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மான்சென்ஸம் உரையைப் பண்புப்பெயர் ; தளைங£ல் ௮கப்படு 

வசென்னலும் பொருளில் 98-169, இ-செயப்ப6பொருணமை விகுதி, ௨ 

ரககேடு சக்இ, இம்மூன்றுறுப்பால முந்து நின்ற ௮டீ என்னுஙகாரணப்பெ 

யர்; ஆசய இரண்ூசொல், பண்புச்-சாகைக்லை; சொடராகய ஒருஈந்தி பெ 
ற்ற காலம என்பது பாசகஞள் முன்ன மபெதற வெண்பாவுச்சு! பணபுசதொ 

கைப்புறம்துப் பிறக ௮ன்மொழிககொசைச சாரளணப்டெயராயிறறு, முதற் 

பா ஆதல்பற்றி இப்பாவை ௮௩சணர்சாகி என்பர், வெண்பாபபலவற்றுள்ளும் 
குறள வெண்பா இரண்டடியாயும், சிந்தியல் வெண்பா மூன்றமயாயும், பஃ 

ரொடைவெனாபா கர்ன்சன்மிசச பல௨மயாயும் வருசலாலும, ச௨லை வெண் 

பா நான்கடி யாய் வருவதாயினும் இலக்கெங்களூள் பயின் நுவருவ கள் ரூதலா 

லும் இங்குவெண்பா என்றது, ரசோரிசை, இன்னிசை வெண்பாககசளை என* 

சொளச, இருசொல்தொச்கு ஒருமொழுிபோல நீன்ற இக்காலடி என்னும்பெ 
யர் வெண்பாவின் தொகுதியாக நூலக்ரூ௪ இனையாகு பெயராயிற்று, ௮.து 

வெண்பாவினாலாசய நாலுசசாகலால சருவியாடீ பெயராமெனிஞ்ம் பொருசீ 

தம். புறவுலா ச் செய்யுளைச் சிறப்புப்பற்றி, உயர்திணே ஆணபாற படர்ச்கை 

விகுதிபுணர் சஅத் தனியனென வழங்கல்போலச் சிறப்புப்பற.றிஉயர் திணை 
ப் பல்லோர்படர்க்சை விருதி புணாஈ.க நகாலடியாரொன வழங் சலாயிற்று. தி 
ருக்கோவையா சென்பதும் Qs. இந்நால் Bravo. கா ஞாறெனவும் வழங்கும். 

இ.௫ பால், அதிசாரம், செய்யுள் என மூன் றுறுப்படக௫ய பிண்டமெனப்படு 
ம், இஞ இலககண நூறகுப் பொருச் மே அன் றிப்பழையதோர்கதையின் மே 

ற்செல்லுநூலுச்ருப் பொருந்தாத ௮த சோலெனப்ப5ம்.இறு இலககணா 

லாமாறு எங்கனமெனின் ௮றமபொருள் Darr wes chest லச்சணமும், தவற்றி 
ன் பாகுபாட்டினிலசசணமுங கூறுகலாலென்ச.இப்பெதறரியறியாதார் பழை 

யோர் கதையின்மேற செல்லு நாலுக்கு இவ்விலச்சணச்தை ஏறுவர், 

கடவுளவ[ழ% து. 

வானீடு வில்லின் வரவர வாயமையால் 

கானில் தோயாக் கடவுளை--யரகிலம் 
சென்னி யறவணங்கி௪ சசர்.துமெம முள்ள து 

முன்னி யவைமுடிக வென்று, 
( இசன்பதட்பொருள்) வான்-மேகத்தில், இடு-சோன் ௫ூற, வில்லின்-இ 

இரத.அவவைஒப்ப, வரவு-பிறகரும் பிறட்டீன் தன்மைஃப,௮,றயா-௮.26 தவர



௨ நாலடியார். 

ய்மையால்-ச,ச்தியத்தினால், கால்- திருவடிகள், நிலம்தோயாத-பூமியில்படியா gs, 
கடவுளை - முதற்கடவளை, எம்உள்ளத்து - எம்முடைய,உள்ளத்தில் முன்னிய 
வை - நினைதகவை, முடிகஎன்று-நிறைவேறுக என்று, யாம் ராம், சென்னி” 

தலை, நிலம்உறவணங்க - பூமியில் படி.யும்படி, வணங௫, சேர்தும்-இடை விட 

# ON Cus, 
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ற்கு, கடவுள் வாழ்த்துர்கூறிய அபியுத்தர் யாம் சேர்தும், எம்மெனப் பன் 
மையாற் கூறினர். இந்நூல் பல முனிவர் செய்தனரொன்பத - மன்னன்வ 

மு,தியர் சோன்வையைப் பேராற்றில், எண்ணியிருசான் கோடாயிரவர்-ஈண் 

ணி, எழுகியிடிமேட்டுச்குளே டெதிரே யேறும்,பழுதிலா நாலடி யைப்பார்,”” 

என்பதனணாஓணர்க. வான்-இடவாருபெயர் சால்முசலாகுபெயராய்அடியை யு 
ணர்த்திய௫. முூன்னியவை என்றது ௮அறம்பொருளின் பங்களை, 

முதலாவது - அறத் துப்பால்: 

அ.சாவது அறத்து பகுப்புணர்ததுவத, அப்பருப்பு செல்வரிலையா 
மைமுதல் இவினையச்சம் ஈராகசடெர். ந படின் மூன் நஇகாரங்களும், இது.ஒரூ 

ம்வேற்றுமைத் சொகைப்புறத்துப் பிறச்த அன்மொழிசதொசைப் பெயர் , வி 

ரிக்சால் அறத த பகுபபுணர்த்துவதெனவிரியும், அறம்-இம்மை, மறு 

மை, வீடென்னும் மூன்றனையுர் தருதல்பற்றி, தனை மு.£றசண் வைச்சனர், 

௧-ஆம் அதிகாரம்-செல்வநிலையாமை. 

அதாவது செல்வச் கனது நிலையாமையை யுணர்த் தவத. நிலையில்பொரு 

ளை உணர்ந்தன்றி நிலையடைப்பொருளில் மனஞ்செல்லாதாதலால் நிலையில் 
பொருளைக் கூறுவார்; அவறறுள் இம்மை மறுமை தருவசாகியபொருளினது 

நிலையாமையை முதறகண் கூறினர். செல்வரிலையாமை என்பது ஆறாம்வேற்று 

மைத் தொகைநிலைப்புறத்துப்பிறர்த அன்மொழிச்தொகையாகய காரணப் 

பெயா்; விரிந்தால் செல்வசத்தினது நிலையாமையை உணர்ததுவதென விரியும், 

அறுசுவை யுணடி யமர்கதிலலா ஞட்ட 

மறுசிகை நீக்கி புண் டாரும--வறிஞராய்ச் 

சென்மிரப்ப ரோரிடத்துக் கூழெனிற செல்வமொன் 
றுணடாக வைக்கமபாற் றன்று, 

(இ-ள்) அறுசுவை-௮.றுசுவையாகிய,உண்டி- உணவை, இல்லாள்-மனையா 

ள், ௮மர்ச்து-விரும்பி, ஊட்ட -உண்பிக்க,நீக்(முற்க்கையை நீச்ச, மறுசசை 
-பிற்ிசையை, உண்டாரும்-உண்டசெல்வரும், வறிஞர் ஐய் -வறுமையுடைய 
ராச, ஒரிடத்து-தாம்உண்டுவாழ்க்த இடத்தில், சென்று-(ஒருவர்மனையிடத் 

&) போய், கூழ்இரப்பர் எனின் - கூழையாடப்பாசாயின், செல்வம்ஒன்று 
“செல்வமாகிய ஒருபொருள், உண்டாச-நிலைமையுடையதாக, வைச்சல்பாற்று 
அன்று - வைதசெண்ணுதஓாகபே பான்மையுடையதன்௮,
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௧-ஆம் அதிகாரம்-
செல்வரிலைய

ாமை, ௩ 

சிகை-பிடியளவுகொண்ட உணவு. மறுசகைஎன்றநனால் நீச்எென்னு 

ம் வினைக்கு முற்சிகையாயெ செயப்ப6பொருள் வருவிக்கப்பட்டது. மறு 

பொருள், மறுமொழி என்பனபோல நின்றம.நுகை பண்புத்தொகை நிலைத் 

டர்; விரிந்தால் மறுமையாகயெே Geos creo al Muto, Crea cost Chad 

ஈரென்பதையும், கூழ் இரசாகப்படம் பொருளி னிழியையும் காபிடவர்த 

ன. உண்டி உண்ணப் படவதென்பது பொருளாதலால், உண-பகுதி, த-௪ா 
ரியை, இ-செயப்படு பொருண்மைவிகுதி,தகரம டசரமானதும், உகமக்கேடும் 

சர்.தி, உம்மை-உயர்வு சிறப்பு, (௧) 

அகா பெருஞ்செல்வ கோன்றியக்காம் ரொட்டுப் 
பகடு ௩டஈசகூம பல்லாரோ டுணக 

அசுடுற யாாமாடடு சிலலாு செலவம் 
சகடககால போல வரும. 

(இ-)செல்வம்-செலவப்பொருள், ௮௧0௨ற-நடுவுிலைமையா ௪,யார்மாட் 

டும்-எத சன்மையாரிடத.தம், நிவலாத-நிஷைபெறுக லில்லாதாகி, சசடககால்போ 
ல - வண்டிலினது உருளையைபட்போல, வரும் இழ்மேலாகமாறும், (ஆதலால்) 

அகளதீர் - குறம் நீஙகிய, பெரு செலவயம் - மிசகசெலவம், தோன்றியக்கா 

ல் - (ஒருவனுககு] உளதா.பின், தொட்டு - (தான்றியகாலம்) கொடங9, ப 
GHEL BG - ஏர்ஈடச் சனா ஓணடாகிய, கூழ-உணவை - பலலாசொடு - வி 

ருக்கினர்முசவி.ப டலரோடும், உண்க - உண்ணசசடவன், 

அறததின் வழியிறயேோடிய பொருளென்பார் 2 கமாபெருஞ்செல்வமென 
வும், தோனறுசல ஒருஈலையனமறென்.ரா சோனறியகசாலென&ங் கூறிஞர், 

பகநடந்த கூழெனபது பஞசாலியன்ற படாமென்பதுபோல வத, ந 

டஈதகூழ சுட்டபுண, சுடடவடு என்பனபோலக சாரணப்பொருளதாூப்பி 

றபெகீர்கொணடது பகடு ஏரை யுணாசதவகக குர்ப்புசுமிசால உறஎன்னு 

ம வினையொசம் நில்லாதென்னும மறைவீனையின முதனிலைபோடு முடிக் 

SH. ASO DS தன்னைச சிலகாளமுன் பெற்றனராசலால் இவர்பால் 

நிறறல் வண 2ம். பலகமாள்முன் பெற்றனராதலால நிஉஃலாமை வேணடும் எ 

ன்னும் ஈ9.,நி'லமையை, கால-௨உவமையாசுயெர், (௨) 

யானையெரு;,5ம பொலியக குடைகிழறக$மச 

சேனைக தலைவராய்க சென்றோரும---ஏனை 

வீனையலப்ப வேறாகி விழயாமாங் கோணட 

மனை.பாளை மாதறா£ கொள, 
(இ-ள்) யானைஎருச்சம்-பானையினதுபிடர், பொலிய-விளச்சமாசத்தோ 

ன் ௮ம்படி, குடைரிழதழ் - வெண்கொறறககுடை நிழலில், சேனை-மிச்சசே 
னையையுடைய, த வர்.ஆய்-அரசராக, சென்றோரும்-ஏதிஉலாப்போன செ 
ல்வர்களூம், ஏனைவினை-வினையானத, உலப்ப -*செடுப்பதினால், வேறு ஆ



a சாலடியார். 

அச்செல்ய)ச்சை இழத, தாம்சொண்ட - தாமமணஞ்செப்் ச, மனையாளை- 
இல்லாளையும், மாறமுர்சொள - பகைவாகள கெொரணடுசெலறும்படி , வீழவர் - 
வற்யராவா, 

அவரோறுசலால யாையெருசதம்பொலிவசாமிரசெனவே Bak 

௫ Que) வேணாடாமாயிரறு, இசசெலவப்டெருகளறகுச௫ சாரணமரி 
ல்வினையாசலால ஏனைவனையெனபது $ீவீலைசகாயிறது ஏனைபி தெனனும 

பொருளதாகய இடைசீசொல, செலவமாகய உயர்ர்த நிலையினின் நு வறிய 

சாகமாலுரலால வீடுவரொன்ரா. செல்வ; பொருளையேயனறி மனையா ளையு 

மென்னும இமஈசது தமீ;யதஜஷனோடி உயாயசிமப்பப்பொருளதாகய உம்மை 

தொழு௩கப்பட்டது. (6) 

நின்றன கின உன நிவலா வெனவுணாக 

தொன்றின மிவான்றின வல2ல செயியசெய்க 

சென்றன செனறன வாம்காள செறுதுடன 

வாகதது வரது கூறு, 

(இ-ள்) வாழராஎ- 81) தேகத்தோகூடி வாழ ரியமித்தராள்கள்,சென்றன 
சென்றன-செல்கின் உன செல்ெறன,கூ72-டமன, செறுத்து -சோபித;ு, உ 

டன்-விரைக்து,வநர்தது ௨ரது-வருகின்்ரன வருகெழுன்,(அசலால்)நின்றன 

நின்றன.நிலைபெறறன நி.உஃபெறறனவென்று உமமால்)ந்னைக்கப்பட்ட செல்வ 
ப்பொருள்கள௱, நிலலாஎன - நிலபெறா எனம, உணர் £₹து - உண்மையைஉண 

ர்ர்து ஒன் தின ஒன்றின - (உமமால) இசைஈதன இசைர்தனவா திய 9 DNS 

ளை,செயின்-செய்யச்சரு தவீராபின்,உலலேசெய்ச-விரைந்து செய்மக்சடவீர். 

க.றற-சொல்லாறதலா!ணையா ரலால் அதன்வினையும் வ;ததென௮தி 
ணையாயிறறு,ரின்னைகின என்னும டுமுபபேதைமைகாரணமாகத்தணி 

நீத துணியும், மம் வாகமு௩ காயம் இவா(ுல் செயயப்ப்வன அதலால், ஒன்றி 

ன ஓன்றின என்னும அட்ச்குப்பன்சமயும, மறற இரண்டூம் அவலமும் ரூறி 

தலரின்றன, செலகின்றன, வருகின்றது எனும் கிஃராசாலச சொற்களைச் 

சென்றது வக் 7தஎன இறாதகாலத்தார கூறியது முறையேவிரைவும், தணி 

லம் பறறிஎன்க, (ச) 

என்னானு மொனறுகம் கையுறப் பெறறச்கால் 

பின்னாவ சென்று பிடி த்திரா--முன்'ன 

கொடுததா ர௬பபிபோவர் கொடி றீக் கூற்றம் 

தொடுததா.று செல்லுஷ சுரம. 
(இ-ள்) என் அலும்-யா தரயிஞம்,௨ன்று-ஒருபொருளை, சம்கைஉற-சமது 

.கையில்€டைக்கும்படி ,பெற்றச்சால்-பெறுவாரா யின், பின்-மூட்பின் சாலத்தில், 

ஆவ தஎன்.ற-பயன் படுவசென்று, “பிடி.த்.த-இ.றசப்பிடித் த, இராமல்-வாளா 

இசாமல், முன்னே-இளமையிலேயே, சொடுச்சா/-(அறத்தின்பொருட்டுப்பிற



௪-௮.ம் ௮ூகொரம்-செல்வ்நிலையாமை. டு 

ர்க்ஞு) கொடுத்தவர், கோடுஇல்-ஈடுவநிலைமையள்ள, தீச்கூற்றம் - ௮ருளில்லா 

தீயமன், தொடத்து - பாசழ்தாற்கட்டி, செல்ஒம்- போகிற, சரம் - சாட் 

இன, ஆறு - ௨03, உய்ய - சப்பம்படி , பொவர்- சடஉர்கசம் புருவார். 

இராமல்என்னாம் வினையெச்சம் ஈறு தொருத்தலாய் இமா ஷான்ற்.௮. 
கோடு தேகண்லைக் தொழிற்பெயர் ; பொருள் வளைதல், கோடில் க. வ நடு 

வுநிலைமை.புடையானென்பது, “பீட்பிது கப பிளளை யத் சாயலறக கோடல்! 

யெ அருளின்மையைடபற்றித் சக ற்றமென்ருர், இதில் 2ம்சாரியை, என் 
விஞுபபெயர், (டு) 

இழைத்தரா ளெல்லை யீகவா பிழை ததொரீஇக் 

கூறுவ குகித்துபஈதா ரீஙகல்லை--ஆற்றப 

பெருமபொருள வைக இர வழங்குமி ஞூளை த் 

திழிதி௩தமித்க தணணம் படிம, 

(இ-ள்)பெருபொருள்-பெருமையைசத் சருவதாகிெயபொருளை, அற்றவை 

தீர் மிகுதியும் வைத்தள்ள செல்வர்களே, இழமைத்தகாள்-(உடகோடு கூடிவர 

ழ) அள௨செய்தள்ளநாள்கள், பிழைத்து ஒரீஇ - (அவ்வளவில்) தவறிப்போ 

(4, எல்லைஇகவா - தம்அளவைச்சடவர, கூற்றம் - (அளவசெய்துள்ள காள் 

மூடிவில்வரும்) யமனினின்மும், குதிரது - அப்புரபபட்டு, உயந்தார் - உயிர் 

பிழைச்சிருப்பவர், ஈங்கு இல்லை - இவ்லக ச்திவில் கூ, நாளை - இணி, தண்ண 
ம் - சரப்பறை, தழிடும சழிஇம்டமம - சழீஇந் * மிஇமென ஒலிக்கும், (தலா 

ல்) வழங்குமின்-(௮.றழ்தன் பொருட்டு) இன்றேகொஃங்கோள். 

இழைத்தகாளினெல்லை இனை ச்தென உணரப் படாதாரலால் Bue POM 
ப்பொதுப்படக்கூநினர். சாளைஎன் றது. ௪ 2ர்காலச்தைஉணர்?தவக்த போர்க்கு 

Dh சழிஇக்சமிஇமென்பதனீறில்என என்னும் இடைச்சொல் ௮ஞ்சிரநின்ற 

தி. நாளைஎன் நதனால் இன்ரென்னும் கிகழகாலம் வருவிச்சுப்படட gi, (௬) 

தோற்றஞ்சான் ஞாயிறு காழியா வைகலும் 

கூற்ற மளாது நு காளுணணும--அறற 

௮றஞ்செய் சருளுடை மீ ராகும் யாரும் 

பிறர்தும் பிநரவரதாரில். 

(இ-ள்) கூந்றம்-பமன், தோற்றம்சால்-சோன்றுதலமைச்தள்ள, ஞாயிறு 

குரியன், சாழிதக-அளச்குங்கருவியாக, அும்சாள் - உம்உயுளா$ய தானிய 

ததை, அளச்துஉண்ணும் - அளவுசெய்துண்ணாவான், (௮ ஃசன்றியும்) யாரு 

ம் - எல்லோரும், பிழந்தும் - உலூல்பிறந்தும், (பிறட்பீன் பயனாகய அறத் 

தை௮டையாவிழின்) பிறவாதாரில் - பிறவாதவர்களில்வைச் செண்ணப்படு 
வார்கள், (ஆசலால்) அருஞடையீராக - அருளுடையீசாய், ஆற்ற - மிகுதியா 
௪, அறம்செய்ம்மின் - ஈழலாெ அறச்சைச்செய்யுங்கோள்,



௬ நாலடியார், 

தீர். துராத்தனவெல்லாம் நிசையெச்சம். ஞாயிற்றைகாழியாக உருவகஞ் 

செய்தாற்போல நாளைஉருவசஞ் செய்யாமையால் இதுஏகதேசவுருவகம், ஐ.இ 

சார,ச் சால் ௮றம் சிறந்த ஈகையின்மெல் நீன்றது, வருக தவார்மேல யாதொ 

௬ தொடர்பும் வேண்டாமலே செல்லும் அருள்சாணமாச அறஞ்செய்தலு[ 
எதீரவந்ர்்லால், அறஞ்செய்து அருஷடையீராகுமின் என்பதில் அருளு 
டையீசாசி அறஞ்செய்ம்.பின் எனப் பின்முன்னாகரிறுததி விரு இபிரிச.தச்கூ 

ட்டி. உரைக்க. சீவினைசெய்சானாச் சண்டி. தசற்குரியோன் கூற்றுவ சலால் 
அறஞ்செ.ப்யாசாளை அவனுண்ணுமென்றார். (௭) 

செல்வர்.பா மென்றுதாஞ் செலவுழி பெண்ணாக 

புல்லறி வாளர் பெருஞ்செல்வம--எல்வில 

கரங்கொண்மூ வாயதிறகக மினனுப்போற் 2ரன்றி 

wines கெட்டு விமிம. 

(இ-ள்) யாம்செல்வர்என்ழ-காம் இ பொழுது செலவமுடையோ மென் 

றுகளிதத, தாம்செலஉழி-தரம் இலரிச்செல்லும் மதமையுலகத்ை ச,எணணா5-நி 

னைச்சவில்லா,த, புல்௮ரிவாளா-சற்றறிவினையாளுதலுடையாரத, பெருசெல் 

வ௦- மிக்கசெல்வம், எல்லில் - பகலில், கருகொணகு£- கரியமேகம், வாய்தி 

றந்த - வாய்கிறக் ததனாலுண்டாகய, மினனுப்போல-மின் னலைப்போல, தேர 

aD - சிறிதுகாலம்நின்று, மருங்கும்௮ற- இருச் தஇடமு* சோன்ருமல், கெ 

ட்டிவிிம்- செடாமலிரா து, 

நாம்-5னி,க் சன் மைப்பன்மை, செல்வர்-சன்மையில் ப ர்க்கைலக்த வழு 

வமை?. மடமையலகமென்றது சுவர்சககரகங்களை, புல்லரீவாளர் பெருஞ் 

செல்வம் எலவில் மின்னுப்போற்றொன்றி யென்றமை யால், ஈதலாலே அறி 

வு போரா லறியப்பபவதாகயெ வீளச்சமபெருதென்பதாயிஈற. மின்-தெ_ 
ஹிலுவமம். மருஙகுமென்னாும் இநரிவறபபும்மை தெரகுத்தலாயிறறு, பெழுஞ் 

செல்வம் பேரறிவாளர் பாற்படின் விளகசம் பெறுமென்..ரா எலலிலைன்ரு 

ர். எல்-பண்பாகுபெயர், (௮/ 

உண்ணா ஜனொளி॥ரு ஜேங்கு புகழ்செய்யான் 

துன்னருங் கேளிர் துயர்களையான்- கொன்னை 

வழர்கான பொருள்காக் தருப்பானேல் ௮ஆ 
இழக்தானென் ழெணணப் பமிம, 

(இ-ள்) உண்ணான்-(சல்லுண்டிசளை) உண்ணாமலும், ஒளிரிரூன்-மதிப்பை 
நிலைக்க ச்செய்£மலும், ஒங்கு-டெருகுசின்ற, புகழ்-உரையும்பாட் மாயெபுக 

ை,செட்யாள்-செய்துகொள்ளாமஓம், துன் ர சேளீர்-பெறுதலரியஉறவின 
சஅ,துயர்கலையான்-வறுமைச் தன்பச்ைநீச்சாமலும், சொண்ளே-சைம்மாறு 
வேண்டாமலே, வழங்கர்ன் -(இரப்பவர்ககு) கொடாமலும், பொருள்சாத்தரு 

ப்பான்ஏல் - செல்வப்பொருளைச்காத்திருப்பானுபின், ௮... - ஐயோ, இழக்



௨-ஆம்அதிகாரம்-இளமைநிலையாழம, ௭ 

தான்என்று - அப்பொருளை இழச்தானென்று, எண்ணப்படும் - (௮.றிவடை 
யோரால்) மதிச்சப்படுவான். 

ஒளி-தான்வாழுகாளில் எல்லாராலும் மதஇக்கப்படும்மதிப்பு, சான்உள 

ஜூ ஒளிகிறல், புகழ்செய்தல் இவற்றைச் செய்து கொள்ள வேண்டுஸீ£ல் ௨ 

ண்ணானென்று தாடங்க, கேளிர் துயர்களைவதால் மத்றவரும் இகனதுசே 

ண்மையைவிரும்பி மதிக்கப்படுகலால் ஒளிரிறலும், கொன்னேவழங்கலால் பு 

கழ்செய் தலும் உண்டாவன ஆதலால் கரரியகாரணஙசளை முறை கிரனிறையா 
க வைத்துக்கூறிஞர், ௮௮-அருளின் சட்குறிப்பாய்வர்த இடைச்சொல், சொ 

ன்-பய னின் மைப்பொருளதாகிய இடைச்சொல் , ௮து கைம்மாறுவேண்டா 

மைக்காயிறறு, இழாதான்-துணிவினால் எதிர்காலம் இறஈதகாலமாக wes 

சாலவழுவமைஇ, (௯) 

உடா௮து முண்ணாதுக தம்முடமபு Os pgp 

கெடா.றத ஈல்லறமுஞ்செய்யரா-- கொடாது 

வைரச்தீட்டி னாரிழப்பா வான்றோ.ப மலைகாட 

உய ட்டே தேனிக் கரி, 

(இ-ள்) வான் தோட்-சுவர்கத்தைத்தீண்டுகின்ற, மலைகாட- மலைராட்டாச 
னே,உடாதும்-(நல்லாடைகளை)உககாமஓம், உண்ணாகம்-(ஐம்புறுகர்சீசிக 

ஊளை) ஆதபவியாமலும், தம்உடம்பு - சம்முடம்பை, செறறும - வருத்தியும், 

கெடாத - சாம்கெடாமைக்குச்காணமா£ய, நல்அறமும் - துறவறத்சையா 
யினும், செய்யா - செய்யாமல், கொடாதுஉம் - (வறியவர்சகு) சொடாமறு 

ம், ஈட்டினவத்தார் - பொருளைததேடி வைச்தவர்கள, இழப்பா - (அதனை) இ 

ழந்தவராவர், (அதற்கு) ஈட்டி உய்ச்ரும் - தேனைத்தேடி. (கூட்டில்) செர்ச்கு 
ம், தேனீக்கரி - சேனீக்கள்சாட்சியாம், 

உடுச்காமலும், உண்ணாமஓம்,சம்முடம்பை' ச்செ.றத்தல் துறக்சோர்ச்கு 

ரிய செயலாதலால், ஈல்லநமென்றது தறவறததின் மேல்நின்றது, உடம்புசெ 
௮த்தலாயெ அரியசெயல் தாம்வேண்டாமலே அ௮மைதலால் செற்றுமென்ற உ 

ம்மை உயர்வுசிறப்பு, ஈல்லறமுமென்ற உம்மை இல்லறத்தையே ௮ன்றி என 

ப்பொருள்தரலால் இறர் தது சழிஇய எசசவம்மை, கொடாதமென்ற இரர்தது 

தீழீஇயஎச்சவும்மை தொகுத்தலாயிற்று. வான்-இட வாகுபெயர், (௧0) 

௨-ஆம் அதிகாரம்-இளமைநீலையாமை; 
அதாவதஇளமையின து நிஉஇல்லாமைய உணர்சதவத, இளமைசெ 

ல்வத்சை௮ நபவித்தற்குரிய காலமாதலால் இத ௮தன் பின்வைக்கப்பட்ட 2, 

நரைவரு மென்றெண்ணி ஈல்ல,மி வாளர் 

குழவி யிடத்தே துறர்தார்--புரை$ீரா 
மன்னா விளமை மூழ்ஈ தாரே கோலுன் றி 
இன்னாங் கெழுகதிருப் பா,



frag wir. ௮] 

(இ-ள்) ஈல்அ.றிவாளர்-குறறமற்ற ௮.றிவையாளுதஓடையோர், கரு 

மென்ற எண்ணி-மூப்புவர மென்றுகருஇி, குழலியிடத்தே-இள மையிலேயே, 

அறர்தார்-(யானென்னும் ௮கப்பறறையும் எனசென்னும புறப்பறறையும்) 

விடர் , புரை ராத - (சாமவெகுளிமயககமாசீய) குறதிம்நீஙருதலிலலாதரீ 
cao NfnOuecdaons, இளமை-இளமைப்பருவசசை, ம௫ழநதாரே 

ஈன்கும்தித்தக களிசசவாகளே, கோல்ஊன் 2-(மூப்பில் கடத் சறசாதரவாக) 

கோலையூன்றி, இன்னாஙகு - தூன்பத்தோடு, எ ழுந்திருப்பரர் - எழாநிறபர்கள் 

நரை மூப்பையுணர்ததவர்த தோர்குறிப்புக்சொல ரூழவிஇசராற்ற 

தாய பணபுப்பெயர், ஏ - இரண்டுமே பிரிரநிலையா சலால் இளமையில்துறக்தா 

ர் மமமொழிமெய்கர் அலவிலலாமல் நிற்ப தினாலும், ஈல்வ.ரிபிநசெற்லு கலா 
தும் வரும் இள்பங்களை செடுரள அநு .விபப ரென்பதும, இளமைமூழிக்து 

துறவாரார ௮அவலிளரமயில் காமவெருளிமயஈததால் விளையுர் துன்பஙகளை 

யேயன்றி நூப்பில் கோலூன்றிஎமுதலாகிய துன்பசசையும் அநுபவிப்பாரெ 

ன்பதம் சருாாத 1ககாளக. புரை£ராச, மன்னாசஎனறும் பெடரெச்ச மிர 

ண்ட இளமை யென்னும் வினைமுதலை ;(கொணடன, (௧௧) 

நட்புகா ரறறன ஈல்லாருமஃகினா 

அறபு2 தளையு மவிழநகன--உட சாணுப் 

வாம் கலி ஜூதிய மென்னுணடாம வஈததே 
ஆமகல க தனன கலி, 

(இ-ர்) ஈட்புகார்-உறவுகளாயெ பாசஙகளுாம், அற்றன-அ௮றந் தண, ஈல்லா 

ரூம்-(ரின்னிடத் த) மிசசவிருப்பமுளளமசளீரகளும், ௮ஃனார்- விருபபங்கு 

மைக்தனர், அன்புசதளையம் - (மனை விபுசதிரா முதலியோவைசக) அன்பு 

ளாகிய சட்செளும், .. விழர்சன - நெகிமாதன, உளகாணய்- (இவறன,)௨ 

னக்குள் ஆராய், வாடிதலின- (இளமையைமக$ிழர்து) உாழ5ச இனால், ஊதிய 
- பயன், என் உண்டு. யாதுளதாயிறறு, அழ - (கடவில) முழுகுசின்ற, கல 
தஅன்ன- மரககலரதுளள சாயகலுககுவகச துனபபததைஓதத, கலிஏ - துன் 

பமே, வச்சது - உளசாயிறறு, 

இளமையில் மாழ்ச்சோர்ச்குப் பபனெனச்கொண்ட ஈட்புமுதவியனஅற்று 

ப்போக, இனிச்செய்யத்சச்சதாசய செயலின்மைஉணடான மையின் இளமை 
யும், மூப்பும் பயன்படாமற சென்றனஎன்று, இளமையுடையாலுச்ரு இளமை 
திலையாமையைச் கூறினராமிற்று, உறவினர் பலராதலால் ஈட்பும், ௮ன்பு செ 

ய்.தறகுறியார் மனவி புததிரர் முதலிய பலராசலால் அன்பும் பலவாயின, ௮ 
தீபூசதளை- பணபுததொகையாகவும், மூன்றாம்வேம்.றுமைத் தொகையாசவுங் 
கொள்ளகடெந்த,து ௮ம்-௮சை, கலம-உயிரில் பெொருளாதலால, துயர்தற்குரி 
ப காப்சன்மேல் நின்றது, (௦௨)



௨-ஆம் அதிகராரம்-இளமைநிலையசமை. ௯ 

சொற்றளாஈது கோலூன்றிச சோத நடையினராய்ப் 

பம்கழனறு பணடம பழிகாறும--இறசெறிஈது 

சாம நெறிபடருங் கணணினாச் கல்லையே 

ஏம ரொறிபடரு மாறு. 

(இ-ள்) சொல)ளர்ச் த-(பேசும்,சொற்கள் வலிகுலதர்தனராகி, சோல்ஊ 

ன்றி-(ஆ.சரவாச) கோலை ஊன்றினராடு, சோர்ர்த-தள்ளாடி.ய, ஈடையினர்்த 

ய்- டையை உடையார்களாகி), பலசழன்ற-பறகள் உதிர்ந்தன ராகி, பணடம்- 
(உடலாகிய) பொருள, பழிகாறும் - (சணடோரால்) பழிசசபபடுமளவும், இல் 

செறிந்நு - இல்வாழ்ககையில நீநகாஇருக்து, காமசெறி - காமஃழியில், படரு 

ம் - செல்ஓ தறருரிய, கணணர்ஞாகமு- சிறறறிவுடையாருககு, ஏமம் - (தம்மு 

மிர்ககு) காவலாகிய, நெகி - அறவறவழியில், படரும்.று - செலலுதற்குரிய 

வசை, இலலையே - உண்டாஉதிலதே ௮ம், எ-று 

தளர்ந்து, கழன்று என்ஞஞ் சனை விளைகள் மு£லின்மேல் நின்றன, ஏ. 
தேற்றம், இளமை நீலைமையாகிய இழிவைடப.றி உட லைப்பணட மெனவும் 

வினைகளைக்கெடுத்தக் கூறறததிணினறு நீச முததியை டைவிததலால் 

துறவுறியை ஏமகெறிஎனவங கூரினர், (௦௩) 

தாழாத களராக தலைகமங்காத் தணடுன்றா 

வீழா விறக்கு மிவணமாட்மெ--கரழிலா 

மமமாகொண மாந தாக் கணங்காருந தன்கைக்சோல் 

அமமனைக்மகோ லாகிய ஞாூனறு, 

(இ-ள்) சாழா-உனலாக, சளரா-உடல் ரளர்ர் து, தலைடுங்கா-தலை0ங்க, 
தண்ணென ர - (ரடத்தறசாகசவாக) த௲யைஊன்கலி ஈடக்து, வீழா-விழுந்த, 

இறசமும் - (மீளவும்) எழுநதுசெல்லும், இவள்மாட்டும்- இச்சனமையாளிடச் 

தம், சாழ்இல்லாத - முதிர் ஈத ௮.மிவிலலாத, மம்மர்கொள - காமத்தைக்கெர 
ள்ஞானெ்ற, மாக்தாக்ு - மனிதாகளுசகு, தன்கைககோல் - சம்முடையகையி 

ற்பிடி.த்தகோல், அம்மனைககோல்- ௮ந்தமனைவியினது கைசசோல், ஆயெஞா 

ன்று - ஆயெகால தில், அணட்கு௮ரும் - (௮ம்மயசகம்) தன்பர்தருவதாகும், 

இல்லாத என்னும் காரணப்பொருட்டாகிய பெயரெச்சச்குறிப்பு மம்ம 

ரான்லுங் சாரியப்பெயர்கொணடது) பணபுச்சொசையாசகவுய கொள்ளலாம், 

சாழில்லாமையாகயே மம்மரொனவிரியும், மம்மர்-பேதைமை, இதகாரியத்தைச் 

சாரணமாசவும், ௮ணஙரு சாரணத்தைச காரியமாசவுங்கூ.றிய உ.பசராவழக் 

௫. இவண்மாட்டுமென்ற ௨ம்மை இ.இிவுசறபபு. இவள், மனை என்பன சாதி 
யொருமை, தன்-பன்மையினொருமை௨ர்த வழுவமைதி, மம்மர் தருந்துன்ப 

மாவது தாம்ஊன்றி $டக்தகோல் தாம் சோர் தநடைபுமிலராயெபின், தம்மி 

ன்இளையசாயெ மனைவியர்க்குக் சைச்கோலாயமைக்ச போது இல்வாழ்க்சை 

தடீவாமையாலாம் துன்பம், ௮சரச்சுட்டு சட்டழிகும், சட்டிளமையுமுடையா



ம நாலடி யார 

ளெனச் கருகிய உயாவின்கணவ௩த2 அ௮மமனை எனடரத ஒரு சொலாகக் 

கொணடு தாயெனபாருமுளா தலைஈசிசசா எனடபாடங கூறுயாருமுளா ௮ 
வாமூபபில தாழ தல, ௪ளாதல இயல.பாதலபோலகதலை56௩௪௯௨ இபலபாமென 
Bota WE போலும், 

எனக்குசதா யாசியா ளெனனை யீயகிடடுத 

தனமகுத தாய ராடியே செனறாள-- னக்கு சாய 
YB UU மதூவாஞுற ரய மாயகமொண 

டேகுமளி திவ வு௨௫, 

(இ-௱) எனசகுதசாயரயா £- இமஎமயில)எனாரு சதாயாள வள், என் 

னை-( அன புமிகக)மனணை Ta B A uae sf) vo. FH கை சதரய 

நாடியே - தனசகுத தாயை டியே, செனபுள பே பஸ்ரா தனக்பு தே 

டி.பபோனதகனரு, தாய ககியயரம நாயா WOW, த ப் தனக்குது 

ராயைதேழச செல தலாடறாு, சாபுடிமுசாய தா மொரு கணகட தம 

யைததேசககொணடு, ஏருமபோரு £, ரளித, ஏலிமைட டய, இவவல் 

கு-இரசஉலசம எ.று 

ஆதலால கான Don மயைம௫ிழாமல பிரபபினு ஞு 5 துற; 

ததை படைவேண எனபது இது இசையெசசம அ௱ப் எா5$டளாதலர 
ல தாயினமேல ௦2வத சக ர்டன ராழயே ெனபுளெ பத இலக்கணை, 

a Nika, 9p காழசசெனற நாசு wus Wt EF ப பலக ண வேஏகு 

மெளிமையுட டயமனறு2மலசெள ப யிறறு ,வுலகேனறத “டகசத 

சை “அத.பிநபோஞரின, மிள அபுலிபிலவ5தாரில வூ எனனாபீறும, (௨௫) 

வெடியபா வெஙகர நு வேனபகன பாணி 

முறிபாஈ கழுஙகணரி முனனாத நய யக 

மறிகுா குணடனன மனஞனா மகிழரசி 

௮. ரிவுடை யாளாக எனில 

(இ-ள) வெ௮யா - வெறியாடு$லைச செயகினற வெம்களச்.த-பலியி 

டுமிடதத, வேலமகன - வெரியாடடாளனுலை _ய, பாணி- சையில,முறி 

தளிகள,நா-இடையிஸ...யேச௩கய, ஈறகணணீ-மணமஎமர Fa mins 2 yp 

“ன்னா - தனனெதிரில, த.யகக - விள௩காகிறக, மரி- (அதைகசண்ட) ஆடு, 
குளகு- உணவாக, உணட த௮னன - (௮தை) உணடமகழெசியைஓசத, ம 

ன்னா?-ரிக பெய தலவிலலா ந, மகி.௦சசி - இளமையாலவரும மகழசசி,௮சி௮௨ 

டைஆளாகண-5லலுிஉடைமையை ஆளுதஒுடையாரிடதது, இல - Ore, 

வெறி அவேசஙகொணடாெல ஆடுமுதலிய வரறைக சொஃலைசெய யமி 
ட்மாதலால பலியிசமிடசதை வெஙகளமெனரூாரா குஎகு இலைமேயும Sema 

ணவ *(இலைநுகாவிலஙகுணலேகுளகெனலீயமபலாகு ட, எனபதநிகணடு, 
அம்.மாலை சன்னுபிஈசகு£ செசிகரும உபா சமாககருரியாமல ஆடு அதைய



௨-ஆம் அதிரசம் இளமைநிலையாமை, DF 

ண்டி வி (பை உவமித மையால் மடமசசி என்றது இளமையில் இல்வாழ்க் 

௭ ஈயை மூமூமகிமசசியை, யானெழுதியது இவ்வெழுசசாணிஎன்பது போல 

நின்ற உணடதென்பது வினைமுதல் வினயைககருவியின்மேலேறறிக் கூறு 
வினையாலணையும் பெயர், இது ஈறுசொகுதலாய் கின்றது, (0௬) 

பனிபடி 2சாலைப பயனமர மெல்லாம 

கனிய சரச வீழககற பிராமை--ந மிபெரிதும 

மவ கணண மெளன பிவளா வெல்கன்மின் மற மிவளும் 

கொண பராகுய hoot b $I. 

(9-1) Bares - (Froripo) இளமைப்பருவம், பணிபடு : குளி*ச்ட 

eras, Cerio -Grrtiadgaer, பயனமரமஎலஙாம் - பயன்தரும் ம 

சஙாளெலலாஉரரினின்றம, சனிஉரகக விழுரதாலஅறறு-பழஙகளுகிர்ச் து 

வீறரதாய்போழுமகமையத, இபராம ுரோயனரி)இதனமையதாகியக$ிள 

மையபுடையாடரம, ுணிரஅு -உனலாகி, கோலகணணஎ ஐழும- (வழிசெரிந்து 

நடபபசுறகு) சோலா யகடா அவையாளாவர, (நதலால வேவ கணணளஎள 

ay (f)pCuryg) பேலபோறங சலாயூடைபாளென்று, இவளை - இதத 

ன்மை.பாஃ£ர, 5 ரபெரிஃம- மிகமம், வெஃசகன் மீன - விருபபாடிபககோள. 
பபன்மரமலலா மெ Tit, Book MP eusy SEG NIG IVCUDD B, soo 

சொறி வ௦மாசலால ஜிரயம ரி சாலமிருஈநு சழ்யுமென்ட ந ௧௬22, 

உஇா௩து விழுரநாரென்ம2ம ஓருபொரு_பறமொழி அவ்விளமையினது நி 

லை பாமையை இதத. ரணிபெரி3. எனு மஒருபொருடடன்மொழி 

வெஃவின் மூரடிவிடஉமைப உராரரழற Wl, VIF, FY sary a 

ஓசாறு பிளமைபி ர நிலப உமயை௰டம, மறத்து சோற்ணணளர 
ரு) சபழுகிறறன் முன ருள் உமம, பிரபளளஉம்மை இ 

Dos மிய மலுடு உயரவுசிறப | படொரு 3, சனிடன் 3 செழுமமகபூக் 

காரணம பிருஈரலால பரிபடும்சாங / படனமரமம.- றம, இளமைக்லையா 

GID WT UTED 5௪. மாரலா ல மரமபெலலாமென்றும கூரா. (9௭) 

பருவவானைர தள பலல்னபா லேனா 

இ ராகையு முணடி மரா வென, ற வரிரையால 
உணணா_டங சகொளளப பசிரலால யாமைக்மசாள 

எணனா ரறிவுடை யா, 
இ-ு) பருவம - aug), ஏனேைதநு - எல்வளவின ற, ௨௭ - உதிராமலுள் 

ள, பலலின்பால - பலலினபடுபபு, உனைய - எல்வளல உளளன, இருசிகையு 
ம் - முறி சபிறசிசையாகிப பலஉணவுச/ளையும, உண்ஃரே என்று - (இள 

௦ மயில) உணடமீராவெனற, வரிசையால - முரல டபில, உளகாடடம் (இ 

ளையோர்) தமககுள5ரடிககேட்டலை, சகொளளப்பசிதலால - அடையப்பநிதலா 

ல், யாக்கைகசகோ௭-உடலின் தன்மையாகியஇளமையை, '௮ரி௮ உடையமர்வ 

நீலலறிவுடையேரா, எணணா - பொருளாகமதியார், ஏ-று



de. நாலடி யார். 

எனைத்து ஒன்றன் |டர்ச்கை விகுதிபெற்ற பண்ப்டி யாகப்பிற்ர்த பெயர் 
இதன்பருதி எ.சதனை என்பதன்மரூ௨. உரிஎசயாவது மூப்புச்குக்கசாரணம்பரு 

வழுஇர்ச்சியா தலால் முன்னர்ப்பருவ மெனை சதென்றும், உடலை நெடுங்கால 

ங்சொண்டு செலுத்தறகுரிய வலிய துமெலியதென்னும்எல்லாவுணவகளீல் வலி. 

யை ்னுதற்குஈ சருவிபல்லா தகால், ௮தன்பின் பல்வின்பாலேனை என் 
றும், பக ுவ்களோஎன் தம வினாவும்நு ற. வரிசையால் உருபுமய 

க்கம், ஏனைய என்பது ஈறுசொகுத்ரலாயிற்று, உள்சாட்ட மென்னும் சாணம் 

விஞவுதலாயெகாரியச்இன்மேல் நின்ற த,எலலாவுணவுகளாவனஉணபன, ௫ 

ன்பன,கக்குவன.பருகுவனஎன்பன,தஇன்பள ஒன றும்வன்மையுள்ளன (0௮) 

மற்றறிவா ஈலவனை யாமிளாய மென்னுது 
கைததுணடாம போழ் த கரவா ந௰ரசெய்மமின் 

(ped icnss sahouripus தீவளியால் 

நறகா யுாகலு முணசி, 

(இ-ள்) 8வளியால் - சோடைசாரரனால், முதறியிருக்த - நன்குபழுத்த, 

கனிஓழிய - (மரஙசளில்) பழஙகடா உ௫சாதிருக௪, ஈல்காய் - வன்மையாகிய 

காய்கள, உறா சஓுமஉணடு- உ௫ தஒமுளக, (லால) யாம் - நாம், இளை 

யம் - (இதபோழ்து) இரமைப்பருவச்சையடையோம் , மற்று௮றிவாம் - வி 

ரையாமல் ஆராயர் தசெயவோம், என்னாது - என்ருநினையாமல், கைச்துஉண் 

டுதம்போழ்தே - பொருள உணடாகுங காமசகிஙதானே, சசவாது - இல்லை 

யெனமறுச்சாமல், ௮றம்செயம்மின் - சதலாகிய 3ரதசைச் செய்யுங்சோள், 

விரையாமல் ௮றிவாமெனற் தழு பினகால ஈதல் அறரிவாமென்டழை.மற் 
றுவினை மாற்றுட்பொருள,, உதாதல சிறுபான் மையாசலால் உம்மை இழிவு 

சிறப்பு. கைது இடமடி யாகப பிறகத பெயா, கை-பருதி, த-சக்.இி, த-உன்ற 

ன்படர்ச்கைவிகு தி, ஏ தேறறம்- கைத;தணடாம்போடிசே என்ந; இள.ஈம 

போலசசெல்வமு கிலயாசசன்பதை வறபுறுத்சமசென்ச, ஈல்லசாறறடி த்தமை 

யால் மரம்சாய்ந்தது என்பதிறபோல ஈன் ஈமட்பணபு வன்ன மககாயிழறு(௦௯) 

YL LMT BP OY WGN Fe. My றுணமையால் 

தோடகோபபுச் காலத்தாற் கெொபரணடுய்மமின-பீட்பி துடுப் 

பிளளையைத் தாயலறக் கோடலான் மற்றதன 

களளங் கடைபிடி7த னன்று, 

(இ-ள்) ஆள் - (தான்கொண்டுபோகும்) ஆளை, பார்த்து - ஆராயாரின் று 
உழலும் - திரியாரின்ற, ௮ருள்இலகூற.று - கருணையின்மையாகயே யமன், உ 

ண்மையால் - உளனாயிருத்தலால், தோட்கோப்பு - (£ர்இனிச்செல்லும் உழிச் 

க) ஆற்றுணாவாயே தருமத்தை, சாலச்சால் - இளமையில்தானே, கொண்டு - 
செய்துகொண்டு, உய்ம்மின் - பிழையுங்கோள், பீள் - இளங்கருவினின் றும், 

Wi gael - வெளீப்படுச்இ, பிள்ளேயை - பிள்ளையினுபிலா, தாய்௮லற - பெத்



௩-ஆம் அதிகாரம்-பாக்கைநிலையாமை. Dm 

வள் ௮லதியழும்படி, கோடலால் - சொண்ட்போதலால், ௮ன் - ௮வ்யமன 
௮, மற்றுக்கள்ளம் - உஞ்சத்சொழிலை, கடைப்பிழ த்தல் - மறவாஇருச்தல் 

நன்று - மன்மையைத் தருவதாகும் எ-று 

சோட்சோப்பு ஏழாம்வேற்றமைத் தொகசைப்புறத்துப்பிறந்த ௮ன்மொ 

அித்தொகைப்பெயர் ; வீரிந்தால் தோளில் கோச்சப்படும் உணவிண்சட்டு ஈன 

விரியும். இது மறமைவறழிக்கு உணவுபோல்வசாகய அற தின்மேலித கால் 

தீதால் வேற்ற மைமயக்கம். பிள்ளை முதலாருபெயராய் உயிரின்மேல்நின்றது. 
அ௮ருளென்றது ௮துசாரணமாசவரும் சண்ணோட்டத்சை, உடையாளும் அதி 

யாவகை மீட்பிதுக்ப் பிள்ளயை/கோடலால் அ௮ச்செயலைச் கள்ளமென்ரூ 

ர், பிறாரசெய்யும் வஞ்சம்போலாமையால் ௮ச்கள்ளம் மற்றுக்கள்ளமெனப்பட் 
டது. இங்விடைச்சொல் பிநிசென்னம் பொருள, (௨௦) 

௩-௮ம் அதிகாரம் - யாக்கைநிலையாமை, 

௮ தாவது உடலினது கிலையாமையைஉணர்த்தவத - புறத்தசாயெசெ 

ல்வரிலையாமையையும், ௮௧5, தாதிய இளமைநீஷையாமையையும் முநையேயு 

ணர்த்தினாராதலால் அவ்விரண்டையும் அடைர்து ௮றுபவித்சதருரிய யாச்சை 

யினது நிலையாமையை உணர்த்துதன்றமையின் இது அவ்விளமை கிலையா 

மையின் பின்வைச்சப்பட்டது, யாச்கை கசைவிகுநியதெனம் சொண்டால்மொ 
ழிலாருடெயனவும்,யா-பகு தி, ச-சம்.தி, கு-சாரிஎய, ஐ-செயப்படுபொருண் 
மைவிகுஇியசெனக் கொள்ளின் சொழிலடியாகப்பிறக் த பெயரெனவும்.த ம், 

மலைமிசைத் தோன்று மதியமமபால் யானைத் 

தலைமிசைக் கொணட குடையர்-நிலமிசைச் 

துஞ்சினா ரென்றெடுத்துத் தூற்றப்பட் டாரல்லால் 

எஞ்சினா ரிவவுலகத் இல், 

(இ-ள்) மலைமிசை - மலையின்மேல், தோன்றும் - காணப்படன்ற, மதி 
யம்போல -பூரணசச்திரன்போல, யானை -யானையின் மேல், சலைமசைசக்கொ 

ண்ட - (தமது) தலையின்மேல் சவியப்பெற்ற, குடையர் - வெண்கொற்றக்கு 

டையாராகச் சென்றவர்களும், துஞ்சிஞர்என்.து - இதச்சனர்களென்று, நிலமி 

சை - பூமியில், எடுத்து - குறிக்கப்பட்டு, தூறறப்பட்டார் ௮ல்லால் - பலரதி 

யச்சொல்லப்பட்டாரல்லாமல், எஞ்சிஞொ் - அச்சாவினின்றும் தப்பினவர், இ 

வ்வுலகதது - இர்தஉலகத்தில், இல் - இலர், எ-று 

செல்வமிகுதியை உணர்த்தற்கு மலைமி-ஈத்சோன்றும் மதியம்போல 

என உவமைகூறினர், குடையரும் என்னும் உயர்வுசிறப்பும்மை தொகு த்தலா 

பிற்று, குடையரும் தஞ்சிஞொன்றெடச௮் தறறப்பட்டாரொன்று கரவே 
'மற்றவர் தஞ்சுதலைச்கூ.றவேண்டாதாயிற்று, நிலமிசைஎன வேண்டா BaD ey 

ரீரிலையாமையையுடையதென்னும் இழிவுபற்றி, இவ்வலசென்பசற்கு இ௭ மை 

நிலையாமையில்--.ஐம் பாட்டில்இவ்வுலசென்பதழ் குலாத்தாங்குரைச்ச, (௨௧).



௪ Brig win 

வாழ்சாட் கலகாய வயஙகொளி மணடிலம் 
வீழமகாள படாஅ செழு5லால-- வாமகாள 
உலவாழு பெபைபுர வாகறுமின யாரும 
நிலவர நிலமிசை மேல, 

(இசா) வாழாாட்கு - (மாேகசதோகூம) வாழ நியமிதத காள்சஞக 

ரூ, அலழுஆய - அளவாக; வயஙகு - விரஈஙகுனெற, ஒளிம டி லம-சூரியன, 

வீழராள-உதியாசறரா ஈ,படாத-உ௭ டாசாமல, ௭ பு. தலால-உ௫ெசலால, மாரு 

ம-எதசனலையாரும, நிலம்சைமேல - பூமியில, லவா - நீலைசசலீலா, (௮௪ 

லால) வாட்காள - வாழசரரகள, உல௨வாசமூன - (௮அ௱ஞசெயயப பெடு மல) 

கெடாதமுனனே, ஓபபுரவு ஆறதசை, ஐறறுமின - செயயுஙகோள ஏ-று 

காலமாகிய ௮ர௬ுவபபொருள சூரியஞா௫.ப அளலவையால அளகசபப$த 

லால ௨யஙகெரளிமணடில மெழூ லைதலமசனபரா ஆகஎனபது ஆயெனத இ 

ரிஈதுநினற2து, இது எழுசலாடிலனபதமேடி மூமாகத ஒளிமணடிலம பணபு 

ததொகைப புறசதுபபிறநத ௮அனமொ த, சாசைச காமணடபெயா யாவரு 

க்கும ௨5 ஒழுஈசமாதலால ஈகை௩ய ஓபபுசவென ரா, மிசை?மல ஒருபொ 

ரூ_பனூமொ.2ி, இஙஙனம கெொரரளாமல, மேல - பறபூ வாடிகாஎமுடிநத 

பின என உரைததறமாம ஐஒடபுரவை$ துறவற, இ ரமே லேறாி, நீலம்சை 

மெல எலலாவுஙகககஞு பூம மேலாகிப முகஇயுல-ததில, யாரும - அறிவிற் 

TS BRUM, LT ஞூ செயயாத எலலாரும, ச்லவார- விளகருதலிலா ௭௮௨ 
(22) Gower Gar uta D Eh Fn wis oluir GH MT S 

மனநங கறவ௪ மணபபறை யாயின 
அனறவாக ௧72௧ பிணபபமையாயப-- பின்றை 

ஓலிராலு மூணடா மன நுயஈதுபோ மாழ்ற 

வலிக்குமா மாணடார மனம, x 

(இ- £) மனமம-உறவினாமுதவிய பகாகூடய இட5தில, கறஙக - ஓவியு 

ண்டாமபடி , மணபபரைஆயின-மனண க்ககொட$ம பளறயாயமை2வை,௮ 

ன்று-௮சனெ சல, ஆகசே -அமமனபப5சலிலே, ௮வாசகு - மணககோலங 

கொண்டவாககு, பினறை - பிறடொழுசிய, பிராபபறறதம - பிணததிரமுக 

கொடடும பறைஈ-ளா௪, ஒலிசசம- ஓலிகருகறம, உண6ஆமஎனறு - உள 

தீரகுமெனறு, உயக தபே!1மதழே - (பூலவாறசகையினினறம) சபபிபபோகு 

ம தறவறநெறியையே, மாணடரசாமனம - மாடகமைபபட்ட அ.ரிவுடையார 

தமனம, வலிகரும - தணியுமபா-று, 

மூனனே மணபபமழையாயின என்றமையால், அணபாலாருமடெண பரலர 

ரூம் ௮௨௧௧ ௮வாசசென ௪ சுடடிஞா ஆகசெனபதும அது ஏ பிரிரிலை 

௮ன்றெனற 5 ஹலபினரை பிரபொழுதுககாயிறறு ஒவிததலு மனற உமஎ.௰ 

இழிவுிறபபு, நமேஎனஓம ஏ பிரிரிலையாதலால, பிழபபிறகு£ காரணமாயு 

ள்ள அவாகீககாத இலவாழககை உயர்துபோமா றனமென்பதாமிறமு, (௨௨)



௩௨ ஆம் அ.திகாரம்-யாக்கைநிலையாமை. wo 

சென்மே யெறிப வொருகால் சிறுவரை 

நின்2௦ பெறிப பறையினை--ஈன் மீறகாண் 

முர்காலைக் கொட்டினுண முடி தீதீக் கொண்டெழுவர் 
செகதாரைச சாவரா சமக, 

(இ-ள்) சென்று - (கொட்டுவோர்டரிடத்து) சென்று, ஒருகால் - ஒரு 

மூறை, பறையினை - பறையை, எறிப - கொட்டுவார், சிறுவரைநின்று - ஈறி 
துபொழுதுசும்மாஇருஈ.ஐ, எறிப- கொட்டேவோர், முூககாலை - மூன்ருமுறை, 

கொட்டின் - கொட்டழமுல், செச்சாரை - செத்தவரை, உள் - விட்டினுள், மூ 

டி. - (கோடியால்)மூடி., சீககொண்டு - ீயைத்சாஙகி, சாவார் - இனிச்சாகஇ 

ர போர், சுமக்து - சுமவாகின்று, எழுவர் - (புறமே) செல்வர், ஈன்நே-(இ 

தீழன்மையானவாழ்சகை) இட் பமூடையதோ, காண் - நீறராய், 

நின்றென்பதில் நி1றலவகசொட்மி வின் மைச்காயிற்று, இிறவரை பண்புத் 

தொகைப்புறசதப்பிறக்த அ.ஈ்மொழித்தொகைச் காரணப்பெயா, சதவ 

லாரில்லாமல் கொட்டாராதலால் bean என்னும் ஏ தேற்றம், ஈன்றேஎன் 

னும் ஏ எதிர்மறை, சுமக்க சு பவாநின்றென்னும் நிசழ்கால வினையெச்சர் இ 

ரிர்துநின்றது. செசரார் சாடபபன்மை- (௨௪) 

கணங்கொணடு ஈறந.். சார் கஉலலென் நலறப் 

பிணங்கொணகோட்டுய்ப்பாக்கணமே - மணங்கொண்டீண் 

மணணெணெ மென்னு முணாவினறாற சாறறுமே 

கொண்டொணடொ டெனனும பறை. 

(இ-ள்) சுறறத்தார்- உறவினர், கணங்கொண்டு - கூடிநின்று, « ver 

ன்று௮லற - கல்லென்று ௮ல]ிஅழும்படி, பிணம்சொணடு - பிணசஎழச்சு 

மலாகின்று, காட்டெய்ப்பார் - மயானத்திலசெலுததுயோலா,கண்டம்-கண்டி, 

ருந்தும், மணம் கொசைடு - மணதழைவிரும்பி, ஈண்டு - இவ்வுலகத்தில், உண் 

டுஉண்ட உண் ன்னும் - இன்பம் உணடென்றேகருதுகின்ற, உணர்வினை 

ன் - ஆறிவில்லானு£கு, தொணசொண்தொென் னும்பறை - தொண்சொண் 
சொன்று ஒவிச்மும்பறையொலி, சாற்றும் - (௮வ்வாசையை விசிவிடுவிடு 

என்று) சொல்றுவதுபோலும் ௭-௮, 

சணங்கொண்டு ஒருசொல்லின் தன்மைய. கண்டும் உண்டுண்ண்டெ. 
ன்னுமென்ற குறிப்பினால் உணர்வினானென்பது உணர்உலாஷுச் காயிற்று, 

உம்மைஉயர்வுறப்பு தர் தரைத்தனஎல்லரம் இசையெச்சம்,அடுக்குத் துணிவுப் 

பொருளது தொண்டொண்டொடஎன்பது கொட்ட்வோர்பறையைக்கொட்டி.. 

௮த்துங்காலச்தில், மூன்றுமுறைசட்டி,நிறுச்தும் உவியைஉணர்ததுங்குறிப்பு, 

அதனுசாற்றும் என்றது, தற்குறிப்பேற்றவணி, பறைகருவியாகுபெயர், (௨௫) 

கார்த்தொடுத் தீர்க்கிலெ னன்ரயஈ தடக்கிலன் 

பார்த்துழிப் பெப்பிலென் பலலோர் பழிக்கிலென்



௬ நாலடியார், 

தோம்பைடி ணின்று தொழிலறச் செய்தாட்டும் 

கூதீதன் புறப்பட்டக் சால், 

(இ-ள்) தோம்பையுள்நின்று - உடலாகயெதோற்பையில் 26௫, தொழில்” 

(முன்தெப்த) இருவினைகளும், ௮ற - முற்.றுப்பெற, செய்; -(அவற்றின்பய 
னை) செப்த, ஊட்டும் - (உடலோ ூகூடியதனக்கு) உணபிக்கின்ற, கூத்தன் - 
உயிராகயெகச்தன், புறப்பட்டச்சால் - (உடலினின்றும்) புறப்பட்ட பின், or 

ர்த்தொடுத்து - (அவ் வலை) காரினால்சட்டி, ஈர்க்கல்என் - இழுத்தால்என்ன 

பயன், ஈன்றுஆய்ந்து - (௮.துசெய்யாமல்) மிகுதியாக ) ஆடை௮ணிமுதலியவ 
தீறை) ஆய்ச்தெடுத்சணிந்து, அடக்கல்என் - அடச்சஞ்செய்தால்என்னபயன், 

பார்தீதகமி- (அதுசெய்யாமல்) சண்டவிடத்தில், பெய்யில்என் - எறிந்தால் 

என்னபயன், பல்லோர் - (பார்ச்சவிடத்திரு£சச்சண்ட) பலரும், பழிகஇல் 
என் - பழிச்தால்என்னப.பன், (ஒரு பயனுமில்லை.) எ-று 

பார்த்சஎன்னும் பெயரெச்சம் று தொகுகச்சப்பட்ட த.பார்ச்சஇட மென் 

றது அடர்கஞ்செய்வதத்செனக் குறிசசப்படாதஇடம், ஈன்று குறிப்புவினை 
யெச்சம், இருவினை களுக்குத்தக்க பலவுருவகளை மாறிமாறிக் கொள்ளலால் 

உயிரைக்கூததனென்றுர், சார்ததொடுத்து ஈர்ச்தலைமுன்னே கூறியது உட 

Meh Maui. (௨௬) 

பூமழை மொக்குளிற் பல்சாலும் தோன்றிக் 

கெடுமி2சார யாசக்கையென் றெண்ணித்--கடுமர்மறம் 

தர்ப்பெபெமயா மென்றுணருர் நணணறிவாளரை 
கேர்ப்பாாயார் நீணிலத்தின மேல, 

(இ-ள்) ஒர்யாச்கை - இநிசன்மையாயேஉடல், மழை - மழையில், ப 

9 - தோன்றிமறைன் ற, மொக்குளின் - குமிழியைப்போல, பல்காலுட்-பு 
லமுழையும், கோன்றி- காணப்பட்டு, கெடும்-௮.நியும், இதுஎன்று -இத்தன் 

மையசென்ற, எண்ணி - (அவ்வுடலை) அவமதிச.து, தமமாற்றம் - பிறவித்தடு 

மாற்றத்தை, யாம் சீர்ப்பெம்என்று-ராம்ஒழிப்போமென்.ற, உணரும் -(சீர்க்கு 
ம்வழியை) ஆராய்கின்ற, இண்௮கியாளனா - கலங்கா த௮றிவைஆளுதலுடை 

யாரை, நீள்கிலச்தின் மேல் - பெரியபூமியில், நேர்ப்பார்யார் - ஓப்பார்யாவர், 
ஒருவருமிலர், எ-று 

அருவமாயும்,நிச்சமாயுமுள்ள உயிர்க்குத்தோன்றலும், கெடுதலுமில்லா மை 
யால், அத்சோன்றலையும் கெடுதலையும் உருவமாயும் அரித்தமாயுமுள்ள உட 
வின்பேலேந்தித் தோன்றிச் சகெடுமென்றும், கெடாதுநிற்ப தாயெ ஒருடலின் 
அமையாலும், உயிர்தான்செய்த வினைப்பயனை உடலோகூடிநின்றே 9 gu 
659 CoamBorserge, udsrgQuer pi Dent. ஒன்றென்லும்வ 
னர்யமைப்பண்பு இழிவையுணர்த்தியத, இன்னும் குறிப்புவினை முற்றி 
ன்பகுதியாபெ இக ச்சுட்டு சோற்றச்செளைச் சட்டிரின்றது, (௨௪)



௩-ஆம் அதிகராம் -யாக்கைநிலையாமை. ௧௪ 

யாக்சையை யாப்புடைத்தாப் பெற்றவர் தாம்பெற்ற 

யாக்கையா லாய பயன்கொள்க-.-யாச்கை 

மலை.பாடு மஞ்சுமீபாற் மோன் றிமற் முங்கே 
நிலையா_த நீத்து வீமெ, 

(இ-ள்) யாச்கை - உடம்பு, மலை - மலையின்மேல், ஆடும் - உலவுகின்ற 

மஞ்சுபோல - மே£ம்போல, தோன்டி - (பூமியில்) காணப்பட்டு, அங்கே - ௮ 

ததோன்தியநிலையில்கானே, நிலையாது - நிலைத்திராமல், மற்றுநீத். தவிடும் - 

(பூமியை) நீஈடவிடும், (ஆதலால்) யாகசையை - உடம்பை, யாப்புஉடைத்து 

ஆக- உறுதயுடையதாக, பெற்றவர் - (முன்செய்தால்வினையால்) பெற்றவர்க 

ள், தாம்பெறற - தாம்பெற்றள்ள, யாககையால - அவ்வுடம்பினால், ஆயபய 

ன் - தசக௮றப்பயனை, கொள்க - கொள்ளக்கடவர். எ-று 

மலையாமெஞ்சை உடலுக்கு உவமிரதமையால்உடல்தோன்றுதற்குரியஇ 
டமாகயபூமி வருவிசகபபட்ட ௮, மாநுடயாககையை அடைதல் ஒருபேறென் 

பார்பெற்றவரென்றும், அதனை வந்புறுத்தற்குத் தாம்பெற்ற யாக்கையென் 
இம், பிறப்பின்பயன் அறனே ஆசலால்அதனைப்பயனென்றுங்கூறினர், யாச் 

கயாலென்னும் மூன்றலுருபு கொள்கஎன்னும் வியயகசோள் கொண்டது, 

மறறு வினைமாறறில்வர்த, (௨௮) 
புன்னுனிமே னீரபோ னிலைபாமை யென்றெண்ணி 

இன்னினிபே செ.பக வறவினை--இன்னினியே 

நின்றா னிருஈ,தான கடக சான்றன் கேளலறச 
சென்றா னெனபடப்டுத லால, 

(இ-ள்) இன்னினியே - இப்போதே, நின்முன் - நின்றனன், இரு 

தாசன் - உட்கார்ந்தான், இடந்தான் - படிரந்தான், சன்கேள - தன்சுற்றத்தார், 

௮லற - அ௮லறியமும்படி,சென்முன்என்னப்படுதலால் - இறக் சானென்றுசொ 

ல்லப்படுதலால், புல்நுனிமேல் - புல்லின த.நுனியிலுள்ள,8ர்போல - கீரைப் 

போல,நிலையா மைஎன் ற-'உடல்)நிலையில்லாமையையுடையதென்றுக௬௫, இ 
ன்னினியே- உடலோகூடி. யிருக்கன்றபொழுதே, அறவினை - அ௮றத்தெச 

ழிலை, செய்க - செய்துகொள்க, எ-று 

ஒருகாலத்திற்ரானேநிற்றலும், இருத்தலும், படெத்தலும் செல்லுதலுமாகிய 

பலசொழிலுமாடத்தல்உடாதாதலால் ஒருவனிருந்தநிலையைக்சகண்டோர்கூறு 

ங்கூற்றாகரின்றான், இருந்தான், இடந்தான், சென்றானெனச் கூறினர், இ 

ன்னினியேஎன்பதனை இருர்தான் முதவியவற்றோரக்கூட்டுக. இன்னே ௭ 
ன்பதுபோல இன்னினி நிசழ்சாலம் உணர்த்தும் இடைச்சொல், ஏ இசண் 

டும்பிரிநிலை, நிலையாமை ஏன்னுங குண த்தின்பெயர் குணியின் மேல் நின்றது 

ஓர்மரபுவழுவமைதி. ௮இசொரததால் வந்தியவஇஞல் யாக்சைஎனமிகைப 
ட்க்ருதொழிந்தார், (2௯)



௪௮ நாலடியார், 

கேளாதே வநது கிம்களா யிறரோன நி 

வாளா?? போவரான மாஈநாகள -வாளரத 

சேககை மரனொழியச சேணிீஙகு புடபோல 

பாகை கமாககொழிய நீ, 

(Gtcr) Qa - ழாகுமெபதல, கேளாதே - உணராசவகையே, வ; 
(கருவில) சோக த,ளைகளஆயசதோனறி - மூரையுடையாாசளாயப பிறா த- 

மரன - ம,தூல சேச்சை-நனகூடு, ஒழிய தலான னீஈ டு. மப 2, சேண-நேடுந 

அரவிடததில, வாளாதேஙரு - சொலலாமலேக்றசெசெ௨ஓகற, பு போல, 

பறவைய.ப போல, யாக்கை - தமமடல தமாகரு- உறவினரி_55,ஓழம- 

தமமினீககமபடி, தது - ரீசகிவிடடு, வாளாமே-உள ரா ஈவகையே போ 

வா- செலவா, மாஈதாகள - மன தாகா of MI 

கேளாத, வாளா 2 என்பன மெளன £, 5௨ வ காழமுமபி௱ரா உ உ௱௱ராவ 

கையினமேல நினறன, இதஇலசக் உ து ப பிபபொருஉவிடசி pws 

கெனச சுரரதரமினறி இருவீனைவயபபடடு வக மீரானறும பேர ஓம dy 
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நாற றவஞசெ.யயா தரா, 

இள) மே£லசச௨சசால - முதபிற ,பிறசெயத தவசதினபயஞூய செ 
லவாசெருஃகால, தவமசெயயாதார -(மறுமைபுயேணமய) சவதசைசசெய 

யாமல பிறதவா, அகததாரே - இலவா ழககையுடையாரே, ௨ாழவராஎனறு 
எனாணி - உயிவாம்பவொனறு மஇிகது, ரணணாநது- $நிமிரகது, நோக 

இ - அவாமனையினமேனிலையை) பாத, தா... புகபபெரா-தாமாகதழைசதலை 

படெருமல, புறங்கடை - தலைவாயிலை, பறறி - பிடியாரினறு, மிச ராதி -மி 
குதியாகவருகதாரினற, இருபபா - யாசொருமுயா ரிடமீலலாதிருபபார எ-று 
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௪-ம் அகாரம் அறன்வலியுறுத்தல் ௧௯ 
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ov Mery STITOV 7 ரு மூமனற வாறடன்னு௦ வாழுலாயாளு 

உ) டயவாரமஏகாளகள செனான (வீணே ௮. நின மாரக உ 

இமழயறசிய பிகு)ம |) ௧2 தன, செயது. (பின மறுமை ௫) உண 

ப தலசெயயட பச்சனை, உ௱£ சொ காய எ. று 
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பபுமமைபால வாரசலரசசபமன ஏொன்பதுகருதது வறு ப ஈடுறநத 

காலவினையொசம சொலலெசசம அககம ஓரு௨ன (ம மபில அருதறருக 
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ஞயிஞன (௩௨) 

வினைபபயன் வரதககால வெபய ayer 

மன ரதி னழிபுமாம பேரை--நினை கததனை ந 
கொலலைய நெறைணா வாமா தடுமாறறத 

கெலலை யிகரகொருவு வா, 

(இ-௭) பேதை - அறிவிலலான, வினைப்பயன - வினை பபயன், வாத



௨00 சாலடியார். 

சால் - தன்னைவச் சடைச்தால,மன*தின் அழியா - மன.ததில்ஊச்சஙகெட்டு, 
வெயயஉயிாசகும மிகுதியாக மூசசெறிவான, அதனை - ௮அச$வினைபபய 
னை, நினைதது - (நூலளவையால) ஆராய, தொலலையது எனறு - முனனை 

வினையாலானசெனறு, உணாவர (ர - உணரவலலவரே, தடுமாறறதது-பிற 
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குபெயா தொலலைஎனபதம ௮௨ வார௫ுபெயா பிவி, ௪/மா உ£தசெலலையச 

ag வினையுளளவழுியும அிறவியு ுளசாமாசலாலஅவவினையைஅ௮சதம்மாறறத 
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சாறுபோம சாலவும ப்னனுஈவி மறதி தன 

கோது்்பாற போரு முடமபு 

(இ-௭) பெரல௮௬ - பேறுதலருமையாகிய, யாகரையை - உடம்பை, 

பெறறபயததால - ௮ உடகத அறபபயனால பெரு /பனும பெருமையாயெத 
வபபயனையும, ஆறைவேகொளக - மிகுகிமாகவேபொ கட வாசள, கழுமபு - 

கரும்பு, ஊாசத - தனனை ஆலயிலாடடிழுதயரு ணடாயெ, சா.றஉசவலபோ 
ல - சாறறைஉத௨ தலபோல, சாலவும - மிகவும, பின உதவி - பிறுமாகுரியப 

war 5 FEB ௮அதனகோதுபோல - ௮அககருபபின சமகைபோல, போகும _ 

ஓழியும,உடமபு -உட௨ட.௦் எழி, 
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சை என்றும, அதனைபபெறுச ) முனசெய த ங்வினைபபயனாதலா௪ பெறபை 

யததால எனறங்கூறினாடி காரியம சான தனெ பினன சாரலால பயன பி 

ன எனபபட்டது அதுபணபாருபெயா பெததரே பயனா5லால பெற்ற 
எனனுமசாரியப பொருடடாகய இற; தகாலப பெடரெசசம பயமெனனுஞ 

செயறபெயனாயும, ஊாகதஎனனுக சாரணபபொருட்டாயெ அககாலபபெய 

செசசம சாறெனனுங காரியபபெயனாயுக கொண்டன உசவலெனள்பதசொ 

லலெசசம், வாளா பயனென்ன அதனைப் பெருமை எனனமை அடைசொ 

டுததோதினமையாஓம, உடலுககுக சருமபை உவமை யாகனைமையாலும் 
பெரும்பயனெனறது தவத்தை அ௮ருமபெறலயாகசையைப பெறுதற்குரிய 

அறபபயனைககொணடசே௮னறி எனபபொருளதரலால உமமை Ops ssi 
தழீஇ.ப எசசவுமமை, பெருமபயன் செய்துகொளளலாவது விர.தங்களினால் 
உணவைசகுறைததல், கோலடயில் வெயிலிலகிறறல, மழையிஓம், பனியி 

லும் மடுமுதலியவறறில் நிநறல் முதலிய செயலகளால் உடலைஉலாதஇ, மன 
ஒத்த்பபொிகளின்வழியே போசவொட்டாமல் நிறு சதல், (௩௪)



௪-அம் அதிகாரம் - அறன்வலியுறுத்தல். ௨௬ 

கரும்பாட்டிக் கட்டி சிறுகாலைக் கொண்டார் 

அரும்பெழுஈது வேங்காற் ுயசாண் ழெவார் 

வரு௩தி யடம்பின் பயன்கொணடார் கூற்றம் 

வருங்கால் பரிவ திலா, 

(இ-ள்.) .றுசாலை - (கரும்பு) பதனழியாதசாலத்தில், கரும்பு.ஆக்டி.- ௮ 
கீசரும்பை (2 லைபில்) ஆட்ட, கட்டி. - சருக்கரைச்சட்டியை, சொண்டார் - 

பெற்றவர், அரும்புஎழுக்து - (அது) துரும்பாக, வேம்கால் - (யில்) எரியூம் 

போது, ஆண்டு - ௮தகண்டவிடத்.த, தயர் உழவா£- துன் பப்படார்,வருந்தி- 

(விரதமுசவியவரால) வருதி, உடம்பின்பயன்கொண்டார் - உடம்பாலாடு 

ய அறப்பயனைப் பெற்றவர், கூற்றம்வருங்கால் - யமன் வருன்ற மரணகர 

லதீ.தில், பரிவதுஇலர்- (தம்முடலின் கேட்டைசகுறிதத) இரங்குதவில்லார் 

சி.ஐ சாலைஎன்பது விடி.யல், ௮துபதனழீயாதகாலத்துச்காயிறறு, கட்டி. 

சொழில.யாகப் பிறந்தபெயர், இவினைமுதற்பொருண்மைவிகு, கட்டுதல் 

இறுகுதல் உடம்பின்பயன்மூன்ருவதன் கருவிப்பொருண்மையில்வக் தர 

ம்வேறறுமைச தொகைப்புணர்ச்சி, யோ௫ூயர்கரும் வாழாண்முடி வில் யமத 

ரிசனமாமென்பது நூற்றுணிபாதலால் கூற்றம் வருங்காலென்றார், இதுவே 
ற்நுப்பொருள வைப்பென்னும் அணி, (௩௫) 

இன்றுகொலன்றுகொ லென்றுகொ லென்னாது 

பின்ழையே நின்றது கூற்றமென ரெண்ணி 

ஒருவுகின் ஜீபவை யொல்லும வகையால் 

மருவுமீன் மாணடா ரறம. 

(இ-ள்) கூற்றம் - யமன்வருதல், இன்றுகொல் - இவ்விளமை யிலோ 
அன்றுசொல் - மூப்பின் சாலக்திலோ, என்றுகொல் - இடைகின்றகாலதஇ 

லோ, என்னாது - என்றுஎண்ணாமல்,பின்றையே - பிடரினிடரதே, நின்றது 

என்றுஎண்ணி - கின்றுளனென்றுகருதி, மாண்டார் - மேன்மையானஅறிவு 

டையாரால் விலக்யெ, யவை-இீயகராமங்களை, ஒருவுமின் - நீக்குங்கோள், ஓ 

ல்ஒம்வகையால் - செய்யச்கூ.டியவசையால, ௮றம் - (அவர்களால் விதித்.) 
நத்சருமங்களை, மருவுமின் - தழுவிகடவுஙகோள : எ-று, 

வருதல் சொல்லெச்சம்,பகுதிப்பொருள் விருதியாகிய து என்பதுசகரம் 

ற்சரமசய், ஐசாரச்சாரியை ஏற்றுரின்ற பின்றைஎன்லும் பண்புப்பெயர் அர 

பெயராய்ப் பிடரையுணர்த்திற்று, மறபிறப்பும், இருவினைப்பயலனும், சடவுளு 

மில்லையென்றும், இன்பமும்பொருளும் ஒருவ ந் செய்யப்ப$வன reo pe! 

கூறும் உலோகாயிதர் முதவியோராற்கூறப்பட்டனவற்றினிககுதற்கு மாண் 

டாரறமென்ருர். ஒல்தும்வகை மறாவுதலாவது இல்லறத்தைப் பொருளளவுச் 
சேற்சவும், தறவறத்சை உடவிஸீலைமைக்சேற்கம் தழுவிடடத்தல், கொல் 

ஐயப்பொருள௮, (௩௬)



௨௨ நாலடி யார். 

மக்களா லாயபெருமபயனு மாயுங்கால் 

எத்துணையமாறறப் பலவானை--தொச்ச 

உடமபி2கே யொபபுரவு செய்தொழுகா துமபம்க 

இட௩ தண ணப பண்ணப் பம. 

இ-ள்) மஈகளால் - மச்சட்பிறப்பிஞால், ஆய - உண்டாகுசறகுரீய, பெ 

ருபயலும் - பெருமையாசியபயன் களும், ஆயுங்கால் - £நூல்களால] அராயுமி 

உத்து, எத்துணையும் - எவ்வளைவு9றி.தம், ஆறற - செய்வச ர்க, டல - பலவா 

யிருககின்றன, ஆனால் - ஆயின், சொக்க - (ஏழுசாத களால)உடிய, உட 

ம்பிறசே - உடலுககே, ஓபபுசவு - (ஓஒ 2) ஈன்பமசளை, ரெபது ஒழுகா5 செ 

ய்துவாழாமல், உம்பர்- துறாகத்தில், கடந்து - நீயகாிரு5து, உண்ண 

(45405) அ.நுபவிக்கு பட, பண்ணப்பசிம் - (உபிர்சனாரிய ஈவமமையா( ய 

சில அறங்களை, செய்தலேதருதியாம், எ-று, 

மச்சள் பொருளாகுபெயர் முன்னுள்ளஉம்மை உயர்வுிறபபு. பின்னுள் 

எஉம்மை இ.நி௮ுசிறப்பு. முன்னே பலஎன்றும், உடம்பிறகெ ஒபபுரபு என்று 

ங்க.ரினமையால் உயிர்எகுஒத்த ஈன்மைகளென்ப 3 வருவிக்கப்பட்டது. ப 

ல டபணபமயாகப்பிறர்த ருறப்புவினைமுறு ஏ பிரிரிலை, (௩௭) 
4 
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ல் Qos சிறற்பயஈ சாறுங்--கறபப.பனும 

a தான்சிறி தாயினு தமகராகைப பட்டங்கால் 

9 வானசிறிசாப பொதுது விமெ, 

(இ-ள்) உறக்கும் ஆணைய த- சுருஙயெ அளவின தாகிய, ஐராலம்வித் த- 

இிறியஆலம்விதை, ஈணம முளை 2 வளர்ச் த, இரப்ப - (மருமரஙகளினும்) 
மிகுதியாக, நிழலபயர்தால்ஆ௩ு - நிழலை சமக் நாறபோல, தான - (செய்யப் 

படும்) அறம்8றிது ஆயினும் - சிரியசாயிருப பினு ௦, தசகார்கை -(அ நிவுஓமு 
க்கங்களால்] தகுதிபுடையாரத கையில், பட்ட ககால - பச்மானால், ௮றப்ப 
யனும் - அவ்வறச்சின்பயலும், வான்டுமிது ௮௧ - ஆகாயத்தைசசிறியதாகும் 

படி, போர்த்துவிடும் - தனக்குள்ளாககெகொளஞும், எ.று. 

உறப்பு சுருக்கமென்னுங் குறிப்புணர்திநும்உரி, உறங்குமென்பது உறக்கு 

மெனவலித்தலாயிற் றெனக்சொணடு, உறங்குர் தணையது - உரகூவிழு 

கி சாலத்தின் ௮ளவினசாகய எனஉலாக்தலுமாம். நிழற்பயரதாங் கென்ப 

தில் லகரம் சர்தஇன்பப்பொரு.டடுத்இரிர் 5௪. மடி.விலாசபயனை த் ௪ருமென் 
பதனை வான்கிறிதாப்போர்த்து விக்மென்றது இலக்கணை, அவ்வறம் தன்ப 
யனைம் சராதிராதாதலால் சோர்த் துவிடுமென்றார். (௩௮)



௪-ம் ௮.தஇிகரரம் - அறன்வலியுறுத்தல்: ௨௩. 

வைகலும் வைகல வரக்கண்டு மஃதுணரார் 

வைக லும வைகலை வைகுமென நின்பு.றுவா 

வைகலும வைகறமம வாழ்காண் மேல வைகுதல் 

வைகலை வைத்துணரா தார், 

(இ-ள) வைக ஓம் - சாள்தோறும், வைகல் - பொழுதுகழிதலை? gour 

ழ்காள்மேல் - தமதுஆயுளின்மேல், வைஞுதல்வைத்து - தஙகுதலாசவைத்து , 
வைகலை - அப்பொழு சழிவை, உணசாரார்- உணருமியல்பிஉலாதவர், வை 

கலும் - தினமும், வவகல்வர - பொழுஅகுறிவுயராகிறக, சண்டும் - சண்கடா 

கப்பார்த்திருக் ஆம், அஃது உணரார் - அப்பொழுதுகழிவை உணர்ந்து துன்பு 

ரூமல், வைகலும் -தினமும், வைகலை - ௮அபபொமுதுகழினவை, வைரும்என்று 

(மூட்டின்) கழியாகிறருமென்று, இன்புறுவர் - ம€ழவார், ஏறு, 

வைகறறம்என்பதில் றகரம் சர்சவின்பப் பொருட்டிவெக்5 விரித்தல்விசார 

ம் மூன்டும் அடியினிறறில் நின்றலைரூகல் தஙகுதலென்ஞ.ம் பொருளது 

மாநவைகல்கள் நாள் கழிதலென்ஞம் பொருளன, பொழுதகழிதலைத் தம் 

வாழ்நாளில் வைநதுணர்வாராயின் இன்புருமல்விலார்து அறஞ்செய்வரொன் 

பது ரூறிப்பெச்சம், இது சொறபொருட்பின் வருகிலை, (௩௯) 

மான வருங்கல நீக்கி யிரவென்னும 

ஈன விளிவினால் வாழ 3வன்மன்-.-௪னத்தால் 

ளெட்டியக் கணணு முறுகி சாக இவவுடமபு 

நீட்டி.,5.து நிறகு மெனின. 

(இ-ள்) ஈனத்தால் - இப்சொழிலினால், ஊட்டியக்கண்ணும் - உணு 

தீஈவிடதச்தும், இவ்வுடம்பு - இர்சஉடம்பு, உறு இசேர்ச்து - தளராமையைய 
கையது, நீட்டிகுது - (அயளை)நீள்விச.ஐ, கிற்கும்எனின் - நிலைக்குமாஞூல், மா 
னம் - மானமாகிய, அருகலம்-(இழந்தாலபெ.ற ல) அருமையாகயஅணியை, 

நீச்ச - விடுத 5, இரவஎன்ராம் - இரததலென்றுசொல்லப்படும், ஈனம்-௮வம 

இப்பாகிய, இளிவிஞல் - இழி ராழிலினால், வாழ்வேன்மன் -உயிர்வாழ்டேன் 

மழ்றஅணிபோலக்களவர்முதவியோசால்கவரப்படாமையையும்,எச்காலத் 

தும் உ௱ரதாவதாயெ தன்மையையு முடையதாய்த் தன்னை உடையானை௮ழகு 

செய்தலால் மானத்தை அருங்கலமென்ர்ரன். நீலைததலில்லாதஉடம்பைப்பாது 

காதீதறபொருட்டு நிலைத்சலுடைய மானத்தைநீஈகி வாழேனென்லும் பொரு 

ள் தருசலால் மன் ஓழிபிசைக் சண்வர்தது, இளி என்பதும், பின்னுள்ளானமெ 

ன்ப.தும் பண்பாகுபெயர்கள், உடல்நிற்பதறகுச் கசாரணமா௫ய ஆயுளென்னுஞ் 
டசயப்படிபொருள நீட்டித்சென்னும் வினையெச்சதீதுச்கு வருவிததலாச்சப் 

| (௪0) 
டு-ஆம் அதிகாரம்- நரயதன்மை. 

அதாவது மாதரைவீரும்பாத சுத்சராந்கள்மை. பொதுவகையால் ௮



௨௪ நாலடியார். 

peasy pss கூரி, இனிச் சறப்புவசையால் அறவு கூறுவாராதலால் 
அதற்குமுற்றும் பகையாகிய அவ்விருப்பத்தை ஓ.நி.சல் வேண்டுமென்லுங்க 

ருததால் ௮வ்விருப்பம் வைத் ற்குரிய மாதரதிழிவைக கூ.றுசன்றமையின் இ 
லது அதன் பின்வைககப்பட்டது, 

மாக்சேழ் மடஈல்லா பென்றரற்றுஞ் சான்றவர் 

நோச்கார்கொ னொய்யதோ புச்சிலை--யாககைக்கோர் 
ஈச சன்னதோ சோவறினும வேண்டு2ம 

காக்கை கடிவதோர கோல், 

(இ-ள்) ஒர்ஈச்றகு - சிறியாயினதூறகை, அன்னது  ஓச்ச,காகிய, 

ஒர்தோல் - இறிதுதோல், ௮றினும் - ௮றுந்தாலும், காககை - (அப்புண்ணை 

க்குதீதவரும்) காச்கையை, கழி.வது - ஒட்வெசாசய, ஒர்கோல் - ஒருசி.றுகொ 
ம்பு, யாச்கைக்கு-(நிலையாததாெ) உடலுககு, வேணடும் - வேண்டப்படும், ௮ 

ப்படியிருக்க] மா - (நிறத்தாலும் மென்மையாலும்) மார்ரளிர், கேழ-ஒப்பாகி 

ய, மடமநல்லாய் - இளமைவாய்ச்த இரர்த அழகுடையாளே, என்று௮அரற 

௮ம் - என்றுகதறுன்ற, சான்றவர் - (கல்வி யறிவு கேள்விகளால்) கிறைவி 

ல்லாதவர், கொய்யது மிகச்சறியதாயெ, ஒர்புககிலை - ஒப்பற்ற கலைசதவீட் 

டை, கோக்கார்கொல் - (சம்முயிர்சகு) சரு.சாகளோ, ௪-.று 

மாக்சேழ் என்பதறகுக தஇிருமகளொப்பாகிய என உரைத்தலுமாம். மட 

நல்லாய் என்பதைப் பண்புத் தொரைநிலைத்தொடராகட மடமாகிய நல்லாய 

என உரைதீதலே ௮ன்.1, மடமென்னும எழுவரய் வருமொழியின் முதனிலை 
யாயெ ஈலஎன்பதனோ? முடி.ர்சசாசச்கொணி, திணைவழுவமைஇ யாக), 

இளமைமிக்காய் என உரைத்தலும் பொருந்தும், இம்மைப் பயன்முதலியவ 

ற்றைத் தராமையால் புனைந்துரைத்தலை ௮ாற்றமென்.நம், நோககுதலினது 

இ.றுமையைப் புசகிலின்மேலேறறி கொய்யதோர்புககிலென்றங் கூறினர் 

அவ்வரற்நுமென்றகுறிப்பால் சான்றவரென்னும் இறர்தசால வினைப்பெயர் 

சரல்பிலாருக் காயிற்று, கொல் ஒருபால் நிகழ்க்த ஐயப்பொருளது, புக்கில் 

ஒருசொற்றன்மையது. (௪௧) 

தோற்போர்வை மேலுர் தொளைபலவாய்ப் பொய்ம்மழைக்கு 

மீப்போரவை மாட்டித் துடம்பானால்--மீப்போர்வை [ம 
பொய்ம்மறையாக் காமம் புகலாது மற்றதனைப் 

பைம்மறியாப் பார்க்கப் படும், 

(இ-ள்) தோல்போர்வைமேலும் - தோலாற் சமைந்த போர்வையின் மே 

விடத்தும், பலதொளையாய் - பலதொளைகளையுடையதா9, பொய்-௮ருவருக்ச 
தீதக்க உறுப்புகளை, மரைக்கும்-மறையச்செய்யும், மீப்போர்வை - மேற்போ 

ர்வையால், மாட்டித்து -(விரும்பத்தகும்) பெருமையுடையது, உடம்பு-உடல் 
ஆனால் உம்-(௮ த) ௮ப்பெருமையை யுடையதாயிருப்பிலும் மீப்போர்லை-௮ம்



- ஆம் அதிகாரம் - தூாயதன்மை. உடு 

மேற் போர்வையால், பொய் - அவ்வருக்சத்தக்ச உறுப்புகளை, மறையா 

றயவைதீது, காமம் - (அவவுடம்பினிடத்து) காமத்தை, புசலா - 

'தல்செய்யாமல், ௮தனை - அம்மேற்போர்வையை, பை - பையைமறித்த 

ஊவார்ப்பதுபோல, மறியா - மதறித்து, மற்றுப்பார்க்சகப்படும் - (மனத்தால்) 

நோக்குசலே தகி, எ-று, 

பார்ப்பாராயின் மாக்கேழ்மடஈல்லா யென்றரற்ருரொன்பது கருதது,பே 
தை சண்ணுகச்சகெனிசாசயெ மீப்போர்வையாலாகியமாட்சயை உண்மையெ 

னச்கொள்ளுதலால் அருவரு£கும் உள்ளுறுப்புகளைப் பொய்யென்றார். உள் 
ளே பஃதொளைகளையுடைய தாயிருப்பதும் ௮ன்றி எனப்பொருள் தரலால் 

மேலும் என்றஉம்மை இறக்தது தழீஇய எச்சவும்மை, அனா லென்பதனீற்றி 

ல் உயாவுஏறப்பும்மை தொகுத்தல், மறையா தன்வினை பிறவினைகளுகஈகுப் 
பொதவாயினும், இங்குப்பிறவினையாய் நின்றது. மறையவைத்தென்றத நி 

னையாமல்வைத்தென்பதனை, மற்று வினைமாறறுப்பொருளது, ஆ யென்னும் 

வினையெச்சம் மாட்டித்தென்னுங் குறிப்புவினை முற்றையும், மறையா என்னு 
ம் எதிர்மறைவினையெச்சத்தின் முதனிலையையுங் சொணடன, தொளைபல்வா 
யென்பது குணியைச் ருணமாகககூறுவதோர் மாபுவழுவமைஇ, (௪௨) 

தக்கோலக இன்று தலைகிறையப் பூச சூடிப் 
பொயக்கோலஞ் செய்ய வொழியமே-- க்காலும் 

உண்டி வினையு ரூறைக்கு மேனப்பெரியோ 

கண்டுகை விட்ட மயல்: 

(இ-ள்) பெரியோர் - பேர.றிறுடையோர், எ.ச்காலும் - அலங்காரம்ெ 

ய்துகொண்டசாலத்தும் செப்துகொள்ளாக காலத்தும், வினை - பலவகை 

தெரழிலாற்சமைத்த, உண்டி - உணவுப்பொருள்கள், உள் - உள்ளிடத்து, ௨ 
றைக்கும் என - உறைக்குமென்று, கண்டு - உணர்ச்து, கைவிட்ட - முற்றும் 

விட்ட, மயல் - (பெண்ணாஏய) துரும்பு, தக்கோலம் - தக்கோலம.த்தின் ம 

லரை, தின்று - (மணமுண்டாம்படி.) மென்று, தலைகிறைய - தலையில்சிரம்ப, 

பூச்சூடி. - மலர்சளைத்தரிச் து, பொய்க்கோலம் - தனச்ெறகையல்லா தமற்ற 

அலங்காரத்தை, செய்ய - செய்துகொள்வதினால், ஓழியூமே - (அவ்வண்டி 

உள்ளுறைத்தல்/ ஒழிர்துபோகுமோ போகாது, ௭-ற, 

கோலத்துக்குரிய மற்ற அணியாடைகளைத் தரித்தல்முசலியவை ௮டங் 

கப்பொய்க்கோலமென்றார். தசகோலம் முதலா௫பெயர். பொய்ம்மை இக்கு 

இயற்கையல்லாமைக்காயிற்று, ஏ எதிர்மறை ஆதலால் பொய்க்கோலத்தைச் 
நண்டு மழொமல் உண்டி.யுள்ளுறைக்கும் புணணுடலென உண்மையுணர்க்து 

ர். றவுகொள்ச என்பது இசையெச்சம், (௪௩) 

தெண்ணீர்க் குவளை Guru Gable cm gy 

சண்ணில்புன் மாககள் கவற்ற A&OgaCe



௨௭ நாலடியார். 

உண்ணி கமாந்தக்கா லுங்குசூன் நிட்டன்ன 

கண்ணீர்மை கண்டொழுகு வேன், 

(இ-ள்) உள்கீர் - உள்ளிடத்துளள நீர், களைந்தக்கால் - (நோயால்) நீச் 

Oates yas HUGG ACL G AMOT- HAOGHESC STEM DUO PE Bs 

கண்மீர்மை - சணணின துசெயலை, கண்டு - உணாம்.த, ஓழுகுவேன் - (றவு 

வழியில்) கடட்பேனாகியகான், (உருவினால்) தெளநீர்-செளிவாஇயெநீரில் பூத், 
குவளை-குவளைமலர், (மெய்யாலும் பிறம்தறஜொழிலாலும்) பொருசயல்-போர் 

செய்சன்றசேல்மீன், (மெப்யாலும்உருவுதறரொழிலாலும) வேல் கேலாயுதம், 
என்று - என்று (பெண்ணினுடைய கணணை) சொலலி, கணஇல் - அறிவில் 

லாத, புல்மாச்கள் - இழிவாசயெ மாந்தாகள், கவற்ற- (என்மனத்தை) சவலை 

ப்படுத் தலால், வி&வெனோ - (என்னாகசசதசை) வ்டுவேனே விடேன். எ-று. 

தெளிவு ஆழநீரக்குண்மையால் குவளையினது செழுமைதோன்றக் செண் 

ணீர்ச்குவளையென்பாராயினா,குவளைமுதலாருபெயர். ஒஎ திர்மறை, நஙகுதொ 
ழிலாகுபெயர் தொழிலும் பணபினு எடஙகுதலால் குறிதறரொழில நீர்மை 
எனப்பட்டது, கவறறல் கணணைப புனைச்துரைகருஞு செொரல்லால கேட்போர் 

ச்கு அசசணணினிடத்து விருப்பமுணடாசகல, (௪௪) 

முல்லை முகைமுறுவன் முததென் றிவைபிதறறும் 
கல்லாபபுன மாககள கவறற விடு? வனோ 

எல்லாருங் காணப் புறங்காட் ஜொநறுக்க 

பல்லென்பு கணடொழுகு 0 வேன், 
(இ-ள்) எல்லாரும் - யாவரும், காண - விளக்கமாகசகாணும்படி,, புறங் 

சாடு - சுகொட்டில், உதிர்ர்து௨௧௧ - உதிர்ந் துகிடக்கன்ற, பல்எனபு நீர்மை 
. பல்லாஇய எலும்பினது தன்மையை, கண்டு - உணர்ச்து, ஓமுகுவேன் - -(# 

றவுவறியில்) ஈடப்பேனாயெகான், மு.றுவல் - (பெண்ணினுடைய) Leva" ap 

ல்லைமுசைஎன்று - (மெப்யாலும உருவாலும்) முல்லை அரும்பென்றும, முத் 
சென்று - (உருவால்) முத்தென்றும, இவை - இவ்வுவமைகளை, பிதறறும்-வி 

டாதுபேசுகன்ற, கல்லாத - கற்றறிவில்லா த, புல்மாக்கள - இழிவாடியமாக் த 

கவற்ற - (அவ்வாறு புளைந்துலாச் து என்மனத்தை) சவலைப்படுத்தலால், 

விடுவேனோ - (என்ஊக்கததை) விடுவேனோ விடேன்.௭-று, 

பிதற்றுதல் ஒருபொருளையே விடாமல் பேசுதல், * பிடிச்தொன்றைவி 

டாதுபேசல் பிதற்றுதலென்றுபேரே* என்னும் கிசண்டாலுமுணர்ச, கல்லா 
மைஅதன்காரியமாயெ ௮றிவின்மையின்மேல் நின்றது, எல்லாருமென்றது ௧ 
ல்லாப்புன்மாச்களையம் தன்போல்வாரையும், ௨.இர்ர்து உச்ச ஒருபொருட்ப 
ன்மொழி.முல்லைமுகை, முத்தென்பவையே அன்றி இப்பெற்றிய ஐய sarap 

ள், முருந்துமுதவியவற்றையுங் கூறுன்றனரளன்பார்முத்தென்பவைபிதற்.று 
மென்னாமல் முத்தென்றிவை பிதற்றுமென்றார், உள்ளத்தினிகமும் விருப்பை 
ச்சண்பார்வையாலும், முறுவல் ஈசையாலும் புன்மாச்சளுச்குப் புலப்படப்பண



G)- 940 அதிகாரம - தூாயகனமை. உளி 

ஆதலால் ௮வ்விரண்டையுங்கூ.றி, அவற்றுள்ளும் கோச்கச்தின்பின்னேோசகை 

நிகழ்வதாதலால் முதற்கண்ணையும், அதன்பின் முறுவலையும் வைத்தனர், இவ் 

வாறு மாசருடைய கண்ணையும் பல்லையும் புனைந்துரைத்தல் மரபாசலாலும், ௧ 

விய றிவுபெண்பாலராற்பெறப்படாமையால் சல்லாப்டன்மாக்கள்ஆண் பாலா 

அயுணர்த்தலாலும், அதிசாரச்தாஓம் இவ்விருவவயமும்பெண்பாலாருடைய 

ன என உணர்க, மேலேநீர்மை என்றதை இங்குப்பல்லுச்குங்கூட்டு௪, (௪௫) 

குடருங் கொழுவுங் குருதியு மென்பும் 

தொடரு ஈரமபொடு கோலும்--இடையிடையே 
வைக் தடியும வழும்புமா மற்றிவற்றுள் 

எததிறக்கா வீரங்கோசை யாள, 

(இள்) குடரும் - குடலும், கொழுவும் - இரைப்பையும், குரு,தியும்-உ.திர . 
மூம், என்பும் - எலும்பும், தொடரும்5ரமபொட-தொடர்ச் துள்ள நரம்புகளோ 

டி, சோலம்,(மேலேபோர்ச்ச) சோஓம், இடைஇடையே-(எலும்புஈசம்புகளு 

க்கு) ஈடஏகடி2வ, வைச் சசடியும்-வைச தஇறைச்சியும், வழும்பும்.நிணமும், தம் 

-ஆகும், (உடல்) இவறறுள்-குடல்முதவியவநற்றுள், எத்இிறச்தாள்-எக்கூற்றி 

னள், ஈர்கோதையாள் - (இமிசனரே உங்களால் விரும்பப்பட்ட) வாடாத பூ 
மாலையை அ௮ணிர்தவள். எ-று 

உடலென்பது சொல்லெச்சம். மற்றென்பது ௮சை. ஆமென் பதைப்பெ 

யரெச்சமாக்இ வழும்புமாகிய இவற்றளென௨ரைத்து ஒருமுடி பாச்சிலும்பொ 

ருக். தம். குடர்முதலியவாசக் கூறிய வற்றுக்கே அன்றி மற்றவறுப்புச்கும் 
கொழுமையைச் தரத்தக்க உணவுதங்குதற்கு இடமாசலின் அவ்விரைப்பை 

யைப் பண்பாருபெயராலே கொழுஎன்றும், இச்சன்மையதாகய உடலு 

டையாள்மேல் வீசும்மணம் இ.பற்கையன்று ; மலர், மெய்ப்பூச்சு முதலியவற 

ரூனி செயற்கையா மென்பார் ஈாங்கோசையாளென்றுங் கூறினர். (௪௬) 

ஊறியுவர்த்சக்க வொன்பது வாய்ப்டலனும் 

கோதிக் குழம்பலைக்குங் கும்பத்தைப்- பேதை 

பெருந்தோளி பெய்வளா யென்னுமீப் போர்தத 

கருந்கோலாம் சண்விளக்கப பட்டு, 

(இ-ள்) குழம்புணறி - மலக்குழம்பு சுரப்பதினால், உவர்ச்கத் தச்ச - HOG 

வருச்சத்தச்ச, ஒன்பதுவாய்ப்புலலும் - ஒன்பது தொளையினிடங்களும், கோ 

இ - (அம்மலக்குழம்பை) சிதறி, அலைக்கும் -(௮ ச்சந்தியகுழம்பால்) மூழ்கு 
௪0இன்ற, கும்பத்தை - குடத்தை, பேதை - ௮.றிவிலான், மீப்போர்த்த-(௮ த 

"மமல்) போர்ச்சப்பட்ட, சருதோலால் - பெருமையாகய தோலினால், சண் 
அச்சப்பட்டு - தன்சண்கள் மழுக்கப்பட்டு, பெருதோளி- பெருமையாயெ 
தோளையுடையாளே, பெய்வளாய் - ௮ணியப்பெற்ற வளையலையுடையாளெ, 
என்னும் - ஏன்று ௮ழைப்பான்.௭-.று



2. 9f தாலடி யார். 

ஊறி ஊறஎன்பதன் திரிபு, உவர்ச்சஎன்பது உவரெ ஈறுதொகுத்தலா 
யிற்.நு, புலன் இட த்தின்மேல் நின்ற த. உடலினின்.றம் ஒன்பதவாயின் வழி 

யர்கச்குழம்பு வெளிப்பதெல்பற்றி, அவ்வொன்ப தவாய்ப்புலனை வினைமுதலா* 

க்கியும், அக்குழம்புவிளைக்து தங்குதற்கு இடமாயிருச்சலாகயெ இழிவுபற்றி ௨. 

டலைச் கும்பமென்றும், ௮வ்வுடலினிழிவை யுணரமாட்டாமையால் அவனை 

ப்பேதையென்றும், அவவிழிவை யணசவொட்டாது அவாவச்செய்தலாற் கரு 

ந்தோலென்றும், பேதைபுனைர் துரைப்பது பெரும்பான்மையும் ஒருத்தியின 

௮ அசத்துறுப்பையும், புறதிதுறுப்பையமெ யாதலால் பெருந்தோளி, பெய் 

வளாயென்னுமென்றுங் கூடினர். சண்விளச்சம் மங்கலம், (cr) 

பண்டம றியா பூசார்துங் சோதையும் 
கொண்டுபா ராட்டுவார் கண்டி லர்கொல்--மண்டிப் 

பெடைச்செவல் வன்கமுகு பேர்ததிட்டுக் கூ௧தும 
மூடைச்சாகா டசசிம நுழி, 

(இ-ள்) முடை-கோறறத்தையுடைய, சாகாடு - உடலாகியவண்டில், ௮ச் 

சுஇற்றஉழி-(உயிராயெ) அ௮ச்சுமரம்மு ரீர்தவிடக் ௪, பெடை -பேடையும்,சே 
வல் - சேவதுமாகிய, வல்கமுரு - வலியகமுகுகள், மண்டி.-நெருங்கி, பேர்த்டி 

ட்டி- திருப்பி, குத்தும் - குகுதாநிற்கும், (இதனை) பண்டம்ஆ.றியார் - உட 

லாகிய பொருளினிழிவை அறியாதவராய், பசொக்தம் - (தேப்ச்தலால்) ௨ 
BIL TEL FESO EOS U0, கோதையும் - மலர்மாலையையும், சொண்டு - முய 

ன்றுபெறறு, பாராட்வொர் - (அதிசன்மையசாடயஉடலை) ஈன்குமதிதது ௮ 

ணியும்பேதையர், சண்டிலரகொல் - பார்சதுணார்திலரோ. எ-று, 

பார்த்துணர்வாரசயின் பாராட்டாெர9ன்பத குறிப்பெச்சம், பாராட்டு 

வாரொனப் பொதப்படச் கூ.றினமை.பால், உடலென்றது அண்பாலார் பெண் 

பாலா ரிருவருடலையும். வண்டிலியங்குதற்கு அச்சுப்போல, உடலியங்குசூறகு 

உயிர் ௮மைச்சதா தலால் இவ்வாறு ௮வ்வுடறுயிர்களை உருவகப் படுத் இனர்; 
இதுமுடைஎன்ற ௮டையால்விளகூற்று. ௮ச்சு உருளைகோத்சமரம், இற்ற 

ஈறுதொகுத்தலாயிறறு; இச்சினைவினைமு£ன் மேல் நின்றது, உம்மைதொக் 

௫௬ ஒருமொழிபோலகின்ற பெடைச்சேவலென்பது அத்தொகை மாத்திரையி 

னில்லாமல் தன்னேிவன்சழுகென்பது இருபெயரொட்டுப் பண்புத்தொகை 

நிலையாய்ப் புணர்ச்சமையின் இடையே சச்இச்சகரவொற்றுப்பெயற த. (௪௮) 

கழிஈதா ரிெதலை கண்டார்கெஞ் சுட்கக் 

குழிஈதாழ்ர்க கண்ணவாய்ச் 2தான்றி--ஓழிர்சாராப் 
போ்றி நெமிரின்மி னிற்நிகன் பண்பென்று 

சாற்றுங்கொல் சாலச் ரித்து, 

(இ-ள்.) சழிக்தார் - உயிர்ீங்கெவர.து , இடுதலை - இகொட்டி.லுள்ளத் 

லைகள், கண்டார் (தம்மை) பார்த்தவர்கள், நெஞ்சு உட்ச - மனம் அஞ்சும் 
படி, குழிர்து.அழ்சத - மிகுதியுமாழ்க்த - கண்ணப் - சண்களையுடையன



௬-ஆம் ௮,இிகராம்- துறவு. ௨௯ 

ஆ), தோன்றி-தோற்றப்பட்டு, ஒழிர்கானா-,சம துநிலைமையில்லாலா,போ ஜ்.நி- 
(மனத்தைப் புலன்களில்செல்லாமல்) பா.துகாத்.த, நெறிகின்மின் - தறவுகெ 

யில் நில்லுக்கோள், இசன்பண்பு - இவ்வுடவின.து சன்மை, இற்.றஎன்.ற- 

i நீரிலைமையாகிய தன்மையதென்ற, சாலச்சரித் து - மிசச்சிரியாரின்று, சா 

அறும்கொல் - சொல்வ துபேசலும், எ-று 

இறறென்றத தம்முடைய நிலைமையை ஆதலால் இது என்னுஞ் சுட்டு ௨ 

டலின்மேலது, பற்கள்சகோன்ற வாய்மிகத் இறந்தபடி. யிருச்சலால் ௮துசால 

ச்சிரித் துச் சாற்றுவதாகச் குறிச்சப்பட்ட. குழிக்தாழ்ந்த ஒருபொருட்பன் 

மொழி, வாழ்சாண் முடியுமுன்னேபோற்றி நெறிநிறறல்வேணடுமா தலால் ஓ 

ழிந்தாரை என்ருரர், இவ்வீர ண்டனருபு சாற்றமென்னும் வினைகொண்டது, 
இதெலைஎன்ப.தில் இடு இரசொட்டை உணர்ததவந்த கூறிப்புச்சொல் இச்செ 

ய்யுள் தறருஜிப்பேறற ௮ணி,. கொல் ௮வ்வணியைச் சார்ந்துவரும் இடை 
ச்சொல், (௪௯) 

உயர பபோயார் வெண்டலை யுட்க௪ சிரித.௮் 

செயிர்சாக்குஞ் செம்மாப்பவமைச--செயிர்தீர்ந் கார் 

கண்டிற் றநிதன்வண்ண மென்பதனாம் ஐம்மையோர் 

பணடசதுள் வைப்ப இலர், 

(இ-ள.) உயிர்போயார் - உயிர்நீங்கினவர.ஐ, வெள்தலை - தசையில்லாத 
தலைகள, உட்கச்சிரித்த - (சண்டோர்நெஞ்சு) ௮ஞ்சம்படிஈகைத்து, செம்மா 

ப்பவரை - (இலவாம்ககையில்) மயங்கெகிடப்பவரை, செயிர் - ௮மமயசசமா 

இய ருறறத்தினின்றும், €ர்க்கும் - நீஙகச்செய்யும், செயீர்தர்ர்தார் - ௮க்குறற 
த்தினின்று நங்னெவர், இதன்வண்ணம் - இங்வுடலின் தன்மையை, கண்டு 

கண்கூடாகசசண்டு, இந்று - இநர்கிலையாமையையுடையத, என்பத.ஞ்ஈ 6 

என்றுணர்ந்த மெய்ய சிவினால், தம்மை - தங்களை, ஒர்பணடத்துள் -ஒருபொ 
ருளில், வைப்பத - வைதீதுமதித்தல், இலர் - இலராவர். எ-று, 

வெண்மைப்பண்பு சலப்பின்மையையுணர்த்இற்று. செம்மாப்பவர் இவ் 

வினையாலணையும்பெயர் ஒருசொல்லின் தன்மையது, பகுதி செம்மா, சேம 

ம்யா இவறறுள் முன்மொழி கடைக்குறையாயச் சேம் எனரின்று, செம்என 

மூதல்குறுடு, பின்மொழியின் மரூ௨ ஆய ௮என்பத புணார் து,மகரம்இரட் 

ழூ. அவ்வாறு நின்றது. என்பது என்னும் வினையாலணையும்பெயர் அறிவின் 

மேல.த; என்று உணரவல்லது ௮துவேயாதலால், (௫ல) 

௬ - ஆம் அதிகாரம் - துறவு, 

அஃதாவது மேந்கூறிவர்த புறமாயெ செல்வச்தினிடத்துளதாயெ என 

தென்னும் புறப்பற்றையும், அகமாசிய உடலினிடச்.தளதாசய கானென்னு 
ம் ௮சப்பற்றையும் செல்வம் உடல் இவற்றி னிலையாமையை ecu re geld s 

லை யுணர்த்துவத, ௮.இசாரமுறையும் இதனால்விளங்கும்.



௩40 தாலடி.யார். 

விளக்குப் புகவிருண் மாயக்தாங் கொருவன் 
தவத்தின்முன் னில்லாதாம் பாவம்---விளச்சுகெய் 

தேய்விடத்துச சென்றிருள் பாய்க்தாங்கு கல்வினை 

தீர்விடத்து கிம்குமாக் gi, 

(இ-ள்.) விளக்ருப்புக - விளக்குப்புகாநிற்க, இருள் - மூன் இருள், மாயந் 

தால்ஆங்கு - அழிக்தால்போல, ஒருவன் தவ)த்தின்முன் - ஒருவன்செய்ததவ 
தீதுக்குமுன், பாவம் - முன்செய்சபாவம், நில்லாது.தம் - நிலைத்திராதாகும், 

விளச்குநெப் தேய்விடச.த - சபம்ரெய்குறையுமிட ச்.ஐ, இருள்சென்று-இரு 

ள்போய், பாய்ச்தால்ஆங்கு - பரவினாற்போல, ஈல்வினை-தவம், நீர்விடத்.ு- 

செய்தல்நீங்குமிடத்து; £ீ.த-பாவம், நிற்கும்-நிலைபெறும, எ-று, 

விளச்கு ஒளிபெருகுதற்குச் காரணம்நெய்யானாற்போலத் சவம்பெருகுத 

றீகுச்சாரணம் மனமொழி மெய்களாற்செய்யும் செயலென்ப.ும், ஒளனியடைய 
தேயுவின் அபாவமே இருளா தல்போலச் தவச்தினக ௮பாவமே பாவமெண் 

பதும் கருத்.து, உவமையில் நெய்யென்றமையால் பொருளிலும் செயலென்ப 

அ வருவிக்கப்பட்ட து. தேய்விடத் த, தர்விடச். து என்பன நிகழ்சாலவினை 

யெச்சம்); இடத்தென்லும் விகுதியே காலங்காட்டியது, தல்என்னும் புடை 

பெயர் 9 விருதி புணர்ர்துசெட்டு, முதணிலை திரிந்த விளக்சகென்னும் தொழி 
நற்பெயர் விளங்குதலுடைய தீபத்துச்குச் சொழிலாருபெயர்; இவ்வாறன்றித் 
தான் காணமாககின்று பிறபொருள்கள் விளஙகுசலாகிய காரியத்தைச்செய் 

இன்றமையால் காரியவாகுபெய ரெனலுமாம், முன்னில்லா தாமென்பதை மு 

ன் இல்லாதாமெனப் பதம்பிரித்து உளாத்தஓமாம், (Ds) 

நிலையாமை கோய்மூப்.ுச் சாக்காடென் றெண்ணிச் 

தலையாயார் தங்கருமஞ் செய்வார்--தொல்வில்லாச் 

ச,ச்சமுஞ் சோதிடமு மென்றாங் கிவைபிதம்.றும் 

பித்தரிற் பேதையா ரில், 

இ-ள்.) நிலையாமைஎன்று - (வளர்தல் சருங்கல்௫யெ இவற்றுள் ஒன் 

றில்) நிலைத்தலில்லாமையும், கோய்என்று - மோயும், மூப்புஎன்று - மூப்பும், 

சாச்காடென்று - சாதலும்இருத்தலை, எண்ணி - ௧௬,க, தலையாயார் - முதன் 

மையாகயெ அறிவுடையார், சம்கருமம் - தம்முயிர்க்குரிய செயலாயெ தவத் 
தை, செய்வார் - செய்வார்கள், தொலைவுஇல்லாத - முடிவுஇல்லாத, சத்தமூ 
ம்- இலக்கணநூலும், சோதிடமும்-கணித நூலும், என்ற - ஏன்றுசொல்லப்ப 

ட்ட, இவை - இந்நூல்களை, பிதற்றும் - விடாத பேசுகின்ற, பித்தரின் - பே 

தசையர்போல, பேதையார்இல் - பேதைமையுடையாரில்லை, எ-று 

இருத்தல் சொல்லெச்சம், பின்னே சாக்காடென்றமையால் நிலைய 

மை வளர்தல் சுருங்சல்சளின் மேல்கின்றத, என்ற என்லும்பெயசெச்சம் ஈறு 

தொகுச்கப்பட்டத, நிலையமையடைய உடற்குவரும் வருத்தத்சை



அம் அதிகாரம் - துற்வு. ௩௬ 

நொச்சாமல் தவத்தினை ச்செய்தலால், பிறப்புநோய் மூப்புச்சாக்காகெளால் 

அகாதியாகத் துன்பமடைந்து வருகின்ற உயிர் ஞானம் உதித்து வீட்டைப் 

பெறுதலைக் கருதித்தவததைச் சங்கருமமென்றும், சத்தமும், சொதிடறும் 
அறநூல் முதலியவறறை உணர்தறகுக் கருவியெசை்கருதாது, அவ்விரு நூலை 

யுங் சற்றமட்டில் கின்றுபாராட்டிகன்றமை சகருதிப்பிதம்றும் பித்கரில் பே 

தையாரில் லென்றுங்கூறினர். (டு௨) 

இல்ல மிளமை யெில்வனப்பு மீக்கூற்றம் 

செல்வம் வலியென் மிவையெல்லாம---மெலல 

நிலையாமை கண்டு கெடியா துறப்பர் 

தலையாயா£ தாமுய்யக் கொணடு, 

(இ-ள் ) தலையாயார் - (௮.றிவுவொழுச்சஙகளில்) மு.சன்மையானவர், இ 
ல்லம் - இல்வாழ்ச்கையும், இளமை - இளமைப்பருவமும், எழில்- எழுச்சியும், 

வனப்பு - அழரும், மீககூற்றம் - சொறசெலவும், செல்வம் - பொருட்செல்வ 

மூம, வலி - வவியும், என்ற - என்றசொல்லப்பட்ட, இவைஎல்லாம் - இவை 

களெல்லாம், மெல்ல - மெள்ள, நிலையாமை = நிலைபெறாமல்கழிதலை,கணடு - ௫ 

ணகூடாகச் சண்டு, நெடியார் - காலநீட்டியாமல், தாம்உய்ய - சாம்பிழைச்கு 

ம்படி, கொண்டு - துணிவுசொண்டு, துறப்பர் - யானெனதென்னலும இருபற் 

றையும் துரப்பார்கள். எ-று, 

எழில்வனப்பு என்பவற்றிற்கு முறையே அழகும் மாமைநிரமும் ௭௯ ௨ 

ரைத்சல் மாமைஇளமையிலடஙகுதலாஓம், மீககூ.றறென்பதனைப் பணபுத் 
தொகசைப்புறச்துப் பிறர்த ௮ன்மொழித்தொசைக காரணப் பெயரெனகசொ 

ண்டு, அதறகுமேலாூயெ சொல்லாற்பிறர்த புகழென உரைத்தல் *புசழல்லால 

பொன்றாது நிறபதொன்றில்”” என்பதனாலும் பொருந்தாஎன்௪, மாமை இள 
மையில் தோன்றும் ஒளி எழுச்சி என்றது முயறசியோடு தஇரிதலை, எழில் இ 

ல்விகுதி ஈறறதாகிய தொழிறபெயர், மீச்கூற்றம் யாவரும் மறுக்காமல் மேன் 

மையாசக்கொள்ளுஞ்சொல், அது ஈற்றில் சாரியை பெற்றது. இல்லமுதவிய 

வை உடையாரதியாமலே கழிதலால் மெல்ல நிலையாமை cert, Onn sg 

(Ga) ல் காலநீட்டித்தல், 

துன்பம் பலகா ளூழந்து மொருகாலா 

இன்பமே காமுறுவ மேனழயார் - இன்பம் 

இடைதெரிஈ இனனாமை நோக்கி மீனையா 

டை வொழிர்தா ரான்றமைஈ தார், 

(இ-ள்.) ஏழையார் - அறிவிலார், பலராள் - மிகுதியாெகாலமெல்லா 
துன்பம் உழந்தும் - துன்பத்தால்வருந் இயும், ஒருகாளை - சிறிதபோழ்து 

அறுபவிச்கும், இன்பமே- சுகத்தையே, சாழுறுவர் - விரும்புவார், ஆன்று - 

,கல்வியதிஏகேள்விசளால்) நிரைர் து, அமைச் தரர் - அதற்குத்தக்கபடி. ௮௨.



௩௨ நாலடியார். 

ங்ரெடக்கும்பெரியோர், இன்பம் - சுகத்தின் சிறுமையை, இடைதெரிக் த - 
தடுவுகிலையாக ஆராய்ரது, இன்னாமை - துன்பத்இின் மிகுதியை, கோக்க - ௮ 

Peg, மனைறு - இல்வாழ்ச்சையின் வழியில், அடைவு - சார்ந்துகடப்பதை, 
ஒழிர்தார் - நீங்கனொர். எ-று, 

காள்சாலத்தின்மேலும், பல, ஒன்றென்பனமுறையே மிகு திரிறுமையின் 

மேலும்கின்றன. நாளையென்பதில் ஐ சாரியை, வீட்டினத நித்தியமிகெயெபே 

ரின்பச்தினின்றும், நீக்குதலால் ஏ பிரிநிலை. இல்வாழ்க்கை இன்பந்சருவ த 

போலத் தோன்றுதலால் இன்பம் இடைதெரிர்சென்றார். காமுறுவர் ஒரு 

சொல்லின் தன்மையது, பருதி சாமுறு; இது, உறு என்பது புணர்ந்தபேரது 

சாமம் கடைக்ருறை பெற்ற, (Qe) 

கொன்னே கழிர்தன் மிளமையு மின்னே 

பிணியொடு மூப்பும வருமால் - தணிவொன்றி 

என்னொடு சூழா தெழுகெஞ்சே போதியோ 

நன்னெறி சேர ஈமக்கு. 

(இ-ள்.) எழுகசெஞ்சே - ௮டங்காக இயல்புள்ள மனமே, இளமையும் - 

இளமைப்பருவமும், சொன்னே - பயனில்லாமலே, கழிர்தன்று - கழிச்2.த, 

இன்னே - இப்போதே, மூப்பும் - முதுமையும், பிணியொடுவரும்-ரநோயோ 
$கூழிவரும், ஈமககு நல்கெறிசேர - ஈமக்கு நல்லொழுககமாகிய துறவு சேரு 

ம்படி, துணிவு ஒன், - கலங்காமையைப்பொருச்தி, என்னொடுருழாத - என் 

னிடத்து ஆராயாமல், போதியோ - (புலன்களின்மேல் செல்லுன்ருயோ, 
கழிர்தன்றென்னும் ஒன்றன் படர்க்கை இறந்தகால வினைஞுற்றில் அண் 

சாரியை, மனமொழிமெய்கள் அலைதவில்லாமல் நிற்றல், அவை ஈன்னெறி 

மில்செல்லல் இவறரால் வரும் இன்பததை நெடராள் ௮ுபவித்தலாகு மாத 
லால் இளமையுமென்ற உம்மைஒருபுடை எதுர துசழீஇயசனோடு உயர்வு சிறப் 

புப்பொருளது, மூப்புமென்ற உம்மை ஒருபுடை இறந்தது தழீிஇயதனோடுஇ 

ழிவுசிறப்புப்பொருள,த, முதிராமல் அடங் இரின்றகோய்பெருவெளிப்படுத நற் 

குரியகாலம்௮து ஆசலால் பிணியொடு மூப்பும்வருமெனரான். பிணிதொழிலா 
குபெயர்.ஏன்னொடு என்னுமுன்றனுருபு ஏமாவதனிடப்பொருளது, (௫௫) 

மாண்ட குணத்தொடு மக்கட்பே நில்லெனினும் 

பூண்டான் கழித்தற கருமையால் - பூண்ட 

மிடியென்னுங் காரணத்தின் மேன்முறைக் சண்ணே 
கடியென்றார் கற்தறிக தார். 

(இ-ள்.) மாண்ட - மாட்சிமைப்பட்ட, குணத்தொடு - தன்மையோடு, 

மச்கள்பேறு - பிள்ளைப்பேறு, இல் எனினும் - இல்லா தவளாயிலும், பூண்டா 

ன் - கொண்டசாயகன், கழித்தற்கு - நீச்சிவிடுதற்கு, அருமையால் - கூடாதவ 
ளாயிருத்தலால், பூண்ட - லிட்டொழியாத, மிடியென்லும் - இச்சண்தருவ



௬-ம் ௮.இகாரம்- அறவு. ௩௩ 
தென்று செரல்லப்படும், சாசணச்தின் - சாரணத்தைப்பற்றி, மேல்- மூழ் 
காலத்தில், முறைக்சண் - நால்சளில், கடி.என்ரார் - (மணத் HEB) சடியெ 
ன்று பெயரிட்டனர், சறறு - லூல்களைக்கற்று, அறிந்தார் - சொல். users 1608 

ச்ந்ச புலவர், எ-று 

அருமையடையாளை ௮ருமையென்றும், மிட.யைத்தருவதனை மி ட.யென் 
அங்கூறியது ஒர்மரபு வழு௨மைதி, அருமையாலென்னும் ஏ.அப்பொருளதாக், 
ய மூன்றனுருபும், சாரண தூன்என்னும் ௮ப்பொருளதாகிய ஐர்.சனருபும் வி் 
சவி அடிக்கயென்றாரொன்லும் வினைகொண்டன. கடியென்னும் இடிகுறியா 
இய உரிச்சொல்லைக கடுமையதென்னும் பொருளதாயெ சாரணப்பெயராகச் 
சொண்டமையால் இதுபிரிரிலை ஈவிறசியணி.சட்மை பகுதி, இ ஒன்றன்பட?ச் 

கை விகுஇ), விகுஇப்புனார்ச்சியில மை யிறும், விகுதி யுயிராதல் பற்றி உசரமு 

க்கெட்டது சந்தி, கடமை இங்குசதன்பததின் மேலது, இவ்வாறு கொடுமை 

(வளைவ)என்னும்பண்பம யாசசசொமட,கருமைஎன் ஒம்பண படியாகச்சரிஎன்னு 
ம் பெயர்கள்வருசல்காண்க, மேல்பணபாருபெயா ,மூறை இதுவும் ௮2, (௫௬) 

ஊக்கிக, நாங் கொணட விரதஙக ஞள்ளஞுடையத 

தாக்கருக துன்பற்க டாநதலை வஈதக்கால 
நீம்டு நிராக முரவோரே ஈலலொழுக்கம 
காக்கு௩ திருவத தவா. 

(இ-ள்.) ஊக் - முயன்ற, தாம்சொண்ட - தாம்பூண்ட, விரதங்கள் - த 

வங்கள், உள்உடைய - தம்மில்கலங்கும்படி, தாக்கு அரு தள்பங்கள் - நீக்கு 

தறசருமையாமெ அுன்பஙகள், தலைவந்தககால் - தம்மிடத்துவர்தால், நீக்இ - 

(அத்துன்பங்களை) நீஙகச்செய்து, நிநூ௨ம் - (விரதங்களை) நிலைக்கச்செய்யும் 

'உரவோோ-பேசதிவுடையோரே, கல் ஓழுக்கம்-ஈல்லொழுச்சங்களை, காச்கும்- 

விடாமற்செய்யும், திருவததவர் (சண்டோரல் விரும்பப்படும்) ௮டியதவரு 

டையார். எ-று. 
ஊக்சல் ஊச்சங்கொள்ளல், ௮துதன்காரியமாகய முயலலின்மேல் நின்ற 

௮. பின்னுள்ளதாம் ௮சை, தாக்குதலாக காரணம் நீச்குதலாகியசாரியத்தி 
ன்மேலது, தாக்குதல் பொருதல், ௮து முதனிலைத் தொழிறபெயர், spre 
செரல் விசையளபெடையாசலால் பதப்பிரிவிலும் ௮தனை நிர்காதுகொள்ச, 

நில்என்னுக்சன் வினைப்பகுதி, பிழவினைப்படுதீதம் தவ்விகுதிப் புணர்ச்சி 

யில் தகரத்திரிபும் லகரக்கேடுமாகிய சச்.தி பெற்றகிறு பருதி, உம் பெயரெச்ச 

விகுதி, பகுதி உகரம் ஊகாரமான தும் ளபெழுந்த தும்ரீட்டல்விகரர ம்,விகுதி 
உசசச்சேடு நுதற்குறை, ஏ பிரிநிலை, இருவத்தவர்என்பதில் ௮சாரியை,(௫௭) 

தம்மை, யிகழ்ர் சமை தசாம்பொறுப்ப தன்றிமல் 

தெமமைழிதழ்ச்ச விளைப்பயத்தால்- உம்மை



7௩47 நாலடியார் 

எரிவாய் கிரயத்து வீழ்வாகொ லென்று 

பரிவதூஉஞ் சானறோர் கடன். 

(இ-ள்.) தம்மை இகழ்ச் சமை - (பிறர்) தம்மை ௮வமதித்சதை,சாம்பொ 
அ்ட்பதுஉம் ௮அன்றி- சாம்பொறுதச்தும் கொள்ள சலுமல்லாமல், மற்று எம்மை 

- இசழ்தற்குச் சாரணமில்லாதஎம்மை, இகழ்ஈத - இகழர்தசஞலாகிய, வினை 
ப்பயத்தால் - 8ீவினையாயெபயனால், உம்மை-மறுமையில், எரிவாய் - இநிரம் 

பிய, நிரயத்து - நரகத்தில், வீழ்வர்என்று - வீழ்வாரெனறு, பரிவும் - (௮ 

ais) இரச்சங்கொள்ளுதலும், சான்றோர்கடன் - தவவொழுக்கம் நிறை 

நீதவரது கடமையாம், எ-று 

பொறுத்தலும், பரியகம் உ டனெனவே பொ.றச்சாமல் வெருளிசகொள் 

எல் சடனன்றென்பகாயிறறு, இங்குஇசம்தல்  ஐற்றுவாராற்ற விகழாமை”? 

என்பதிற்போல ௮வமஇச்சலையுளார்* 13, பொறுப்பசென்பசனிீற்றில் எ 

Gre சழீஇுயஎச்சவம்மைசொருச்தல் நிரயத் த வீழ்தல் இணெணமாசலால் 

கொல்௮சைகிலைப் பொருளது, இகழர்தசாரணாச்சிலுண்டாம் பயன் தீஷீனை 

யேயாதலால் வினைப்பயனென்பகு ஒருபெயசொட்டுப பணபுததொசை நிலை 

த்தொடரொன்க, அளபெடை இன்னிலசக்கண் வநதத. மறறுப் பிரிசென் 

லும் பொருளது, (௫௮) 

மெய்வாய்சண் மகர செவியெனப 2பர்பெற்ற 

ஐவாய வேட்கை யவாவினை4--சைவாப் 

கலங்காமற் காத் தய்கரு மாற லுடையான் 
விலங்காது வீடு பெறும், 

(இ-ள்.) மெப்வாய்கண் மூச்குச்செவிஎன - உடம்புவாய்கண்மூக்குச்செ 

விகளென்று, பேர்பெற்ற - பெயர்கமாப்பெறறுள்ள, ஜவாய - ஐம்பொறிகளை 

வ.நியாகவடைய, வேட்கையினை - விருப்பங்களையும், அவாவினை -(அவற்றி 

ற்குரிய பொருள்களைப் பெறவேண்டுமென்னும்) ஆசைஎயயும, காத்து - (தன் 

னிடத்துண்டாகாமல்) காதத, கைவாய் - தவவொழுக்கத்தில், கலஙகாமல் - 

சலஙகுதவில்லாமல், உய்ககும் - தன்னைச்செலு$தவல்ல, அற்றல்உடையான் 

மனவலியுடையான், விலங்காது - தவற தஇண்டாசாமல், வீட்பெறும் - வீட் 

டுலசத்தை ௮டைவான், எ-று 

ஊறு, சுவை, ஓளி, நர்ற்றம், ஒசையென்னும் ஐம்புலன்களின் மேலும் 

செல்லும் விருப்பத் துக்கு வழியாயிருத்தலால ஐம்பொறிகளை ஐவாயென்முூர் 

வாய இடமடியாசப்பிறந்த குறிப்புப்பெயரெச்சம்,குறிப்புமுறறுப் பெயசெச்ச 

மாய் வேட்கையென்லும் பெயர் கெரண்டதசெனினும் பொருந்தும், விகுதி ௮ 

மலவின்படர்ச்கையசென்ச, ஐயருபை வேட்கையென்பதஜனேடுங் nie 

வெட்சையவா வேணவா என்வும் ௨ருதறுண்டு, (Ge)



௭ - ஆம அ.திகாரம - சினமின்மை. Gp 

துன்பமே மீதூரச கணட துறவுள்ளார் 

இன்ப2ம காமு.றுவ சேோழையாா--இன்பம் 

இசைதொறு மற்றத னின்னாமை கோக்கிப 

பசைகல பரியாதா மேல், 

(இ-௭.) ஏழையார் - அ.றிவில்லார், தன்பமே - தன்பமொன்றெ, மீதா 
- மிருதியாகவர, கண்டும் - உணர்நதும், துறவு - தறவுநிலையை, உள்ளார் 

அடையமனையரமல, இன்பமே - (லெவாழ்ககையில் சிரிசாசவரும்) இன்பத் 

கையே, காமுறுவா - விரும்பாகிறபார். மேல - மெலாடியவறிவுடையார், இ 

ன்பம் - இன்பமான வ, இசசைதொறும்- (சம்மிடத்து) வருந் சாறும், ௮தன்- 

அல்வின்பகு நசம சரரணமாாய, புற்டமை- இன்பத்தை, நோக -£ர் 

தூக்கி, பசைதல் - (இவ்வின்படிதை) விரு! புரலை, பரிபா.த - கொள்ளார், 

இன்பு ரகர. கரபணமாகிய நுன்பமென்றஅ ஐம்புலநுகர்ச்சிப்பொரு 

ள்களை உழ சேிதலால வருகுன்பசமை, துன்ப னளவுககு அதனாற் 

பெறும் இப்பம் ஈரறளவினசகென உணரமாட்டாமை.பால் ௮வரை ஏழையா 

சொனயும், உணர வல்லாருக்கு ௮வ்வின்பச)ை விரும்பலும்ஒருபாரமாசததோ 

ன்றலால் பசைதல பரி.பாசெனஃம் கூ௱னர், பரிததல சுமததல். ஏ இரணடும் 

பிரிநிலை, மேல் பணபாகுபெயர், (ar) 

எ-ம் yy Haatip - Fosrblesronty. 

அஃதாவது கோபஞ்செய்தர்ருக காரணமாக குற்றமொருவனிடகச் து 
ண்டானகாலத். ௩ கோபம்செய்யா மையை உணர்த்துவது, காமவெகுளி ம 

யக்கமாயெ மூன்றில்னம் ருண் மசலியவற்றைச செடுசதலால் அதுதுறவி 

னர்ச்சாகாரென ௮தனதஇன்மை அறவின பினவைககப்பட்ட த. ஆயினும் இ 

து யாவர்/ர.ம் பொதுவெனசகொளரக, 

மதிர்திறப் பாரு மிறக்” மயா 

மிதிரதிறப பாரு மிறற்ந-மிதிர்ெறி 

ரயுக தலைமெ லிருத்தலா லஃதழிவா 
காயுங் கதமின்மை ஈன்று, 

(இ-ள்.) மத்து - (சம்மை) நன்குமதித்து, இரப்பாரும் - நடப்பவரும், 

இறக்க - நடச்சககடவர், மதியாது - ஈன்ருமதியாமல், மிதிற்து - இறிவுபடுத் 

தி, இறப்பாரும - நடப்பவரும், இறக்க - FERS OM, சயும் - (ஈாலறிவுயி 

ரினசாகயெ) ஈயும், தலைமேல்இருத்தலால் - தம்முையதலையின்மேல் ஏதியிரு 

தீதலால், ௮3 ௮ர௱ிவாா - ௮வ்வீயினறியாமையை அறியும் இயல்பினர், er 
யும் - (தம்மை அவமதிச்தொலா) கோபிசடன்ற, கதம் இன்மை - கொபமில 
ராதல், ஈன்று - ஈன்மையைத்தருவதாம்.எ-று 

மதியாது ஈறு தொருச்சப்பட்டது. முன்றுள்ளமிதித்தல் இழிவுபடுச்சது 

க்காமிற்று, இருத்சலாலென்னும் ஏதுப்பொருஉ்டாகம் மூன்றஒருபு இன்



Let சாலடியார். 

மைஎன்னங் குரிப்புதசொழிற பெயாகொண்டது. அுறக்தார்சகு ஈட்பும்ப 

ஷையும கூடாமையின ம.திசடிறபபாரும், மீதிச.திறப்பாரு மிறக்கவெனறும், 

மிதிசதிறபபதரகுக காரணம அறி௨நூலசேட்ருஞ் செவியறிவில்லாமையாத 
லால ௮வரொருபொருளலல ரெனபாரா£ ஈயுமென றும், கசம தானகரரணமாசக 
நினறு மிதிததறபாமேற சாம் விவிசதுசசெயத தவததை இழப்பிததலா 

ல் ௮ஷ்திலலாமை ஈன்றெனறுங கூறினா, (ara) 

தணடாச சிறப்பிறறம மினனுயிரை ந தாங்காது 

கணடுமி யெலலாஈக தறபபவோ--மணடி. 

அ௮உபெயரா தாறு விளிவு; போழதின 

முடி.கறகு முளள ச தவா, 

(இ-௭ ) மணடு - (தவவொழுகக சடல) மிகுகியு6ுசோக்து, அறற - மிகு 

தியும, இளிவகசபோமதின் - (அததவவொமுககததுகு) குறைவு கேரிடட 

போது, டிபெயரா, அச்நிலையில தளராமலநின ற, முழி £றகும - இறககவ 

லல, உளளசதவா - லாககமுடைய மூனிவா, சமன உயிரை - தம்இனிமை 

யாகிய உயிஸா, சணடாத- கெரதலவிலலாக, சறபபின் - சிறரச தவவொழுக் 

கததில், தாகசாது - கொண்டி ராமல, களாடஉழிஎலலாம - கணடவிடஙகளி 
லெலலாம், தறபப ஓ- செலலவி$வரோவிடார், எ-று 

கண்டவிடஙகளெனறத சாயவெகுளிமபசகஙகளை, வினையாயெ மாசுதீர் 

BH) FHF ௮ஈத7கரணஙகளை யுடையாராசலால கணடுிழிஎலலாந துற 

, வாசாயிஞா. முடி.றெகுமென ர குமுமககவஃல எனபபொருஞூரைததல, இ 
அ தனவினையாவ5லலத பிறவினையாவசனருதகால குறறமென்ச அழியாத 

வீபேறறை* சருவசாகலால ச௨வொழுக்கசசைக சணடாசிறபபெனறரா 

ஒ எதாமறை முடி றகுமெனனுங காரியபபொருடடாகிய பெயரெச்சம் உ 

ளளதசவசைனனும டெயரின முசனிலையாசய உளளமென ங்கார ணபபெய 
ஈகொணட௮, இதனை இருசொலாகசககொண்டு உளளம த௨ரொனப பிரிரசலு 

க கூடும். (௬௨) 

காலா தொருவன்னை வாயகிறகது சொலலுஞசொல் 

ஒவாசே கனனை௪ ஈடுதலால---ஓவாகே 

ஆ.ப்ஈசமைஈத 8களவி யறிவடையா ரெஞ்ஞான்.றும 
கரய௩சமைஈத சொல்லா சறுநது. 

(இ-ள.) ஒருவன - (௮றிவிலலாத) ஒருவன், சன்வா.ப்காவாது -தன்வா 
யைக்சாக கமாட்டாமல, கிறரதுசொலஓம- திரநதுசொலலஇனெற, சொல் - 

சஃஞ்சொல, சன்னை - சொலலியஅவனை, ஒவாதே-விடடொழியாமலே நின் 

௮, சு9ிசலால - வருததுதலால, ஓயாசே- இடைவிடாமலே, ஆயந்து- (௮ிவு 

தர்ல்களை) ஆசாயர்து, அமைக - நிரம்பிய, கேள்வி- மெய்ஞ்ஞானக் கேளவி 
வையடைய அறிவுடையரா - துறவினா, எஸஞுஞான்றம் - எக்காலத்தும்,



GT - in HA sro ~ சினமின்மை. mer 

அச்சு - கோபித்த, காய்ந்து௮அமைந்ச-௮க்கோபிச்தலால் ௮மைக் £ சாபமொ 

ழிகளை, சொல்லார் - சொல்லார்கள். எ-று, 

காவாதென்ற சஞல்சொல் கரிஞ்சொலென்பத பெற்ரூம், துறவினர்தம் 
மை ஓருவன்வைத கடுஞ்சொல் அவனையேசார்ந்து வருத.து,சலால், தாம். சழ 

தவம்குறையும்படிச்சாபமொழிகளைச் கூருர்என்ப.து, சொல்தன்னை அருத்து 

தீலாவது ௮சனாலா£ய வீனைப்பயனடைதல், ஏ இரண்டும் சேற்றம், காச்ச 

மாட்டாத இழிவை முடி.சதற்கு வாய்திரரதெனவேண்டாத கூறினர். ஒருவ 

ன் வைதவைவு அவனையே வருத்துமென்ப தறிந்திருச்சலால் தாம்சினந்து ௪ 

டுஞ்சொல்சொல்லாளொனினும் பொருந்தும், காய்ச் த சரணப்பொருட்டாயே 

இறக்தசாலச்செயவெனெைச்சத்திரிபு,அமைந்த இர் சசாலவினைப்பெயர்.(௬௩) 

நேர்ந்து நிகரல்லார் நீரல்ல சொல்லி.பக்கால் 

வேர்த்து வெகுளார் விழுமியோர--ஓர்ச் ததனை 

உள்ளத்தானுள்ளி யுரைத்துரா யூர்கேட்பத் 

அளளிர் நாண் முட்டுமாங் £ழ. 

(இ-ள் ) சிகர் ௮ல்ஙார் - (சம்மோட) ஓப்பல்லாதவர், நேர்வித்து - சம் 

மை) ஒப்பாக்கக்சொண்டு, நீர்அல்ல - இறரிமையல்லாதசொந்களை, சொல்லி 
யக்கால் - சொல்லினால், விழுமியோர் - றாக துறவு நிலையடையோர், Cag 

ஸண்டுவேர்ச்சார் - கோபங்கொண்டுவேர்க்கார், ௮தனை- அசசடுஞ்சொல்லை, ௨, 

ள்ளத்தான்உள்ளீ- மனச்தாற்கருஇ, ஒர்ர்து - ஆசாய்ர் த, ஊர்கேட்ப - ஊறி 

அள்ளார் கெட்கும்பம , உரைத்து - (பலரோடும்) சொல்லி, உராய் (சவர்முத 
லியவற்றில்) உராய்ந்து, துள்ளி - துடி.க்த, தாண்முட்டும் - தூணினிடத்து 

மட்வொர், €ம் - இழானவர். ஏ-று 

கேர்வித்து என்பதில் விவ்விகுதி சொருச்சப்பட்ட. நீர் இனிமைக்கா 

யிற்று, அல்ல பண்பஜயாகப்பிறக்த குறிப்பு வினைப்பெயர், வேர்த்தல் Cag 

ளவின் காரியமாதலால் வேர்த்துவெருளார் என்பதனைப் பின்முன்னாகநிழச் 

தி லிரஇபிரித் தக்கூட்ட்க, ஓர்ந்செனபது தொடைகோகூ ஒர்த்தெனவ௨லி 

த்தலாயிற்று. விழுமியோர் பலகடுஞ்சொற்களுக்கும் வெருளாமைதோன்ற நீ 

ரல்லவென்றும், கீழாயினோர் சர்ஞ்சொலொன்றுச்கும் வெருளாதிரா ரென்ப 

துதோன்ற அதனையென்றுக் கூறினர், உராப் இறக்கசாலவினையெச்சம், உரா 

பகுதி, உகரத்தின் இரிபாகய ப் விகுதி, உராவுதல் உராய்தல், ஊர் இடவாகு 

பெயர், ம் பண்பாகுபெயர், (௬௪) 

இளையா னடச்க மடக்கங் கிளைபொருள் 

இல்லான் சொடையே கொடைப்பயன்-- எல்லாம் 

ஒறுக்கு மதுகை யுரனுடை யாளன் 

பொறுக்கும் பொமையெே பொழை



நீட] தாலடி.யார். 

(இ-ள்.) இளையான் - இளமைப்பருவ முடையான், அட்ச்சம் ஏ ~« 

அடங் €யொழுகுதலே, அ௮டகீகம - ௮டச்சமாம், களை - ளைபபதற்குக்கா 

சணமாதிய, பொருள் இல்லான்-மிக்கபொருளில்லா தவன்,சொடையே - சொ 

டிச்சலே, கொடைப்பயன் - கொடையாகயெபயனாம், எல்லாம் - யாவரைய 

ஓ.றுச்ரும் - வெல்லவல்ல, மதுகை - வலியையும், உரன் - ௮வ்வலியை (௧॥ 
ம் இடகறிக்து சாட்டவல்ல) அறிவையும், உடைய-உடையானாகிய, ஆளக 

ஆர 5ந்ரெறிலுடையான், பொறுக்ரும் - (பிறா்குற்றச்தை) பொறுத்துக் 

ள்ஞூன்ற, பொறையே - பொ.றுமையே, பொறை - பொறுமையாம், எ 

முூசுமையோனடச்கம், பொருளுடையான்் கொடை, மதுகைபுரங்க; 

ல்லான்பொமையிவற்றினின்றும் பிரிசகலால் ஏ பிரிநிலை கொடையெஎன் 6 

ம்ஏசாரததை அடக்கமென்பதஜனோடிங்கூட்டு, பொருரமைககுப் பயம 

கொடையேயாசலின் கொடையெனவாளாகூரது கொடைப்பயனென்றா 

பொருள் ஒருவன்பெருகுதற்கு£ காரணமாதகலால் இளையென்னும் ௮டைசெ 

டுச்சோதப்பட்டது, அடம்சம் அடங்குசலென்லும் பொருட்டாய் ச்சன்விலை 

தீ தொழிற்பெயராவதல்லது பிறவினை ச்தொழிறபெயராசாமையாலும், ௮! 

விகுதி தன்விளைப்பகுதியோடன்றிப் பிறவினைப்பகு இயோம புணர் சலின்। 

யாலும் அடக்கமென்பதற்கு அடகஈ்குகலெனப்பொருள் சொர்ளூதல்குற்ற 

ன்்க. சொடை, பொறை ஐவிதடச் தொழிற்பெயர், எல்லாமென்னுந் இணை! 

பொதுப்பெயர் ஒறுக்குமென் றதனால் உயர்திணைச்காயிந்று, (௯௫ 

sada ds தன்ன கயவர்வா பின்னாசசொல் 

எல்லாருங் காணப் பொறு 7துய்ப்பர்--ஓல்லை 

இடுநீறறாம் பையவிர்க நாசம்போறி றம 

குடிமையான் வாஇிககப் பட்டு, 

இடு? ஈர ல்-(மக் இரிச். நு) வீசிய*ர் நிரல், ஒல்லை - அவ்வீசியசாலத் இம் 

பை அவிந்த - (அடூங்காலத்துவிரித்த) படம் மடங்கிய, சாகம்போல் - நாகு 

தைப்போல, தம்தம் - தம்சம்முடைய, குடிமையான் - உயர்ராடி.ப்பிறப்பின் 

ன்மையால், வாச்சப்பட்டு - வருத்தப்பட்டு, எறிந்தது சல்௮ணன்ன - எறிர்த 

தீரகெ கல்லை ஒத்த, சயவர்வாய் - $மூமாகள் வாயிணின்றும் வரும், இன்னா 

ச்சொல் - தன்பந்தருஞ்சொற்களை, எல்லாரும் - பகைவர்ஈட்பினர்களாகயெ 
யாவரும், காண - பார்ச்சையில், பொறுத்த -பொறுச்துககொண்டு, உய்ப்ப 

(மனதசைன்னெறியில்), செலுத்துவர் எ-று 

காணஎன்னும் வினையெச்சம் சாரணகாரியப்பொருளதன்் றி நிகழ்கால 

தீதில்வ$தத, பெருமைக்குண.மில்லானாக் கயவரென்றது௨ழக்கு, இன்முதமை 

யைச்சருஞ்சொல்லை இன்னாச்சொலென்ற த ஒர்மரபுவ வளமை தி, ஒல்லை கா 
ல்விராவு, தணியராயீருக்த காலத்தினும் பலர்கூடியகாலக்கில் சனங்சொளளு 

தீல்யா௨ர்க்குமியல்பாக, இவர் சினங்கொள்ளாத சிறப்புத்தோன்றஎல்லாருங் 

காணப்பொறுத்தென்றார், (௬௬)



௭-ஆம் அதிகாரம் - சினமின்மை,. Ti. Fp 

மாறருராய் நின்றுகம் மாறேற்பார்க் கேலாமை 

Bowen யென்னா ரறிவுடையார்-.-ஆற்றாமை 

சேர்த்தின்னா மற்றவர் செய்தச்காற் முமவரைப் 
போர்திதினனா செய்யாமை ஈன்று. 

(இ-ள்) மாற்றார் ஆய்நின்று - பகைவராய்நின்று, தம்மா.று - SSIES 

யை, ஏறபார்க்கு- ஏற்கச் தக்சவலியில்லார்ச்கு, ஏலாமை- (௮வார துபகைமை) 

ஏற்றுகில்லாமையை, ஆற்றாமை - வவியில்லாமை, என்ஞார் - என்றுசொல்லா 

ர், அறிவுடையார் - பேரறிவுடையோர், (ஆதலால்) அவர் - அவ்வலியில்லார், 

நேர்விக்து- (தம்மை) சமனாக்கச்சொண்டு, இன்னா - தன்பர்சருவனவறறை, 

செய்தக்கால் - செய்வாசாயின், ஆறமுமை - (ஈம்மி லெழுங்கோபச்சியை) ௪ 

ணி காமல், தாம் - (வலியோரா£ய) தாம், பேர்த்து - மிட்டு, அவரை - ௮வ 

லா, இன்னுசெய்யாமை - துன்பந்தருவன செய்யாமை, ஈன்று - ஈன்மைத 

ருவதாம், எ-று, 

ஆற்ருமை இரண்டனள் முன்னது எதிர்மறைத்தொமிற்பெயர்; பின்ன 
அ எதாமறைவினையெச்சம். மாறுஏறபார்என்றது”மறுச்கவலியி௨லாமையால் 

மாறுஏற்பாரயினஞாரென விளக்குதலால் ஏறபாரை வலியிலலாசென்றாம், இன் 

ஞவைச் கருஞ் செயல்களை இன்ருதஎன்றது சாரியவாருபெயர். இன்கா மை இ 

னிமையல்லாமை, 'அசாவதுதுன்பம், இங்குமைபீ றகெட்டு இன்னாஎனகின்ற 

த. குவ்விகுஇஏற்று ஈன்குஎன்பதுபோல இன்னாஙகுஎனவும்வரும், வினைமு 

தனிலையோடன்றி மற்றதமழுதனிகஷையோ0எ.இர்மறையாகாரம் புண ராதென்னும் 

இல?கணமுணரசாரார் இணன்னாஎன்பதில் ஆ எதாமறையென்பர், பேர். சவி 

னைமாற்றுப்பொருளகாகய இடைச்சொல், அவரைஎன்னும் இரண்டாவதை 

, எூதாவராகத்திரிக்சென் இன்னாசெய்யாமையில் இன்னாவைச்செய்யாமை, என 

இரண்டாவதை விரிச்ச, (௬௭) 

நெடுங்கால மோடி னு நீசர் வெருளி 

கெடுங்கால மினமிப் பரக்கும--அடுங்காலை 

நீகொண்ட வெபு.மபோற் ரூுனே தணியுமே 

€ோகொண்ட சான்றோர் சினம், 

(இ-ள்) ரீசர்வெருளி - €ழ்மசக்சுஞுடையகோபம், நெசொலம்ஓடி.னும் -ப 

லகாள்சென்றாஓம், கெடுங்காலம் - இல்லாத தரிதஙகாலம், இன்றி - இல்லா 

மல், பரக்கும் - பெருகும், சீர்கொண்ட - சிறக்க சவவொழுச்கச்தைக்கொண் 
ட, சான்மோர்சினம் - (ஞான .நூற்கேள்வியால்) நிறைரந்சவச தசோபம், ௮டுங் 

சரலை-காய்ச்சங்கால,க் இல், நீர்கொண்ட - நீர்பெற்ற, வெப்பம்போல - வெப்ப 

த்தைப்போல - தானேதணி௰ம் - சானேஆறிப்போம், எ- று, 

ப்ரச்கும் செய்யுமென்முற்று; பர பகு), ச் சந்தி, கு சாரியை, உம்௭.இர்



& ip, தாலடியார். 

காலவிகுி, உகாக்கேடு சக்தி, சான்ரொர்சின த்துக்கு அடுங்காலை$ீர்சொண்ட 

வெப்பத்ையுவமைகூறினமையால், ௮தபிறர் தன்பர்தருவன செய்யுர் துளை 

யுநிகமுமென்பதம், தானே தணியு மென் தினால் பிறர்வேண்டு கோளும், போ 

தீதும் இன்னா செய்தலுமின்றிககெடுமென்பதுமாயிறறு, ஏ பிரிநிலை, (௬௮. 

உபகாரஞ் செயசசனை யோராசே தங்கண் 

அபகார மாற்றச செயினும--உபகாரம 

தாஞ்செயவ தல்லாற றவற்றினாம் நிங்கூக்கல் 

வான்றோய் குடி.ப்பிறகதராக கில 

(Q-or) உபசாரஞ் செய்ததனை - (சாம்) உபசாரஞ்செய் சதை, ஓராது. 

உணராமல், தஙகண் - தம்மீடதத, ௮பசாரம் - ௮அபகாரசதை, ஆற்ற - மிகவு 

ம், செயினும் - (ஒருவர்) செய்தாராயினும், உபசாரம் - உபகாரததையே, தாம் 
செய்வ தல்லால் - சாமசெய்வசல்லாமல, தவறறினால் - (௮அவாசெய்த) gu 

சாரத்தால், தங்கு - (பிரதி) ௮பகாரதை, ஊககல - செய்யமுயலல, வான்தோ 

ய் - விண்ணுலசத்தைஅளாவிய, குழ.ப பிறக்தார்கரு - உயர்குடி.யிலபிறர் தவர் 

க்கு, இல்- உண்டாகாது, எ-று, 

ஓராசென்றதனால்உபகாரம்சாரணமின்றிச்செய்தசென்ப.து பெற்றாம்.த 

வறு முதணிலைத்தொ.நிறபெயர்,௮து ௮பகாரசதின்மேலு.வான்இடவாகு 

பெயர் வான்றோய்குடியெனபது *வானுயாதோறறம” எனறாறபொன்ற இல 

க்சணை, (௬௯/ 

கூர்ம .தராய் கெளவிக் சகொளக்கண்டு தம்வாயால் 

போசக்துநாய கெளவினா ரீஙகில்லை--நீாததன்றிக 

$மமக்கள €மாய சொல்லியககாற சொலபவோ 
மேன்மகக டமவாயான மீட்டு, 

(இ-ள்) காய் -காயானது, கூர்ச் த - (சினம்) மிகுர்த, கெளவிச்சொள் 
கெளவிக் சொள்ள, சகணடும் - கண்டிருக் தும், தம்வாயால் - (சடியுண்ட) 

தம்முடையவாயினால், பேர்ததுககெளவிஞர் - அதறகுமாமுசச் கடி.சதவர், 

ஈக்குஇல்லை - இவ்வுலகத் இில்இஃர், (அதுபோல) €ழ்மச்கள் - $ழானவர், நீ 

ர்த்துஅன்றி - இனிமையுடையசொல்லை அல்லாமல், £ழஆய - இழி பொரு 
ளைத்தருஞ்சொழ் களை, சொல்லியககால் - சொல்லினால், மேன்மககள்-மேலா 
ஜோர், மீட்டு-பிரதியாக, செல்பவோ-(ழோய சொல்லை) சொல்லார், எ-று, 

உவமை ௮ஃத ௮வர்கதயல் பென்பதைவிளக்கிெய௮. இது இல்பொருளு 

வமை, பொருளின.திழிவைச்சொல்லின்மேலேற்றிக $ழாயவென்ரூர்; இதஇ 

றந்தகாலவினைப்பெயர், ஓ எதிர்மறை, தம்வாயாலெனவேண்டாது கூறியவ 
தீஞல்,இன்சொத்களொபெயின்ற வாயென்பது முடிர்து, சீர்.ச்தெனதருமை 

யாத்கூதினர்,இன்சொலொன்றுங் கதியறியாரென்பசை யுணர்த்தற்கு (ஏ)



௮ - ஆம் அதிகாரம் - பொறை மை, 

௮- ஆம் ௮திகாரம்-பொறையுடைமை. 

அஃதாவது ஒருவன்சாரண த்தினாலாயினும், ௮றிவின்மையாலாயில ம் 

ம்மிடத் தச்குற்றஞ் செய்வாராயின் சாமும் ௮அவனிடத்.த௫் கும்மஞ்செய்யக்க 
ருதாமல் பொறுமையுடையராதல், முன்டினமின்மையைக கூறிச்குறைை ர 

மையால் ௮தனையேபொறை.புடைமையெனச்கூ நினமையின் இத அதன்பின் 
வைக்கப்பட்ட த, 

கோதை யருவிக் குளிவரை ஈன்னாட 

பேதையோ டியாது மூரையறக--பேகை 

உரைபபிற சிதைதுரைரரூ மொலலும வகையான் 

வழுசகிக் கழீகலே ஈன்று, 

(இ-ள்) கோதை - மாலைபோலவிழுன்ற, அருவி - ௮ருவியினையுடைய, 

குளி£வரை - குளீரச்சியாரியமலையைச்சார்க்த, நல்கா. - நலலகாட்டரசனே, 

பேதையோடு - ௮றிலீல்லானிடதது, யாதும் - ஈன்மையைத்தருஞ்சொலலையு 

ம், உனாயறக - சொல்லா இிரு£கச்சகடவா.ப, உரைப்பின் - சொல்லுவாயாயின், 

பேதை - அவ்வறிவிலான், சிதைந்து - கோபிழ்து, உனாககும் - (கடுஞ்சொ 

ல) சொல்லுவான், (ஆ. சலால்) ஒஃ.ஓம்வகை.பான் - கூடும்வகையினால், வழுக் 

இ. (௮வனினின்றம) தப்பி, கழிதலே- நீங்வெிடு£சலே, ன்று - நன்மையை 
தத்ருவ காகும், வ. 

ஈன்னாடஎன்றது 6௨ முன்னிலை, இச்செய்யுள்கள் செய்தவர்கள் முனி 

வர்களாதலாற் பெண்பாலா£பெயனாயும் வாயாற்கூற அஞ்சிப் பெரும்பாலு 

ம் ஆேமுனனிலையாறகூறினர். பேதை பணபாகுபெயர் ஏ தேற்றம், மூன் 

தருபு ஏழாவசனிடப்பொருளது, உருபு மயசசமன்று, (௭4) 

கேரலலார் நீரலல சொலலிபககான மறறறு 

BING RATS ஐகுதிமற--மோரும 

புகழமையாக் கொள்ளாது பொங்குநீர் ஞாலம் 

சமழமையாச் கொண்டு விம, 

(இ-ள்) நேர்௮ல்லார் - (தமக்கு) சமனல்லாதீவர், நீர்௮ல்ல - இனிமை 

யல்லாசசொற்களை, சொல்வியர்சால் - சொல்லினால், (சவவொழுச்சமுடையா 

ர்) தரித்து- பொறத்த, இரு்சல் - (தம்மனத்தை ஒழுச்சத்தில்) DESHS 
ல், தீகுதி - உரியதாகும், மற்றது - பொறுத்திராஷமயை, போங்குநீர் - சடலா 
ற்குழப்பட்ட, ஞாலம் - பூமிமிலுள்ளஉயர்ச்சோர், புசழ்மைதச - புசழின்சன் 

மையாச, சொள்ளா௫- கருதார், சமழ்மைதக - இழிவின்தன்மையாச, சொண் 
நிவீடும்- கரு சாமலிரார். எ-று, 

தவத்தின் வளர்ச்சிக்குப் பொறை இன்றி யமையா தாதலால் அஃ௨ர்ச்கு 

(த த்குதியாயித்று, சரிதசென்பதுதாரிச்சென சீட்டல்பெற்றத. உரக்க



#2. நாலடியார். 

ண்ணாகச உடையது உணர்வு மிகுதியுடையசரா யாதலால் ஞாலம் ஆகுபெய 
சா யவராயுணர்த்திற்று, ௮௧ சொல்லால் ௮ஃமிணையாகலான் கொள்ளாதெ 

ன ௮. த்திணைவினைகொண்டத. பொங்குறீர ஞாலமென்லும் இயம்பெயர்ப் 
பொருளை வர்செடி.ச்சவர்தது. ௮வ்விசேடணம்வினைத்தொசைப் புறத் துப்பி 

றந்தீ ௮ன்மொழிச்தொகைக் காணப்பெயர்' கொண்டுவிடும் என்பதில் விடு 

விகுதி. தணிவப்பொருண்மைவிருதி, இருத்தல் பிறவினைத்தொழிற்பெயர், ப 

குதி இருச்து. மற்று, ஒரும் ௮சை, (௭௨) 
சாலா சொல்லுங் கடுஞ்சொ லுவதுரைக்கும் 

ஏதிலா ரின்சொலிற் நீகாமோ--போழெலாம் 
மாதர்வண் டாகரு மலிசடம றணசோபப 

ஆவ திவார்ப் பெறின், 

(இ-ள்) போது எல்லாம் - போரும்புகளிலெல்லாம், மாதர் வண்டு - ௮ 

ழசாகெவண்டுகள், ஆர்ச்கும் - ஒலிக்கின்ற, மலிஎடல் - (வளம்] barge. 

வின த, சண்சேர்ப்ப - குளிர்ச்சியாக தறைவனே, அவது - (ஒருவன்) தான் 

பெருகுதற்ருக்காரணமாகசிய நன்மையை, அறிவார் - அரிச துசொல்லவல்லா 

ரா, பெறின் - பெற்றிருப்பானாயின், காதலார் - (சன்ண்டத்து) உள்ளன்பு 

டையார், சொல்லும் - சொல்லுகின்ற, க௫சொலம் - (செவிக்கு) இனிமையல் 
லாதசொல், உவந்து - மேலன்புகாட்டி, உரை ரும் - சொல்லுஇன்ற,எ திலார்- 

உள்என்பிலாரத, இன்சொலின் - (செவிச்கு) இனிமையாயுள்ளசொல்லினு 

ம், தமோ - நிமையைத்தருவசாகுமோ arg, ஏறு, 

முன்காசலாசொன்றமையால் ஏதிலார் ௮ஃஇில்லாருமக்காயிற்று, ஏ.இலார் 

பண்படியாகப்பிறந்தபெயர்; ஏதில் புதி, ஏத விஞப்பெயர் ; வடமொழியாயி 

ன் உகரங்கெடாது நிற்றல்வேண்மொகலால் ௮து அன்று, பகை உறஒயா 
துமில்லாரென்பது, ஐந் தனுருபு எல்லைப்பொருளஅ, ஓ எதாமறை ஆவது ஓ 

ன்றன்படர்சசை எதஇிர்காலவினைப்பெயர். அறிவாரென்ப துயர் தணைப்பெய 

சாதலாலும், இரண்டாம் வேறறுமைத்தொசையாதலாலும், ௮றிவார்ப் பெறி 
னென இயல்பின் விகாரமாயிற்று, (௭௩) 

௮.றிவ தறிர்தடங்கி யஞ்சுவ தஞ்டி 
உறுவ துலகுவப்பச் செ.ப்து--பெறுவதனால் 
இன்புற்று வாழு (சியல்பினா ரெஞ்ஞானறும 

MTOM Al pF a ரிது, 

(இ-ள்) அறிவது - அறிசற்குரிய நூல்களை, அ.றிர்து- (விபரீதஜயமில்லா 
மல்) ௮திர்து, ௮௨௩௫ - (௮அவைகூறியவழியில்) ௮டங்கெடக் ௪, அஞ்சவது- 
அஞ்சவேண்டியதிச்செயல்களை, ௮ஞ்சி - (செய்வதற்மு) அஞ்சி, உறுவது- (௪ 

ம்மை] நீங்காசனவாடியஅறங்களை, உலகு உவப்பச்செய்.து - உயர்ந்தோர் (௪ 

டுண்( மகிழும்படி.ச்செய்து, பெறுவதஞல்- பெற்தபொருள்களால், இன்பு ௨



௮ - ஆம் அதிகா சாட், படைமை. ௬௩ 

த்று - மடழ்து, வாழும் - வாழ்ற, இயல்பிஞர் - இயல்புடையார்,எஞ்ஞா 
ன்றும் - வரியயாயெ சாலநத்தும், துன்பு உறறுவாழ்தல் - துன்பச்தையடை 

ந்து உயிர்வாழ்தல், ௮ரிது - இல்லை, எ-று, 

அதிவது, அஞ்சுவ௫௪, உறுவது, பெறுவ என்னும் செயப்பாட்டுவினை 

யாலணையும்பெயர்கள் சாதியொருமை, இஉறரினிடையே பூவிகுதிடுதாகுதி 
கில்பெற்றது, அ.யிசற்ஞுரியநால்கள் ஆறம், பொருள, இன்பம் Qa Lowe. cat 

ர்ச்துவன, (௭௮) 

வேத்றுமை யின்மிக் கலந் இருவர் HLL Sere 
கேற்ரு வொருக்க மொருவன்க ஸஹுண்டாயின் 

ஆற்றுக் துணையும் பொறுக்க பொழுனாயின் 

Moy es நூர வீடல், 

(இ-ள்) இருவர்- இரண்டுபேர், வேற்றுமைஇன் றி - (மான்ரீஎன் இன்ற) 

வேறுபாடுஇல்லாமல், கலந்துஈட்டச்சால்- (மனம்) சலர் த சிரேஇத்தால், ஒரு 

வன்கண் - (இருவருள்) ஒருவனிடச்து, தேற்றாசஒழுச்சம் - (மற்றவர்க்கு) ௮] 
OM Esse LTS தீய ஒழுாசம், உண்டுஅயின் - உள தானால், ஆற்றும்துனோயு 

ரறவன்)பொறுச்தச்கொள்ளுமளவும், பொறுச்ச பொறத் தர்சொள்ளக் 
ன், பொரான்ஆயில்-பொறுத துக்கொள்ளச்கருச்5லனானால், தார்ரதே- 

வன .த $யஓழுசதகை) பலரறியச்சொல்லாமலே, நூச விடல்-(௮வன 

பை) தூரவிடச்சடவன், எ-று, 

தேற்றா ச்வொழுக்கத்தை இவன் நூாஈ£றுவானாயின் அசனாலுண்டாம் wa 

க்கேடும், அவனைப்பலகாலம் பலவழியால் ஆசாய்ச்.து ஈட்புக்சொண்டிலணெ் 

னும்பழிப்பும் தன்னை ச்சார்சலால் தூரராசே எனப்பிரிநீலை ஏகாரங்கொடுதி 

தாதிஞர், தேற்றத என்னும்வினை தன் வீனை பிறவினை இரண்ூச்கும்பொது 
ஈதலால், அதற்கு ௮றிந்து செய்யா? எனஉம்உரைக்க, பிறவிளையானபோதது 

உ £ரியப்பொருட்டாய்ச் செயப்படுபொருள் சொண்டசெனவும், தன்வினையா 

ய்நின்நபோது காரணப் பொருட்டாப்க் சாரியட்பெயர் சொண்டமெனவு 

ங்கொள்க, (௭௫) 

இன்னா செயினு மினிய வொழிசென்று 

கீன்னையே தானோவி னல்லது---ுன்னிக் 
கலர்கானாச் கைவிடல் கானக நாட 
விலங்கிஃ்கும் விள்ள லரிது, 

(இ-ள்.) கானகமாட - காட்டைச்சார்ச்ச கிலச்தையுடையானே, விலங் 
கற்கும் - மிருகங்களுச்கும், விள்ளல் - (மருவியிருந்து] பிரிதல், ௮றிஐ - இ 
ல்து, (ஆசலால்)இன்ஞ செயினும் - (ஈட்பினர்) தன்பந்சருவனவற்றைச்செய் 
Brod gpa, இனிய - ( காம்முன்்செய்ததிவினைப்பயன் Hain gure aig 

ன்ஆதிலால்) னவ த ரவைடையன் ஒழிசஏன்று - நீங்சென்றுசொள்ளு



௪௪ , தாலடியார். 

தலை) ஒழியச்சடவோமென்று) தன்னையே- (௮ ்திவிளைசெய்த) உன்னையே, 
தான்கோவின் - நீ ரொர் தகொள்ளுசலினின்று, ௮ல்லது-ரீஙகி ௮வணாகொ 
நீது கொள்ளுதலில், தன்னி - சாரர்து, கலந்தாரை - ஈட்டோரை, சைவி9 
நீல் - சைவிடாதை, எ.ஃ.று, 

ஏ மிரிரிலை, சோ முசனிலைத்தொழிழ்பெயர், ஐர்.தலுருப நீங்கற்பொரு 

ளது, அல்லது குறிபபுவினைப்பெயர், தன்னிஎன்னும் இறந்தகாலவினையெ 

ச்சம் கைவிரதலென்னும் ஏவலொருமை எதிர்மறை வினைகொண்டத, ஒரு 

சொல்லின் தன்மையாகிெயகைவீடு பருதி,து சாரியை,௮ல்எ இர்மறைஏவலொ 
ருமை வீகுதி, உகரசமேட சச், இச்சொல்லைக் இணைபாலிடமெல்லாம் செல் 
லாசென உணரமாட்டாசாா வியங்கோள்வினை யென மயங்கெகூறுவர், வில 

ங்கு முகனிஷைச் சொழிலாகுபெயா, செயிஞ. மென் ந வமமை செயயாமையின் 

மிகு இயை வீளக்கி நிற்றலால் எதிர்மறை விலஙகுமென்றது இழிவுறப்பும் 
மை, தன், தரன்முன்னிலையில் படாச்சை வர்; வயவனம௫, (௭௬) 

பெரியார் பெருநட்புக் கோடறுஞ் செய்த 
அரிய பொறுபபவென் றன்றொ--அரியரோ 

ஒல்லெ னருவி யுயாவரசை நன்னாட 

ல்ல செயவராக்குத் தமா, 

(இ-ள்,) ஒல் என் - ஒல்லென ஓலிசகும், HGS - ௮ருவினயயுடைய, 

உயர்வா நல் நாட - உயாவாடுய மலையைச்சாரகத நல்லகாட்டை யுடையா 
னே, நல்ல - (ஈகட்டோர்ககு) இசமாயினவறறை, செய்வார்ககு-செய்பவர்க் 

ர, தமர் - உறவாவோர், அ௮ரியரோ - இலரோ (பலருளர்] பெரியார் - பெ 

ருமைச்குணமுடையாரது, பெருகட்பு - மேன்மையாகியட்பினை, கோடல்- 

(சிரியார்) தேடிக்கசெர்ள்ளுசல், தாம்செய்த - (௮.ரிவின் இிறுமையால்) தாம் 

செய்த, அரிய - பிறரால் (பொறுச்சல்) கூடாத ச£யசெயல்களை, பொறுப்ப 
என்று அன்றோ - பொறுப்பார்களென்று கருதியே ௮ம். எ-று, 

ஆதலால பெரியார் பொறையடையராயிருச்சலவேண்டுமென்பது இசை 

யெச்சம். என்ற இடைச்சொலடியாகப் பிறந்த இறந்தகால வினையெச்சம், 

என் பகுதி,த் இறந்தசால இடைநிலை, உ வினையெச்சவிகுதி, ௮ன்று என்னும் 
பண்படியாகப்பிறந்த ஒன்றன்படர்ச்கைக் குறிப்புவினை முற்றுக்குவினைமூ 

தல் கோடல் ஓஒ எதிர்மறை, இவ்விரண்டு எதிர்மறையுக கூடித் தேற்றப்பொ 

ருள் தர்சன, அரியரோஎன்ப.தும் ௮௮. (௭௭) 

வற்திடற் ரற்றப் பசிப்பினும் பண்பிலார்க் 
கற்ற மறிய வுரையற்க--௮்.௦ம 

மழைக்குக் அணையாாக் குணாப்பவே தம்மைச் 

அறக்குஈ அனரிஷீலா தா,



௮-ஆம் அதிகாரம் - பி ர்மனைடைமை. 

(இ-ன்.) வத்தி - (உண்டஉண(ு] ப, யம அறறமையால், ஆற்றமத்றுப் 
படிப்பிலும் - மிருதியும் பத்தாதும, பணபுதில்லார்ச்கு - (அப்படியை நிச்ச 
வல்ல) இயல்பில்லா தவர்ச்கு, ௮.றறம் - (சமது) இல்லாமையை, அ.றிய - (௮ 
வா) ௮றிரதுகொளளும்படி, உரையறக - வெளிப்படுதசா கொழியககட௨வர், 

தீம்மை- தமமுயிரை, துறக்கும் - விடவல்ல, துணிவு;இல்லாதர- துணிவில்லா 

தவர், ௮, மறம - இல்லாமையை, மறைககும் - இல்லாமற்செய்யவல்ல/,தணை 

யார்க்கு - நட்பினர்சகு, உரைப்ப-சொல்லுவார், எ-று, 

தீம்மைத்தறக்குர் துணிவுள்ளார் ௮வாகரும் உரையாரென்பத குறிப் 
பெச்சம். வறறி சாணப்பொருட்டாயெ இறந் தசாலச்செயவெளெச்சச்திரிபு[ 
இல்லார்பசி காலமுறைகவருது உண்பார் பசியிஐந்துன்பஞ் செய்வதாதலச 

ல மற்றுபபசிப்பினுமென்றும், பொராமல மறைககுர் தணையார்க் குரைத்தல் 

தமககுசகருத்தன்மையின் 'உளாச்சஎன்னுமல் உலாப்பஎன்றுக கூறினர், மற 
வு வினை மாற்றுப்போருளது, ௮றறம தொழிறபெயர்; ௮றுபகு.இ, ௮ம் புடை 

பெயாச்? விகுதி, பருதி முற்றியலுகரமாதலால் றகரமிரட்டல் விரிசதல்விகா 

ரம், உசரககே0 சந்தி: ஏ ஈறறசை, மானககெடாத இரவுங கூடாதென்பது 
கருதீஐ, வறறி என்பசறகு உடல இளசகஎன உனாத்தலுமாம். (௪௮) 

இனபம பயநதாங் கிழிவு தலைவரினும 

இனபத்தின பக்க மிருககைகக--.இன்பம் 

ஓழியாமை கணடாலு மோங்கருவி காட 

ப(தியாகா வாறே தலை, 

(இ-ள்.) ஒங்கு௮ருவிகாட - உயர்ச்த அருவியையுடைய நர்ட்டானே,இ 

ன்பம் - இன்பத்தை, பயாத - தநத, அவரு - ௮அவ்வொழுககத்தில், இழிவு - து 
ன்பம், தலை - நின்னிடத்.த, வரினும் - நேரிடினும், இன்பத்தின்பககம் - இ 

னபசத்தின்பசக இல், இருந்தைகக - விரும்பிநின்றஉனசகு, இன்பம் ஓழியாடை 

(ஒரொழுக்கத்தில், இன்பம் இடைவிடாது வருதலை, கண்டாலும் - ௮ 

நீதாலும், பரி - (அறிவடையோரால்) பழித்தல், சாத ஆறே - உண்டாசாதஓ 

முச்சமே, தலை - தலைமையானது, ஏறு: 

ஆதலால் பழியாகாதஆற்றிலேஒழுகுகஎன்பது இசையெச்சம், இன்பது 
ன்ப௱களிரண்டில் ஒருவர்விழைவத இன்பமொன்றுமே ஆதலின் இன்பத்தி 
ன்பசகமிருச்ைக்ச என்றும், இன்பம்ஓழியா து _வருதலின்௮ருமை கோச்சி ஓ 
ழியாமைகண்டாது மென்றுங்கூறிஞா முன்னித இறச்தது சழீ இய எச்.சவு 

ம்மை, பின்னது எ.இர்மறை யும்மை, இருச்தைஎன்னு முன்னி லையொருமை 

பிறக்தகாலவினைப்பெயர் இருக்தைச்கு எனக்குவ்வுருபேற்று, “கு ஐ ஆனென 
வரு௨மிறுஇி, ௮ ஓ சிவணஞ் செய்டுஞள்ளே" என்ப,ஜ ஐ.த்தாதலின் அச் 
குங்வுருபு அசரத்ழைப்பொருர்.இ இருந்சைச்சஎனரின் நத, இதனைவியுங்கோ. 
ள் வினையாச்உெனா£ொம் பொருக்சும், (rm)



௪௭௬ நாக யூர். 
ர ர 

தான்கெடினுக சக்காமஃம *ண்ணற்க சன்னுடம்பின் 
ஊன்கெடினு முண்ணார்கைத் துண்ணற்க--வான்கவிஈத 

வைய ௪ மெல்லாம பெ.டினு முரையற்க 

டொய்யோ உடைமிடைஈத சொல், 

(&-ள்) தான்கெடினும்- (ஒருவன்) சான்கெயொஞுயினும், தச்சார்சே 
டு - மேலோர்கெடுதலை, எண்ணாற்க - அராயாதொழியக்கடவன், தன் உடம்பி 

ன் - சன்டைலினது, ஊன் கெடினும் - தசசையழூி௨தாயிலும், உண்ணார்கைத் 

௮- அநுபவிக்சச் தசாசவருடையபொருளை, உண்ண ற்ச - ௮ பவியாதிருச் 

சக்சகடவன், வான்சுவிர்த- அகாயச்தால் சவி.பப்பட்ட, வையகம்எல்லாம் - பூ 

மி முழுமையும், பெறினும்- பெறுவாஞயிலும், பொய்யோடு- பொய்யுடன், 

இடைமிடைந்த - இடையில்கலப்புற்ற சொல- சொற்களை, உரையறக-செொ 
ல்லாதொழியச் கடவன், எ-று: 

திச்சார் கெமிதலால் சன்கேடும், உண்ணார்கைச்சண்ணலால் தன்னுட 

ம்பின் ஊன்கேடும் ஓழிதலும், பெ.ய்யோடிடைமிடைந்தசொல் உரைத்தலா 

ல் வையகமெல்லாம்பெறு தல் கூடுதலும் உளவாவனஆயினும் ௮வை செய்யற 

சஎன்பது, உம்மைகள்மூன்றும் உயர்உசரப்பு, உண்ணத்தகாதார் தெய்வம், 

குர, தன்னைத்தேறிஷோர், எளி.பர்ரு ரலாஜேோர், கைத்துஎன்பதில் அ௮த்தச்சா 

ரியை எனக்கொண்டு உண்ணார்கைத் துண்ணற்ச என்பதற்கு உண்ணத்த காத 

வரிடத்துண்ணற்ச என்வுரைச்தஓம் பொருந்தும், கத்துஇடமடியாகப்பிறச் 

நீபெயர், சை பருதி, ம் சர்தி, த ஒன்றன்படர்க்கைவிஞ இ, வையகமெல்லாம் 

(௮0) இருமையிறம் பன்மைவக்தவழுவமைதி. 

௯ - ஆம் ௮.இகாரம் - பிதர்மனைதயவாமை. 
அ்தாவது சாமமய*சத்தால் பிறருடையமனையாளை விரும்பாமையையு 

னார்த்துவது, துறவியர்சாம் விட்டகாமவின்பரசைமீண்டும் கொள்ளல் கூடா 

மைபற்தி இஃது ௮தன் பின்வைச்சப்பட்டது. இதுவும் பொது, 

அசசம் பெரிதா லகற்கின்பஞ் சிற்றள வால் 

நிச்ச நினையுங்காற் கோக்கொலை.பால---நிசசலும் 

கும்பிக்கே கூர்த்த வினையாற் பிறன்றாரம் 
நம்பற்க காணுடை யார், 

(இ-ள்) அச்சம் - (பிறன்மனையாளைவிரும்பிஒழுகலால்வரும்) அச்சம்,பெ 

ரிது - பேளவையடைய த, அதற்கு - ௮வ்வச்சத்தினளவுக்கு, இன்பம்- (௮ 
வ்வொழுச்சச்தால்வரும்) இன்பம், று௮ளவு - சிதியயளவையுடையது, நிச்ச 
ம் -அவ்வொழுச்கத்தின் உண்மையை, கினை யுங்கால்- ஆராயுமிடத்த,சோ - ௮ 
சசனால், கொலை - வருதீதுதலுள.து, நிச்சலும் - ஏப்போதும்; கும்பிக்கே - கும் 
பிபாகமேன்னும் ஈரசச்.தக்தச, கூர்ச்ச - சாரணமாய்மிகுக்த, வினை - பாவஞ்



௯ - ஆம் அதிகாரம்- பிறர்மனைநயவாமை. சள 

எ, (ஆதலால்) சாண்உடையார் - (பசைபழிபாவங்களுச்கு) ௮ஞ்சதலுடை 
யார், பிறன் தாரம்- பிறனுடையமனையாளை, ஈம்பற்க-வீரும்பரதிருக்ககசடவர், 

எப்போது மென்றது நீளைத்தல், முயலுதல், உண்ணுதல் நிசமுங்சால 

தீை, மும்பிபாகமென்பது கும்பி எனககுறைந்து நின்ற, ஏ பிரிமீலை. கவ்வு 

ருபு இரணடில முன்னது ஐர்சாவசர்குரிய எலலைப்பொருளத; பின்ன. கி 

மிததகாரண காரியபபொருளது, ஈமபறச நசையாதய குறிப்புணர்த்தும் உரி 

பழ.யாசப்பிறர்ச எஇர்மறை வியஙகோள். ve 

அ௮றமடகழ கேண்மை பெருமையி௫ கான்கும் 

பிறன்றா.ர ஈ௪௪வா௪ சே.ரா--பிறன்றாரம 

கசச்வா£ாஎ௪ சேரும் பகைபழி பாவமன 

றசசததோ டி.௩காற பொருள, 

(இ-ள்,) ௮3/௦ - அறமும், பகழ - புகழும், கேண்மை - நட்பும், Ques 

மை - பெருமிதகடையும், இந்நானகும் - ஆசய இநஈகான்மும, பிறன் தாரம் - 

பிறரனுடையமனையாளை, ஈசசுவார் - வீருமபி ஈடககுமியல்பினரை, சேரா - 

அடையா, பிறன்சாரம் - பிறன்மனையாளை, ஈச்சுவார் - விரும்பிஈடககும், ௮ 

வ்வியலபினரை, பாவம் - பாவமும், பழி - குடி ப்பழியும், பகைஎன்று - ப 

கையும், அச்சத்தோட-அஞூகடததலோடு, இந் நாநபொருள்-இர்சான்ருபொ 

ருளும், சேரும- (தாமேவந்து) அடையும், எ-று, 

அறம், புச.0, சேணமை, பெருமையென்றதநசேறபப்பாவம், பழி, பகை 

ச்சம் என்பதேமுறைரிரனிரையாயிஞம் செய்யுள் நோச்கிப் பிரழ/வைசசன 

ர். பாவமென்னும பணபும, பச, டழி, ௮ச்சமென்னம் தொழிஓம் பொருளெ 

cog நியாயதூலா மாபபற ர, பெருமை௰ம், அச்சமும் நடையின்மேனீண் 

முற்றும்மை விசாரத்சால் சொக்க.து, (௮௨ 

புககவிட 5 நசசம போதருமபோ சசசம் 

ஆய்க்குமிட த் ௧௪௪௩ தோன்றா மறசாபபச்சம் 

எக்காலு மசசக தருமா லெவனகொொ 

உட்கான் பிறனில புசல, 

(இ-ள்)புச்ச இடத்த - (பிறன்மனையாளைவிரும்பி)புகுர்சதனியிடத்தில் 
அச்சம் - ௮ச்சமூுள), போதரும்போது - தன்னிடம் மீன Gg oCurg 
அச்சம் - ௮ச்சமுள௮, திய்ககுமிடதது - அஃ பவிக்சையில், அச்சம். 

அச்சமுளத, சோன்றாமல் - (அததீயோழுச்சம்) வெளீடபடாசபம ,சாப்பு 
காத்தச்கொள்ளு தவில், அச்சம் - ௮ச்சமுள த, எக்சாஓம் - எல்லாக்காலச்இ 
லும், ௮ச்சம்தரூம் - (௮வ்வொழுகசம) ௮ச்சத்தைத்தரும், உட்கான் - இவ்வ 

ச்ச்ங்களச் சருதாதவனா௫, பிறன் இல் - பிழன்மனையாளீடம்த, புகல் - விரு 

ம்பிச்செல்லல், எவன் எ.த்தன்மைய2,



௪௮ சரலடி.யார். 

தய்க்ருமிட.த்.து நிகம்சாலவினையெச்சம், ஐய் பருதி, 4 சந்தி, க, உம் 
சாரியை, உசரக்கேடு சக்தி, இடத்து நிகழ்சாலவினையெச்சவிரு தி, முன்னுள் 
எ௮ச்சசான்சனீற்றில் உள2சொல்லெச்சம், எகசாலுமென்பதில் உம்மைமு 

ற்ருதலால்எசரவினா எஞ்சாமைப்பொருள.த, எச்சாலுமச்சர் தருமெனவே பி 

நர்மனை ஈயத்தலால் இன்பஞ் சிறிதுமில்லைஎன்பஅ. போதருமென்பதில் போ 
படர்க்றச யிடத்துச்சொல்லாயிலும் ௮தனோதாஎன்லும் சன் மையிடத்துச் 

சொல்புணர்ந்து போதாஎன ஒருசொற்றன்மைப்பட்டு இவ்விடச் துக்ருரிய 
தாயிற்று, சன்மைஎன்றது ௮ணமையை, (௮௩) 

சாணிம் குடிப்பழியால் கையறிற் கால்குறையும் 

ஆணின்மை செயயுங்கா லசசமாம--நீணிரயத் 

அன்பம் பயக்குமாம் றுசசாரி நீகண்ட 

இன்ப லமெனக்செனைக்காற் கூறு. 

(இ-ள்) காணின் - (பிறன்மனையாளைவிரும்பிச் செல்லுதலை அயலவர்) 
சாண்பாராயின், குடி. - நினதுகுடிச்கு, பழி ஆம - பழிஉளதாகும், சை உறின் 

(சொண்டான்முசவியோர்) ரையிலசகப்பட்டால், கால் குறையும் - கால் குறை 

படும், ஆண் இன்மை - ஆண்மையில்லாமைபாகய £ யொழுககத்தை, செய்யு 

ங்சால் - செய்யாநிறகையில், அச்சம் ஆம் - அச்சமூளதாம், நீள் நிரயம் - பெ 
ருரசத்தினத, துன்பம் - துன்பததுக்குச் காரணமாகிய பாவத்தை, பயக்கு 

- (/வ்வாணின்மை) தரும், லுச்சாரி - தியொழுச்கமூடையா னே, நீசண்ட 
இன்பம் - நீ ௮நுபவித் இன்பம், எனைச்.2- எவ்வளவையுடையத, எனக்குக் 

கூறு (௮அவ்வொழுர்சதீதை இகழும்) எனக்குச்சொல், எ-று, 

எனவே ௮த்தியொழுச்சம்இம்மை மறுமையிரண்டிடத்தும் துன்பர்தரு 
மென்பதாயிரறு, அ௮த்$யொழுச்சச்தைப் பரரதிதமென்னும் இன்பநூலுடை 
பானை நோக்ிக்கூறியது இச்செய்யுள், பிறன்மனை யடைசற்பொருட்டுத்து 

ரிவது சாலாதலால் ௮தன்மேல்வைத்தக் சால்குழையு மென்றாராயினும் ௮2 

னை உபலக்சணமாகச்கொண்டு ஏனையுறுப்புங் குறையமெனவுங்கொள்க, உட் 
பகையாயெ சாமசத்தை அடச்கும்திண்மையில்லாமல் அதற்குள்ளாக யொழு 

கலைதணின்மையென்றார். செய்யுக்காலென்பதும் ரிகழ்சாலவினையெச்சம், 
சாசணமாயெபாவத்மைச் காரியமாயெ துன்பமென்றது உபசாரவழக்கு, 

செம்மையொன் நின்றிச் சிறியா ரினம் கராய்க் 

கொம்மை விமலை. பா டோண்மாீஇ-- உம்மை 

வலியா, பிறர்மனைமேம் சென்றாரே யிமமை 
௮லீிபாகி யாடியுண் பார், 

(இ-ள்) உம்மை - - மேம்பிறப்பில், சிதியார் - BC pr pew, Barks 
டத்தோ சட்புச்செய்சவர்ாடி) செம்மை ஒன்றும்: நடவுகிர்ஸ்டத.



௯ - ஆம் ௮இகாரம் ் பிறர் மனை நயவாமை. ௪௬௯ 

சிதம், இன்றி- இல்லாமல், வரி - தொய்யிலாயெ சோலமெழுதிய, சொம் 

மைஞலையாள் - வட்டமாகிய முலையயயுடைய பெண்ணின.த, தோள்மரீஇ - 

தோள்களைவிரும்பி, வலியால்- (பொருளுடல்சளின.த) வலியினால், பிறர்மனை 

மேல் - பிறர்மனையாளாகய அவளிடத்த, சென்றாரே - சென்றவரே, இம்மை 

வருபிறப்பில், ௮லி ஆக - பேடிகளாக, ஆடி. - உடனஞ்செய்.த, உண்டார் : 
(அ,சனால்வரும்பொருளால்) உயிவாழபவா = DW, 

அவாவுதற்றாக காரணமா ரலபறரிக கொம்மைவரியேன விசேடணச்சச் 

அ மூலையாளெனவம, பொருளுடலகளினகவலியுடையாராஞூழபபுச் கருதி 

ச்சென்முரனவம, சென்ற இரிீபுகருதி அலிபெனயும் கூறினா, சென்றும், 

அலிழுதையே இறப்பு இரிபபுகளை ,பறறிவ? த பாலஉழுவமைஇகள், நடுவுநிலை 

மையாவது தம்மனைவிபைப பிரஷொருவன் கூடப் பொருதவன் அ௮தபிறனுக் 

ரு முண்டெனக கரு சசெயயாஎம ஒள்மென்பத னீறறில இழிவுகிறப்பும் 
மைசொருசதல, மரு௨ம விரும் கல் பிநாமனை சடபெபபொருளது। (௫) 

பலலா ரறியப் பறையறைநஈது நாடகேட்டுக 
கல்யாணஞ செய்து கடிபபுக்க--மெல்லிய 

கான மபானையாளு மிலலாளா வெனணனொருவன 

ஏதின மனையாளை கோக்கு, 

(இ-ள்) காளகேட்டு- (துமைமுதலியோ) ஈல்லராள்விசாரித்த, பல் 

லார் - (உறவினர்முரலிய) பலரும், 9 PU - அதியுமபழட , பறைறைநது - ப 
wonder Oa sg), கல்யாணம்செய்து - சல்யாணஞ செய்யப்பட்டமையால், . 

கடி.பு2௪ - (சன்னாலிடபபட்ட) சாவலிலுளள, காதல - சன்னிடச்தவிருப்ப 

மூளள, மெல்இயல - மென்மையாகிய தன்மையுடைய, மனையாளும - மனை 

வி.பும், இல்லாள ஆக - தன்மனையினிடசது இருஃகையில, ஒருவன் - ஒருவ 

ன், ஏதில்மனையாளை - அயலான் மனைவியை, கோக்கு - கருததல, என் - யர 

அிகாரணம், எ-று, 

அறைந்து என்பதில் பிறவினை விகு இியாகயெ விவ்விகுகியும், சல்யாணஞ் 
செய்து என்பதில் செயபபாட்டு விளைபபொருண்மை விருதியாயெ படுவிகு 

தியும் தொருத்தலாயின, பின்னுள்ளவினையெச்சம் காரணப்பொருட்டாயே 

செயவெனெச்சத்திரிபு: தனக்குப்பணி*து ஈடககும் ஒழுக்கமும், சன்னினிளை 
மைய முடையாளென்பார் மெல்லியன் மனையாளென்முர், பகுதிப்பொருள் வி 

குதியாயெ மமை.8ீ.று கெட்ட ஏதின்மை பண்பஆகுபெயா, உமமை உயர்வு இற 

ப்பு. பல்லாரொன்பதனீற்றில் மூறறும்மை தொகுக்கப்பட்டது. (௮௬) 

அம்ப லயலெடுப்ப வஞ்ச தமாபரீஇ 
வமபலன பெணமரீஇி மைஈதுற.று--நம்பும 

நிலைமையி னெஞ்ச ரகான அுபபு£வு பாமபின 
BOCES WoT HL FB



Go நாலடியார். 

(D-o) அயல் - அயலிலுள்ளார், அம்பல் எடுப்ப - தன் பழியெடுத்து4 

கூறவும், தமர் - (௮ஃதறிர்த) உரவினர், ௮ஞ9 - பயாது, பரீஇ- ௨ருச்தவும், 

வம்பலன் - பிறனுடைய, பெண் - மனையாளை, மரீஇ- சேர்ச் த, மைநது- பா 
வமாயெகுற்றத்தை, உற்று - அடைந்து, நம்பும் - ௮வ்விருப்பமும், நிலைமை இ 

ல் - நீலைத்சவின்மையாயெ, கெஞ்சததான் - மனமுடையானது, துப்புரவு - 

அதுப.ஏ£ம், பாம்பின்தலை - விடப்பாம்பின ததலையை, ௩46 ஞல அனனது - 5 

ச்னெலொசசஅ௮பாயச்சை, உடைகது- உடையது, எ.று, 

௮வ்விருப்பமும் நிலைமையியலாமை என்றது முனமருவின பிறன் மனை 

விபால் வைழ,த விருப்பம் ஈனனாளசென்ற பினகுறை* து வே.றபிரன்மனை 
விபால்னவ ததல்பறறி உம்மை-இ.ிவுசிறபபு ஈடீபுவீருபபாரய குறிபபுணாத 

தும் உரிச்சொல். உவமையால ஒருகாலச அமரணமும கேருபெ௨ பது, பரீழி 

செயவெனச்சச் இரிபு, வம்பலன் உரியடியாகப் பிற; ரபெயா, வப) (கீகூபின் 

மை) பகுதி, ௮ல் சாரியை, Her ஆண்பாஈபடார£கைட ரூ.ஜி, உகாககேமிசகட), 

பொருள்சஈட்புப் பகை யிரணடம் கிலயிலலானஎனப.த, இத பிகரு பிறனெ 

ன்னும் பொருளில்வநத.து. (௮௭ 

பரவா வெளிப்படா பல 2லராகட் ஙா 

உரவோக!.. காமகோ 2 பால கொடி? 
விரவாரு ணாணுப படலஷஞ்சி யாமும 

உரையாதுள் ளா பி விமெ, 

(இ-ள்) உரவோர் சண - ௮றிவுடையாரிடத்துச் தோன்றம், காமகோ 

ய் -*காமசோய்கள், பரவா - பெருகமாட்டா, வெளிபபடா - (உளளேபெருட 

ன்) புறத்சே சோன்றமாட்டா, பல்லேராசண தகா - (புரசசே தோள்வி 

ன்) பின்௮.றிந்த பலரிடத்தும் தஙகமாட்டா, (ஆதலால ௮வை) ஓ சொடி. 

மிசக்கொடுமையுடையனவே ம், விரவாருள - பகைவரிடதத, நாணுப்பட 

ல் - (அவ்வறிவடையோ)காணுதலை, ௮௬௪, அஞசுதலால, யாதும் - (௮க்காம 
கோய்கள்) சிறிதும், உரையாது - (சம்மை) வெளிபபடுததாமல், உள அறிவி 
டும் உளளே அ௮ட௩டப்போம். எ-று, 

தோன்றிய இடப்பன்மைபற்றிக் காமநோய் பலவாயின, பல்லோர்கட் 

டங்காமையாகயெ கொடுமைப்நித சோன்றிய செறலால் பன்மைப்பால் சொ 

ழூ.தென ஒருமைப்பாலானது பால்வழுவமைஇ, ஒ இழிவுசறட்பு ஏ தேற்றம், 

மனத்தையும் உடலையும் வரு:£.துதலால் காமம் நோயெனப்பட்ட த, பல்லோ 

ர் கட்டஙகாமையாவது மறழோரும் ௮றிய ௮ப்பலலோருந்தூறறு தல், அஞ்சி 

செயவெனெச்சததிரிபு, உரையாதென்னும் எதிர்மறைவினையெசசம் ௮ஃறி 

ணைச் கண்செச்குடபோலச் கூறும்மரபு வழுவமைதியாகிய இலக்கணை, (௮௮) 

அம்பு மழலு மவிர்கதா ஞாயிறும 

வெமபிச சுடினும்: பறஞசுடும--வெமபிக்



௦ - ஆம் அதிகாரம். ஈறை, டக 

கவற்றி மனத்தைச் சுடுகலாம காமம் 
௮வற்றினு மஞ்சப் பம, 

(இ-ள்) அம்பும் - (எய்யப்பட்ட) அம்பும், அழலும் - தீயும், அவிர்கஇி 

ர் - விளங்குகின்ற பெணங்களையுடைய, ஞாயிறும்- குரியனும், வெம்பி - கொ 
இதத), சுடினும் - வருத்தினும், புறம் சுடும்- உடலைவருத்தம், காமம் - காம 

மான, வெம்பி - வெப்பமுடையதாகி, மனத்நைச்கவற்றி - மனத்தைக்கவ 

லை படுத்தி, சுலால் - வருத்துசலால், அவற்றினும் - ஆவ்வம்பு மூ.தலியவற் 
திற்கு அஞ்சுதவினும், அஞ்சப்படும் - (அச்காமத்தை) அஞ்சுதலேதகுதி, எ-று 

சுடினுமென்னும் எஇிர்மறைஉம்மை அ௮வ்வம்புமுதவிய மூன்றும் தம்மிய 

ல்பின்மிசகுச்சுடமாட்டா மையை உணர்ச்திற் று சுடுரல் அம்புக்கின்.று ஆயி 

னும் அழல், ஞாயிறுஎன்னும் மிகுநிபஈ்றி ௮அவற்றின்வினைகொணடது, ஆச 

லால் அம்புமழறும் ஞாயிறும்சுடினுஞ் சுமென்றது ஓர்மரபுவழுவமைதி: ௮ 

ம்புவெம்புமல் உடையான்சொழிலை உடைமையின்மேலேர்றிககறம் அவ்வ 

மூவமைகஇி, பம் தேந்றப்பொருள தரும் ஒருவகைச்தொழிம பெயர், (௮௯) 

ளு ளெருகத வுரகெழு செஈழூற்கு 

நீருட் கூளிர்து முபலாரும-- நீருள் 

குளிப.ிறுங் காமஞ் சுடு 2மகுன் நி 

ஓளிடா wi சாமஞ் சுடும், 

(இ-ள்) Mall OMT - (ஒருவன் தாணிருக்றும்) ஊரில், (ந்த - பற்றி எழுந் 

ந, உருகெழு - வெப்பமிகக, செம்தீககு - செரகிறமாகிெயெபெருர்சியினின்று 

ம், நீருள்ளுள்க் றும் - (ஆறு தளமுதலிய) நீரிலகுளிச்தும, உயல் ஆரும் - தப் 

புதல்கூடும், சாமம் - காமச்4, நீருள்ருளிப்பிறும் - ரீரில்மும்இயிருப்பிலும், 

௧௦மே - சுடாமலிராது, சாமம் - அககாமத்2, குன்றுஏறி - மலைமீதேறி, ஒளி 

ப்பினும் - (குசைமுதலியவற்பில்) ஒளிததிருப்பினும், சமம் - சுடாமலீராத, 

ஊருளெருந்த உருகெழு என்றவிசேடணத்தால் செர்.மிஎன்றது பெரு 

தீதீயைஎன்பது பெற் ம், ஜநதாவசனீஙகற் பொருளில்வந்த குவ்வுருபு உய 

லென்றாச் தொமி௦ பெயர்சொண்டது. ருளித்துமென்றஉம்மை ஓப்புறப்பட் 

டு ௮ன்றிஎனப் பொருள் தரழலால் இறக்தது சழ் இய எச்சவும்மை, நீங்காது 

உடனணின்ற டில் கொலயெமகரு ] இருமுவறகாமஞ் சுமென்றருர். சேந்த 

ப்பொரு தாகிய ஏராரத்ரைப்பின்னுங்கூட்கெ, உருஎன்னும் பண்படி.விகு 

திபெறின் உருப்பமெனப் பம்விருதிபெறம், (௯௦) 

2-ஆம் அதிகாரம் - ஈகை. 
அ௮ஃதாவதவரிபராய் கரக்தவர்ச்ரு ம.றுக்சாமல்ஈ தலையணர்ச் துவது, 

கை கரரியவாகுபெயர், பிறன்மனைஈயம்சலாயே சமைசெய்மாரையும் பொறு 

த்த, அவரிரப்பினுந் வேண்டியழை ஈயவேண்ட மென்றம்கு இறு gor lee 

வைச்சப்பட்டது, இது இல்லறச்தானை நோக்கற்ற,



a. தாலடி.யார். 

இல்லா விடு மியைகச வளவினால் 

உள்ள விடமபோம பெரிதுவஈத---மெல்லக் 

கொடையொரடு பட்ட குணனுடை மாகதாக் 

கடையாலா மாண்டைக் கதவு, 

(இசள்) இல்லாத இடச்தும்-(மிகசபொருள்) இல்லா? சிலைமையிலும், 
இயைந்த அளவினால் - (தம்மிடத்து) இசைச்துள்ளபொருள்சகளின்மம்டில், 

உள்ளஇட ம்போல், மிககபொருஞள்ள நிலைமையிக ம௫ழ்வதுபோல - பெரிது 

உவந்து - மிகுதியுமம௫ழ்ச் ஐ, மெல்ல - இறிசாச, கசொடையொடு - சொடுத் 

திலாகயெம்செயலோடு, பட்ட - நிஙகுதலில்லாச, குணன் உடைய மாந்தர்க் 

கு - நற்குணமுடையமச்களுமகு, ஆண்டைக்கதவு - துறககவுலகத்றுக்கதவுக 

ள், அடையா.ம் - மூடப்படாதனரஆகும், எ-று, 

அளவினாலென்பது வேறறுமைமயச்கம், பெரிதுவச்காசாயின்கொடுத்த 

ல்௩டவாசாரலால் பெரிதுவர் சென்றும், அணடைககசவு அடைககப்படாமை 

ச்குக் சாரணம்சொடையே௮ன்றிசகுணமுமாமென்பார் கொடையொடுகுண 

னுடைமாக்தரென்றுங்கூறிஞர். ஈருறில் ஐகாரச்சாரியைபெற்று நினறமுத 

னீண்டஆண்டையென்னுஞசுட்டுப்பெயர், முதனிஷையாகெ ௮கரஞ்சேய்மை 

யைச்சுட்டுவராதலால் தறக்சத்நின்மேல் நின்றது, உயரவபறறிக் சதவுபன் 
மைப்பாலாயிறறு, (௯௧) 

மனனம் சாகாண முனிதச்க மூப்புள 

பினனரும் பிட (நிச்கு கோயுள--கொன்னெ 

ப,ரவன்மின் பறன்மின் பாத். நுணம்ன் யாதும் 

கரவன்மின் கைர ஓுாசடாம போமா, 

(இ-ம்) முன்னர் - எதிரில், சாம்நாள் - இறக்கும்ரரளம், முனியத்தக் 
௪ - வெறுககச்சகச, மூப்பு - முழுமையும், உள - உணடாயிருககின்றன, பூ 

ன்னரும் - அவையன்றியும், பீ9ி - (வலிழமுசலியவற,றின்) மிகுதியை, அழிச்சு 

ம்- கெடுப்பதற்குரிய) சோய் உள - நோப்கள்உண்டாயிருச்கின்றன, (ஆத 

லால்) கைச் த௨ணசிஆம்போழது - (மிக்க) பொருளுண்டாயிருச்குங்காலையி 

ல், சொன்னே - பயனில்லாமலே, பரவன்மின் - (மேலும்பொருள்சேடுதல்க 

ரதி) பலவிடங்களிறும்செல்லா இரும், பற்றனமின் - இறுகப்பிடியாதிரும், பா 
கீ௮ - (பிரமசாரிமுகலியபதின்மருகஞம்) பகுத்தீச்து, உண்மின் - (நீவிரும்) 

உண்ணும், யாதும் - சதிதம், கரவன்மின் - (இரப்பவனா) மறுச்காமலிரும், 

பரவுதல் பலவிடங்களீலுஞ்செல்லுதல், தீம்முள்கு.றிச்ச ஏொண்ணின 

ளவுதேடுவோமெனச்கொண்டார்ககே இப்பரவுதல்உண்டாவதாலால் அது ப 

ற்றுதற்மும், பாச தணணாமைக்கும், கரத்தலுக்குங் காரணமாதல்பற்றி முதற் 

சணவை,சதனர், கொன் - பயனின் மைப் பொருளதாூய இடைச்சொல், பா் 

த, என்னும் இறந்தசாலவினையெச்சத்தின் பகுதியாகிய பா பரு என்லும் மு 

தீனிலைத்சனிவினைபின்மரூ௨. பிரமசாரிமுசலியபதின் மர்பிசமசாரி,வானப்பி
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சஸ்சன், சம்ரியாசி), ஆசரிச் வசால் துறச்சப்பட்டவர், தரி.த்இரர், ஒருவரு 

மினறிததம்பால்உக்திறச்தவர், தென்டலத்சார், தெட்வம், விருக் இனர், ௬ற,த் 
தீரர். மூனியஎன்னும் செயவெனெச்சம் ஈததொகுச்சப்பட்ட,த. (௬௯௨) 

நடுக்குறறுக தற்சோககா அனப௩ துடையார் 

கொடுத.துக்தாக துயப்பினு மீண்டுங்கா வீணமம 

இடுக்சுற.றுப் பற்.மினு நிலலாது செலவம 
விடுககும வீனையுலககக் கால, 

(இ-ள்.) கொடுத்து - *(இரப்போர்க்கு) கொடுத்து, தாம் தய்ப்பினும் - 
தாம்௮றபவிப்பினும், ஈண்மெகால் - வளருககாலததிலே, ஈண்ம்- வளர 

திற்மும், விடுகரும் - (தம்பால்) விடுசதரகுரிய, வினை - ஈலவினை, உலர்தச்கா 

ல் - மூடிந்சதானால், இடுக்ரூ௨றறு - உலோபமுணத்தைபபெறறு, பத்றிஓம் - 
தாம் இறுகப்பிடிபபினும், நில்லாது - நீலைபெருது, செல்வம் - பொருட்செல் 

வம், (இஃதறியாதார்) ஈடுககுஉற.று - (வறுமையால) தளாசசியை௮டைச்த, 

தற்சேர்ந்தார் - தம்மைசசார்ர்தவாது, துன்பம்தடையாா - (அவர்வேண்டிவ 

ச்தபொருளையிீர்த.) துன்பத்தை ஓஒழிகசார், எ-று. 

நடுஙகு, இடுங்கு என்னம் முதனிலைகள் புடைபெயர்ச்?ி SE Ruchu gs 

ல்புணர்ந்து கெட்டமாத்திரையில் நடுச௫, இ£ச்கு எனத்திரிந்தன அதலால் 
இவை முதனிலைதிரிர்த தொழிறபெயரென்பர், தசேர்க்சாரொன்பதில் த 

ன் பன்மையி னொருமைவகந்த வழுவமைதி. இஃதறியாதார் எனபத இசை 

எசசம், இச்செய்யுள் ஏற்புழி எதெதுககூட்டம் அடி மறிச்செய்யுள், (௬௩) 

Qu whee துணையானும வைகலும 

நூமமி லியைவ கொடுததுணமீன--உபமை௰் 

கசொடா௮ தவரென்பவா குணடுநீர வையத 

கடா வடுப்பி னவா, 

(இ-ள்) கூண்டு நீர் - கடலாற சூழப்பட்ட, எவயத்து - உல்கத்தில், ௮! 

டாத-(கமசசென்று உண;)சமைககாத,௮டுப்பின்௮வா-அடுப்பினையுடடைய௮ 
வ்விரபபோரை, உம்மை - முறபிறபபில, கொடாதவா - (தம்பால் இரநதோ 

ர்க்கு) ஈயா.தஉ௨ர், என்பர் - என்று௮றிவுடையோர கூறுவர், (ஆதலால்) ae 
லும் - காடோறும், ும்மில் - உமமிடத.து, இயைவ-அடைந்துளள பொருள் 

க£ரீல், இம்மி௮ரிசி - இம்மியென்னும் ௮ளவைகொண்ட அரிசியினத, து 
ணே ஆனும் - ௮ளவுளளபொருளை ஆயிலும், கொடுகது - (௮றத்சென பொருட் 
6) கொடுத்.து, உண்மின் - (பொருளுடையீர) உண்ணுயசோள், எ-று, 

இம்மி என்ப மிகச்சிறிதென்பதம்குச சாட்டியதோரளவ, ௮௫௮ணுஇ 

ரபத்சொன்று கொண்டது. அவ்வளவைக்சொணட பொருள் மததமகாப்ப் 

புல்லரி௫, இம்மி௮ரிச பண்டத்தொகைநிலை, துணை பண்டாகுபெயர், ஆன் 

சரனென்பதன் மரூ௨, குண்டு நீர் பண்புத்தெரிகைப் புறத்துப்பிநர்ச wet



Gr நாலடியார். 

மொழிதசொகையாயே காரணப்பெயர். குண்டு ஆமம். அடுப்பினவர் “Os 
ருண்டவறிவினவார்” என் ரூற்போல இன்சாரியை நிறக இரண்ட ருபுதொச் 
௪.ஐ, அடாவடுப்பி னென்றமையால் அவர் இரப்போர் மேனின்றது, சட் 

டு இஹிப்பில்வர் தத. ்் (௯௪) 

எ மறுமையு மிம்மையு கோசி யொருவம் 

குறுமா மியைவ கொடுத்தல்-- ப. றுமையால் 

௪ லிசையா கெனினு மிரவாமை 

FG லிரட்டி. யுறும், 

(இ-ள்) இயைவ - (ஒருவன்தன்னால் சொடுப்பசம்மு) இசைச் சபொருள் 

களை, மறுமையும் - மறுமைப்பயனையும, இம்மையும் - இம்மைப்பயனையும், 
தோஃகி - ஈன்குணர்க்து, ஒருவறகு - (இரந்த) ஒருவனுக்கு, உறும் ௮ற- உ 

ரிமையாம்வழியில், சொடுத்தல் - கொசெகககட வன், ஈதல் (அவ்வாறு) கொடு 

த்தல், வறுமையால் - வறுமையினால், இசையாதுஎனினும் - இசையாதாயி 

லும், இரவாமை- (சான் பிறர்பால்) யாசிசகாமையாராதல், ஈதல்-ஈதலால்வரும் 

மேம்பாட்டிஞம், இரட்டி. - இருமடி மேம்பாடு, உறும் - அடைவான், எ-று, 

மறுமை இம்மை இரண்சிமஇடவாகுபெயர், அவ்விரண்டின் பயனாவன 

மூறையே துறக்கஇன்பம், புசம்முதலியன., ஈதல் கருவ்யாஞூபெயா. உறு 

மாறென்றமையால் ஒருவன் QruCurméar yg. (௯௫) 

ஈடுவுாரள வேதிகைச் சுற்.றுக்கோட் புக்க 
படுபனை யன்னர் பலர்௩ஈ௪ வாழ்வார் 

குடிகொழுததக் சண்ணுங் கொடு துண்ணா மாக்கள் 

இகொட்0 ளேற்.றுப் பனை, 

(இ-ள்.) பலர்ஈச்ச - பலரும் விரும்பும்படி, வாழ்வார்-வாழ்பவர், ஈூவிரு 

ள் - ஊர்ஈரிவில், வேதிகைச்சுற்.று - மேடையின் வட்டத்தினால, கோரள்புக் 
௪ - கொள்ள (௮தனடுவில்) உள்ள, படிபனை - பயனுணடாகும் டெண்பனை 

யை, அன்னர் - ஓப்பாவர், குடி. - (தம்முடைய) குடும்பம், கொழுத சச்சண்ணா 
ம் - (சம்.மால்) செல்வ மிக்கவிடத்தும், , சொத்து - (ஏற்போர்க்2) கொடுத் 

௮, உண்ணாதமாசகள் - (தாமும்) ௮னுபவியாத மனிதர்கள், இடுகாட்் - 

சுர9ிசாட்டிஓள்ள, ஏற்றுப்பனே அன்னர் - ஆண்பனையை ஒப்பாவார். ௭-.று, 

பலர்சச்ச வாமவாராபாக் நச்சவந்த பலரும் முன்தங்கு ரிடம் பெறு 

வாளென்பார் பபெனையாகிய உவமையை வேகைச்சுற்றுச் சோட்புச்சவெ 
ள விசேடி.ழ்தும், பெருஞ்செல்வச்தின ரொன்பார் முடிகொழுத்தச்சண்ணு 
மென் றும், ௮றத்ன்பொருட்டுக் சொடுத்ரவில்லாமையால்௮ச்செல்வப்பயன் 

Quo s லிலரொன்பார அவளா ஏற்றுப்பனையென்றுங் கூறினர், முன்னுள்ள 

அன்ன?ை௮ன்னும் குறிப்புவினைமுர்றைப் பின்வாக்யெச் தச்ருங்கூட்டுக,பண்பு 

9 சம்ழெமைப்பொருட்டாகிய்ஊர்ஈசிஎன்லும் ஆரு ம்வேற்றுமைச்தொகைநில்



ட - ஆம். அதிகாரம் - ஈகை. டுடு 

ச்தொடர் பின்முத்னாக கின்றமையால் ஈடுவரொன்பது இலக்சகணப்போவி, ஓ 

ருசார்வில்ங்கனொெணின் பெயராகிய எ றென்பதைப் பனைச்குக்கூதியது தர்மர 

புவழுவமைதி, ஒரு சார்வலஙகுக்குரியதை **அனுடனெருமை பன்றியாய் மயி 

ர்க்சகவரி சங்கு, மானொடமேரைபுல் வாயுமாறுகொள் சுறஷம் ஏரும்” என்ஜும் 
நிசண்டாலுழுணர்க, (௯௬) 

பெயற்பான் மழைபெய்யாக் கண்ணு முலகம் 
செ பற்பால செய்யா விடினும்--சயறபுலால் 
புன்னை சடியும பொருகடற் மணசோப்ப 
எனனை யுலகுய்யு மாறு, 

(இ-ள்) கயல்-சேல்மீனின௫, பலால் - மூடை காற்றச்தை, புன்னை புன் 
ளைமலர்கள், கழுயும் - (சம்மணததால) விலககுகன்ற) பொருகடல -(அலைக 

ளால் கரையை) தாக்குன்றகடலினது, தணசேர்ப்ப-ருளிர்ச்த துையையு 
டையானே, பெயல்-பெய்தகையுடைய, பால்-சார்ப்பருவர்தில், மழைபெய்ய 
ச்சணணும்- மழைபெய்யாவிடி னும், உலகம்-உயர்க்தோர், செயல்-செய்தலா 

இய, பால-வகைபபட்ட அறங்களை, செய்யாவிழி னும் - செய்யாவிட்டாலும், 
உலகு-௨லகத்தயிர்கள், உய்யும்ஆ.று-(இறவாமல்) வாழும்விதம், என்னை - ௨ 
ளதாவதேது, எ-று 

சாலவகையாறலுள் கார்ப்பருவமொன்றாசகலின் அதனைப் பெயற்பாலெ 

ன்றும், உலருஉய்தலுக்ருச் செயறபாலசெய்தல் மழைபெய்தல்போல இன் 
மெயமையாததாசவின் ௮தனொூ இதனையும் உடன்வைழ்துங் கூறினர், மாத 

ர்கண்களஞுக்கு உவமைகூறுஞ்சிறப்புக்கருஇக் கயலென்றாராயினும் மத்றமின் 

சளினதுபுலாலுமுண்டெனசகொள்க, புன்னைமுதலாகுபெயர், என்னை எவ 

னென்பதன்மரூ௨: (௯௭) 

ஏல் மகை மாற்றிமை யென்னானுர் தாம்வரையா 
தாற்றாதாச் வேகா மாண்கடன...-.அ£றின் 
மலிகடற் றண்சேர்ப்ப மாறீவாரக் இதல் 
பொலிகட னென்னும் பெயராது, 

(இ.ள்) மலிகடல் - (வளம்) கிறைச்தகடலின த, தண் சேர்ப்ப - தண்ணி 

யதுறையையுடையானே, ஆற்றின் - (கொடுத்தலை) செய்தால், மாறு ஈவா 
ர்க்ரு - (தாம்ஈந்ததற்கு) பிரதிகொடுப்பவர்க்கு, ஈதல் - கொடுத்தல், பொலி 

சடன்என்லும் - விளக்சமாயெகடனென்று சொல்லப்ப0ம்,பெயாத்து - பெ 

யருடைய,த, (அதலால்) ஏற்றகை - (,சம்மிடத் த) ஏந்தியசையை, மாற் 

ரூம - இல்லையெனமறுக்காமல், என்ஆனும் - எவ்வளவுறியசையாயிலம் 
ஆற்ருதார்ச்கு - (பிர.திசெய்ய) வலியில்லா தஇரபிபோர்க்கு, தாம்வரையா ௫ - 
தாம் (அவனா) ஏற்றுக்கொண்டு, ஈவது - கொடுப்பதே, ஆண்கடன்ஆம் - ௮ 
ண்மகனதுகடமையாம், ஏ-று. 

௮வரை ஏற்றுச்கொள்ளலாவது முசமலர்ந்து இன்சொல்லாலுபசரி2,த 

ல். வரைதல் நீக்குதல், என் ஒர்வகைவினாப்பெயர், இங்குஇரண்டலுருபுசொ 

கை; என்னாலும் அளப்பரித,, எனமூன்றனுருபும், 'என்னுக் கடைவுடை 

யேன்யான்,, ''என்னுக்கோவளர்சன்றசே,, எனரான்சலுநபுமேற்றுவரல்க
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ண்ச.அனென்பதுஅயினென்பதன்மரூ௨,இவ்வாறேஆயில் ஆல், எனின் ஏன் 

ரில்ஏல்எனவரும்,யாவரும்௮றிர்ததென்பார்பொலிகடனென்றார். (௯௮) 

இறப்பச் சிறி2தன்னா இல்லென்னா தென்றும 
அ௮றப்பயன் யாமாட்டுஞ் செய்க--முழைபபுதவின் 
அய்.பம் புகூவு் தவசி கடி ஞைபோல 
பைய கிஹைத்து விடும், 

(இ-ள்) இறப்பச்சிறிஐ - (ஒருவன் ஈம்மால் கொடுக்கப்படும் பொருள், 

மிசச்சிறிஐ, என்னாது - என்று(தனகருள்) எணணாமல், இல்என்னாது-(௮.துப 

ற்றி) இல்லைஎன்று மறுச்சாமல், அறபபயன் - அறமா&யபயனை, யார்மாட்டு 
ம் - (ஏற்போர்) எல்லாரிடத்தும், என்றும் - எக்காளும், செய்க - செய்துவர 

க்சடவன், (அப்படிச்செய்துவரின் ௮து,) முறை - முறையாக, புதவின் - (வீ 

களின்) வாயிலில், ஐயம் - பிச்சைக்கு, புஞம் - நுழைஏன்ற, தவசி - விரதி 

யினது, ச உலஞுபோல - பிட்சாபாத்தா க்தைப்போல, பைய - மெலல, நிறை 

த்துவிடும் - (அறத்திஞல் ௮வலுபிஸா) சிரம்பச்செய்துவிடம், எ-று 

இல்லென்னாதென்றகுறிப்பாலும், ௮திகொரததரலும் ௮றம் ஈகையின்மே 
லதாயிழ்று, ஐயம புருனெறதவசியினது ஏறகுஙகலக்தைப் புகுதலானது இ 

சக்கப்படுபொருளால நிரட்புவதுபோலஎர்காளும் சிறிதுசிறிதாச அறத்தைச் 

செய்யின் ௮அவ்விடைவிடாதசெயலஅ௮வனுயினாஅறசத்தால்கிரப்புமென்பது,௨ 

ம்மைஞுற்றும்மையாதலால் யார்என்னுமவிஞப்பெயரின் மு.சனிலையா எஞ்சா 

மைப்பொருளஅ, சடிளஜை உயிர்ச்ருடவமமெனககொள்க அறப்பயனை ௮௮ப 

விப்பது ௮.து வாசலால், ( ௬௯) 
கடிப்பிடு கணமுாரசம் காகக்தோர் கேட்பர் 

இடித்து முழங்கியதோர் யோசனையோர் கேட்பர் 
அ(0ுக்கிய மூவுலகுங் கேட்குமே சானரோர்க் 

கொடுக்கா செனப்படுஞ் சொல், 

(இ-ள்.)கடி.ப்பு இடு-௫.றுக் சடியால் அடி.ச்சப்பட்ட, சண்முரசம். கண்ணை 
யுடைய முரசொலியை, காகத்தோர்கேட்பர் - காததூரத்திலுள்ளோர் கெள் 
விபடிவொர், இடத் தமுழங்கியது - (மெகம்) இ.ஓியாநின்று மூழங்கெதை, 

ஒர்யோசனையோர் கேட்பர் - யோசனை தாரத்திலுள்ளோர் சேள்விப்பவோ், 
சான் ரோர் - (ஞானவொழுச்சங்களில்) நிறைந்தவர்க்கு, கொடுச்சார் - Sat 
வேண்டியசை (இவர்) சொடுத்தார், எனப்படம்சொல் - என்று (அறிவுடை 
யோரால் சொல்லப்படிம்புகழ், அடுக்யெ-(ஒன். தின் மேலொன்றாக) அடுக்கப்ப 
ட்ட, மூவுலகும் - நூவுலகத் துள்ளாரும், கேட்கும் - கேள்விப்பவொர், ௭-.று. 

மூரசத்துக்குச் சண்ணென்றது சோல்வி௫த்த பக்சச்ை, முரசம் கருவி 
யாகுபெயர், சாதம், யோசனை அ௮வ்வொலிகள் சென்.றுபரவும் எல்லையைக் க 
ஜித்தன. இடி.த்தறும் முழங்கும் ஒருகாலத்சாசலால் இடித்து இடியாரின் 
நென்பதன் இரிபு. இடி.த்தென்றசனால மேசம்ங்ருதிச்சப்பட்டது. ஜூவுல்கு 
ம் சேட்குமென்றத பூமிமுற்று முள்ளாசேயன்றிப் பாதலத்திலும் சவாச்சதஇி 
ஒள்ளவர்களும் கொடுததாட் புசழைஎடுத்துச் கூறீலை, (woo)




