந்து 

அறிப - மூறக்கனொால் மோந்து அறிவார்கள்; ௮ணிபவற்றை - அழ 

குள்ள பொருள்களை, கோக்கு உள்ள-காணுர்தொழிலமைந்த, கண்ணி 
ஞான் காண்ப . கண்களினால் காண்பார்கள்; தொக்கு இருந்து-(அறி 

வடையோர் பலரோடு) கூடியிருந்து, எண்ணினான் - கரு சனல், 

எண்ணப்படும் - (கரு ச்துப்பொருள்) ஆராய்ச்தறியப்படும், ௭-ற,
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(வி-ரை.) சாட்ரிப்பொருள்களில் உணவுப் பொருளினது 
சுவையை சாச்இனாலும், மலர்களினது மணச்தை மூச்இனாலும், அழ 

குள்ள பொருளைச் கண்ணினாலும் அறிவார்கள்) ஒருமொழி யொழி 

தன், இனம்சொளற் குரிச்தே'” என்பதனால் பெய்பினல் வெம்சை, 

தண்மை முசலிய பரிசத்தையும், செவியினால் இன்னேசை நமூசலிய 
வற்றையும் உணர்கார்க ளென்பதுங் கொள்ச. கரு ச்துப்பொருளை 

எண்ணத்தினால் அராய்ந்துணர்லார்கள்) ௬ வை - பண்பாகுபெயர். 

எண்ணினா னென்றமையால் கருத்தப்பொருளென்பது அவாய் 

நிலையால் wise. மூன்றனுருபு மூன்றும், 88/சனுருபொன்றும் 
கரு விட்பொருளன, கோக்கு - மூதனிலைத்சொழிற்பெயர். எண்ணப் 

படும்-செயப்பாட்டச் செய்யுமென்முற்று, தொக்டருக்.து-இறந்சகால 

லீனை்ெெபச்சம்; சொரு-பகுதி, இரு - பருதிப்பொருள்விகுஇ, பகுதி 

ஒழ்றிரட்டியது விரித்தல் விசாரம், உஈரக்கேடு சந்தி, ௮னைச்து 

மொருபகு தி, தீ-சந்தி, த.இறந்தசால இடைநிலை, உ - வினையெச்ச 

விகுதி, சந்தித் தகரம் நகரமானது மெலித்தல் விகாசம். (௭௬) 

சாவாத வில்லை பிறந்த வுபிெல்லாம் 

தாவாத வில்லை வலிகளு ஈவா 

இளமை யியைக்தாரு மில்லை வளமைபில் 

கேடின்,றிச் சென்றாரு மில், 

(ட-ள்) பிறர் த உயிர் எல்லாம் - பிறந்த எல்லா வுயிர்களிலும், 

சாவாத இல்லை - சாகாதவை இல்லை) வலிகளும் - வன்மைகளிலும், 
தாவாத இல்லை - கெடாதவைகளில்லை; மூவாத - மூத் துக்கழியாமல், 

இளமை இயைக்தாரும் இல்லை- இளமை நிலைச்சப்பெற்றவருமில்லை; 
வளமையில் - (பெற்ற) செல்வங்களில், கேடு இன்றி - (இடையே) 

அழிவை யடையாமல், சென்றாரும் இல் - முற்றும் ௮.தபவித்தவ 
ரும் இல்லை, எ-.ு.
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(வி-ரை ) உடல், வலி, இளமை, செல்வமென்னும் இவற்றின் 

கிலை.பில்லாமையை உணர்க்து, விரைந்து ௮றஞ்செய்* என்பத ௧௬ 

தீ.ஐ. சாவாத, சாவாத - பலவின்படர்க்கை எதிர்மறை வினையாலணை 

யூம்பெயர், மூவாது-எதிர்மமை வினையெச்சம்) மூ-பகு.இ, வ் - சக்தி, 

ஆ - எதிர்மறை விகுதி, ௮னைத்துமொருபகுத, த் - எழுத தப்பேறு, 

உ - வினையெச்சவிகுதி, இதவும் சாவாத என்பது குச்சாரியை 

பெத்று மூச்காது, சாகாது எனவும் வரும், பொதுப்பட வலிச 

ளெனப் பன்மையாற் கூறினமையால் அறிவின் வலி, உடலின்வலி 

முதலியவை கொள்க, வளமை-பண்புப்பெயர்; வள் - பகுதி, ௮-சாரி 

யை, மை-பகுஇப்பொருள் விகுதி, மை - விகுஇப்புணர்ச்சியில் ௮௧ 

சச்சாரியை வருதல் பாலமை யுணர்ந்தவன் பச்கம் பூண்டவே'' என் 
னும் கம்பகாடர் செய்யுளிலுங் சாண்க, இப்பெயர் தன் காரணமாகிய 

பொருட்கானமையால் காரியலாகுபெயர்; கேடு - முதனிலை ரிந்த 
சொழிழ்பெயர், (௭௭) 

சொல்லா னீறிப வொருவனை மெல்லைன்ற 
நீரா னறிப மடுவினை யார்கண்ணும் 
ஒப்பு£வி னானறிப சான்றாண்மை மெய்க்கண் 

மூழா னறிப நறு, 

(டு -ள்.) ஒருவனை - ஒருவனது சன்மையை, சொல்லான் - 
(அன் பேசும்) சொல்லினாலே, ௮.றிப-( அறிவுடையோர்) அறிவார் 

௪ள்; மடுவினை - மடிவினது தன்மையை, மெல் என்ம - மென்மை 
யாய, Gare ௮றிப-(அதிலுள்ள) நீரினாலே அறிவார்கள்; சான் பர 

ஆண்மை - பல குணங்களாலும் நிறைந்து அவற்றை யாளுாதன் 
யை, யார் ௪ண்ணும் - எவரிடத்தும், ஒப்புசவினான் - (ஒப்ப 

நடச்கு 6) உலக கடையிஞல், அ.றிப - o Manisa; ap - (omadr) 

op உண்டமையை, மெய்ச்சண் - (௮௮ன௮) உடலிற்றோன்றும், 

ம௫ழான் - சளிப்பின் குறியால், அறிப - அறிவார்கள், ௭-று.
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(வி-ரை.) அறிவடையார் ஒருவன.த தன்மையை அவன் சொல் 
லினாலும், மரிவின் தன்மை அசனீரினாலும், ஒருவன் ஈற்குணல் 
களினால் நிறைவுடையனா யிருச்கையைச் செல்வரிடத்தம் வறியா 

ரி... த்தம் உலச ஈடைக்குத் தவறுதலில்லாமல் ௮வன் ௩டச்கும் ஈடை 

Wen oy 1b, ஒருவன் கள்ஞண்டதை அவனுடலில் சோன்றம் களிச் 

குறியினாலு॥ ௮றிவார்சள், மெல்லென் ற-பண்பப்பொருண்மை குறி 

#5 இடைச்சொலடியாகப் பிறந்த இறந்தகாலப் பெயசெச்சம்; மெல் 

லென் - பகுதி, ற் - இறக்சசால இடைநிலை, ௮ - பெயசெச்சவிருதி, 

ஒருவன், மி - பொருளாகுபெயர். ம௫ழ்வின் காரியமாகிய குறியை 

மகழென்றத சாசணவாகுபெயர். சான்று-இறந்தசாலவினை யெச்சம், 

ஆண்மை சொழிழ்பெயர், இரண்? சொல்லுர் தொக்கு சான்றாண்மை 

பென ஒருசொல்லின் தன்மைப்பட்டு இது நின்றது. யார்-யாவசென் 

பரன் மர௨, ௨ம்மை முற்றும்மை, (௭௮) 

நாவன்றோ ஈட்பறுக்குர் தேற்றமில் பேதை 
விமிமன் மரா விங்இப் பிணிப்பி னவா௮ுப் 

படுமன் 2௫ பன்னூல் வலையிற் கெமென்றரோ 

மாறு ணிறுக்குக் துணிவு. 

(ட.ள்.) சா-(இதம் பேசாத) மாச்த, ஈட்பு அறுச்ராம் அன்றோ 

(ஒருவசோடு கொண்ட) ஈட்பினை நீங்கச் செய்யுமன்றோ; வீங்சி - 

(ஒருலர் அன்பு) மிகுர்து, பிணிப்பின் - (சி௫கே£த்தால்) ஈட்டினும், 
தேற்றம் இல் - (நட்பின் தன்மையை) அறியமாட்டாச, பேதை - 

அறிவிலி, விரும் ௮ன்றோ - (௮அர்ட்பை) ஒழிவானல்லனளோ); அவா - 

(கன்மாணாக்சனுடைய) விருப்பம், பல் நூல் வலையில் - பல.நூல்௪ 

னாய வலையில், படும் ௮ன்றோ-உட்பரிமன்றோ; மாறுள்-(பலசோடு 
கொள்ளும்) பகையில், நிறுக்கும் - நிறுத்தவல்ல, தணிவு - அணிவி 

னால், கெடும் அன்றோ - (௮. ச்அணிவுடையான்) கெடுவானல்லனோ,
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(வி- ரை.) க$ஞ்சொல் பேசுவோனை ஒருவருஞ் சிகேயொர்; 
தெளிவில்லாத மூடனை நஈல்வழிப்படுத்தக் «GO, கல்லவர் மிகுர்ச 

அன்பு காட்டிச் சேரினும் அவரைச் சாசாமல் நீங்குவான்$; ஈன் 
மாணாச்சனுடைய ஆசை பல நூல்களிலேயே தங்ராம்; யாவரிடததம் 

அன்பு செய்யாமல் பகை செய்பவன் கெடமானென்பது இண்ணம், 

அன்௮-எதிர்மறைம் குறிப்புவினேழமுற்று, ஒ-எ.திர்மறை. ௮௫ம் 

மூ. சலிய சமான்கனோடு இரண்டு எதிர்மறைச் சொற்களைப் புணர்த்தது 

அச்தொழில்கள் ஈடந்தேவிடுமென்னுர் துணிவை யுணர்த்தற் 
கென்க. பண்பாகபெயராகிய பேதை சொல்லால் ௮ஃறீணையாத 

லால் அன்றென்னும் அத்தணைவினை சொண்டது) முன்றி இ 

AGE Qa திணைமைம்பாற்கும் போதுவாதலால் புணர்ச்சசெனிஞனும் 
ஒக்கும், அவா, மாறு-முதனிலைச்சொழிற்பெயர். அளபெடை செய்யு 

னிசை நிறைச்சவந்தது. பிணிப்பினுமென்ற உயர் ௮றப்பும்மை 

விகாரத்தால் சொக்கது. (௭௪௬) 

கொடுப்பி னசனங் கொடுக்க வீடுப்பின் 
உயிரிடை யிட்ட விடுக்க வெடுப்பின் 

இளையுட் கழிந்தா மெடுக்க கெடுப்பின் 
வெகுளி கெடுத்து வீடல். 

(௫-ள்.) கொடுப்பின்-(ஒருவன் ஒருவருக்கு ஒரு பொருளைச்) 

கொடுக்க வேண்டினால், அசனம் கொடுக்க - உணலைக் கொகககீ 
சடவன்; விடுப்பின் - துறச்சவேண்டினால், உயிரிடை - உயிரினிட 
தத; இட்ட - வைக்கப்பட்ட குற்றங்க ளைச்தையும், விடுக்க - துறக் 

சக்சடவன்; எடுப்பின்-தாங்கவேண்டினால், இளையுள் - சுற்றத்தாருள், 

சழிந்தார் - - பொருளில்லாரை, எடுக்க - தாங்கக்கடவன்; கெடுப்பின்- 

கெடுச்சவேண்டினால், வெருளி கெடுத்துவீடல் - : கோபத்தைக் கெடு 

க்துவிடச்சடவன், ௭-௮,



மூலமும் உரையும், 95 

(வி-ரை.) ஒருவன் உடலில் உயிர்லாழச் செய்வதும், போது 
மென்னுர் இருப்தியைச் தரவல்லதும் உணவே அதலால் அதனை 

வறியவர்க்குச் தசொடுக்கமேண்டும்; உயிர்ச்ருற்றங்க ளேர்.தும் முத் 
இச்ருத் தடை அதலால் ௮௮ற்றை ஒழிக்கவேண்டும்; சுற்றத்சாரில் 

பொருளில்லாரைத் சாங்காவிட்டால் பழியும் பாஉமும் உண்டாமாத 

லால் அவர்களைச் தாங்கமேண்டிம், நஈல்லோரைச் சாரலொட்டாமல் 
செய்தலால் கோபத்தைக் கெடுச்கவேண்டு மென்பது கருத்து, வெ 

ரூளி குற்றங்க சோக்தனுள் ஒன்றாயினும், மற்ற சான்சையும் போலா 

மல் ஒருவணுக்கு நன்மை தருவனவற்றைக் கூறும் ஈல்லோரை நீற் 
கச் செய்யும் சொடுமைபற்றி (வெருளி செடுத்துவிடல்" என்ரூர், 

குற்றங்க ளைந்தாவன : மயஃகம், அகங்கார, அமா, ஆசை, சோபம் 
என்பன) இவை உபிர்ச்ருண மாதலின் உபிறிடை இஃட” என்றார்; 

இவ்வாறு சொல்லியது இலக்கணை, இட்ட-இற* தகசாலவினைப்பெயர், 

வெருளி-தொழிற்பெயர்; இ- புடைபெயர்ச்சி வி.கதி, ௮சனம்-௮ட 

டு மாழிப் பெயர், கெடுத்தவிடல் அல்லீற்று வியங்சோள்வினை; இஇில் 

விடு தணிவுட்பொருண்மைவிகுஇ, (௮௦) 

நலனு மிளமையு சல்ஞுரவின் £ழ்ச்சாம் 

குலனும் குடி மையுளவ் கல்லாமைக் க&ழ்ச்சாம் 

வளமில் குளத்தின் £ழ் கெற்சாம் பாமல்லற் 

பண்டத்தின் €ழ்ச்சாம் பகடு, 

(௫-ள்.) நல்குரவின் 8ழ் - வறுமையின் £ழமைர்த, ஈலனும் - 
நற்குணமும், இளமையும் - இளமைபுருவும், சாம் - விளங்கமாட்டா- 
கல்லாமைச் கழ் - கல்வியறியாமையின் மைந்த, குலனும் - உயர் 

குலமூம், குடிமையும் - உயர்குடிப்பிறப்பும், சாம் - விளங்கமாட்டா) 

வளம் இல் - நீராயெ வளப்பமில்லாத, குளத்தின் ழ் - குளத்தின் 

மழேமைந்த, நெல் சரம் - மெற்பமிர் விளையமாட்டா) பரம் மல்லல் «
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றம் - அறம் கூற்றுவனாம்; இல் - சன் குடும்பச்துக்கு, இருர்.த - 

அக்குடும்பத்தி லிருர்துசொண்ு, தங்கு ஒழுகுவால்-கெட்டவழியில் 

நடப்பவள், கூற்றமே - கூற்றுவனே.ஆம், எ-று, 

(வி-ரை.) பேதையர் மிகுஇயும் பொய், குதளை, வன்சொற்ச 

ளப் பேசுவராதலால் அவர்க்கு ௮வர் வாய்ச்சொல்லும், பாவத்தொ 

ழிளைச் செய்கார்க்கு அறமும், சன் குடும்பத்துக்குச் கெட்ட நடை 
யுள்ள பெண்ணும் கூற்றம்போலு மென்பது கருத்து. அவை நீங் 

காத துன்பஞ் செய்தலால் கூற்றம்” என்றார். சொல், சாய், அறமா 
Bw ௮ஃறிணைப் பொருள் களைக் கூற்றமென்னும் உயர் திணைப் 

பொருளாகவும், ஒழுகுவாளென்னும் பெண்பாற்பொருளைச் கூற்ற 

மென்னும் ஆண்பாற்பொருளாகவும் உருவகப்படுத்தியது ஒர் மரபு 

வழுவமைதி, வாய்ச்சொல்லுக்கும், அல்லலைக்கும் அரசர் தண்டனை 

மு.தலீய பரிகாரத்தால் ௮வ்விருவருக் இருந்துதல்கூடும்; திங்கொழுகு 

வாள் கெட்ட கற்பை மீண்டும் பெறச்கூடாமையால் தேத்றேகா 

சம் கொடுத்துச் (கூற்றமே' என்றார். இல் - இடவாகுபெயர். இச் 

செய்யுளின் மூன்றாமடியை “என்பிலதனை”? என்னுங் குறளுக்குப் 
பரிமேலழகர் ஆசிரிய வசனமாகச் கொண்டனர். (௮௩) 

நீரான்வீ றெய்தும் விளைகில நீர்வழங்கும் 

பண்டத்தாற் பாடெய்தும் பட்டினங் கொண்டாளூம் 

நாட்டான்வி றெய்.துவர் மன்னவர் கூத்தொருவன் 
ஆடலாற் பா பெறும், 

(@ - at.) afar நிலம் - விளேரிலத் தப் பயிர், நீரான் - (தன் 

னில் பாய்கின்ற) நீரினால், வீறு எய்தும் - செழிப்பை ௮டையும்) 

பட்டினம் - பட்டினமான.து, நீர் வழங்கும் - சடலால் வழங்கப்படும், 

பண்டத்தான் - பொருள்களால், பார எய்.தம் - பெருமைபெழும்; 

மன்னவர் உ அரசர், கொண்டு ஆளும் - தமக்குள்ளாச்சி ஆளான்ற,
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காட்டான் - காட்டிலுள்ள குடிகளால், வீறு எய்துவர் - "பெருமை 
பெறுவர்; கூத்து - கூத்தாடுதல் செய்யும் சபை, ஒருவன் ஆடலால் - 
(சடன த்தில் வல்ல) ஒருவனது கூத்தினாலே, பாடு பெறும்-பெருமை 
பெறும், எ-று, 

(வி-ரை.) விளைநிலம், காடு . இடவாகுபெயர், முசனிலைபெ 

ரூத தொழிற்பெயராயெ கூத்து-சானியாகுபெயர். விளைநிலம் என்' 

பதில் விளை-வினைத்தொகைக்குறிப்பு. பல திபங்களிலிருர்.அு சடலின் : 
வழியாய் அச்தீபத்தார் கொண்டுவரும் பண்டங்களை, இடத்த நிகழ் 

பொருளின் ரறொழிலை இடச்சின்மேலேற்றி “நீர் வழங்கும் பண்டம்” 

என்றார்; இசை '/பலபல தீவிற் பண்டம் பகர்வபட் டினமென் ரோ 
அம்” என்னும் நிசண்டுச் செய்புளாலு மூணர்ச, மாட்டான் வீ ரெய் 

தமா மன்னன்' எனவும், 'பாடலாற் பாடு பெறும்” எனவும் பாட 

மூண்டு, இசண்டாவத நீர் தலைமைபற்றியபெயர். (௮௪) 

ஒன்றாக்கல் பெண்டிர் கொழினல மென்றும் 

அ௮றனாக்க லர்தண ருள்ளம் பிறனாளும் 

காடு கோண் மன்னர் தொழினலக் கேடக்கம் 

கேளி சொரீஇ விடல், 

(௫-ள் ) பெண்டிர்-குலப்பெண்களுடைய, சொழில்-தொழில் 

களில், நலம் - சிறப்புள்ள, என்மும் - கணவன் அழகு செல்வ 
முதலிய கெட்டகாலத்தும், ஒன்று ஊச்சல் - கற்பா ஒன்றை 

மனவெழுச்சியோடு காத்தல்; ௮ந்தணர் உள்ளம் - பிராமணருடைய 
ஊக்கம்) (என்றும்)-மிச்ச வ.றுமை வந்தசாலத் தம், ௮றன் - தம் குல 

தருமத்தை, ஊச்சல் - மனவெழுச்சியோ?) செய்தல்; மன்னர் - ௮ 

சர்களத, தொழில்-தொழில்களில், லம் - சிறப்புள்ள௮, (என்றும்)- 
பெருஞ் செல்வத்தை அடைந்தசாலத்தும், பிறன் ஆளும் - பகைவ 

னால் ஆளப்படும், காடு - சாட்டை, சோள் (அவனை வென்று) தம்
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ஓசப்படுத்துதல்) கேளிர் - (ஒருவன்) உறவினரை, ஓரீ£இவிடல் - 

நீக்விடுதல், (என்மும்) - மிக்க வலியுடையனாகய காலத்தும், கேடு 

ஊச்சம் - (னக்கு) வரும் கேட்டை மனவெழுச்சியோடு செய்த 

லாம், எ-று, 

(வி ரை.) குலப்பெண்களுக்குச் சற்பும், அந்தணர்களுக்குக் குல 

தீரூமம் செடாத ஒழுச்கமூம், அரசர்களுச்சுப் பகைவனை வென்று 

அவன நாட்டைத் தம் வாமாக்கும் மூயற்இியும், கன்மையையும், 

உறவினரை நீக்கிவிட்டவனுக்கு அம்மூயற் கேட்டையும் தருவன 

என்பது கருத்து, குஎப்பெண்களுக்குரிய ருணம், செய்கை என்பவ 

ற்றில் கற்போடொப்ப.து இல்லாமையால் ௮சனை ஒன்று” என எண் 

ணலளவையாகுபெயராற் கூறினர். கோள், கேடு - முதனிலை திரிந்த - 

தொழிற்பெயர். சாடு சோள் என்பது இரண்டாம் வேற்றுமைத் 
தொகைப் புணர்ச்சியாதலால் நிலைமொழி [சன் - உயிர் - சூ.உ௨ ௩௩ 

இன்படி] டசரவொதற்றிரட்டலும், [கடு-இன்படி] வருமொழிச் ககர. 

மிகுதலும் பெறாமல், [| உருபு - ௧௬ - இன்படி] விகாரத் இயல்பாயி 

ற்று. செயப்படுபொருளில்வர்த அரம்வேற்றுமைத் தொகைநிலைத் 

சொடராயின் நாட்டுக்சகோளென வரும்; கேடூக்கம் என்பதற்கும் இவ் 

வாறு உரைக்க. ஓரீஇவிடல் - தொழிற்பெயர்; அளபெடை சொல் 
லிசை யளபெடை. என்று மென்பது முதனிலைத் திவகவணியாத 
லால் மற்றவற்றோடும் கூட்ட, பெண்டிர், கேளிர் - பண்படியாகப் 

பிறந்த பல்லோர் படர்ச்கைப்பெயர்; இர்-பல்லோர்படர்ச்சை விகுதி; 

பெண்-பகுதி, ௮ - பகுதிப்பொருள்விகுஇ, தகாம் டகரமாதல் சர் தி; 

பெண்டு - பெண்மை, (௮௫) 

கள்ளாமை வேண்டுங் சுடிய வருதலால் 
தள்ளாமை வேண்டு சுகுதி யடையன 
ஈள்ளாமை வேண்டுஞ் சிறியாரோ உயார்மாட்டும் 
கொள்ளாமை வேண்டும் பகை,
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(௫இ-ள்.) கடிய: (பிறர் பொருளைச் களவு செய்தால் பின்) அஞ் 
சத்தச்சவை, வருதலால் - நேரிடுதலால், கள்ளாமை வேண்டும்-களவு 

செய்யாமையே தகுதி; தகு.த9 உடையன - (பெரியோரால் சொல்லப் 

படும்) தகுசியுடைய சொற்களை, தள்ளாமை வேண்டும் - தள்ளாமல் 

கொள்ளலே தகுதி) சிறியாரோடு - பேதையாரிடத்தில், ஈள்ளாமை 

வேண்டும் - சிகேயாமையே தகு.தஇி; யார்மாட்டும் - இளையாரிடத் 

தும், பசை சொள்ளாமை வேண்டும் - பசை கொள்ளாதிருத்தலே 

தகுதி, எ-று, 

(வி-ரை,) பேதையரிடத்து கட்புக்கொண்டால், அக்சட்பு 
கொண்டவனுக்குப் பழியையும், பெருர் துன்பத்தையுச் தரு சலால். 

இ.றியசோ ஈள்ளாமையும், இிச்சண் சேரிட்டவிடத்து இளையாசா 

லும் ஒருசவி பெறவேண்டியிருக்குமாதலால் யாரிடத்தும் பசை 

கொள்ளாமையும் தகுதியாயின, அஞ்சத்தச்சவை இம்மையில் சண் 
டனையும், பழியும், மறுமையில் நரகச் துன்பமுமாம். கள்ளாமை மத 
விய கான்கும் எதிர்மறைச் தொழிற்பெயர், வேண்டு மென்பவை 
கான்கும் தே.ற்றப்பொருள்பட்டே நிற்கும் சொழிற்பெயர்கள். கடி.ய- 

கடி. என்னும் உரிச்சொலடியாகப் பிறந்த பலவின் படர்ச்சைப்பெயர்) 

குறிப்பு வினைப்பெயருமாம். இங்கனமன்றிக் சடுமை என்னும் 
பண்படியாகப் பிறந்த அவ்விருலகைப் பெயசெளினும் சூத்றமன்று. 

ஒடென்னும் மூன்றலுருபு ஏழாவத னிடப் பொருளில் எர்தத.(௮௬) 

பெருக்கு நட்டாரசை ஈன்றின்பா ஓய்த்துத் 
திருக்கு வொட்டாரைக் கால மறிந்தாங் 

கருக்குக யார்மாட்டு முண்டி சுருக்குக 

செல்லா விடத்துச் சினம், 

(@ - a.) ஈட்டாரை - ரேசரை, ஈன் றின்பால்-சுசவாழ்ச்சை 

யில், உய்த்து-சடத்தி, பெருக்குக - (ஒருவன்) பெருகச் செய்யக்சட
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வன்) சாலம் அ.றிர்து - (பகைவர்மேல் செல்லும்) காலத்தை ௮றிர்ு, 

ஆங்கு - அந்தச்சாலத்தில், ஒட்டாசைத் தருக்கு - பகைவரிடத்துக் 

களிப்போடு (போர்க்குச்) செல்லச்சடவன்; யார்மாட்டும் - மிக்ச ஈட் 

பினரிடத்தும், உண்டி - (பலமுறை சென்று) உண்ணுதலை, அருக் 

கு - தவிரச்சடவன்; சனம் செல்லாத இடத்து - (தன்) கோபம் 

செல்லுதற்குரியசாகாத இடத்தில், சுருக்குக - (அதைத்) தணியச் 
செய்யச்சடவன், எ-று, 

(வி-ரை.) சன்னின் எளியாரீடத் தத் தான் சோபங் கொள்மா 

ஞாபின் ௮து இம்மையில் புகழைத்தாமல் தன் வெற்றிக்குப் 

பழிப்பையும், மறுமையில் பாவத்தையும் தருசலால் ௮ல் வெளியா 
ரைச் (செல்லாவிடம்' என்றார். ஒருவன் தன் உறவினசைச் சுகவாழ் 

வில் வைத்துப் பெருசச்செய்யக்கடவன்; வெற்றிசகொள்ளுங் கால 

மறிந்து பகைவரிடத்துத் துணியோடு போர்க்குச் செல்லச்சடவன்; 

கெருங்யெ உறவினரிடத்தும் பலமுறை சென்று உண்ணுதலைச் 
தவி.ரச்சடவன்; எளியாரிடத். துத் தன் கோபர் சணியச்கடவனென் 
ப.து. செல்லாவிடத் தென்பதற்குத் தன்னினும் வலியாரிடத்ிலென 
உரைத்சால், அவரால் தனக்குத் இங்கு வருசலை உணர்ர்து சானே 
சனல் கொள்ளானாதலால் ௮௧ உரை அன்மை அறிக, ஓட்டா 

ரை - உருபுமயக்சம்) ௮.ச்சொல் எதிர்மஹைவினைப்பெயர்; ஒட்டு - 
பகுதி, ஆ - எதிர்மறை விகுதி, உசாக்கேடு சந்தி, அனைத்து மொரு 

பகுதி, ஆர் - பல்லோர்படர்ச்சை விகுதி, விகுதி ஆ செட்டது 

முதற்குறை; இப்பகுஇ தன் வினைக்குர், பிறவினைக்கும் பொது ஆயி 

ஞம் இங்குத் தன்வினைப் பகுதியாய் நின்ற. ௮ருக்குக - பிறவினை 
யாயெ வியங்கோள்வினை. உருகுதல் உருக்கென ௮ன துபோல 

அ௮ருகென்னுர் தன் வினைப்பகுதி தல் விகுதி புணர்ந்து கெட்டமாச்தி 
ரையில் அருக்கெனத் தன்ஜனொம்றிரட்டிப் பிறவினைப் பகுதியானது. 

நெருங்குதல் நெருச்சென்றான துபோலச் சுருந்சென்னுச் தன் வினைப்
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பகுதி அவ்வாறு விகுஇபுணர்ர்து கெட்டமாத்திரையில் சுருக்சென 

மெல்லொற்று வல்லொற்றாடுப் பிறவினைப் பகுதியான. உண்டி- 

தொழிற்பெயர்; உண் - பகுதி, இ - புடைபெயர்ச்?ி SSM, gard 

டகாமானது சந்தி; இவ்வாறன்றிச் தொழிலடியாசப் பிறந்த பெய 

செனச்கொள்ளின், உண்-பகு9, அ-சாரியை. இ - செயப்படுபொரு 

ண்மைவிரு தி, தகரம் டசாமாதலும், உகசரங்கெடுதலும் சந்தி என்க; 

இங்ஙனங் கொள்ளு கையில் உண்ணுமென்னுஞ் சொல் வருவிச்ச. () 

மடிமை கெவொர்க ணிற்குங் கொடுமைதான் 
பேணாமை செய்வார்க ணிற்குமாம் பேணினான் 

நாணின் வரைஙிற்பர் ஈற்பெண்டிர் நட்டமைந்த 
தூணின்க ஸணிற்குல் களிறு, 

(இ-ள்.) மடிமை - சோம்புஈ்சன்மை, ெடுவார்கண் - (சல்வி, 

செல்வ முதலியவை) கெடுலாரிடத்த, நிற்கும்-ரிலேபெறும்; கொடு 

மை-இிமை; பேணாமை-(காக்கஷேண்டு மவற்றைக்) காவாமையை, 

செய்வார்கண் - செய்யும் பேசையரிடத் த, கிற்கும்-நிலைபெ.றும்; நல் 

பெண்டிர்-சல்ல பெண்கள், பேணினான் (வரை)-விரும்பிச்சொண்டவ 

ன.ஐ எல்லையிலும், சாணின் வரை-சாணத்தினது எல்லையிலும், நிற் 

பர்-நிலைபெறுவர்; களிறு-யானை, ஈட்டு - ஈடப்பட்டு, ௮மைர்ச-( தனக் 

குத்) தகுந்த அளவாயுள்ள, தூணின்சண் நிற்கும் - தூணில் நிலை 

பெறும், எ-று. 

(வி-ரை.) காக்சவேண்டுமவை குடிப்பிறப்பு, கல்வி, ஒழுக்க ara 

லியவை. கொண்டவன த எல்லை-அவன் சொல்லிய சொல்லினெல்லை 

யும், அவன் வீட்டினெல்லையுமாம்; இக்கருத்தே பற்றித் இருவள் 

ளுவர் “பிறன்வரையாள்'” எனக் கூறுதலுங் சாண்க, வரை என்ப 

சைப் பேணினஞ னென்பதனோடய் கூட்டு. கல்வி செல்வம் கெட்
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மேண்டியஎர்களிடத்துச் சோம்பலும், குடிப்பிறப்பின் மேன்மை, 

சல்வி, ஒழுக்ச மு. தலான௮.ற்றைச் காத்துச்கொள்ளா தவரிடச்,௮.த் திய 

செயலும், ஈற்பெண்டீரிடத்துக் கணவலுடைய சொல்லி னெல்லை 
யையும், ௮வன் வீட்டி, னெல்லையையும் சடவாமையும், சாணத்தி 

னெல்லையைக் சகடவாமையும், சட்டுத்சறியினிடத து யானையும் நிலை 

பெறும், பேணாமை-எதிர்மறைத் சொழிற்பெயர். தான், ஆம்-௮சை, 

மழறையறிப வர்தண் புலவர் முறையோடு 

வென்றி யறிப லாசர்க ளென்றும் 

ஏணங்க லணிகலஞ் சான் 2ரார்க் கஃதன்றி 

அணங்கை வணங்கலள் பெண், 

(இ-ள்.) ௮ம் சண் - அழமயெ கருணையையும், புலவர் - ௮றி 

மையுமுடைய $பிராஈணர், என்றும் - எக்காலத்தும், மறை ௮றிப - 

வேதங்களை யாராய்வார்; அரசர்கள் - அரசர்கள், முறையோடு- (குடி. : 

களைக் காக்கும்) முறையோ, வென்றி - (பகைவரை) வெல்லும் 
தொழிலையும், ௮றிப - ஆராய்வார்; சான்றோர்க்கு - (கல்வியறிவு 

கேள்விசளால் கிறைக்சகர்க்கு, அணிசலம்-அணிசற்குரிய ஆபரணம், 
வணங்கல் - (யாலருக்காம்) பணிவுடையாரா யிருச்சலாம்; பெண் - 

பெண்ணெனப்பட்டவள், (என்.றும்)-எச்காலத்தும், ௮&து அன் றி- 

(சன் கணவனாயெ) ௮)்தெய்வத்சை அல்லாமல், ௮ணங்கை - Cag 

தெய்வத்தை, வணங்கலள் - வணங்கல் செய்யாள், ௪-௮. 

(வி-ரை.) அருளையும், அறிவையமூடைய பிராமணர்கள் வேதப் 

பொருளை ஆராய்வர்; ௮ரசெெொனப்படுவார் நீதியையும் பசைவரை 

வெல்லுச் திறத்தையும் ஆராய்உர்; கல்வி அறிவு சேளவிளால் கிறை 
க், பெரியவர்களுக்கு ஆபசணம் வணங்கச்சக்சவர்க்கு வணக்சலாம்; 

பெண்ணென்பவன் தன் கணவனை அன்றித் தெய்வங்களை வணப் 

சாள், ௮ணங்கு பொருளால் உயர் இணையாயினலும், சொல்லால் ௮ஃ
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திணையை ஓச்தலால் 9 SO ser’ ௮ஃறிணைச் சொல்லாற் கூறினார். 

அகசரச்சுட்டு உயர்த்தற்பொருளது. மனைவிக்குரிய தெய்வம் சண 

வனே ஆசலால் (அலத என்றார். ௮ஃ.௮-சுட்டுப்பெயர்; ௮-பகு இ), 
அ - ஒன்றன்படர்க்கை விகுதி, ஃ - விரித்தல் விகாரம்; இங்விகாசம் 

Curd BH எனவும் வரும். வணங்கலென உடலுகச்குரிய வினை 
யைச் கூறினாசாயினும், “ஒருமொழி ஓழிதன் இனங்கொளற் குறி 
த்2த'' என்பசனால் பணிமை யுணர்த் தஞ் சொல்லையும் இர்இித்தலை 

யங்சொள்க. மறை-இறைவனுடைய குணங்களைக் கூடமாகச் சொல்வ 

தலால் முதனிலைத் சதொழிலாகு பெயர்; இப்.படியல்லாமல் பிசா 

மண சொழிசர்த மற்ற வருணத்தார்க்கு ஒதுவித்சல் முசவியனவாச 

மறுக்சப்பட்டதா தலால் மறு-பகு தி,33-செயப்பபபொருண்மைலிகுதி, 

உகசக்கேடு சந்தி எனத் தொழிலடியாகப் பிறர்தபெயசெனினுக் 
பொருந்தும், வென்றி - தொழிற்பெயர் $; வெல்: பகுதி, இ- புடை 
பெயர்ச்சி விரு தி, லர தகரங்கள் றச.ரமானது சரி, பகுதியீற்.றுச் 

சர்திறசரம் னகரமானது மெலித்தல் விகார ; இச்சொல் மெலித் 

தில் விசாரமடையாமல் வெற்றி எனவும் வழங்கும், (௮௧) 

பட்டாக் ச பட்டொழுகும் பண்புடையாள் கரப்பினும் 
பெட்டாங் 2௧ பெட்கும் பிணையிலி முட்டுறினும் 

சென்றாங்கே சென்றொழுகும் காமங் சாப்பினும் 
கொளன்றுன்மே னிற்கும் கொலை, 

(இ-ள்) பண்பு உடையாள் - ஈற்குணமுடைய பெண், பட்டா 
ங்கே - (காவல் செய்யாவிடிலும்) சன்னியற்சையாகிய கற்புசசே, 

பட்டு - உட்பட்டு, ஒழுகும் - நடப்பாள்) பிணையிலி - (சணவனோடு) 

உடன்படுதலில்லா சவள், சாப்பிலும் - சாவல் செய்தாலும், பெட்டா 

ங்சே-(காவல் செய்வசற்கு முன் சாரர்களை) விரும்பினார்போலவே, 
பெட்கும் - விரும்பி ஈடப்பாள்; காமம் - (ஒருவனுடைய) சாமம், 

மூட்டு உறினும் - இடையூறு நகேரிடினும், சென்ரறாங்கே - (இடை
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பூ௮ ளேரிதெற்கு முள்) சென்றாற்போலவே, சென்று - போய், ஒழு 
கும் - (தியகொழுக்கத்தில்) ஈடக்கும்; கொலை - கொலைப்பாதகசம், 

உரப்பினும் - (பலர் நின்று) மறைக்இனும், கொன்றான்மேல் - ௮சீ 

கொலை செய்தவன்மேல், நிற்கும் - சிலைபெறும், ஏ- று, 

(வி-ரை.) கற்பில்லாளுக்குச் சாப்பினும் என்றமையால் கற்புடை 

யாளுக்குச் காவல் செய்யாவிடினும் என்ற சொல் வருவிக்கப்பட்ட த. 

பட்டாங்கு-இயற்கை; இது பண்புப்பெயர், நற்குணமுடைய பெண் 

தனச்சுரிய கற்பின்வழியில் ஈடப்பாள்; தீக்குணமுடைய பெண் தன் 

விருப்பின்படி. நடப்பாள்; காமுகன் என்ன தடை நேரிட்டாலும் 
௮தை மஇக்காமல் வழக்சப்படி நடப்பான்; கொலையைப் பலர் கூடி 

மறைக்சாலும் ௮ச் சொலைப்பாவம் தன்னைச் செய்தவனிடத்து நிற் 

கும். பெட்டாங்கு, சென்றாங்கு என்பவற்றைப் பெட்டால் ஆங்கு, 
சென்றால் தங்கு] எனப் பிரிக்க; இங்விருவினையெ7சம்களினீறும் 

சொகும்கப்பட்டன. ஏ- இரண்டும் பிரிகிவே. உடையானது தொ 

ழிலை உடைமையாயெ காமத்தின்மேலேற்றிக் கூறினாராயினும் 

காமுடையான் முட்டுறினும் சென்றாங்கே சென்றொழுகுவானென் 

பது கருத்தாகக் சொள்ச. காப்பினும் முட்டுறினுமென் ந உம்மைகள் 

உயர்வு?ிறப்புபமைகள். கொலை-காரணவாகுபெயர். (௯௦) 

வன்கண் பெருகன் வலிபெருகும் பான்மொழியார் 

இன்கண் பெரு? னினம்பெருகு மச்சான்ற 
மென்சண் பெரு னழம்பெருகும் வன்கட் 

சயம்பெருகற் பாவம் பெரிது, 

(ட -ள்.) வன்சண் - (சேனைக்கு) வீரம், பெருகன் - மிருர் 
தால், வலி பெருகும் - (அரசனுக்கு) வலி மிகும்; பால் - பால்போ 
லுஞ் சுவையுள்ள, மொழியார் - சொல்லையுடைய மனைவியரிடத்து, 

இன்சண் - (கடுசடுத்து கோக்சாச) இனிய பார்லை, பெருகின் -
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மிகு$்தால், இனம் பெருகும் - (கொண்டவனுக்கு) ஈல்துறவினர் 

மிருவார்; சான்ற - நிறைந்த, மெல் - மென்மையாகயெ, ௮அச்சண்- 

அவ்வருள், பெருகின் - (ஒருவனிடச்து) மிகுமானால், yma பெரு 

கும்-(அவன்மேற் கொண்ட) துறவறம் மிகுப்; வன்கண்-கொடுமை 
யள்ள; கயம் - 8ழாகயெதன்மை, பெருன் - (ஒருவனிடத்து) மிகு 
மானால், பாவம் பெரிது - பாவம் மிகும், ௪ - று, 

(வி-ரை.) இனம் பெருகுசற்கு இனிய பார்வையோடு இன் 
சொல்லும் வேண்டுமென்பார் 'பான்மொழியார்” என்றார்; இவ் 

விரண்டும் இலளாயின், அவள் வீட்டில் இனம் நெரங்காதென்பது 
*இல்லாள் வலி௫ிடந்த மாற்ற முரைக்குமே லவ்வில், புலிகிடர்த 

தூருய்விடும்”என்பசனாலுமுணர்ச. சேனை வீசமுடையசானால் ௮7௪ 
னுக்கு ஆண்மை மிகும்) மனைவியர் குளிச்த பார்வையும் இன்சொ 

ல்லு முூடையரா யிருந்தால் ௮வர் சணவருக்கு உறவினர் பெருகுவார்$ 

ஒருவனுக்கு ௮ருள் மிதுமானால் அவன.து அறவறம் பெருகும்) கொடு 

மையாகய குணம் பெருகுமானால் பாலம் பெருகும், இனசண், மென் 

கண் என்பவற்றில் கண் - கருவியாகுபெயர், உடையாசது மென்மை 
அருளின்மே லேற்றநப்பட்டது. ௮கரசசுட்டு உயிர்ச்குண உ பலவற் 

௮ள்ளும் அருள் சிறர்சசாதலின் ௮ச்சிறப்புப் பொருள்தர்து நின்றது. 

இளமைப் பருவத்துக் கல்லாமை குற்றம் 

வளமிலாப் போழ்.தத்து வள்ளன்மை குற்றம் 
இளைஞரில் போழ்திற் சினங்குற்றல் குற்றம் 

தமால்லார் கைத்துள்ள தூண், 

(௫-ள்.) இளமைப் பருவத்து - (கல்வி யேறுதற்குரிய) இள 

மைப்பருவத்தில், கல்லாமை - (௮௧ கல்வியைச்) கற்காமல் விசெல், 

குற்றம் - குற்றமாம்; வளம் - பொருள், இல்லாத போழ்தத்து - இல் 

லாதசாலத்தில, வள்ளண்மை டு.ற்றம். ஈகைக்குணம் உடைமை குற்ற
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மாம்; இளைஞர் இல் போழ்இில்-உறவினர் (சன் பச்சத்தில்) இல்லாச 

காலத்தில், சனம் - (பகைவர்மேத் கொள்ளும்) கோபம்; குற்றம் 

கு.$றமாம்; தமரா அல்லார் - உள்ளன்பில்லாருடைய, கைத்து உள் 

எது - இடததிலுவ்ள உணவை, ஊண் - உண்ணுதல், குற்தம்-குற்ற 
08ம், ஏறு. 

(ஷி-ரை.) சல்லாமை மூதலிய சாரணப்பெயர்சள் குற்.றமென் 

ar தங்காரியப் பெயர்களின்மேல் நின்றன. கல்லாமை மு.சவியவை 
தம்மையுடைய ஒருவனுக்கே ger D அவனைச் சார்ர்தவர்க்கும் தீராத் 

அன்பத்தைத் தருமென்பது கருத்து. கல்வி கற்பதற்குிரிய இளமை 
யை வீணே கழித்தலும், தான் உயிர்வாழ் சற்கு மேற்பட்டுப் பொரு 

ஸில்லாச காலில் ஈகைத்தன்மை யுடையனாபிருத்தலும், தனக்குப் 

பச்சத்துணையாக உறவின ரில்லாதகாலத்தில் பகைவரைக் சோபித்த 
அம், உள் ௮ன்பில்லாரிடத்து உணவு சொள்ளுரலும் ஒருவனுக்குச் 

குற்றந்தருவனவாம். சதமசென்ற த இங்குஉ௨ள்ளன்புடையாசை, வசாம்- 

சாரியலாகுபெயர், வள்ளன்மை-பண்புப்பெயர்) வள்-பகு௫) ore BR, 

அல்-பருதிட்பொருள்விகுதி, அப்பொருளதாகய மை விகுதி விகுதி 

மேல் விகுதி. போழ்சத்து, கைத்து என்பவற்றில் ௮த்துச்சாரியை 

ஏழாம்வேற்றுமைப் பொருட்புணர்சசச்சண் வந்தது, செஞரில், 
சமசல்லர் இரண்டும் எழுவாய்த்தொகாநிலைத்தொடர், தமசென்பதில் 

தாம்-பகு.இி. (தமரல்லா ரில்லகத் தூண்” எனவும் பாடமுண்டு, (௯௨) 

எல்லா விடத்துங் கொலைதஇ.து மக்களைக் 

கல்லா வளர விட.றீ.து ஈல்லார் 

கலந்தது சாணற்று நிற்பிற் குலர்தது 
கொள்கை யழிந்த விடத்து. 

(௫-ள்.) எல்லா இடத்தும் - (வேள்வி மு,சலிய) எல்லா இடல் 

சளிலும், கொலை - (ஒருயிரைச்) கொலை செய்வது, தீத - (செய்த£
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gees) தியதாகும்; மச்சளை - தன் புத்திரர்களை, கல்லாமல் வனர- 
(கல்வியைக்) கற்சாமலே வளரும்படி, விடல் இ.த-(,5ந்ைதை) விடுதல் 

(சனச்கே அன்றி ௮ச்சிறுவர்ச்னா 0) தியதாகும்; கல்லார் - மாசர்சள், 
நாண் அற்று - மாணமில்லாமல், நிற்பின் - (பல ஆடவர் மூன்னும்) 

நின்றால், கலம் - (அவருடைய) அழரு, இது - (அலர்க்சே அன் நிச் 

தங் சணவருச்ரும்) தியசாகும்;) கொள்சை-(வருணச் க்குச் தக்சபடி ) 

கொண்ட ஓழுக்சம், அழிர்தவிடத்து - செட்டபின், குலம் - (அச் 

கெட்டோனுடைய) குலம், தீது-கெட்டதாகும், எ - று, 

(வி-ரை.) வேள்வி மூ.தலிய எல்லாவிடமாவன-வேள்வி, தன் 
.அடம்பைப் பெருக்கல், வேட்டையாடல் என்பன, எவ்விதத்திலும் 

. இருயிரைச் கொலை செய்தலும், சம் சிறுவர்களைக் கல்வி கற்காமலே 

ப அசவிடுதலும், பெண்கள் காணமில்லாமல் பல ஆடவர்மூன் நிற்பா 

சாயின் அவரது அழகும்) வருண த்துக்குரிய நடை அழிச்சால் அச் 
குலமும் கேட்டைச் தருவனஆம். கொள்கை .- தொழிலாருபெயர்) 

தொழிலடியாகப் பிறந்த பெயருமாம்) கொள் - பருதி, கு - சாரியை, 

8 . செயப்படுபொருண்மை விருதி, அழிக்தவிடத்து இறந்தகால 

வினையெச்சம்; அழி - பகு, த- சந்தி, ௫: ௮ - சாரியைகள், ௨௪ 

ரக்சேடும் வகாத்தோற்றமுஞ் சந்தி, இடம் - இறந்தகால வினையெ 
ச்ச விருத, சக்தித் தகரம் ஈசரமானஅு மெலிச்தல் விசாரம், விகுதி 

கள் யாவும் இடைச்சொலாதலால், இடம்பருதியாய் நிற்க, இதனோடு 

அ என்னலும் பருஇப்பொருள் விரு.இ, த5ரச்சந்தியோடு புணர்ந்தது 

என்சு, கல்லாம லென்னும் எதிர்மறை வினையெச்சம் மல் ஈறு 

தொகுச்தலாய் நின்றது. 4 (௯௩) 

சார மென்பது சல்வி யறஞ்சேர்ந்த 
போக முடைமை பொருளாட்சி யார்கண்ணும் 
கண்ணோட்ட மின்மை முறைமை தெரிந்தாள்வான் 
உண்ணாட்ட மின்மைய மில். ப
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(இ-ள்.) சாரம் என்பது - ஈல்லொழுக்கமென்று சொல்லப் 
படுவது, கல்வி - (ஒருவன் கற்ற) கல்விப்பயனாகும்; ௮றம் சேர்ந்த - 

அறத்தோடு பொருந்திய, போகம் உடைமை-சுகாறுபவம், பொருள்- 

உடைய - பொருளின் பயனாகும்; யார்சண்ணும் - எல்லாரிடத்தும், 

சண்ணோட்டம் இன்மை - தாட்சிணிய யில்லா திருத்தல், ஆட்டு - 

ஆளுகையாம்; உள் காட்டம் இன்மை - (குடிகளுடைய ௩ன்மையைத் 

தின்னுள்ளத்தில்) ஆசாய்த லில்லாமை, இல் - இல்லாதிருத்தல், 

தெரிந்து ஆள்வான் - (பெரியாரோடு) எண்ணி ௮.ரசாள்வானது, 

முறைமை - நீதியாம், எ-று. 

(வி-ரை.) தான் கற்ற கல்விக்குப் பயன் அச்சல்விக்குத் தருதி 
யாச நடகச்ராம் ஒழுக்கமாம்; தான் தேடிய பொருளுச்குட் பயன் ௮ற 

God samo சுகங்களை ௮றுபவித்சலாம்; ௮சசாளுகை யாவரிடச் 

தும் தாட்்ணியம் லையாமல் நீதியைச் செலுத்துவசாம்; ௮ரசு 

செய்வோன் தன் குடிகளினுடைய ஈன்மையை ஆசாயர்.து நடத்தல் 

அரசுக்கு முறைமையாம். இல் என்னும் பண்படி. எ இிர்மறைத்தொழிதற் 

பெயர்ப் பொருள்பட நின்றது. இன்மையும் என்கற உம்மை 

சாரியை. முறைமை தெரிந்தாள்வான் என்பது பின்முன்னாகத் 
தொக்க ஆரம் வேற்றமைப் புணர்ச்சி ஆதலால் தெரிந்தாள்வான் 
முறைமை எனக்கூட்டுக. யார்கண்ணும் என்பதில் யாவரென்னும் 

வினாப்பெயரின் மரூ௨ஆகய யார் என்பதில் முற்றும்மையால் யா 

எஞ்சாமைப் பொருள் தர் நின்றது; முற்றும்மை யொரோவழி 

எச்சமும் ஆகும்!” என்பதனால் யார்கண்ணும் என்னும் முற்றும் 

மையை எச்சவும்மையாக்சச் லரிடத்தச் கண்ணோட்டம் உண்மை 

புங் கொள்க); அச்சிலராவார் தன்னோடு பழசெனவர், துறவியர், தாய் 
தர்தையர் மு.தலானார். (௧௪) 

. கள்ளி னிடும்பை களிப.ியு நீரிரிம்பை 
புள்ளிலு ளோங்க லலியு நிரப்பிடும்பை
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பல்பெண்டி. சாள னறியுங் கரப்பிடும்பை 
கள்வ னறிந்து விம், 

(@- at.) கள்ளின் இடும்பை - கள்ளினா லுண்டாம் துன்பம், 
களி - கள்ளுண்டு களிப்பவன், அறியும் - அறிவான்; நீர் இடும்பை - 
ரீரினாலுண்டாம் தன்பச்சை; புள்ளினுள் - பறவைகளுள், ஒங்கல் 
அறியும் - உயர்க் து பறக்கும் சாசகப்பறவை அறியும்) நிரப்பு 

இடும்பை - (மனச் குறைவுகளை) நிரம்பச் செய்தலினா லுண்டாம் 

அன்பத்தை, பல் பெண்டிர் அளன் - பல மனைவியசை ஆளுடன்ற 

கணவன், ,தறியும்-௮ .றி.வான்; கரப்ப-(உடையவன் தன் பொருளை) 

ஒளித்து வைப்பதினாலுண்டாம், இரம்பை - துன்பத்தை, கள்வன் - 

பொருளைக் களவுசெய்வோன்,அறிர்அ.விடும்-அறியாமலிரான், எ-று. 

(வி-ரை.) கள்ளிணிடும்பை ஈ2தலிய நான்கும் பண்புத்தற்கிழ 
|) மைப் பொருளதாடிய ஆறாம் வேற்றுமைத் தொகைகிலைச் தொடர்க 

ளாயினும் அந்த ஆராவது மூன்றாவதற்குரிய ஏசப்பொருண்மையில் 

வந்தசாதலால், ௮ப்பொருள் தோன்ற அர்கான்இற்ரும் உரை சொல் 

லப்பட்டது. ஒருவன் கள்ளுண்டதிலை மனம் மொழி மெய் மூன் 

றும் தன் வரப்படாதவனாதலே அன்றி அ௮றிவழிந்து வரம்பு கடந்த 
சடையை யுடையானு மாதலாலே பலராலும் பழிப்பையும், சண்டி_த் 

தலையும் பெறுன்றமையின் கள்ளி ணிடும்பையைச் களியும், 

கண்ணொளி மழுங்காதபடி மின்னலுக்கும், செவிப்புலன் கெடாத 

படி இடியோசைகு்கும், தான் கெடாதபடி இ௫ிக்குர் தப்பி மேக 

தாரையை யுண்டு உயிர்வாழ்வதாதலால் நிரிடும்பையைச் சா தகப்புள் 
ளம், தன் மனைவிய ரிருவருக்கும் ஆடையணி முதலியவற்றைச் 

சமனாகத் தான் தொடுக்கினும் மற்றவளோடு என்னை ஓத்தகளாசச் 

கருதின னெனவும், ஒருச்தியோடு தான் முகமலர்ச்து பேசின் மற் 

ளொருத்தி அவளோடு இனிது பேசினானெனவும், மற்றும் பலல் 

கவும் அவர்கள் தன்னோ? பிணங்கும் பிணக்சைச் தீர்க்கும் இடுச்ச
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ணில் சேர்ச்சியுடையானாசலால் நிரப்பிடும்பையைப் பல் பெண்டிராள 

னும், உடையவன் தன் பொருளை மண்மு£சலிய இடங்களில் சேமித் 

தம், சாவல் செய்து மிருச்ச, அஃதறிர்து சோர்வு பார்த்.துத் தான் 
வருக். இக் களவு செய்தலால் கரப்பிடும்பையைச் கள்வனும் ௮.றிஏ 

சென்றார். சாசசப்புள் தசையிலுள்ள ரீரை உண்டால் உயிர்மாயு மாத 

லால் மேசதாரையை ஆகாயச்திலேயே உண்ணும், களி என்னும் 

மூசனிலைத் தொழிற்பெயரும், ஒங்கலென்னும் விருபெற்த தொ 

ழி.ற்பெயரும் களிப்பவனுக்கும், பறவைகளில் உயர்ச்து பறக்கும் 

சாதகப்பறவைச்ரூ.ம் முறையே சொழிலாகுபெபராப் வந்தன) 

களி - வினைமுதற் பொருண்மை விருதியாகய இகரம் புணர்ந்து 

கெட்டசெனினும் பொருந்தும். நிரப்பு- பிறவினை மு.சணிலைததெ் 

ழிற்பெயர்; தன்வினை முதனிலை நிரப்பு, கள்வன் - எஇிர்சால வினை 

யாலணையும்பெயர். (௬௫) 

வூச்சொ னயமிலார் வாய்த்தோன்றுங் கற்றார்வாய்த் 
சாயிலுர் தோன்றா சரப்புக்சொ நீய 
பசப்புச்சொல்சான்றோர்வாய்த் தோன்றா காப்புச்சொல் 
இழ்கள்வாய்த் தோன்றி வீடும், 

(இ-ள்.) வடுச்சொல் -* (பிறருடைய) குற்றச்சை வெளிப்படுச் 

குஞ் சொற்கள், ௩பம் இலார் வாய் - நீதியில்லாசவருடைய வாயில், 

தோன்றும் - பிறக்கும்) கரப்புச் சொல் - வஞ்?த்தலமைந்த சொற் 

கள், கற்றார் வாய்-(அநால்களைச்) கற்றவர் வாயில், சாயினும்-செல் 

வங் கெடுவாராயினும், தோன்றா-பிறவா; தீய - (ஒருவர்ச்குத்) இமை 

யாயினவற்றை, பரப்புச் சொல் - மிகுத்தலைச் செய்கின்ற சொற்கள், 

சான்றோர் வாய்: (ஈர்குணங்களால்) நிறைந்தோசது வாயில், சோற்றா- 

பிறவா; சரப்புச் சொல் - (இசப்பவர்க்குப்) பொருளை மறைத்து 

ம௫ச்குஞ்'சொற்கள், €ழ்கள் வாய் - இழ்மக்கள் வாயில், சோன்தி 

வீடும் - பிறவாமலிரா, எ-று,
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(வி-ரை.) தீய பரப்புச் சொற்களாவன-ஒருவரிடத்து இல்லாத 

குமிறய்சளை அவர்மேல் ஆரோபித்து அவர்ச்ராத் தஇமையைத் தரச் 

ROG சொற்கள், வஞ்சனைச்சொல் செல்லங் கெட்டசாலத் இல் 

உண்டாரறா வ. தாதலால் சாயினுமென்ற உம்மை உயர்வுறெப்பு. பிறர் 

ு.ந்றத்தை வெளிப்படுகறா ந் சொற்கள் நீதியில்லாதவர் வாயில் பிறக் 

கும்) வஞ்சசமாகய சொற்கள் சங்கள் செல்வப்பொருள் ease 

யிருந்தாலும், அ௱ நூல்களைச் சற்றறிர்தவர்வாயில் உண்டாசமாட்டார 

பிறர்க்குத் தீமையாபினவற்றைப் பெருக்குனெற சொர்கள் நற் 

ருணம்களையுடையார் வாயில் பிறச்சா; பொருளுடையரா யிருர்ழும் 

இல்லையென மறும்ருஞ் சொர்கள் ழ்மக்கள் வாயில் பிறக்சாமலிசா, 

பரப்பு-பிறவினை மு. சணிலைச்தொழிற்பெயர்; இசனைப் பாம்பு என் 

னர் தன் வினைப்பரு 9 மெல்லொற்று வல்லொதற்றாசலா௫ய விகாரக் 

பெற்றசென்றா௨௮, பர என்னும் தன்வினைப்பரு இ, பிறவினை படுச் 

தம் புல்விருஇ பகரச் சர்தியோடு புணர்ச்த பதமென்றாவ.து கொள்ச. 

பசப்புச்சொல்-இரண்டாம்வேற்றுமை,ச் தொகைஙிலை,ச்தொடர்; விரிர் 

தால் பசப்பையுடைய சொல்லென விரியும். தய - பண்படியாசப் 

பிறர் 2 பலவின் படர்க்கைப் பெயர். (aa) 

வாலிழையார் முன்னர் வனப்பிலார் பாடிலர் 

சாறு மவைப்படி.ற் கல்லாதான் பாடிலன் 

கற்றா னொருவனும் பாடிலன் கல்லாதார் 
பேதையார் முன்னர்ப் படின். 

(டு -ள்.] வால் இழையார் முன்னர் - குற்றமில்லீத ஆபரண 
fag ௮ணிச்த மாதரிடச் த, வனப்பு இலார் - ௮ழடிலாச ஆடவர், 

8
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பாடு இலர்-பெருமையடை தலில்லார்; கல்லாதான்-(பல நூல்களாச்] 

கற்காதஎன், சாலும்-(கல்வியறீலு கேள்விகளால்) சிறைந்த, அவைப் 

படின் - சபையில் சேர்ர்சால், பாடு இலன் - பெருமையடை தலிலன்) 

கற்றான் ஒருவனும் - கல்வியறிவுடையாளாய ஒருவனும், கல்லா 

தார். (மூன்னர்ப்படின்) - கல் வியில்லாரிடத்துச் சேர்ச்தால், பாடு 

இலன் - பெறாமை யடைசலிலன்; பேசையார் மூன்னர்ப் படின் - 

யாதும் அறியாரிடத் தம் சேர்ந்தால், (பாடு இலன்) பெருமையடைத 

Saar, a~ gy. 

(வி-னா.) சாஜுமென்னும் இடச்சு நிகழ்பொருளின் தொழில் 

இடத்தின்மேல் நின்று, உம்மை இறர்ததுதழீஇப எச்சவும்மை, 

முன்னர்ப்படின் என்பதனைக் சகிலாசார் என்பதனோடு கூட்டுக, 

மூன்றாமடியபையும், மான்காமடியையும் தனித்தனி இரண்டு மூரு.பா 

கப் பொருள்கொள்ளாமல் ஒே முடிபாசச் கொள்ளின் நூற்செய 

ரோடு முரணுமாதலால் இரண்ட? முடிபாசச் கூறினாம். மங்சையர்க 

ளிடத்து அழகில்லாத அடவர்களும், கற்றா வல்லவர் கூட்டத்தில் படி. 

யாத மூடனும், கல்வியறிவீல்லாதவ ரிடத் தம், ஒன்றும் அறியாத 

பேதையாரிடத்தும் கற்றுவல்லணும் ஈன்குமநதிப்பை ௮டையார்ச௭. 

இகர் என்னுங் குறிப்பு வினைமுற்று செயப்படுபொருள் ருன்றிய 

தும், செயப்படுபொருள் ருன்றாச.துமாய் வருவ தாஈலால், வனப் 

பிலார் பாடிலார் என்பவற்றைத் இணைவழுவமைதியாகவும், வனப்பை 

யிலார் பாட்டையிலார் எனக்சொண்டு இரண்டாம் வேற்றுமைச் 

தொசைகிலைத்தொடராகவும் கூறுக, (௬௭) 

மாசு படினு மணிகஞ்சா குனருவாம் 

பூசிக் கொளினு மிருப்பின்சண் மாசோடும்
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பாசத்து விட்டு விளக்கினுக் சழ்சன்னை 

மாகடைமை காட்டி. விடும், 

(இ-ள்.) மணி - இரச்சனெங்கள், மாசு படினும் 2 அழுக்குச் 

சேர்ந்தாலும், தம் 8ர் குன்றா ஆம்-சம்முடைய ஒளி குறையா ஆகும்) 
பூசிச்சொளினும்-(ஒருவன்) கமுவிச்சொண்டாலும், இரும்பின்சண்- 

இரும்பில், மாசு ஐூம் - அருப்பாவும்) ழ் - £ிம்மகன், தன்னைப் 

யாசத்துள் இட்டு - சன்னைத் தளையிலிட்டு, விளக்கினும் - அறிவு 

விளங்கச் செய்சாலும், மாரு உடை - (தான்) குற்றருடையனா 

யிருத்தலை, சாட்டி விடும்-(பிறர்க்ரா2) சாட்டாமலிசான்; சளையிலிட்டு 

அறிவு விளங்ஈச் செய்பாவிடினும் கும்றமுடையனா யிருத்தலைச் 

காட்டாமலிரான், எ-று, 

(வி-ரை.) பாசத்துளிட்டு விளக்சாவிடினும் மாசுடைமை காட்டி. 

விடும் என்னும் மான்சாம் வாக்கியத்தை உம்மையால் சமூரவவைத் 

தார்; ஆதலால், இச்பெய்புஞம் கான்ரு பொருளையே கூநியதாகச் 

கொள்க. முன் செய்புளையும், இச்செய்.புளையும் ரூன்று பொருளையே 

கூறியன ஆசச்கொண்டு கான்மணிச்சடிகை என்னும் பெயர், மிருதி 

பற்றிய பெயரெனினுமாம். இசத்தினங்கள் அழுக்குபபடிச் திருந்தா 

ஓம் தம்மொளி கெடா; ௮துபோல, உயர்குடியில் பிறந்தவர்கள் வறு 

மையினால் இடுச்சண்பட்டாலும் த4மியற்சையாகிய மேன்மைச் 

குணம் கெடார்கள்; கழுவிவைழ்தாலும் இருப்புச்கருவிகள் அரு ஏறு 

தீவி நீறிகா; கீழ்மக்கள் தங்களை விலங்குபூட்டி ஈல்லறிவை விளங்க 

உணர்த்தினாலும், அவ்வாறு பெய்பாமல் உணர்ச்தினாலும் தங்கள் 

இயற்கையாயெ இழிகுணச்சைச் சாட்டரமலிரார். படின் என்னும்
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எதிர்கால வினையெச்சத்தக்குப் பகுதி படு, உடைமை - செயப்படு 

பொருள் குன்றாத குறிப்புச் தொழிற்பெயர், (௧௮) 

எண்டுளுக்குஞ் சான்றோ சரியராத் இராமை 
புண்ணொக்கும் போற்றா ருடனுறைவ--பண்ணிய 

யாழொக்கு நட்டார் கழறுஞ்சொல் பாழொக்கும் 
பன்புடையா ஸனில்லா மனை, 

(@- or.) சான்றோர் - (கல்வியறிவு கேள்விகளால்) நிறைர்த 

வரை, அரியர் ஆக - (இடைத்தற்கு) ௮அருமையுடையாராக, Forse 

(ஒருவன்) நீங்சாதிருக்குல் கருத்து, எண் ஓக்கும் - ஆராய்ச்சியை 

ஓக்கும்; போற்றாருடன் - பசை), உறைவு - வித்தல், புண் 

ஒக்ரும் - புண்போலத் அன்பஞ் செய்வதாகு௦; நட்டார் - சதேகர், 

சழமும் சொல் - இடித்துச் சொல்லுஞ் சொல், பண்ணியுகுறைவில் 

லாச நரம்புச்சட்டமைந$த, யாழ் ஓக்கும் ஈஉ யாழினிசை3பால் (செவி 

கரு) இணியதாரு ம; பண்பு உடையாள் - கற்ருணைமுடைய மனைவி, 

இல்லா மனை - இல்லாத வீடு, பாழ் ஓக்ரும் - பாழாகிய மனையை 

ஓச்இிருக்கும், எ - ற. 

(வி-ரை.) கல்வி யறிவு கேள்விகளினால் நிறைர்த பெரியவர்க 

tag தனச்குக் இடைத்சற்து அருமையுடையவர்களாக எண்ணி 

அகர்களை விட்டு ரீம்சாத எண்ணம் ஒருவனுக்கு ஈல்ல ஆலோசனை 

யாம்; பகையரோடு வத்தல் புண்போலத் துன்பர்தரும்; ஈசர் 

பேசஞ் சொல் யாழி னிசைபோலச் கா.தக்கும் மனத்துச்கும் இன் 

பம் தருவதாகும்; கற்குணமுடைய மனையாளில்லாச வீட்டைப் பாழ் 

வீட்டைப்போல உறவினர் முற்லானோர் செருங்கார். சான்றோர்
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மரியாரிற் நீராமை எனவும் பாடமுண்டு; பொருள்: (பெரியோரை 

கெள் பழ வரைப்பொல நிக்சாமலிரு2தல்” என்பது, மரீ௫ய 

சென்பத மரியரொகச் குறுர்சல் பெற்றது. எண் - மூதனிலைதசொ 

ழிர பெயர். அரிபரசாக என்பஇல் விகுதி முதலியவை தொகுத்தல், 

பாழ் - பண்பாருபெயர். யாழ் - கருவியாருபெயர். (௧௧) 

ae Aa eri oP 1D Aver § 

வாரி சிறிதான ய் பெண். ரு மேலைத் 

தீளஞ்சிரி தாயின் விளையரு மூரும் 

மாண்டி தாயிர் பரை, 

(டூ -ள்.) ஏரி: -(20 Rovner) atuson e, AAR அமின் - ரீர் 

குறைக்ததானால், OF MES a Hic s hos Ca plwa ff ar) 

நீர் முரறயும்$ இஃ்லர்ஓ - இல்வார்ச்கையில், வாமி - (கணகனும் ரு) 

ஒருலாய்ப் பொருல், சிறிஐு பின் - ருறைதசாளுல், பேண் - 

மனையாள், ணெரும் - (அவனை) மேற்கொர்மாள்) மேலம் 3ம் - 

மூத்பிறப்பிற் செய்த சல்லிலா, றிது. ரூபின் - (ஒரவணுக் ரும்) 

குறைகச்சதாஷல், வி ஊரும்- நிலவினை (தவனை. பேரிசொள்ற 0) 

மசோண் - (ஒரசறுச்ருப் படைமூதலான) வலி, றிது ஆமின் - 

குறைச்சதாறால், பமை - பசையர்) ஊரும் - (அல்ப சீசனை) மேற் 

கொள்வர், எ-று. 

(வி-ரை.) கணவனுச்குப் பொருள்வருமாய் ரறைச்சசாளால் 

மனவி அலனை மேற்சொள்வமரளென்றது அவன் சொல்ல். நில் 

லாமல், அதற்னு மாருச ஈடத்தலை. வாசி  தொழிலடியரசப் பிறந்த 

பெயர்) லார் (ஒழுகு) - பருதி, இ-வினைமுசம்பொருண் விருதி,
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அதாவது இடையறாது வரும்பொருள்; இவ்வாறன்றி வா - பரு], 

- ஜிரித்சல்லிகாரம், உசரச்கேடு எந் எனக்கொண்டு; அவ்வாறு 

Gurwepeerdiiee னும் பொருந்தும். மேலை - பண்புப்பெயர்) மேல் 

Aga, Bucs ao durgar als 4 ௫. ஏரி நீர் குறைந்ததானால்ு, அவரி 

ள்ள இணெற முதலியவை நீர் ருறைபும்; இல்லாழ்க்கைபில் 4௭ 

கையப் பொருள்வருமாய் ரரறையுமாணால் அன் மனைவி ௮௮வனை 

மச்சாள்; முன் செய்த ஈல் வீனை தேய்ர்சதானால் பின்செய்த சீவினை 

ase அவனை மேற்கொள்ளும்; அரசனுக்குச் சேனை முதலியவந் 

தின் ஏலி ரறைந்தால் பகைவர் அனை வெல்லுவார்சள். பலச - 

சாண்பாருபெயர், (௪௦௦) 

வைக களா லாரும் வசையே வணக்கமது 

செய்ககறு லாருள் செழுங்கா செய்து 

போருவிஸு லாகுமாம் போச நெகிழ்த்த 

அருவி வாரு மறம், 

(இ.ஃன்.) வசை: (ஒருவனுக்கு) கிர்தை, வைசசனாம்: (பிறனை) 
நி5இச்ததனால், அரும் - உண்டாகும்; ெழு Str ~ Wea a pas, 

ணைக்சமது - (சகுந்தஉர்க்கு) வணக்சத்தை, செய்சசனால் - செய்த 

மையால், ௮றா ௦ - உண்டாகும்; போகம் .. சசம், செய்ச பொருவி 

னால்-சேடிய பொருளால், ௮கரும்- உண்டாகும்) ௮றம் - அறமானது, 
செ௫ழ்ந்ச - (பி௱வுமிர்களின் என்பதைக் சன்டவிடத்து மனம்) 

அளர்சற்குக் காணமாகய, அருளினால் அரும் - கருணையினால் உண் 

பாரும், எாறு, 

(வி-னரை,) ஒருனுச்சு அறிவுடையோசீரல் திந்திச்சப்படுக் 

நிரை பிறரை நிம்திட்பசனல் உண்டாகும்; வணச்சமாய் நடப்பா
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ஞஞல் ௮௭னும்கு உறவினர் மிகுஇயாய்ச்சேர்மார்; சேடியபொருஸி' 
னால் அ௭னுக்குச் சும் உண்டாமும்; அருளாுடையானுக்கு அறக் 

உளதாரும். வைததனாலாரும் வசையே என்பதற்கு ஒறா-ன் வை 

தனால் உள தாவது அவணுக்கு மிர்தை அல்லாமல் புசமன்று. ஏ-தேழ் 

ஐம். எணக்சமெனப் பொதுப்படச் கூறினமையின் உடல் வணச்சம், 

சொல்கணகக மிரண்டுப் சொள்ச. வணம்கர் தரு$தவர்கறாத் சான் 

ணைம்குமாளுபின் பசைய ரின்மையால் 'செழுங்கிளை அகும்' என் 

ரூர். எணகீசமது - தொழிற்பெயர்; வணங்ரு ஃ பருஇ, அம் - புகை 

பெயர்ச்சி விகு௫, பருதி மென்றொடர்க் சூற்றுகரமாதலால் இன் 

விருஇப்புணர்ச்சிமில் மெல்லொற்று வல்லொர்றானது acd ssa 

ஸிகாாம், உகரக்கேடு சர்இி; இம்வாறு முடிர் நின்ற பெயர் பருஇப் 

பொருள் விருதியாய துகரக்தையும், அது பற்றிவந்த அகரச்சரஙி 

யையும் பெற்றுரின்ற ௪. வைத, செய்ச௮ு-இறந்தகாலச் தொழிற் 

பெயர், இளை-உவமையாருபெயர், கெடிழ்க் ச - காரியப்பொருட்டாக 

எந்த இறர்தசாலப் பெயசெச்சம். (௧௦௧) 

ஒருவ னறிவானு மெல்லாம்பா தொன்றும் 
ஒருவ னறியா தவனும்--ஒருவன் 

குணனடங்கக் குற்றமு ளாலு மொருவன் 

கணனடங்கச் கற்றானு மில், 

(இ-ள் ) எல்லாம்.எல்லாச் கலைகளையும், அ.றிரான் ஒருவனும்- 

௮ .நிர்இருப்பவனாயெ ஒருவனும், யாது ஒன்றும்--தொருகல்வியை 

யும், அறியாதவன் ஒருவனும்-அறியாதவனாசெய ஒருவனும், ருணன் 

அடங்க - ரல்லியற்கை இல்லாதிருச்ச, குற்றம் உளான் ஒருவனும்
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குதிறமுள்ளவளுகிய ஒருவலும், சணன் அடங்க - (si2 ga விபரீத. 

மாகிய) சொமையில்லாஇிருக்க, கற்றான் ஒருவனும் - sop hisuch 

இய ஒருவனும், தில்-(இங்வுலசச்றில்) இல்லை, ௭.௮. 

(வி-ரை.]' எவளுக்ரும் ஐர் கல்வியறிவும், ஒரு குற்றமும், 

தெரிந்த சல்லியில் சர்2த5 விபரீஈரு5 உண்டென்பது கருத்து, அறி 

வான் என்பஇல் வகரம் இபல்புணர்ர்திற்ற, மணம், கணம் இரண் 

டும் இருருறிலையடுத்த மகரவிற்று 3௯ நிணைப்பெயராதலால் மசரச் 

அக்கு னசரம் போலியாய்ச் குணன், கணன் என வர்தண, (௬0௨) 

மனைக்கு விளக்க மடவார் மடவார் 

தமக்றுக் தகைசால் பு. கல்வர்--மனக்கி கினிய 

காதற் L{ BUT EGS கல்வி2ய கல்லீக்கும் 

PHD YS PFT ஓுணாவு. 

(Q@- at.) werd 5-QuanswéG, விசாச்சம்- தபம், மடலார்- 

சற்புடையபெண்டிர்; மடலமார்தமச்ரு - அக்கற்பையுடைய பெண்டி 

ருக்கு (பேம்], சகை சால் - நற்குணம் நிறைத்த, புதல்ஃர் - புத்திர், 

மனக்கு - (தாய்$ந்தையரு ஈடய) மனத்துக்கு, இனிய காதல்-இனி 

மையான அ௮சையுள்ள, புதல்வர்கீகு - அப்பு இிரருக்று, (தபம்) கல் 

வீயே-ஈ (தாம் கற்ற) கல்வியே ௮ம்; சல்விக்கும் - அச்சல்விக்கும், 

ஐ.௫இன் - சொல்லுமிடச்து, (தபம்) புகழ் சால் - புகழ் நிறைதற்குக் 

GH TORT TG) a), உணர்ல-மறஉமைஅம், எ-று, | 

. (வி-ரை.) மனை என்னும் வீட்டின் பெயர் சலேமைபற்றி இர் 

ன்ளுச்சாக, ௮,து இல்லாளோடு கூடிச் செய்யும் ௮றத்துச்சானமை 

மால் இருமடியாகுபெயர், விளச்சம்-தொழிழ்பெயர்) விளச்கு-பரு.இ
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அம்-புடைபெயர்ச்சிவிகுஇி, பகுஇ மெல்லொஜற்று வல்லொற்றுன து 
வலித்தல் விகாரம், உகரச்கேடு சந்தி; தீப? தக்கு. சொழிலாகுபெய 

சாய் கின்றது; இப்படிச் கொள்ளாமல் ௮ம் வித வீனைமுத௦்பொரு 
ண்மைவிகுதி எனச்கொண்?, தொழிலடியாசப்பிறர்சபெயராய்ச் தப 
ததை உணர்த்திற்று எனினும், பி பொருள்களே விளங்கச் செய்த 

லாயெ சாரியம் தன் காரணமாகிய தீபத் அச்சானமையால் காரிய 
வாருபெயரெனிலும் ஓச்௫ும்; ௮ம் விரகு இப்புணர்ச்சியில் ஐய்தச் 

சொடர், வன்றொடர்ச் ருற்றுகர மல்லாத குற்றுகரப் பகுகள் இம் 

வாறு விசாரப்பபெ்; இச் சொல்லை மற்.௦ மூன்றிடத்தும் கூட்டுக) 

இது ரூ சணிலைச்ியகம். இ்்செப்புள் மாலா லகம். இல்லறம் சற் 
புடையாசாலும், அக்கத்புடையார் கல்ல புத்டிசராலு ௦, Bigs ad 

'கல்வியினாலும், அ்சல்வி மறவாமையாலும் புகழடைங்லு விஈங்குசு 

லால் விளக்கம்” என்றார். உம்மை உயர ௮ூறப்பு, (௦௧) 

இன்சொலா னாரும் கிழமை யினிப்பிலா 
வன்சொலா னாகும் வசைமனம்--மென்சொலீன் 
காவினா னாகு முண்மன மம்மனத்தான் 

்"விவிலா விடாய் கிம், 

(இ-ன்.) இன் சொலான்- (பிதரிட்ச்து ஒருவன் கேசம்) இண் 

சொஜ்களால், இழமை - (அவர் தனக்கு) உரியராருதல், ஆரு 1- உண் 
டாகும்; இனிப்பு இலா - (பிறருடைய செவி/௬) இனித்தல்ல்லாத, 
வல் சொலான் - சடுஞ் சொஜ்களால், வசை மனம் - குற்றமான 
எண்ணம், ரும் - உண்டாக) மென் சொலின் - மிரு ஐவாகிய 

சொத்களைப் பேசுனெற, சாவினான் - சாவினது அடச்கச் இனால், 

அருள் மனம்-(பிறவுயிர்சளின்மேல் வைக்கும்) கருணையுள்ள மனம், 

ஆறாம் - உண்டாகும்; ௮ம் மனத்தான் - அருளுடைய மன ச்தினால், 

லீவு இலாத - அழிவில்லாத, வீடு ஆய் விடும் - முத்தியுலகம் உண் 
டாூவிடும், ௭ - று, 

ர



122 நான்மணிக்கடிகை மூலமும் உரையும், 

(வி-ரை.) கா என ஒன்றைச் கூறினாராயிலும் ஒருமொழி 

யொழிதன் இனங்கொளந் குரித்தே' என்பசனால் மெய்பினடச்ச 

மும் மனத்தினடக்சமுங் கொள்க, இன்சொலால் யாவரும் தனக்று 

உரியராகுதலும், கடுஞ்சொலால் பிறர்க்குத் தன்னைச் ருறித்துச் 

கெட்ட எண்ணமும், மனமொழி மெய்களின் அடச்சத்சால் ௮௬ 

ளும், அவ்வருளால் மோட்சமும் உண்டாகும் என்பது கருத்து, 

௮னென்னும் கூன் றனுருபுகள் சான்றாம் ஏதுப்பொருள். இணிப்பு- 

இனிமையென்னு ம பண்புப் பெயாடியாசப் பிறந்த தொழிற்பெயர், 

இன்சொல் - பண்புத் சொாகைநிலைத்தொடர்) விரிச்தால் இன்பமாக 

சொல்லென விரியும். லீவு: தொழிற்பெயர், வு- புடைபெயர்ச்ச 

விருத; இம்முகனிலையின் அடியாக வீழ்ர்சான், வீடன்றான், வீலான் 

என வினைவிசற்பங்கள் பிறக்கும். வீ௦-தொழிலாகுபெயர்) எல்லாப் 

பற்றையும் விடுதலால் உண்டாவதா,தலால் காரணவாருபெயரென்ன 

லும் ஆம், ஆய்விம்-செய்யுமென் முற்று, ௮-பரு.இி, யகாமெய்ஃவிரித் 

தல் விகாரம்) வி.துணிவுப்பொருண்மை விருத, அனைத் தமொரு 

பருதி, உம் - எதிர்கால வினைமும்றுப் பொருண்மை விருஇ, e676 

கே சந்தி; இது பெயசெச்சமே முற்றான. பருபத இலக்சணப் 

புலமைபில்லாச வொருயர் இவ்வாறு வருஞ்சொழ்சவளே இருசொலா 

&ச் செரள்வர். (௪௦௪) 

நான்மணிக்கடிகை மூலமும் உரையும் 

முற்றுப்பேற்றது, 

 



ரிப்பன் புஸ்தகசிலை, £ 7, கம்புசெட்டி வீதி, சேன்னை, 

மீ லிருத்இிப்பிரபாகரம்:--விசாசசாகர நூலாடிரியராயெ 
சா ஸ்ரீ மிச்சலசாஸசலர்கள் ஹிர்திபாவஷையி up pu 
அரிய வேதாந்த நூலின் தமிழ்மொழிபெயர்ப்பு வசனம் 4 

ஸ்ரீ விசாசசாகசம்;- 0. மொழ பெயர்ப்பு (9-ம் பதிப்பு) 3 
பஞ்சதசப் பிரகரணம்:--சதுர்வேச பாஷ்ய சர்த்தாவாகிய 

வித்பாரண்ய சுவாமிகள் அருளிச்செய்த இச்நூவ் தமி 
ல் வினாவிடை ரூ.மாச எழுதப்பட்டுள்ளது | 

ருசசம்ஹிசை:--இதில் பிரமயையும் ரூ.சதேதையும் அடலங்இ 
யன்ன (1.0 அ௮த்௫யாயம், 8003 செய்யுள்) ம 

ஸ்ரீ பகல த்தை: ஸ்ரீமத் பொன்னம்பலசுமாமிகளியழ் றிய 
கூடார்த்சதிபிை எண்ணும் உரையுடன் oe. சக்க 

ஓ.பிவிலொடுக்கம்: ஸ்ரீ இதம்பர சுவாமிடள் உரையுடன் ] 
ஸ்ரீ குமாசதேவர் சா nav சக்கோவை: ' மஹாராஜா துறவு 
முதலிய பதினாறு சாஸ்.இிரங்க எடங்கியது 0 710 

ஸ்ரீ சம்கர விஜயம்: 9 சங்கர் சரித்திரமும் படமும் 
ொங்கேரி ஸ்ரீ சாரதாம்பாள் படமும் கூடியுள்ள... 1 0 
வீவேகாக*ச விஜயம்: விவேக சுவாமிகளின் இல் 

லிய சரித்இரமும், அலர் செய்த அற்புதமான பிரசங்கச் 
இரட்டும் (சுவாமிகள் படச், துடன் ] eee -. 1 4 

ஸ்ரி ராமகிருஷ்ண பரமஹம்ச விஜயம்; விவேசாகந்த 
சுவாமிகளின் முருமூர்த் தியா யெ (ரீ சாமரிருஷ்ண பரல 
ஹம்சரீன் அற்ப சரித்திரமும்) கதாமிர்தமும் [பரக 
ஹம்சர் படச் 7 6H | vee மடத் 

பிரபோத சந் தமோதப வசனம் ௮ல்ல.ஐு மெய்ஞ்ஞான வனச் 
சம் (லேதார் சத்தை சாடகரூபமா புணர்த்து BW) «we kL O 

பிரபுலிங்சலீலை ௨சனம்:-- நூதனமாய்ச் தமிழில் வசனப் 

ஓஒ ம
 

o
c
 

fm 
ல
 

படுச்தப்பட்ட அரிய நூல்... eve .. O12 
இந்து பைபில் என்னும் ஆரியர் சத் தியமேதம்: உபநிஷத் 

அக்குள் முசலிய ஹி மத்தின் உண்மைகள் ww. 1 22 
ஐ,சவிரு-்ஷம்: 2.07 2H ae ள்ள பெப்ய மரங்களின் சரிச் 

ரமும் வரலாறும் (மூன்று பாகம் அடங்டுபது) ௨11 
விசோதசசமஞ்சரி:--நாதனமாய்ச் சேர்க்கப்பட்ட தமிழறி 

தும்பெருமாள் சசையுடன்: ௮ழகான கிலிட்டு பயிண்டி 1 2 
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ஸ்ரீ பக்சலீலா ரு சவானம்: (82 பச்தர்களின் சரித்திரம்)3 0 0 

அசம்புற ஆராய்ச்சி விளக்சம்:--லேதார்த சாஸ்திரத்தின் பல 

அரிய விஷயங்கள் சமிழில் உசணருப மாகத் திரட்டி 

ஸ்ரீமத் seagrass சுவா நிகள் மாணாக்சர் ஒருவர் இயற் 

நிய அரியதால் ( நூலாசிரியர் படத துடன்] 1 

இம்வியதேச யாத்தினாயின் சரித்திசம்:--இ£ஈியொவிலுள்ள 

பல திவ்விய ஸ் சலங்களின் மசமையும் விசேஷங்களும், 

அந்த ஸ்தலங்களுக்கு இத்தூலீன் ஆரியர் யாத்திரை 

செய்த வாலாறும (டி ஸ்தலங்களைக காட்டும் இந்தியா 

படத்துடன்) ககக see vee aes 

awarin ap Vaso உசைபும்:-கடைச்சங்கப்புலவர் ாற்பச் 

தோன்பதின்மரில் ஒருவராகிப கல்லாடர் இருக்கோனை 

யரரின் கருர்சமைய இயற்றிய அரிய சபிழ் ரால்... 3 

கெங்சைககோலை;. இழைமங்கலம் இரப்பிரசாச சலா 

ழிக en (my fl ws இவ்வரிய சொடைக்கு தூசனமாய் எழுதப் 

பட்ட பதவுரை, கருத்துசை, விசேஷ உரைகளுடன். 8 

ஞடதம் மூலம் உரையு 2 இதில் அன்னமும் சமபந்தி 

யும் தமைந்த உயார்சஆ டோன் வாணப்படமும், 271 வித 

சொப் படந்களும் OI. AD Ly oh ON OF vee weed 

Goi aped ong Blown gor செய்யுள்முதற்குறிப்பகராதியுடன்)0 

பழமொழி அசசாதி:--- இதில தகிழ் காசேவில் வழஙகும் 

சுமார் 13,000 பழ சொழிகள் ௮௧ராதி வரிசையாகச் 

திசட்டி ச்ெடப்பட்டுள்ளன Lee vat oe 

தாயுமானசுவாம்கள் நிருப்பாடத்றிரட்:--முதல் மூன்று 

பாடல்களுக்கு விரிவான உசையும், நூல் முழுதும் வரும் 

பாடல்கறிஐள்ள அரும்பதம்ஈட்ருச் குறிப்புரையும் அட் 

ங்கியது (சுவாமிசள் சரித்திரம், படச் தடன) த 

பட்டினத்துப்பிள்ளெயார் பாடல் முற்றும், புசாண நூற்றும், 

பத்திரடுரியார் புலம்பல் முற்றும் (பட்டினத்தார், பத்திர 

யார் சரித்திக்களுடன்) o. வ wel 
ன்கடியார்: மூலம், பதவுரை, பொழிப்புரை, வீசேஷவுரை, 

இல்கெலீஷ் மொழியெயர்ப்புசளுடன் - ove OOS 1 2 
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