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கூ. 

கடவுள் துணை. 

நாலடியார. 
அகடு ட்டு: 0-வை 

நாலடியார”” என்பதற்கு சான்கடிகளையுடையவெண் 
பாவாலாகிய நால் என்பதுபொருள். ஈரடிகளையுடையகுற 
ள்வெண்பாக்கள் திருக்குதளையுணர்த்திவவாறுபோல கால 

டி களையுடைய வெண்பாக்கள் இரஈ்நாலை யுணர்த்திநின்ற து. 

இப்பெயர்க்காரணத்தாலும் திருக்குறளோடு இதற்கு ஒற் 
றுமைதோன்றுமாறுகாண்க நாலடி - பண்புத்தொகைப்பு 

றத்துப்பிறந்த ௮ன்மொழித்சொகைக் காரணப்பெயர். கா 

ன்காகிய அ௮டிகளையுடையது என விரியும்; இது வெண்பா 

வை யுணர்த்திற்று; ௮வ்வெண்பாதன்னாலாகய ூலுக்குக் 

கருவியாகுபெயர். (நாலடி'என்பது இகங்குகாலடி.களையுடை 

ய பிறபாக்களைக்குறியாமற் சிறப்புப்பழ்றிவெண்பாவையே 

குறித்துகின்றது; சிறப்பாவத - வெண்பாக்களுள்!௮ர்தண 

ர் சாதிப்பா” என முதன்மையாக எடுத் 2தாதப்பட்டமையு 
ம், தி.நால்களில் மிகுதியும் பயின்றுவருர் தன்மையும், தி 

ருக்குறளுக்கு இரண்டாவசகாக எண்ணப்படும் பெருமையு 

முதலாயின என்ச. நாலடி எனப் பொதுப்படக் கூறினமை 

யால் இதனுட்பயின்றுள்ள நேரிசை இன்னிசைவெண்பாக் 

களைக் கொள்ச. காலடியார் என்பதில் ஆர் விகுதி திருக் 

கோவையார், திருவுந்தியார், திருக்களிற்றுப் படியார், சிவ 

ஞான௫ித்தியார், என்பவற்றிற்போல உயர்வு குறிக்க வந்த 
து காலடிவெண்பாக்களை யுடைமையே யன்றி, வையைகதி 

யில் விடப்பட்ட ஏடுகளுள் இக்கானூறு பாடல்களும் நீர் 

நிலைக்குமேல் ஈரலடி. உயரம் நின்றன என்னுங் காரணம்ப 

ற்றியும், சாலடியார் என்னும் பெயர் இக்.நூலுக்கு வந்ததெ 
னவும் கூறுவர். இது சாதாரணமாய் நாலடிநானூறு எனவு 

ம், வேளாண்வேதம் எனவும் வழக்கும். 

இந்நூல் பதினெண் €ழ்க்கணக்ளனொள் ஒன்றென்பதை, 
்'ரரலடி நான்மணி ரானாற்ப தைநக்திணைமுப் பால்கடுகக்கோ 
வை பழமொழி மாமூலம் மெய்ந்நிலைய காஞ்சியோ டேலா



௪ நாலடியார். 

தி யென்பவே கைய்நிலைய வாங்£ழ்ச் கணக்கு '' என்ற செ 

ய்யுளா லறிக. பதினெண் ஈழ்க்கணக்்.நால்களாவன:-- 

ச. நாலடியார். ௨. சான்மணிக்கடிகை ரானாற்ப.து. ௩ இனி 

யவை காற்பது,. ௪. இன்னாகாற்பது. டு. கார்ராற்பது. ௬. ௧ 

ளவழி நாற்பது. ஐங்ணை ௪. ஐந் தணை ஐம்ப ௮. 90 6 

இணை எழுபது. ௯. இிணைமொழி ஐம்பது. ௧௦. திணைமாலை 

மூற்றைம்ப.து. ௧௧,.----. ௧8 முப்பால் திருக்குறள். ௧௩. 

திரிகடுகம். ௧௪. கோவை ஆசாரக்காவை: ௧௫, பழமொ 

ழி. ௧௬. மாமூலம் சிறுபஞ்ச மூலம். ௧௪. காஞ்சி முதுமொ 

ழிக்காஞ்சி. ௧௮. ஏலாதி: 

இழ்க்கணக்கி னிலக்கணம்; 1*அடிஙிமிர் வில்லா வெள 

ளைத் தொகுதி - யறம்பொரு ளின்ப மடுக்யெ வாயவை-தி 

ற்ம்பட வுரைப்பறது ஒழ்க்கணக்காகும்??--பன்னிரு 
பாட்டி 

யல். இவற்றுள் கோவை) காஞ்சி என்பன இருக்கோாவை 

யாரும், மதுரைக்காஞ்சியும் எனவும்) முப்பால்-திருக்கு
ற 

ளல்லாத மற்றொரு.நால் எனவும் ஐந்தொகை” எனப்பாட 

ங்கொண்டு, ௮வை வேறு ஜர் துழால்களெனவு 5 கூறிப்பதி 

னெண்௫ழ்க் கணக்குத் தொகையை முடிப்பராயினும், ௮ 

வ்வாறுகூறுதல் பொருந்தாமை மேற்போர்த சூத்திரத்தா 

ன்உய்த்துணர்க. இவை இழ்க்கணக்கு என்றதனால் மேற்க 

ணக்கும் உளதென்றறிக) விரிப்பிற் பெருகும். 

ED



oh. 

கடவுள் துணை. 

மூக வுை T. 

தூலாசிரியா:---சமண முனிவர்கள் இவர்கள் பாண்டி 
நாட்டின்கண் மதுரைமாககரத்து உக்கிரப்பேருவழுதி என் 
னும் ௮ரசனால் ஆதரிக்கப்பட்ட புலவர்கள். 

இவரது சமயம்:--.தஇருகதம், ௮லஃதாவது ௮ருகக் 

கடவுளை வழிபடும் மதம். இஃது இச்,நாலுள் தருகதமதத் 

துச்கு இன்றியமையாததாய துறவறவியலை முதற்சண்கூறி 

யுள்ளமையாலும் இனித விளங்கும். 

இவர்களிருக்த காலம்:--£வக௫ர் தாமணி,சலப்பதிகா 

ரம்) திருக்குறள்,பத்துப்பாட்டு,புறகானாறுமுதலியசிறக்த 

காப்பியங்கட்கு உரைசெய்தருளிப ஈச்சினார்க்கினியர், பரி 

மேலழகர் முதலிய ஆசிரியர் SES pons sole இந். நாலினி 

ன்றுமேற்கோள் எடுததாண்டமையானும், பதினெண் &ழ் 

க்கணக்கு ,நாற்றொகையுள் இதனைச்சங்கத்தார் சிறப்பாகக் 

கொண்டிருத்தலானும், இஈ_நாலியற்றி3யோர் காலம்கடைச் 

சங்கத்தார் காலமெனல்வேண்டும்; எனவ, இற்றைக்குச் 

சற்றேறத்தாழ இரண்டாயிரவருடங்களஸிற் குறையாது. 

இவசத காலத்திருக்தபுலவர்கள- கடைச் சம்கத்து 

நாலாசாய்ர்தபுலவர் நாற்பத்தொன்பதின்மரும்பிறருமாம். 

நாலடியாரின் வரலாறு:--ஒருகாலத்தில் ஜயின முனி 

வர் எண்ணாயிரவர்கள் கொடிய பஞ்சத் தால் தேசம்விட்டு 

ப் பாண்டிராடடைந்து அ௮ர்நாட்டாசனால் அ தரிக்கப்பட்டு 
வர் தனசென்றும், ௮வர்கள் சிலகாலஞ் சென்றபின்பு பஞ்ச 

ம் ரீங்கித் தேசஞ் செழிப்படைக்ததறிக்து, தங்கள் ஊருக் 

குப்போக விடைதரல்வேண்டுமென்று பாண்டியனைக் கேட் 

டனரென்றும், மகாராஜா பல சாஸ்திரங்களிலும் வல்ல பு 
லவர்கள் இருப்பது தன்னிராஜசபைக்கு ஓர் ௮ணியெனக் 

கருதி யிருர்தனனாதலால் அவர்கள் தன்னைவிட்டுரீங்கமன 

மில்லா தவனாப் அவர்கள்வேண் 32காளுக் தெங்கவில்லையெ 
ன்றும், ௮ தனால் முனிவர்கள் ஒருகரள் இரவில் யாருமறி



௬ முகவுரை. 
யாதபடி பாண்டிநாட்டைவிட்டு ௮கன்றனரென்றும், பொ 

முதவிடிர் தபின் ௮ம்முனிவர்கள் போனவழி தெரியாமல் 

Borsa ௮வர்கள் உறைவிடங்களைச் சோதனை செய்யும் 

போது ஒவ வாரு முனிவர்களின் ஆசன த்தின்€ழ் ஒவ்வொ 

ரு பாடலெழுதிய €ட்டு வைச்கப்பட்டிருக்ததென்றும், ௮ 

ப்பாடல்கள்௮கேகமாயும், ஒன்றுக்கொன்று கருத்தில்பொ 

ருத்தமில்லாமல் மூரணுாயுமிருக் தமையால், ௮ரசனது௨உ த்த 

சவின் படி. வைகையில் எறியப்பட்டனவென்றும், அவற்று 

சா நானூறு பாடல்கள் எதிர ஏறிக் கரை சேர்க்தன வென் 

௮ம் , அயற்றைப் பாண்டியன் ஒரு நாலாக்கி நாலடியார் 
எனப் பெயரிட்டு வழங்னெனென்றும், எஞ்சியபாடல்் ரளி 

ல் கரை சேர்க்தனவாயெ சல பழமொழி அுறெறிச் 

சாரம் என்கிற பெயர்களால் வழக்க வருகின்றன வென்று 

ஞ் சொல்லுகின்றனர். இதனை, 

'மனனன்வழுதிய/கோன்வையைப்போற்றினிடை 

பெண்ணியிருகான்காடாயிரவர்--ண்ணி 

பெழு தியிடி2மட்டுக்கு டெ BAS ov pu 

பழுதில்லாகாலடியைப்பார்.” 

எனும் பழைய வெண்பாவா னறியத்தகும், 

இனி இவ்வாறன்றி, மூன்றாஞ் சங்கம் ஸ்தாபித்ததற் 

குமுன்பு ஒருகாலத்தில் எட்டு மலைச்சாரலில் சமணமுனி 

வாகள் எண்ணாயிசவர்கள் வசித் அவர தார்கள்; ௮வர்கள் த 

னித்தனி ஒவ்வொரு வெண்பாப்பாட வை பற்பலவாயி 

ன; அவற்றைச்சேர்த்துப்பார்க்கும்பொழுது அவைகள் ஓ 

சேவிஷயத்தை ஓ? கருத்தால் விரித்துக் காட்டுகிற பல 

பாடல்கள் சாணப்பட்டன; அவற்றுள் ஒ?ர விஷபத் இனை 

ஒவ்வொரு கருத்தால் தனித்தனி கூறும் சானூறு பாட 
களைப் பொறுக்கிச் சேர்த்து நாற்பது ௮திகாரமாக மூடிக் 

ததாம்”” எனக் கூறுவதுமுண்டு. 

இர்நால் .நூதலும்பொருள் :--இவவுலகத்தில் இல்வா 

ழ்க்கையில் நின்றடையலாகும் இம்மைப் பயன்களையும், இ 
த்திராதிதேவர்களுடைய பதவிகளாகிய சுவர்ச்காது லோக



முகவுரை. ar 
ங்களில் ஏசரலாகும்மறுமைப் பயன்களையும் ௮டைதற்குரி 

ய உயிர்கட்கு உறுதியென உயர்ந்தோராற் கொள்ளப்பட் 
டபொருள் start; அவை, அறம், பொருள், இன்பம், வீ 
டு என்பன, இலையே தர்மம், ௮ர்த்தம், காமம், மோக்ஷம் 

என்று வடழாலார் கூறும் சதுர்வித புருஷார்த்தங்கள். இ 

வற்றுள் வீடென்பது சிர்தையுமொழியுஞ் செல்லாநிலைமை 

த்தாதலின் நன்றா ஞாலங் கடந்துபோய் கல்லிர் திரியமெ 
ல்லா நீதிக் சொன்றுய்க் படெர்த வரும்பெரும்பா லழுப்பி 

லதனை யுணர்க்துணர்ந்து- சென்றால் னெபதுன்பங்கள்செ 

ற்றுக் களைற்று பசையற்றுல் - அன்றே யப்2பா தேவீடும 

அவே வீடூ வீடாமே” , “அற்றது பற்றெனிலுற்றதுவீடு”? 

எனவும், ((பரனைநினச் தம்கமூன்றும் - விட்டதே பேரின்ப 

வீடு” எனவும் அறிர்தார் உரைக்தருளியபடி, துறவறமாகி 

ய காரணவகையாற்கூறப்பசிவ?தயன் றிஇலக்கணவகையா 

ற் கூறப்படாமையின், நால்களாற் கூறப்படுவன ௮ஃதொ 

ழிக்த ஏனையமூன்றுமேயாரம். அவற்றுள் அறமாவது - இம் 

மை மறுமைவீரி என்னும் மும்மையும் தரும் முறையுடை 

யதாய், மறுமுதலியதநூல்களில் விதித்தனசெய்தலும் விலக் 

கி.பன ஓழிதலுமாம். ௮ஃது ஒழுக்கம், வழக்கு, தண்டம் 

என, மூவகைப்படும். இம்மூன்றனையும் முறையே ஆசாரம், 

வியவகாரம், பிராயச்சித்தம்என்பது வடழாலார். அவற்று 

ள ஒழுக்கமாவது - ௮க்தணாமுதலிய வருணத்தார் தத்த 

மக்கு விதிக்கப்பட்ட பிரமசரியம் முதலிய நிலைகளினின்று 

கிலை - ஆ௫சமம், அவை, பிரமசரியம், கிசகஸ்தம், வானப் 

பிரஸ்தம், ஸடியாஸம் ஏன்பன அ௮வவவற்றிற்கு ஓதிய ௮ற 

ங்களின் வழுஙாது ஒழுகுதல்: வழக்காவது - ஒரு பொரு 

ளைத்தனித்தனி2ய எனது எனது என்றிருப்போர், ௮து 

காரணமாசத் தம்முண்மாறுபட்டு ௮ப்பொருண்மேற் செல் 

வது; ௮து-கடன் கோடன் முதற் பதினெட்டுப் பதத்தாம். 

விவகாரம் பதினெட்டாவன:--கடன் கோடல், உப 
நிதி, கூடிமேம்படல், ஈல்கெயெதை ஈல்காவை, ஒப்பிப் பணி 

செய்யாமை, கூலிகொடாமை, உடையனல்லான் விற்றல்;



வ] முகவுரை. 
விற்றுக்கொடாமை, கொண்டுள்ளமொப்பாமை, கட்டுப்பா 
டுசடத்தல், நிலவழக்கு, மாதராடவர் தருமம், தாயபாகம், 

வன்செய்கை, சொற்கொடுமை, தண்டக் கொடுமை, சூது, 

ஒழிபு என இவை, இவற்றின் விவரங்களைக் சேட்டுணர்க. 

, திண்டமாவது - ௮வ்வொழுக்ககெறியினின்றும் தவறி 
னோரை அநெறியில்கிறுத் ஓதற்பொருட்டுகடுவுலைமையச 

யஆசாய்க்து௮்தர் தக்குற்றத்திற்குத்தக்கவாறுதண்டித்த 
ல்,இவைஞமூனறளலுள், வழக்குர்தண்டமும் உலகத்தை ஈல்வ 

ழியில் கடத்துதற்25 பயன்படுவனவல்லது, ஒழுக்கம் 2பா 

லமக்களுயிர்க்கு மன்மைசெய்யுஞ் சிறப்புடையன ஆகாமை 

யாலும், ௮வை தாம் நூல்களாலேயன்றி, அறிவின் மிகுதி 

யாலும் தேசத்தின் இபற்ககயாலும் அறியப் படுதலாலும் 

அ௮வவழக்குத் தண்டங்களை பொழித்து, நாலு மிரண்டுஞ் 

சொல்லுக்குறுதி”? எனவும், 

நாலடி வள்ளுவரா?மயிப்பாலைஈடச்தபெருங் 

காலடிமேலடிமானடியேசட்டுரலிற்--பட்ட 

பாலடிசில்வெண்ணெயுண்டோனாள் ஈன்பனிவரையில் 

வேலடிழுள்ளுக்குபாயமிட்்2டகும்விரகுந னந” 

என்னும் உடன் போக்குத் துறைசெய்யுளில், தலைவியை 
உடன்கொண்டு சென்ற தலையன் அவளது காலில் முட்க 
ள் தாக்குறவண்ணம்தான்ழுன் னசெல்லத் தனது அடிச் 

சுவட்டின்மீது தலைவி அடிவைத்து ௪டக்*, அம்ராலடியும் 

சரடியாய்த் தோன்றியதற்கு காலடி.யாரையும் திருக்குறளை 
யும்உவமமெடுத் து) ௮வரதுஉளளஅபின் ஒற்றுமை நிலைகூற 

abe sh, garg காலடியும் ஈரடியாயினஎனச்சாதுரியம் 

படவுரைத்து, ர -லடிவள்ளுவர73ம” எனவும் காலடியாரு 

க்கும் திருக்குறளுக்கும் உள்ள ஓற்றுமையைச்குறிப்பாய்க் 
குறிப்பாற் கூறினமையாலு ம, அத்திருக்குறளிற்போல ௮ 

தனோடு ஒற்றுமைப்பட்ட இ நாலிலும்சிறப்புடைய ஒழுக் 

கமே ௮றமென எடுத்துக் கொளளப்பட்டது. ௮வவறமும் 
பிரமசரியமுதலிய சால்வகைநிலையினையுடையதாய், வருண 
BS go pb வேறுபாடுடைமையாற் சிறுபான்மையாபயெ ௮



முகவுரை. ௯ 

ச்சிறப்பியல்புகளை யொழித் து, எல்லார்க்கும்ஒப்பமுடி தலி 

ன் பெரும்பான்மையாகிய பொதுவியல்புபற்றி இல்லறம் 

துறவறமென இரு௯கைநிலையாற் கூறப்பட்டது. அவற்றுள் 

இல்லதமாவது - இம்மை மறுமை யின்பங்களைப் பயத்தற 

கு உரிய இல்வாழ்க்கைஙிலைக்குச் சொல்லுகின்ற நெறியில் 

கின்று அவ்வில்வாழ்க்கை ஈல்வாழ்க்கை யாமாறு அதற்குத் 
அணையாகிக் கற்புடையஈல்லவளாகிய இல்லவ?ளோடுிஞ் செ 

ய்யப்படும் தருமமாம். துறவறமாவது - மேற்கூறிய இல்ல 

றத்தின் வழுவாதொழுட மெய்யுணர்வுஉடையரசாய், பல்வ 
கைத்துன்பத்திற் கிடை பிறபபையஞ்சி அந் தமில்3பரின் 

பத்ததாய வீடுபெறற்பொருட்டு இருவகைப்பற்றும் முற் 

றும் அற்றுறின்ற துறவிகட்குரித்சாகய தருமமாம், இல்ல 
றம் துறவறம் என்னும் இவ்விருவகை நிலையுள் இல்லறம், 

துறவறம்போல உண்டி. சுருக்கல் முகலிய துன்பமுடைப 
தாகாமல் துறவறத்திற்கும் ஒருவகைக்காரணமா WG oR 

தல்பற்றி இல்லறம் முன்னும் துறவறம்பின்னுமாகத் இருக் 

குறளில்வைத்.தூக் கூறப்பட்டிருப்பிலும், இக் நூலில் ௮௮ 

வாறின்றிச் துறவறம் அழிவில்லாததும் அ(ரிவிலின்பமு 
டையதுமான முத்திபெறுதற்கு ஏதுவாதலால் முச்சிறப் 

புப்பற்றி அது பஸுன்னும் இலலறம் துறவறம் 2பால வீமி 
பேற்றிற்கு் காரணாம் இராமையரல் அச்சிறப்பிச்மைப 

ற்றி ௮து பின்னுமாக நிறுத்திக் கூறப்பட்டன. இக.நாலில் 

அறத்துப்பாலை முூதற்பதின்றுன்று அதிநாரங் களாற் கூட 

த்தொடங்க (இக் நூலை க்கிமயார் சமணராதலின் ௮௮ 

ரது சமபந்கோட்பாட்டுக் ணெங்க) முத்திக்குக் கருவி 
யான துற;றத்தை முத$லழதிகாரங்களாலும், அதற்கு 
எதிர்கிலைபாப இல்லறத்தை அன்பின் ஆறதிகாரங்க 

ளாலும் கூறி, பதினன்கா மதிசாரக்தொடங்கி இருபத்தா 

றஇசாரங்களாற் பொருட்பாலைக் கூறப்புகுக்து, சல்வியு 

தல் கற்புடை மகளி ரீருச அதனை முடித்து, காமத்துப் 

பாலை ஒரதிகாரத்தா லமைத்தனர். இதுகாரண காரிய 
முறைப்படி ஓத்துமுறை வைக்கப்பட்டது.



௧0௦ மூகவுரை, 

இர்நாலின்:--அ சர், ௮ந்தணர், தாய், தந்ைத, ஆ 
ரியா, ஈட்பினர், உறவினர், மேலோர், கிழார் முதலாயி 

னோருடைய தன்மைகளை யறிந்து அவர்மாட்டுத் தக்சவா 
ஹஜொழுகி இம்மையில் இன்பம் பெறுதலும், உடல் பொருள் 

நிலையாமையை யுணர்ச்து அவற்றில் சசையற்றுத் துறவொ 

முக்க நெறியறிந்து முச்திபெறுதற்கு உபாயந் தேடிக் 

சொளளலுமாம். 
ED 

வேறு குறிப்புகள். 

  

இர்காலடியாரிற் கூறப்பட்ட விஷயங்கள் பல தேயத் 

சாரும் பல மதத்தாரும் கொண்டொழுகலாம்படி பொது 

வாயிருத்தலால் இந்நூல் வேற பாஷைகளிலும் மொழிபெ 

யர்க்கப்பட்டு வழங்குகின்ற. இது மநுமுதலி.ப ஸ்மிருதி 

களிற் கூறியுள்ள நீதிகளையும் சமணழால்களித் கூறியுள்ள 
நீதிமுறைகளையுக் தழுவியிருக்கெறது, திருக்குறளிற் பகு 
க்கப்பட்டுள்ளது போல இர் நாலில் இயல இிகாரங்களின் 

பாகுபாடு செய்தவர் பதுமனார் என்னும் ஒரு௪மணவித் 

வான்; ௮வர் இக் நூலுக்கு உரையுஞ் செய்துளளதாகக் 

கூறப்படுதின்றது ௮வருடைய உரையென இக்காலத்து 

வழங்குமொரு பொழிப்புரையின் போக்கை நோக்குமிடத் 

து அஃது ௮வாதுதான் என்று துணிவதற்குக் கூடவி 

ல்லை, இஃதன்றி லக்காலத்திருக்த மற்றொரு சமணகித் 
வானும் ஒருரை செய்திருப்பதாகக் கேள்வி. இர்நூலை யிய 

ற்றியோர் சமணமாதலின் அ௮வர்மதத்திற்கு இன்றியமை 
யாதனவா௫ய யாக்கை நிலையாமை, இளமை நிலைபாமை, 
செல்வநிலையாமை, பிறர்மனை ஈபவாமை முதலியவை இத 
லுள் வற்புறுத்தக் கூறப்படுகின்றன. இர்நாலினது பெரு 
மை, உலகுய்யத்தோன்றி நிரம்பிய புலமைத் திறம்படை 
த்த நச்சனார்க்னொயர் பரிமேலழகர் முதலிய பண்டையு 
ரையாசிரியர்கள் தாம் தாம் இயற்றிய சிறந்த காப்பிய



மூகவுரை, BE 

உரைகளில் இக் நாலைப் பலவிடக்களில் ௪டுத.து மேற்கோள் 
காட்டியுள்ளமையானும் திருக்குறளோடு ஒரு கோவை 
பாகவைத்து வழங்கப்படலானுமுணர்க. இஅ௫ காலூறு 

பாடல்களையுடையதென்பதையும், இதனை இயற்றினோர் 
எண்ணாயிரவ ரென்பதையும், மற்று மிசன் பெருமைகளை 

பும் ௮டியில்வரும் செய்யுட்களானு மறிக, 

எண்ணாயிரவரிசைத்தவெண்பாகா வாறும் 

கண்ணாமிர்காலடியைக்கற்றுணர த--- தண்ணார் 

திருக்குருகூர்மாறனையேதேர்க் துமறைதேர்த 

திருக்குருகூர்மாறனையேதேர். 

கானூறும்வேதமாகானூறுகா லூமும் 

கானூறுங்கற்றற்குஈகற்றுணையா---நாலூறும் 

பண்மொழியாள்பாகம்பகிர்ர்துசடைக்கரந்த 

கண்ணுதலான்பெற்றகளிறு. 

வெள்ளாண்மரசபுக்குவேதமென ச்சான்றோர்கள் 

எல்லாருக்கூடியெடுத்துரைத்த--சொல்லாய்ந்த 

நாலடிநானூறுகன் கினிதா வென்மன த்தே 

Pauper oh pa sobs ga. 

பதாம் ?தாபாக்றாாமர nae 

9... Can rue 31. tu To RPM BD? a புக் 
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a. 

கடவுள் துணை. 

NALADIYAR, 

நாலடியாா 

மூலமும் உரையும். 

——— COLOR 

கடவுள் வாழ்த்து. 

சகேரிசைவெண்பா,. 

வானிடுவில்லின்வாவறியாவாய்மையாற் 

கானிலந்தோயாக்கடவுளை--யாரிலஞ் 
சென்னியுறவணங்கிச்சேர்துமெம்முள்ள த்து 

முன்னியவைமுடி கவென்று. 

(இ-௭.) வான் - மேகத்தில், இடு - இடப்பட்ட, வில் 

லின் - இக்திரவில்லினது (காட்சியொத்த) வரவு - பிறப்பு 

வரவை, அறியா - அறிந்து, வாய்மையால் - உண்மையி 

னால், கால் - திருவடிகள், நிலம் - பூவுலகில், தோயா - படி. 
யாச கடவுளை - முதற்கடவுளை, யாம் - காம், நிலம் - பூமி 

யில், சென்னி - சிரசானது, உற - பொருந்த, வணங்க 
பணிந்து, எம் - எம்முடைய, உள்ளத்து - இருதயத்தில், 

முன்னியவை - நினைந்தனவாகய (௮றம்பொருளின்பமென் 
னுமுப்பால்களும்) முடிகவென்று - முடியவேண்டுமென்று 
நினைத்த, சேர். தும் - ௮டை$€வோம், என்றவாறு, 

2



௧௪ சாலடியாச் 

முன்னியவையென்றது - உள்ளத்து நினைக்கவையாவு 
மெனப்பொருள் கொள்ளினும் பொருக்தும். Cr sg er 

வில்லிடுசிறதும் கெடுகிற துதெரியாமைபோலப் பிறப்புண் 
டாதலும் இறப்புண்டாதலுந்தெரியாது. ஆதலால்,வில்லைப் 
பிறப்புக்கு உவமை கூறினார், 

இதன்தாற்பரியம் வானவில்லின?தாற்றமும் ௮ழி 
வுறிகர்த்த பிறப்பையும் இறப்பையுமறிக்து எம்மனதில் 

நினைந்தவை முடிகவென்று நினைத்துக் கடவுளை வணங்கு 

வோம் என்பதாம். 

யாம் - எழுவாய், சேர்தும் - பயனிலை, கடவுளை - 

செயப்படுபொருள்: காலடியார் இதில் ஆர்விகுதி உயர்வுப் 
பொருட்கண்வர்த௮. குறள்வெண்பா இரண்டடி,ர்தியல் 
வெண்பா மூன்றடி, பஃரொொடைவெண்பா பலவடி, இவை 

போலாகாமை, இக்ழூல் வெண்பா நானூறும் காலடியாக 

வந் தமையால் ரகாலடியென்று காரணப்பெயர் பெற்றது. 

அகத்தியம், 'தொகுத்தகவியைச் சொற்சொல்லாகப் 

பகுத்துப் பொருள் சொலல் பதவுசையாமே” ::கவிப்பொ 
ருள் சுருக்கிக்காட்டறுற் பரியம்,” 

 



மூலமூம்-உரையும்- சட 

௧. அறத்துப்பால். 
eat 

goss விதித்தவை கொள்ளலும், விலக்யெவை தள் 
லும், 

௧-ஆம். அதிகாரம். செல்வ நிலையாமை. 

Ds வததுதவையயால் 

அஃதாவது செல்வமான து நிலைநில்லாமையாம். 

அறுசுவையுண்டியமார்தில்லாளூட்ட 
மறுசிகைநீக்யெண்டாரும்--வறிஞராய்ச் 
சென் றிரப்பசோரிடத் தக்கூழெனிற்செல்வமொன் 

அ௮ண்டாகவைக்கற்பாற்றன்று, 

(இ-ள்.) அறுசுவை - ௮றுவகைருசியாகிய, உண்டி.- 

உணவை, ௮மர்ச்து- விரும்பி, இல்லாள் - மனைவி, ஊட்ட- 

ஊட்டுதல்செய்ய, மறு- மறுக்கப்பட்ட, சிகை - (வண்மை 

யான)பதார்த்தங்களை, நீக் - தள்ளி, உண்டாரும்-(மென் 
மையான பதார்த்தங்களை) உண்டாரும், வறிஞசாய-தரித் 

இரராய், ஒரிடத்து - ஒருவிடத்தில், சென்று - போய், 
கூழ்-கூழினை, இரப்பரெனில் - யாசிப்பாசாகில், செல்வம்- 

ஐசுவரியமானது, ஒன்றுண்டாக - ஒருபொருளுள்ளதாக, 

வைக்கல் - வைக்கும், பாற்று - பகுதியுடையது, ௮ன்று- 

அல்ல. எ-று. 

அரும்பதக்கொத்து ((சிகையென்பதுவே பதார்த்த 
மாகு - மதுவே வன்மை மென்மை யெனப்படும்'' இவ்விதி 

யால் சிகையென்பது பொதுப்படப் பதார்த்தமாம், செல் 
வர்கள் வன்மையான பதார்த்தங்களை வருத்தமுற்றுக் கடி. 

த்.து உண்ணுத லரிதாகலின் மறுகை நீக்ெயெனறுர். 

இளமை நிலையாமையில் பருவ மெனைத்துள பல்லின்பா 

லேனை இருசிகையுமுண்டீரோ'” என்றதில் வய தினளவை 

யும், பற்களின் வலியினளவையும் வினவிய விடத்தும்) 
இருசிகை யென்றதற்குப் பொருள் வன்மையான பதார்த்



௧௬ சாலடியார் 

தங்களும், மென்மையான பதார்த்தங்களுமேயாம், கை 
படைத்த சாதமெனிளனும் ஒருபிடிசோறெனினும் பொருக் 
gb, முற்சிகை நீக்இப் பிற்சிசையுண்டாருமெனக் கொள் 

ளினுமமையும். 

இதன் தாற்பரியம். ௮றுசுவைப் போசன பதார்த்தங் 
களை மனையாளுட்டுதல் செய்ய உண்ட செல்வர்களும் ஓரி 
டத்திற்போய்க் கூழை இரர்துண்பாரானால் செல்வமானது 

ஒருபொருளாக வைக்கும் பகுப்புடைய தல்ல என்பதாம். 

செல்வம் - எழுவாய், வைக்கற்பாற்றன்று - பயனிலை (௧) 

துகடீர்பெருஞ்செல்வந்தோன்றியக்காற்றொட்டுப் 
பகடநடர்தகூழ்பல்லாரோ--டுண்க 

வகடுறயார்மாட்டுறில்லா துசெல்வஞ் 

சகடக்கால்போ லவரும். 

(இ-ள்.) ௮கடு - நடுநிலைமை, உற - பொருத்த, யார் 
மாட்டும் - யாவரிடத்தும்; செல்வம் - ஐசுவரியம், நில்லா 
து - நிற்காது, சகடம் - தேரின், கால்போல் - உருளையை 

ப்போல, வரும் - (கீழ்மேலாய் மேல்&ீழாய்) வருமாதலால், 
கள் - குற்றம், தர் - நீங்கெ, பெரும் - பெரிய, செல்வம்- 
சம்பத்தானது, தோன்றியக்கால் - இடைத்தால், தொட்டு- 
(கடைத்தகாலர்) தொடங்க, பகடு - ஏர்) நடர்த-உழுத, 

கூழ்- உணவை, பல்லாரோடு - பற்பலருடன், உண்க - நீயு 

ண்பாயாக எ-று. 

தோன்றியக்காலென்பது வினையெச்சமே பெயசெச்ச 
மாகில் ஒற்றுமிகா து. 

இ-ம். செல்வமானது யாவரி௨த்து நில்லாது தேர்ச்ச 

க்கசம்போலக் €ம்2மலாய் மேல்ஹழோய்வருமாதலால் செல் 

வங்கிடைத்தால் பலருடனுண்ணக் கடவாய் என்பதாம்: 

நீ - தோன்றா எழுவாய், உண்க - பயநிலை, கூழ் - செயப்ப 
டுபொருள், இதில் ஐயுருபுதொக்யெ.து, சல்வழியில் வந்த 

செல்வமென்றறி சற்குத்.துகடீர் பெருஞ்செல்வமெனரூர். (0)



மூலமும்-உரையும், ௧௭ 

யானையெருத்தம்பொலியக்குடைகிழற்8ழ்ச் 

சேனை த்தலைவராய்ச்சென்₹ோர௬ு--மேனை 

வினையுலப்பவேருவீழ்வர்தாங்கொண்ட 
மனையாளைமாற்றார்கொள, 

(இ-ள.) யானை - யானையினது,எருத்தம் - பிடரியில், 

பொலிய - பிரகாசிக்க, குடை - வெண்குடையின், நிழற் 
சம் - நீழலின்2மே, சேனை - சதுரங்கசேனைக்கும், தலைவ 

சாய - முதல்வராய், சென்றோரும் - சென்ற வரசர்களும்? 

ஏனைவினை - தீவினை, உலப்ப - கெடுக்க, வேறாக - வேறு 

பட்டு, தாம் - தாங்கள், கொண்ட - இல்வாழ்க்சைக்குத் 
தணையாகக்கொண்ட, மனையாளை-மனையவளை, மாற்ருா-ப 
சைவர், கொள - கைக்கொள்ள, வீழ்வர் - கெடுவர், 

இ-ம். சதுரங்க சேனைக்குத்தலைவராய்ச்சென்றவசசர் 

களும் தீவினைகெடுக்க வேறுபட்டுத் தங்கள் மனைவிகளைப் 

பகைவர் கைக்கொள்ளக்கெடுவர்கள் என்பதாம். சென்றோ 

ர் - எழுவாய், விழ்வர்-பயனிலை, உம்மை - சிறப்பும்மை () 

நின்றனநின்றனநில்லாவெனவுணர்ந் 

தொன்றினவொன் றினவல்லேசெயித---செய்க 
Gis or pen Ole ox maar aun |p சாள்செறுத்துடன் 

UGS HUG SIH PM. 

(இ-ள் ) வாழ்காள - இயுள்கள், சென்றன சென்றன- 

போயின போயின, செறுதது - கோபித்து, உடன் - உட 

னே, கூற்று - இயமன், வஈததுவர்தது - வந்தான் வந்தான் 

வந்தான் ( ஆதலால்,) நின்றன நின்றன - நின்றனவாகிய 

நின்பொருள்கள், நில்லாவென - நிற்காவென, உணர்ந்து- 

அறிர்து, ஒன்றினவொன் றின - பொருர்திப ஒருவகை (த 

ருமத்தை,) செயின் - செய்வையாஇல், வல்லே-சீக்ரெத்தில், 
செய்க - செய்யக்கடவாய் எ-று, 

இலக்கணத்திரட்டு [உயர்திணை யிறுபோ லஃறிணை 

வருதலஓு - மஃறிணை யீறுபோலுயர்திணை வருதலு - மருகல்



59) . சாலடியார் 

விதியென வறைந்தன ரான்னோர்] இவ்விதியால் கூற்று 

என்னும் ௮ஃறிணையீறு உயர் திணைக்கு வந்தது, சென்றன 

சென்றன - வச்தனவநர்தன, இவை விரவின்சண் இசட்டித் 

தன. இ-ம், ஆயுள்சகள் போயின, இயமன் வக்தான் வர்தா 

ன் - நின்றனவான செல்வங்கள் நில்லாவெனவறிதந்து, பொ 

ருந்தியதருமங்களை நீசெய்தால் சீக்ரெஞ்செய்யக்கடவாய், 

என்பதாம். ம - தோன்றா எழுவாய், செய்க - பயனிலை.(௪) 

என்னாுலுமொன்றுதங்கையுறப்பெற்றக்காற் 

பின்னாவதென்றுபிடித்தாா--முன்னே 

கொடுத்தாருயப்போவர்கோடிறீக்கூற்றர் 

தொடுத்தாறுசெல்லுஞ்சுரம் 

(இ-ள் ) என்னாலும் - யாதாகிலும், ஒன்று - ஒருபொ 
ருள், தம் - தமது,கை - கையில், உற - பொருந்த, பெற்ற 

க்கால் - பெற்றால், பின்னுவதென்று - பின்கொடுப்போமெ 

ன்று, பிடித்திரா-பிடித்திராமல், முன்னே - முற்காலத்தில், 
கொடுத்தார் - கொடுத்தவர்கள், கோடு - தன்செய்கையிற் 

கோட்டம், இல் - இல்லாத, தீ - பொல்லாத, கூற்றம்-இய 
மன், தொடுத்து- பாசத்தாற்கட்டி, செல்லும் - போகும், 

சுரம் - பாலைவனத்தினு, ஆறு - வழியை, நீங்கயப்போ 

வர் - பிழைத்துப் போவார்கள், எ.று, 

யாதாகிலும் ஒருபொருள் தன்கையிற் பெற்றால், பின் 

கொடுப்போமென்று வைத்திராது முன் கொடுத்தவர்கள், 

இயமன் கொண்டுபோம் வழியை நீக் பிழைத்துப் போ 
வார்கள் என்பதாம். கொடுத்சார்- எழுவாய், உயப்?பா 

வர் - பயனிலை, ஆறு - செயப்படுபொருள். இதில் ஐயுருபு 
தொக்கெது,காலையின்மலர்க்தமலர்மாலையி லுலர்க்தழியுமா 
போற் செல்வமழிதல்பற்றிமுன்னே கொடுத்தாசென்றூர். 

இழைத்தராளெல்லையிகவாபிழைத்தொரீஇக் 
கூற்றங்குதித் துய்ச்தாரீங்கில்லை--யாற்றப் 
பெரும்பொருள்வைத்தீர்வழங்குமினாளை த் 
த£இச்தமீஇக் தண்ணம்படும்.



மூலமூம்-உரையும். ௧௯ 

(இ-ள.) இழைத்த-தமக்களவுசெய்த, காள்-ாள்கள், 

எல்லை-சம்மளவை,இகவா-கடவா,கூற்றம்-இயமனை, பிழை 

த்அ-தப்பி, ஒரீ இ-ரீங்கி, குதித்து அவன்குறிப்பைக்கடர்து 
உய்ந்தார்-பிழைத்தவர்கள், ஈங்கு-இவ்வுலகத்.து,இல்லை-இ 

ல்லை, நாளை-ரசாளையே, தழீஇச் தழீ.இம்-தழீ£இர் தழ இமெ 

ன்னுமோசையுடனே, தண்ணம்-பிணப்பறை, படும் - சாற் 
றப்படுமாகையால், ஆற்ற-மிகவும், பெரும் - பெரிய, பொ 

ருள்-பொருளை, வைத்தீர்-தேடி வைத்தவர்களே,; வழக்கு 
மின்- அப்பொருளைக்கொடுக்கள் எ-று. 

தமக்களவு செய்த நாள்கள் தம் மெல்லையைக் கடவா 
இயமனைக்கடநக்து பிழைத்தவர்கள் இவ்வுலகத்திலில்லை நா 
ளையே பிணப்பறை சாற்றப்படும், பொருளைத் 2தடிவைத் 
தவாகளை நீங்கள் கொடுங்கள் என்பதாம். நீங்கள்-எழு 

வாய், வழங்குமின்-பயனில், பொருள்-செயப்படு பொருள் 

இதல் ஐயுருபு தொக்கு நின்றது. (௬) 
தோற்றஞ்சான்ஞாயிறுகா(நியாவைகலுவ் 

கூறறமளக்துநு்நாளுண்ணு--மாற்ற 

வறஞ்செய்தருஞடையீராகுமின்யாரும் 
Ops gid parr ga fev. 

(இ-ள.) தோற்றம் - உதயம்,சால் - மிகுந்த, ஞாயிறு- 
சூரியனை, காழியா - அளவுக் கருவியாக, வைகலும் - தின 

ந்தோறும், கூற்றம் - இயமன்)அளந்து - அளவிட்டு, நம்- 

உங்களுடைப, சாள் - ஆயுளை, உண்ணும் - உண்பானாகை 
யால்; யாரும் - யாவரும், பிறந்தும் - மக்கட் பிறப்பாய்ப் 

பிறக் தும் (விணாகாமல்,)பிறவாதாரில் - பிறவாது மோட்ச 

த் திலிருப்பவரைட்போல,ஆற்ற-மிகவும்,௮றம்-தருமத்தை, 
செய்து - பண்ணி, ௮ருளுடையீராகுமின் - இருபையுடை 
யீராகுங்கள். எ-று, 

யாரும் - யாவரும், பிறந். தம் - மனிதப் பிறப்பிற் பிற 

கீதும்௮றஞ்செய்யாராஇல், பிறவாதாரில்-பிறவா தவர்களில் 
வைத்தெண்ணப்படுவர் - எனினு மமையும். இ-ம். இயமன்



உ௰ சாலடியாச் 

சூரியனைப்படியாகக்சொண்டுஉங்கள்காளையளந்து உண்ணு 
கிறான் ஆகையால் தருமத்தைச்செய்து இருபையுடையீரா 

குங்கள் என்பதாம் நீங்கள் - தோன்றா எழுவாய், ௮ருளு 

டையீராகுமின் - பயனிலை, ஆண்பாலும் பெண்பாலுமென் 

றறிதற்கு யாருமென்றார், (௪) 

செல்வர்யாமென்றுதாஞ்செல்வுழியெண்ணா த 

புல்லறிவாளர்பெருஞ்செல்வ--மெல்லிற் 

கருங்கொண்மூவாய்் திறந்தமின்னுப்போற்றோன் றி 
மருங்கறக்கெட்டுவிடும். 

(இ-ள்.) செல்வர் - செல்வமுள்ளோர், யாமென்று-சா 

மென்று, தாம்- தாங்கள், செல்வழி - போமிடத்து, எண் 

ஞை -நினையாத, புல் - ௮ற்ப, அறிவாளர் - ௮றிவுடையா 
ரது, பெரும் - பெரிய, செல்வம் - ஐசுவரியம், எல்லில்- 
இசாக்காலத்தில், கரும் - கரிய, கொண்மூ - மேகமானது, 

வாய்திறந்த - வாய்விடப்பட்ட, மின்னுப்போல் - மின்னலை 

ப்போல, தோன்றி - உண்டா, மருங்கு - வழி, ௮ற-முற் 

ரூக, கெட்டுவிடும் - கெட்டுப்போம். எ-று. 

செல்வமானது மின்னலைப்போலத் தோன்றி யழியும் 

என்பதாம். செல்வம் - கெட்டுவிடும். (௮) 

உண்ணாஜெளிஙிருனோங்குபுகழ்செய்யான் 

துன்னருங்கேளிர் துயர்களையான்--கொன்னே 

வழங்கான்பொருளகாத்திருப்பானேல்௮ ௮ 
விழந்தானென்றெண்ணபபடும். 

(இ-ள்.) உண்ணான் - உண்ணாதவனாக; ஒளி- பிரகாச 

த்தை, நின்றான் - நிறுத்தாதவனாக, துன் - பெறுதற்கு, ௮ 
ரும் - அரிய, கேளிர் - சுற்தத்தாருடைய, துயா - துனபத் 

தை, களையான் - நீக்காதவனாக, வழங்கான் - கொடாதவ 

னாக, கொன்னே - பயனில்லாமல்,பொருள் - திரவியத்தை, 
காத்து - காத்துக்கொண்டு, இருப்பானேல் - இருப்பானா 
ஞல், ௮ ஆ - ஐயோ, இழக்தானென்று - இவன்பொருளை



முலமும்-உசையும். ௨௧ 

யிழர் தானென்று, எண்ணப்படும் - யாவசாலும் எண்ணப்ப 

டுவான். எ-று. 

இ-ம். பொருளைத் தேடிச் செலவிடாது வைத்துக் 

காத்திருந்தவன் பொருளை யிழந்தானென்று யாவசாலும் 

நினைக்கப்படுவான் என்பதாம். இவன்-தோன்று எழுவாய் 

எண்ணப்படும் ப, பொருள் செ, இதில் - ஐயுருபு தொக் 

55 ௮௮ வென்றது - அருளின்கட் குறிப்பு, நெருங்கிய 

வுறவினரென்று கோன்றற்குத் துன்னருக் கேளிரென்ஞுர். 

உடாறதுமுண்ணாுச் தம்முடம்புசெற்றுங் 

கெடா௮தகல்லறமுஞ்செய்யார்- கொடாது 

வைத்திட்டினாரிழப்பர்வான்றோய் மலைகா ட 

வுய்த் தீட்டுந்தேனிக்கரி. 

(இ-ள.) உடானுதும் - உடுக்காமலும், உண்ணாதும்- 

உண்ணாமலும், தம் - தல்களுடைய, உடம்பு - உடலை, செ 

ற்றும் - வருத்தியும், கெடாத - கெடுதலில்லாத, ஈல் - ஈ 

ன்மையாகிய, அறமும் - தருமங்களையும், செய்யார் -செ 

ய்யாதவர்களாய், கொடாது - யாதுங்கொடாறு, வைத் 

திட்டினா - பொருளைத்தேடிவைத் தவர்கள், இழப்பர் - இ 
மப்பார்கள், வான் - காயத்தை, தோய் - அளாவும், ம 

லை-மலைகளடங்கய,காட - நாட்டையுடைய(பாண்டியனே) 

தேன் - மலர்த்தேனை, உய்த்து- இராய்ந்து, ஈட்டும் -சம் 

பாதிக்கும், ஈ - ஈயல்லவோ, கரி - சாட்சி. எ-று. 

இ-ம். பொருளைத்தேடிக்கொடாதுவைத்தவர்கள்.தே 

ன் ஈயைப்போல இழந்து விடுவார்கள் என்பதாம். ஈட்டி 
ஞர் - எ, இழப்பர் - ப, பொருளை - செயப்படுபொருள். 

செல்வநிலையாமை முற்றிற்று. 

 



உட சாலடியார் 

. ௨-ஆம். அதிகாமம். இளைமை நிலையாமை, 

—~ 2 கைக 

௮ஃதாவது இளைமைப்பருவமான து நிலை நில்லாமையாம். 

ஈரைவருமென்றெண்ணிகரல்லறிவாளர் 
குழவியிடத்தேதுறர்சார்--புரைதீரா 

மன்னாவிளைமைம௫ழ்ச் தாரேகோலூன் றி 

யின்னாக்கெழுர்திருப்பார், 

(இ-ள்.) சபை-ஈரைதிரை, வருமென்று - வருமென்று, 

எண்ணி நினைத்து, ஈல் - நல்ல, அறிவாளர் - வி£2வககள், 

குழவியிடத்தே - இளைமைப்பருவத்தில், துறந்தார் - மனை 
வாழ்க்கையை விட்டார், புரை - குற்றம், தீரா - நீங்காத, 

மன்னா - நிலைபெருத, இளைமை - இளைமைப் பருவத்தை, 
ம௫ஒழ்க்தார் - இச்சித்தார், கோல் - தடியை, ஊன்றி - ஊன் 
றிக்கொண்டு, இனனாங்கு-துன்பத்துடன், எழுந்திருப்பா£- 

எழுந்திருப்பார். எ-று. 

இ-ம். ௮றிவுடையவர்கள் ஈரைதிரை வருமென்று இ 
ளைமைப்பருவத்தில் இல்வாழ்க்சையைவிட்டார்கள், இளை 
மைப் பருவத்தை விரும்பினவர்கள் துன்பத்துடன் தடியூ 
ன்றி எழுர்திருப்பார் என்பதாம். அறிவாளர் - எழுவாய், 
அறக்தார் - பயனிலை, மகிழ்ந்தார் - எழுவாய், எழுர்திருப் 

பார் - பயனிலை, ஏஃஅ௮சை, நீயிற்புகைதோன்றி யழிதல் 
போல இளைமையு மழிதலான்-மன்னா இளைமை வென்றார். 

தட்புகாரற்றனஈல்லாருமஃகினா 

சற்புத்தளையுமவிழ்க்கன--வுட்காணாய் 

வாழ்தலினூதியமென்னுண்டாம்வக்ததே 
யாழ்கலத்தன்ன கலி, 

(இ-ள்.) ஈட்பு- உறவாயெ, நார் - பாசங்களும், ௮ற் 

றன - நீங்க, சல்லாரும் - மகளிரும், ௮ஃஜொர் - அன்பி 
ற்குறைந்தார், அற்பு - ௮ன்பாகி.ப, தளையும் - பந்தங்களும், 
அவிழ்ர்தன - நெடழ்ச்சன, உள் - உன்னுள்ளே, காணாய் -



மூலமும்-உசையும். ௩ 

பாசாய்,ஆம் - முழுகும்,கலத் தன்ன - சப்பலோசைபோல் 
சலி - உறவினாமுமோசை, வந்ததே - வர்ததல்லவோ (ஆ 
தலால்) வாழ்தலின் - வாழ்தலினால், ஊதியம்-இலாபம், எ 
ன-யாது, உண்டாம் - உண்டாகும் எ-று, 

இ-ம்: கப்பலோசைபோலச் சுற்றத்தார் ௮ழுகுரலோ 

சை வந்ததல்லவேோ ஆதலால், இல்வாழ்க்கையின் வாழ்தலி 
னாற் பயனென்ன உண்டாகும் என்பதாம். ஊதியம் - எழு 

வாய், என்னுண்டாம் - பயனிலை. (௨) 

சொற்றளர்ந்துகோலூன் நிச்சோர்க்தரடையினசராயப் 

பற்கழன்றுபண்டம்பழிகாறு--மிற்செறிர்து 
காமகெறிபடருங்கண்ணினார்க்கில்லையே 
யேமகெறிபடருமா௮ு. 

(இ-ர்.) சொல்-சொற்கள், தளர்க்து - குழறி,கோல்- 
தடியை, ஊன்றி - ஊன்றிக்கொண்டு, சோர்ர்த-தள்ளாடிய, 

நடை.யினராய் - கடையையுடையவராய், பல்- பற்கள் ௧ 
ழன்று - உதிர்ந்து, பண்டம் - உடலாகயெபண்டம், பழிகா 

றும்-பழிக்கப்படுமளவும், இல் - இல்வாழ்க்கையில், செறி 

ந்து - நெருங்கி, காமகெறி - துசைவழி3ய; படரும் - நட 

க்கும், கண்ணிஞார்க்கு - ௮றிவுடையார்க்கு, ஏமம்-தமக்கு 

க்கேோசட்டையாயெ, நெறி - நல்வழியில், படரும்-ஈடக்கும், 
ஆு-வழி, இல்லை - இல்லை. எ-று, 

இ-ம் இல்வாழ்க்கை வழியிலே நடப்பவர்கள் உயிர் 

க்கு ஈல்வாழ்க்கை வழியில்லை என்பதாம். ஆறு - எழுவா 
ய், இல்லை-பயனிலை, ஏகாரம் - அசை, (௯) 

தாழாத்தளராத்.தலைடுக்காத்தண்டூன்ரு 
வீழாவிறக்குமிவண்மாட்டுக்--சாழமிலா 

மம்மர்கொண்மாக்தர்க்கணங்காகுக்தன்கைக்கோ 

லம்மனைக்கோலாகியஞான்று, 

(இ-ள்.) ௮அம்மனைக்கோல்-தன் தாய் கைக்கோலான2) 
தன்கைக்கோல்- தன்கையின்கோல், ஆவயெஞான்று - ஆன



௨௪ சாலடியார் 

காலத்தில், தாழா - தாழ்ந்து, தளரா - தளர்ந்து, தலை - 
தலையை, நடுங்கா-ஈடுகஇ, தண்டு-௮.த் தடியை, ஊன்று-ஊ 

ன்றி, வீழா- வீழ்க்து, இறக்கும்-மாணமாகும், இவண்மா 

ட்டும்-இவளிடத்தும், காழ் - உறுதி, இலா - இல்லாத, ம 

ம்மா-மயக்கம், கொள் - கொண்ட, மாந்தர்க்கு - மனிதர் 

க்கு, ௮ணங்கு - துன்பம், அகும் - உண்டாகும். எ-று. 

இ-ம் தன் தாய்கைக்கோலானது தன்கைக்கோலான 

காலத்து வருத்தமுற்று இறக்குமிவளிடத்து மயக்கக்கொ 
ண்டவர்களுக்குத்துன்பமுண்டாகும்என்பதாம். ௮ம்மனை 

க்கோல் - இவ்விடத்து உயிர்தினைக்கண் ணொற்று மிகுந்த 

துசெய்யுள்விகாரம். ௮ணங்கு-எழுவாய், ஆரும்-பயனிலை, 
இவண்மாட்டும் என்பதை இவ்லிடத்தெனப் பொருள் கூ 
றுவாருமுளர். (௪) 

எனக்குத்தாயாகியாளென்னையி க்கட்டுத் 
தனக்குத்தாய்சகாடியேசென்ரு--டனக்குத்கா 
யாகியவளும.துவானாற்றாய் ச்தாப்க்சொண் 
டேகுமளித்திவ்வுலகு. 

(இ-ள.) எனக்கு-எனச்கு, தாயாதியாள்-தாயானவள் 

என்னை - என்னை, ஈங்கு - இவ்விடத்து, இட்டு- பெற்று 

வைத்து, தனக்கு - தனக்கொரு, தாய் - தாயை, நாடி - 

தேடி, சென்றாள் - இறந்தாள்,தனக்கு - ௮விடலுக்கு, தா 
யாகியவளும் - தாயானவளும், ௮ துவானால்-௮.த தன்மைய 

ளானால், தாய்த்தாய்க்கொண்டு, - தாயைத் தாயைத்தேடி. 
க்கொண்டு, ஏகும் - போகும், இவ்வுலகு - இவ்வுலகமான 
ஆ, ௮ளித் து-ஏழைமையுடைய து. எஃறு 

இவவுலகமானது தாயைத்தாயைத் தேடிக்கொண்டு 
போகும் ஏழைமையுடையது என்பதாம். [ தாய்த்தாய்க் 
கொண்டு இவவிடத்துயர்தினை மெய்யிறு ஒன்றுக்கண்மிக் 

கனசெய்யுள்விகாரம். ] உலகு - எழுவாய், ௮ளித்.து - பய 
னிலை, ஏ - அசை, அளித்து - பெற்றுவைத்தெனிலுமாம்.



மூலமும்-உரையும். ௨௫ 

வெறியயர்வெக்கள த துவேன்மகன்பாணி 

முறியார்ஈறுக்கண்ணிமுனனர்த்-. தயங்க 
மறிகுளகுண்டன்னமன்னாம௫ஒழ்ச்சி 
யறிவுடையாளர்கணில். 

(இ-ள். வெறி-வெறியாடலை, ௮யர்-செய்கெ் ற,வெம்- 

வெய்ய, களத்து - பலிக்களத்து; வேன்மகன் - பூசாரி, பா 
ணி-கையில், முறி - தளிர், ஆர் - நிறைக்த, ஈறும் - மணக் 
கும், கண்ணி - மாலை, முன்னா-தன் முன்னாக, தயங்க - று 

சைர்துதொங்க, மறி - தடு, கு௱கு - உணவாக, உண்டன் 

ன - உண்டாற் பாலும், மன்னா - நிலைபெருத, மூமச்9 - 

இளைமையி னாகுமகழ்ச்சி, ௮றிவுடையாளர்சண் - விவேக 

களிடத்தில், இல் - இல்லை எ-று. 

ஆடுகொண்டமகழ்ச்சி ௮றிவுடையாளர்க ளிடத்திலி 
ல்லை என்பதாம் ம௫இழ்ச்சி - எழுவாய், இல்-பயனிலை, மறி 
யின் ம௫ச்சிகணப் போதேனு நில்லாமைபற்றி மன்னாவென் 
ரூர். (a) 

பனிபடுசோலைப்பயன்மாமெல்லாக் 
கனியுதர்க்துவிழ்க் தற்றிளைமை---நனிபெரிதும் 
வேற்கண்ணளென் றிவளைவெஃகன்மின்மற்றிவளுங் 
கோற்கண்ணளாகுங்குனிக்து. 

(இ-ள்) இளைமை - இளைமைப் பருவமானது, பனி - 
குளிர்ச்சி, படு . பொருந்திய, சோலை - சோலையில், பயன்- 
பலனைத்தரும்) மாமெல்லாம் - எல்லாமசங்களிலும், கனி - 

பழங்கள், உதிர்ச்து - உதிர்ந்து, வீழ்க்தற்று - விழுக்தாற் 
போலுமாதலால், ஈனி- மிக, பெரிதும் - பெரிய, வேல் - 

வேலைநிகர்த்த. சண்ணளென்று-சண்களையுடையவளென்று 
இவளை - இப்பெண்ணை,வெஃசன்மின் - இச்சியாதிருங்கள் 
மற்றிவளும் - பின்பிப்பெண்ணும், குணிந்து - கூனியாக, 
கோல் - கோலையே, கண்ணளாகும் - கண்ணாக வுடையவ 
ளாவாள். எ.று, 

3



௨௭௬ சாலடியார் 

தொல்காப்பியம் | வினையின்றொகுதஇி காலத்தியலும்,] 
இளைமைப் பருவமானது - மரங்களிற் பழங்களுதாாந்தாற் 

போலும் ஆதலால் வேலொத்த கண்களையுடையவ ளென் 
மிவளை யிச்சியாதிருங்கள், இவளும் கூனியாகக் கோலையே 

கண்ணா க்கொண்டு hata என்பதாம். நீவீர்-2தான்றா 

எழுவாய், வெஃகன்மின்-ப.பனில், இவ3ள-செயப்படுபொ 

ரள. (௪) 
பருவமெனைத்துளபல்லின் பாலேனை 

யிருசிகையுமுண்டீ?ரோவென்று--வரி சையா 

அண்ணாட்டங்கொள்ளப்படுதலால்யாக்கைக்கா 

ளெண்ணாறிவுடையா |, 

(இ-ள் ) பருவம்-வயது, எனைத்து எவவளவு, உள- 
உண்டாயிருக்கனெறன, பல்லின் - பற்களினுடைய, பால்- 

வலிமைப்பகுதி, ஏனை-எவ்வளவு, இருசிகையும் - வன்மை 

யான பதார்த்தங்களையும் மென்மைபான பதார்த்தங்களை 

யும், உண்டீரோவென்று - ASB ora வெனக்கேட்டு, வரி 

சையால் - முறைமையாக, உள் - உங்களுளளம், காட்டம்- 

ஆராய்ச்சி, கொள்ளப் படுதலால் - பிறரால் செய்யப்படுத 

லால், யாக்கை - உடலினது, கோள் - கொள்கையை,௮றி 

வடையார்- வி£வகமுடையார், எண்ணார்-பொருளாகநினை 

யார். எ-று, 

வயதெவ்வளவுபற்களின்பலனெவ்வளவுவலியபதார்த் 
தங்களையும் உண்டிரோவென்று கரமமாயுங்களுள்ளம் பிற 

ராலாராய்ச்சி கொள்ளப்படுதலா லஓடலின்கொள்கையைவி 
வேள் பொருளாக வெண்ணார்கள், என்பதாம் அறிவு 
டையார்-எழுவாய், எண்ணா்-பயனிலை, கோள்-செயப்படு 

பொருள். (௮) 

மற்றறிவாஈல்வினையாமிளையமென்னாது 

கைத்துண்டாம்போழ்?தகரவாதறஞ்--செய்ம்மின் 
முற்தியிருச்தகனியொழியத் தீவளியா 

னற்காயு திர்தலுமுண்டு,



மூலமும்-உரையும் ௨௪ 

(இ-ள். முற்றி - முதிர்க்து, இருக்க - இருந்த, சனி- 
பழங்கள்; ஒழிய - £ங்க) வளியால் - ஜீக்காற்றால், ஈல்- 
தல்ல, காய் . காய்கள், உதிர்தலும் - விமுதலும், உண்டு. 
உண்டாதலால், கல்வினை - தருமத்தை; மற்று- -இனிமேல், 
௮றிவாம் - அறிந்து செய்வோம், யாம் - ஈம் இளையம்- 
இளமை பய தடையோம், என்னாது - என்றுகினையாது, 
கைத்து - திரவிடம், உண்டாம் - உண்டாயிருக்கும், போ 
ழ்தே - காலத்திலேயே, கரவா து- ஒளிக்காமல், ௮றம்-தரும 
த்தை, செய்ம்மின் - செய்யுங்கள், எ-று. 

இ-ம் . தக்காற்றால் பழங்களன் றிக் காய்க ளுதிர்தலு 
முண்டு, கையால் தருமத்தைப் பின் செய்வோமென்று 
நினையாது பொருளுள்ளபொழுதேே செய்யுங்கள் என்பதாம் ் 
நீங்கள் - தோன்றுஎழுவாய், செய்ம்மின்-பயனிலை, ௮றம்- 

செயப்படுபொருள், (௯ ) 

ஆட்பார்த்துழலுமருனில்கூற்றுண்மையாற் 
மோரட்கோப்புக்காலத்தாற்கொண்டுய்ம்மின்-பிட்பிதுக்இப் 
பிள்ளையைத்தாயலறக்கோடலான் மற்றதன் 
களளங்கடைப்பிடித்தனன்று. 

(இ-ள் ) ஆள்-தளை, பார்த்து-பார்த்து, உழம்-இரி 
யும், ௮ருள- தயை, இல்- இல்லாத; கூற்று-இயமன்,உண்மை 
யால் - இருக்கின்றானாதலால், தோட்கோப்பு - கட்டமுதா 
இய (square) காலத்தில் - இளைமைப்பருவத்தில்,கொ 
ண்டு - தேடிக்கொண்டு, உட்ம்மின் - பிழையுல்கள்) பீள்- 
கருப்பத்தை, பிதுக்க - பிதுங்கச்செய்து, தாய் - தாயான 
வள, ௮லற - அழு, பிள்ளையை - இசுவை, கோடலால்- 
காள்ளுதலால்; மற்றதன் - அவன்யமன து) களளம்-வஞ் 

சத்தை, கடைப்பிடித்தல் - றுதியாயறிர்துகொள்ளுதல், 
கன்று - கல்லது. எ-று, 

(அகத்தியம்) | மின்னீறு பலர்பால் வினையொடு முடி 
மே] இ-ம். இயமனிருக்கிறபடியால் தருமத்தை யிளை 
மைப் பருவத்திற் செய்து பிழையுங்கள். தாயழப்பிள்ளை 
யைக்கொண்டு போதலாலவன் வஞ்ச த்தை யுறுதியாவறிச் 
அ சொள்ளூதஅத்தமம் என்பதாம். கடைப்பிடி த்.தல்-௪ 
வாய், ஈன்று-பய ( 

இளைமைகிலையாமை (pp ppp. 
 



2. தகாலடியார் 

௩-ம் அதிகாரம். யாக்கை திக யாமை. 
து அடைபட 

அஃதாவது - சரீரமானது நிலைநில்லாமையாம். 

மலைமிசை த்தோன்றுமதியம்?2பால்யானை 

தீலைமிசைக்கொண்டகுடையர்--நிலமிசை த் 

அஞ்செனைென்றெடுத் துத் தூற்றப்பட்டாரல்லா 

லெஞ்சினாரிவவுலகத் தில், 

(இ-ள்.) மலை - மலையின், மிசை - மேல், தோன்றும் 

உதிக்கும், மதியம்போல் - சச்திரனைப்போல, யானை -யா 
னையின், தலைமிசை - தலை2மல், கொண்ட - கவியக்கொண் 
ட, குடையர் - குடையையுடையமன்னர்களும், நிலமிசை- 

பூமிமேல், துஞ்சீனாரென்று - இறக்தாரென்று, எடுத் து-பிற 

ராரலெடுத்து, தூற்றப்பட்டார் - தூறுசொல்லப்பட்டசர்க 

ள், அல்லால் - அல்லாமல், எஞ்சினா் - உயிரோடிருந்தார், 
இவ்வுலகத்து - இந்த வுலகத்தில், இல் - ஒருவருமில்லை 

இ-ம். யானைமேலேறிய வரசர்களும் இறக்தார்களென் 

றுசொல்லப் பட்டார்களே யல்லாமலிவவுலகத இயி?ராடு 
at pe pate ளொருவருமில்லை என்பதாம். எஞ்சினார்.எழு 

வாய், இல்.பயனிலை, (a) 

வாழ்காட்கலகாய்வயங்கொளிமண்டிலம் 

வீழ்க £ள்படா௮தெழுதலால்--வாழ்க r 

ஞூலவாமுனெப்புரவா ற்றுமின்யாரு 

நிலவார்நிலமிசைமேல், 

(இ.ள.)வாழ்சாட்கு - வாழும் ஈரளகளுக்கு, அலகாய- 

அளவு மரக்காலாக, வயங்கு - பிரகாசிக்கும், ஒளி-ரண 
ங்களையுடைய,மண்டிலம் - சூரியனானவன, விழ்காள்-விழு 
க்காலம், படா௮.து - உண்டாகாமல், எழுதலால்-உதயமா 

தலால், வாழ்காள் - வாழுகாள, உலவாமுன் - கெடாமுன்; 

ஒப்புரவு - தருமத்தை, ஆற்றுமின் - செய்யுங்கள், யாரும- 

யாவரும், நிலமிசைமேல் - நிலத்தின்மேல், கிலவார் - நிலைக் 
கமாட்டார். எ-று,



மூலமும்-உரையும். ௨௯ 

இ-ம். யாருமூலகத்தில் நில௰ற்ச மாட்டார்கள், உங்க 
ளாயுள்கெடுமுன்னமே தருமத்தைச்செய்யுங்கள, என்பதா 

ம். நீங்கள்-தோன்றா எழுவாய், ஆற்றுமின்-பயனிலை) ஒப்பு 

சவு-செயப்படுபொருள், (௨) 

மன ரங்கறங்கமணப்பறையாயின 

வன்றவற்காங்கேபிணப்பறையாய்ப்--பின்றை 

யொலித்தலுமுண்டாமென்றுய்க்துபோமாற 

வலிக்குமாமாண்டாமனம். 

(இ-ள்.) மன்றம் - சபையில், கறங்க-சத்திக்க, மணப் 

பறையாயின - மணக்கோலத்திற்கான பறைகள, அன்று ய 

அன்றைக்?க, ௮வறகு - அம்மாபபிள்ளைக்கு, தங்க - ௮ 

வ்விடத3த, பிணப்பறையாய் - பிவக்கோலத்திற்குக்கொ 

ட்டும்பறையாய், பின்றை - பின் பு) ஒலித் தலும் -சத்தித்த 

அம், உண்டாமென்று - உண்டாகுமென்றுகினைத்து, உயக் 

அ?பாம்- பிழைத்துப்போகிற, அறு-வழியை, வலிக்கும்- 

துணித்து நிற்கும், மாண்டார் - பெரியோர்கள், மனம் 4 

இருதயம் எ-று 

இம். மணத்திற்குக்கொட்டும் பறைகளெ பினாத்திற் 

குக்கொட்டிம்பறைகளாமென்று சை ந்துப் பெரியோர்கள் 

மனம் ழைக்கும வழியைதழுணிசது நிற்கும் என்பதாம், 

மனம. ழமுவாப, வலி த்தும் யனிலை, ஆறு-செயப்படுபொ 

ருள். (6) 
சென்?றயெறியவொருகால்சிறுவரை 
நின்தேயெறிபபறையினை-ஈன்றேகாண் 

முக்காலைக்கொட்டிலுண் முடி த்திக்கொண்டெழுவ/ 
செத்தா ரைச்சாவார்சுமகது. 

(இ-ள ) சென்று - போய், பதையினை - ணெப்பறை 

யை, ஒருகால் - ஒறாமுறை, எறிப - அடிப்பார்கள், திறுவ 

ரை - சற்றுநேரம், கின்று-ிறுத்தி(௮ப்பறையினை) எறிப- 

இரண்டாமுறை யடிப்பார்கள், முக்காலை - மூன்றுமுறை, 
கொட்டின் - அடித்தமாத்திரத்தில், உள - பாடையிடத்து,



mi) சால்டிபயாச் 

மூடி - பிணத்தைச்2லைபால்மூடி, தீ-நெருப்பை, கொண்ு- 

சட்டியிற்கொண்டு செத்தாசை - இறச் தவசை,சாவார்-இனி 
யிறப்பவர்கள்) சமர். து-தோள்களிற்சுமக்.து, எழுவர் - மயா 
எத்திற்கெழுவர், ஈன்றேகாண் ... ஈன்றாகப்பார், எ-று, 

(தொல்சாப்பியம்) ௮ர் ஆர் ப என வரூஉ மூன்றும் 

பல்லோர் மருங்கிற் படர்ச்கைச் சொல்?ல. 

இ-ம். மூன்றுமுறை பறையறைந்தமாத் திரத்தில்பிண 

தைப்பாடையில் வைத் துச்£லையால் மூடித்தியுடன்சுடலை 

க்ருக்கொண்டுபோவார்கள் என்பதம். சாவார்-எழுவாய், 
எழுவர்-பயனிலை, செத்சாரை-செயப்படுபொருள், நீ-2தர 
னரு எழுவாய்) காண்-பயனிலை, ஏ-இரண்டும் ௮சைகள்: 

சணக்கொண்டுசுற்றத் சார்கல்லென்றலறப் 
பிணக்கொண்டுகாட்டுப்ப்பார்க்கண்டு--மணங்கொண்டீண் 
டுண்டுண்ட்ண்டென்லுமுணர்விஞற்சாற்றுமே 
தொண்டொண்டொடென்னும்பறை, 

(இ-ள்.,கணங்கொண்டு - கூட்டங்கூடிக்கொண்டு,கற் 

றத்தார் - இனத்தார், கல்லென்று - கலிலென்லுஞ்சத்தமு 
ண்டாச, ௮லற - புலம்ப, பிணம்-சவத்தை, கொண்டு - எடு 
த்தக்கொண்டு, சாடு - சுகொட்டில், உய்ப்பார்-செதத்து 

பவரை, சுண்டும் - பார்த்திருக் தும், மரக்கொண்டு - விவா 
கஞ்செய்.துகொண்டு ஈண்டு - இவ்விடத்தில், உண்டுண்டுண் 
டென்னும் (இல்வாழ்க்கை) உண்டுஉண்டு உண்டு என்னும், 
உணர்வினன் - அறிவினலுக்கு தொண்டொண்டொடென் 
னும் - சொண்தொண்தொடுஎன்னும் (ஓசையுள்ள) பறை- 
சாப்பறை, சாற்றும் - (சரீரகில்லாமையை) அறிவிக்கும். 

இ-ள். இனத்தாசழப்பிணத்தைக்கொண்டுபோவாரை 
க்சண்டிருர் தும் இல்வாழ்க்கையை விரும்பினவலுக்குச்சரி 
சரில்லாமையைச் சாப்பறையதிலிக்கும் என்பதாம். பதை- 

எழுவாய், சாற்றும்- பயனிலை, (௫) 

ஈார்த்தொடுத்நிர்ச்லெள்னள்ழுய்ர் ,டக்கெள் 
பார்த். அழிப்பெய்யிலென்பல்லோர்--பழிச்லெள்



மூலமும்-உசையும். ௩௧ 

மோற்பையுணின்றுதொழிலறச்செய்.தூட்டுல் 
கத்தன்புறப்பட்டக்கால், 

(இஃள்.) தோற்பை - உடலாகிய பை, உள் - உள்ளே, 

9ன்ு - இருச்து, தொழில் - எத்தொழில்களையும், அற - 
முற்றாக, செய்து - பண்ணி, ஊட்டும் - உண்பிக்கும், கூத் 
தன் - ஆத்துமாவானது, புறப்பட்டக்கால் - வெளிப்பட் 

டால், நார் - நாரினால், தொடுத்து - (அவ்வுடலைக்) கட்டி, 

சர்க்லென் - இழுத்தாலென்ன, பார்-பூமியின், துழி-வெ 
ட்டுப்பள்ளத்தில், பெய்யிலென் - போட்டாலென்ன, பல் 
லோர் - பலரும், பழிக்கலென் - பழித்தாலென்ன. 

பார்த்த ியென்றதை சண்டுமியென்பாருமுளர் 

இ.ம். உயிரபானபின்பு உடலைஎவ்விதஞ்செய்யினும் 

பயனென்ன என்பதாம், பிறர் - தோன்றா எழுவாய், இழுத் 

தல்முதலிய-பயனிலை, உடல்-செயப்படுபொருள் (தொல்கா 
ப்பியம் வினையியல், ௨௩௨ சூ)பின்முன்கால் கடைவழியிடத் 
தென்னு, மன்னமாபிற் காலங்கண்ணியவென்னளெவியுமவ 

ற்றியல்பின 2வஇவ்விதியால்புறப்பட்டக்சால்வினையெச்சம், 

படுமழைமொக்குளிற்பல்காலர்தோன்றிக் 
கெடுமி?தா/யாக்கையென்றெண்ணித்---தடுமாற்றர் 
தீர்ப்2பம்.பாமென் துணருக்இண்ணறிவாளரை 
நேர்ப்பாச்யார்€ணிலத் தன்மேல். 

(இ-௪.) ப9 - பெய்க, மழை - மழையினது, மொ 

க்குளில் - குமிழிபைப்போல, பல்காலும் - பலசாலமும் 
தோன்றி - உண்டா, கெடும் - அழியும், இது - இலது, 
இர - ஒரு, யாக்கையென்று - உடலென்று, எண்ணி -நினை 
த்து,தமொற்றம் - பிறகித்துன்பத்தை, நீர்ப்2போம்-£ீக்கு 
வோம், யாமென்று - நாமென்று; உணரும்-அறியும், இண்- 
வலிய, ௮றிவாரை - வி?வ௫ெளை, நீள் - ரீண்ட, நிலத்தின் 

மேல் - பூமியிடத்.௮, சேர்ப்பார் - சோசானவர், யார் - எவர், 

இ-ம். குமிழியைப்போற் மோன்றி பழியுமுடலென் 
தெண்ணிப்பிறலித்துள்பச்தைரீக்கும்விவேெளையொப்பா 
னவர்யார் என்பதாம். கேர்ப்பார். எழுவாய், யார்-பயனிலை,



௩௨ சாலடியார் 

யாக்கையையாப்புடைத் தாப்பெற்றவர் தாம்பெற்ற 
யாக்சையாலாயபயன்சொளன்ச.-யாக்கை 
மலையாடுமஞ்சுபோ ற்6முன் நிமற்றாக்சே 
நிலையா துரீத்.துவிடும் 

(இ-௭.) யாச்கையை - உடலை, யாட்புடைத்தா - பல 

முடைத்தாக, பெற்றவர் - ௮டைச்தவர்கள், தாம் - தாங்க 
ள, பெற்ற - ௮டைர்த, யாக்கையால் - ௮வ்வுடலால், ,தய- 
ஆயெ, பயன் - தருமப்பியோசனத்தை, கொள்க-கொள் 
எக்கடவர்கள், யாக்கை - உடலானது, மலை - மலையில், ஆ 
டும் - சஞ்சரிக்கும், மஞ்சுபோல் - மேகம்போல, தோன்றி- 
தோற்றமாக, நிலையாது - நில்லாமல், நீத்துவிடும்- செட்டு 

விடும். எது. 

இ-ம். உடலைப்பெற்றவர்கள் தங்களுடலாலாகெயெத்கும 

ப்பயனைச் கொள்ளக்கடவர்கள் உடலோமலை?மற் றோன்று 
மேகம்3போற் றோன்றியழியும் என்பதாம். பெற்றவர்-எமு 
வாய், கொள்க - பயனிலை, பயன் - செயப்படுபொருள். () 

புன்னுனி?மனீர்போனிலைபாமையென்றெண்ணி 
யின்னினியேசெய்கவறவினை--யின்னினியே 
நின்ரானிருர் தான் டெர்தான்தன்கேளலறச் 
சென்றானெனப்படுதலான். 

(இ.ள்.) இன்னினியே - இப்பொழு?த; நின்றான் - நி 

ன்நிருக் சான், இருர்தான் - வீற்றிருச் தான், பெர்தான்- 

படுத் திருர்தான், சன் - தன்னுடைய, கேள் - இனத்தவர் 

அலற - புலம்ப, சென்ருன் - இறர்தான், எனப்படு தலால்... 

என்ற சொல்லப் படுதலால், புல் - புல்லின், அனி3மேல் - 

அனியிடத்,து; நீர்போல் - பனிரீரைப்? போல, நிலைபாமை 

பென்று - சரிரநில்லாதென்று,எண்ணி - நினைத்து, இன்னி 

னியே - இப்பொழுதே, அறவிளை - தருமத்தை, செய்ச - 

செய்யக்கடவீர், எ-று... ் 
(தொல்சாப்பியம்) சாளெள் செவி யொருமைச் ரரித் 

தே இ-ம் இப்பொழுஇருர்தா னிறச்சாளொன்று சொல்ல



மூலமூம்-உசையும்: am 

ப்படுதலால் ௪ரீரஙில்லாதென்றெண்ணியிப்பொழுசேதரும 
ஞ்செப்யக்கடவீர்கள் என்பதாம். நீல்கள் - சோன்றுவெழு 
வாய், செய்யக்சடவீர் - பயனிலை, அறவினை - செயப்படு 
பொருள். (௯) 

கேளாதவர் துளைகளாயிற் போன் நி 
வாளாதேபோவாரானமார்தர்கள்--வாளா3ே 
சேக்கைமரனொழிச்சேணீக்குபுட்போல 
யாக்சைதபர்க்கொழியடீத்து. 

(இ.ள்.) மாச்தர்கள்-மனிதர்கள், கேளாது-2களாமல், 
வந்து - வர்து, சைகளாய் - உறவினர்களாய், இல் - மனை 

வாழ்க்கையில், தோன்றி - பிறர்்.து,வாளாது - சொல்லாது) 

மான் - மாத்தில், சேக்சை-கூட்டை, ஐஓழிய-விட்டு, சேண்- 
அாத்தில், நீக்கு - ரீல்கும், புட்போல- பறவையைப்போ 
ல, யாக்கை - உடலை, தமர்க்கு - உறவினர்களுக்கு, ஒழிய 
த்தி-ஓழித் தவிட்டு, வாளாது - சொல்லாது, போவர் - இ 
தச் தபோவார்கள். எஃறு 

இ-ம். மனிதர்கள் மனைலாழ்ச்கையிற்பிறச்.து தங்களு 

டலை உறவின்முறையார்களுக் சொழிச்.துகிட்டிறர்.து போ 
வார்கள் என்பதாம். மாச்தர்கள்-எழுவாய், போவார்கள்- 

பயனிலை, (ஐ) 

யாக்கைநிலையாமை முற்றிற்று. 

 



ao தாலடியார் 

௪-ஆம் அதிகாரம். .அறன்வலியுஅத்தல், 
அவங்கள 3 அதிற் 

௮%தாவது சருமத்தின் பலனையறிவித்தலாம். 

'அகத்தாசேவாழ்வாரெண்ணாந்துகோக்வப் 
புகத்தாம்பெரு௮ர்புறக்கடை--பற்றி 
மிகத்தாம்வருர்தியிருப்பசோமேலைத் 

தவத்தாற்றவஞ்செய்யாதார். 

(இ-ள்) மேலை - முற்பிறப்பில், தவத்தால் - தவங்கார 
ணமாக, தவம் - ஈற்றவம், செய்யாதார் - செய்யாதவர்கள், 
அகத்தாசே - இல்வாழ்க்சையாரே,வாழ்வாரென்று - வாழ் 
பவர்களென்று, ௮ண்ணாக்து - தலைிமிர்ந்து, ரோக்க-பார் 

த்து) புகத்தாம் - தாமுள்ளேறுழைய, பெரு௮ர்-பெரு தவ 
ர்களாய், புறங்கடை - தலைவாயிலை, பற்றி - பிடித்துநின்று, 

மிக - மிகவும், தாம் - தாங்கள், வருந்இ- வருத்தப்பட்டு, 
இருப்பர் - இருப்பார்கள். எ-று, 

இம். முற்பிறப்பிற் றவஞ்செய்யாதார் இப்பிறப்பில் 
இல்வாழ்க்கையாரேவாழ்பவர்களென்றுதலைவாயிலைப்பற்றி 
உள்ளே அழையாதவர்களாய் வருத்தப்பட் டி.ருப்பார்கள் 
என்பதாம். தவஞ் செய்யாதார்-எழுவாய், இருப்பர்-பயனி 

லை, அண்ணார்த்தலென்னுஈ் தொழிற்பெயர் வினையாங்கால்- 
அ௮ண்ணாருறெதென்றாம் ௮ண்ணார்ச்து இதிலொற்றுக்செட் 
டது (தொல்காப்பியம் பெயரியல்௩0 சூ) 1தாமென்ளெவி 
பன்மைக்குரித்தே ” (a) 

வாநாமாக்ககசைஇயறமறந்து 
பாவாராமென்னாப்புலைநெஞ்சே--யோவாறு 

நின்றுஞற்றிவாழ்தியெனிலுகின்வாழ்சாள்கள் 
சன்றனசெய்வதுரை 

(Q-ar.) ஆவாம் - வாழபக்கடவோம்; சாம் - யா 
மென்ற, ஆக்5ம் - செல்வத்தை, ஈசை இ - இச்சத்து, 

அறம் - தருமத்தை; மறர்து - மறர்துவிட்டு, போவாம் - 
இறர் போவோம், சாமென்னா - காமென்றெண்ணாத, புலை. 
இழிவான, செஞ்சே - மனமே, ஓவாது - இடை விடாது,



மூலநூம்-உசையும், ௩௫ 

நின்று- நிலைபெற்று, உஞற்றி - முயற்சி செய்து, வாழ்தி 

யெனிலும் - வாழ்வாயானாலும், ரின் - உன்னுடைய, வாழ் 
ராள்கள் - ஆயுள்கள், சென்றன-போயின,செய்வது-இனிரீ 
செய்வதென்ன, உரை - சொல், எ-று 

இ-ம். மனமேபல முயற்சிசெய்து வாழ்வாயானாலும் 
உன்னுடைய ஆயுள்கள்போயின இனி£ரீசெய்வதென்னசெர் 
ல் என்பதாம். 8- எழுவாய், உரை-பயனிலை, செய்வது-செய 
ப்படுபொருள். (௨) 

வினைப்பயன்வந்தக்கால்வெய்யவுயிரா 
மன த்தினழியுமாம்பேதை--டினைத்ததனை த் 
தொல்லையதென்றுணர்வாசேதடுமாற்றத் 
தெல்லையிகந்தொருவுவார், 

(இள்) பேதை - அறிவில்லாதவன், வினைப்பயன்-த 
வினைப்பலன், வந்தக்கால் - வந்தால், வெய்ய - கொடிதாக, 
உயிரா - பெருமூச்செறிர்து, மனத்தின்-மன த்தினால் நினை 

தத) அழியும்-௮.ழிவான், அதனை - அத்தீவினைப்பலளை, நி 
னைத்து - ஆராய்ந்து, தொல்லையதென்று - முற்பிறப்பிற் 
செய்ததென்று, உணர்வாரே - ௮றிபவர்களே, தடுமாற்றத் 
து-பிறவித் துன்பத்தின், எல்லை-பிரமாணத்சை, இகச்தொ 
ருவுவார்-கட.ந் துபோவார். எ-று. 

இ-ம். அறிவில்லாதவன் திவினைவர்தால் மன த்தினினை 

தீதழிவான் ௮,த்தீவினைமுன்வினையென் றறிர்தவர்களேபிற 
வித் துன்பத்தளவைக் கடப்பார்கள் என்பதாம். பேதை-௪ 
ழூவாய், அழியும்-பயனிலை, உணர்வார்-எழுவாய், ஒருவு 

வார்-பயனிலை, (யாப்பருக்கலமேற்கொள்.) தொன் லால் வி 
ளக்கத்திலுங்காண்க, வெண்பாமுதலா ஈரல்வசைப் பாவு, 
மெஞ்சாராற்பால் வருணர்க்குரிப் இவ்விதியால் வெண்பா 
பிராமணசாதியாம். (க) 

அரும்பெறல்யாக்கையைப்பெற்றபயத்தாற் 
பெரும்பயலுமாற்றவேகொள்சக--கரும்பூர்ர் ச 
சாறுபோற்சாலவும்பின்னுசலிமத்றசன் 
கோதுபோற்போகுமூடம்பு,



௨௬ டதாரலடியசர் 

(இ-ள்.) பெறல் - பெறுதற்கு, அரும் - அரிய, யாக் 

'சையை - உடலை,பெற்ற - அடைந்த, பயத்தால் - பலனால், 

பெரும் - பெரிய, பயனும் - தருமப்பலளையும், ஆற்ற வே-மி 

சுவே, கொள்க - கொள்ளக்கடவீர்கள்,கரும்பு - கரும்பிலி 
Gig, ஊர்ர்த - ( தலையாற்) பரவிய, சா.றுபோல் - சாற்றை 
ப்போல), சாலவும் - மிகவும், பின்னுதவி - (௮.த்தருமப்பல 

ன்) பிற்காலத்.து.தவியாம், ௮,தன் - ௮க்கரும்பின், கோது 

போல் - சக்கைபோல, உடம்பு - உடல், போகும் - அழிக் 

அபோகும் ௭-௮, 

இ-ம். பெறுதற்கரிய உடலடைந்தபலனால் தருமப்பல 
ளைக்கொள்ளக் கடவீர்சள், ௮ப்பலன் கருப்பஞ்சாற்றைப் 
போலாம் உடலதன் சக்கைபோலாம் என்பதாம். நீவ்கள்- 

தோன்று எழுவாய்,” கொள்ச-பயனிலை, பயன்-செயப்படு 
பொருள். மற்று௮சை எவ்வகைப்பிறப்பிலு மக்கட்பிறப்பு 
மேலாகையால், ௮ரும்பெறல் யாக்கையென்றார (௪) 

கரும்பாட்டிக்கட்டிசறுகாலைக்கொண்டார் 

அரும்பெழுர்துவேங்காற்றுயாண்--டுழவார் 

வருச்தியுடம்பின்பயன்கொண்டார்கூற்றம் 

வருங்காற்பரிவதிலர். 

(இ-ள்.) கரும்பு - கரும்பை, ஆட்டி - அலையிலாட்டி, 
கட்டி - வெல்லக்கட்டியை, சிறுகாலை - முற்காலத்தில்,கொ 
ண்டார் - கொண்டவர்கள், துரும்பு-அக்கரும்பின் துரும்பு, 
எழுர்து - தியாலெழுந்து, வேங்கால் - வேவுல்காலத்தில், 
ஆண்டு - ௮வ்விடத்து,துயர் - துன்பத்தால், உழவார்-வரு 

ச்தார.துபோல, உடம்பின் - உடம்பாலாயெ, பயன்-தரும 
ப்பலனை, வருர்தி - பிரயாசப்பட்டு, கொண்டார்-சைக்கொ 
ண்டவர்கள், கூற்றம்-இயமன், வருல்கால் - வரும்போது, 

பரிவது - வருச்துவத, இலர் - இல்லாதவர்களாவார்கள். 

இ-ம், வெல்லக்கட்டியைக் சொண்டவர்கள் கரும்பின் 
சக்சை வேங்காஒத்து விசனப்படார்சள் ௮.துபோல உடம் 
பாலாயெ தருமப்பலளைக் கொண்டவர்கள் இபமன் வரும்



மூலமும் ஆனையும். ௩௭ 

போது விசனப்படார்கள் என்பதாம் பயன்கொண்டார்..௭ 

முவாய், பரிவதிலர்- பயனிலை, (@) 

இன் ௮கொலன். றகொலென்றுகொலென்னாது 
பின்றையேறின் நீதுகூற்றமென். றெண்ணி 
பொருவுமின் நீயண்வயொல்லும்வசையான் 
மருவுமின்மாண்டாரறம். 

(இ-ள்.) இன்றுகொல் - இன்றைக்சோ,௮ன் றுசொஃ- 
நாளைக்கோ, என்றுகொல் - என்றைக்கோ, என்னாது-வரு 

மென்றெண்ணாது, பின்றையே - பின்னையே, நின்றது-நிற்க 
ன்றது,கூற்றமென்று-இயமனென்று,எண்ணி.நினை த.௫, தீய 
வை-பாவக்களை, ஒருவுமின் - நீக்குங்கள்,மாண்டார் . பெரி 
யோசாத்சொல்லிய,௮றம்-தருமங்களை, ஒல்லும்வகையால்- 
கூடியமாத்திரம், மருவுமின் - பொருர்தும்படிசெய்யுக்கள், 

இ-ம். இயமன்பின்னே நித்கிருனென்றெண்ணி அதர 
மத்தைநீக்தித்தருமத்தைச்செய்யுக்கள் என்பதாம் நீங்கள்- 

தோன்று எழுவாய், ஒருவுமின்-பயனிலை, தீயவை-செயப்ப 
டுபொருள். நீங்கள்-எழுவாய், மருவுமின்-பயனிலை, ௮றம்- 
செயப்படுபொருள். (தொல்காப்பியம்) [| கொல்லேயையம், ] 
அன்றுகொலென்றது வாழ்ரசாளளவு முடிவெனிலு மமை 

யும். (௬) 
மக்களாலாயபெரும்பயனுமாயுங்கா 
லெத்துணையுமாற்றப்பலவானாற்---மொக்க 
வுடம்பிற்கேயொப்புரவுசெய்தொழுகா தும்பர்க் 
இடச் தண்ணப்பண்ணப்படும், 

(இ-ள.) மக்களால் - மனிதர்களால், ஆய - உண் 

டாய, பெரும் - பெரிய, பயலும் - விளைவும், ஆயுங்கால்- 

ஆராயுமிடத்அ,; எத்துணையும் - எவ்வளவும், ஆற்ற - மிச, 
பலவானால் - பலவாயிருந்தரல், சொக்க . பொருர்திய, 
உடம்பிற்சே - உடலுச்சே, ஒப்புரவு..சருமத்சை, செய் ௮. 
பண்ணி, தழுகிாது - ஈடவாமல், உம்பர் - சுவர்க்கத்தில், 
டெர்௮ - இருர்தி, உண்ண - அறபலிச்ச, பண்ண - த௬ 
மங்கள்செய்ய),  படும்-த்கும், எ.து, | , 

த்



ஈட ௮] நாலடியரர் 

இ-ம். நீக்களுங்க ௮டலுக்குத் தருமத்தைச் செய்யா 

துசுவர்க்கத்திலிருர்்த.றுபவிக்கத் தருமத்தைச்செய்யுங்கள் 
என்பதாம். நீம்கள்-தோன்றாஎழுவாய், பண்ணப்படும்-பய 
னிலை, ௮.றங்களை-செயப்படுபொருள், (௪) 

உறக்குரிதுணையதோராலம்வித தீண்டி 

யிறப்பரிழற்பயக்தா௮ங்---கறப்பயனுக் 
தான்சிறிதாயிலுக்தக்கார்கைப்பட்டக்கால் 
வான்சிறிதாப்போர்த் து.விடும். 

(இ-ள்) உறக்கும் - கிள்ளியெடுக்கும், தனையது ௮ 

ளவினையுடையது, ஒர் - ஒரு, ஆலம்வித்து - ஆலம்விதை 

யானது, ஈண்டி - நெருங்கவெளர்ந்து, இறப்ப - மிகவும், நி 

ழல்-நிழலை, பயர்தா௮ங்கு - கொடுத்தாற்போல, ௮றம்- த 
ருமத்தின், பயனும் - பலனும், தான் - தான், சிறிதாயினு 

ம் - சிறியதாயிருந்தாலும், தக்கார் - பெரி£யார்கள், கைப் 
பட்டக்கால் - கையிற்பட்டால், வான்-தகாயம், சிறிதா-ச 

நியதாச, போர்த்துவிடும் - மூடிவிடும், எ-று. 

இஃம். ஒரு ஆலம்விதை வளர்ந்து மிகவும் நிழலைக்கொ 

டுத்தாற்போலத் தருமப்பலன்சிறிசானாலும் பெரியோர்சை 
யிற்கொடுச்கப்பட்டால் ௮ப்பலன்வானிலும் பெரிதாயிருக் 

கும் என்பதாம். ௮றப்பயன்-எழுவாய், போர்த் அவிடும்-ப 
யனிலை, உறக்கும் என்றது உறங்குமெனக்கூறிலும் பொரு 

ர்தும், ௮ரும்பதச்கொத்து உறக்கல் கறத்தல் விரலாற்கள் 

சூதல். (௮) 
வைகலும்வைகல்வரக்கண்டுஃதுணரசார் 

வைசகலும்வைகலைவைகுமென் தின் புறுவர் 

வைகலும்வைகற்றம்வாழ்காண்மேல்வைகுதல் 

வைகலும்வைத்துணசாதார். 

(இ-ள்) வைகலும் - நாள்தோறும், அவைசல் - சாள்ச 
திதலை, தம்- தம்முடைய, வாழ்காண்மேல் - *யுள்களின் 

மேல், வைருதல்வைத்.து-செலவுசாளாகவைத்.து, வைகலை. 

அர்தராட்களை, உணராதார் - அறியாதார், வைகும் - ஈா£
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ள்தோறும், வைகல்வா .. தம்வாழ்ராள் கழிவுவர, கண்டும்- 
பார்த்தும், ௮ஃது - gir, உணரார் - அறியார், வைக 

அம் - சாள்தோறும், வைகலை - சாள்களை, வைகுமென்று- 
கழியுமென்று, இன்புறுவர் - இன்பத்தையடைவர். எ-று: 

இ-ம். சாள்தோறும் காள் செல்லுதலைத் தம்வாழ்சாள் 
செலவுவரக் கண்டு மதையறியாமல் நாள்தோறும் சாள்செ 
ல்ல, தஓலக்சன்பத்தையடைவர் என்பதாம். உணராதார்-௪ 
முவாய், இன்புறுவர்-பயனிலை யாப்பருக்கலமேற்கோள்௮ 

ணியியலிலுங்காண்க இஃ சசவல்வெண்பா. ௮௪சவல் வெண் 
பரவடி. நிலைபெற்றுச் சர்நிலை பெ.றாஉர் தொடைநிலை தெரி 

யாது, சடைவையினேடி செய்வார்ந்தன்ன, ஈயமுடைத்தா 
சிய பொருளொடுபுணர்ச்த, வெழுத்தழியாதே என்றதுயா 
ப்பருங்கல மேற்கோளறிசக. (௯) 

மானவருங்கலநீக்கியிரவென்னு 

மீன விளிவினால்வா ழ்வேன்பன்--னீனத்தா 

லூட்டியக்சண்ணுமுறுதிசேர்ர் திவ்வுடம்பு 
நீட்டி த்.துநிற்குமெனின். 

(இ-ள் ) ஈனத்தால் - இழிவால், ஊட்டியக்கண்ணும்- 
இசக்தாட்டியவிடத்தும், உறுதி - வலிமை, சேர்ந்து - பொ 

ருக்தி, இவ்வுடம்பு - இவவுடல்நீட்டித்து - நெடுகாள், நிற் 
குமெனின் - நித்குமானால், மானம் - அ௮பிமானமாயெ, sy 
ரும் - அரிய, கலம் - ஆபரணத்தை, நீக்க - தள்ளி, இரவெ 
ன்னும் - யாசகபென்னும், ஈனம் - சனவவீனமான, இளிகி 
ளால் - ௮வமதிப்பால், வாழ்வேன் - உயிர்வாழ்வேன் எ-று: 

இ-ம், இரர்அட்டியலிட தீ இிவ்வுடம்பு நிலைநிற்குமானா 
லபிமான மென்ற வாபரணத்சைத் தள்ளிக்கனவீனமாகி 
யவவமதப்பினாலயிர் வாழ்வேன் என்பதாம். யான்-எமுவா 

அதன்வலியு த்தல் - முற்றித், 
ed
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௫-ஆம் அதிசாரம். தங் தன்மை, 
> + 

அஃதாவது - சுத்தமல்லாத தன்மையச் சொல்லுதலாம். 

மரக்கேழ்மடால்லாயென்றரற்௮ஞ்சான் றவர் 
கோச்சார்சொனொய்யதோர்புக்கில்லை-யாக்சைக்கோ 
ரீச்சிறசன்னதோர்தோலறினும்வேண்9மே 
கரக்கைகடிவதோர்கோல். 

(இ-ள்.) யாச்சைச்கு - உடலிற்கு, ஓர் - ஒரு, ஈ - ஈயி 
னது; சறகு- சிறகை, ௮ன்ன௮ - ஒப்பாகயெ.து, ஓர் - ஒரு, 
தோல் - தோலானது, அ௮றினும் - அதிக்தாலும், காக்சை _ 

சாகத்தை, கடிவத - துரத்துதற்கு, ஓர் - ஒரு, கோல் - த' 
டி, வேண்டுமே - வேண்டுமல்லவா ஆசலால், மா - மாமாத் 
தின், கேழ் - தளிர்நிறைத்தையும், மடம்-இளைமையையுமு 
டைய, ஈல்லாயென்று - பெண்ணேயென்று, அரற்றும் - ௮ 

நிவீனர்பிதற்றும், கொய்ய - அற்பமா யெதாய்விளச்கும், 
ஓர்|- ஒரு, புக்குல்லை - உடலை, சான்றவர் - பெரியோர்கள், 
சகோக்கார் - பார்க்கமாட்டார்கள். எ-று, 

இ.ம். ௮றிவுடையோர்கள் இழிலாயெஉடலைப்பாரார் 
கள் என்பதாம் சான்றவம-எமு பாய், கோக்கார்-பயனிலை, 
புக்கில்ல்-செய ப்படுபொருள், ௫ £ல்-௮சை,சோக்கரர்கெ ர 
ல்என்றத இழிவென்றுகாணாரோ வெனினு மமையும், சன் 
Bre அரும்பதக்கொத்து கொல்லேயைய மசைநிலைக்கூற் . 
Gp," (8) 

சேசற்போர்வைமேறுர் துளைபலவாப்ப்பொய்ம்டிறைக்கு 
பீப்போர்வைமாட்சித்துடம்பானான்--மீப்போர்வை 
பொல்ம்மக்தயாச்சாமப்பகலை மத்ததக்னப 

கறியாபிபார்ச்சுப்படும். 

ன்ஸ் Opie | . சேர்வ்சயு போர்மைபபேசரிலை 
ஸ்ஸ் Gis pus» உட்ன்மேதிரி: pr ் - Win paler 

ri, ப்கிதிய்பாம், பெசன்ட் ட் மனற்ச்கூம் ‘ 

sneer a i eae eR hab: BER tier '௫மற்பேவிககை
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யால் மாட்டித் து-பெருமையுடைய து, உடம்பானால்-உட 
லானதால், மீப்போர்வை - மேலேபோர்த்த போர்வையால், 
பொய் - மலங்களை, மறையா - மறைக்கும், காமல்-காம.ற 
கர்ச்சியை, புகலா.அ - இச்சியாது, அதனை - ௮வ்வுடலை, 
பைம்மறியா - உட்புறர்திருப்பிப பையைப்போல, பார்க்ச 
ப்படும் - நோக்கத்தகும், எ-று, 

பைம்ப.றியாப் பார்க்கப்படும் பாம்பின் கடைவாய்ப் 
பையுள் மறிபட்ட விடம்போலப் பார்க்கப்படு மென்பாரு 

முளர், 

இ-ம். மலங்களைமறைத்துத் தோலால் மூடிவைத் திரு 

க்குமுடலை யுட்புறத்திருப்பிய பையைப்போலப் பார்க்க 
வண்டும் என்பதாம். 8ீ-தோன்றுஎழுவாய், பார்க்சப்படும்- 

பயனிலை, உடம்பினை-செயப்படுபொருள், மற்று ௮சை. () 

தச்கோலர்சின்றுதலைகிறையப்பூச்சூடிப் 

பொய்க்கோலஞ்செய்யவொழியுமே--யெக்காலு 
முண்டிவினையுளுறைக்குமெனப்பெரியோர் 

கண்டுகைவிட்டமயல், 

(இ.ள்.) எக்காலம் - எந்நாளும், உண்டி - உணவால் 

வரும், வினையுள் - தொழிலால், உறைக்குமென - தூர்க்கத் 
தீம் வீசுமென்று, பெரியோர் - பெரியோர்கள், கண்டு-௮றி 

ந்து, சைவிட்ட - கைவிட்டுவிட்ட, மயல் - உடலான செத் 
தைக்கு, தக்கோலர்இன்று - தாம்பூலர் தின்று, தலைஙிறையஃ 
சிரசுநிறைய, பூச்சூடி - பூவைத்தரித்து, பொய்க்கோலம்- 
பொய்யாயெவழசை, செய்ய - செய்தால், ஒழியுமே - உள் 
Chere மலநீங்கு?மா. ௪-3. 

இம் பெரியோர்களஞுணவுத்சொழிலால் சாறுமென்று 

கெதுத்தவுடஅக்குத்தாப்துகத்தின் லுபூலைச்சூடினால் உள் 
விருக்குமலல்கள் போங்விரிமோ என்பதாம். மலம் தோன் 
முனழுவாய், ஒதியுபே-பவனிலை, சொன் னால்கிளக்சம்ஏல 
மிலருவெத்திலைநள் ௮ச்;சச்சோலமென்றேசா த் த்பமிமே,



௪௨ சாலடியார் 

தெண்ணீர்க்குவளைபொருகயல்வேலென்று 
கண்ணில்புன் மாக்கள் கவற்ற--விடுவனோ 

வுண்ணீர்களைந் சக்கானுங்குளுன் நிட்டன்ன 
கண்ணீர்மைகண்டொழுகுவேன். 

(இ-ள்.) உள் - உள்ளிருக்கும், மீர்-சலத்தை, களைக் 

தீக்கால் - எடுத்தால், அங்கு - நுங்கை, சூன்றிட்டன்ன- 
சோண்டினாற்போலும், கண் - கண்களுடைய, நீர்மை - கு 
ணத்தை, சுண்டு - பார்த்து, ஒழுகு3வன் - ஈடப்பேன், 

தெள் - தெளிர்த, நீர் - சலத்திலுள்ள, குவளை - நீலோற்ப 
ல.த்தையும், கயல் - கெண்டைமீனையும், வேல் - வேலாயுத 
தீதையும், பொருவென்று - ஓப்பென்று, கண்ணில்-ஞானக் 
கண்ணில்லாத, புல் - ௮ற்பமான, மாக்கள் - மனிதர்கள, 

சவற்ற - என்மனதைக் கவலைப்படுத்த, விடுவனோ -யான் 
அறவறத்தை விடுவனோ. எ-று, 

இ-ம். அங்குக்கண்களைப்2 பாலப் பெண்கள் கண்களை 

க்கண்டு ஈடப்பேன் ௮றிவீனர் என்மனதைக்கவலைப்படுத்த' 
யான் துறவறத்தைவிடருவனோளன்பதாம். யான்-எழுவாய், வி 

டுவனோ-பயனிலை, [| தொகுபெயர் வேற்,றுமைத் தொடர்பெ 
யரென்ன வியற்றிரி பழிவாக்க மியைந்தார்தொகையே] இ 
வ்விதியால் நீர்களைர்தக்கால் என்றதில் ஐயுருபுத்தொகையி 
ல் இயல்பாயிற்று, (௪) 

முல்லைமுகைமுறுவன்முத்தென்றிவைப்தற்றுங் 
கல்லாப்புன்மாக்கள்கவற்ற---விடுவனோ 

வெல்லாருங்காணப்புறங்காட்டுதிர்ரஈ்துக்ச 

பல்லென்புகண்டொழுகுவேன். 

(இ-ள்.) எல்லாரும் - யாவரும், சாண- ௮திய, புற 
ங்காட்டு - சுகொட்டில், உதிர்க்து - உதிர்ச்து, உக்க - மக் 
இக்டெக்கெற, பல்லென்பு - பல்லா எறும்பை, கண்டு. 
பார்த்அ) ஒழுகுவேன் - ஈடப்பேன், முறுவல் - அப்பற்ச 

மூகையென்று - முல்லையரும்பென்றும், முத் 
தென்று - - முத்தென்றுல், இவை - இவைகளை, பிதத்றும்-



மூலமும்-உரையும். ௪௩ 

ஒப்பாகச்சொல்லும், கல்லா - கல்வியறியாத, புல் - ௮ற்ப 
மான, மாக்கள் - மனிதர்கள், கவற்ற - என்மனதைச் கவ 
லைப்படுத்த, விடுவனே-யான் துறவறத்தைவிடுவனோ, எ-று. 

் இ.ம். சுகொட்டிலுதிர்ர் து உடெக்ற பல்லெலும்பைக் 
கண்டு ஈடப்பேன் ௮றிவீனர் பெண்கள் வழியிலென்மன 
தைக் கவலைப்படுத்த யான் துறவறத்தை விடுவனோ என்ப 
தாம் யான்-எழுவாய், விடுவனோ-பயனிலை, மற்றென்சளெவி 
வினைமரற்றசைநிலைபப்பாலிரண்டெனமொழிமனார் புலவர். 

குடருங்கொழுவுக்குரு தியுமென்புந் 
தொடருகரம்பொடு?தாலு--மிடையிடையே 

வைத்த தடியும்வழும்புமாமற்றிவற்று 
ளெத்திறத்தாளீர்ங்கோதையாள். 

(இஎள்.) குடரும் - குடலும், கொழுவும் - மூளையும், 
குருதியும் - உதிரமும், என்பும் - எலம்பும், தொடரும் - 
தொடர்ந்த, நரம்பொடு - ஈரம்புடன், தோலும் - தோலும், 
இடைஇடை?ப -ஈடி நடுவாக, வைத்த - வைக்கப்பட்ட, 

தடியும்- இறைச்சியும், வழும்பும் - நிணமும்) ஆம் - ஆசய, 
இவற்றுள் - இவைகளுள், ஈர்ப்கோதையாள் - குளிர்க்த 
மாலையை யுடையவள், எத்திறத்தாள்-எந்தத் திறத்தை யு 
டையவள். எ-று, 

இ-ம் குடல்மூளை யுதிரமெலும்பு ஈரம்புதோதோல் இறை 
ச்சிநிணம் இவற்றுள் மாலைபணிந்தவள் எத்தன்மை யுடை 

யவள் என்பதாம். கோதையாள்-எழுவாய், எத்திறத்தாள்- 
பயனிலை, மற்.ற-அ.சை, (௬) 

ஊறியுவா த் சக்கவொன்பதுவாய்ப்புலலுங் 
கோதிக்குழம்பலைக்குலங்கும்பத்தைப்.....3பை 
பெருந்தோனிபெய்வளாயென்னுமீப்போர்த் ச 
கருக்தோலாற்கண்விளச்கப்பட்டு, 

(இ-ள். பேதை - அறிவில்லாசவன், ஊறி மலங்க 
ஞூறி, உவர்த்தக்க - வெறுக்கத்தக்க, ஒன்பதவாய்ப் புல 
னம் - கவதுவாரவிடங்களிலும், கோதி - கொழித்த, குழ 
ம்பு - மலச்குழம்பை, அலைக்கும் - இ.தச்ரும், கும்பத்தை- 
உடலானருடத்சை, மீப்போர்த் ச - மேலேமூடிய, சரும் -
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பெருமைபொருக்திய, தேர்லால் - தோலால், சண் - சண் 
களுக்கு, விளக்கப்பட்டு - விளக்சம்பொருர்இ, பெரும்-பெ 
சிய; சோளி - தோள்களையுடையவளே, பெய்வளாய்-இட 
ப்பட்ட வளையல்களையுடையவளே, என்னும் - என்றுசொல் 
அவான், எ.து. 

இ-ம். அறிவீனன் ஈவதுவாரங்களிலு மலத்தையொது 
க்கும் உடலையுடையவளைப்புகழ்ந்து சொல்லுவான் என்ப 
தாம். பேதை - எழுவாய், என்னும் - பயனிலை,கும்பத்தை- 
செயப்படுபொருள், (தொல்காப்பியம் இடைச்சொல்லிபல் 

௧௪-சூ) பல்லோர் படர்க்கை முன்னிலைத்தன்மை யவ்வ 
யின் மூன்று நிகழுங்காலத்துச் செய்யுமென்னுங் ளெவி 

யோடு கொள்ளா, இவ்கிதிபால் என்னும் என்னுவானென் 

Opp. (௪) 
பண்டமறியார்பசொந்துங்கோதையுங் 
கொண்டுபாராட்டுவார்சண்டிலர்கொன்---மண்டி. 
பெடைச்சேவல்வன்கமுகுபேர்த்திட்டுக்குத்.து 
முடைச்சாகாடச்சிற்றுழி, 

(இ-ள்) முடை - காறுகன்ற, சாகாடு- உடலான ப 

ண்டி, அச்சு - உயிரானவச்சு, இற்றுழி - முறிஈதவிடத்த, 
மண்டி - நெருங்க, பெடை - பெட்டையும், சேவல் - சேவ 
அமான, வன்கழுகு - வலியகழுகுகள், பேர்த்திட்டு - அடி. 

சள்பேர்த்திட்டு, குத்தும் - குத்தாநிற்கும், (ஆகையால்) 
பண்டம்- உடலாயெபொருளினது தன்மையை, ௮றியார்- 
அறியாதவர்களாய், படு - பொருந்திப, சாக்தும் - சக்தன 
த்தையும், சோதை-மாலையையும், கொண்டு-சைக்கொண்டு, 
பாராட்டுவார் - உடலைப் பாராட்டுவார், கண்டிலர்சொல் - 
அக்கழமுகுகள் குத்து தலைக்காணார்கனா. எ-று 

இ-ம் உயிர்போன விடத்தடலைச் சமுதுகள், கச்சு 
தலை உடலைப்பாராட்டோர் காணார்களே?, என்பதாம். பா. 
சாட்டுவார்-எமு.௮௩ப், கண்டிலர்கெகல்- பயனில். (24) 
சுழிர்தரிெலைகண்டார்கெஞ்சுப்சச் 
குழிர்தாழ்ச்சகண்ணவாங்த்தோன் தி--ொழிச்சகரைப்
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போத்றிரெறிரின்மினித்நிசன்பணிப்ள் ற 
சாற்றுக்கொல்சாலச்சிரித.து, 

(இ.ள்.) கழிக்தார்-இறர் சவர்கள், இடு- இடப்பட்ட, 
தலை - தலைகளானவை, சண்டார் - பார்த்தவர்கள், நெஞ்சு 
இதயங்கள், உட்க - பயப்பட, குழிர்சாம்க்த - - ருழிந்தாழ் 
ததிருக்வெற, கண்ணவாய் - கண்களையுடையனவாக, தோ 
ன்றி - தோற்றப்பட்டு, ஒழிர்தானை - Fran BOS SOOT 
போற்றி - பாதுகாத்து, நெறி-ஈன்மார்க்கத்தில், நின்.மின் - 

நில்லுங்கள், இதன்பண்பு - இவ்வுடலின து தன்மை, இத் 
றென்று - இத்தன்மையதென்று, சால - மிகவும், சரித்து - 
ஈகைத்த, சாற்றுங்கொல் - சொல்வனபோலும் எ-று. 

இ-ம. இறக்தவர்கள் தலைகள் இறவாதவர்களை ஈல்வழி 
யிலே நில்லுக்களென்று சிரித்துச்சொல்வதுபோலும் என் 
பதாம். தலைகள்-எழுவாய், சாற்றும்-பயனிலை (௯ 

உயிர்போயார்வெண்டலையுட்கச்சிரித்துச் 
செயிர் தீர்க்குஞ்செம்மாப்பவரைச்--செயிர்தர்ச் தார் 
சண்டிழ் 0 றிதன்வண்ணமென்பதனாத்றம்மையோர் 
பண்ட த் அள்வைப்பதிலர் 

(இ-ள் ) உயிர்போயார் - இறர்தவர்களுடைய, வெண் 
டலை - வெண்மையாகய தலைகள், உட்க - பார்த்தவர்களஞ் 
௪, சிரித்து - ஈகைத்து, செம்மாப்பவரை - இல்வாழ்க்சையி 

லிறுமாந் தவரை, செயிர் - குற்றத்தை, தீர்க்கு - ரீக்கும், 
செயிர்-குற்றம், இர்த் தார்.நீங்கனவர்கள், கண்டு-பார்த்து, 
இதன் வண்ணம் - இவ்வுடம்பின்வகை, இற்று - இத்தன் 
மையையுடைய) என்பதனால் - என்று சொல்லப்படுத 
லால், தம்மை - தங்களை, | தர்டண்டத்அள் - ஒரு பொருளி 
லே, வைப்பஇிலர் - வைத்தெண்ணார்கள். எ-று.  * 

Q-d இறதர்சவர்கல் தலைகள் “இல்வாழ்க்கையில் 
இுமார்.தவர்சளைக் Gap gen gh Ot agin” இதைக்குற் 
மற்றவர்கள் சண்டு சக்களை ஒரு பொருளரச வயார்சள். 

செல்க ன்ப ன pi ்-பவுனிலை, செயிச்- 
செயிர் “இர்த்தா wg ய், Sie 

Bole ati சம்வம். ஸ் ய்ப்பபபொதன், க்க 
பியம் bie ue கடர, திடமா 
இவ்கிதியரல் நல்லோசிடச்௮ Cpa aera 

தூய தள்மைடி - மத்தித்து,
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௬-ஆம் அதிசாரம். துறவு. 

அடு (ன டை 
௮ தாவது-அ௮சப்பற்றும் புறப்பற்றும் ச்சலாம். 

விளக்குப்புசவிருண்மாய்ர்தால்கொருவன் 
றவத்தின்முன்னில்லாதாம்பாவம்--விளக்குகெய் 

தேய்விடத் துச்சேன் றிருள்பாய்ந்தாங்குஈல்வினை 
திர்விட.த். துநிற்குமாந்தீது 

(இ-ள்.) விளக்கு - தீபம், புக - பிர2வசிக்க, இருள் - 

இருட்டு, மாய்க்தாங்கு - கெட்டாற்போல, ஒருவன் - ஒரு 
வன், தவத்தின்முன் - தவத்திற்குமுன், பாவம் - தீவினை, 
நில்லாது - நிற்காது, விளக்கு - ௮த்திபத்தின், கெய் - தை 
லம், தேய்விடத்து - குறைச்தபோது, இருள் - இருட்டு, 
சென்று - போய், பாய்ந்தாங்கு - பாய்ந்தது?பால, நல் 

வினை - புண்ணியம், இர்விடத்து - ீங்கெபோது, இது _ 

பாவம், நிற்கும் - வந்துநிற்கும் எ-று. 

இ-ம், விளக்கைக் கண்டு இருள் கெட்டாற்?பாலும் 
ஒருவன் செய்தவத்தின்முன் பாவங்கெடும், விளக்கு நெய் 

யற்றபோது இருள்வந்து சம்பகித தல்போலும் நல்வினை 

நீங்யெபோது தஇிவினைவர்து சம்பவிக்கும் என்பதாம். பா 
வம்-௪.முவாய், நில்லாது-பயனிலை, தீது.எழுவாய், நிற்கும்- 
பயனிலை, ௮ மிரண்டும் ௮சை (தாதுவிளக்கம்) விளக்கஞ் 
செயலால் விளக்கெனப்படு?ம. (க) 

நிலையாமைகோய்மூப்புச்சாக்காடென்றெண்ணித் 

தலையாயார்தங்கருமஞ்செய்வார்--தொலைவில்லாச் 
சத்தமுஞ்சோதிடமுமென்முங்கவைபிதற்றம் 
பித்தரிற்தபேதையாரில்,. 

(இ-ள்.) தலையாயார் - பெரி3யோர்கள்,நிலைபாமை-(செ 

ல்வமிளைமை சரிரமிவை) நில்லாமை, என்று - என்றும், 

ரோய் - வியாதியும்,மூப்பு - விருத்தாப்பியமும், சாக்காடு- 
மரணமுமிருக்கன்றன, என்று - என்றும், எண்ணி - நினை 
௮) தம் - தமது, கருமம் - காரியமாபெதவத்தை, செய்
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வார் - செயவார்கள், தொலைவில்லா - ௮ளவில்லாத, சத்த 
மும் - சத்தசாத்திரமும், சோதிடமும் - சோதிடசாத்திர 
மும், என்று - என்றுசொல்லிய, இவை - இவைகளை, பித 
ற்றும்-பலகாற்பேசும், பித்தரின் - பித்தர்களைப்போல, பே 
தையார்-௮றிவீனர், இல் - இல்லை. எ-று, 

இ-ம். பெரி?யார்கள் செல்வமிளமை சரீரம் நில்லாவெ 
ன்றும் பிணிமுதுமை மாணமுண் டென்றுந்தவத்தைச் செ 

ய்வார்கள் சத்தசாத்திரமும் சோதிடசாத்திமுங்கற்றுப் 

பிதற்றும் பித்தர்களைப்போலும் ௮றிவீனர்களில்லை என்ப 

தாம்,தலையாயார்-எழுவாய் செய்வர்-பயனிலை, கருமம்-செ 

யப்படுபொருள், பேதையார்-எழுவாய், இல்-பயனிலை, ஐ 
ங்கு ௮சை, என்று இரண்டிடததொட்டுகள் இலக்கணக் 

கொத்து ௪௩-ம் சூத்திரம், நீக்கமின்றி நிகழ்த் தலுமின்னே 

இவ்விதியால் பித்தரின் என்றது ஒப்புப்பொருள் இச்சூத் 
தரத்திற்கு இச்செய்யுளே உதாரணஙக்காட்டினார். (௨) 

இல்லமிளைமையெழில்வனப்புமீக்கூற்றஞ் 

செல்வம்வலியென் நிவையெல்லா--மெல்ல 
நிலையாமைகண்டுமெடியார் துறப்பர் 
தலையாயார்தாமுய்யக்கொண்டு, 

(இ-ள்.) தலையாயார் - பெரியோர்கள், இல்லம் - இல் 

வாழ்க்கையும், இளைமை-இளைமைப்பருவமும், எழில்-நிற 

மும், வனப்பு - அழகும், மீக்கூற்றம் - மிகுந்தவினத்தாத.ர 

வும், செல்வம் - பாக்கியமும்; வலி - பலமும், என்று-என் 

றுசொல்லிய, இவையெல்லாம்-இவைகளெல்லாம், மெல்ல- 
ஆராயுமிடத்து, நிலையாமை. - நில்லாமையை, கண்டு - பார் 
த்து, தாம் - ST BSA, உய்யக்கொண்டு - கடைத்தேறும் 

வழியைக்கைக்கொண்டு, நொடியார் - தாமதங்கொள்ளாத 
வர்களாய், துறப்பர் - இருவகைப்பற்றையும்கிடுவர். எ-று, 

இ-ம். பெரியோர்கள் இங்கனஞ்சொல்லியயாவும் நில் 

லாவென்று இருவசைப்பற்றும் விடுவர் என்பதாம் தலையா 
யார்-எழுவாய், துறப்பர்-பயனிலை, (௩)
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துன்பம்பலகாளுழர் துமொருராளை 

யின்ப?மேகாமுறுவரேழைபர்--ரின்ப 
மிடைதெரிர்தின்னாமைகோக்கமனையா 
றடைவொழிர்தாசான் றமைக்தார். 

(இ-ள்.) ஏழையார் - ௮றிவில்லார், பலராள்-பலகால 
மும், தன்பம் - துயரத்தை, உழச்து-௮பவித்தும், ஒரு 

நாளை - ஒருராளில்வரும், இன்பமே - சுகத்தையே, காமு 
றுவர்-இச்சப்பார், தன்றமைர்தார் - அறிவுடையார், இன் 
பம்-இல்வாழின்பத்தின், இடை-வேறுபாட்டை, தெரிக் gr 

அறிந்து, இன்னாமை-துன்பத்தை) கோக்கி-பார்த்து மனை 

யாறு - இல்வாழ்க்கைவழியின், அடைவு - சம்பந்தத்ைைக 

ஒழிச்தார் - நீங்ஜனொர். எ-று 

இ-ம். ௮றிவில்லார் இல்வாழ்ச்சை இன்பத்தை இச் 

ப்பார் ௮றிவுடையார் ௮வ்வில்வாழ்க்சையின்பத்தை விட் 

டு நீங்குவர் என்பதாம். ஏழையர்-எழுவாய், காமுறுவர்- 

பயனிலை, இன்பம்-செயப்படுபொருள், ஆன்றமைந்தார்-எ 
முலாய்,ஓழிந்தார்-பயனிலை, ௮டைவு செயப்படுபொருள் 
காக்கைபாடினியார் சூத்திரம். தனியசையென்றா வினைய 

சையென்றா விரண்டெனமொழிமனாரியல் புணர்ந்தோரே, 
இவ்விதியால் இன்பம் இணையசை, (௪) 

் கொன்னேகழிந்தன் றிளைமையுமின்னே 
பிணியொடுமூப்பும்வருமாற்--றுணிவொள்் றி 

யென்னோடுசூழாதெழுநெஞ்சேபோதி?யா 
நன்னெறிசேசஈமக்கு. 

(இ-ள்.) துணிவு-துணிதலை, ஒன்றி - பொருந்தி, என் 
ஜனொடு - என்னுடன், ரூதாது - ஆ?லாசயாது, எழும்-எழு 

இன்ற, ஓ. கெஞ்சே - ஓ மனே; இளைமையும்-இளைமைப்ப 

ருவமும், கொன்னே-பயனில்லாமல், கழிந்தன் று-நீங்தெ, 

இன்னே-இப்பொழுதே, பிணியொடு-முப்பிணியுடன், மூப் 
பும்-தள்ளாமையும், வருமால்-வருமாசையால்,ஈமக்கு-ஈமக் 

@ ஈன்னெறி-பிறப்பறு ஈல்வழி, சேர-பொருச்த, போதி- 

வருதி. எ-று.
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இ-ம். எனக்குடன் படா தெழுகர்து செல்ன்றமனமே 
இளைமை நீங்கி முதுமைவருமாசையால் ஈமக்குப்பிறப்ப 

றும் வழியில்பொருந்தவா என்பதாம். நெஞ்சம்-௪ முவாய், 

போதி-பயனிலை, போதல் வருதல் இதனாற் போதிவருதி 
யென்ராயிற்று, போதியோ என்றதற்கு போகிறாயாவென் 

பாருமுளர், (இ) 

மாண்டகுணத்தொடுமக்கட்பேறில்லெனிலும் 

பூண்டான்கழித்தற்கருமையாற்--பூண்ட 
மிடியென்னுங்காரணத்தின்மேன்முறைக்கண்ணே 

கடியென்ரார்கற்றறிந்தார். 

(இ-ள்.) மாண்ட-பெருமைபொருந்திய,குணத்தொடு- 

ஈற்குணத்தொடு, மக்கட்பேறு-மக்களைப்பெறுதல், இல்லெ 

னினும் - (மனைவிக்கு) இல்லையானாலும், பூண்டான்-விவாக 

ஞ்செய் தவன், சழித்தற்கு - அவளை விடுதற்கு, ௮ருமை 
யால் - ௮ரிதாதலால், பூண்ட - தான்கொண்ட, மிடியெனி 

னும் - வறுமையென்னும், காரணத்தின்-ஏ த.வினால், கற்ற 

றிந்தார் - பெரியார்கள், மேன்முறைக்கண்ணே - மேலா 
இய துறவறவொழுக்கத்தைவிரும்பி, கடியென்றார்-(மணஞ் 

செய்யுமுன்னமேயில்வாழ்க்கையை) விட்டுவிடென்ரார்கள். 

இ-ம். நற்குணமு மக்கட்பேறு மனைவிக்கில்லா திருர் 

அங் கொண்டவன் நீக்குதற்கு ௮ரிதாதலால் தரித்திமெ 
agin காரணத்தாலேலுர் துறவறத்தை விரும்பி இல்லற 

த்தை நீக்கென்றார்சள் என்பதாம் கற்றறிர்தார்-எழுவாய், 
கடியென்றார்-பயனிலை. (௬) 

ஊக்கதெதாங்கொண்டவிர தம்களுள்ளுடையத் 

தாக்கருர் துன்பங்கடாந்தலை--வந்தக்கா 

னீக்ிமாஉமுரவோரேசகல்லொழுக்கக் 

காக்குந்திருவத் தவர். 

(இ-ள்.) ஊக்கி - உறுதிகொண்டு, தாம் - தாங்கள், 

கொண்ட - ஈல்லொழுக்கமாகக்கொண்ட, விரதங்கள்-௧வ 
ங்கள், உள்ளுடைய - இருதயங்கலங்க, தாக்கு - தாங்குத 
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ற்கு, அரும் - அரிய, துன்பங்கள் - துயாங்கள், தலை. தம் 

மிடத்தில், வந்தக்கால்-வந் தால், நீக்க - தள்ளி, நிராஉம் - 

தங்களைத் தவத்திலே நிறுத்தும், உரவோசே - ௮றிவுடை 
யோசே, தல்லொழுக்கம் - ஈற்றவவொழுக்கத்தை, காக் 

கும் - காப்பாற்றும், திருவத்தவர் - சிறப்பிளையுடையார், 

இ-ம். ௮றிவுடையோரசெத்துன்பம் வரினுமத்துன்பத் 
தைச் சதத்துத் தவத்தைக்காப்பார் என்பதாம், உரவோர்- 

௪ முவாய், திருவத்தவர் - பயனிலை, தாம் - ௮சை, தாக்கு 
விசாரம் இலக்கணக்கொத்து ஓழிபியல், ௪-ம் சூத்திரம், 
இயற்சையளபெடை செயற்கையளபெடை, யெழுத்துப் 
பேறள பெடை யிசை நாலளபெடை, யொற்றுப்பேறள 

பெடையொசோ வழிக்கூடி, wi ser மொழிபவளபெடை 
யவைதாக், குற்றெழுத்தளபெடை சநேட்டெழுத்தள பெ 
டை, யொத்றெழுத்தளபெடை யெனவொரு மூன்றாய், 

மொழிமுதலிடை கடை மூன்றினும் வரு3ம. இவவிசியால் 

நிராஉம் குற்றெழுத்தள பெடை, (௪) 

தம்மையிகழ்ர்தமைதாம்பொறுப்பதன் றிமற் 
நெம்மையிகழ்ச்தவினைப்பயத்தா--லும்மை 
யெரிவாய்நிசயத்துவீழ்வர்கொலென்று 
பரிவதூஉஞ்சான்றோர்கடன். 

(இ-ள்.) தம்மை - தங்களை, இகழ்க் தமை - இகழ்ந்து 

பேசினவற்றை, தாம் பொறுப்பதன்றி - தாங்கள் பொறுப் 
பதல்லாமல்) எம்மை - எங்களை, இகழ்ர்ச௪ - இகழ்க் துபே 

சிய, விளைப்பயத்தால் - தீவினைப்பலனால், உம்மை - மறுபி 
ப்பில், எரிவாய் - இயிடமாகயெ, கிரயத்து - ஈரகத்தில், 
விழ்வரென்று - விழ்வார்களென்று, பரிவதூஉம்-இரக்கங் 
கொள்வதும், சான்றோர் - பெரியோர்கள், கடன் - கடமை, 
aap. 

இ-ம், பெரியோச்கள் மிறர்வை தலப் பொறுப்பதன்றி 
யும் வைதவர்கள் ஈரகத்தில் விழுவார்களென் நிரக்குவார்
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கள் என்பதாம். சான்றோர்-எழுவாய், கடன்-பயனிலை, ம 
த்று தொல்-௮சைகள். , (௮) 

மெய்வாய்சண்மூக்குச்செவியெனப்பேர்பெற்த 
வைவாயவேட்கையவாவினைக்--சைவாய் 

கலங்காமற்காத்.துய்க்குமாற்றலுடையான் 
விலங்கா துவீடுபெறும், 

(இ-ள்.) மெய் - உடலும், வாய் - வாயும், கண் - நேத் 

இசழமும்) மூக்கு - ராசியும், செவி- காதும், என - என்று 
சொல்லிய, பேர்பெற்ற - பெயர்கொண்ட, ஐவாய் - ஐக்தி 
டமாகிய, வேட்கை - ஐசையையும், ௮வாவினை - உளத் 

தால்வருமாசையையும், சைவாய் - ஒழுக்கவழியில், கலக் 
சாமல்-கலக்கமடையாத, காத்து- காப்பாற்றி, உயக்கும்- 
தன்னைஈடத்தும், தற்றலுடையான் - வல்லமையுடையான், 
விலங்காது - தவரு, வீடு - மோட்சவீட்டை, பெறும் - 

அடைவான். எ-று. 

இ-ம், ஐம்பொறிகளையும் ஐம்புலன்களிற் செல்லாமற்' 
காக்கும் வல்லமையுடையவன் மோட்ச மடைவான் என்ப 

தாம். ஆற்ற ஓடையான்-எழுவாய், பெறும்-பயனிலை,விடு- 
செயப்படு பொருள், இலக்சணத்திரட்டு வீடொன்றுமே 

விளம்பப் படாப்பொருள். (௯) 

துன்பமேமீதூரச்சண்டு் துறவுள்ளா 

ரின்பமேகாமுறுவரேழையா--ரின்ப 

மிசைதோதுமற்றதனின்னாமைரோ கூப் 

பசை தல்பரியாதாமேல், 

(இ.ள்.) ஏழையார்-அறிவில்லார், துன்பமே-துன்பத் 

தையே; மீதூர - மேன்மேலும்வா, கண்டு -பார்த்தும், து 
றவு- தூதவறத்தை,உள்ளார் - நினையார், இன்பமே - இன் 

பத்தையே, காமுறுவர்-இச்சிப்பார், மேல் - மேலாயினோர், 
இன்பம் - இன்பம், இசைதோழறும் - இசைர்து வருர்தோ
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ன்றும், ௮தன்-௮வ்வின்பத்தால்வரும், இன்னாமை - துன்ப 

த்தை, நோக்கி - பார்த்து, பசைதல் - ௮வ்வின்பத்திற் 
பொருர்துதலை, பரியாது - இச்சியார். எ.று, 

இ-ம். அறிவில்லார் இன்பத்தை யிச்சிப்பார் ௮றிவுள் 
ளார் இன்பத்தை யிச்சியார் என்பதாம். ஏூழையார் - எழு 

வாய், காமுறுவர் - பயனிலை, இன்பம்-செயப்படுபொருள், 

மேல் - எழுவாய், பரியா - பயனிலை) பசை தல் - செயப் 
படுபொருள், சங்கத்தார் ௮ரிய விதிச்சூத்திரம் விகுதி 
குன்றியும் விளங்கு முயர்திணை, இவ்விதியால் மேல் என் 

றத விகுதி குன்றியது. (40) 

அறவு - முற்றிற்று. 
em ககம 

எ - ஆம் ௮திகாமம். ஈனமின்மை. 

௮1 

அ௮ஃ்தாவது-கோபமில்லாதிருச்குர் சன்மையைச் சொல்லுதலாம். 

மதித்திறப்பாருமிறக்கமதியா 

மிதித்இிறப்பாருமிற்ச_மிதத்தேதி 
uF ay லைமேலிருத்த லா லஃதறிவார் 

காயுங்கதமின்மைஈன்று, 

(இ-ள்.) மதித்து - கனஞ்செய்.த, இறப்பாரும் - ஈட 
ப்பவரும், இறக்க - ஈடக்கட்டும், மதியா - மதியாமல், மிதி 
த்து - கனவீனஞ்செய்து, இறப்பாரும்-ஈடப்பவரும், இற 

க்க - நடச்சட்டும், மிதித்தேறி-காலால் மிதித்தேறி, ஈயும் - 
சயானதும், தலை?மல் - சிரசின்மேல், இருத்தலால் - இருக் 

கையால், ௮ஃது - அவ்வீயினியல்பை, அறிவார் - Su 

வர்கள், காயும் - கோபிக்கும், கதமின்மை - கோபமில்லா 
திருச்கை, ஈன்று - ஈல்ல.து. எ-று. 

இ-ம். மதித்துாடப்பவரும்கடக்கட்டும், மதியாதுட 
ப்3 வரும் ஈடக்கட்டும், ௮டிமேலேறிய ஈ முடி.மேலேறியி
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ரு.த்சலாலத் தன்மையறிபவர் பிறர்மேற் கோபமில்லாதிரு 

ச்கைஈன்று என்பதாம். சுதமின்மை - எழுவாய, ஈன்று - 

பயனிலை, (ச) 

தண்டாச்சிறப்பிற்றம்மின்னுயிரைத்தாங்காது 

கண்டுழியெல்லார் துறப்பவோ--மண்டி. 

யடிபெயராதாற்றவிளிவந்தபோழ்தின் 

முடிகிற்குமுள்ளத் தவர். 
(இ-ள்.) மண்டி - நெருங்கு, ௮டி - பாதங்களை, பெய 

சாது - பெயர்த் ஐவையாமல், ஆற்ற - மிகவும், இளி - இ 

ழிவு, வந்தபோழ்தில் - வந்தகாலத்தில், முடிகற்கும் - எண் 

ணியவற்றைமுடிக்கும், உள்ள த்தவர் - மனவலிவுள்ளோர், 

தண்டா - கெடாத, சிறப்பின் - சிறப்புடைய, தம் - தமது, 

இன்னுயிர் - இனியவுயிரை, தாங்காது - தாக்காமல், கண் 

டுழியெல்லாம்-கோபங்கண்டவிடமெல்லாம், துறப்பவோ - 

உயிரை விடுவார்களோ. எ-று, 

இ-ம். மிகவுமிழிவு வந்தகாலத்தில் நினைத்தவற்றை 

முடிக்கு மனவலியுடையோர் கோபங்கண்டவிடத்தி ஓயி 

ரை விடார்கள் என்பதாம். உள்ள த்தவர் - எழுவாய், துற 
ப்பவோ-பயனிலை, தருக்கசங்கெகம் உயிர்தானுடறரொறும் 
வெவவேழுகும். (2) 

காவாதொருவன்றன்வாய் திறர்துசொல்லுஞ்சொ 

லோவாதேதன்னைச்சுடுகலா--லோவாதே 

யாயக்தமைக்தகேள்வியறிவுடையாசெஞ்ஞான்றுங் 
காய்க்தமைக்தசொல்வார்கறுத் து. 

(இ-ள்.) காவாது - (நாவைக்) காக்காமல், ஒருவன் - 

ஒருவன், தன் - தனு, வாய்திறந்து - வாயைத்திறக்து, 
சொல்றஞ்சொல் - சொல்லுங்கடுஞ்சொற்கள், garg - 
ஒழியாமல், தன்னை - வைசவனையே, சுடுதலால் - சடலால், 
ஒவாது-ஒஓழியாமல், ஆய்க்து - பல.நூலாசாய்ச்து, அமை 

ந்த - நிரம்பிய, கேள்வி - கல்வி, அறிவுடையார் - விவச
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முடையார், எஞ்ஞான்றும் - எக்காலத்திலும், சாய்ச்து - 
கோபித்து, அமைந்த - கொடுமை நிறைந்த சொற்களை, 
கறுத்து - றி, சொல்லார் - சொல்லார்கள். எ-று. 

இ-ம் ஒருவன் ரநாவைக்காவது பிறனை வைதசொல்லா 

னவைதன்னைச் சுதெலால் கல்வி அறிவுடையார் எக்காலத் 
திலக் கோபித்து கொடுஞ்சொற்களைச் சொல்லார் என்ப 

தாம். அறிவுடையார்-எழுவாய்) சொல்லார்-பயனிலை, ௮ 

மைச்த-செயப்படுபொருள், ஏகாரமிரண்டும் ௮சைகள். () 

கேர்த்.துநிகரல்லார்சரல்லசொல்லியக்கால் 
வேர்ச். அவெகுளார்விழுமியோ---சோர்த்ததனை 

யுச்தள் தாலுள்ளியுரைத் துராயூர்கேட்பத் 
துள்ளித்தூண்முட்டுமாக£ழ், 

(இ-ள்.) விழுமியோர் - பெரியோரானவர்,நிகரல்லார்- 

ஒப்பில்லார், நேர்த்து - எதிர்த்து, நீரல்ல - குணமில்லாச் 
சொற்களை,சொல்லியக்கால்-சொன்னால், வேர்த்து - மனம் 
புழுங்கி, வெகுளார் - கோபியார், 8ழ் - £ழ்மசன், ஓர்தீ 

அ-ஆசாய்ர்து, அதனை - வைததனை, உள்ளத்தால் - மன 

தால், உள்ளி - நினைத்து, உராய் - சென்று, ஊர் - ஊரார், 
கேட்ப - கேட்ச, உரைத்து - சொல்லி, துள்ளி - 94 55, 

அண் - தூணில், முட்டும் - முட்டிக்கொள்வான். எ-று. 

இ-ம். பெரியோர்கள் தமக்கொப்பில்லார் கொடுஞ் 

சொற்களைச்சொன்னால் கேரபியார் ”ழானவன் பிறன்வை 
தனை நினைத்து ஊசார்க்குச்சொல்லித் தூணில் முட்டிக் 

கொள்வான் என்பதாம். விழுமியோர்-எமுவாய், வெகுளா 

ர்- பயனிலை, ழ்-எழுவாய், முட்டும்-பயனிலை, நேர்த்து-ஓ 
ததவிகாரம், ஈன்னூல் வினையியல் ௨௧-ம் சூத்திசம் பல் 
லோர் படர்க்கை முன்னிலை தன்மையித் செல்லாதாகுஞ் 
செய்யுமென் முற்றே இவ்கிதியால் முட்டும் என்றது முட் 
டுவானென்றாயிற்று, (௪) 

இளையானடச்சபூடக்கங்கெபொரு 

வில்லான்சொடைவேசொடைப்பயஃனெல்லா
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மொறுக்குமதுசையுரனுடையாளன் 
பொறுக்கும்பொறையேபொறை, 

(இ-ள.) இளையான் - இளைமையுடையவன், ௮டக்சம்- 
ஐம்பொறிகளை யடக்குதல்,௮டக்கம்-௮டக்கமாவது,களை- 

வளரும், பொருள்-திரலியம், இல்லான்-இல்லாதவன், கொ 
டையே-கொடுத்தலே, பயன் பிரயோசனமுள்ள, கொடை- 

கொடையாவது, எல்லாம் - யாவும், ஒறுக்கும் - சங்கரிக் 

கும், மதுகை - வெற்றியும், உரன் - பலத்தையும், உடை 
யாளன் - உடைய சுத்தவீரன், பொறுக்கும் - பொறுக்கி 
ன்ற, பொறையே - பொறுமையே, பொறை - பொறுமை 

யாவது. எ-று, 

இ-ம். இளையவன் ஐம்பொறியடக்குத3ல யடக்கமா 
கும், இல்லாதவன் கொடுக்கெ?த கொடையாகும், சுத்த 

வீரன் பொறுக்றெதே பொறுமையாகும் என்பதாம். ௮௨ 

க்கம்-எமுவாய், டக்கம்- பயனிலை, கொடை-எழுவாய், 

கொடை-பயனீலை, பொறை - எழுவாய், பொறை-பய 
னில், (@) 

கல்லெறிச்தன்னகயவர்வாயின்னாச்சொ 

லெல்லாருங்காணப்பொறுத்துப்ப்ப--ரொல்லை 

யிடுநீத்ருற்பையவிக் தசாகம்போற்றத்தக் 
குடிமையான்வாதிக்கப்பட்டு, 

(இ-ள்.) இடு - பக்ரித், கற்றால் - இரு நீத்றுல், 
ஓல்லை - சக்கரம், பை - படம்,௮விர்த - ௮டங்யெ, ராகம் 

போல் - நாகத்தைப்போல், தத்தம் - தங்கள் தங்கஞுடை 
ய, குடியாமையால் - குடிப்பிறப்பால், வாஇிச்சப்பட்டு - ஓ 

அக்கப்பட்டு, சல் - கல்லை, எறிர்தன்ன - எறிர்தாற்போ 
அம், கயவர் - கீழானவர், வாய் - வாயில்வரும், இன்னாச் 

சொல் - கொடுஞ்சொற்களை,எல்லாரும்- யாவரும், சாண - 

அதிய, பொழத்துயப்பர் - சத். துடப்பர் பெரியோர்.) 

a= Di,



Ga சாலடியார் 

இ-ம். மர்திரித்த திருநீற்ரா லடங்கய காகம்போலப் 

பெரியோர் தங்கள் குலவொழுக்கத்திற் கஞ்சிக் கீழ்மக்கள் 
சொல்லிய கொடுஞ்சொற்களைப் பொறுத்து நடப்பார் என் 

பதாம். பெரியோர்-2தான்று எழுவாய், உய்ப்பர்- பயனிலை, 
இன்னாச்சொல்-செயப்படுபொருள். (௬) 

மாற்ருராய்நின்று தம்மாறேற்பார்க்ேகேோலோமை 
யாற்ருமையென்னாரறிவுடையா--ராற்றுமை 

கேர்த்தின்னாமற்றவர்செய்தக் ஈாற்முமவரைப் 
போர்த்தின்னாசெய்யாமைஈன்று. 

(இ-ள்.) மாற்றாராய் - பகைவசாய், நின்று - நின்று, 

தம் - தம்மோடு, மாறேற்பார்க்கு - மாறுபடுமவர்ச்கு ஏலா 
மை - பொருந்தாமையை, ஆற்றா ம - வல்லமையில்லாமை, 

என்னார் - என்று சொல்லார், ௮றிவுடையார்- அ௮றிவுளார், 
ஆற்றாமை - பொறுத்தற்கரியவை, சேர்த்து - எதிர்த்து, இ 
ன்னா - துன்பங்களை, ௮வர் - ௮ப்பகைவர், செய்தக்கால் - 

செய்தால், தாம் - தாங்கள், ௮வரை - அப்பகைவரை, 

பேர்த்து - மீண்டு, இன்னா - திங்குகளை, செய்யாமை - செ 

ய்யாதிருத்தல், ஈன்று - மல்லது. எ-று, 

இ-ம். தம்முடன் எதிர்ப்பவர் மேலெதிராதிருத்தலை 
வல்லமையில்லாமை யென்றறிவுடை யோர்சொல்லார்,பகை 
வர் அன்பஞ்செய்தால் ௮வர்களுக்குத் துன்பஞ் செய்திரு 

த்தலே ஈல்லது என்பதாம். ௮றிவுடையார்-எழுவாய், என் 

னார்-பயனிலை, மற்று ௮சை, ௮விஈயம் நெடின்மிசவருசு 

னெடிற்செய்யுளென்ப. (௪) 

கெடுக்காலமோடி லுகீசரவெகுளி 
கெடுங்காலமின் றிப்பரக்கு--மடுங்காலை 
நீர்கொண்டவெப்பம்?போாற்றானே தணியுமே 
சீர்கொண்டசான்றோர்செம். 

(இ-ள்.) நீசர் - ஜழ்மக்களுடைய, வெகுளி - கோபமா 
னது, நெடுங்காலம் - ௮அகே.சகாலம்,ஒடிலும் - சென்றாலம், 

கெடுங்காலம்-கெட்டுப்போங்காலம், இன றி-இல்லாமல்,ப.ச



மூலமும்-உரையும். (Hier 

SH id-nior 76 துஙிற்கும்,சீர் - சிறப்பை, கொண்ட - கொண் 

டிருக்கற, சான்றோர் - பெரியோர், சினம் - கோபமானது, 
அடும் - காய்ச்சும், காலை - காலத்தில், நீர் -ரீரானது, கொ 
ண்ட-சொண்டிருக்கிற, வெப்பம்போல் - உஷ்ணம்போல், 
தானே - தனக்குத்தானே, தணியும் - அறும். எ-று, 

இ-ம், சீழ்மக்கள் கோபம் நெடுகாட்சென்றுலும் பெ 
௫&றஙிற்கும், பெரியோர்கோபம் நீர்கொண்ட வெப்பம்போ 
ற்றனக்குத்தானே தணியும் என்பதாம். நீசர்வெகுளி-எழு 
வாய்,பரச்கும்- பயனிலை, சான்றோ சினம்-எழுவாய், தணி 

யும்- பயனிலை, ௪-௮ சை, (௮) 

உபகாரஞ்செய்ததனையோசாதேதக்க 
ணபகாரமாற்றச்செயிலு--முபகாரர் 

தாஞ்செய்வதல்லாற்றவற்றினாற்றீங்கூக்கல் 
வான்றோய்குடி ப்பிறந்தார்க்கில், 

(இ-ள.) உபகாரம் - உதவி,செய்ததனை - செய்ததை, 

ஓராது - அறியாது, தக்கண் - தம்மிடத்து, அ௮பகாரம்- 
ஒருவசபகாரத்தை, ஆற்ற - மிகவும், செயிலும் - செய்தா 
௮ம், உபகாரம் - உதவியை, தாம் - தாங்கள், செய்வதல் 

லால் - செய்வதல்லது, தவற்றினால் - (அவர்செய்த) குற்ற 
த்தால், தீங்கு - பொல்லாங்கை, ஊக்கல்- செய்தல்,வான் - 
பெருமை, தோய் - நிறைக்த, குடிப்பிறந்தார்க்கு - ஈற்குடி 
யிற்பிறந்தார்க்கு, இல் - இல்லை. எ-று, 

இ-ம். ஒருவர்உபகாரததையறியாது ௮பசாரத்தைச் 
செய்தாலும் ஈற்குடியிற் பிறந்தாருபகாரஞ் செய்வதேயல் 
லாது ௮பகாரஞ்செய்யார் என்பதாம். ஊக்கல்-எழுவாய், 

இல்-பயனிலை, தீங்கு-செயப்படுபொருள், வான்றோய்குடி. 
உயர்ச்தகுடி யெனினுமாம். (௯) 

கூர்த் துசாய்கெளவிக்கொளக்கண்டுர் தம்வாயாத் 
பேர்த் துசாய்கெளவினாரி ஈடில்லை.--8ர் த். தன் றிக் 

இழ்மக்கள் ழோயசொல்லியச்காற்சொல்பவோ 

மேன் மக்கடம்வாயான்மீட்டு
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(இள்.) மாய் - சாயானது, கூர்த்து - கோபமிகுச்.ஐ) 
கசெளவிச்கொள - கடி.த்அக்கொள்ள, சுண்டும் - பார்த்.தும்,, 

பேர்த்து-மீண்டு, தம் - தம்முடைய, வாயால் - வாயினால், 
சாய் - கடித்தசாயை,கெளவிஞர் - கடித்தவர், ஈங்கு - இல் 
வுல௫ல், இல்லை - இல்லை, இர்த்தன்றி - குணமில்லாமல், 2 

ற்மக்கள் - ழோனவர்கள், ழோய - இழிவான சொற்களை, 
சொல்லியக்கால் - சொன்னா $, மேன்மக்கள் - மேலானவர் 
கள், தம்வாயால் - தங்கள்வாயால்,மீட்டு-மறுத் து, சொல் 
பவோ - சொல்வார்களோ. எ-று, 

இ-ம். சாய்கடிக்கக்கண்டும், சங்கள்வாயாற்கடித்தகா 
யைக்கடித் சவர்கள் இவ்வுலலில்லை,ழோனவர்கள் இழிவா 
ன சொற்களைச்சொன்னால், மேலானவர்கள் ன்றுஞ்சொல் 
லார்கள் என்பதாம். மேன்மக்கள்-எழுவரய், சொல்பவோ- 
பயனிலை, 8ழானவற்றை - செயப்படுபொருள் (அவிஈயம்) 
ஒற்றுப்பயபிலலொற்றியற்செய்யுள் 

சினமின்மை - முற்றிற்று, 

  

௮-ஆம் அதிகாரம். பொறையுடைமை, 
வன்க வள் னை 

௮ தாவது - பொறுமையையுடைத்தாயிருச்குர் தன்மை.பாம். 

கோதையருவிக்குளிர்வரைகன்டை 
பேதையோடியாதுமு ரயற்க-. பேதை 
யுரைப்பிற்சிதைர்து உரக்குமொல்து வகையான் 
வழுக்செசழிதலேகன்று, 

(இ-ள்.) கோதை-மாலைபோல்விழும், ௮ருவி- அருவியா 
த்றைப்பொருச்திய, குளிர் - குளிர்ச்த, வளர - மலைகளையு 
ம், சாட - சாட்டையுமுடைய பாண்டியனே, பேதையோ 
டு- ௮றிவிலானுடன், யா.தும் - ஒன்றையும், உரையற்க - 
சொல்லாதிருப்பாயாக, பேதை - அவ்வறிவில்லான், உரை 
ப்பில்-ஓன்றைச் சொன்னால், சிதைந்து - கெடும்படி, உரை



மூலமும-உனரையும். இ௯ 

க்கும் - சொல்வான் ( ஆதலால்,) ஐல்லும் - பொருந்தும், 

வகையால் - விதத்தால் வழுக்கி - தப்பி, கழிதல் - (அவனை 
விட்டு) நீங்குதல், ஈன்.று-ஈல்லது, எ-று, 

இ-ம். பாண்டியனே ௮றிவீனனுடன் ஒன்றுஞ்சொல் 
லா திருப்பா.பாச, சொன்னால் சதைவுபடச்சொல்வான் ஆ 
சையால், அவனைவிட்டு நீங்குதல் ஈன்று என்பதாம். கழி 
தல்-எழுவாய், ஈன்று - பயனிலை, அுறிவிலான் - செயப்படு 
பொருள், தொன்னூல் விளக்கம், எதிர்மறையேவற்கேலே 

யல்லே, யன் மோவற்கவாகு மொருமை யாமினனமினற்பீர் 
பன்மை, இவ்விதியால் ௮ற்கவிகுதி எவலொருமைக்கண் 

வந்த. | (s) 

சேரல்லார்நீல்லசொல்லியக்கான்மற்ற.து 

தாரித்திருத்சறகுதிமற்--றோரும் 
பு5ழ்மையாக்கொள்ளாதுபொக்குநீர்ஞாலஞ் 

கமழ்மையாக்சொண்டுவகிடும். 

(இ-ள்.) நேரல்லார் - ஓப்பில்லாதவர், நீரல்ல - குண 
மில்லாச்சொற்களை, சொல்லியச்கால் - சொன்னால், தாரித் 
திருத்தல் - பொறுத்திருத்தல், தருதி - பொறுமை மற்று- 

அ௮தைப்பொறுக்கா விட்டால்,புகழ்மையா - புகழ்ச்சியாச, 
கொளளாது-கொள்ளாமல், பொங்கு - மிகுந்த - நீர் - நீர் 

சூழ்ர் த; ஞாலம் - பூமி, சமழ்மையா - தாழ்மையாக, கொ 
ண்டுவிடும் - கொள்ளும். எ று, 

இ-ம். தமக்கொப்பில்லார் தாழ்வானவைகளைச் சொ 
ன்னால் பொறுத்துக்கொள்ளல் பொறுமை, பொருகிட்டா 

௮லகம் புகழ்ச்சியாக் கொள்ளாது இகழ்ச்யொசக் கொள் 
ளும் என்பதாம், ஞாலம்-எழுவாய், கொண்டுகிடும்-பயனி 

ஸ்), மற்று ஒரும்-அசைகள், (2) 
சாதலார்சொல்லுங்கடுஞ்சொல்லுவர்.துரைக்கு 
மேதிலாரின்சொலிற் நீதாமோ--போதெலா 
மாதவர்வண்டார்க்குமலிசடற்றண்சேர்ப்ப 
வரவதறிவார்ப்பெறின்,



௬௦ சால்டியார் 

(இ-ள்.) போதெலாம் - மலர்களெல்லாம், மாதர்-௮ழ 
இய, வண்டு வண்டுகள், ஆர்க்கும் - சத்திக்கும், மலி - 

நிறைந்த, கடல் - கடலையும், தண் - குளிர்த்த, சேர்ப்ப - ௪ 

சையையுமுடைய பாண்டியனே, ஆவது - ஆகவேண்டிய 
ஈன்மையை, ௮றிவார் - அறிந்தவரை, பெறின் - பெற்றால், 

காதலார் - தம்மில் விருப்புள்ளோர், சொல்லும் - சொல்க 

ன்ற, கடுஞ்சொல்-சொடுஞ்சொல்லான2, ஏதிலார் - பகை 
வர், உவந்துரைக்கும் - மகிழ்க்து சொல்லும், இன்சொல் 
லின் - இனியசொல்லைப்பார்க்லும், தீதாமோ - குற்றமா 

குமோ. எ-று, 
இ-ம் பாண்டியனே சினேகர் சொல்லும் கடுஞ்சொல் 

லானது பகைவர் சொல்லு மினிய சொல்லைப்பார்க்கலுங் 

கூற்ற மாகுமோ என்பதாம்: கம்ஞ்சொல்-சழுவாய், ததா 

மோ-பயனிலை, (௩) 

அறிவதறிச்தடற்கியஞ்சுவதஞ்சி 
யுறுவதுலகுவப்பச்செய் து--பெறு தவன 

லின்புற்றுவாழுமியல்புடையாசெஞ்ஞான்றுந் 

துன்புற்றுவாழ்தலரிழ். 

(இ.ள்) அறிவது - அறியத்தச்கதை, அறிந்து - தெரி 

EB, அடங் - yt aS, ௮ஞ்சுவத-௮ஞ்ச த் தகுவதற்கு, 
அஞ்சி - பயந்து, உறுவது - செய்யத்தகுவதை, உலகு - 

உலகத்தார், உவப்ப - மழ, செய்து - செய்து, பெறுவ 
தனால் - பெறும்பலனால், இன்புற்று - இன்பமடைக்து, வா 

மும் - வாழுகின்ற, இயல்புடையார்-குணமுடையார், எஞ் 

ஞான்றும் - எர்சாளும், துன்புற்று - துனபமடைந்து, வா 

ழ்தலரிது - வாழ்தலில்லை, எ-று. 

இ-ம். அறியத்தகுவதை யறிந்து அ௮ஞ்சத்தகுவதத்க 
ஞ்சிச் செய்யத்தகுவதைச் செய்து பெறும்பலனால் இன்ப 
ம்பொருந்தி வாழுங்குணமுடையோர் துன்பம்பொருக்தி 

வாழ்தலில்லை என்பதாம். வாழ்தல் - எழுவாய், இல்லை-பய 

னிலை,(௮விஈயம்) குறிலேமிகுதல் குறிலியற்செய்யுள், யாப் 

பருங்கலத்திலுல் காண்க. (௪)



மூலமும்-உரையும், ௬௧ 

வேற்றுமையின் நிக்கலக் இிருவர்சட்டக்காற் 
தேற்றுவொழுச்கமொருவன்க--னுண்டாயி 
னாற்றுர் தணையும்பொறுக்கபொழுனாயிற் 

அற்றுதே மாரவிடல், 
(இ-ள்.) வேற்றுமை - வேறுபடுங்குணம், இன்றி - இ 

ல்லாது, கலந்து - பொருந்தி, இருவர் - இரண்டு3பர், ஈட் 

டக்கால் - சிரே௫த்தால், தேற்றா - தெளியா த, ஒழுக்கம் - 
நடக்கை, ஒருவன்கண் - ஒருவனிடத்து, உண்டாயின் - 
உண்டானால், ஆற்றும் - (கோபம்) அடங்கும், துணையும் - 

௮ளவும், பொறுக்க - பொறுக்சச்சடவன், பொருனாயில் - 

பொறுக்கானாயில், தூற்றாது - (அவன்) குற்றற்தைச் தற் 
oe, தூரவிடல் - ௮வனட்பைவிடுக. எ-று, 

இ-ம். வித்தியாசமில்லாமல் இருவர் கலந்து சரேகஞ் 
செய்யில் ஒருவனிடத்து ஈன்னடக்கை இல்லாவிடில் மற்ற 
வன் பொறுக்குமளவும் பொறுக்கக்சடவன், பொருவிட் 
டால் தூற்றாமல் ச2ஈ௧கதை விடக்கடவன் என்பதாம். 
ஒருவன் - எழுவாய், தூரவிடல் - பயனிலை, நட்பினை - 
செயப்படுபொருள், ௪ - ௮சை, (ட) 

இன்னசெயினுமினியவொழிகென்று 
தன்னை 2ய தானோவினல்லது--- துன்னிக் 
கலந்தாசைக்கைவிமிதல்கானககாட 
விலங்கற்கும்வின்ள லரிது. 

(இ-ள்.) கானகம் - காட்டையும், நாட - சாட்டையு 
முடைய பாண்டியனே, இன்னா - துன்பங்களை, செயிலும்- 
ஒருவர்செய்தாலும், இனிய - இனியனவாகவெண்ணி, ஒழி 
கென்று - கோபம்நீக்கென்று, தன்னையேசான் - தன்னைத் 
சானே,கோவினல்லது-கோவுவதல்லால், துன்னி-நெருங்க, 
கலக்தாரை - சேகித்தவரை, கைவிடுதல் - விட்டுவிடுதல், 
விலங்வற்கும் - மிருகத்திற்கும், விள்ளல் -வேறுபடல்,அரி 
அ - அருமை. ௪-௮. 
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௨ சாலடியாச் 

இ-ம். பாண்டியனே ஒருவர் துன்பஞ் செயினும் இன் 

பமாக நினைத்துத் தன்னை நொந்து கொள்வதேயல்லது 
நேசத்தாரை விட்டுவிடுதலாகாது மிருகத்திற்கும் பிரிதல 
ரிது என்பதாம். கைவிடுதல் - எழுவாய், அரிது - பயனிலை, 

கலர்தாரை - செயப்படுபொருள். (௯) 

பெரியார்பெருஈட்புக்கோடறுஞ்செய்த 

வரியபொறுப்பவென்றன்று--வரியசோ 

வொல்லென்ருவியுயிர்வசைஈன்னாட 

ஈல்லசெய்வார்க்குத்தமா், 

(இ-ள்.) ஒல்லென் - ஒல்லென்லுஞ் சத்தமுள்ள;௮௬ 

வி- யாற்றைப்பொருக்திய, உயர் - உயர்ந்த, வரை - மலை 
யையும்,ஈன்னாட - ஈல்ல சாட்டையுமுடைய பாண்டியனே, 

தாம் - தாங்கள், செய்த - செய்த, அரிய - ௮ரிய குற்றங் 

களை, பொறுப்ப - பொறுப்பார்கள், என்றன்றோ - என் 

றல்லவோ, பெரியார் - பெரியோர்களுடைய, பெருஈட்பு - 

பெரிய சிரேகத்தை, கோடல் - கொள்ளுதல், ஈலல- ஈன் 

மைகளை, செய்வார்க்கு - செய்பவாகளுககு, தமர் - சுறறத் 
தார், ௮றியரோ - கடையார்கமளா எ-று 

இ-ம். பாண்டியனே தாங்கள செய்த குறறங்களைப் 

பொறுப்பார்களென றல்லவா பெரியோர்கள் சி2ஈசஞ்செ 

ய்தல் நன்மைகளைச செய்பவர்களுக்குறவினர் இடையார் 

களோ என்பதாம். தமர் - எழுவாய), அ௮ரியசோ - பய 

னிலை, (தண்டியலங்காரம்) இடமெனப்படுமவை மலைநாடி 

யாறே. (௪) 

வற்றிமற்ருற்றப்பசிப்பிலும்பண்பிலார்க் 
சுற்றமரியவுரையற்க-.-வற்ற 
மறைக்குர்துணையார்க்குரைப்பவேதம்மைத் 

அறக்குச் துணிவிலா தார். 

(இ-ள்.) வற்றி - உடல் மெலிர்து, ஆற்ற - மிகவும், 

பசப்பிலும் - பசித்தாலும், பண்பிலார்க்கு - ட்புக்குண 

மில்லாதார்க்கு, அற்றம் - வறுமையை, அதிய - தெரிய,



உரையற்க - சொல்லாதிருப்பாயாக, அற்றம் - வறுமையை, 

மறைக்கும் - நீக்கும், துளையார்க்கு - ௮ளவினையுடையார் 

க்கு, சமமை - தம்முயிரை, அறக்கும் - விட்டுகிடும், துணி 

விலாதார் - துணிவுகொள்ளாதார், உளரப்ப ஈ சொல்வார் 

கள. எ-று, 

இ-ம். உடல்மெலிர்.து மிகப்பசித்தாலும் ஈட்புக் குண 

மில்லாதவர்க்கு வறுமையைச் சொல்லாதே உயிர்கிடச் 
துணியாதவர்கள் வறுமையை நீக்குவார்க்குச் சொல்வார் 

கள் என்பதாம். துணிவிலாதார் - எழுவாய், உரைப்ப-பய 
னிலை, எ-௮சை. (+) 

இன்பம்பயக்தாகங்கழிவுதலைவரினு 

மின்பத்தின்பக்கமிருக்தைக்க--வின்ப 
மொழியாமைகண்டாறுமோங்கருவிசாட 
பழியாகாவாறே தலை, 

(இ-ள்.) ஒங்கு- உயர்ந்த) அருவி - யாற்றைப் பொ 
ருக்திய, சாட-சாட்டையுடைய பாண்டியனே, இன்பம் பய 
க்து - முன்னின்பத்தைக்கொடுத்து, அங்கு - பின்னவ்விட 

த்து, இழிவு - துன்பம், தலைவரிலும் - முதன்மையாக வக் 

தாலும், இனபம் - இன்பத்தின௮2, பக்கம் - பக்ஷம், இருக்: 

தைக்க - நீல்கனொாற் போலும், இன்பம் - ௮வ்வின்பமானது, 

ஒழியாமை - நீங்காது, கண்டாலும் - தம்மிடத்.து வந்தா 

௮ம், பழியாகாத - தமக்குப்பழியாகாத, ௮2ற - கநெறி3ய, 
தலை - தலைமை, எ-று 

இ-ம். பாண்டியனே முன்னின்பம் வந்துபின் துன்பம் 

வருமேயானால் ௮வகின்பம் நீங்கனாற்போலும், இன்பமே 
Saar at st gue குற்றமற்ற வழியிலே வரதவின்பமே 

முதன்மை என்பதாம். ஆறு - எழுவாய், தலை - பயனிலை, 

தான்கெடிலுர்தக்கார்்ேகடெண்ணற்கதன்னுடம்பி 

ான்கெடிலுமுண்ணார்கைத் ண்ணற்க-லான்சவிக்த. 

வையகமெல்லாம்பெறிலுமுரையற்க 
பொய்யோடிடைமிடைச் சொல்,
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(இ-ள் ) தான் கெடி.னும் - தான் கெட்டாலும், தக் 

கார் - தன்னை க்கெடுச்குச் தன்மையாருக்கு, சேடு - பொல். 
லாங்கை, எண்ணற்க - நினையா இருப்பாயாக, தன்னுடம் 
பின் - தன்னுடலின், ஊன் கெடிலும் - மாமிசங் கெட்டா 
அம், உண்ணார் - உண்ணப்படாதார், கைத்து - கைப்பொ 

களை, உண்ணற்க - உண்ணா திருப்பாயாக, வான்கவிக் த - 
ஆகாயமூடிய) வையகமெல்லாம் - உலகமெல்லாம், பெறி 

னும் - பெற்றாலும், பொய்யோடு - பொய்யுடன், இடை 
மிடைக்த-கெருங்கெ, சொல்-சொல்லை, உரையற்ச-சொல் 

லாதிருப்பாயாக எ-று, . 

இ-ம். , தான் கெட்டாலும் பிறாக்குக் கேடு செய் 
யாதே,உண்ணத்தகார் விட்டிலுண்ணா?த, உலகமெல்லாம் 
பெற்றாலும் பொய்சொல்லாதே என்பதாம். ஓ.ுவன் - 
எழுவாய், எண்ணற்க - பயனிலை, கேட்டை - செயப்படு 

பொருள், ஒருவன் - எழுவாய், உண்ணற்க - பயனிலை, 
சைத்தை-செயப்படுபொருள், ஒருவன் - எழுவாய், உரை 

யற்ச - பயனிலை, சொல்லை - செயப்படுபொருள், (தருக்க 

சங்கெரகம்) கதிரோன் வரைப்பிற் கட்டன ஓுடம்பு (௬௦) 

பொறையுடைமை-முற்றிற்று 

௯-ஆம் அதிகாரம். பிறர்மனை தயவாமை, 

அநநத 10 இடக்ததுற லைவாக 

அல்தாவது - பிறருடைய மனைவியை இச்சியாமையாம். 

அச்சம்பெரிதாலதற் இன்பஞ்சிற்றளவா 
னிச்சனினையும்காற் சோக்கொலையா--னிச்சலுங் 
கும்பிக்கேகூர்த்த விளையாற்பிறன்றா£ 
Ribu ps சானுடையார் 

(இ-ள்.) சாணுடையார்- சாணமுள்ளோரே, அச்சம்- 
பயம், பெரிது - பெரியது, அதற்கு - அப்பயத்திற்கு, 
இன்பம் - இன்பமானது, சிற்றளவு - ॥ிறியவளவினையுடை



மூலமும்-உரையும். ௬௫ 

யது, நிச்சம் - தினமும், நிளையுங்கால் - எண்ணுமிடத்து, 
கோ - அரசனால்வரும், கொலையால் - அக்கனையால், நிச்ச 
ஓம் - தினமும், கும்பிக்சே - நரகத்திற்2க, கூர்த்த - மிகு 

ந்த, வினையால் - தீவினைவருமாதலால், பிறன் - யலாலு 
டைய, தாரம் - மனையாளை, ஈம்பற்ச - ஈம்பாதிருப்பீர்ச 
ளாக. எ-று. 

இ-ம். சாணமுடையவர்களே பயம் பெரியது அப் 

பயத்தால்வரும் இன்பம் சிறியது இராச தண்டனை வரும் 
ககரத்துக்2கதுவாம், பாவம் வருமாகையால் பிறர் மளை 

யாளை இச்சிபாதிநங்கள் என்பதாம், ஆல் மூன்றும் - ௮ 
சைகள், சாணுடையார் - எழுவாய், ௮ண்மைவிளி, ஈம் 

பற்க - பயனிலை, பிறன்றாரம் - செயப்படுபொருள், தொல் 
காப்பியம் விளிமாபு ௧௦-ம் சூத்திரம், ௮ண்மைச்சொல்லே 

யியற்கையாகும். (௪) 

அறம்புகழ் கண்மைபெருமையிக்கான்கும் 

பிறன்ருரரச்சுவார்ச்சேரா--பிறன்றார 

நச்சுவார்ச்சரும்பகைபழிபாவமென் 

் றச்சத்தோடிர்சாற்பொருள. 

(இ-ள்.) பிறன் - ௮யலானுடைய, தாரம் - மனைவியை 
ஈச்சுவார் - இச்சிப்பவர்களை, அறம் - தருமமும், புக/2 - 

is Bu, கேண்மை - சி3ேகமும், பெருமை - மேன் 

மையும், இச்சான்கும - இக்தகாற்பொருளும், சேரா, - ௮ 
டையாவசம், பிறன் - பிறனுடைய, தாரம் - மனைவியை, 
நச்சுவார் - இச்சிப்பவர்களை, பகை - விரோதமும், பழி - 
இகழ்ச்சியும், பாவம் - அதருமம், என்று - என்று சொல் 
லிய, அச்சத்தோடு - பயத்தோடு, இர்சாற் பொருள் - இச் 
ஈாற் பொருள்களும், சேரும் - அடையும். எ-று. 

இ-ம். பிறன் மனைவியை இச்சிப்பவசை, புண்ணியம், 
சரத இ, சரேசம், மேன்மை, இச்சான்குஞ் சேசாவாம் 
பிறன்மளைவியை இச்சிப்பவலா பகை பழி பாவம் பயம் 
இஃசான்குஞ் சேரும் என்பதாம். சான்கும் - எழுவாய்)
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சேரா - பயனிலை, நாற்பொருள் - எழுவாய், சேரும் - பய, 

னிலை, தண்டியலங்காரம் விரவத்தொடுப்பது சமறிலைபா 

கும், இதுமூவினங்கலந்த சமறிலையணி. (௨) 

புக்கவிடத் தச்சம்போதரும்போதச்சர் 

துய்க்குமிடத்தர்சச்தோன்ராமற்--காப்பச்ச 

மெக்காலுமச்சர்தருமாலெவன்கொலோ 

வுட்கான்பிறனில்புகல், 

(இ-ள்.) புக்கவிடத்து - பிறன் மனையாளிடத்திற் 

போகும்போது, அச்சம் - பயம், போதரும்போது - வரும் 

போது, அச்சம் - பயம், துய்க்குமிடத்து - ௮ுபவிக்கும் 
போத, அச்சம் - பயம், தோன்றாமல் - புணர்ச்சி தோன் 
௫ூமல், காப்பு - காத்தல், ௮ச்சம் - பபம், எக்காலும் - எந 

நாளும், ௮ச்சம் - பயத்தை, தருமால் - கொடுக்கும் ஆகை 

யால், உட்கான் - ௮ஞ்சாதவனாய், பிறனில் - பிறன் மனை 
யாளிடத்து, புகல் - பிரவே௫த்தல், எவன் கொல் - என்ன 

பலன்குறித்தோ. எ-று, 
இ-ம். பிறன்மனையாளிடத்துப் போகும்போது பயம், 

வரும்2பாது பயம் ௮.நுபவிக்கும்போது பயம் புணர்ச்சி 
தோன்றுது காத்தலும் பயம் எக்கசளும் பயமாைபால் 

அஞ்சாது பிறன் மனையாளிடத்துப் பிரவேசித்த லென்ன 

பயன் என்பதாம். புகல் - எழுவாய், எவன்கொல் - பய 

னிலை, பிறனில் - செயப்படுபொருள், (௩) 

சாணிற்குடி ப்பழியாங்கையு றிற்கால்குறையு 
மானின்மைசெய்யு்காலச்சமா--ணிரயத் 

அன்பம்பயக்குமாற்றுச்சாரிரீகண்ட 

வின்பமெனக்கெளைத்தாற்கூறு, 

(இ-ள்.) அச்சாரி - காமுகனே, சாணில் - பிறன்மனை 

யாளைக் கூடுகையிற் சண்டால், குடி - தன்குடிக்கு, பழி 
யாம் - இகழ்ச்சயொம், கையுறில் - அகப்படில், கால் குறை 
யும் - தால்வெட்டப்படும் மாண் - பெருமை, இன்மை -



மூலமூம்-உரையும், Ss GE. 

Heaton, Ceuuymere -QewuySe sg, அச்சமாம் - 

பயமாகும், நீள் - நீண்ட, நிரயத்து - நகரத்தில், துன்பம்- 

துயரத்தை, பயக்குமால் - கொடுக்குமாகையால், நீகண்ட- 

ீயறிர்த, இன்பம் - இன்பமானது, எனைத்து - எத்தன்மை 
யுடையது, எனக்கு - என்றலுக்கு, கூறு - சொல்லு எ-று 

இ-ம். காமுகனே பிறன் மனைவியைக் கூடுகையிற் 

கண்டால் தன்குடிக்குப்பழிப்பாம், ௮கப்படில் சால்குறை 
ந் து2பாம், ௮ுபவிக்கும்போது பயமாகும் ஈரகத்தில்துய 

சத்தைக் கொடுக்கும் நீகண்ட இன்பம் எத்தன்மையுடை 
யது எனக்குச்சொல்லு என்பதாம. நீ - எழுவாய், கூறு - 
பயனில், இன்பம் - செயப்படுபொருள், ஆல் - ௮சை. () 

செம்மையொன்றின்றிச்சிறியாரினத்தாாய்ச் 
கொம்மைவரிமுலையாமீடோண்மர்ீ இ--யும்மை 

வலியாற்பிறர்மனை?மறசென்றா?ர யிம்மை 

யலியாகியாடியுண்பார். 

(இஃர்.) செம்மை - செவ்வையானமனம், ஒன் நின் நி- 
ஒன்றில்லாது, சிறியார் - சிறியார்கள், இனத்தராய் - இன 

மூடையவராய், கொம்மை - இரட்சியும், வரி . தேமலும் 
பொருந்திய, முலையார் - மூலைகளையுடைய பெண்களின், 
தோள் - தோள்களை, மரீஇ - பொருந்தி, உம்மை - முற் 
பிறப்பில், வலியால் - தமது வல்லமையால், பிறர் - அந்நிய 
ருடைய, மனைமேல் - மனையவளிடத்தில்,சென்றார் - போன 
வர்கள், இம்மை - இப்பிறப்பில், ௮லியாகி - பேடிகளாக, 
ஆடி. - கூத்தாடி, உண்பார் - உண்பார்கள். எ-று, 

இ-ம். ஈன்மனமில்லா.து சிறியவர்கள் இயல்பினையு 

டையவர்களாய் முற்பிறப்பில் தமது வல்லமையால் பிறர் 

மனைவியைச சேர்த்தவர்கள் இப்பிறப்பில் பேடிகளாய்க் 
கூத்தாடி உண்பார்கள் என்பதாம். சென்றார் - எழுவாய், 
உண்பார் “பயனிலை, ஏ - ௮சை, (௪) 

பல்லாசறியப்பறையறைக் துக£ட்கேட்டுக் 
கல்யாணஞ்செய்.துகடிபுக்க--மெல்லியற்
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சாதன்மனையாளுமில்லாளாவென்னொருவ 

னேதின்மனையாளைரோக்கு 

(இ-ள் ) காள் - சுபதினத்தை, கேட்டு - கேட்டு, பல் 

லார் - பலரும், De - அறியும்படி, பறை யறைர்து-மண 
ப்பகையடி.த.து, சுல்யாணஞ் செய்து - விவாகம் பண்ணி; 
கடி. - காவலில், புக்ச - புகுத, மெல் - மெல்லிய, இயல் - 
இயல்பினையுடைய, காதல்-இச்சிக்கப்பட்ட, மனையாளும்- 

மனை வியும, இல்லாளா - மனைவியை, ஒருவன் - ஒருவன், 

ஏதில் - ௮யலாருடைய, மனையாளை - மனைவியை, சோ 
க்கு “ பார்க்கும் பார்வை, என் - யாது, எ.று. 

இ-ம் ஒருவன் பிறன்மனையாளைத் தன்மனையாளாகப் 
பார்க்கும் பார்வை என்ன என்பதாம். கோக்கு - எழு 

வாய், ஏன்- பயனிலை, ஏதின் மனையாளை - செயப்படு 
பொருள. (௬) 

அம்பலயலெடுப்பவஞ்சித்தமர் பரீஇ 
வம்பலன்பெண்மரி இமைந்துற்று--சம்பு 

நிலைமையினெஞ்சந்தான்றுப்புச வுபாம்பின் 

றலைக்கியன்னதுடைத்ற். 

(இ.ள்.) ௮யல் - அயலார், அம்ப லெடிப்ப - புறங் 
கூற, அஞ்சி - பபக்து, தமர் - உறவினர், மரீஇ - ages, 
வம்பலன் - ௮பலானுடைய, பெண் - மனையாளை, மரீ இ - 

தழுவி) மைந்து - மயக்கத்தை, உற்று - பொருக்கி, ஈம் 
பும் - ஈம்பியிருக்றெ, நிலைமையில் - நிலையில்லாத, நெஞ்சத் 
தான் - மனமுடையவன், துப்புரவு - அநுபவம், பாம்பின்- 

பாம்பினது, தலை- தலையை, ஈக்யென்னது - ஈக்கியின்ப 

மடைர்தாற்போதும், உடைத்து - உடையது. எ-று. 

இ-ம் -பிறன் மனைவியைத் தழுவி மயக்கமடைச்து 
சம்பு மன முடையவன் அதுபவம் பாம்பின் தலையை 162 
ஞற் போம் உள்ளது என்பதாம். அப்புரவு - எழுவாய், 
உடைத்து - பயனிலை (௪)



மூலகும்-உரையும் ௬௯ 

பரவாவெளிப்படாபல்லோர்கட்டக்கா 
வுரவோர்கட்காமநோயா---கொடிதே 
விரவாருணாணுப்படலஞ்சியாது 

முரையாதுள்ளாறிவிடும் 

(இ-ள்.) உறவோர்கள் - விவகெள், காமம் - காம 

மானது, பரவா - பாவாது, வெளிப்படா - வெளியாகாத, 
பல்லோர்சண் - பலரிடத்திலும், தம்கா - தங்காது, கோய்- 
௮க்சாமத்தால் வருசோயானது, ஒத கொடிது - மிகவுங் 

கொடிது, விரவாருள் - கலவாதவரிடத்து, கா ணுப்படல் - 
வெட்க மடைந்து, By oF - பயந்து, யாதும் - யாதொன் 

௮ம், உரையாது - சொல்லா, உள்ள .றிவிடும் - உள்ளுக் 

குள்ளே தணியும், எ-று 

இ-ம். றிவுடையோர்கள் காமமானது பரவாம 

அம், வெளிப்படாமஜும், பலரிடத்துத் சங்காமலும், கல 

வாரிடத்து ௮ஞ்சிச்சொல்லா.து உள்ளுக்குள்ளே தணியும் 

என்பதாம். கோய் - எழுவாய், ஆறிவிரம் - பபனிலை, ஏ - 

அசை, விரவலாருள் என்றது பசைவரிடத் தென்பாரு 
முளர் காக்சை பாடினியர் சூத்திரம் 'குறிநெடி. லளபெ 

மைக் குறிப்பாகும்மே”” இவ்விதியால் ஐ ஓஒ கொடிது 
கெடிலளபெடை, (௮) 

௮ம்புமழலுமவிர்கதிர்ஞாயிறும் 

வெம்பிச்சுடிலும்புறஞ்சுசம்--வெம்பிக் 

சுவற்றிமனத்தைச்சுடுதலாற்காம 
மவற்றினுமஞ்சப்படும் 

(இ-ள்.) அம்பும் - அச்.திரமும், அழலும் - அக்னி 
யும், அவிர் - பிரகாசிக்கும், கதிர் - சரணங்களையுடைய, 

ஞாயிறும் - சூரியலும், வெம்பி - கனன்று, சுடினும் - சட் 

டாலும்) புறஞ்சம் - 2ம?லசடும், வெம்பி - சுனன்று, 

மனத்தை - இதபத்ைத; கவற்றி - கவலைப்படுத்தி, ௪3, 

லால் - சுடுன்றபடியால், காமம் - சரமமானது, அவற்றி 
லும் - அம்பு நெருப்பு சூரியளைப் பார்கும், அஞ்சப் 
படும் - கொடிதென்று அஞ்சப்படும், எ-று.
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இம். காமமானது அ௮ம்பிதும் அக்னியிலும் சூரிய 

னிலும் கொடிது என்பதாம். காமம் - எழுவாய், ௮ஞ்சப் 

படும் - பயனிலை, (௯) 

ஊருளெழுர்தவுருகெழுசெரு்தக்கு 

8ீருட்குளித் அமுயலாகு--8ீருட் 
குளிப்பினுங்காமஞ்சுடுமேகுன் தேறி 

யொளிப்பிலுங்காமஞ்சுடும். 

(இ-ள்.) ஊருள் - ஊரில், எழுந்த - எழும்பிய, உரு 5 

வெப்பம், கெழு - பிரகாசமிகுக்த, செர்திக்கு - செர்நெ 

ருப்புக்கு, நீருள் - தண்ணீரில், குளித்.தும் - மூழ்கியும், 
உயலாகும் - பிழைக்கலாம், காமம் - காமமானது, நீருள் - 
தண்ணீரில், குளிப்பிலும் - குளித்தாலும், சுடும் - சட்டு 

விடும், காமம் - காமமானது, குன்றேறி - மலைமேலேறி, 
ஒளிப்பிலும் - ஒளித்தாலும், சுடும் - சுட்டுவிடும், எ-று 

இ-ம். தூமத்தீக்குத் தப்பலாம் காமத்தீக்குத் தப்ப 
லாகாது என்பதாம். தூமம் என்பது புகை, காமம் - எழு 

வாய், சுடும் - பயனிலை, எ - ௮சை, (௧௦) 
ஓ 

பிறர்மனை ஈயவாமைமுற்றிற்று 

ரகளை 

0௮ம் அதிகாரம். ஈக, 

> § 

௮ஃதாவது சொடுக்குச் இறங் கூறுதலாம். 

இல்லாவிடத் துமியைக்தவளவினை 

௮ள்ளவிடம்போற்பெரிதுவக்.து--மெல்லக் 
கொடையொடுபட்டகுணனலுடைமாக்சர்க் 
கடையாவாமாண்டைக்கதவு. 

(இ-ள்) இல்லா - தமக்கில்லாத, இடத்தும் - காலத் 
அம். இயைந்த-பொருச்திய, அளவினால்-௮ளவால், உள்ள 
விடம்போல் - இருக்றெ சாலம்போல, பெரிது - மிகவும்,



நமூலமம்-உரையும், ௪௧ 

உவந்து - மூழ்க்து, மெல்ல - கேராக, கொடையொடு - 
கொடுத்தலுக்குடன், பட்ட - பொருக்திய, குணன்-ஈற்கு 

ணங்கள், உடை-உடைத்தாயெ, மார்தர்க்கு-மனிதர்க்கு, 
ஆண்டை - சுவர்க்கவாசலின், கதவு-கதவுகள், ௮டையா 

வாம் . அடைக்காவாம், ௪-ு. 

இ-ம். கொடுத்தவர்கட்குச் சுவர்க்க வாசற் கதவுக 
ளடைக்காவாம் என்பதாம். கதவு - எழுவாய், ௮டையா 

வாம்-பயனிலை. (௧) 

முன்னரேசாராணமுனிதக்கமூப்புள 

பின்னரும்யீடழிக்குரோயுள--கொன்னே 

பரவனைின்பறறனமினபாத்துண்மின்யாதுவ் 

கரவன்மினகைத்துண்டாம்போழ்து. 

(இ-ள்,) சாகாள் - சாகின்றநாள், முன்னர் - முன்ன 

து, முனிதக்க - வெறுக்கத்தக்க, மூப்புள-விருத்தாப்பிய 
முணடு, பினனரும் - பின்னாஓும, பீடு - பெருமையை, ௮ 

ழிக்கு, - பெடுககும், சோயுள-வியாதியுண்டு, கொன்னே- 

பயனிலலாமல, . பவனமின் - பரவாதிருங்கள், கைத்துண் 
டாம்மீபாழ்து - திரவியமுண்டான காலதது, பற்றனமின்- 

பற்ருதிரஙகள்) பாதது - பகுத்து, உண்மின் - உண்ணுக் 
கயள, யாதும- யாதொனறையும்; கரவனமின-ஒளியாது 
கொடுஙகள, எ.ஃஹு. | 

இ-ம: பொருளுண்டாங்காலத்து ஒளியாது கொடுத் 

துண்ணுககள் எனபதாம். நீவிர் - தோன்றா எழுவாய், பர 

வனமின முதலிய - பயனிலை, ஏகாரம் - ௮சை; (அ 

நடுக்குற்றுத்தற்சேர்ந்தார் துன்பச் துடையார் 
கொடுத் துத்தான்றுப்ப்பிலுமீண்டுக்கா--லிண்டு 

மிடுக்குற்றுப்பற்றிலுரில்லாஅசெல்வம் 

விடுக்கும்வினையுலர் தக்கால். 

(இ-ள்.) ஈடுக்கு - வறுமையால் நடுக்கம், உற்து-பொ 
ருந்தி, தன் - தன்னை, சேர்க்தார்-சேர்த்தவர.து, ன்பம் -
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அன்பங்களை, துடையார் - நீக்கு றிலார், சொடுத்து - 
பிறருக்குக்கொடுத்து, தான் - தான், துய்ப்பினும் - உண் 

டாலும், ஈண்டுங்கால்-வளருங்காலமாயின், ஈண்டும் - வள 
ரும், இடுக்கு-வலிமை, உற்று - பொருந்தி, பற்றினும்-பற். 
நினாசாயிலும், விளை - தான்முன்பு செய்த ஈல்வினை, உலக் 
தக்கால் - நீங்னொல், செல்வம் - செல்வமானது, நில்லாது- 
கிலையாமல், விடுக்கும் - விட்டுப்போம் எ-று, 

இ-ம். கொடாதவர்கள் பிறர்க்குக் கொடுத்துத் தால் 
களுண்டாலும் பொருள்வளருங்காலத்தில் வளரும் ஈல்வி 

ளை நீங்கவே செல்வங்கெடும் என்பதாம். செல்வம் - ௪ 
வாய், விடுக்கும் - பயனிலை, (ஈன்னூல் பொதுவியல்) ஏற் 
புழியெடுதச் துடன் கூட்டுமடியவும், யாப்பீறிடை முதலாக் 
இலும் பொருளிசை, மாட்சிபுமாருவடி வு.ப மடிமறி, இவவி 
தயால் இலது ௮டிமறிமாற்றுப் பொருள்கோள, (௩) 

இம்மியரிசித் தணையானும்வைகலு 

தும்மிலியவைகொடுத்துண்மி--லும்மைக் 

கொடாஅதவரென்பர்குண்டுநீர்வையத் 
தடாஅவடுப்பினவர். 

(இ-ள்,) இம்மியரிசி - மத்தங்காய்ப்புல்லரிசி, துணை 
யானும் - gerard gun, வைகலும் - சாடோறும், தும் - 

உம்முடைய, இல் - மனையிடத்து, இயைவ - பொருந்திய 
வைகளை, கொடுத்து - பிறருக்குக்கொடுத்.து, உண்மின் - 
உண்ணுங்கள், குண்டு - ஆழ்ச்த, நீர் - கடல்சூழ்$த, வைய 
த்த - பூமியில், ௮டா௮ - சமையாத, அடுப்பினவர் _ அடு 
ப்பினையுடையவசாயிருக்து திரியுமவரை, உம்மை - முற்பி 
தப்பில், கொடாஅதவர் - வழங்காதவர், என்பவர் - என்று 
சொல்லுவர் அறிவுடையார். எ-று. 

இ.-ம். நாடோறும் அணுவளவாவது கொடுத்துண்ணு 
ங்கள் யாசகரை முற்பிறப்பில் கொடாதவர்களென்று சொ 
ல்துவார்கள் என்பதாம் நீவிர் - எழுவாய், உண்மின்-ப. ()
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மறுமையுமிம்மையுகோக்கியொருவத் 
குறுமாறியை வசொடுத்தல்--வறுமையா 

லிதலிசையாதெனினுமிரவாமை 
யீ.தலிரட்டியுறும்: 

(இ-ள ) மறுமையும் - மறுபிறப்பையும், இம்மையும்- 

இப்பிறப்பையும், நோக்கி - ஆராய்ர்து, ஒருவற்கு - ஒரு 
வனுக்கு, இயைவ - பொருந்தியவைகளை, கொடுத்தல்- 
மழக்கல், உறுமாறு - பொருர்தும்வழி, வறுமைபால் - தரி 

ததிசத்தினால், ஈதல் - கொடுத்தல், இசையாதெனிலும் - 
கூடாதாயிலும், இரவாமை - யாசியாதிருத்தல், ஈதல் - 

கொடுத்தலிலும், இரட்டி - இருமடங்காக, உறும் - ௮டை 

யும். எ-று, 

இ-ம். கொடுத்தல் கூடாதிருக்தாலுர் தான்போயிரவா 

திருத்தல் கொடுத்தலினு மிரண்டுபங்கதிகம் என்பதாம். 
இரவாமை - எழுவாய், இசட்டியுறும் - பயனிலை, (இ) 

ஈடுவருள்வேதிசைச்சுற்றுக்கோட்புக்க 

படுபனையள்ளர்பலர் ஈச்சவாழ்வார் 

குடிகொழுத்தக்கண்ணுங்சொடுத் துண்ணாமாக்க 

ளிடுகாட்டுிளேற்றுப்பனை, 

(இ-ள்.) ஈடிவூருள் - ஊர்ஈடுவில், வேதிகை - திண்ணை, 

சுற்றுக்? காட்புக்க - சூழ்ந்திருக்க, படு - பொருச்திய, 

பனை யன்னர் - காய்த்த பனைமரத்துக்கொப்பானவர், பலர் 

ஈச்ச - பல3பர் விரும்ப, வாழ்வார் - வாழ்பவர்கள், குடி. - 

த்ங்குடி, கொழுத்தக்கண்ணும் - வளமிகுக்தாலும், கொடு 

த்த - வழங், உண்ணா - உண்ணாத. மாக்கள்-மனிதர்கள், 
இடுசாட்டுள் - சுகொட்டிலிருக்கும், ஏற்றுப் பளை - ஆண் 
பனை பையொப்பவா. எ-று, 

இ-ம், பலருமிச்சிக்க வாழ்பவர்கள் ஈடுவூரிற் காய்த்த 
பனைமாத்தற் கொப்பவர் கொடுத்துண்ணாதவர்கள் சுகா 
-டிலிருக்கும் ஆண்பனைக் கொப்பாவார்கள் என்பதாம்.
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படுபனை யன்னா்-எழுவாய், வாழ்வார் - பயனிலை, மாக்கள்- 
எழுவாய், ஏத்௮ுப்பளையன்னர் - பயனிலை, (௬) 

பெயற்பான்மழைபெய்யாக்கண்ணுமுலகம் 
செயற்பாலசெய்யாவிடினுக்--சயற்புலால் 
புன்னை கடியும்பொருகடற்றண்சேர்ப்ப 
வென்னையுலகுய்யுமாறு 

(இ.ள்.) கயல் - கயல்மீனையும், புலால் - புலால்காற்ற 
த்தையும், புன்னை - புன்னைப்பூவின் மணமானது, கடியும் - 

நீக்கும், பொரு-௮லை?மாதப்பட்ட, தண்-குளிரச்த, கடல்- 
கடலையும், சேர்ப்ப - கரையையுமுடைய பாண்டியனே, 

பெயல் - பெய்தல், பல் - பகுப்பாயெ, மழை - மழையா 
னது, பெய்யாச்கண்ணும் - டெய்யாதகிடததும், உல 
கம் - உயர்ந்தோர், செயற்பால - செய்யத்தக்கவைகளை, 
செய்யாவிடிலும் : செய்யாதவிடத்தும், உலகு - உலகமா 
னது, உயயுமாறு-பிழைக்கும் வழி, என்னை-என்ன. எ-று. 

இ-ம். பாண்டியனே, மழைபெய்யாமலும் பெரியோர் 
கள் செய்யத்தக்கவைகளைச் செய்யாமத:௰௦ ிட்டால் உல 
சம் பிழைக்கும் வழியில்லை என்பசாம். உய்யுமாறு - எழு 

வாய், என்னை - பயனிலை, (௪) 

எத்றகைமாற்றுமையென்னாலுர் தாம்வரையா 
தாற்றார்க்ேவேகாமாண்கட-.னாற்றின் 
மலிகடற்றண்சேர்ப்பமாதீவார்க்தேல் 
பொலிகடனென்னும்பெயர்த்.து. 

(இ-ள்.) ஆற்தின் - யாற்தினால், மலி-நிறைக் ச) தண் - 
குளிர்ச்சிபொருர்திய) கடல் - கடலையும், சேர்ப்ப - கரை 
வையுமுடைய பாண்டியனே, ஏற்ற - யாக்கன்ற, சை- 

சக்கு, மாற்றாமை - இல்லையென்னாது, என்னாலும்.யாதா 
இறும், தாம் - சமக்குள்ள, வரையான் - அளவால், ஆற்று 

தார்க்கு - தரித்தரருக்கு, ஈவதாம் - கொடுப்பதாம், ஆண் 
கடன் - ஆண்டகைமையரவது, மாதீவார்க்கு - கைம்மாறு
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செய்வார்க்கு, ஈதல் - கொடுத்தல், பொலி - பிரகாசம்பொ 
ருக்திய, கடனென்னும்பெயர்த்து - கடனென்றுசொல்லும் 

பெயரினையுடையது., எ-று. 

இ-ம் பாண்டியனே வறியார்க்குக் கொடுத்தலே கொ 
டையாகும் செல்வர்க்குக் கொடுத்தலே கடனாகும் என்ப 
தாம். ஆண்கடன் - எழுவாய், ஈவது - பயனிலை, கடன் - 
எழுவாய், பெயர்த்து - பயனிலை. (௮) 

இறப்பச்சிறிதென்னாதில்லென்னாதென்று 

மறப்பயன்யார்மாட்டுஞ்செய்க--முறைப்பு தவி 
னையம்புகூஉர் தவசிகடிஜஞை போற் 
பையஙிறைத் தவிடும். 

(இஃள்.) இறப்ப - மிகவும், சிறிதென்னாது - சிறிய 
தென்றுசொல்லாது, இல்லென்னாது - இல்லையென்றுசொல் 
arg, என்றும் - எப்பொழுதும், ௮றப்பயன் - தருமப் 
பலனை, யார்மட்டும் - யாவரிடத்தும், செய்க - செய்யக் 

கடவாய், முறை- முறையாக, புதவின் - வாயில்கடோ 
௮ம், புகூஉம் - புகுந்து, ஐயம் - பிச்சையேற்கும், தவசி - 
தவசிசையிலிருக்கும், கடிஞை2பால் - பாத்திரம்போல, 
பைய - மெல்ல, நிறைத்துவிடும் - நிறைத்.துவிடும். எ-று, 

இ-ம். யாவரிடத்துர் தருமத்தைச் செய்யக் கடவீர் 
அத்தருமப்பலன் யாசித்தோர் பாத்திரம்போல நிறைவு 
பெறும் என்பதாம். நீகிர்-தோன்றா எழுவாய், செய்க- பய 
னிலை, ௮றப்பயனை - செயப்படுபொருள். (௯) 

சடிப்பிடுகண்முரசங்கா தத்தோர்கேட்ப 
ரிடி த்துமுழல்வயெதோர்யோசனையோர்சேட்ப 
சடுக்கெயமூவுலருகி2கட்குமேசான்றோர் 
கொடுத் சாசெனப்படுஞ்சொல். 

(இ.ள்.) சடிப்பு - குறுர்தடியினால், இடு - அடிச்சுப் 
பட்ட, கண் . இடமகன்றவாயினையுடைய, முரசம் - பேரி 
கச்சத்தம், சாசத்தோர் - காசவழியிலுள்ளோர், கேட்
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பர் - கேட்பார்சள், இடிச்.து - இடி. யிடி.த்்து, முழங்யெது- 
சத்திப்பது, ஓர் - ஒரு, யோசனையோர் - யோசனை வழியி 
அள்ளோர், கேட்பர் - கேட்பார்கள், சான்றோர் - பெரி 
யோர்களுக்கு, கொடுக்தாரெனப்படுஞ்சொல் - சொடுத் 
கசாசென்றுசொல்லப்படுஞ்சொல்லானது, அ௮டுக்யெ = ஓன் 
றின்மேலொன்றாக அடுக்கயெ, மூவுலகும் - சுவர்க்கமத்திப 
பாதலம் என்னு மூவுலூற்கும், கேட்கும்-கேட்கும். எ-று. 

இ-ம். பெரியோர்களுக்குக் கொடுத்தாரென்று சொல் 
லப்படுஞ் சொல்லானது இரி sare sR pea கேட்கும் என் 

பதாம். சொல் - எழுவாய், கேட்கும் - பயனிலை, ஏகாசம்- 
அசை, 

ஈசை-முற்றிற்று, 

  

௧௧-அம் அதிகாரம். பழைவினை. 
டடத! மையைப் 

௮ஃ்தாவது - முற்பிறப்பிற் செய்த வினையாம். 

பல்லாவுளுத்துவிடிலுங்குழக்கன்று 

வல்லதாச் தாய்காடிக$கோடலைத்--தொல்லைப் 
பழைவினையுமன்னதகைத்தேதற்செய்த 
கழவினைகசாடிக்கொளற்கு, 

(இ-ள் ) பல்லாவுள் - பலபசுக்களுள, குழக்கள்று - 
இளக்கன்றை, உய்த்துவிடிலும்-செலுத்திவிடினலும், தாய் - 
தன்றாயை, ராடி - தேடி, கோடலை - கொள்ளுதலில், வல்ல 
தாம் - வல்லமையுடையதாம், தொல்லை - முன்செய்த, ப 
ழைவினையும் - ஊழ்வினையும், தன் - தன்னை, செய்த-செய் 
துள்ள, ஜெவை - உரியவனை, சாடி - ஆராய்க்து, கொள 
தரு - பற்றிக்கொள்ளுதற்கு, ௮ன்ன தசைததே - அத்தன் 
மையதாம். எ-று. 

இ-ம். சன்று பசுவைத் தேடிக்கொள்ளுதல்போல வி 
னையுஞ் செய்தவனைத் தேடிக்கொள்ளும் என்பதாம், பழை 
விளை - எழுவாய், ௮ன்னதகைத்தே - பயனிலை, (a)
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உருவமிளைமையுமொண்பொருளுமுட்கு 
மொருவழிரில்லாமைகண்டு.--மொருவழி 
யொன்தேயுமில்லாதான்வாழ்க்கையுடம்பிட்டு 
நின்றுவிழ்ர்தக்கதுடைத்து. 

(இ-ள்.) உருவும் - அழகும், இளைமையும் - இளைமை 
ப்பருவமும், ஓள் - ஒஓளிபொருக்திய, பொருளும் - திரவி 
யமும், ஒருவழி - ஒருபிறப்:ினும், நில்லாமை - நில்லாது, 
உட்கும் - கெடுதலை, கண்டும் - பார்த்தும், ஒன்றேயும்-ஒரு 

நல்வினையும், இல்லாதான் - செய்யாதவன், வாழ்க்கை - 
வாழ்க்கை, உடம்பு - உடம்பினை, இட்டு .. எடுத் ௮, நின்று 

நிறைவளவினஞனாய், வீழ்த்தக்கது - விழுந்தகுதியை, உடை 
த்து - உடைபது. எ-று, 

இ-ம். ஒரு பிறப்பிலும் தருமஞ் செய்யான் வாழ்வு 

கெடும் என்பதாம். வாழ்க்கை - எழுவாய், உடையது - 

பயனிலை, (௨) 

வளம்படவேண்டாதார்யார்யாருமில்லை 

யளந்தன?பாகமவரவராற்றுன் 

விளங்காய் திரட்டினரில்லைக்களக்--கனியைக் 
காசானச்செ ய்தாருமில். 

(இ-ள் ) வளம் - செல்வம், பட - உண்டாக, வேண் 

டாதார்-விரும்பாதார், யார் யாரும் - யாவரும், இல்லை - 

இல்லை, ௮௮ரவர் - ௮வரவர் செய்த, அற்றால் - வினையால், 
போகம் - அவரவர்க்கு 2பாகம், அ௮ளந்தன - கற்பித்துக் 
இடந்தன, விளங்காய் - விளங்கனியை, திரட்டினர்- இரட் 

டினவர், இல்லை - இல்லை, கள ங்கனியை - களவின்கனியை, 

காரென - கறுப்பாயாக, செய்தாரும்-செய்தவரும், இல் - 
இல்லை எ-று. 

இ-ம். செல்வம் வேண்டாதார் யாவருமில்லை அவர , 

வர் வினையின்படி ௮மைக்கப்பட்டிருக்னெறது என்பதாம், 
போகம் - எழுவாய், அளக்தன - பயனிலை (௩)



என தா ல.டியாச் 

உறற்பாலரீக்கதுறுவர்க்குமாகா 

பெறற்பாலனையவுமன்னவா---மாரி 

வறப்பிற்றகுவாருமில்லைய தனைச் 
சிறப்பிற்றணிப்பாருமில். 

(இ-ள்.) உறற்பால - உறும் பகுயான இவிளைகளை, 
ரிச்சல் - நீக்குதல், உறுவர்க்கும்-சபோதனர்க்கும், ஆசா- 
இவயலாவாம், பெறற்பால் - பெறும் பகுதியான சல்கினை 
கள, அனையவும் - எல்லாம், அ௮ன்னவாம் - அத்தன்மை 
பாம், (அதுபோல) மாரி - மழை, வறப்பில் - மறுத்தசால 
ABO, தருவாரும் - அதனைப் பெய்விப்பாரும், இல்லை - 
இல்லை, சிறப்பில் - ௮ம்மழைபெப்யுங்காலத்தில், ௮தனை- 
அதை, தணிப்பாரும் - பெய்யாமனிறுத்த வல்லாரும், 

இல் - இல்லை எ-று, 

இ-ம். வந்த துன்பங்களை நீக்குதலும் இருக்றெவின்ப 
ங்களைப் போக்கு தலும் பெரியோர்க்கு மரிது என்பதாம். 

நீக்கல் - எழுவாய், ஆகா - பயனிலை, (௪) 

தளை த்துணையராடத்தர்தேசுள்ளடக்கிப் 
பளை ததுணனையார்வைகலும்பாடழிக்து--வாழ்வர் 

நினைப்பக்கெர்தசெவலுண்டாமேலை 

விளைப்பபனல்லாற்பிற, 

(இ-ள் ) தினை - இனையினுடைய, துனையாக - sor 
அிளையுடையவசாய், தம் - தமத, தேக - ஒளியை, உள் - 
உள்ளே, அடக்கி - அடல்கச்செய்.து, பனை-பனையினுடை 

ய, துணை.பார் - ௮ளவிளையுடையார், வைகலும் - ராடோ 
௮ம், பாடு - பெருமை, அழிக்து - கெட்டு, வாழ்வர் - வா 
ஜாநிற்பர், நினைப்ப - விசாரிக்க, கடந்தது - தக்கது, எவ 
ஸ் - என், உண்டாம் - உளதாம், மேலை - முன்செய்த, வி 
ஊப்பயன்.- விளையின் பயன், அல்லால் - அல்லது, பிற - 
'வேஜொன்றுமில்லை. எ-று. 

இ.-ம். விளைவசத்தால் பளையளவு பெருமையையுடை 
werd இனையளவு பெருமையினை புடையவராயடலவ்கிறிற்



ருலரூம்- உரையும், ௭௯ 

பர் என்பதாம். பனைத்தூணையார் - எழுவாய், வாழ்வர் - 

பயனிலை, (9) 

பல்லான்றகேள்விப்பயலுணாரவார்வியவுள் 
கல்லாதார்வாழ்வதறிதிசேற்-- கல்லாதார் 

சேதனமென்னலுமச்சேறகத்தின்மையாற் 
கோதென்றுகொள்ளாதாங்கூற்று. 

(இ-ள்.) பல் - பல நூல்களையும், நஐன்ற-கற்றமைந்த, 
கேள்வி - கல்வியால்வரும், பயன் - பயனை, உணர்வார் - 
அறிவார், வீயவும் - இறக்கவும், கல்லாதார் - கல்லாதவர், 
வாழ்வது - உயிர் வாழ்வதும், ௮றிதிரேல் - சாரண மறிவீ 

சாகல், கல்லாதார் - கல்லாதவர், சேதனமென்னும் - அறி 
வென்னும், ௮ச்சேறு - அச்சாரம், அகத்து - மனதில், இ 
ன்மையால் - இல்லாமையால், கூற்று - கூற்றானது, கோ 

தென்று - ௮வரைச் சச்கையென் றெண்ணி, சொள்ளா 

தாம் - கொள்ளமாட்டா.து. எ-று, 

இ-ம். இயமனானவன் கற்றோரைச் சாரமாகவும், மற் 
ழோரைச் சக்கையாசகவும் கொள்வான் என்பதாம், கூற்று - 
எழுவாய்,கொள்ளாதாம் - பயனிலை, (௯) 

இடும்பைகூர்நெஞ்சத்தாரெல்லாருங்காண 
கெடுக்கடைநின்றுழல்வதெல்லா--மடம்பம்பூ 

வன்ன ககழிச்குமலைகடற்றண்சேர்ப்ப 
முன்னைவினையாய்விடும், 

(இ-ள்.) அடம்பம் - அடம்பினுடைய, பூ - பூக்களை, 
அன்னம் - அன்னங்கள், இழிக்கும் - இழித்து விளையாடும், 
அலை. அலைகள் பொருக்திய, தண் - Smits, ௪டல்-௪மு 

த்தாத்தையும், சேர்ப்ப - கரையையுமுடைய பாண்டிய 
னே, இடும்பை - துன்பம், கூர் - மிக்க, கெஞ்சத்தார் - 
கெஞ்சினையுடையார், எல்லாரும் - எல்லாரும், காண - 
அதிய, கெடும் - நெடிய, கடை - வாயில்கடோறும், 
நின்று - இரத்துநின்று, உழல்வ,து - திரிவது, எல்லாம் -



ஹூ சாலடியார் 

யாவும், முன்னை-முன்செய்த, வினையாய்விடும் - தீவினைப் 

பயனாய்விடும். எ-று, 

இ-ம். பாண்டியனே இப்பிறப்பில் யாசிக்குஞ் செய் 

கை முற்பிறப்பிற் செய்வினையாம் என்பதாம். எல்லாம் - 
எழுவாய், விளையாய்விம் - பயனிலை, தண்டியலங்காரம் 

பொதுவணியியல் ((தெளிவெனப்படுவது பொருள் புலப் 
பாடே” இது தெளிவணி. (௪) 

௮ழியாருமல்லசறிவதறிக்தும் 

பழியோடுபட்டவைசெய்தல்--வளியோடி 
கெய்தனறவுயிர்க்குநீள்கடற்றண்சேர்ப்ப 

செய்தவினையான்வரும். 

(இ-ள்.) வளியோடி - காற்றின் வழியே யோடி, நெய் 
தல் - நெய்தற்பூவினது, ஈறவு - வாசனை, உயிர்க்கும் - கம 

ழாறின்ற, நீள் - நீண்ட, தண் - குளிர்ந்த, கடல் - சமுத்தி 

சத்தையும், சேர்ப்ப - கரையையுமுடைய பாண்டிய, 
அறியாரும் - ௮றியாதாரும், ௮ல்லர்- அல்லது, ௮.றிவது - 
அறியத்தக்க மூல்களின்பலனை, அறிந்தும் - அறிந்திருச் 

தும்) பழியோடு - பழியுடனே, பட்டவை-பொருந்தியவை, 
செய்தல் - சலர்செய்தல், செய்த - முன்செய்த, வினையால்- 
இவினைப்பயனால், வரும் - வரும். எ-று. 

இ-ம். பாண்டியனே மூல்களை யறிக்தும் தீவினைகளைச் 

செய்தல் முன் செய்வினை வசமாம் என்பதாம் செய்தல் - 
எழுவாய், வரும் - பயனிலை, (௮) 

ஈண்டு£ர்வையத்துளெல்லாருமெத் அணையும் 
வேண்டார்மற்றியவிழைபய--னல்லவை 

வேண்டிலும்வேண்டாவிடி.னுமுறற்பால 

தீண்டாவிடுதலரிது. 

(இ-ள்.) ஈண்டு நீர்வையத்.துள் - விரிநீர் சூழ்க்த உலக 
த்துள், எல்லாரும் - யாவரும், எத்துணையும் - தமக்கெவ்வ 
ளவும், தீய - கொடியவை, விழை - கலந்த; பயன் - துன்



நமூலமும்-உரையும். ays 

பங்களை, வேண்டார் - வேண்டியிரார், ஈல்லவை - ஈல்வி 

னைப்பயன்களை, வேண்டிளும் - விரும்பினரயிலும், வேண் 

டாவிடினும் - விரும்பாவிட்டாலும், உறற்பால - வரும் 

வினைகள், தீண்டா - ௮வரைத்தீண்டாமல், விடுதல்-நீங்கு 

தல், அரிது - ௮ரிது எ-று. 
இ-ம். யாவரும் ஈல்வினை தீவினைகளை வேண்டினும் 

வேண்டாவிடினும் வரும் வினைகள் வராமலிராவாம் என்ப 

தாம், விடுதல் - எழுவாய், அரிது - பயனிலை, மன்- ஓழி 

பிசை (௯) 

சிறுகாபெருகாமுறைபிறழ்ர்துவாரா 

வுறுகாலத்தூற்றாகாவாமிடத்தே--யாகுஞ் 

சிறுகாலைப்பட்டபொறியுமதன 

லிறுகாலத்தென்னைபரிவு 

(இ-ள்.) சிறுகாலை - முற்காலத்து, பட்ட - உண்டா 

கிய, பொறியும் - கல்வினைகளும், சிறுகா - சிறுசாவாம்; 
பெருகா - பெருகாவாம், முறை - வரிசை, பிறழ்ர்து- மா 

றி, வாரா - வாராவாம், உறுகாலத்து - துன்புறும் சாலத் 

அ, ஊரருகா - வநது தங்காவாம், ஆமிடத்.து - அங்கால 

த்து, ஆகும் - ஆகும், ௮சனால் - ௮த்துணையே கலால், 
இறுகாலத்து - தீவினைப்பயத்தால் கேடுவருங்காஉத்து, 

பரிவு : வருந்துவது, என்னை -யாது, எ-று, 

இ-ம். ஈஃ்வினைகள் சிறுகலும் பெருகலும் முறை மா 

றி வருதலுமில்லை வரும்போது வரும், தீவினைகள் வந்த 
போது வருந்துவதென்ன என்பதாம், பரிவு - எழுவாய், 

என்னை - பயனிலை, தண்டியலங்காரம் பொதுவணியியல் 
(சொல்லிலும் பொருளிலுஞ் சுவைப்படலின்பம்'” இஃது 

இன் பவணி, - (௧0) 

பழைவினை - முற்றிற்று, 

ere
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௧௨-௮ம். அதிகாரம். பெய்ம்மை, 

a (a a——— 

அஃதாவது உண்மை கூறுதலாம். 

இசையாவொருபொருளில்லென்றல்யார்க்கும் 
வசையன்றுவையத்திற்கை--ஈ கையமுங்க 
நின்மேடிப்பொய்த்தனிரைதொடீஇசெய்ச்சன் றி 

சொன்றுரிற்குற்றமுடைத்சு. 
(இ-ள்.) நிரைதொடீஇ - வரிசையா கவணிர்ச வளைய 

ல்களையுடை யவளே, இசையா-கடையாத, ஒருபொருள் - 
ஒருபொருளை, இல்லென்றல் - இல்லையென்று சொல்லல், 

யார்க்கும் - யாவர்க்கும், வசையன்று - குற்றமல்ல, வைய 

த்து - பூமியில், இயற்கை - இயல்பாகும், ஈசை - gone, 
அழுங்க - கெட, நின்றோடி - செடுங்காலரின்று, பொய்ச் 
தல் - பொய்சொல்லல், செய்ர்ஈன் நி-பிறர்செய்தவுதவியை, 
கொன்ராரில் - கொன்றவரைப்பார்க் தெம், குற்றம் - குற் 
றம், உடைத்து - உடையதாம். எ-று, 

இ-ம். பெண்ணே ஒருவரைப் பலகால் திரியவைத்தி 
ல்லையென்று சொல்லல் செய்க்கன்றி அழித்ததிலுங் குற்ற 
மூடையது என்பதாம். பொய்த்தல் - எழுவாய், குற்ற 

முடைத்து - பயனிலை. (க) 

தீக்காருச் தக்கவரல்லாருக் தந்நீர்மைச் 
செக்காலஓுங்குன் றலிலராவ--ரக்காரம் 

யாவரேதின்னிலுங்கையா தாக்கைக்குமாம் 
தேவரேதின்னினும்வேம்பு 

(இ-ள்.) தக்காரும் - பெரியோரும், தக்கவ 'ரல்லா 

ரும் - சிறியோரும், தம் - தமத, நீர்மை - குணங்களில், 
எச்காலும் - எக்காளும், குன்றல் - குறைதல், இவராவார் - 
இல்லாதார், அச்சாரம் - வெல்லத்தை, யாவர் - எவர், இன் 
னினும் - தின்றாதும், சையாது - கசக்காது, வேம்பு - வேம் 

பை, தேவர் - தேவர்கள், இன்னிலும் - தின்றாலும், கைக் 
ரும் - கசக்கும். எ-று,
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இ-ம். பெரியோரும் சிறியோரும் தங்கள் குணங்க 

ளில் குறைவுபடார்கள், குன்றல் - எழுவாய், இலராவர் - 
பயனிலை, ஆம், உர் ஏ, உம், அசைகள். (௨) 

சாலாடுபோழ்திற்கழிளெைஞர்வானத்து 
மேலாடுமீனிற்பலராவ---சேலா 
விடசொருவருற்றக்காலீர்க்குன்றகாட 
தொடர்புடையோமென்பார்இலர். 

(இ-ள்.) ஈர்ங்குன்ற - குளிரர்த மலையையும், சாட - 
சாட்டையுமுடையபாண்டியனே, ஒருவர் - ஒருவர், காலா 
டுபோழ்தில் - (செல்வமுற்றுச்) சஞ்சரிக்குங்காலத் ௮,கழி- 
மிகுந்த, கிளைஞர் - உறவினர், வானத்து - ஆகாயத்து, மே 

லாடு - மேலே சஞ்சரிக்கும், மீனில் - ஈட்சத்திரங்களைப் 
பார்க்கிலும், பலராவார் - ௮நேகராவார், ஏலா - பொருக் 

தாத; இடர் - துன்பங்களை, உற்றக்கால் - அடைந்தார், 
சிலர் - சிலர்மாத்திரம், தொடர்பு - சம்பந்தம், உடை 
யோம் - உடையோம், என்பார் - என்று சொல்லுவார் 
BOT, GT gy, 

இ-ம். பாண்டியனே ஒருவர் ஈடந்து இரியுங்காலத்து 
ப் பல3பருறவினராவார்கள், தன்படைக்தாற் சிலபேருற 
வின ராவார்கள் என்பதாம். சளைஞர் - எழுவாய், ஆவர் - 

பயனிலை, சிலர் - எழுவாய், என்பார் - பயனிலை, (௩) 

வடுவிலாவையத் துமன்னியமூன் றி 

னடுவிணதெய்தவிருதலையு--மெய்.து 
சடுவணதெய்தாதானெய் துமுலைப்பெய் 
தடுவதுபோலுர் துயர் 

(இ-ள்) வடுவிலா - குற்றமில்லாத, வையத். - பூமி 
யில், மன்னிய - நிலைபெற்ற, மூன்றில் - (அறம் பொருள் 
இன்பமென்னு) மூன்றனுள், கரவணது - நடுவாக பொரு 

ள், எய்.த - பொருர்த, இருசலையும் - தருமமும் சாமமும், 
எய்.தும் - அடையும், சவெணது - பொருளை, எய்தாதான்- 
அடையாதவன், உலை - உலையில், பெய்து - போட்டு, அடு
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வதுபோலம் - (மையைக்) கொல்ஓ) தல்2பாலும்) தயர்- 
அன்பத்தை, எய்தும் - அடைவான். எ... 

இ-ம். பொருளையடைந்தவன் புண்ணிபத்தையும், இ 

ன்பத்தையும் ௮டைவான், பொருளையடையா தவன் துன்ப 
ததையடைவான் என்பதாம். இருதலை - எழுவாய், எப் 

அம் - பயனிலை, பொருளை - செயப்படுபொருள், எப்தா 

தான் - எழுவாய், எய்தும் - பயனிலை, துயரத்தை - செய 
ப்படுபொருள் (௪) 

ஈல்லாவின்கன்ருயினாகும்விலைபை.றாஉங் 

கல்லாசேயாயிலுஞ்செல்வவாய்ச்சொற்--செல்லும் 

புல்லீரப்போழ்தினுழவபோன்மீசாடிச் 

செல்லாவாநல்கூரந்தார்சொல். 

(இ-ள்.) நல் - ஈல்ல, ஆவின் - பசுவின், சன்ருயின் - 

கன்றானால், ராகும் - இளங்கனறும், விலைபெழாஉம் - விலை 

பெறும், கல்லாரேயாயிலும் - கல்லாதவரானாலும, செல் 

வர்வாய் - ஐசுவரியவான்கள் வாக்கற் பிறக்கும், சொற் 

செல்லும் - சொற்கள்செல்லும், ஈல்கூர்க்தார் சொல் - வறி 

யவர் வாக்கிற் பிறக்குஞ் சொற்கள், புல்லீரம் - ௮ற்பவீரம் 

பொருந்திய காலத்தில், (உழும், உழவேபோல் - உழு 

படைச்சால்போல, மீதாடி. - மேலாடி, செல்லாவாம்-செல் 
லமாட்டாவாம் எ-று, 

இ-ம். செல்வவான்கள் சொற்கள் செல்லும் தரித்திரர் 
சொற்கள் செல்லாவாம் என்பதாம். சொல் - எழுவாய், 
செல்லாவாம் - பயனிலை, ஏ - syne. (ட) 

இடம்படமெய்ஞ்ஞானங்கற்பினுமென்று 

மடங்காதாரென்றுமடக்கார்--தடங்கண்ணா 

யுப்பொடுகெய்பா தயிர்காயம்பெய்தடி லுங் 
கைப்பருபேய்ச்சுரையின்காய், 

(இ-ள்.) தடங்கண்ணாய் - விசாலம்பொருர்திய சண் 
களையுடையவளே, உப்பொடு - உப்புடன், கெய்-செய்யும்,



மூலமும்-உரையும்: ௮௫ 

பால் - பாலும், தயிர் - தயிரும், காயம் - பலகாயங்களும், 

பெய்து-இட்டு, பேயச்சரையின்காய்-பேய்ச்சுரைக்காயை, 
அடிலும்-சமைத்தாலும், சைப்பறு-கசப்புறீங்காது, (௮.து 
போல) மெய்ஞ்ஞானம் - உண்மபைஞான நூற்களை, என்று 
ம் - எச்சாளும், இடம்பட - விரிவாக, சற்பிலும்-கற்றாலம், 
அடங்காதார் - அடங்காதவர்கள், என்றும் - எச்சாளும், 
HAMS - ௮டங்கார், எ-று. 

இ-ம். பெண்ணே அடங்காதவர்கள் எக்காலமுமடங் 
கார்என்பதாம். அ௮டங்காதார் - எழுவாய், அடங்கார் - 

பயனிலை, ௮விஈயர் சூத்திரம், (குறட்பாவிரண்டவை சால் 
வகைத் தொடையாய், முதற்பாதனிச் சொலினடி மூ உயிரு 
வகை, விகற்பினடப்பது நேரிசைவெண்பா” இஃதிவ்விதி 
யால் கேரிசைவெண்பா. (௬) 

தம்மையிகழ்வாரைத்தா மவரின்முன்னிகழ்சு 
வென்னையவரோடுபட்டத்து-புன்னை 
விறற்பூங்கமழ்கானல்விங்கு£ர்ச்2சர்ப்ப 
வுறற்பாலயார்க்குமுறும். 

(இ-ள்.) புன்னை - புன்னையினது, விறல்-மிக்க, "பூ-பூக் 
களின் மணம், சமழ் - பரிமளிக்கெற, கானல் - சோலையை 
யும், வீங்கு - நிறைந்த, நீர் - நீரிளையும், சேர்ப்ப-கடற்க 
ரையையுமுடைய பாண்டியனே, உறற்பால - வருபவை, 
யார்க்கும்-பாவருக்கும், உறும் - வருமாதலால், தம்மை- 
தங்களை, இசழ்வாரை - இகழ்பவர்களை, தாம் - தாங்கள், 
அவரின் முன்னிசழ்ச - அவர்களின்முன்பா யிகழக்சடவர் 
கள், அவசோடு பட்டது - அவர்கள் பின்னு லிகழப்பட்ட 
தன்மை, என்னை - என்ன, எ-று. 

இ-ம். பாண்டியனே தக்களை யிகழ்ச்சவர்கள் முன்பா 

சுத் தாக்களிகழக்கடவர்கள், அவர்கள் பின்னிகழ்வ சென் 
ன என்பதாம். தாம் - எழுவாய், இகழ்க-பயனிலை, (௪) 

ஆவேறுருவினவாயிலுமாபயர்த 
பால்வேறுருவினவல்லவாம்--பால்போ 
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லொருதன்மைத்்தாகுமதகெறியாபோ 
அருவுபலகொளலீகஉ்கு, 

(இ-ள்.) ஆ - பசுக்கள், வேறு - வேறுபட்ட, உருவி 

னவாயிலும் - உருவங்களையுடையனவாயிலும், ஆ-௮ப்பசு 
க்கள், பயத்த - கொடுத்த, பால் - பாலெல்லாம், வேறு- 

வேறுபட்ட, உருவின- உருவங்களையுடையன, ௮ல்லவாம்- 

அல்லனவாம்,பரல்போல் - அப்பால் போல, ௮றம் - அறத் 

நின; கெறி - வழி, ஒருதன்மைத்து - ஒரு தன்மையை 
யுடையது, ஆகும் - தம், பால் - ௮ப்பசுக்கள் போல, 

ஈங்கு - ஈங்குண்டாகய சமயங்களும்,பல - பல, உருவு-வே 

டங்களை, கொளல் - கொண்டிருக்கும். எ-று, 

இ-ம். பசுக்களெல்லாம் வேறுருவானாலும் பாலெல் 
லாமோருரு?வ ௮து?பால யார்செய்யிலுக் தருமமெல்லா 

மொருவழியாகும இப்படியே சமயங்கள் என்பதாம். ௮ற 
கெறி - எழுவாய், அகும் - பயனிலை, சமயங்கள்-௪ ழுவாய், 

கொளல்-பயனிலை, வேடங்களை-செயப்படுபொருள், ௮கத் 
இயச்சூத்திரம் (முதலுமூன்று காற்ரோகியு, மிரண்டுமீறு 
முச்சோரடியுர், தனிச்சொற்சிர்கொளு நேரிசைவெண்பா.”() 

யா௮ருலகத்தோர்சொல்லில்லார்தேருங்கால் 
யா௮ருபாயத்தின் வாழாதார்--யானு 
ரிடையாகவின்னாததெய்தாதார்யாமர் 
கடைபோகச்செல்வமுய்த்தார். 

(இ.ள்.) தேருக்கால்-ஆராயுமிடத். ௪, உலகத்து-உல 

இல், சொல்-பு5ழ்,இல்லார்-இல்லா தவர்,யா௮ர்-பாவர் தாம 
உபாயத்தின்-முற்பிறப்பிற் றவஞ்செய்தவுபாயத்தால், வ. 

ழாதார்-இப்பிறப்பில் வாழாதார், யா௮ர்-யாவர்தாம், இ 

டையாக-இழக்குமுன்,இன்னாதது-துன்பத்தை, எய்தாதா 

ர் அடையாதவர்), யா௮ர்-பாவர்தாம், கடைபோக-முடில 
ளவும்) செல்வம்-செல்வத்தை, உய்த்தார்-செலுத்தினவர். 
யா௮ர்-யார்சாமொருவருமில்லை. எ-று,



மூலமூம்-உரையும். ae 

Q-w. ys Port wrt atipr set war wad goer 
டையாசதார் யார்முற்றுஞ் செல்வம் பெற்றார் என்பதாம். 
யார்-சழுவாய், யார்-பயனிலை (௯) 

தாஞ்செய்வினையல்லாற்றம்மொடுசெல்வதுமற் 
நியாங்கணுந்தேரிற்பிறிதில்லை--யாக்குத்தாம் 
போற்றிப்புளைர்தவுடம்பும்பயனின்றே 
கூற்றற்கொண்டோடும்பொழுது 

(இ-ள்.) அங்கு- அ௮வ்விடதது, தாம் - தாங்கள், 

போற்றி - காத்.து, புனைந்த - ௮ழகுசெய்த, உடம்பும்- 
உடம்பாலும்; கூற்றம் - கூற்றுவன், கொண்டு-தம.துயிரை 
க்கொண்டு, ஒடும்பொழுது - போங்காலத்தில், பயன் - பிர 
யோசனமும், இன்று - இல்லை, தாம் - தாங்கள், செய்-செ 
பத, வினை-இருவினையும், ௮ல்லால்-௮ல்லா து) தம்மொடு- 

தீம்முடனே, செல்வது-கூடப்போவது, யாங்கணும்-௪க்சா 

லத்தாயிலும், தேரில்- ஆராய்ந்தால், பிறிதல்லைவேறொன்று 
மில்லை எ-று, 

இ-ம். தாங்கள் செய்த நல்வினை தீவினையே தங்களோ 

டுகூடவரும் என்பதாம் வினை-எழுவாய், பிறிதில்லை - பய 

னிலை, (௧9) 
மெய்ம்மை - முற்றிற்று. 

  

க௩-அம் அதிகாரம். தீவினையச்சம். 
—— p> + ae 

அதாவது - திவினைக்கு ௮ஞ்சுதலாம். 

அக்கத்துட்டூங்கெச் துறவின்கட்சேர்கலா 

மக்சட்பிணத்தசுகொடு- தொக்க 

விலல்பற்கும்புள்ளிற்கும்காடேபுலன்கெட்ட 
புல்லறிவாளர்வயிறு. 

(இ-ள்.) துக்கத்துள் .. துன்பத்தினிடத்.து, தூங்க-ம 

யங்கி, அறவின்சண் - துறவறத்திலே, சேர்சலா-௮டையா 
தீ; மக்கள் - மக்களின், பிணத்த - பிணங்களை யுடையன,



விவி] சாலடியார் 
| 

சுசொடு - சுகொடுகள், தொக்க - நெருங்கயெ, விலக்கற்கு 
ம்-மிருகச்சளுக்கும், புள்ளிற்கும்- பறவைகளுக்கும், காடு - 
சாடுகளாவன, புலன்கெட்ட-௮ றிவுகெட்ட, புல்ல திவாளர்- 
அறிவீனருடைய, வயிறு - வயிறுகள். 

இ.ம். மிருசங்கள் பறவைகளுக்கு ௮ றிவீனர்களுடை 
ய வயிறுகளே சுகொடுகளாம். வயிழ-எழுவாய், கா-பய 

னில், (கே) 
இரும்பார்க்குங்காலராயேதிலார்க்காளாயக் | 

கரும்பார்சழனியுட்சேர்வரீ--சுரும்பார்க்கு ஸ் 
காட்ளொய்வாழுஞ்சிவலுங்குறும்பூழுக் 

கூட்டுளாய்க்கொண்டுவைப்பார், 

(இ.ள்.) சுரும்பு-வண்டுகள், ஆர்க்கும்-சத்திக்கும், கா 

ட்ளொய்-காட்டிடமாய், வாழும்-வாமுன்ற, சிவலும்-கவு 
தாரியையும்; குறும்பூழூம்-காடையையும், கூட்டுளாப்-கூட் 
டிடமாய்,கொண்டுவைப்பா-கொண்டடைப்பவர்கள்,இரு 
ம்பு-இரும்புவிலங்கு, ஆர்க்கும்-சத்திக்கும், காலராய்-கால் 

களையுடையவராய், ஏதிலார்க்கு-பகைவருக்கு, ஆளாய்-௮ 
டிமையாய், கரும்பார்-இருட்பூமியாகிய, கழனியுள்-வயலி 
டத்தில், சேர்வர்-௮டைவார்கள். எ-று, 

இ-ம். இப்பிறப்பில்காடை கவுதாரி முதலானவற்றை 

SHIA லடைப்பவர் மறுபிறப்பில் விலங்குபூண்டு ஈரகத் 
திலடைவார்கள் என்பதாம். வைப்பார்-எழுவாய், சேர்வர்- 
பயனிலை, (௨) 

அக்கேபோலங்கையொழியவிரலழுகத் 

அக்கத்தொழுசோயெழுபவே--யக்கா 
லலவனைக்காதலித்துச்சானமுரித்.து.த்தின்ற 

பழைவினைவச் தடைந்தக்கால், 

(இ-ள்.) அக்கால் - முற்பிறப்பில், அலவனை - சண்டு 
களை; காதலித்து - இச்சித்து, கான்முரித்து - கால்களைமு 
ரித்து) தின்ற - உண்ட, பழைவ்ளை-பழையகினை வக் தடை



மூலமூம்-உசையும், ௮௬ 

ஈதக்கால் - வக்தால், அங்கேபோல் - சங்குமணிபோல், ௮ 

ங்கை - ௮கங்கை, ஓழிய - தவிர, விரல் - விரல்கள், ௮ழு 
இ. அழுக, தொழுரோய் - குஷ்டசோயில்,துக்கம் - துன் 

பமடைதந்து, எழுப - திரிவார்கள். எ-று, 
இ-ம். முற்பிறப்பில் ஈண்டுகளைத் தின்றவர்கள் இப்பி 

றப்பில் குஷ்ட வியாதிகொண்டு திரிவார்கள் .ஏன்பதாம். 

தொழுசோய் - எழுவாய், எழுப-பயனிலை, ௭-௮சை, சன் 

வால் *(அசமுனர்ச்செவிகை வரினிடையன கெடும்” இவ 
விதியால் ௮ங்கை ௮கங்கையாயிற்று (௩) 

நெருப்பழற்சேர்ச்சக்கானெய்போல்வ,தூஉ 
மெரிப்பச்சட்டெவ்வகோயாக்கும்--பரப்பக் 

கொடுவினையராகுவர்கோடாருங்கோடி க் 
கடுவினையராகயொர்ச்சாந்.து. 

(இ-ள்.) செருப்பு - நெருப்பின,து, ௮ழல் - வெம்மை 
யை, சேர்ந்தக்கால் - சேர்ந்தால், நெய்போலவ.தாஉம் - நெ 
ப்போலக் குளிர்ச்சியையுடைய தம், சரிப்ப - எரிக்கும்ப 

டி, சுட்டு - கொளுத்தி, எவ்வம் - துன்பமாயெ, கோய்- 
கோயை, ஆக்கும் - உண்டாக்கும், (அதுபோல) கோடாரு 
ம் - ஈன்னடை பிறழாதவர்களும், கடுவினையராசஏயார்-கெச 
டி யவர்களை, சார்ந்து - சேர்ச். து, கோடி - ஈன்னடை பிறழ் 

ந்து, பரப்ப - மிகவும், கொடு - கொடிய, வினையராகுவா- 

வினையுடையவராவார்கள். எ-று, 

இ-ம் துன்மார்க்கரைச்சேர்ந்த ஈன்மார்ச்சரும் துன் 
மார்க்கராவார்கள்என்பதாம். கோடார்... எழுவாய், ஆகுவர்- 
பயனிலை, (௪) 

பெரியவர்கேண்மைபிறைபேசலராளும் 
வரிசைவரிசையாசச் தும்-ஃவரிசையால் 

வானூர்மதியம்போல்வைகதுக்தேயுமே 
தானேிறியார்தொடர்பு, 

(இ-ள்.) பெரியவர் - பெரியோர்கள், சேண்மை-சரேச 
ம், பிறைபோல் . இளம்பிகறபோல், சாளும்-எத்ரசளும், வ



௬௦ தாலடியார் 

Rang: வரிசையாய்-ரெமக்செமமாக, நக்.தும் - வளரும்; சிறி 

யார்-சிநியோர்கள், தொடர்பு-சிரேகம், வான் - ஆகாயத்தி 
லே, ஊர்-செல்லும், மதியம்போல்-பூரணச்சந்திரன்போல், 
வைகறும்-இனந்தோறும், வரிசையாய்-செொமமாய், தானே - 

தனக்குத்தானே, தேயும்-குறைக் துபோகும் எ-று, 

இ-ம். பெரியோர்கள் ச௫ேகம் பிறைபோல் வளரும், 

சிறியோர்கள் சிரேகம் நிறை சந்திரன் குறைதல்போற் கு 

தையும் என்பதாம். கேண்மை-எழுவாய், நர். தம்-பயனிலை, 

தொடர்பு-எழுவாய், தேயும்-பயனிலை, ஏகாரம்-௮சை. () 

சான்றோரெனமதித்துச்சார்ர் தாய்மற்சாய்க்தாய்க்குச் 

சான்றாண்மைசார்ந்தார்கணில்லாயிற்--சார்ந்தோய்கேள் 
சார்தகத்துண்டென்றுசெப்புத் திறர்தொருவன் 

பாம்பகத்துக்கண்டதுடைத்து. 

(இ-ள்,) சானமருரென - பெரியோரென, மதித்து-௭ 
ண்ணி, சார்ந்தாய் - சேர்ந்தவனே, சார்ந்தாய்க்கு - சேர்ச் 
தவுனக்கு,சான்முண்மை - பெருச்தன்மை, சார்க்தார்கண்- 

ரீசோப்பட்டவரிடத்து, இல்லாயின் - இல்லாவிடில், சார்ச் 
தே:ய் - சேர்ந்தவனே, கேள் - கேட்பாயாக, சாந்து - ௧ 

லவைச்சார்து,துகத்து - உள்ளிடத்து, உண்டென்று-இரு 
க்றதென்று, செப்பு - செப்பை, இறந்து - திறந்து, ஒரு 

வன்-ஒருவன், அகத்து - உள்ளே, பாம்பு - பாம்பை, கண் 

டதுடைத்து - கண்டதுபோலும். எ-று 

இ-ம். ஈன்மார்க்சமுண்டென்றுநீ சேசப்பட்டவரிட த் 
அத் அன்மார்க்கமுண்டாயிருத்தல்எ.துபோலெனில் ஒருவ 

ன் செப்பினுள்ளே சாந்துண்டென்று இறந்து பாம்பைக்க 

ண்டாற்போலும் என்பதாம். ஒருவன்-௪முவாய், உடைத் 
அ பயனிலை, தன்மையை-செயப்படுபொருள், மன்-௮சை 

யாஅரொருவரொருவர்தம்முள்ளத்தைத் 
தேரு. துணைமையுடையவர்--சாரற் 

கன்மணிகின் நிமைக்குகாடசேண்மச்சண் 
மனம்வேறுசெய்சையும்வே௮



மூலமும்-உரையும், ௬௧ 

(இ-ள்.) சாரல் - மலைச்சாரலிலே, கனம்-அபான்லும், 

மணி - அரதகங்களும், நின்று - இருந்து, இமைக்கும்-பிர 

காசிக்கும், சாட - நாட்டையுடைய பாண்டியனே, கேள்- 
கேட்பாயாக, மக்கள் - மனிதர்கள், மனம்-மனத்தி லெண் 
ஹுவதும், வேறு - வேறு, செய்கையும் - ஈடக்கையும், வே 

று - வேழ, (ஆதலால்) ஒருவர் - ஒருவர், ஒருவா தம்-ம 

ற்றொருவர் தம்முடைய, உள்ளதலத - மனதை, தேரும்- 

அறியும், துணைமையுடையவர் - அளவினை யுடையவர், 

யானா - யாவர். எ-று, 

இ-ம். பாண்டியனே ஒருவர் மனதை மற்றொருவ ரறி 
யார் என்பதாம். உடையவர்-எழுவாய், யார்-பயனிலை.() 

உள்ளத்தானள்ளாதுறுதித்தொழிலராய்ச் 

கள்ளத்தானட்டார்சு(நிகேண்மை--தெள்ளிப் 
புனற்செதும்புநின்றலைக்கும்பூங்குன்்றகாட 

மனத்துக்கண்மாசாய்விடும். 

(இ-ள்.) தெள்ளி - மணிகளைக்கொழித து, புனல் -௮ 

ருவிநீரானத, செதும்புநின்று - சேறுபொருந்தி, ௮லைக்கு 

ம் - ஓக்கும், பூ - ௮ழயெ, குன்றம் - மலையையும், காட- 

நாட்டையுமுடைய பாண்டியேே, உள்ளத்தால் - மனதா 

ல், ஈள்ளாது - சிரேோயொது, உழதித்தொழிலராய் - பலம் 

பொருச்திய செய்சையை யுடையரசாய், கள்ளத்தால் - வஞ் 
சத்தால், ஈட்டார் - சிரேகித்தவாது, கநி-மிகுந்த, கேண் 

மை-சிரேகம், மனத்துக்கண்-மனஇனிடத்தில், மாசாய்விடு 

ம்-குற்றமாய்விடும். எ-று. 

இ-ம். பாண்டியனே மனங்கலக்து உறவுசெய்யாது வ 
ஞ்சகமாக உறவு செய்தல் மனதிடத்திற் குற்றமாம் என்ப 
தாம். கேண்மை.எழுவாய், மாசாய்விடும்- பயனிலை. (௮) 

ஒக்கயெவொள்வாடன்னொன்னார்கைப்பட்டக்கா 
லூக்கமழிப்பதுூஉமெய்யாகு--மாக்க 
மிருமையுஞ்சென்றுசுடுதலானல்ல 
கருமமேகல்லார்கட்டீர்வு,



de சாலடியார் 

(இ-ள்.) ஐக்யெ-௮ங்கெய, ஒள் - ஒளிபொருந்திய, வா 

ள்-தன்வாளாயுதம், தன்னென்னார்-தன்சத்துருக்கள், கை- 

கையில்,பட்டக்கால்-௮சப்பட்டால், ஊக்கம்-மன த்தைரிய 
த்தை, ௮ழிப்பதூ உம்-செடுப்பதும், மெய்யாகும்-உண்மை 
யாகும், ஆச்கம்-திவினைப்பலன், இருமையும்-இம்மையுமறு 
மையும், சென்று-தன்னுடன்சென்று, சுலால்-வருச்துத 

லால், கல்லார்கண் - தீவினையாளரிடத்து, தீர்வு-சிரேகநீங் 
குதல், ஈல்ல கருமமே-ஈல்ல காரியமே, எ-று. 

இ-ம். தீவினையாளரிடத்துச் சிக நீங்குதல் ஈல்லது 

என்பதாம் தீர்வு - எழுவாய், கருமம்-பயனிலை, ஏ-௮சை 
ஈன்னூல் !'*வலித்தன் மெலித்த னீட்டல் கு.றுக்கல் விரித்த 
ஜரொகுத்தலும் வருஞ்செய்யுள் வேண்டுழி'' இவவிதியால் 
ஒக்யெ எனவலித்தல் விசாரமாயிற்று, (௯) 

மனைப்பாசங்கசைவிடாய்மக்கட்கென்றே 6 
யெனைத் தூழிவாழ்தி?யாரெஞ்சே--யெனை த்தஞ் 

இறுவசையேயாயிலுஞ்செய்தகன்றல்லா 
அறுபயனோயவில்லையுயிர்ச்கு 

(இ-ள்.) நெஞ்சே - மனத்தே, மனை - இல்வாழ்க்கை 
யின், பாசம் - அசையை, கைவீடாய் - விட்டுவிடாய், மக் 

கட்கென்று - மக்களுக்கென்று, ஏங்க - இரக்,எனைத்தா 

ழி - எவ்வளவு காலம், வாழ்த3யா - வரழ்வாயோ, சிறுவ 
ரை - சிறுபொழுது, ஆயினும் - னாலும், செய்த - தான் 

செய்த, ஈன்று - தருமப்பலன், அல்லால் - அல்லது, எனை 

த்தும் - எவ்வளவும், உயிர்க்கு - ஈம்முயிர்க்கு, உறுபயன்- 

பொருந்தியபலன், இல்லை - இல்லை எ-று, 
இ-ம் மனமே சம்முயிர்க்குத் தருமத்தை.பன்றிப் பல 

னில்லை என்பதாம். உறுபயன்-எழுவரய், இல்லை.பயனிலை, 

ஏ-ஓ-அசைகள், (௧௦) 
 திவினையச்சம் - முற்றிற்று. 

ஆச அதிசாரம் ௪௩. - க்கு செய்யுள், ௪௩௦. 

அறச்அப்பால் முத்திற்ு. 
 கண்டைன்ைவாமாக்



மூலமும்-உரையும். ௬௫ 

௨. பொருட்பால். 
வலைகளில் 

௮ஃதாவது - பொருளினுடைய பகுப்பாம். 

௧௪ச-அம் அதிகாரம். கல்வி, 

a 
௮ல்தாவது கல்வியைப் பழ்றிச் சொல்லியது. 

குஞ்சியழகுங்கொடுந்தானைக்கோட்டழகு 

பஞ்சளழகுமழகல்௨--ரெஞ்சத்து 
ஈல்லம்யாமென்லுஈடுவுகிலைமையாற் 

கல்வியழகேயழகு. 

(இ-ள்.) குஞ்சி . மயிரிலுடைப, அழகும் - அழகும், 
கொடும் - கொடிய, தானை - ஆடையிலுடைய, கோடு -௪ 
ரைக்கோட்டினது,௮ழகும் - ௮ழகரும், மஞ்சள் - மஞ்சளி 
னுடைய, அழகும் - அழகும், அழகல்ல - ௮ழகல்லவாம், 
கெஞ்சத்து - மன தில், ஈடுவுரலைமையால் - நடுநிலையால்,ஈல் 

லம் - நன்மையுடையோம், யாமென்லும்-பாமென்று சொ 

ல்லும், கல்வி - வித்தையினுடைய, ௮ழ3க - அழ, ௮ழ 

கு - ஒருவர்க் கழகாகும். எ-ழ, 

இ-ம். ஒருவர்க்குக் கல்வியழ?க யழகாகும்,மற்றைய 
LOST ௮ழகல்லவாம்என்பதாம். ௮ழகு-எழுவாய், கல்வி 
அழகு-பயனிலை, ஒருவசென்ப துயரிருபாற்றாய்ப் பன்மை 
விளைகொளும் பாக்கற்றென்ப, இவ்விதியால் ஒருவரென்ற 

து ஆண்பாற்கும் பெண்பாற்கும் கொள்க, மஞ்சள் பெண் 
பாற்கும் மஞ்சள் கலக்த சந்தனம் ஆண்பாற்குமாம், கல்வி 

பென்பாற்கும் வேண்டுவதென்பதாயித்.று (௧) 

இம்மைபயக்குமாலீயக்குறைவின்றாற் 
திம்மைவிளக்குமாற்றுமுளசாச்?கடின்று 

லெம்மையுலகத் தும்யால்கசணக்கல்வி?பான் 
மம்மர௮க்குமருச்.து.



௬௯௪ சாலடியார் 

(இ-ள்.) இம்மை - இப்பிறப்பில், பயக்கும்-டயன்கொ 

டுக்கும், ஈய-பிறர்ச்குக்கொடுக்க, குறைவின் று - குறைதலி 
ல்லை, தம்மை - சர்றவர் தங்களை, விளக்கும் - விளங்கச்செ 
ய்யும், தாமுளரா - தாமறியாத, சேடின்று - கேடில்லை, எ 
ம்மை யுலகத்தும் - எவ்வுலகத்தும், யாம் - நாம், கல்வி 
போல் - வித்தையைப்போல, மம்மர் - மயக்கத்தை, அறு 

ச்கும் - தீர்க்கும்; பருந்து - பருர்தை, காணேம்-கண்டறி 

யோம், எ-று, 

இ-ம். சல்விககு மமேலானதொனறிஉலை எனபதாம். யர 

ம்-எழுவாய், காணேம்-பயனிலை, பருக்து - செயப்படுபொ 

ருள், (2-) 
சளர்நிலத்துப்9றர் தவுப்பினைச்சான்றோர் 
வீளைகிலத் துகெல்லின்விழமுமிதாக்கொள்வர் 

கடைநிலத்தோ.ராயிலுங்கற்றுணர்ச்தே ரைத் 
தலைஙிலத் துவைக்கப்படும் 

(இ-ள்.) களர்நிலத்து - உவர்றிலத்தில், பிறக்த- உண் 

டான, உப்பினை - உப்பை, சான்றோர் - பெரியோர், விளை- 
விளைகின்ற, நிலத்து - வயல் நிலத்துப்பிறச் த,கெல்லின்-நெ 

ல்லைப் பார்க்லெம், விழுமிதா - சிறப்பாக, கொள்வர-கொ 
ள்வார்கள்); (௮.துபோல) கடை - கடையான, நிலதேதாசா 

யிலும் - சாதியிற் பிறந்தாராயினும், கற்றறிந்தோரை-கற் 
றுணர்ந்தவரை,தலைநிலதது - மூதன்மையானவிடத்து,வை 
க்கப்படும் - வைக்கததகும் எ-று 

இ-ம். தாழ்ந்த நிலத்திற் பிறக்த வுப்பை உயர்க்த நில 
த்திற் பிறக்த நெல்லிலுஞ் சிறப்பாகக் கொள்வர் ௮துபோ 

லக் 8ழ் குலத்தோசாயிலுங் கற்றோரை மேலிடத்து வைக் 
கத்தகும் என்பதாம். சான் 3றார்-எழு வாய், கொள்வர்-பய 
னிலை, (௩) 

வைப்புழிக்கோட்படாவாய்த்தியிற் சடில்லை 
மிக்கசிறப்பினரசர்செறின்வவ்வா
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செச்சமெனவொருவன் மக்கட் குச் செய்வன 

விச்சைமற்றல்லபிற 

(இ-ள்.) வைப்புழி-வைத்தவிடத் தல், கோட்படா பிற 
ரால் கொள்ளப்படாது, வாய்த்து-பொருக்தி, ஈயில்-கொடு 
த்தால், கேடில்லை-குறைவில்லை, மிக்க-மிகு*் த, சிறப்பின்-சி 
றப்புடைய, ௮ரசர்- அரசர்கள், செறின்-கோபித் தால், வவ் 
வரர்-கவசார், (ஆகையால்) ஒருவைஒருவன், மக்கட்கு-த 
ன்புதல்வர்க்கு, எச்சமென- தேடியிடும்) பிள்ளையென, செ 
ய்வன-செய்யத்தகுவன, விச் சை-கல்விக?ள, பிற-பிறவெல் 

லாம், ௮ல்ல-தேடிவைச்குஞ் செஷ்வங்களல்ல. எ-று. 

இ-ம் ஒருவன் தன் பிள்ளைக்குத்தேடியிடும் பிள்ளை 
யாகக் கல்வியொன்றே சந்பிக்கவேண்டும் என்பதாம். விச் 
சை-எழுவாய், செய்வன-பயனிலை மற்று-௮சை. (௪) 

கல்விகரையிலகற்பவர்ராள்சில 
மெல்லறினைக்கித்பிணிபல--தெள்ளிதி 

னாராய்ந்தமைவுடையகற்பவேறீரொழியப் 
பாலுண்குருகிற்றெரிர் த. 

(இஃள்.)கல்வி - கல்விகள், கரையில் - ௮ளவில், கற்ப 
வர் - கற்பஉர்சளுக்கு, நாள் - வாழ்காள்கள், சல - இலவு 

ள, மெல்ல - பெதுவாச, நினைசஇல் - ௮சாய்க்தால், பிணி- 

நோய்கள், பல - பலவுள, தெள்ளிதின-தெளிவுள்ளவறிவா 
ல், ஆராய்ந்து - விசாரித்து, அபைவுடைய - நிறைவுடைய 

அல்களை,8ரொ.ழிய - சலநீங்க, பால் - பாலை, உண் - உண் 
லும், குருசில் - ௮ன்னம்போல, தெரிர்மு - அறிது, கற் 

ப - (அறிவுடையோர்கள்) கற்பார்சள், எ-று, 

இம். அன்னம் நீரைநீக்குப் பாலைக் கொள்ளுதல்போ 

ல அறிவுடையோர்கள் பொய்ச் நூலைத்தள்ளி மெய்ச,நாலைக் 
கற்பார்கள் என்பதாம். ௮றிவுடையோர் - தோன்றாலெழு 
வாய், கற்ப-பயனிலை, ௮மைவுடைய-செயப்படுபொருள், 

ஏ-௮சை. (இ)



௬௬ சாலடியாரச் 

தோணியியச்குயான்றொல்லைவருணத்துக் 
காணிற்கடைப்பட்டானென்றிகழாற்--காணா. 
யவன்றுணையாவாறுபோயற்$றேநூல்கற்ற 
மகன் றுணையாஈல்லகொளல், 

(இ-ள்.) தொல்லை - பழைய,வருணத்து - சாதிகளுள், 
காணில் - ஆராயில், தோணி - தோணியை, இயக்குவான்- 

ஓட்டுவான்;) கடை - £ழ்ச்சாதியில், பட்டானென்.று- பிறக் 

தீவனென்று, இசழார் - இசழார்கள், ௮வன் - அவளையே, 

துனையா - துணையாக, அறு - ஆற்றை, போயற்றே- கடக் 
துபோவதுபோலும், காணாய் - பாராய், நால் - நூல்களை, 
கற்றமகன் - சற்றவனிழிவானவனாூனும், துணையா - ௮வ 

னே தணையாச, நலல - நல்ல நூற்பொருள்களை, கொளல்- 
( ஒருவன்) கற்றுக்கொள்ளல் வேண்டும். எ-று, 

இ-ம். ஒருவன் இழிர்தோனிடத்துங் கல்வியைக் கற்க 

பேண்டும் என்பதாம். ஒருவன்-தோன்றா வெழுவாய், கொ 
ளல்-பயனிலை, ஈல்ல-செயப்படுபொருள். (௯) 

தவலருர்தொல்கேள்வித்தன்மையுடையா 
ரிசலிலசெஃகுடையார்--தம்முட்குமீ இ 
ஈகலினினிதாயிற்காண்பாமகல்வான ச் 
தும்பருறைவார்பதி, 

(இ-ள்.) தவலரும்-கேடி.ல்லாத;) தொல்-பழைய, கேள் 
வி.கல்விகளால்வரும், தன்மை-குணங்களை, உடையார் - ௨ 
டையவர்கள், இகலிலர் - பகையில்லாதவர்கள், எஃ்குடை 

யார்-கூரியபுத்தியுடையார், தம்முள் - தங்களிடத்இல், கு 
மீ.இ-கூடவிருச்.து, ஈகலின்-ம௫ம் தலைப்பார்க்ெம், அசல்- 
அகன்ற, வானத்.து.வானத்இல், உம்பர்-3தவர்கள், உறை- 
வாசம்பண்ணும், வார்பதி-கெடும்கதி, இனிதாகல்-இனிதா 
யிருந்தால், காண்பாம்-காணச்கடவோம். எ-று, 

இம். அறிவுடையோசிடத்துக் கூடி மழ்சலைப் பார் 
க்கலும், தேவருலகமினிசா யிருக்குமான் சாண்போம்



மூலமம்-உரையும். ௬௪௭ 

என்பதாம். யாம்-எழுவாய், சாண்பாம்-பயனிலை, பதி- 
செயப்படுபொருள். (௪) 

கனை கடற்றண்சேர்ப்பகற்றறிர்தார்கேண்மை 
அனியிற்கரும்புதின்றற்றே-- நுனிறீக்கித் 

தூரிற்றின்றன்னதகைத்தரோபண்பிலா 
விரமிலாளர்தொடர்பு, 

(இ-ள்.) கனை-சத்திக்கும், தண்-குளிர்ர்ச, கடல்-கட 
லினது, சேர்ப்படகரையையுடைய பாண்டியனே, கற்றறிந் 
தார்-கற்றுணர்க்தோர், கேண்மை-சிசேகமானு, கரும்பு- 

கரும்பை, அனியில்-நுனியிலிருர்து, இன்றற்று-தின்ருற் 
போலும், பண்பிலா - ஈற்குணங்களில்லாத, ஈரமிலாளர் - 

அன்பில்லாதவர்கள், தொடர்பு-சிரகமானது, ஏனி-கரும் 

பினுனியை,நீக்-விட்டு, தூரில்- அடியிலிருர்து,தன்றன்ன- 

தின்றாற்போலும், தகைத்து-தன்மையுடை து. எ-று, 

இ-ம். கற்றோர் சிரோகம் கரும்பை அனியிலிருர்து தி 

ன்ருற்போலும், பற்றோர் சிநேகம் கரும்பை ௮டியிலிருர் த 

தின்றாற்போலும் என்பதாம். கேண்மை-எழுவாய், இன் 

றற்று-பயனிலை, தொடர்பு-எழுவாய், தகைத்து-பயனிலை, 

ஏ-ோ-௮சைகள், (௮) 

சல்லாசேயாயிலுங்கற்றுரைச்?சர்ச்தொழுகி 
னல்லறிவுகாளுர் தலைப்படுவர் --தொல்கிறப்பி 

னெண்ணிழப்பாதிரிப்பூச்சேர் தலாற்புத்?தாடு 
தண்ணீர்க்குக்தான்பயந்தாங்கு. 

(இ-ள்.) ஒள்-ஒள்ளிய, நிறம்- நிறமுடைய, பாதிரிப்பூ- 

பாதிரிப்பூவின், புத்தோ0-புதியவிசம்களானவை, சேர்த 

லால்-௮டைதலால், தண்ணீர்க்கு-சலத்திற்கு, தான்-வாச 

னை தான், பயத்தாங்கு-பயன்பட்டாற்?போலும், கல்லாராயி 

னும்-கற்நிலசானாலும், கற்றுரை-கற்றவரை, சேர்க்.து-சார் 

ந்து, ஒழுன்-ஈடப்பாசாயின், தொல்-பழைய, சிறப்பின்- 

சிறப்புடைய, ஈல்-ஈல்ல, அறிவு-அறிவில், நாளும். ராடோ 

லும், தலைப்படுவர்-முதன்மையடைவர், எ-று. 

9
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இ-ம். பாதிரிப்பூக்களி னிதழ்களர்னவை தண்ணீர்க்கு 
வாசம் தர்தாற்போலும், சல்லாதவருங் கற்றோரைச் சார்க் 
தாலறிவின்முதன்மையாவர் என்பதாம். ஒருவர்- எழுவாய், 
தலைப்படுவர்-பயனிலை, ஏ-௮௪சை. (௯) 

அலகுசால்கற்பினறிவுரால்கல்லா 
துலகநூலோதவதெல்லாக்--கலக.ல 
கூஉர்துணையல்லாற்கொண்டுதடுமாற்றம் 
போ ஓர் துணையறிவாரில், 

(இ-ள்.) ௮லகு-௮ளவு, சால்-மிக, கற்பின்- நூல்களைக் 

கற்றால், ௮றிவுநால்-ஞான நால்களை, கல்லாது-கற்காமல், 

உலக.நூல்-உலகத்திற்குரிய நூல்களை, ஓதுவதெல்லாம் - 
கற்பதெல்லாம், கலகல-சலகல வென்னு மோசையாய், 

கூஉர் துணை-கூவுமளவு, ௮ல்லால்-௮ல்லது, தமொற்றம் - 
பிறவித் துன்பத்தைவிட்டு, கொண்டு.ஈல்வழியைக்கொண்டு, 
போஓர்துணை-போகுமளவை, அறிவார் - ௮றியவல்லவர், 

இல்-இல்லை. 
இ-ம். ஞானத்திற்குரிய நூல்களைக் கற்காமல் உலகத் 

இற்குரிய நூல்களைக் கற்குதல் வீண் என்பதாம் ௮றிவார்- 
எழுவாய், இல்-பயனிலை. (௧௦) 

கல்வி - முற்றிற்று. 
  

௧௫-ஆம் அதிகாரம். குடிப்பிறப்பு, 
அதிற் ப a ——— 

௮லஃ்தாவத - ஈற்குடியிற் பிறத்தலாம். 

உடுக்கையுலறியுடம்பழிர் தக்கண்ணுங் 
குடிப்பிறப்பாளர் தல்கொள்கையிற்குன்றா 
ரிடுக்கண்டலைவச் தக்கண்ணுமரிமா 

கொடிப்புறத்சறிக்குமோமற்து. 

(இ-ள்) குடிப் பிறப்பாளர்-ஈற்குலத்திற் -பிசர்தோர், 
உடுக்கை-,தடை, உலதி-கெட்டு, உடம்பு-உடலான ௮,௮ழி



மூலமும்-உரையும். ௯௯. 

ர் தக்கண்ணும்-௮ழிக் சாலும், தம்-தக்களுடைய, கொள் 
கையில்-ஈன்னடக்கையில், குன்றார்-குறைவுபடார், அரிமா- 
சங்கமானது, இடுக்கண்-பரித் துன்பம், தலைவர்தக் கண் 
ஹும்-முதன்மையாசவத்தாலும், கொடிப்புல்-கொடிகளை யு 
டையபுல்லை, கறிக்குமோ-தின்னுமோ, எ-று, 

இ-ம். நற்குடியிற் பிறந்தார் துன்பம்வர்தாலும் ஈன 

னடக்கையிற் குறையார், சிங்கம் பசித்தாலும் புல்லைத் இன் 

னாது என்பதாம். குடிப்பிதப்பாளர்-எழுவாய, குன்றார் - 

பயனிலை (௧) 

சான்றுண்மைசாயலொழுக்கமிவைமூன் லும் 
வான்ஜோய்குடிப்பிறக் சார்க்கல்லத--வான்3ரயு 
மைதவழ்வெற்படா௮பெருஞ்செல்வ 

மெய்தியச்கண்ணும்பிறர்க்கு. 

(இ-ள்.) வான்-ஆகாயத்தை, தோயும்-௮ளாவும், மை- 
மேசம், தவழ்-தவமும், வெற்ப-மலையையுடைய பாண்டிய 

னே, சான்றாண்மை - பெருந்தன்மை, சாயல் - மேன்மை, 
ஒழுக்கம்-சன்னடக்கை, இவைமூன்றும்-இம்முக்குணங்க 
ளும், வான்-பெருமை,தோய்-டிறைர்ச, குடிப்பிறக்தார்க்கு- 
கற்குடியிற் பிறந்தார்க்கு, ௮ல்லது-அ௮ல்லாமல், பிதர்க்கு- 
கற்குடியிற் பிறவாதார்க்கு, பெருஞ்செல்வம்-பெரியசெல் 
வம், எய்தியக்கண்ணும்-வச்தாலும், படா௮-௮ம்முக்குண 

ககளுண்டாகாவாம். எ-று, 

இ-ம். பாண்டியனே பெருச்தன்மை மேன்மை ஈன்ன 
டக்கை இவை ஈற்குடியிற் பிறர்தார்க்கல்ல.து அக்குடியிற் 
பிறவா தாருக்கல்லை என்பதாம். இவை-எழுவாய், படா௮-' 
பயனிலை, (௨) 

இருக்கையெழலுமெதிர்செலவு?மளை 
விடுப்பவொழிதலோடின்ன--குடிப்பிறர் தார் 

குன்ருவொழுக்கமாச்கொண்டார்கயவரோ 

டொன்ருவுணரற்பாற்றன்று:



௧0௦ சாலடிபாச் 

(இ.ள்.) குடிப்பிறந்தார்-ஈற்குடியிற் பிறந்தார், இருக் 
கைபெழலம்-பெரியோரைக்கண்டு இருக்குமிடம் விட்டெ 
முதலும், எதிர்செலவும்-௪ திராசப்போதலும, ஏனை-இவை 

றீல்க, வீடுப்ப-வழிவீடுதலும், ஒழிதல்-8ீங்கஓம், ஒடு-இவ 
நீறுடன், இன்ன-இவைபோல்வன உபசாரங்களை, குன்றா- 

குறையாத, ஒழுக்கமா - ஈன்னடக்கையாக, கொண்டார் - 
காண்டார்கள், கயவசோடு-£ம் மக்களோடு, ஒன்றா-௮:் 

குணங்கள் பொருச்தாவாம், உணரற்பாற்று-அறியுக் தன் 
மை, அ௮ன்று-ழோர்க்கல்ல. எ-று, 

இ-ம். ஈற்குடியிற் பிறந்தோர் சார வுபசாரங்களை 
விடார், அக்குடியிற் பிறவாதார்க்கு ஆசாரவுபசாரங்களில் 

லை என்பதாம். குடிப்பிறந்தார்-எழுவாய், கொண்டார். 
பயனிலை, (௩) 

ஈல்லவைசெய்யினியல்பாகுச் தீயவை 
பல்லவர்தூற்றும்பழியாகு--மெல்லா 

முணருங்குடிப்பிறப்பினூ தியமென்னோ 

புணருமொருவர்க்கெனின், 

(இ-ள்,) ஈல்லவை-ஈன்மைகளை, செயின் - செய்தால், 

இயல்பாகும் - இயற்கையாகும், தீயவை - துன்பங்களைச் 
செய்தால், பல்லவர்-பலரும், தூற்றும்-தூற்றத்தக்க, பழி 
யாகும்-பழிப்பாகும், எல்லாம்-ஈற்குண மெல்லாம், உண 

ரும்-அறியும், குடிப்பிறப்பு-ஈத்குடி ப்பிறப்பு, ஒருவர்க்கு- 
ஒருவருக்கு, இன்-இனிதாக, புணருமெனின்-கூடுமானால், 
ஊதியமென்-இதிதுமிலாபமியா.து. எ-று. 

இ-ம். ஒருவருக்கு ஈற்குடி.ப்பிறப்புப் பொருர் துமானா 

லிதைவிட லாபமென்ன என்பதாம். ஊதியம்-௪ முவாய், 
என்-பயனிலை, ஒ-௮ சை. (௪) 

கல்லாமையச்சங்கயவர்தொழிலச்சஞ் 
சொல்லாமையுள்ளுமபோர்சோர்வச்ச--மெல்லா 

மிரப்பார்க்கொன்நீியாமையச்சமா தீதாயம் 

மாளுக்குடிப்பிறக்தார்.



மூலமும்-உரையும்: ௧௦௧ 

(இ-ள் ) சவலரமை-கற்காதிருக்கை, ௮ச்சம்-௮ச்சம், 
சயவா-£ம்மக்கள், தொழில்.தொழில்செய்தல், ௮ச்சம்-௮ 

ச்சம், சொல்லாமையுள்ளும் - பொய்சொல்லாமையிடத்து 

ம், ஓர்-ஒரு, சோர்வு.சொற்சோர்வுபடல், ௮ச்சம்-௮ச்சம், 
எல்லாம் - யாவும், இரப்பார்க்கு-பாசிப்பவர்க்கு, ஒன்று- 
ஒருபொருள், ஈயாபை-கொடாமை, அ௮ச்சம்-௮ச்சம், ஆத 
லால் ௮ம்மாணாச்குடி-பெருமையில்லாத ௮க்குடியிற்பிறக் 

தார், மாத்தார்-மரத்தோடொத்தவர், எ-று, 

இ.ம். கல்லாமையும் இழிதொழிலம் சொற்சோர்வும் 
ஈயாமையும் உடையவர்கள் மாத்திற்கு ஒப்பானவர் என்ப 
தாம். குடி.ப்பிறஈ தார்-எமுவாய், மரத்தார்-பயனிலை. (௫) 

இனஈன்மையின்சொலொன் 2 தன்மற்ேறனை 
மனஈன்மையென்றிவையெல்லாங்--கனமணி 

முத்தோடிமைக்குமுழங்குவரித்தண்சேர்ப்ப 

விற்பிறந்தார்கண்மணயுள. 

(இ-ள்.) கனம்-பொன்னையும், மணி-௮ர தங்களையும், 
முத்தோடு-முத்துக்களுடன், இமைக்கும்-பிரகாசிக்கச் செ 

ய்யும், முழங்கு-சத்திக்கெற, தண்-குளிர்ச்த, உவரி-சடலை 

யும், சேர்ப்பகரையையுமுடைய பாண்டியனே, இன ஈன் 

மை-இனஈன்மையையும், இன்சொல் - இனியசொற்களும், 
ஒன்று.ஒருபொருளை, ஈதல்-கொடுத்தலும், ஏ னை-ஓழிந்த, 

மன ஈன்மை-மன த் தினன்மையும், என் றிவையெல்லாம்-என் 

னுமிவையெல்லாம், இற்பிறக்தார் - ஈற்குடியிற் பிறந்தார், 
கண்ணே- இடத்தே, உள- இருக்கின்றன. எ-று, 

இ-ம். பாண்டியனே ஈல்லினம் ஈற்சொல் ஈகை ஈன்ம 

னம் இவையெல்லாம் குடி.ப்பிறச்தார்க்சே வுளவாம் என்ப 

தாம். எல்லாம்-எழுவாய், உள்-பயனிலை, மற்று-௮சை, () 

செய்கையழிச் துசிதன்மண்டிற்றாயிலும் 
பெய்யாவொருசிறை3பேரி--௮டைத்தாகு 
மெவ்வமுழர்த்க்க்டைத்துல்குடி ப்பிறர்தார் 
செய்கர்செயற்பாலவை,



con, சாலடியார் 

(இ-ள்.)செய்கை-செய்கைகள்,அழிர்அ-செட்டு,சிதல்- 
கறையான், மண்டிற்ராயிலும்-பற்றியதாயிலும், பெய்யா - 

ஒழுகாத, ஒருெற - ஒரிடமுள்ள, பேரில் - பெரியவீடு, 
உடைத்தாகும்- உண்டாயிருக்கும், ௮துபோல எவவம் - 
அன்பம், உழர்சக்கடைத்தும்-வருத்தினாலும், குடிப்பிற்் 
தார்-ஈற்குடியிற்பிறந்தோர், செயற்பாலவை-செய்யத்தக்க 
வைகளை, செய்வா-செய்வார்கள். எ-று, 

இ-ம். ஈற்குடியிற் பிறந்தோர் துன்பத்தால் வருந்திலு 
ஞ் செய்யத்தக்க தருமங்களைச்செய்வர் என்பதாம். குடிப் 
பிறர் தார்-எழுவாய், செய்வர்-பயனிலை, செயற்பாலவை- 

செயப்படுபொருள். (௪) 

ஒருபுடைபாம்புகொளிலுமொருபுடை 
யங்கண்மாஞா லம்விளங்குமாஉ£-- இங்கள்போற் 

செல்லாமைசெவ்வனோர்கிற்பினுமொப்புசவிற் 
கொல்கார்குடி ப்பிறக்தார். 

(இ-௭.) ஒருபுடை-ஒருபக்கம், பாம்பு-பாம்பு, சொளி 

னும்-பற்றிக்கொள்ளிலும், ஒருபுடை-ஒருபச்சம், ௮ம்- 
அழகிய, கண்-இடமசன்ற, மா-பெரிய, ஞாலம் - பூமியை, 
விளக்குழாஉம்-விளக்கும், இங்கள்போல் - சர்திூரன்போல, 

ருடிப்பிறந்தார்-ஈத்குடியிற்பிறக்தார், செல்லாமை-வறுமை, 

செவ்வனேர்-செவ்வையாக, நிற்பிலும் - நின்றாலும், ஓப்புர 
விற்கு-கருமஞ்செய்தற்கு, ஓல்கார்-தளரார், எ-று, 

இ-ம். ஈற்குடியிற்பிறர்சார் வறுமையடைச் தாலும் த 
ருமஞ்செய்தற்குத்தளரார் என்பதாம், குடிப்பிறந்தார் - 
எழுவாய், ஒல்கார்-பய்னிலை, ( 

செல்லாலிடத்,துக்குடி.ப்பிறர் தார்செய்வன 
செல்லிடத் அஞ்செய்யார்சிறியவர்--புல்வாய் 
பருமம்பொருப்பிலும்பாய்பரிமாபோற் 

பொருமு£ணாத்துதலின்று, 
(இ-ள.) கூடிப்பிறக்தார் - ஈற்குடியிற்பிறச் தார், செல் 

 வாவிடத்தும் - வறுமையிடத்தும், செய்வன-செய்தருமல்



மூலமும்-உரையும். ௧௦௧௩. 

களை, சிறியவர-£ழ்மச்சள், செல்லிடத் தும்-செல்வமுள்ளகவி' 
டத் அம்,செய்யார்-செய்யார்கள், புல்வாய்-கலைமான், பரும 
ம்-கல்லனையை, பொறுப்பிலும்-சுமர் சாலும், பாய்-பாயும், 
பரிமாபோல-குதிரையைப்போல, பொரும்-தாக்கும், மு. 
ண்-சண்டையை, ஆற்றுதல் - செய்தல், இன்று - இல்லை, 
எறு. 

இ-ம். மேன்மக்கள் வறுமையிடத்துஞ் செய்தருமங்க 
ளைக் 8ழ்மக்கள் செல்லத்திடச்.துஞ் செய்யார்கள் என்ப 

தாம். சிறியவர்-எழுலாய், செய்யார்-பயனிலை, (௯) 

எற்றொன்றுமில்லாவிடத்துங்குடிப்பிறந்தா 

ரற்றுத்தற்சோந்தார்க்கசைவிடத்-- தூற்றாவ 

ரற்றச்கடைத்துமகல்யாறகழ்ர்தக்காற் 

றெற்றெனத்தெண்ணீர்படும். 

(இ-ள்.) ௮கல்-௮கன்ற, ஆற-ஆருனத, ௮ற்றச்கடை 
த்தும்-நீர்வற்றினாலும், ௮கழ்ர்் தக்கால்-தோண்டினால்,தெற் 
றென-௮லைப்பொடு, தெண்ணீர்-தெளிர் தநீர், படும் - தரும், 
அதுபோல குடியிற்பிறந்தார்-நற்குடியிற் பிறந்தார், எந் 

ரொன்றும்-யாதொன்றும், இல்லாவிடத்தும்-இல்லாதிருக் 
தும், அற்று-பொருளிழர் த, தற்சோர்த்தார்க்கு - தம்மை 

யடுத்தார்க்கு, அசைவிடத்.து-தளர்ர்தவிடத்.து, ஊற்றாவர்- 
உதவியாவார். எ-று. 

இ-ம் ஈற்குடியிற் பிறந்தார் வறுமையிலும் தம்மைய 

டுத்தவர்க் குதலிசெய்வார்கள் என்பதாம் குடி.ப்பிறர்தார்- 
எழுவாய், ஊற்ருவர்-பயனிலை, (௧௦) 

குடிப்பிறப்பு - முற்றிற்று,
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௧௬-ம். அதிகாரம் மேன்மக்கள். 

  

அஃதாவது மேன்மச்சள் சன்மைபைச் சொல்லுதலாம். 

அங்கண்விசும்பினகனிலாப்பாரிக்குச் 

திங்களுஞ்சான்றோருமொப்பர்மற்--றிங்கண் 
மறுவாற்றுஞ்சான்றோரஃதாற்றார்தெருமர்.து 

தேய்ஙரொருமாசுறின், 

(இ-ள்.) ௮ம்-௮ழயெ, கண்-இடமகன்ற, விசும்பின்- 

ஆகாயத்தில், அ௮கல்-பிரிவான, நிலா-கரணங்களை, பாரிக் 

கும்-பரப்பும், திங்களும்-சக்தானும், சான்றோரும் - பெரி 
யோர்களும், ஒப்பர்-தம்மிலொப்பாவார்,திங்கள்-சக்திரன், 
மறு-களங்கத்தை, ஆற்றும்-பொறுத் துக்கொள்வான், சான் 

ரோர்-பெரியோர்கள், ௮லஃது-௮க்களங்கத்தை, ஆற்றார் - 

பொறுத் துக்கொள்ளார், ஒரு-தமக்கொரு, மாசு- குற்றம்) 
உறின் - வந்தால், தெருமர்து-மயக்கமடைக்து, கேய்வர் - 

மாய்வர். எ-று, 

இ-ம். சந்திரன் களங்கத்தைச் ச௫க்கினும் பெரியோர் 
கள க்களக்கத்தைச்சகயொர் என்பதாம். சான்றோர்-எழு 
வாய், தேய்வர-பயனிலை, மன்-௮சை, ஈன்னூல் (தினைபால் 
'பொருள் பலவிரவின சிறப்பினு-மிகவினு மிழிபினுமொரு 

முடிபினவே' இவ்விதியால் சகதிரனாகிய ௮ல்றிணை உயர் 

இனை முடிபெற்றது. (௧) 
இசையுமெனிலுமிசையாதெனிலும் 
வசை தீரவெண்ணுவர்சான்றோர்-.-விசையி 
னரிமாவுளங்கிழித் தவம்பினிற்றிதோ 
வரிமாப்பிழைப்பெய்தகோல், 

(இ-ள்) இசையுமெனிலும்-கூமொாகலும், இசையா 

தெனிலும்-கூடாதாகலும், வசை-குற்றம், தர-டீல்ச, எண் 
ஹுவர்-நினைப்பார்கள், சான்றோர் - பெரியோர்கள், விசை 
வின்-விசையால்) கரிமா-ஈரியை, உளம்-கெஞ்சம், சழித்த-
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பிளந்த, ௮ம்பினில்- கணையைப்பார்க்ும், அரிமா-சில்கத் 
தை, பிழைப்பு-பிழைக்க, எய்த-தொடுத்த, கோல்-கணையா 

னது, தீதோ-பொல்லாதோ எ-று. 

இ-ம். பெரியோர்கள் பிறாரற்பொருள் கடைத்தாலு 
ங் கிடையாவிட்டாலக் குற்றகினையார்கள் என்பதாம் சா 

ன்னோர்-எழுவாய், எண்ணுவர் - பயனில, ஈரிமேலெய்த 

௮ம்பிலும் ௮ரிமேலெய்த அம்புவுயர்வு. . (௨) 

ஈரம்பெழுர்துகல்கூர்ர்தாசாயிலுஞ்சான்றோர் 
குரம்பெழுக்துகுற்றற்கொண்டேரறு.-ருரங்கவரு 

வுள்ளமெனுநாரினாற்கட்டியுள வரையாற் 

செய்வர்செயற்பாலவை. 

(இ-ள்.) சான்றோர்-பெரியோர்கள், ஈரம்பு-ஈரம்புகள், 
௪ழுந்து - தோன்றி, ஈல்கூர்ர்தாராயினும்-வறுமைப்பட்டா 
சாயினும்; சூரம்பு-வரம்பு, எழுர்து-கடர்.து,குற்றற்சொண் 

டு-குற்றத்தைக்கொண்டு, ஏரார் (யாசிக்கச்)செல்லார், உரம்- 
அறிவே, சவருக.கவராககொண்டு, உள்ளமெனும் - முயற்சி 
யென்ற, நாரினால்-காரால், கட்டி-மனதைக் கட்டி, உள 
வரையால் - தமக்குள்ளபொருளளவால், செயற்பாலவை- 
செய்யத்தக்க தருமங்களை, செய்வர்-செய்வார்கள். எ-று. 

இ-ம். பெரியோர்கள் வறுமையடைக்தாரானாலும் யா 
சிக்கார்கள் உள்ளமட்டுந் தருமஞ்செய்வார்கள் என்பதாம் 

சான்றோர்-எழுவாய், செய்வர்-பயனிலை, செயற்பாலவை- 
செயப்படுபொருள் சவறுஎன்றது இருபிளவாகய பளையி 
ன் அ௮டிமட்டை இம்மட்டைமரத்தைச் சவியப்பற்றியது 

போல மனதை அறிவு கவியப்பற்றுதலாம். (௩) 

செல்வழிக்கண்ணொருசாட்சாணிலுஞ்சான் றவர் 
தொல்வழிக்கேண்மையித்றோன்றப்--புரிச்தியாப்பர் 
ஈல்வுரைசாடசிலசாஎடி ப்படி ற் 

சல்வசையுமுண்டாரநெ றி. 

( இ-ள்.) நல்-ஈல்ல, வரை-மலையையும், சாட-நாட்டை 

யுமுடைய பாண்டியனே, செல்-போகன்ற, வழிக்கண்-வழி'
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விடத், ஒருசாள் (ஒருவனை) ஒருகாள், சாணிலும்-சண் 
டாஜும், சான்றவர்-பெரியோர்கள், தொல்-பழைப, வழிஃவ 
ழியில்வர். த, கேண்மையில்- உற வைப்போல், தோன்ற-விள 
க்க; புரிச் து-விரும்பி, இயாப்பர்-சிசசஞ்செய்வர்,கல்வரை 

யும்-கன்மலையும், சலரால்-சிலசாலம், அடிப்படில்-காலடிப் 
பட்டால், நெறி-வழி, உண்டாகும்-உண்டாகும். எ-று. 

இ-ம். பாண்டியனே பெரியோர்கள் புதியவரைக் கண் 
டாலும் பழையவசைப் போல3வ சிரேகஞ் செய்வர் என்ப 
தாம். சான்றவர் எழுவாய், யாப்பர்-பயனிலை. (௪) 

புல்லாவெழுத்திற்பொருளில்வறுக்கோட்டி 
கல்லாவொருவளுரைப்பவும்--கண்ணோடி 

ஈல்லார்வருர் தியுங்கேட்பரேமற்றவன் 
பல்லாருணாணல்பரிக்.து. 

(இ-ள்.) புல்லா-இலக்கணம் பொருச்தாத, எழுத்தில் - 

எழுத்தினையுடைய, பொருளில்-பொருள றிவில்லா த,வறும்- 
வீணாயெ, சோட்டி-சபையில், கல்லாவொருவன் - கற்காத 
வொருவன், உரைப்பவும்-ஒன்றைச் சொல்லவும், ஈல்லார்- 
மேன்மக்கள், கண்ணோடி-தாட்சணியங்கொண்டு, வருந்தியு 
ம்-வருத்தமடைந்தும், ௮வன்-அ௮வ்வறிவில்லான், பல்லாரு 
ள-பலர்முன், நாணல்.சாணுதற்கு, பரிச்து-இரக, கேட் 
பா்-கேட்பார்கள். எ-று, 

இ-ம். பெரியோர்கள் கல்லார்சபையில் விவக சூனிய 

'னொன்றைச் சொல்லிலும் ௮வனாணு தக்கு இரக்கக்?கட் 
பார் என்பதாம். ஈல்லார்-எழுவாய், சகேட்பர்-பயனிலை, ஏ- 
மற்று- அசைகள். | (@) 

கடி த்துக்கரும்பிளைக் சண்டகா.நாறி” 
பிடித் தரீர்சொள்ளிலுமின்சவைத்தே--யாகும் 
வடுப்படவைதிறர் தக்கண்ணுக்குடிப்பிறந்தார் 
Kept pani pA ms hg. 

(இ-ள்.) கரும்பினை-கரும்பை, கடி.த்து-தரித்து, கண்- 
கணுக்கள், தகர- உடைய, அறி-கெறித்து, இடித்து-( லை
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யில்) ஆடி, நீர்.இரசத்தை, கொள்ளிலும்-கொண்டாலும், 
(அக்கரும்பு) இன்-இனிய, சுவைத்தே-மதுரமுடையதே, 

ஆகும்-.ஆம், (அதுபோல) வடுப்பட-குற்றமுண்டாக, வை 
து-ஒருவர்வைத; இறர்தக்கண்ணும்-போனாலும், குடிப்பி 
றந்தார்-நற்குடியிற்பிறக்சார், தம்-தம்முடைய, வாயில்-வா 
யினாலே, சதைர்.து-சதைய, கூறார்-சொல்லார். எ-று 

இ-ம். கரும்பை வருத்தினும் இனியசாற்றைக்கொடுக் 
கும் அதுபோல ஒருவர் வைதாஜும் நற்குடியிற் பிறந்தார் 
கூடவையமாட்டார் என்பதாம். குடிப்பிறக்தார்-எழுவாய், 
கூருர்-பயனிலை, (௬), 

கள்ளார்கள்ளுண்ணார்கடிவகடிந்தொரீ இ 

யெளளிப்பிறரையிகழ்ச் துரையார்---தள்ளியும் 
வாயிற்பொய்கூரார்வடுவறுகாட்சியார் 

சாயிற்பரிவதிலர். 

(இ-ள்.) வடு-குற்றம், ௮று-அற்ற, காட்சியார்-௮.றிவு 
டையார், கள்ளார்-இருடார், கள்ளுண்ணார்-கள்ளைக்குடியா 
ர், கடிவ-றீக்கத்தக்கவைகளை, கடிஈ்,து-8.69) ஒரி இ-இமையி 
னீங், பிறரை-௮யலாரை, எள்ளி-௮வமதித். த, இகழ்ஈ2- 

நிந்தித்து, உரையார்-சொல்லார், தள்ளியும்-தவறியும், வா 

யில்-வாயசல், பொய்கூறார்-பொய்சொல்லார், சாயில்-துன் 
பம்வந் தால், பரிவதிலர-விசனப்படார் ௪-று, 

இ-ம். 8மன்மக்கள் திருடார் கள்ளுண்ணார் பிறரை 
யிகழார் பொய்சொல்லார் வறுமைவந்தால் விசனப்படார் 
என்பதாம். காட்சியார்-எழுவாய், பரிவதிலர்-பயனிலை (௪), 

பிறர்மறையின்கட்செவிடாய்த திறன றிர் 

தேதிலாரிற்கட்குருடனாய் த்-- இய 
புறக்கூத்றின்மூகையாய்நிற்பானேல்யாது 

மறங்கூறவேண்டாவவற்கு. 

(இஃள்.) பிறர்-அயலாருடைய, மறையின்சண்-இரச 
சியச்சொல்லிடத்.௪, செவிடாய்-செவிடனாசவும், தறன றிக்
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அ - நல்லொழுக்கத் தறமற்ஈது, ஏதிலா-௮யலாருடை 
ய, இல்-மனையாள், சண்-இடத்த, குருடனாய்-குருடனாக 
வும், தீய-கொடிய, புறங்கூற்றின்-ஃபொழுமைச் சொல்லி 

டத, மூகையாய்-ஊமையாகவும், நிற்பானேல்-இருப்பா 
QO அவற்கு-அவனுக்கு, யாதும்-யாதொரு, ௮றம்-த 
ருமமும், கூறவேண்டா - சொல்லவேண்டா, எ-று. 

இ-ம். பிறரசசியத்திற் செவிடனாகவும் பிறர்மனையாளி 
டத்துக் குருடனாகவும் பொருமைசொல்வோனிடத் தானம 
யாகவும் ஒருவனிருரச்தானனால் ௮வனுக்கிது 2வ பெரிய தரு 
மம் என்பதாம், ஒருவன்-எழுவாய், கூறவேண்டாம்-பய 
னிலை, (௮) 

பன்னாளுஞ்சென்றக்காற்பண்பிலார் தம்முழை 
யென்னானும்்வேண்டுபவென் றிகழ்ப--வென்னானால் 

வேண் டினுஈன்றுமற்றென்றுவிழுமியோர் 

சாண்டொறுஞ்செய்வர்சிறப்பு, 

(இ-ள் ) பண்பிலார்-ஈற்குணமில்லார், தம்முழை-த 

ம்மிடத்.து, பன்னாளும்-பலகாளும்) சென்றக்கால்-சென்மு 
ல், என்னானும்-யாதாகிலும், மேேண்டுப-வேண்டுவார்கள், 
என்று-என்று சொல்லி, இகம்ப-இகழ்வார்கள், விழுமி 

யோர்-2மன்மக்கள், என்னானும்-பாதாகலும், வேண்டிலும்_ 
வேண்டினாலும், ஈன்று-ஈல்லது, என்று- என்றுசொல்லி, சா 

ண்டொறும்-சாணு$?தாறும், சிறப்பு-றப்பை, செய்வா... 

செய்வார்கள். எ-று. 

இ-ம். தழ்மக்கள் தங்களிடத்து ஒருவர் வக்தாலியாவ 
'தொன்றைக் கேட்பர்கவென்றிகழ்வார்கள். மேன்மக்கள் த 

ககளிடத்து வக்.தவருக்குக் காணுங்தோறுஞ் சிறப்புச்செய் 

வார்கள் என்பதாம். பண்பிலார்-எழுவாய், இகழ்ப-பயனி 
லை, விழுமி3யோார்- எழுவாய், செய்வர்-பயனிலை, சிறப் ளை 
செயப்படுபொருள், மற்று-௮சை. (௯ 

உடையாரிவரென்றொருதலையாப்பற்றிக் 
கடையாயார்பின்சென்றுவாழ்வ--ர௬ுடைய
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பிலச் தலைப்பட்ட. துபோலாதேோல்ல 
குலச் தலைப்பட்டவிடத் து. 

(இ-ள்.) உடையார்-செல்வ முள்ளார், இவரென்று- 
இவர்களென்று, ஒரு தலையா-ஒரு துணிவாக, பற்றி-பி 
டித்த, சடையாயார்-8ழ்மக்கள், பின்சென்று-பின்போய், 
வாழ்வர் - சிலர்வாழ்வார்கள், ஈல்ல-ஈல்ல, குலம்-குலத்திற் 

பிறந்தாரை, தலைப்பட்ட - முதன்மையாசச் சேரப்பட்ட, 
இடத்.௪-இடத்திலே, உடைய-எல்லாப்பொருளுமுடைய, 
பிலம்-ருகையை, தலைப்பட்டது போலாதே-சலைப்பட்டது 
போதுமல்லவோ, எ-று. 

இம். கீழ்மக்கள் பின்சென்று சிலர் வாழ்ர்திருப்பர், 
மேன்மக்களைச் சேர்தல் எப்பொருளுமுள்ள குகை அகப் 
பட்டது3போலும் என்பதாம். 9லா-2சான்றா வெழுவாய், 
வாழ்வர-பயனிலை, (௧௦) 

மேன்மக்கள் - முற்றிற்று, 

  

௧௪-ம் அதிகாரம். பெரியேரரைப் பிழையாமை, 

ie ti 

அஃதாவது பெரியோர்களைப் பிழை சொல்லாமையாம். 

பொழப்பசென்றெண்ணிப்புரைதர்ச்தார்மாட்டும் 
வெ௫ப்பனசெய்யாமை3வேண்டும்--வெறுத் தமி 
னார்க்குமருவியணிமலைன்டை 

பேர்க்குதல்யார்க்குமரிது. 

(இ-ள்.) ஆர்க்கும்-சத்திக்கும், அருவி - வையையாத் 
றையும், அணி-அழயெ, மலை-பொதிய மலையையும், கல் - 
நல்ல, காட-பாண்டி சாட்டையு முடைய பாண்டியனே, 
பெரறுப்பசென் து-குற்றம்பொறுப்பாரென்று, எண்ணி நி 

சத்து, புரைதீர்க்சார்-குற்றமற்றவர், மாட்டும்-இடச்.தம், 
வெறுப்பன-வெறுக்கத்தக்கவைகளை, செய்யாமை வேண் 

10



௧௧௦ சாலடியார் 

டும்-செய்யாதிருக்கவேண்டும், வெறுத்தபின்-வெறுத்தபின் 
பு, போக்குதல்-((அவர்கோபத்தை) £க்கல், யார்க்கும்-பாவ 
ர்க்கும், அரிது-௮௬மை. எ-று. 

இ-ம். பாண்டியனே குற்றமற்றவரிடத் தும் குத்தஞ் 

செய்யாதிருப்பாயாக ௮வர்கள் கோபித்தபின் கோபத்தை 
நிக்குதல் யார்க்குமரிது என்பதாம். பேர்க்குதல்-எழுவாய், 

அரிது-பயனில், (௧) 

பொன்னேகொடுத்தும்புணர்த ற்கரியாரைக் 
கொன்னே தலைக்கூடப்பெற்றிருந் த--மன்னோ 

பயனில்பொழுதாக்கழிப்பரேசல்ல 
சயமிலறிவினவர், 

(இ-ள். ) பொன்-பொன்னை, கொடுத்தும்-ஈந்தும், புண 

ச்தற்கு-சேர் தற்கு, அரியாரை-அரிய பெரியோரை, கொன்- 

பயனில்லாமல், தலைக்கூட-வர்அபுரிந் த, ெற்திருக்தும். பெ 
ற்றும், அன்னோ-ஐயோ, ஈல்ல-ஈல்ல, ஈயமில் - ஈயமில்லா ௪, 

அறிவினவர்-அறிவுடையார், பயனில்-பிரயோசனமில்லா த, 
பொழுதா-சாலமாக, கழிப்பர்-போ க்குவர். எ-று 

இ-ம், அறிவிலார் ௮றிவுடையாரைப் பெற்றிருந்தும் 

விண்சாலங்கழிப்பார் என்பதாம். ஈயமிலறிவினவர் எழு 
வாய், கழிப்பர்-பயனிலை, ஏ-மூன்றும்-௮சைகள். (௨) 

அவமதிப்புமான்றமதிப்புமிரண்டு 
மிகைமக்களான்மதிக்கற்பால--ஈயமுணராக் 

கையறியாமாக்களிழிப்புமெடுத்தேத்தும் 
வையார்வடித்த.நாலார். 

(இ-ள்.) அவமதிப்பும்-இகழ்வா கமதித்தலும், ஆன்ற 
மதிப்பும்-புகழ்வாக$ிமதித் தலும், இசண்டும்-இவ்கிரண்டும், 
மிகைமக்களால்-மேன் மக்களால், மதிச்கற்பால-மஇிக்கத்த 
க்கனவல்ல; ஈயம்-ரீதியை, உணரா-௮.றியா த, கை-ஒழுக்க 
ததை, அரியா-தெரியாத, மாக்கள்-மனிதர்கள், இழிப்பும்-
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பழிப்பும், எடுத் த-எடுத்து, ஏத்.தம்-புசழ். தலும், வடி.த்௪ 
Miori-greuss நூலறிவுள்ளார், வையார்-மன தில் வை 

யார். எ-று. 

இ-ம். ஒருவசை இகழ்தஜும் புகழ்தலும் பெரியோர்க் 

இல்லை பிறரிகழிலும் அவர்க்கு மனக்குறையில்லை என்பதா 
ம். நூலார்- எழுவாய், வையார்-பயனிலை, இலக்கணத்திச 
ட்டு (எஇர்மறைப் பெயரெச்௪த் திசைவலி யியல்பு மீறு 

கெடுங்கான் மிகுதலுமியல்பாம்'” இவ்விதியால் உணராத 
என்லும் எதிர்மறைப்பெபரெச்சம் ஈறுகெட்டு ஒற்றுமிக் 
௧2. (a) 

விரிநிறகாகம்விடருளதேனு 
முருமின்கடுஞ்சினஞ்சேணின்௮ு--முட்கு 

மருமையுடையவசண்சேர்ர்துமுய்யார் 
பெருமையுடையார்செறின். 

(இ-ள்.) விரி-மிக்க, நிறம்-நிறமுள்ள, சாகம் - பாம்பா 
ன, விடர்-மலைப்பிளப்பில், உளதேலும்-உள்ள சானாலும், 

உருமின்-இடியின், கடும-கடிய, சினம்-உக்சரம், சேணின்று 
ம்-ஆகாயத்தினின்றும், உட்கும் - பயப்படும், அதுபோல), 
பெருமையுடையார்-பெரி3யோர்கள், சேறின்-சோபித்தால், 
௮ருமையுடைய-௮ரிய, அ௮ரண்சேர்க் தும்கோட்டையைச் 

சேர்ச்தும், உய்யார்-பசைவர் பிழையார். எ-று. 

இ-ம். பாம்பு வெடிப்புள்ளிருப்பிலும் இடிகண்டஞ்சு 
ம் ௮து2பால பகைவர் பெரியோர் கோபிக்கல் சோட்டை 

யைச்சாரந்தும் பிழையார் என்பதாம், பகசைவர்-தோன்று 
எழுவாய், உய்யார-பயனிலை. (௪) 

எம்மையறிச்திலிரெம்போல்வாரில்லென்று 
தம்மைத்தாக்சொள்வதுகோளன்று-- தம்மை 
யரியராகோக்யெறன நியுஞ்சான்றோர் 
பெரியராக்கொள்வதுகோள, 

(இ-ள்) எம்மை-எக்களை, அறிச்திலிர்-௮ நியீர், எம் 
போல்வார்- எக்களை நிசர்த் சவர், இல்லென்.3-இல்லையென்
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௮, தம்மைத்தாம்-தங்களைத் சாமே,ந்கொள்வஅ-உயர்த்திக் 

சொள்வது, சோளன்று-கொள்கையன்று, தம்மை-தங்களை, 
அறியசா-எளியராக, சோக்கி-பார்த்௮, அறன்- சருமத்தை, 

அதியும்-உணரும், சான்றோர்-3மன்மக்கள், பெரியரா-பெ 

சியோராக, கொள்வது-மதித்,துக் சொள்வது, கோள்-சொ 

OT GG. 6T- 

இ-ம். தங்களைத் தாங்களே புகழ்ர்து கொள்வதுகொ 

ள்கையல்ல, தங்களை யெளியவராகத் தாழ்த்திக்கொள்வது 
பெரியோர்கொள்கை என்பதாம். சொள்வது - எழுவாய, 

கோள-பயனில், (௫) 

சளிகடற்றண்சோப்பராணிழற்போல 

விளியுஞ்சிதியவர்$சண்மை---விளிவின் றி 

யல்குநிழற்போலசன் றகன்றோ3ம 

தொல்புகழாளர்தொடர்பு, 

(இ.ள்.) சளி-௮கன்ற, சடல்-சடலையும், தண்-குளிர்ச் 

த, சேர்ப்பபகசையையுமுடைய பாண்டியனே, சிறியவர் - 

சிறியோர்கள், சேண்மை-சிரேசம், சாள்-முற்பகல், நிழற் 
போல-நிழலைப்போல, விளியும்-குறையும், தொல்-பமைய, 

புசழாளர்-பெரியோர்கள், தொடர்பு-9ரேசம், விளைவின் நி- 

கேடில்லா.து, அல்கு-பிற்பகல், நிழற்போல்-நிழலைப்போல, 

அசுன்றகன்று-வளர்ந்து வளர்க்து, ஒடும்-செல்லும். எ-று. 

இ-ம். பாண்டியனே சிறியவர் சசேசம் முற்பகல் நிழ 

லைப்போற் குறையும் பெரியவர் சிரேசம் பிற்பகல் கிழலைப் 

போல்வரும் என்பதாம். சேண்மை-எழுவாய், விளியும்-பய 

னிலை சொடர்பு-எழுவாய், ஒடும்-பயனிலை. ௮சை (௬) 

மன்னர் இருவுமகளிசெழினலமுச் 
துன்னியார்துய்ப்பர்தகல்வேண்டா--.தின்னிக் 

ரகுழைகொண்தொழ்ச்,குளிர்மாபெல்லா 

முழைதங்கட்சென்ருர்க்கொருல்கு, 

(இ-௭.) தன்னி-கெருக்க, குழைகொண்டு-தளிர்கொ 

ன்) தாழ்ச்த-சாழ்ச்த, குளிர்-குனிர்ச் த, மாமெல்லாம்-மச



மூலமும்-உரையும், ௧௧௩ 

ங்களெல்லாம், தங்சண்-தம்மிடத்து, சென்றார்க்கு-வர்.தவர் 

க்கு, ஒருங்கு-ஒருமிக்ச, உழை-புகலிடமாவதுபோல, மன் 
னர்- அசர், இருவும்-செல்வமும், மகளிர்-பெண்களுடைய, 
எழில்-௮ழூன், ஈலமும்-சன்மையும், துன்னியார-சேர்க்த 

வர், தகல்வேண்டா-தடையில்லாமல், ஐய்ப்பர் - ௮.றுபவி 
ப்பர், T=), 

இ-ம். ௮ரசர் செல்வத்தையும் பெண்கள் ஈலத்தையும் 

அருகிருந்தோ ரறுபவிப்பார் என்பதாம், துன்னியார்-௪ழு 
வாய், துய்ப்டா்-பயனிலை, (௪) 

தெரியத்தெரியுக்தெரிவிலார்சண்ணும் 
பிரியப்பெரும்படர்கோய்செய்யும்--பெரிய 
வுலவாவிருக்சழிச்சேர்ப்பயார்மாட்டுங் 

கலவாமைகோடியுறும் 

(இ-ள்.) பெரிய-பெரிதாயெ, உலவா-வற்ரத, இரும்- 
மிக்க, கழி-கழியையும், சேர்ப்பபகரையையு முடைய பாண் 
டியனே, தெரிகிலார்கண்ணும்-தெரிவில்லா ரிடத்தும், செ 

ரிய-சிசஞ்செய்தறிய, தெரியும்-௮வர் குணாகுணர்தெரி 
யும், பிரிய-௮வர் சிேகம்பிரிய, பெரும்-பெரிய, படர்சே 
ய்-துன்பசோய், செய்யும்-செய்யும், ஆதலால் யார்மாட்டும்- 

யாவரிடத்தும், கலவாமை-சிரேோயொமையே, சோடியுறும்- 

கோடிபக்கதிசம். எ-று. 

இ-ம், பாண்டியனே தெளிகிலார் நட்புச் சசேசஞ்செ 
ய்தறியத் தெரியும் யாவரிடத். துஷ் சே.சஞ் செய்யாதிருச் 

கை சல்லது என்பதாம். கல்ல மை-௪ முவாய்,சோடியுறும்- 

பயனிலை. (௮) 

கல்லா துபோதியசாளும்பெரியவர்கட் 

செல்லாதுவையெவைகலு- -மொல்வ 
கொடாஅசொழிர்தபச அமுரைப்பிற் 
படாஅவாம்பண்புடையார்சண். 
(இ-ள்.) பண்புளடயார்சண் - கற்குணமுடையாரிடத் 

அ, சல்லா.து-அமைச்சற்கா.து, போயெ-கழிர்த, சாளும்-சா



௧௧௪ கால்டியார் 

ளகளும், பெரியவர்கண்-பெரியோரிடத்து, செல்லாது-போ 

கா, வையெ-இருர்த, வைகலும்-நாள்களும், ஒல்வ-பொ 

ருந்தியவற்றை, கொடா௮து-கொடுக்காது, ஒழிர்த-கழிர் 
*; பகலும்-நாள்களும், உரைப்பில்-சொல்லில், படா௮வா 
4ம்-இவை பொருந்தாவாம் 

இ-ம் பெரியோர்களிடத்தில் கற்காத காலமும் தம்மி 

தபெரியோரிடத்திற் செல்லாத காலமும் கொடாத காலமு 
ம் உண்டாகாவாம் என்பதாம். நாள் வைகல் பகல் மூன்று 

ம்- எழுவாய், படா௮வாம்-பயனிலை (௯) 

பெரியார்பெருமைசிறுதகைமையொன் நிற் 

குரியாருரிமையடக்கர்--தெரியுங்காற் 
செல்வமுடையாருஞ்செல்வ?ைதற்2சர்க்தா 

ரல்லல்களைபவெனின். 

(இ-ள.) பெரியார்-பெரியோர்க்கு, பெருமை-பெருமை 

யாவது, சிறுதகைமை-பணிந்து ஈடக்குதல், ஒன்றிற்கு-ஓ 

ருகல்விக்கு, உரியார்-உரியவர்களுக்கு, உரிமை - தகுதியா 
வத, ௮டக்சம்-அடங்கியிருக்கை, தெரியுங்கால் - தராய்க் 
தால், தற்சேர்ந்தார்- தன்னைச் 2சர்ர் தவர்கள், ௮ல்லல்-துன் 
பவங்களை, களைப-டூக்குவர், எனின்-என்றால், செல்வமுடை 
யாரும்-செல்வமுள்ளவரும், செல்வரே-செல்வமுள்ளவர்க 

(ளே. எ.து, 

இ.ம். பெரியோர்க்குப் பணிவும் கற்றோர்க்கடக்கமும் 
செல்வர்க்கேையும் வேண்டும் என்பதாம் செல்வமுடையா 
ச்.எமுவாய், செல்வர் -பயனிலை ௨-௮ சை, (௧௦) 

பெரியாரைப் பிழையாமை - முற்றிற்று, 

 



மூலமும்-உரையும்; ௧௧( 

௧, -அம் அதிகாரம். தல்லினஞ்சேர்தல். 

——* a7-—— 

௮%தால.து - ஈன்மையாகய இனத்தைச் சேர்தல். 

௮றியாப்பருவத்தடங்காரோடொன்றி 
கெறியல்லசெய்தொழுகியவ்வு--நெறியறிரஈ்த 

நற்சார்வுசாரக்கெடுமேவெயின்றுமுறுகப் 

புற்பனிப்பற்றுவிட்டாங்கு. 

(இ-ள்.) வெயில் - வெயிலானது,; முறுக - அதிகரிக்க, 

புல்-புல்லை, பனிப்பற்.று-பனியின்பற்று, விட்டாங்கு - விட் 

டாற்போல, அறியாப்பருவத்து-சிறுவயதில், ௮டங்காரோ 
டு-அடக்கமில்லாருடன், ஒன்றி-பொருச்தி, நெறியல்ல-2 
மைகளை, செய்தொழுகியவவும்-செயது ஈடக்தவையும், நெ 
நியறிக்த-ஈன்மார்க்கமறிர்த, ஈற்சார்வு-ஈல்லினங்களை,சா.ர- 

சே, கெடும் - கெட்டுகிடும். 

இ-ம், வெயிலைக்கண்டு பனிநீங்கனொற்போல துனமார் 

க்கரைச்சேர்ந்த துர்ஈடக்கை ஈன்மார்க்கரைச் சேரக்கெடும் 

என்பதாம். ஒழுயெவ்வும்-எழுவாய், கெடும்-பயனிலை, ஏ) 
அசை, (a) 

அறமினறநெறியஞ்சுமின் கூற்றம் 

பொறுமிச பிறர்கடுஞ்சொற்போற்று.-மின்வஞ்சம் 

வெறுமின வினை யோர்கேண்மையெஞ்ஞான்ழும் 

பெறுமின்பெரியார்வாய்ச்சொல். 

(இ-ள்.) அறம்-தருமத்தின், கெறி-வழியை, ௮.றிமின்- 
அறியுங்கள், கூற்றம்-இயமனுக்கு, அஞ்சுமின் - பயப்படுங் 

கள், பிறர்- அயலாருடைய, கடுஞ்சொல்-கொடுஞ்சொல்லை, 

பொறுமின்-பொறுத் தக்சொளளுங்கள, வஞ்சம்-வஞ்சசகத் 
தை, போற்றுமின்-வாராது ே ரற்றுவ்கள், வினை-தீவினையு 
ள்ள, இியார்-கொடியவர், கேண்மை-சி3சகத்தை, Ga pill 

ன்-வெறுத்து வீடுங்கள், எஞ்ஞான்றும்-எச்சாளும், பெரி 

யார்-பெரியோர்கள், வாய்ச்சொல்-வாயிற்பிறச்குஞ் சொல் 
௯, பெறுமின்-பெறுக்கள். ௭-௮.



௧௧௬ நாலடியார் 

இ-ம். தருமத்தை! யறியுங்கள் இயமனுக் கஞ்சுங்கள 

சொடுஞ்சொல்லைப் பொறுக்கள் வஞ்சனைவாசாது காத்து 
க்கொள்ளுங்கள் தீயவர் ஈநட்பைவிடும்கள் பெரியோர்சொல் 
லைப் பொறுங்கள் என்பதாம். நீங்கள்-தோன்றராஎழுவாய், 

பெழறுமின்- பயனிலை, (௨) 

௮டைர்தார்பிரிவுமரும்பிணியுக்கேடு 
முடங்குடம்புகொண்டார்க்குறலாற்-ரொடங்கிப் 
பிறப்பினனாுதென்றுணரும்பே திவினரை 

யுறப்புணர்கவம்மாவென்னெஞ்சு, 

(இ-ள்.) ௮ுடைக்தார்-௮அடைந்தவரை, பிரிவும் - பிரித 

அம், ௮ரும்-அ௮ரிய, பிணியும்-சோய்களும், கேடும்-மரணமு 
ம், உடம்பு-உடம்பை, கொண்டார்க்கு கொண்டவர்க்கு,௨ 
டங்கு-உடனே, உறலால்-வரலால், தொடங்கி-வினைதொட 
வ்), பிறப்பு-வரும்பிறப்பு, இன்னாதென்று-துன்பமென்று, 

உணரும்-௮றியும், பேரறிவினாரை-பெரியோரை, என்னெ 
ஞ்சு-என்மனம், உற-சிக்கென, புணர்க-பிணிப்பதாக,௪-.று. 

இ-ம். பெரியோசை என்மனம் பிணிக்கக்கடவது என் 

பதாம். நெஞ்சு-எழுவாய், புணர்க-பயனிலை, பேர றிவின 
ரசை-செயப்படுபொருள், இலச்சணத்திரட்டு அம்மவுரை 

யசைகே ளென்முகும். (௩) 

இறப்பகினையுங்காலின்னாதெனிலும் 
பிறப்பினை யாருமுளியார்--பிறப்பிலுட் 
பண்பாற்றுசெஞ்சத்தவர்களோடெஞ்ஞான்று 
ஈண்பாற்றிஈட்கப்பெறின். 

(இ-ள் ) பிறப்பினுள்-பிறப்புள். பண்பு-ஈறத்குணகங்களை 
ஆற்றம-சுமர்திருச்கும், கெஞ்சத்தவர்களோடு-மனமுள்ள 

சல்லோருடன், எஞ்ஞான்றும்-என்னாளும், கண்பாற் றி-சரே 
கஞ்செய்௮, ஈட்கப்பெறின்-ரகேச்சப்பெற்றால், இறப்ப- 
மிகவும், நினையுக்கால்-நிளைந்தால், இன்ஞதெனிலுப்-அன் 
பமானா ௮ம், பிறப்பினை-பிறவியை, யாரும் - 'வரவரும், முனி 
யார்-வெறுக்கார் எ.து.



மூலமும்-உரையும். SSS 

இ-ம். பிறப்புத் அன்பமாயினும் Quilurearé G5 
இத்தால் ௮ப்பிறப்பை வெறுக்கார் என்பதாம்.யாரும்-எழு 
வாய், முனியார்-பயனிலை, பிறப்பினை-செயப்படுபொருள். 

ஊரங்கணறீருசவுரீர்ச்சேர்ர்தக்காற் 
பேரும்பிறிதஃகத்தீர்த்தமா-மோருங் 
குலமாட்சியில்லாருங்குன்.றுபோனிற்பர் 
சலமாட்செல்லாரைச்சார்ற் து. 

(இ-ள் ) ஊர்-ஊரில், ௮ல்கணகீர்-சலதாசைகீர், உரவு 
நீர்-மிகுக்தநீரை, சேர்ர்தக்கால்-சேர்ர்தால், பேரும்-பெய 
௫ம், பிறிகாச-வேறாக, இர்த்தமாம் - இர்த்தமாகும், (௮.து 
போல) குலமாட்சி-குலப்பெருமை, இல்லாரும்-இல்லாதவ 
ரும், ஈலமாட்டு - ஈற்பெருமையுள்ள, ஈல்லாரை - ஈல்லோ 
ரை, சார்ர்து-சேர்ர்.து, குன்றுபோல் - மலைபோல், நிற்பச்- 
உயர்ந்து நிற்பர். எ-று. 

இ-ம். சலதாரையீர் பெருவெள்ளத்தைச் சேர்ர்து தர் 
தீதமாகும் அதுபோல உயர்க்தோசைச் சேர்ர்ததாழ்ந்தோ 
ரும் உயர்ந்தோராவர் என்பதாம். குலமாட்சியில்லார்-எழு 
வாய், கிற்பர்-பயனிலை, ஒரும்-௮சை. (இ) 

ஓண்கதிர்வாண்மதியஞ்சேர் தலாலோகங்கெய 
வல்கண்விசும்பின் முயலுர்--தொழப்பேேங் 

குன் நியசர்மையசாயிலுஞ்சீர்பெறுவர் 
குன்றன்னாகேண்டமைகொளின்: 

(இ-ள்.) ஓண்-ஒள்ளிய, கதிர் - இரணங்களையுடைய, 

வாள்-பிரகாசிக்கும், பதியம்-சந் தானை, சேர் தலால்-௮டை 

தலால், ஒங்பெ-உயர்ச் ச, ௮ம்-௮ழ௫ூய, கண்-இடமுடைய, 

விசும்பின்..ஐசாயத்துள்ள, முயலம்-முயதம், தொழப் பட 

உம்-வணக்சப்படும், (௮.துபோல) குன்திய-குறைக்த, சர் 
அய ராயினும்-சிறப்புடையரானாம், குன்றன்னார் - மலைகி 
கர் பெருசமயோர், கேண்மை-சிசேகத்சை, சொளின்-கொ 
ஸ்டால், சீஃபெறுவர்-சறப்படைவர், எ-று.



S52 சாலடியார் 

இ-ம், சந்தினைச்சேர்ர்த களங்கமுர் தொழப்படும் 

அதுபோல பெரியோரைச் சேர்ந்த சிறியோருஞ் சிறப்ப 

டைவர் என்பதாம். கேன்மை கொள்பவர் - தோன்றாஎழு 

வாய், பெறுவா-பயனிலை, 2ரை-செயப்படுபொருள் (௬) 

பாலோடளாயரீர்பாலாகுமல்லது 

நீராப்நிறக்தெரிர்துதோன்றாதாற்--றேரிற் 
சிறியார்சிறுமையுந்தோன்றாதாஈல்ல 

பெரியார்பெருமையைச்சார்ச்ு. 

(இ-ள்.) பாலோடு-பாலுடன், ௮ளாய-கலந்த, நீர்-றீ 
ரான, பாலாகும்-பால்போலாம், ௮ல்ல.து-௮ல்லாமல், நீ 
சாய்-ரீர்போலாய், நிறம்-நிறம், தெரிர்து-விளங்க, தோன் 
௫த-தெரியாது, (அதுபோல) தேரில்-ஆராயில், ஈல்ல-ஈல் 
ல, பெரியார்.பெரியோர், பெருமையை-பெருச் தன்மையை, 

சார்ர்.து-சேர்ர்து, சிறியார்-சிறியோருடைய, சிறுமையும்- 
இழிதன்மையும், தோன்றா௮-தெரியாது. எ-று. 

இ-ம். பாலைச்?சர்ந்த நீரும்பால்போலாம் ௮து3பால் 

பெரியோசைச்சேர்ந்த சிறியோரிழிவுக்தோன்றா.து என்ப 
தாம். சறுமை-எழுவாய், தோன்றாது-பயனிலை,௮ம்-இரண் 
டும்-௮சைகள். (௪) 

சொல்லையிரும்புன த துக்குத்நியடைக்தபு 
லொல்சாவேயாகுமுழவருமு--படைக்கு 
மெல்லியசேயாயினுஈற்சார்வுசார்ந்தார்?மற் 
செல்லாவாஞ்செற்றார் சன ம். 

(இ-ள்.) கொல்லை-சொல்லை பில், இரும்-பெரிப, புன 
த்து புனத்திலே, குற்றி-மரக்கட்டையபை, அடைர் த-சேர்ந் 
த புல்-புல்லான த,உழவர்-பயிர்செய்வோர்,உமு-உழுறெ, 

படைக்கு - கலப்பைக்கு, ஒல்காவாம் - ௮சையாவாகும், 
(அதுபோல) 'மெல்லியராயிலும்.மெல்லியரனாலும், $ற்சா 
ர்வு-ஈல்ல சார்வை, சார்ச்தார்மேல்-2சர்ச்தவரிடத்௮, செத் 

ரர்-பசைவருடைய,சினம்-2ே [பங்சள், செல்லா-செல்லமா 
ட்டாவாம், Tog.
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இ.ம். மாக்கட்டையைச்சார்ர்த புல் கலப்பைக் கசை 
யாது ௮துபோல வலியாரைச்சேர்ச்த மெலியாரிடத்துப் 

பகைவர் கோபஞ்செல்லாது என்பதாம். சினம்-எழுவாய், 
செல்லா-பயனிலை, ஏ-இரண்டும் ஐம்-ஒன்றும் அசை ( இல 
க்கணச் இரட்டு) ஆவென்விகுதி பன்மைமுற் நெதிர்மறை, 

நிலசலத்தானர்தியகெல்லேபோற்றத்தக் 
குலஈலத்தாலாகுவர்சான்றோர்--சலகலத்தைச் 

தஇவளிசென்றுசிதைத்தாங்குசான்றுண்மை 

தியினஞ்சேக்கெடும். 

(இ-ள்) கிலம்-ரிலத்தில், ஈலத்,சால்-சஈன்மையால், ஈதி 
ய-வளர்ந்த, நெல்2ல2பால்-கெல்லைப்போல, தத்.தம்-௮வர 

வருடைய, குலம்-குலத்தின், ஈலத். தால் ஈன்மையால்,சான் 
ஜோர்-பெரி3யோர், ஆகுவர்-அவர்) கலம்-கப்பலின், ஈலத் 
தை-௩ன்மையை, தஇவளி-தீக்காற்று, சென்று-போய், சிதை 
த்தாங்கு-கெடுத்தாற்போல, சான்றுண்மை-பெரியோர்தன் 
மை, தீயினம்-தியவின த்தை, சேர-௮டைய, கெடும்-கெட்டு 
விடும், எ-று, 

இ-ம். கடுக்காற்றுக் சப்பலைக் கெடுத்தாற்போல கல் 
லின் தியினத்தைச் சோக்கெடும் என்பதாம், (௯) 

மனத்தான்மறுவிலரேனுக்தாஞ்ேசர்ந் த 

வினத்தாலிகழப்படுவா--புன த்து 
வெறிகமழ்சக் தனமும்? வேங்கையும்வே?மே 

யெறிபுனரதீப்பட்டக்கால். 

(இ-ள்.) எறிபுனம்-வெட்டப்பட்டவனம், திப்பட்டக் 

கால்-இப்பட்டால், புனத்.து-வன த்தில், வெறி-வாசனை, சம 

ழ்-விசும், சச்தனமும்-சந்தனமாமும், வேக்கையும்-2வங் 

கைமரமும், வேம்-வேகும், (அதுபோல) மனத்தால்-மன 
தால்) மறுவில?னும் - குற்றமிலரானா௮ம், சர்ஞ்சோச்- 
தாங்கள்சேப்பட்ட, இனத்தால்-தீயவினத்தால், இகழப் 
படுவா்-இகழப்பவொர்கள், எ-று,
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இ-ம். காடுப்பட்டால் அதைச்சார்ர் ச மரங்கள் வே 
கும், அதுபோலக் குற்றமற்றவரானாலும் தீயவினத்தைச் 
சேர்ர்தால் இசழப்படுவார்கள் என்பதாம் ப.றுவிலர்-எழு 
வாய், இக ழப்படுவர்-பயனிலை, எ-௮௪௪. (#0) 

சல்லினஞ்சேர்தல் - முற்றிற்று. 

  

௧௬-ம் அதிகாரம், பெருமை. 

oer இவிடு 0-௮ 

அஃதாவது பெருர்தன்மையைச் சொல்லுதலாம். 

ஈதலிசையாதிளமை?ேணீங்குதலாற் 

காதலவருங்கருத்தல்லா்--காதலித் 
தாதுசாமென்லுமவாவினைக்சைகிட்டுப் 
போவதேபோலும்பொருள். 

(இ-ள்.) ஈதல்-கொடுத்தல்,இசையா.த-பொருர்தா.௫, 
இளமை-இளமைப்பருவம், சேண்-தூ£த்தில், நீக்கு த.லால்- 
நீங்கலால்) சரதலவரும்-இச்சையுள்ளபெண்களும், கருத்த 
ல்லர்-சருத்துள்ளவரல்லர், காதலித்து-இச்சித்து, ஆதுகா 
மென்லும்-சாம்வாழக்கடவோமென்லும், அவாவினை- ஆசை 
யை, கைவிட்டு-கைகிட்டு, போவ.து-துறர்துபோவது,பொ 
ருள்-பொருளாம். 

இ-ம் ஆசையை விட்டுத் துறப்பதே பொருளாகும், 
என்பதாம், பொருள்-எழுவாய், போவது-பயனிலை, போ 
௮ம்-ஏ-அ௮சைகள். (௪) 

இற்சார்வினேமார்தேமீக்கமைந்தேமென்றெண்ணிப் 
பொச்சாக்தொழுகுவர்பேதையா---ரச்சார்வ 
நின்றனபோன்றுகிலையாவெளவுணர்ந்தா 
சென்றும்பரிவதிலர். 

(இ-௪.) இற்சார்வின்-இல்வா ழ்ச்கையல, எமாச்தோ 
ம்-மடழ்ச்சியடைந்தோம், சக்கு-இவ்விடத். ௪, அமைச்தே 
மென்ற-யாவும் சிறைவுத்றோமென்௮, எண்சி-கிளை த்து,



மூல்மும்-உரையும்: 2.6 

பொச்சாச். த-மதந் த, தழுகுவர்-ஈடப்பர், பேதையார்- 
அநிவில்லார், அச்சார்வு-௮வ்வில்வாழ்க்கை, நின்றனபோ 

ன்று-நின்றனபோலானவை, நிலையாவென - நில்லாவெண, 
உணர்ச்தார்-அதிச்தார், என்றும்-எக்சாளும், பரிவதிலர் - 

விசனப்படார். எ-று, 

இ-ம். அறிவினர் இல்வாழ்க்கையையிச்சித் துகடப்பார் 
அறிவுளோர் ௮வ்வாழ்க்கையைச் சிர்தித் துத்துன்ப மடை 
யார் என்பதாம், பேதையார் - எழுவாய், ஓழுகுவர் - பய 
னிலை, உணர்ந்தார்-எழுவாய், பரிவதிலர்-பயனிலை. (2) 

மறுமைக்குவித்துமயலின் றிச்செய்து 

சிறுமைப்படாதேநீர்வாழ்மி--னறிஞராய் 
கின்றுழிநின்றேகிறம்வேரறுக்காரண 

மின்றிப்பலவுமுள. 

(இ-ள்.) மறுமைக்கு-மறுபிறப்பிற்கு, வித் து-வித்தான 
தருமங்களை, மயலின் றி-மயக்கமில்லா மல், செய்து செய்து, 
சிறுமை - துன்பம், படாது - உண்டாகாமல், நீர் - நீங்கள், 
வாழ்மின்-வாழுக்கள், ௮றிஞசாய்-வி2வ௫ெளாய், நின்றுழி 

நின்று - நின்றகிலையிலேகின்று, நிறம்-குணம், வேருங்கார 
ணம்-வேறுபடுமுகாந்திரம், இன்றி-இல்லாமல், பலவுமுளஃ 
பலவுமுள்ளன. எ-று, 

இ-ம். நீங்கள் தருமத்தைச் செய்து வாழுங்கள் ௮றி 
வாள்களாயிருச்து தருமஞ்செய்யாது குணம்வேறுபடுதல் 
பலவிருக்வெறன என்பதாம். மர்-எழுவாய், வாழ்மின்-பய 

னிலை, பலவும்-எழுவாய், உள-பயனிலை, ஏ-௨ம்-௮சை 
கள், (௯) 

உறைப்பருங்காலத்திமுதிதுரீர்க?கணி 
யிறை த்துணிலுமூராந்துஜு மன்பர்-கொடைக்கடலுஞ் 
சா௮அயக்கண்ணும்பெரியேரீர்போன்மற்தைய 
சா௮அயச்கண்ணூமரி௫. 

(இ-ள.) உழைப்பு- மழை, அருங்காலத்து - இல்லாக் 
காலத்து, ஊழிறுரீர்-ஊற்றுரீருள்ள, கேணி-குளமான2) 

11. 

  

  



௧௨௨ சாலடியார் 

இரைத்து-நீரைஇனைத்த, உணிலும்-உண்டாதும், ஊராற் 
லும்-ஊரைக்சாப்பாற்றும், என்பர-என்றுசொல்வர், ௮2 

போல் கொடை-தியாகத்தின், சடலும்-முறைமையும்,சா 
௮அ௮யக்கண்ணும்-தளர்ந்தவிடத். தும், பெரியார்போல்-பெ 

ரியோர்களைப்போல், மற்றையார்.சிறியோர்கள், ஆ௮௮பக் 
சண்ணும்-செல்வமுண்டாயிலும், அரிது-செய்தல் அரிது: 
கர ஃ-, 

இ-ம். பெரியோர் செய்தல்போல சிறியோர்செய் தலரி 

து என்பதாம். செய்தல்-தோன்ராஎழுவாய், அ௮ரிது-பய 

னிலை. (௪) 
உறுபுனறந்துலகூட்டியறுமிடத்துங் 

சல்லூற்றுழியூறமாறேபோற்--செல்வம் 
பலர்க்காற்றிக்கெட்டுலர்தக்கண்ணுஞ்சிலர்க் காற்றிச் 
செய்வர்செயற்பாலவை. 

(இ-ள்.) உறு-மிக்க, புனல்-டீரை, தந்து - கொடுத்து, 
உலகு-உலகத்தை) ஊட்டி-உண்பித்து, அ௮ழுமிடத்தும் - 

நீரற்றசாலத்தும், கல-தோண்டின, ஊற்றுழி-ஊற்றுக்குழி 

யிடத்.து, ஊறும்-ஊறுகன்ற, ஆ?றபோல்- தறுபோல, செ 

ல்வம்-பாக்யெத்தை, பலர்க்கு-பலருக்கும், ஆற்றி - கொடு 
த்௮, கெட்டு - கெட்டு, உலர்தக்கண்ணும் - அழிந்தாலும், 
சிலர்க்கு - சிலருக்கு, ஆற்றி - கொடுத்து, செயற்பாலவை - 
செய்யத்தக்க தருமங்களை, செய்வர்-பெயோர் செய்வார். 
எ-று. , 

இ-ம். மழையில்லாத நாளிலும் ஆறு ஊற்று £ீர்கொடு 

க்கும் ௮ துபோல செல்வமழிந்தாலும் பெரியோர் செய்யுந் 
தருமங்களைச்செய்வார் என்பதாம், பெரியோர் - தோன்றா 
எழுவாய், செய்வா-பயனிலை, செயற்பாலவை - செயப்படு 

பொருள், ஏகாசம்-௮சை. (இ) 

பெருவரைசாடபெரியோர்கட்டீமை 

கருஈரைமேற்சூடேபோற்றோன் றுக் -கருகரையைக் 
கொள்றன்னவின்னாசெயிலுஞ்சிறியார்மே 

லொன்ருலுச்தோன்முச்செடும்,



மூலமும்-உரையும். 

(இ-ள்.) பெரு-பெரிய, . வரை-மலையையும், சாட - 

நாட்டையுமுடைய பாண்டியனே, பெரியோர்கண் - பெரி 
யோரிடத்துண்டாம், தீமை-குற்றம், கரும்-பெரிய, நரை - 
இடபத்தின், மேல்-மீதுனெமேலிருக்கும், சூடேபோல் - 
திமிலைப்போல, தோன்றும் - காணப்படும், கரும் - பெரிய, 
ஈரையை-இடபத்தை, கொன்றன்ன - கொன்றுற்போும், 
இன்னா-குற்றங்களை, செயிலும்-செய்தாலும், சிறியார்மே 

ல்-சிநியவரிடத்து, ஒன்றாலும்-ஒருகுற்றமும், தோன்றா - 
தோன்ருமல், கெடும்-கெட்டுவிடும் எ-று. 

இ-ம். பாண்டியனே பெரியார்கள் செய்தகுற்றம் பி 
ரகாசமாய்க்காணப்படும் சிறியோர்கள் செய்தகுற்றம் கா 
ணப்படாது என்பதாம். இமை-எழுவாய், தோன்றும் - பய 
னிலை, குற்றம்-தோன்றா எழுவாய், கெடும்-பயனிலை, (௬) 

இசைந்தசிறுமையியல்பிலாதார்கட் 
பசைச்ததுணையும்பரிவா--மசைக்த 

ககையேயுட்வேண்டாதால்லறிவினார்கட் 

பகையேயும்பாடுபெறும் 

(இ-ள்) சிறுமை-௮ற்பமும், இசைந்த - பொருந்திய, 
இயல்பு-ஈற்குணம், இலாதார்கண்-இல்லாதாரிடத். த,பசை 
த் த-ஈட்புக்கொண்ட, அுணையும்-அளவும், பரிவாம்-துன் 

பமாரும், ௮சைந்த-தளார்த, நகையேயும்-மூழ்ச்சியிலும், 
வேண்டாத-தஇமையை விரும்பாத, பாடுபெறும்-பெருமை 
யடையும். எ-று, 

இ-ம். சிறியவர்க ளிடத்திற்கொண்ட சினேசம் துன்ப 
ந்தரும் பெரியவர்களிடத்திற் சொண்டபசையும் பெருமை 

தீரும் என்பதாம் பசைக்ததுணை-எழுவாய், பரிவாம்-பய 
னிலை, பகை-எழுவாய், பெறும்-பயனிலை, (௪), 

மெல்லியகல்லாரு ண்மேன்மைய அவிறச் 
தொன்னாருட்கூற்றுட்குமுட்குடைமை-யெல்லாஞ் 

சலவருட்சாலச்சலமேோலவரு 

ணன்மைவரம்பாய்விடல்,



௪௨௯ சாலடியார் 

(இ-ள்.) மெல்-மெல்லிய, இயல்-ஈற்குணமுடைய, கல் 
ஸலாருள்-பெண்சளிடச்து, மேன்மை-மேன்மை செலுத௮௪, 
அ அவிறர்.த-அஃதொழிர்து, ஒன்னாருள்-பசைவரிடத்து, 
கூற்.௮-இயமன், உட்ரும் - ௮ச்சர்தரும், உட்குடைமை - 

அச்சத்தைச்செலுத்துக, எல்லாம் - முற்றும், சலவருள்- 
பொய்யரிடத்து, சால-மிகவும், ௪உல3ம - பொய்யேசெதத் 
௮௪, ஈலவருள்-ஈல்லவரிடச்.து, ஈன்மை-ஈன்மையை, வசம் 
பாய்-௮ளவாய், விடல்-செலுத்துக, எ-ற. 

இ-ம். பெண்களிடத்.து மேன்மையையும், பகைவரி 
ட்த்து அச்சத்தையும், பொய்யரிடத்துப் பொய்யையும்) 
சல்லவர்களிடத்து ஈன்மையையும் செலுத்தச்கடவாய் என் 

பதாம். நீவிர்-தோன்றா எழுவாய்; செலுத்.துக-பயனிலை, () 

கடுக்கியொருவன் கடுக்குதளை பேசி 
மயக்கவிடி லுமனப்பிரிப்பொன்--றின் நித 

அளக்கமிலாதவர் தூயமன த்தார் 
விளக்லுளொண்சடரேபோன்று, 

(இ-ள்.) கடுக்க-கடிமையாக), ஒருவன்- ஒருவன், கடுங் 
ருறளை-பொல்லா ௪ சொற்களை, பே?ி-சொல்லி, மயக்வெடி. 

லும்-மயக்கினாலும், மனம்-தம்மனத்து, பிரிப்பு-வேறுபாடு) 

ஒன்றின் நி-ஓன் நில்லாமல், விளக்கனுள் - Sug ger, ger- 
தள்ளிய, சுடரேபோன்று-தீபம்போலாகி, துளச்கமிலாத 

வர்-அசைவில்லாதுவர், தூயமன த்தார்-பரிசுத்தமனமுடை 
யார். எ.று, 

இ-ம். ஒருவன் கொடுஞ்சொற்களைச் சொல்லி மயக் 
இனா௮ம் வேறுபடாமல் நிற்பவரே பரிசுத்த மனமுடைய 
வர் என்பதாம். துளக்கமிலாதவர்- எழுவாய், தூயமனத்த 
வாப்யனிலை, (௯) 

முற்றுச் தர் அ. ச்தினைசாளுமறஞ்செய்து 
பித்றுத்துச்.து.த்துவர்சான் தவ-ர.த்.௫.த்.து 
முக்குற்தரீக்கமுடியுமளவெல்லார் 
அக்சத்.துணிக்கெடும்.



மூலமுூம்-உரையும். ௧௨௫ 

(இ-ள்.) முற்றுத்தும்-முன்புண்ணும், து.த்தினை-உண 
வை, நாளும்-எர்காளும், ௮றம்-தருமம், செய்து-செய்௮, 
பிற்றுத்து - பின்புண்ணுமுணவை, துத்துவர் - உண்ணு 

வர், ௪சான்றவர்-பெரியோர், அத்துத்து - ௮வ்வுணவு, முக் 

குற்றம்.மூன்று குற்றங்களும், நீக்கி - தள்ளி, முடியுமள 
வெல்லாம்-சடைக்குமளகெல்லாம், அக்கத்துள்-அன்பத்தி 
ATs gi, நீக்கிவிடும் - நீக்கும். எ-று, 

இ-ம் முக்குற்ற மற்றுவர்த உணவு துக்கத்தைவிட்டு 
நீங்கும் என்பதாம், குற்றம் மூன்று--களவுசெய்தல் வஞ்சி 

தீதல் ures se, அத்துத்து-எமுவாய்,நிக்வெடும்-பயனிலை. 

பெருமை - முற்றிற்று, 

௨௰-ம் அதிகாரம். தாளாண்மை. 
——conetor—— 

௮ஃ்தாவது முயற்சி செய்தலாம். 

கோளாற்றக்கொள்ளாக்குளத்தின்€ழ்ப்பைங்கூழ்போற் 

சகேளீவதுண்டுகளேகளோ--துஞ்சுக 

வாளாடுகூ த தியர்கண்போற்றடுமாறுச் 
தாளாளர்க்குண்டோ தவறு. 

(இ-ள்.) கோள் - நீர்கொள்ளுதல், ஆற்ற - மிகவும், 
கொள்ளா-கொள்ளாத, குளத்தின்£ழ் - குளத்தின்$ழே, 
பைங்கூழ்போல் - பசியபயிர்போலு கேள் - இனத்தார், 
சவது-கொடுப்பதை, உண்டு-புசத்து, களைகள்-இனத்தார், 
அஞ்சுக-இறக்கக்கவர்கள், வரளாடு - வாள்கொண்டுசழற் 
gb, கூத்தியர் - கூ.த்தாடுவோர், கண்போல் - கண்ணைப் 
போல, தமோறும்-புடைபெயர்ச்துறிற்கும், தாளாளர்ச்கு - 
முயற்சிசெய்வார்க்கு, தவறு-பொருண்முட்டுப்பாடு, உண் 
டேோ-இல்லை எ.து, 

இம் .முயற்சிசெய்வார்ச்கு யாதொருருறையுமில்லை 
என்பதாம். சைகள்-எழுவாய், தஞ்சக-பயனிலை, தவறு - 
எழுவாய், உண்டோ-பயனிலை, ஐ. ௮ (௪)



Pa தாலடியார் 

தஆககோடாயெதரிடைநின் றதூஉ௰் 
சாழ்கொண்டகண்ணேகளிறணைக்கு--கந்தாம் 

வாழ்தலுமன்னதகைத்தேயொருவனருன் 

ருழ்வின்றித் தன்னை ச்செயின், 

(இள்) .தட-௮சைகன் ற, கோடாக-கொம்பாக, அத 
ரிடை-வழியிடத்த, நின்றதூஉம்-நின்றதுவும், காழ்-வை 
சம், கொண்ட-கொண்ட, கண்ணே-இடத்தே, களிறு-யா 
னையை, ௮ணைக்கும்-சேர்த்துக்கட்டும், கந்தாகும் - தறியா 

கும், ஒருவன்-ஒருவன், தாழ்வு-தாழ்ச்சி, இன்றி - இல்லா 
மல், தன்னைச்செயின்-முயற்சியில் தன்னையாக்கக் கொண் 
டால், வாழ்தலும்-செல்வமுடையனா சலும், ௮ன்னதகைத் 
தே-௮,சத்தன்மையாம் எ-று, 

இ-ம். இளையமாமுற்றினால் யானைகட்டலாம், ஒருவன் 
முயற்சிசெய்வானானால் வாழலாம் என்பதாம். வாழ்தல் - 
எழுவாய், தசைத்து - பயனிலை, தான்-௮சை, வைரத்தின் 
பகுதி-வோம், வீரசோழியத்திற்காண்க, (௨) 

உறுபுலியூனிரையின் றியொருகாட் 

சிறுதேரைபற்றியுக் தின்னு--மறிவினாற் 

சாற்றொழிமென்றுகருதற்கையினான் 

மேற்றொழிலுமாக்கேமிகும். 

(இ-ள்.) உறு-பலமுற்ற, புலி-புலி, ஊன் - இறைச், 

இசை-உணவு, இன்றி-இல்லாமல், ஒருகாள் - ஒருதினம், 
சிறுதேரை-சிறியதவளையை, பற்றியும்-பிடித் தம், இன னும்- 
உண்ணும், (ஆதலால்) அறிவினால் - அறிவால், காற்றொழி 

லென்று - ௮ற்பத்தொழிலென்று, கருதற்க-நினையா தொ 
Ps, கையினால்-முயற்சியால், மேற்றொழிலும்-மேலானதெச 
ழிலும், மிகும்-மிகும்: எ-று, 

இ-ம். புலி இரை இல்லாவிடில், சிறுதவளையையுச் 
தின்னும் ஆகையால் ௮த்பத்தொழிலென்றெண்ணாதே௮.து 
வே பெரிய தொழிலாகும் என்பதாம். மேற்றொழில் - எழு 
வாய், மிகும்-பயனிலை, ஆங்கு-ஏ-௮சைகள். (௩)



மூலமும்-உரையும். SOG 

இசையாதெனினுமியற்நியோராற்றா 
லசையாதுறிற்பதாமாண்மை--யிசையுங்காற் 
கண்டறிரையலைக்குக்கானலந்தண்சேர்ப்ப 
பெண்டிரும்வாழாரோமற்று, 

(இ-ள்.) கண்டல்-முள்ளிச்செடியை, திசை-௮லைகள், 
அலைக்கும்- ஒதுக்கும், கானலம் - உப்பளத்தையும், சண் - 
குளிர்ர்த, சேர்ப்பகடற்கரையையுமுடைய பாண்டியனே, 
இசையாதெனினும்-முயற்சிபொருக்தா விடிலும், இயற்றி- 
முயற்சிசெய்து, ஓராற்றால் - ஒருவழியால், ௮சையாது - 
தளராமல், நிற்பதாம் - நிற்பதாகும், ஆண்மை-ஆண்மைக் 
திறம், இசையுங்கால்- மயற்சிபொருக்தும “சல், பெண்டி. 
ரும்-பெண்பிள்ளைகளும், வாழாசோ-வாழ்வார்கள். எ-று, 

இ-ம். பாண்டியனே முயற்சிபொருந்தா விடினும் 
மேன்மேது முயற்சிசெய்து வாழ்தல் ஆண்மைத்திறம் முய 
ற்சிபொருர்்துமானால் பெண் பிளளைகளும் வாழ்வார்கள் 
என்பதாம். ஆண்மை-எழுவாய், நிற்பதாம்-பயனிலை, மற்று 

அசை, (௪) 
நல்லகுலமென்றுர் தயகுலமென்றுஞ் 
சொல்லளவல்லாற்பொருளில்லை--தொல்ிறப்பி 
னெண்பொருளொன்றோதவங்கல்லியாள்விளை 
யென் நிவற்றானாகுங்குலம். 

(இ.ள்.) ஈல்லகுலமென்றும்-ஈல்லகுல மென்றும், Fu 
குல மென்றும்-கெட்டகுலமென்றும், சொல்லளவல்லால்- 
சொல்லுமளவல்லாமல், பொருளில்லை: யாதொரு பொருளு 

மில்லை, தொல்-பழைய, சிறப்பின்-சிறப்புடைய, ஒண்- ஓள் 
ளிய, பொருள்-பொருளும், தவம்-தவமும்,கல்வி-கல்வியும், 
ஆள்வினை-முயற்சியும், என்றிவற்றான் - என்று சொல்லிய 
விவைகளால், குலம்-குலம், ஆரும்-,ஆம். எ-று 

இ-ம். பொருள் தவம் கல்வி தொழில் இவற்றாற் குல 
மாகும் என்பதாம் குலம்-எழுவாய், ஆகும்-பயனிலை, ஒன் 
மோ-இடைச்சொல். (@)



2. 9] சாலடியார் 

ஆற்றுச் துனையுமறிவினையுள்ளடக் 
யூக்கமுரையாருணர்வுடையா---ரூக்க 
முறுப்பினாலாராயுமொன்மையுடையார் 
குறிப்பின் தழ்ப்பட்ட துலகு. 

(இ-ள.) ஆற்றும்-செய்யுங்காரியம், துணையும்-முடியு 
மளவும், ௮றிவினை-௮றிவை, உள்ளடக்9-தம்முள்ளடக்௪, 
ஊக்சம்-சன்வலிமையை, உணர்வுடையார்-௮றிவுடையார்., 
உரையார்-பிறரறியச்சொல்லார், ஊக்கம்-பிறர்வலிமையை, 
உறுப்பினால்-௮வயவத்தால், ஆராயும்-விசாரிக்கும், _ஓண் 
மையுடையார் - ௮.றிவையுடையவர், குறிப்பின£€ழ்-௮வர் 
குறிப்பினிடத்.த, உலகு-உலகமானது, பட்டு - தங்கி 

ய. எ-று. 

இ-ம். அறிவுடையோர் தமது காரியமுடியுமள வும் 
தமதுவலிமையைச் சொல்லார்கள், உலகு-௮ றிவுடையோர் 
குறிப்பிற்றக்யெ.து என்பதாம். உணர்வுடையார்-எழுவாய்) 
உரையார்-பயனிலை, ஊக்கம்-செயப்படுபொருள். (௬) 

சிதலைதினப்பட்டவாலமர தை 
மதலையாயமற்றதன்விழுன்றி--யாம்குக் 
குதலைமைதந்தைகட்டோன் றிற்முன்பெற்ற 
புதல்வன் மறைப்பக்கெடும். 

(இ-ள்.) 9தலைசெல், தினப்பட்ட-தின்னப்பட்ட, ஆ 
லமரத்தை-ஆலமரத்தை, அதன்-௮ம்மா த்தல், வீழ்-விழ்ச் 
தீவிம், மதலையாய்-பற்றுக்கோடாய், ஊன்றியாங்கு-தாக் 

இனாற்போல, தக தசண்-தன்பிதாவிடத்,து, கு.தலைமை- 
தளர்ச்சி, தோன்றில்-தோன் றினால்,தான்பெற்ற-சானீன் p, 
பு. சல்வன்-பிள்ளை, மறைப்புதன் முயற்சியால் மறைக்க, 
கெடும்-கெட்டுவிடும், எ-.ு. 

இ.ம். ஆலமாத்தைகீழ் தால்ஜனொற்போலப் பிசாகிட 
த்துத்தளர்ச்சி தோன்றில் பிள்ளை தாங்குவான் என்பதாம், 
ருதலைமை-எழுவாய், கெடும்-பயனிலை, மத்று-அசை, (௪)



மூலமும்-உசையும், ௧௨௯. 

சனமாயில்லிருக் இன் நிவிளியிலு 
மானச்தலைவருவசெய்பவோ--யானை 
வரிமுகம்புண்படுக்கும்வள்ளுகிர்நோன் மு 
ளரிமாமதுகையவர் 

(இ-ள்,) பயானை-யானையினஅ, வரிமுகம்-புள் ளியுடை 
யமுசத்தை, புண்படுக்கும்-புண் செய்யும், வள்-கூரிய,உ0- 
ஈகத்தையும், சோன்றாள் - வலியகாலையுமுடைய, அரிமா- 
சிங்கத்தின.து, மதுசையவர்-வலியுள்ளவர், ஈனமாய்-இழி 
வாய், இல்லிருக்து-வீட்டிலிருக்து, இன்றி-முயற்சியில்லா 

அ) விளியிலும் - இறந்தாலும், மானம்-குற்றம், தலை-தம் 
மிடத். த, வருவ- வருக்கரரியங்களை, செய்பவோ - செய் 
வாரோ. எ-று. 

இ-ம் சிங்கம்போலும் வலிமையுள்ளவர் மூயத்சியில் 
லாது விட்டிலிருக்கழியிலும் குற்றமுள்ள காரியங்களைச் 
செய்யார்கள் என்பதாம். மதுகையவர்-எழுவாய், செய் 
பவோ-பயனிலை, (௮) 

தீங்கரும்பீன்றதிரள் காலுளையலரி 
தேங்கமழ்காற்றமிழர்சா ௮--கோங்கு 
மூயர்குடியுட்பிறப்பினென்னாம்பெயர்பொறிக்கும் 

பேராண்மையில்லாச்கடை. 

(இ-ள்.) தீக்கரும்பு-மதரக்கரும்பு, ஈன் ற-த௫்.த, திரள்- 
இரண்ட, கால்- தாளினையும், உளை-மெண்மயிர்போற் சற் 
றையையுமுடைய, அலரி-பூ, தேங்கமழ்-இனியபரிமளமா 
இய, காற்றம்- வாசனையை, இழச்தா௮ல்கு-இழர்தாற்போ 
ல, பெயர்-தன்பெயரை, பொறிக்கும்-எக்கும் சாட்டும், 
பேசாண்மை-பெரியமுயற்சி, இல்லாக்கடை- இல்லாவிடில், 
ஒங்கும்-ஓக், உயர்-உயர்ச்ச, குடியுள்-ஈற்குடியில், பிறப்: 
பின்-பிறர் தால், என்-என்ன, ஆம்-பயனலுண்டாம். எ-று, 

இ-ம். முயற்சியிஸல் சன்பெயரை ெக்கும் காட்டா 
தவன் aunts குடியிற்பிறர்.து என்னபலன் என்பதாம். 
என்-எழுவாய், .தம்-பயனிலை, (௯)
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பெருமுத்தரையா0. ரிதுவர்தயுங் 
சருளைச்சோருர்வர்சயவர்--கருனையைப் 

பேருமறியார்சனிகிரும்பு சாளாண்மை 

நீருமமிழ்தாய்விடும். 

(இ-ள்) பெரும்-பெரிய, மூத்தரையா்-மும்மண்டலக் 

களில் வசிப்பவர்கள், பெரிு-மிகவும், உவந்து-மூழ்ந்து, 

சயும்-இடும், கருனை-பொறிக்கறியையும், சோறு-சோற்றை 
யும், ஆர்வர்-புசிப்பார், கயவர்-€ம்மக்கள், கருளையை-பொ 
நிக்சநியை, பேரும்-பெயரும்; ௮றியார்-௮ நியாதவர், கனி- 
மிசவும், விரும்ப-இச்சிக்கத்தக்க, தாளாண்மை - முயற்சி 
யில் வரும், நீரும்-புல்லரிசிக்கூழ்ரீரும், ௮மிழ்தாய்விடும் - 

தமக்கமிர் சமாம். எ-று. 

இ-ம். முத்தரையரென்பதற்கு முத்தரைய ரென்லும் 
பெரியஅரசனென்றாவது சோ சோழபாண்டிய inser 

ங்களில் வசிப்போரென்றாவது பொருள் கொள்ச. £ழ்மக் 
கள் பிறரிடச்துண்பர் மேன்மக்கள் முயற்சிசெய் துண்பா்- 
என்பதாம் கயவர்-எழுவாய், ஆர்வர்-பயனிலை, சோறு-செ 

யப்படுபொருள்; நீர்- எழுவாய், ௮மிழ்தாய்விடும். பயனிலை, 

தாளாண்மை - முற்றிற்று 

  

௨௧-ம் அதிகாரம். சுற்றத்தழால், 

பிது மறை 

அஃதாவது தன்னினத்தைத் தழுவிக் கொள்ளுதலாம். 

வயாவும்வருத்தமுயீன்றச்சானோவுகவ் 
கவா௮ன்மகற்கண்டுதாய்மறக்---தார்௮ங் 

சசா௮த்தானுற்றவருத்தமுசாஅத்தன் 
கேளிசைக்காணக்கெடும். 

(இ-ள்), வயாவும்-கருக்கொண்டசேோவும், வருத்தமு 
ம்-அக்கருவைச் சுமக்குகோவும், ஈன்றக்கால் - பெற்றால், 
சோவும்-சம்பவிக்கு சோவும், கவா௮ன்-தொடையில், மகற்



மூலமும்-உரையும், ௧௩௧ 

சண்டு-பிள்ளையைக்கண்டு, தாய்-தாயானவள், மறக்தா௮க் 
கு- மறக்தாற்போல, ௮சா-தளர்ச்சியால், தானுற்ற-தான் 
பெற்ற, வருத்தம்-கோவு, உசா-சூழ்ச்சியுடைய, தன்கேளி 
ரை - தன்னினத்தாரை, காண-பார்க்க, கெடும் - நீல்கும். 
எ-று, 

இ-ம். தொடைமேற் பிள்ளையைச்சண்டு தாய்வருத்த 
த்தை மறக்தாற்போல ஒருவர்சுற்றத்தாரைக்காணத் தான 
டைந்தவருத்தறீங்கும் என்பதாம் வருத்தம் - எழுவாய், 

கெடும்-பயனிலை (௧) 

௮ழன்மண்டுபோழ்தினடைச்தவர்கட்கெல்லா 
நிழன்மாம்போனேரொப்பத்தாங்கப்--பழுமாம்போற் 
பல்லார்பயன்றுய்ப்பத்தான் வருந்திவாம்வதே 

ஈல்லாண்மகற்கு£்கடன். 

(இ-ள்.) ௮ழல்- உஷ்ணம், மண்டு-நெருங்கும், போழ் 
தின்-கோடைகாலத்தில், ௮டைந்தவர்கட்செல்லாம்-தன்னை 
ச்சேர்ர்தவர்க்கெல்லாம், நிழல்-நிழலைத் தரும், மாம்போல்- 
விருட்சம்? போல, கேரொப்ப-ஒருசமமாக, தாங்-காத்து, 

பழுமரம்போல-பழுத்தமரம்2பால, பல்லார்-பலரும், பய 
ன்-பயனை, துய்ப்ப-௮ நபவிக்க, தான்வருக்தி-தான்வருச் த 
மடைக்து, வாழ்வது-வாழுவ.து, ஈல்-ஈல்ல, ஆண்மகற்கு-,த 

ண்மகளுக்கு, கடன்-கடமை எ-று, 

இ-ம். தன்னைச் சார்த்தவர்க்கு நிழலைக்கொடுக்கு மரம் 

போலப் பட.ர்க்கும் பயன்படவாழ்தல் ஆண்மகளுக்குக்சட 
மை என்பதாம். பழுமரம் அலமரமுமாம் வாழ்வ.து-௪மு 

வாய், கடன்-பயனிலை. ஏ- சை, (௨). 

அடுக்கன்மலைகாடதற்சோர் தவரை 

யெடுக்கலமென்னார்பெரியோ--ரடுத்தடுத் து 
வன்காய்பலபலகாய்ப்பிலுமில்லை?ய 
தன்சாய்பொறுக்சலாக்கொம்பு 

(இ-ள்.) அடுக்கல்-௮ணி அணியான; மலை - மலைகளை 
யும், சாட-சாடுகளையுமுடைய பாண்டியனே, பெரியோர்
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பெரியோர்கள், தற்சேர்ர்தவரை-தம்மைச்சேர்ச்சாரை, ௪ 
'டுக்கலமென்னார்-சாங்சோமென்றுசொல்லார், எ.துபோலெ 
afte அடுத்த0த்து - - மேன்மேலும், வன்காய்-வலியகாய் 
சள், பலபல-பற்பலவாக, சாப்ப்பிலும்-சாய்த்சாலும், தன் 

சால்-தன்காய்களை, பொறுச்கலா-தங்காத, கொம்பு-கொம் 
புகள், இல்லை-இல்லை, எ-று, 

இ-ம். பாண்டியனே மரக்கொம்புகள் பற்பல காய்க 
ளைக்காய்த்தாலும் தாங்கும் ௮துபோலப் பெரியோர்கள் த 

ம்மையடுத்தவர்களைத் தாங்குவார்சகள் என்பதாம். பெரி 
யோர்-எழுவாய், என்னா?-ப.பனிலை, சேர்ர்தவரை-செயப் 
படுபொருள், ஏ-௮௪ை, (௩) 

உலகறியத்தரக்சலப்பினுரில்லா 
சிலபகலாஞ்சிற்றின த் சார்கேண்மை--ிலைதிரியா 

நிற்கும்பெரி2யோர்நெறியுடையறின்றளை த்தா 
லொற்கமிலாளர்தொடர்பு, 

(@-er.) சிற்றினத்தார்-ச€ழ்மக்கள், சேண்மை-சசே 

கங்களானவை, உலகறிய-உலகமதிய, தீர-முற்றுக, கல 
ப்பினும் - கலச்தாலும்; நில்லா - நில்லாவாம், சிலபசலாம் - 

பலசாளளவாம், ஒற்கமிலாளர்-வறுமையில்லாதவர், தொ 

டர்பு - சி3ஈசம், நிலைதிரியா - ஈன்னிலை SUM oe, நிற்கும் 

பெரியோர் - நிற்கின்ற பெரியோர்கள், ரநெறியடைய-நல் வ 
ழியடைய, நின்றனைத்.து-நின்றுற்போலும். எ-று. 

இ-ம் இழ்மக்கள் ச3ேகஞ் சிலசாலமிருக்கும் மேன்ம 

க்கள். AG wai பலகாலமிருக்கும் என்பதாம் கேண்மை - 

எழுவாய், சிலபகலாம்-பயனிலை, தொடர்பு-சழமுவாய், நின் 

தளைத்து-பயனிலை, ,ஒல்-௮சை, ட... (௪) 

இன்னரினையசெமர்பிறசென்னுஞ்சொ 
லென்லுமிலராமியல்பிஞா்--றுன்னித் | 
தொலைமக்கன்பச்தீர்ப்பாசேயார்மாட்டுச் 
தீலைமக்களாகற்பாலார்.



மூலமூச்-உரையும், ௧௩௩ 

(இ-ள்) இன்னர்-ஈல்லவர், இனையர்-இயவர்,எமர்-உற 
வினர், பிறர்-௮யலார், என்னுஞ்சொல்-என்.று சொல்்௮ஞ் 
சொல், என்னும்-யாதாகிலும், இலராம்-இல்லாதவர்களா 
கும், இயல்பினால்-இயற்கையால், துன்னி-சேர்ர். து, தொலை. 
தளர்ந்த, மக்கள்-மனிதர்களுடைய, துன்பம்- துன்பங்களை, 
தீர்ப்பார்-ரீக்குவார், யார் மாட்டும்-பாவரிடத்.தும், தலைம 
க்கள்-மேன்மக்கள், அகற்பாலார்- இருக்தன்மையுடையார், 
என்றவாறு. 

இ-ம் மேன்மக்கள் யாவர் அன்பங்களையு நீக்குவார் 
கள் என்பதாம். தலைமக்கள்-எழுவாய், தீர்ப்பார்- பயனிலை, 
அன்பம்-செயப்படுபொருள், ஏசாசம்-௮சை (இ) 

பொற்கலத்துப்பெயதபுலியுகர்வான்புழுக்க 

லகச்காரம்பாலோடமாரர்கைத-- துண்டலி 

னுப்பிலிட்புற்கையுயிர்போற்களேஞா் மாட் 
டெக்காலத்தாலுமினித, 

(இ.ள்.) பொத்கலத்து-பொன்னின் கலத்தில், பெய்த- 
இட்ட, புலியுசெ-புலிரகம்போன்ற, வான்புழுக்கல்-வெண் 
சோற்றை, ௮க்காரம்-சருக்கரையும், பால்-பாலும், ஒடு-இ 
வற்றோடு, ௮மரார்-பகைவர், கைத்து-பொருளை, உண்ட 
லின்-உண்பதைப்பார்க்கிலும், உப்பிலி - உப்பில்லாத, புற் 

கை-புல்லரிசிக்கூழை, உயிர்போல்- தன்னுயிர்போலும்,களை 
ஞர்மாட்டு-இனத்தாரிடத்து, எச்கலத்தாலும்-எந்தக்கலதீ 

திலாகலும், உண்டல்இனிது-உண்பது இன்பம். ௪-.று 

இ-ம் பகைவரிடத்துப் பொற்சுலத்திற் பாலஞ்சோ 
றுண்பதிலு முயிர்போ௮ மினத்த। ரிடத் துப் புல்லரிசிக் 

கூழுண்ணுத லின்பம்என்பதாம், உண்டல்-எழுவாய், இனி 

அ-பயனிலை, களைஞர் தொன்னூல் ஞரவிடைப் பகுபத 
கண்ணலு நெறியே, (௬) 

காள்வாய்ப்பெறிலுந் தக்ள்ளாதாரில்லத்து 

கேளா ண்மைவெங்கருளைவேம்பாகுக்- கேளா 

19



ca சாலடியார் 

யபரானப்போழ்திலடுவரேலுக் 
சமராயார்மாட்டேயினிது. 

(இ-ள்.) கேளாய்-மனதே-கேட்பாயாக, காள்வாய்-கா 

லத்திலே, தம்-தமத, ஈள்ளாதார்- பகைவர், இல்லம் gia 
ட்டில், வேளாண்மை-உபகாரமாக, வெள்கருளை விருப்பக் 
தீரும் பொரிக்கறிச்சோற்றை, பெநிலும்-பெற்றாலும், வேம் 
பாகும்-வேம்புக்கொப்பாகும், ௮பரானப்போழ்தில்-௮கா 
லத்தில், ௮டகு-இலைக்கறியை, இடுவரேனும் - இடுவசாத 

௮ம், தமராயார்மாட்டே-சுற்றத்தாரிடத்துண்ணல், இனி 
து - இன்பமாம். எ.று 

இ-ம். காலத்தில் பகைவரிடச்தில் பொரிக்கறிசோற் 
றைப் பெற்று௮ம் வேம்பாகும் ௮காலத்தில் இல்க்கறி?சா 
நிவாராகலும் இனத்தாரிடத்திலுண்டலின்பம் என்ப 
தாம். கருனை-எழுவாய், வேம்பாகும்-பயனிலை, உண்டல்- 
தோன்ருஎழுவாய், இனி௮-பயனில், (ஏ) 

மூட்டிகைபோலமுனியாதுவைகலுவ் 
கொட்டியுண்பாருக்குதடுபோத்---கைவிடுவர் 
சுட்டுக்கோல்போலவெரியும்புகுவேே 
ஈட்டாரெனப்படுவார். 

(இ-ள்) மூட்டிகைபோல-கொல்லன் சம்மட்டிபோல, 
முனியாது-வெறுக்காது, வைகலும்-சாடோறும், சொட்டி- 
அடைத்து, உண்பாரும்-உண்பவரும், குறடுபோல்-௮வன் 
குறட்டைபோல, கைவிடுவர்-விட்டுநீங்குவர், நட்டார்: ௨ 

றவினர், எனப்படுவார்-என்.று சொல்லப்படுலார், ௪ட்டுக் 
கோல்போல - உலையாணிக்கோல்போல, எரியும்-துன்பசெ 
ருப்பிலும், புகுவர்-பிர3வ௫ப்பர் எ-று. 

இ.ம். சம்மட்டிபோ லடித்துண்ணு ஈட்பில்லார் குற 
ட்டைப்டோற் சைவிடுவர் உறவினரென்று சொல்லப்படு 
வோர் உலையாணிக்கோல்போலத் துன்பத்திது மூடனிருப் 

பார் என்பதாம். உண்பார்-எழுவாய், சைவிடுவச்-பயனிலை, 
சட்டார்- எழுவாய், புகுவர்-பயனிலை, ஏ-அசை, (௮)
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சுமலர்ச்தண்கோதாய்ஈட்டார்க்குஈட்டார் 
மறுமையுஞ்செய்வதொன்றுண்டோ--விறுமளவு 
மின்புறுவலின் புற்றெஜீ இயவரொடு 

அன்புறுவதுன்புருக்கால். 

(இ-ள் ) நறுமலர் வாசம்வீசு மலராற்ரொடுத்த, தண்- 
குளிர்ர்த;, கோதாய்-மாலையை யுடையவளே, ஈட்டார்க்கு- 
உறவினர்க்கு, ஈட்டார்-உறவினர், இறுமளவும்-சாமளவும், 
இன்பு௮வ - இன்பமடைவனவற்றில், இன்புற்று - இன்பம 
டைந்து, எமீஇஃஈல்வழியி னடக்து, அவரொடு - ௮வருட 

ன, துன்புறுவ-துன்பமடைவன வற்றில், அன்புறாக்கால்-.து 
ன்பமடையாவிடில், மறுமையும்-மறுபிறப்பிலும், செய்வ.ு- 
செய்யத் தக்கது, ஒன்றுண்டோ-ஒருதலியுண்டோ. ௭-௮. 

இ-ம். மாலையையுடையவளே உறவினர்ச் குறவினர் 
மரணபரியந்தம் இன்பங்களையுச் துன்பங்களையு மதறுபவிக் 
காவிட்டால் மறுபிறப்பிலுஞ் செய்யத்தக்க ஒருதவிச்சகட 
னுண்டோ௭என்பதாம். ஒன்று-எழுவாய், உண்டு-பயனிலை, 

விருப்பிலாரில்லத் துவறிருர். துண்ணும் 

வெருக்குக்கண்வெங்கருனைவேம்பாம்--விருப்புடைத் 
தன்போல்வாரில்லுட்டயங்குநீர்த் தண்புற்கை 

பென் போடியை த்தவமிழ் து. 

(இ-ள்) விருப்பிலார்-தம்மிலாசையில்லா தவர், இல்ல 
த்து-வீட்டிவ் வேறிருர் து-வேருசவிருர்.து,உண்ணும்-உண் 

இற, வெருக்குக்கண்-பூனைக்கண்போலுகிறமுடைய, வெவ் 
கருளை-விருப்பக்தரும் பொரிக்கறிபோசனம், வேம்பாம்- 
வேம்புக்சொப்பாம், விருப்புடை - தன்மே லாசையுடைய, 
தன்போல்வார்-தன்னைஙிகர் ததவர், இல்லூள்-வீட்டில், தய 
ல்கு-தெளிந்த, நீர்.நீரையுடைய, தண்-குளிர்ச் த, புற்கை- 
புல்லரிசிக்கூ.ழானஅ௫, என்போடு-எலும்புடனே, இயைச்த- 
பொருகச்திய, அ௮மிழ்து-அமுதுக்சொப்பாம். எ-று, 

இ-ம். விருப்பில்லார் வீட்டிலுண்ணும் பொரிக்கறி யு 
ண்வு வேம்புச்சொப்பாரும் விருப்புள்ளார் வீட்டிலுண்ணு
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ம் புல்லரிசிக்கூழ் ௮மிழ்துக்கொப்பாகும் என்பதாம். ௧௬ 
னை-எழமுவாய், வேம்பாம்-பயனிலை புற்கை-எழுவரய், ௮மி 

ழ் த-பயனிலை, (௧௦) 

சுற்றந் தழான் - முற்றிற்று, 

  

டே௨-_றும் அதிகாரம். தற்பாராய்தல். 

துர் a 

அஃதாவது ஈனேகத்தையாராய்கலாகும், 

கருத்துணர்ர் துகற்றறிந்தார்ேகேண்மையெஞ்ஞான்றுங் 

குருத்திற்கரும்பதின்றற்?ற--குருத்திற் 
கெதிர்செலத்தின்றதகைத்தோவென்று 
மதுமிலாளர்தொடர்பு. 

(இ-ள்.) கருத்து-கருத்தால், உணரச்து-௮றிர்து, கற் 
நிறிக்சார்-பல.நாலைபறிர்தவர், கேண்மை-ஈட்பானத, எஞ் 
ஞான்றும்-ஈர்காளும், கரும்பு-கரும்பை, குருத்தின்-குருத் 

இலிருந்து, தின்றற்று-தின்றாற்போலும், மதுரமிலாளர் - 
கல்விமதுரமில்லாதவர், தொடர்பு-உட்பானது, என்றும்-௭ 

த்நாளும், குருத்திற்கு-கரும்பின்குருத்திற்கு, எதிர்செல- 
எதிராகவடியிலிருந்து, இன்றதசைத்து-இ௫றது2பாலும், 
என்றவாறு. 

இ-ம். கற்றோர் 3ேகங்கரும்பை நுனியிலிருச்து தின் 
ருற்போலும் மற்றோர் சிேகமக்கரும்பை யடியிலிருக்து தி 
ன்ருற்போலும் என்பதாம். கேண்மை-எழுவாய், Sapp 
பயனிலை, தொடர்பு-எழுவாய், தின்றதகைதது-பயனி 
லை, ௮ரோ-ஏ-அ௮சைகள். (௧) 

இற்பிறப்பெண்ணியிடைஇரியாரென்பதோர் 

சற்புடைக்கொண்டமையல்ல2--பொற்்2கழ் 
புனலொழுசப்புள்ளிரியும்பூங்குன்த காட 
மனமநியப்பட்டதொன்றன்று. 

(இ-ள்) பொத்கேழ்-பொன்னிறம்போதும், புனல்-௮ 
(கவிச்சலம், ஒமுக-லிழுச, புள்- பறவைகள், இரியும்-பறக்
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கும், பூ- அழயெ, குன்றம்-மலையையும், காட-சாட்டையுமு 
டைய பாண்டியனே, இற்பிறப்பு - ஈற்குடிப்பிறப்பை, எண் 
ணி-நினைத்து, இடை-நடுவில், திரி.பார்-வேறுபடார், என்ப 
து-என்றுசொல்வது, ஓர்-ஒரு, ஈட்புடை-ஈல்லிடம்பற்தி, 

சகொண்டமை-ஈட்புக்கொண்டமை, ௮ல்ல.து - அல்லாமல், 
மனம்-௮வர்மனமானது, அறியப்பட்டது பிறராலறியப்ப 
ட்டது, ஒன்றன்று-ஒன்றல்ல எ-று, 

இ-ம். பாண்டியனே நற்குடிப்பிறப்பை நினைத்து ஈடு 

வில வேறுபடாரென்று ஒருவரைச் Aisa Ors தல் 

லாது satu tae யறியப்பட்ட தல்ல என்பதாம். மனம்- 

எழுவாய், பட்டதன் ற-பயனிலை, (௨) 

யானையனைபவர்ஈண்பொர் இசாயனையார் 

கேண்மைதம் இக்கொளல்வேண்டும்--யானை 

யறிக தறிச்தும்பாகனை3யேகொல்லுமெறிக் தேன் 

மெய்யதாவால்குழைக்குகாய். 

(இ-ள் ) யானை-பானையை, அ௮னையவர்-ஒப்பானவர், ந 
ண்பு-சிகேகத்தை, ஓரீஇ-நீக்இ, சாய்-5ன் றியறியுகாயை,௮ 

னையார்-ஓப்பானவர், கேண்மை-ஈட்பை, தழீ.இக்கொளல்- 
தழுவிக்சொள்ளுதல், வேண்டும்-வேண்டும், யானை-யானை 
யான, அறிக்தறிச்தும்- இவை தருவா சென்றறிக்தும், 
பாகனையே-பாகனையே, கொல்லு? -கொலைசெய்யும், சாய் - 
காயானது, எறிந்த-எசமானெறிக்த, வேல்-வலான து, மெ 

யதா-சன்னுடலிலிருக்க, வால் - வாலை, குழைக்கும்-ஆட் 

டும், எ-று, 

இ.ம். பானைக்கொப்பானவர் சி3சகத்தை விட்டு சாய் 
க்கொப்பானவர் சிரேோசுத்தைக் கொள்ளவேண்டும் என்ப 
தாம். நீவிர் - தோன்றா எழுவாய், கொளல்வேண்டும் - பய 

வனிலை, சேண்மையை-செயப்படுபொருள், ஏ-௮சை (௩) 

பலகாளும்பச்சத் தா. ராயிலுகெஞ்சிற் 
சிலகாளுமொட்டாசோடொட்டார்--பலசாளு
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நீத்தாரெனச்கைகிடலுண்டோ தர்செஞ்சத் 
தீயாத்தாரோடியாத் தொடர்பு. 

(இ-ள்.) பலகாளும்-எச்சாளும், பக்கத்தாசாயிலும்- 
௮ருலிருர் தாராகிலும், நெஞ்சில்-மனதில், ஒட்டரோ0- 
பொருத்தமில்லாருடன், சிலகாளும்-சிலநாளும், ஒட்டார்- 
சிரேகியார், தம்-தம.௫, ரெஞ்சத்து-மனதில், இயாத்தா 
சோடு - சம்பக்தப்பட்டாருடன், இயாத்ச - கட்டுப்பட்ட, 
தொடர்பு - சரேசுத்தை, பலசகாளும் - பலகாளும், நீத்தா 

சென.நீக்கனாசென்று, கைவிடலுண்டேோ - கைகிடக்கடவ 
தோ. எ-று, 

இ-ம், பலகாலும் பழனெவராலு மனப்பொருத் ௩மில் 
லாருடன் சிலகாலமுஞ் சிரேோகஞ்செய்யார் மனப்பொருத்த 

முடையார் சிகேகத்தை விவொர்களோ என்பதாம். ஓரு 
வர்- எழுவாய், ஒட்டார்-பயனிலை, ஒருவர்-சமு.வாய், கைவி 
டுண்டோ-பயனிலை, தொடர்பை- -செயப்படுபொருள். 0 

கோட்டுப்பூப்போலமலர்ச் தபிற்கூம்பாது 
வேட்டதேவேட்டதாகட்பாட்ி--சோட்ட 
சயப்பூப்போன்மலா்ந் துபிற்கூம்புவாரை 
ஈயம்பாருஈட்டாருமில், 

(இ-ள்) கோடுஃகொம்பிற்பூத் சு, பூப்போல்-பூவைப் 
போல, மலர்ச்து-அலர்ர்து, பின்-பின்பு, கூம்பாது-முகவ் 
குலியாது, வேட்டதே-இச்சித்ததே, வேட்டதாம்-இச்சத் 
தீதாரும், ஈட்பாசி-சிசேசவுரிமை, தோட்ட-தோண்டிய, 
சயம்-குள த்தின், பூப்போல்-பூவைப்போல, முன்-முன்னே, 
மலாச்து-அலர்ச்து, பின-பின்னே, கூம்புவாரை-முகங்குவி 

ப்பாரை) ஈபப்பரும்-இச்சிப்பாரும், ஈட்பாரும்-ச3ோப் 
பாரும்) இல்-இல்லை, எ.து. 

இ.ம், மாத்திற்பூத்த பூரைப்பேசல முகம௰ர்ச் அ ரே 
சத்ததே சிசேசம், குளத்இத்பூத்௪ பூவைப்போல முகம் 
சவிப்பார் சரேகம் சரேசடல்ல என்பதாம். ஈட்பாட்டு-எழு
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வாய், வேட்டதாம்-பயனிலை, ஈயப்பார்-எழுவாய்ஈயப்பார் 

சட்பார்- எழுவாய், இல்-பயனிலை, (ட) 

கடையாயார்நட்பிற்கமுகனையரோனை 

யிடையாயார்தெயனளெனையர்--தலையாயா 

செண்ணரும்பெண்ணனைபோன்றிட்டஞான் றிட்டதே 
தொன்மையுடையாச்தொடர்பு. 

(இ-ள்.) கடையாயார்-கடையானவர், ஈட்பின்-௪சேச 

தீதில், கமுகனையர் - பாச்குமரத்தையொப்பாவர், ஏனை - 

மற்ற, இடையாயார்-இடையானவர்,தெங்ெளையா-தென் 
னமரத்தையொப்பாவார், தலையாயார்-தலையானவர், எண் 
ணரும்-நினை த தறத்கரிய பெண்ணைபோன்று - பனைமாத்சை 

யொப்பாவர், இட்டஞான்று-இட்டகாலத்தில், இட்டதே- 
இடப்பட்டதே,சொன்மையுடையார்-பழைமையுடையார், 
தொடர்பு-சிரேசம். எ-று, 

இ-ம். சீசேகத்திலுச்சமர்பனைமரத்தை யொப்பாவர், 

மத்திம தென்னமரத்தை யொப்பாவர், ௮தமர் பாக்குமர 
த்தை பொப்பாவர் என்பதாம், சுடையாயார் இடையா 
யார் தலையாயார்-எழுவாய், அளையர்-பயனிலை, (௬) 

கழுநீருட்சா ரடகேலுமொருவன் 

விமுமிசாக்கொள்ளினமிழ் தாம்---விழுமிய 
குப்த்துவையார்வெண்சோறேயாயிலு?மவாதார் 

சைத்துண்டல்காஞ்சிரங்காய், 

(இ-ள்.) சழுரீருள் - அரிசெழுகுறீரில்வெர்,௪, சார் - 
பசிய, அடகேளும்-இலைக்கறியாகலும், ஒருவன்-ஒருவன்) 
விழுமிதா-சிறப்பாக, சொள்ளின்-ரிரேசரிடச்.துச் சொண் 
டால், அமிழ்தாம்-அமு.துச்கொப்பாம், விழுமிய - சறர்௪, 
ருய்-தாளித்த, அ ௬வ-புளிக்கறி, ,ஆர்-கிறைர் ௪, வெண்சோ 
தேயாயிலும் - வெண்சோருதும், மேவாதார் - பகைவர், 
கைத்து-பொருளை, உண்டல்.பு9ச் தல், சாஞ்சிரல்சாய்-எட் 
ஒ.க்காயோடொக்ரும், எ-று.
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இ-ம். ஒருவன்-இலைக்கறியாகினும் சி3ேகரிடத்துண் 
ணல் ௮மிழ்த துக் கொப்பாம் ஒருவன் சிறந்தகறியோடு 
பசைவரிடத்துண்ணல் எட்டிக்காய்க்கொப்பாம் என்பதா 
ம் அ௮டகு-எழுவாய், ௮மிழ்தாம்-பயனிலை, கைத்து.எழு 

வாய், காஞ்சிரங்காய்-பயனிலை (௪) 

நரய்க்காற்சிறுவிரல்போனன்கணியராயினு 

மீக்காற்றுணையுமுதவாதார்--ஈட்பென்னாஞ் 
சேய்த்தானுஞ்சென்றுகொளல்வேண்டுஞ்செய்விளைக்கும் 

வாய்ச்காலனையார்தொடாபு, 

(இ-ள்) நாய்க்கால்-ஈாய்க்காலின், சிறுவிரல் போஷ்- 
சிறுவிரல்களைப்போல், ஈநன்கணியராயிலும்-மிகவுதெருக்க 

முூடடையராலும், ஈக்கால்-ஈயினதுகால், துணையும்-௮ள 
வும், உதாவாதார்-௨தகிசெய்யார், ஈட்பென்னாம்-சிரசமெ 
ன்ன பலனாம், செய்-கழனியை, விளைக்கும்-விளைவிக்கும்,வர 
ய்க்கால்-ரீர்வாய்ச்காலை, ௮னையார்-ஒப்பானவர், தொடர்பு- 

ஈட்பை, சேய்த்தானும்-தூரத்திலாகலும், சென்று-2பாய், 

கொளல்வேண்டும்-கொள்ளல் ?வண்டும், எ௨று, 

இ-ம் ஈயினது காலளவு உதவி செய்யாதார் ஈட்புச் 
சமீபத்திரு் தென்னபலன், கொடுப்போர் சிகேகத்தைத் 
அாரத்திற் சென்றாவது கொள்ளல் 2வண்டும் எனபதாம். 

ஈட்பு- எழுவாய், என்னாம்-பயனிலை, ஒருவர-எழுவாய்,கொ 
எல் வேண்டும்-பயனிலை, தொடர்பை - செயப்படுபொருள். 

தெளிவிலார்ஈட்பிற்பகைன்றுசாதல் 

விளியாலருசோயினன்று--லளிய 
விகம்தலிற்கோறலினிேேமற்றில்ல 
புகழ்தலின்வைக ?லன்௮. 

(இள்.) தெளிவிலார்-வி3வகமில்லார், ஈட்பின்-ச3ஈ௧ 
ததைப்பார்க்கலும், பககான்று-பகைஈன்மையாம், விளியா- 
சாவாமலிருக்க, வரும்-வசப்பட்ட, சோயின்-வியாதியைப் 

பார்க்கெம், சாதல்-இறத்தல், ஈன்று--ன்மையாம்,அளிய- 
அருவனவருக்த, இகழ்தலின் - இகழ்தலைப் பார்க்கிதும்,
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கோறல்-கொல்துதல், இனிது-ஈன்மையாம், இல்ல-இல்லா 

தனவற்றைச்சொல்லி, புகழ்தலின்-புகழ்தலைப்பார்க்ும், 
வைதலே ஈன்று-வைகறெதே ஈன்மையாம். எ-று, 

இ-ம். அறிவில்லார் ச3ரகத்திலும் பகைஈல்லது, வி 

யாதியிலும் மாணம்சல்ல.ஐு, இகழ்தலிலும்கொல்லுதல்கல் 
og, Hens புசகழ்தலிலும் வைதனல்லது என்பதாம்: 
பகை சாதல் கோறல் வைதல்-எழுயாய், ஈன்று-பயனிலை, 
ஆல் ஏ மற்று - ௮சைகள், ௮கத்தியச்சூத்திரம்-பலவெழு 
வாயுமொரு பயனிலைபெறும். (௯) 

மரீ இப்பலரோடுபண்ணான முயங்கப் 

பொரீஇப்பொருட்டக்கார்க்கோடலே-- வேண்டும் 

பரீ இயுயிர்செகுக்கும்பாம்பொடுமின்னா 

மரீ இப்பின் னைப்பிரிவு. 

(இ-ள்.) பலோடு-பலருடன், மரீஇ-மருவி,பன்னாள் - 

பலகாள், முயங்க-கலச.து, பொரீஇ-இருவர்குணமுமொப் 
பாசி, பொருள்-பொருளாக, தக்கார்-பெரியோரை, கோ 
டல்வேண்டும்-சி3ர கமாகக்கொள்ளவேண்டும், மரீ இ- ஒருவ 

ரைச்சிரேகித்து, பின்னை.னெட, பிரிவு. வரைகிட்டுப்பிரி 
தல், பரீஇ-பல்லாற்கடித்.து, உயிர-உயிரை, செகுக்கும்- 

நீக்கும், பாம்பொடும் - பாம்பொடுகொண்ட ஈட்பிலும், 

இன்னா-துன்பமாம். எ-று. 

இ-ம். ஒருவர் பெரியாரைச் சிசேசமாகக் கொள்ள 

வேண்டும், ச3ஈகங்கொண்டு பிரிதல் துன்பம் என்பதாம் 

ஒருவர்.எழுவாய், கோடல்வேண்டும்-பயனிலை, தக்கார்-செ 
யப்படுபொருள், பிரிவு - எழுவாய், இன்னா - பயனிலை, ஏ 
அசை: (௧௦) 

நட்பாராய்தல் - முற்றிற்று,
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௨௩-ஆம் அதிகாரம், தட்பிற்பிழைபொதுத்தல். 
i) aa 

அஃதாவது ஈட்பால் வரும்குற்றல்சளைப்பொறுத் துக்சொள்ளலாம். 

ஈல்லாரெனத்தாஈனிவிரும்பிக்கொண்டாரை 

யல்லாரெனிலுமடக்கக்கொளல்---வேண்டு 

செல்லுக்குமியுண்டுநீர்க்கு அுரையுண்டு 

புல்லிகழ்பூவிற்குமுண்டு, 
(இ-ள்.) ஈல்லாரென-ஈல்லவரென்று,தாம்-தாம், ஈனி- 

மிசவும், விரும்பி-இச்சத த, கொண்டாரை-ஈட்புக்கொள் 
எப்பட்டவரை, ௮ல்லாரசெனினும் - பொல்லாதவராஇலும், 

அடக்கி-குற்றத்தையடக்க, கொளல்வேண்டும்-கொள்ளல் 
வேண்டும், செல்லுக்கு-கெல்லுக்கு, உமியுண்டு-உமியுண்டு, 
நீர்க்கு-சலத்தித்கு, தரையுண்டு- ஓரையுண்டு, புல்லிதழ்- 
புறவிதம், பூவிற்கும்-மலருக்கும், உண்டு-உண்டு, எ-று. 

இ-ம். சல்லவரென்று சிகேடிக்கப்.ட்டவரைப் பொல் 
லாதவரானாலும் குற்றத்தை நீக் ச3ே9த்.துக் கொள்ள 
வேண்டும் என்பதாம். ஒருவர்-தோன்ரு எழுவாய், கொளல் 
வேண்டும்-பயனிலை, கொண்டாரை-செயப்படுபொருள்,(௧) 

செறுத்சோறுடைப்பிலுஞ்செம்புவலோடூடார் 
மறுத் துஞ்செிறைசெய்வர்நீர்சசைஇ-வாழ்கர் 
வெ௮ப்பவெறுப்ப*செயிலும்பொதறுப்பே 

தாம்வேண்டிக்கசொண்டார்தொடர்பு. 

(இ-௪.) செ௮த்தோறு- ௮ டைக்குக் (தோறும், உடைப் 
பிலும்-உடைத்தாலும், செம்-கல்ல, புனலோடு - ரீருடன், 
ஊடார்ஃபிணல்கார், மறுத்தும்-மீண்டும், றைசெய்வர்-௮ 
ணைகட்டுவர், 8ர்-சலத்தை ஈச இ-இச்சித்து,வாழ்கர்-வாழ் 
பவர்,(அ அபோல) தாம்-தாக்கள்,வேண்டி-விரும்பிதொட 
ச்பு-ஈட்பு, சொண்டார்-கொள்ளப்பட்டவர், வெறுப்ப-வெ 
அக்சத்தக்சவைகளை, செயிறும்-செய்தாதும், பொழுப்பர்- 

பொறுத் துக்கொள்வர். எ-று:



மூலமும்-உரையும் ௪௫௫ 

இம். சிகே௫க்கப்பட்டவர் வெறுப்பானவைகளைச்செ 
ப்தாலும் சிரேகுத்தவர் பொறுத் துக்கொள்வர் என்பதாம். 
சொண்டார்-எழுவாய், பொறுப்பா-பயனிலை, ஏ-௮௪சை. () 

இழப்பவேதீயசெயிலுர்தந்ஈட்டார் 
பொறுத்தறகுவதொன்றன்னோ--நிறக்?சாக் 
குருவவண்டார்க்குமுயர்வரைகாட 

வொருவர்பொறையிருவர்ஈட்பு 

(இ-ள்.) நிறம்-நிறமுடைய, கோரங்கு-கோம்குமலரில், 

உருவம்-வடிவுள்ள, வண்டு-வண்டின ங்கள், ஆர்க்கும்-சத்இ 
க்கும், உயர்வரை.உயர்ச்த மலையையும், காட-ராட்டையு 

முடைய பாண்டியனே, தம்-தம்மொடு, ஈட்டார்-சி3ஈ9த ச 
வர், இறப்ப-மிகவும், திய-பொல்லாங்குகளை, செயிலும் - 

செய்தாலும், பொறுத்தல்-பொறுத் துக்கொள்ளுதல், இரு 

வர் ஈட்பு-இருவர்க்குஞ் சி3ஈகமாம். எ-று 

இ-ம். பாண்டியனே தம்முடைய ச3சர் மிகவும் குற் 
றங்களைச் செய்தாலும் பொறுத்துக் கொள்ளல் வேண்டும் 
ஒருவர் பொறுத்தல் இருவருக்குஞ்சிரேகமாம் என்பதாம், 

ஈட்பு-எமுவரய், ஆம்எனலும்- பயனிலை தொக்யெ, ஏகா 

சம்- அசை. (a) 

மடி திரைதர்திட்டவான்கதிர்முத்தக் 
கடுவிசைராவாய்கரையலைக்குஞ்--சேர்ப்ப 

விடுதற்கரியாரியல்பிலரேனெஞ்சஞ் 

சுதெற்ருமூட்டிய. 

(இ-ள்.) மடி-மடிக்த, தஇரை-௮லைகள், தர்திட்ட-ஒ.து 
கிய; வான்-வெள்ளிய, க.திர்-ரரணக்களையுடைய, முத் 

தம் - முத்துக்களையும், கடுவிசை - மிகுச்த வேகமுடைய, 
சாவாய்-கப்பலையும், கரை-கவயி3, அலைச்கம்-ஐ க்கும், 
சேப்ப -கரையையுடைய பாண்டியனே, விடுதற்கு-சிரேசம் 
வீடுதற்கு, அரியார்-அரிசானவர்கள், இயல்பிலரேல்-ஈற்கு 
ணமில்லாசேடானால், செஞ்சம்-மன௯த, சுநுதற்கு - சுடு



௧௪௪ சாலடியார் 

*த்ஞ. மூட்டிய - மூட்டப்பட்ட, தீ - நெருப்புக்சொப்பா 
வாச். எ-று, 

இ.ம், பாண்டியனே சிரேசஞ் செய்யப்பட்டவர் ஈற்கு 

ணமில்லாதவரானால் சிரேகத்தவர் மனதைச் சுடகெருப்புச் 
கொப்பாவார் என்பதாம். ௮ரியாா-௪எழுவாய், தியாவர்-பய 
னிலை. (௪) 

இன்னாசெயிலும்விடற்பாலால்லாரைப் 
பொன்னாகப்போற்றிக்கொளல்வேண்டும்--பொன்னொடு 

சல்லிற்சிதைத்ததீராடொறுகாடி.த்தம் 
மில்லச் திலாக்குதலால் 

(இ-ள்.) பொன்னோடு . பொன்னுடன், ஈல்லில்-ஈல்ல 

விட்டை, சிதைத்த - சுட்ட, தீ-நெருப்பை, நாடொறும்- 

காளதோறும், ஈரடி-தேடி, தம்-தமது, இல்லத்தில்.வீட் 
டில், ஆக்குதலால்.!சமையற்கு) வளர்த்தலால், இன்னா - 
துன்பங்களை, செயிலும்-செய்தாலும், விடற்பால ரல்லா 
ரை-விடத் தகுதியல்லா சவர்களை பொன்னாக-பொன்னைப் 
போல, போற்றி-காப்பாற்றி, கொளல்வேண்டும் - நட்புக் 

கொளல்?2வண்டும். எ-று, 

இ-ம், வீட்டைச்சுட்டதியை வீட்டிலே தேடிவைத்து 

க்கொள்ளுதலால் துன்டஞ்செயிலும் விடத்தகுதியில்லாத 
வர்களைச் 92ஈ௫ததுக் கொள்ளல் வேண்டும் என்பதாம்; 

ஒருவர்-எழுவாய், கொளல்வேண்டும்-பயனிலை, (௫) 

இன்னாசெயினும்விடுதற்கரியாரைத் 

அன்னார் அறத் தறகுவதோ--.துன்னருஞ்சர் 
விண்குத்துகள்வரைவெற்பகளைபவோ 
கண்குத்திற்றென்றுதங்கை, 

இ-ள். துன்னரும் - நெருங்குதற்கரிய, சர் - சிறப்பை 

யுடைய, விண்-தகாயத்தை, குத்தும்-௮ளாவிய) நீள்- 
நீண்ட, வரை.மூங்கலைப்பொருக்திய) வெற்ப-மலையையு 
டைய பாண்டியனே, இன்னா-குற்றங்களை, செயிலும்.செ 
ய். தாலும், விதெற்கு-விட்டுவிடுதற்கு, ௮ரியாரை-௮ரிய
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திரேசரை, அுன்னா-சிரேகியாமல், துறத்தல் - கைவிடுதல், 

தகுவதோ-தக்கதோ, தம்.சம்முடைய, கை-கையான, ௧௪ 

ண்-தங்கண்ணை, குத்திற்றென்று-குத்தியதென்று, களைப 

வோ-தறிப்பாரோ. எ-று. 

இ-ம். பாண்டியனே குற்றங்களைச் செய்தாலும் விடுத 

ந்கரிய சேதரைச் FioBur gw விடுதல் தகாதுஎன்ப 

தாம். துறத்தல்-எழுவாய, தருவதோ-பயனிலை, (௬) 

இலங்குரர்த்தண்சேர்ப்பவின்னாசெயினும் 

கலர் துபழிகாணார்சான்றோர்--கலந்தபிற் 

நீமையெடுத்துரைக்குர்திண்ணறிவில்லாசார் 

தாமுமவரிற்கடை. 

(இ-ள்.) இலங்கு-விளக்கும் 8ீர்-ரீரையும், தண்-குளிர் 

ச்சியையும் பொருக்திய, சேர்ப்ப - குரையையுடைய பாண் 

டியனே, இன்னா-குற்றங்களை, செயினும்-( ஒருவர்) செய்தா 

லும், சான்றோர்-பெரி யோர், கலக்து-ச2ஈ௫த்து, பழி-குற் 

ற ங்களை, காணார்-பாரார், கலர். தபின்-௪2௧௫,2 தபின், திமை- 

குற்றங்களை,எடுத் துரைக்கும்-௪ டுத் துச்சொல்லும், திண்-வ 

லிப, அறிவிலாதார்-அறிகிலாதவர், தாமும்-தாங்களும்,௮வ 
ரின்-௮வரைப்பார்க்கிலும், கடை-கடையானவர். எ.து. 

இ-ம். பாண்டியனே பெரியோர்கள் தம்முடைய Ron 

கர் குற்றங்களைச்செயதாலும் அவர் குற்றங்களைப் பாரார் 

குற்றங்களை ச்சொல்பவர் குற்றஞ்செய்தவரிலுங் கடையா 

வா் என்பதாம். சான்றோர்-எழு வாய், காணார்-பயனிலை, ப 

ழி-செயப்படுபொருள், ௮றிவில்லாதார்-எழுவாய), கடை 

யாவர்-பயனிலை, 
(௪) 

ஏ.திலார்செய் ததிறப்பவேதீதெனினு 

கோதக்கதென்னுண்டாகோக்கு ங்காற் காதல் 

கமுமியார்செய்தகறககருவிசாட 

விழுமிதாகெஞ்சத்.துணின்று. 

(இ-ள்.) கறங்கு-சத்திக்கும், ௮ருவி-யாற்றையும், ௩ 

ட-சாட்டையுமுடைய பா ண்டியனை,ஏதிலார்-௮யலார்,செ 
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ய். த.௮-செய்தகுற்றம், இறப்ப-மிசவும், தீதெனிலும்-குற்ற 
மாலும், கோக்காங்கால்-பார்ச்குமிடத்தில், சோதக்ச.து- 
சோவத்தக்கத, என்னுண்டாம்-என்னவுண்டாம், காதல்-த 
ம்மிலாசையுடைய, கழுமியார்-சிரேசர், செய்த-செய் தகுற் 
தம், கெஞ்சத்துள்-மனதுள், நின்று-இருச்து, விழுமிதாம்- 
சிறப்பையுடையதாம் எ-று, 

இ-ம். பாண்டியனே அரிய சிநேகர் செய்த குற்றம் ம 
னதிலிருச்து சிறப்புடையதாகும் அயலார் செய்தது மிகவு 
க்குற்றமாயிலும் வருந்தத்தக்கதென்ன என்பதாம். குற்ற 
ம்-எழுவாய், விழுமிதாம்-பயனிலை, (௮) 

தமரென்றுதாங்கொள்ளப்பட்டவர்தம்மைத் 
தமசன்மைதாமறிந்தாராயி--னவரைத் 
தமரினுரன்குமதித்துத்தமரன்மை 
தம்முளடக்கெச்கொளல். 

(இ-ள்.) தமரென்ற-உறவென்று, தாம்-சாம், கொள் 
எப்பட்டவர்-சிரேடிக்கப்பட்டவர், தம்மை- தம்மை, தமர 
ன்மைஉறவில்லாமையை, தாமறிக்தாராயின்-தாங்கண்டா 
சாகல், ௮அவரை-௮வர்களை, தமரினும்-உறவிலும், ஈன்கு.. 
கன்முக, மதித்து- எண்ணி, தமரன்மை-உறவில்லாமையை, 
தம்முள்-தமக்குள்ளே, ௮டக்கிக்கொளல் - ௮டக்கிக்சொ 
ள்ளவேண்டும், எ-று, 

இ-ம். சிசேகிக்கப்பட்டவ ரிடத்துச் சரேக மில்லாமை 

யைக் கண்டால் ௮வரைச் சிகேகதெரிலும் ௮சமாகக்கொள் 
ளவேண்டும் என்பதாம். ஒருவர்-எழுவாய், அ௮டக்கச்கொ 
ளல்-பயனிலை, தமான்மை-செயப்படுபொருள்: (௯) 

குற்றமுமேளைக்குணமுமொருவனை 
ஈட்டபினாடி.த்திரிவேனே---னட்டான் 
“மறைகாவாவிட்டவன்செல்வுழிச்செல்க 
வறைகடல்ளுழ்வையகக. 

(இ-ள்.) குத்றமும்-குத்ற த்தையும், ஏளை-மற்ற, குண 
மும்- குண த்தையும், ஒருவளை- ஒருவளை, ஈட்டபின்-சகேகி
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த்தபின், சாடி-தேடி, இரிவேனேல்-திரிவேனாஇல்,ஈட்டான்- 
சிேசத்தவன், மறை-இசகயெத்தை, காவாவிட்டவன்-வெ 
ளிப்படுத்தெவன், செல்வுழி - செல்லு ராகத்தில், ௮றை- 
சத்திக்கும், கடல்சூழ்-கடலாற் சூழப்பட்ட, வையம்-உல: 
கம், ஈ௧-(என்னை) ஈசைக்க,செல்க-ரான்போவேளுச. ௪-.று. 

இ-ம். ஒருவன் குற்றத்தையும் குணத்தையுஞ் சர 
த்தபின் ஆராய்வேனாலல் சேகன் இரக௫யத்தைச் சொன் 
னவன் போகு£ரகத்திற் போவேனாக என்பதாம். யான்- 

எழுவாய், செல்க.பயனிலை, (௧௦) 

நட்பிற் பிழைபொறுத்தல்-முற்றிற்று, 

௨௪-ஆம் அதிகாரம். கூடாசட்பு, 

—D ae 

அஃதாவது பொருர்தாத ரனேகமாம், 

செறுப்பில்பழங்கூரைசேறணையாக 
விறைத்துநீரேற்றுப்டெப்பா--கறைக்குன்றம் 

பொங்கருவிதாமும்புனளல்வரைஈன்னாட 
தங்கருமமுற்றுர் துணை. 

(இ-ள்.) கறை-இருண்ட,குன்றம்-மலையில், பொக்கு- 
மிகுந்த, அருவி-யாறு, தாழும்-வீமும், புனல்-ரீரையுடை 
ய, ஈல்-ஈல்ல, வசைராட-மலைமீது சாட்டை யுடைய பாண் 

டியனே, செறுப்பில்-சட்டவிழ்ர் ச) பழம்- பழைய, கூரை- 
கூரையையுடைய வீட்டில், சேறு-சேற்றை, ௮ணையாக-௮ 
ணைசட்டி, இறைத்தும்-௮ணையுள் வீழ் ரீரையிறைத்தும், 
நீர்-ஓழுகுரீரை, ஏற்றும்-மேலேதாக்கியும், தம்-௪ம.த,க௬ 
மம்-காரியம், முற்றுச்துனை-முடியுமளவும், டப்பர்-இரு 

ப்பார், எது. 

இ-ம், பாண்டியனே மழைகிமெளவும் ஓழுக்கு வீட் 
டிலிறாப்பார் ள்ன்பதாம். சிலா -தோன்றா எழுவாய், டெப் 
பா் பயனிகை, (சீர்
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சிரியார்கேண்மை௰றர் தடிறப்பிற்ராய் 

மாரிபோன்மாண்டபயத்ததா.-மாரி 

வறச்தக்காற்போலுமேவாலருவிசாட 
சிறந் தக்காற்ரிலார்ஈட்பு, 

(இ-ள்.) வால்-வெள்ளிய, அருவி - ஆற்றையும், காட- 
சாட்டையுமுடைய பாண்டியனே, சீரியார்-ஈல்லவர்,கேண் 
மை-சிேகமானது, சிறக்த-மிகுக்த, சிறப்பிற்றுய்-சிறப்பு 
டையதாய், மாரி2பால்- மழை?பால, மாண்ட-மாட்சிமை 

ப்பட்ட, பயத்ததாம்-பயனையுடையதாம், சீரிலார்-கெட்ட 

வர்கள்; ஈட்பு-சகேகமான து, சிறந் தக்கால் - மிக்கவிடத்து, 

மாரி-௮ம்மழை, வறந்தக்காற்போலும் - பெய்யாகிட்டாற் 

போலும். எ-று, 

இ-ம். பாண்டியனே நல்லவர் ௪ி3ஈகம் மழை பெய்தா 

ற்போற் பயனுடையதாம், கெட்டவர் சரகம் ௮ம்மழை 
பெய்யாவகிட்டாற்போற் பயனில்லாதாம் என்பதாம். கேண் 

மை-எழுவாய், பயத்ததாம்-பயனிலை, ஈட்பு- எழுவாய், வற 

ச்தக்காற் போலும்-பயனிலை, (௨) 

அண் றுணர்வினாசொடுகூடி நுகர்வுடைமை 
விண்ணுல?கயொக்கும்விழைகவிற்றா--.லுண் ணு 
௮ ணர்விலாகயெவூதியமில்லார்ப் 
புணர்தனிரயத்.துளொன்று, 

(இ-ள்.) நுண்-நுட்ப, உணர்வினாரொடு - ௮றிவுளாரு 

உன், கூடி-சேர்க்து, நுகர்வுடைமை-௮.நுபவிக்கு மறுபவ 

ம், விண் ணுலகு-தேவருலகை, ஓக்கும்-நிகர்க்கும், விழைகி 

ற்று-பயனுடையது, நுண்-.நாட்ப, நூல்: நூலை, உணர்வில 

சாயெ-௮றியாதவராயெ, ஊதியம்-பயன், இல்லார்-இல்லா 
தவரை, புணர் தல்-சிகே௫த்தல், கிரயத் துள் - ஈரகங்களுள் 

ளே, ஒன்று-ஒரு ஈரசகத் துக்கொப்பாம். எ-று. 

இ-ம். அறிவுள்ளாசோடு சரேடத்தல் சுவர்க்கத்துக் 
சொப்பாம். ௮றிவில்லாரோடு ஈகேகத்தல் சரகத்துக்கொ
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ப்பாம் என்பதாம் துகர்வுடைமை.எழுவாய், விழைவிற்று- 
பயனில், புணாதல்-எழுவாய், ஒன்று-பயனிலை, ஏ-.தல் 
அசைகள், (௩) 

பெருகுவதுபோலத்தோன்றிவைத்சீப்போ 

லொருபொழுதுஞ்செல்லாதேக்து--மருகெல்லாஞ் 

சர் தனறீள்சோலைச்சாரன் மலைகாட 
பர்தமிலாளர்தொடர்பு. 

(இ-ள) அருகு-பக்கம், எல்லாம்-யாவும், நீள்-நீண்ட, 

சந்தனச்சோலை-சக் தனச்சோலைகளையும்,, சாரல்-குளிர்காற் 

நையுமுடைய,மலைசாட-மலராட்டையாளும்பாண்டியனே, 
பந்தமிலாளர்-உட்டிரேகமில்லாதவர், தொடர்பு - ச3ஈக1மா 

ன, பெருகுவதுபோல-வளர்வதுபோல, தோன்றி-தோற் 

றி, வை-வைக்?கால், திப்போல்-தியைப்போல, ஒருபொழு 

தும்-ஒருகாளும், செல்லாது-செல்லாமல், நந்தும்-கெடும். 

என்றவாறு, 

இ-ம். பாண்டியனே உள்ளன்பிலார் சரேகம்வைக்கோ 
லின் தீயைப்போலத் தோன்றி பழியும் என்பதாம். தொட 

ர்பு- எழுவாய், நந்தும்-பயனிலை, ஏ-௮சை. (௪) 

செய்யாதசெய்துராமென்றஓஞ்செய்வதனைச் 

செய்யாதுதாழ்ர் தக்சொண்டோட்டலஓு--மெய்யாக 
வின்புமாஉம்பெற்றியிகழ்ர் தார்க்குமக்கிலைய 
அன்பு.மாஉம்பெற்றிதரும். 

(இ-ள.) செய்யாத-செய்யத்தகாத காரியத்தை, செய் 
து காமென்றலும்-சாம்செய்வோமென்று சொல்லஏம்,செய் 

வதனை-செய்யுங்காரியத்தை, செய்யாது-செய்யாமல், தாழ் 
த்தக்கொண்டு-ரீட்டிக்கவிட்டு, ஒட்டலும்-வைத் தலும், மெ 
ய்யாச-உண்மையாக, இன்புழாஉம் - இன்பமடையத்தக்க) 

பெற்றி-பெருமையை, இகழ்ச்தார்க்கும் - இகழ்ர் தவர்களுக் 
கும், அக்நிலையே-அப்பொழுதே, துன்பு.ராஉம் - துன்பம 

டையத்தக்க, பெற்றி-பெருமையை, தரும் - கொக்கும். 
என்றவாறு,
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இ-ம், செய்யாதகாரியத்தைச் செய்வோமென்றுசொல் 
அதும் செய்யுங் சாரியத்தைச் செய்யா,௪ விடுதலுர்துன் 
பம் என்பதாம். காரியங்கள்-ஈமுவாய், தரும்-பயனிலை, 
பெற்றி-செயப்படுபொருள். (இ) 

ஒருரீர்ப்பிறந்தொருங்குறீண் ட்க்கடைச் தும் 

விரிரீர்க்குவளளையையாம்பலொக்-சல்லா 
பெருரீசார்கேண்மைகொளிலுநீரல்லார் 
சருமங்கள்வேறுபடும். 

(இ-எ்.) ஒரு$ர்-ஒருகுள த்.துகரில், பிறக்து- தோன் றி, 

ஒருங்கு-ஒருவழிப்பட, நீண்டக் கடைத்தும்-வளர்ந்தாலு 
ம், விரி-மலர்ச்த, நீர்-குணமுடைய, குவளையை-செங்சமு£ 
ரை, ஆம்பல்-அல்லி, ஓக்கல்லா - ஒவ்வாது, (அதுபோல) 
பெரு-மிகவும், நீரார் - ஈற்குணமுடையார், கேண்மை-ஈட் 
பை, கொளிலும்-சொண்டாலும், நீரல்லார்-ஈற்குணமில்லா 
ர், கருமங்கள்-செய்காரிபங்கள், வேறுபடும்-வித்தியாசப்ப 
டும், எ-று, 

இ-ம், செங்கழுரீரை அல்லிஓவவாதுபோல ஈற்குண 
முடையாரது ஈட்பைக்கொண்டாலும் தர்ச்குணமுடையா 
ச்செய்காரியங்கள் வேறுபடும் என்பதாம் கருமகங்கள்-எழு 

வாய், வேறுபடுஃ-பயனிலை, (௬) 

முற்றற்சிறுமக்திமுற்பட்டதக்தையை 

கெற்றுக்க ண்டன்னவிரலானனெமிர்த்- இட்டுக் 

குற்றிப்பறிக்குமலைரடவின்னாதே 

யொற்றுமைகொள்ளாதார்கட்பு, 

(இ-ள் ) முத்தல்-மு.திர்ச்சியல்லாத, சிறுமச்இ-றுகுர 
கிகு, முன் தன்முன்,பட்ட-லாப்பட்ட, தக்தையை-(இரை 
நகொண்வெர்.த) தச்தையை, செற்று-பயற்ற கெற்றை, சண் 

கூன்ன-சண்டதொத்த, விரலால் விரல்களால்,ஜெமிர்த் இட் 

இஒடித்து; குத்தி-குத்தி, பதித்ரும் - இரையைப்பிடுக்கும் 
சாடஃமலையையு சாட்டையுமுடைப பாண்டியனே, ஓழ்
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அமை-மனவுரிமை, கொள்ளாதார்-கொள்ளாதவார.து, ஈட் 
பு-கேசமானது, இன்னாது-பொல்லா.து. எ-று. 

இ-ம், பாண்டியனே மனவுரிமையில்ல1தார் சிரேசம் 
பொல்லாது என்பதாம். ஈட்பு-எழுவாய், இன்னாது-பயனி 
லை, ஏகாரம்-௮சை, (௪) 

முட்டுத்தபோழ்தின் முடிகயென்னாருயிரை 
ஈட்டானொருவன்கைநீட்டேனே--னட்டான் 
சடிமனைகட்டழித்தான்செல்வுழிச்செல்க 

கெடுமொழிவையகச. . 

(இ-ள்.) முட்டு-துன்பம், உற்றபோழ்தில்-வர்தபோது, 
மு-லிரைவாக,என்-௭ன, அருயிரை-நிறைர் தவுயிரை, 
கட்டானொருவன் - சிமோகஞ்செய்தவொருவன், சை-கையி 

ல், 8ீட்டேனேல்-கொடேனாகில், ஈட்டான்-சிரேகனுடைய, 
கடி-காவல்பொருச்திய, மனை-மனையவளை, கட்டு-கற்பு, ௮ 
ழித்தான்-௮ழிச்சவன், செல்வுழிஃபோகுஈ கத்தில், நெடு- 

மிக்க, மொழீஃபுகழையுடைய, வையம்-உலகம், ஈ௧-என்னை 
ஈகைப்பதாக, செல்க-பான்போகக்கடவேன், எ-று. 

இ-ம். சி3ரகனுக்கு ஆபத்துவர்தபோது என்னுயிரை 

அவன்சையிற் சொடேனாகில் சி3ஈகன் பெண்சாதி கற்பை 
அழித்தவன் போகுகாரகத்திற் போசக்கடவேன் என்பதாம் 
யான்-தோன்றாவெழுவாய், செல்க-பயனிலை (௮) 

ஆன்படுகெய்பெய்கலலுளதுகளைந்து 

வேம்பமிரெய்பெய்தனைத்தசோ--தேம்படு 
தல்வரைகாடாயமுணர்வார் சண்பொரீஇப் 
புல்லநிவினரொ௫ுட்பு. 

(இ-ள்) தேம்-தேன், படு-பொருச்திய, சல்-ஈல்ல, வ 
ரை-மலையையும், சாட - சாட்டையுமுடைய பாண்டியனே, 
சயம்-ரீதஇயை, உணர்வார்-அறிபயரது, ஈண்பு-சசேசத்தை, 
ஐரிஇ-லிட்டு, புல்-௮ற்.ப) அதிவினரொடு-அறிவாளருடன், 
கட்பு((கொண்ட) ஈட்பான.து, ஆன்-பசவால், ப-உண்டா
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ன, செய்-செய்யை, பெய் - வார்த்திருக்த, கலலுள்-சலத்து 
ள, ௮௮-௮ர்தநெய்யை, களைந்து எடுத் து, வேம்படு-வேம் 
பிலுண்டான, கெய்-நெய்யை, பெய்தனைத்து-வார்த் துவை 
த்தாற்போலும். எ று, 

இ-ம், பாண்டியனே அ௮றிவுடையார்சிரேகத்தைவிட்டு 

அறிவில்லார் சரேகத்தைக் கொள்ளுதல் கலசத்தில் பசுவி 
ன் கெய்யை நீக் வேம்பின் நெய்யை விட்டாற் போறும் 
என்பசாம். ஈட்பு-எமுவாய், ௮னைத்து-பயனிலை, ௮ரோ- 

அசை, (௯) 

உருவிற்கமைந்தான்௧லூராண்மையின்மை 

பருகற்தமைந்தபானீர---ளாயற்றே 

தெரிவுடையார்தீயினத்தாராகுதனாகம் 
விரிபெடையோடாடி.கிட்டற்று, 

(இ-ள்,) உருவிற்கு-வடி.வினுக்கு, அமைந்தான் கண்- 
(அழகு) பொருந்தியவனிடத் த, ஊராண்மை-ச3ஈகத் தன் 

மை, இன்மை-இல்லாமையானது, பருகற்கு-குடித்தற்கு, 

அ௮மைர்த-பொருக்திய, பால்-பாலில், £ீர்-சலத்ை, அளாய 

ற்று-கலந்தாற்போலும், தெரிவுடையார்- அறிவுடையார், 
பினத்தார்-கொடியகூட்டத்தார், ஐகுதல்- ஆதல்,சாகம்-௧£ 

கமானது, விரி-விரியன்பாம்பின், பெடையோடு-பெட்டை 
யுடன், ஆடிவிட்டற்று-கூடிப்புணர்ர்தாற்போலும் எ-று, 

இம். அழகுள்ளவனிடத்துச் சிசகமில்லாமை யான 
து பாலிலேநீர்கலரஈ்தாற்போலும், ஈல்லவர்கள் கெட்டவர் 

களாகுதல் ராகம் விரியன் பெட்டையோடு சேர்ச்தாற்போ 
௮ம் என்பதாம். இன்மை-எழுவாய், ௮ளாயற்று-பயனிலை, 
சாகம்-எழுவாய், ஆடி.விட்டற்று-பயனிலை. (௧௦) 

கூடாஈட்பு - முற்றிற்று, 

ee



மூலமம்-உரையும். ௧(இ( 

௨௫-ம் அதிகாரம். ௮றிவுடைமை, 
அவளத றர ந வணிறிறுவவையவையயை 

அஃதாவது-அறிவுடையா யிருக்குர் தன்மையாம். 

பகைவர் பணிவிடகோக்கித்தசவுடையார் 
தாமேயுசாணித் தலைச்சொல்லார்--காணா 

யிளம்பிறையாயக்காற்றிற்களைச்சேரா 
தணங்கருக்துப்பினரா. 

(இ-ள.) இளம்பிறை-இளையபிறை, ஆயக்கால்-னால், 

'திங்களை-சந்திரனை, ௮ணங்கு-வருத்தஞ்செய்யும், ௮ரும்- 
அரிய, அப்பின்-வலியுடைய, ௮ர-பாம்பானத, சேராது- 
அடையாது, (௮துபால) பசைவர்-பகையாளிகள், பணி 
விடம்-தளார்தவிடம், கோக்கபார்த்து, FSO OL WITT 

திவுடையார், தாமேயும் - தாங்கள், காணி-௮வர்க்ரெங்௪, 
தலைச்சொல்லார்-(கொடுக்க) முதன்மையாகப்போகார், கா 

CRU LIT THU. எ-று, 

இ-ம். இளம்பிறையாகிற் சர்தானைப் பாம்புசேராது 

அதுபோலப் பசைவர் தளர்ந்தவிடத்து ௮றிவுடையோர் 

அவரை வெல்லச் செல்லார் என்பதாம். தகவுடையார்-௪ 
முவாய், செல்லார்-பயனிலை, (௧) 

நளிகடற்றண்சேர்ப்பகல் கூர்க் தமக்கட் 
சணிகலமாவதடக்சம்--பணிவில்சர் 
மாத்திரையின்றிஈடச் கு2மல்வாழுமூர் 
கோத்திரங்கூறப்படும். 

(இ-ள்.) ஈளி-பெரிய, தண்-ஞளிர்ச்த,சடல்-சடலையும், 

சேர்ப்ப - கமைபையுமுடைய பாண்டியனே, ஈல்கூர்க் த-வ 
௮மையடைநக்த, மக்கட்கு-மனிசர்க்கு, ௮ணிகலமாவ து-.ஆ 

பரணமாவது, அடக்கம் - ௮டங்கி யிருத்தல், பணிவில்- 
அடக்கமில்லாத, சீர்-சிறப்பையுடைய, மாத் இரையின் றி- 

அளவுகடந்த, ஈடக்குமேல்-ஈடப்பானாலெ, வாழும்-தான் 
வாழும், ஊர்.ஊராரால், கோத்திரம்-தன்குலத்திற்குக் குற் 

றம், கூறப்படும்-சொல்லப்்பயவொன், oT.
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இ-ம். பாண்டியனே தரித் இரர்கஞ்க்கு ஆபரணமடக் 
சமாம், ஒருவன் ௮ளவுகடச்து கடப்பானாடில் ஊராரால் ப 

ழிச்சப்பவொளன் என்பதாம். அணிகலம்-எழமு வாய், அடக்க 
ம்-பயனிலை, ஈன்னூல் (பல்லோர் படர்க்கை முன்னிலை த 
ன்மையில் செல்லாதாகுஞ் செய்யு மென்முற்ே) இவ்விதி 
யால் செய்யுமென்னும் வாய்ப்பாட்டு முற்றுபடுவ aren a 

யிற்று, (௨) 
எந்நிலத்துவித்திடிலுங்காஞ்சரங்காழ்தெங்காகா 

தென்னாட்டவருஞ்சுவர்க்கம்--புகு தலாற் 

றன்னற்றானாகுமறுமைவட இசையுக் 
கொன்ஞளர்சாலப்பலர், 

(இள்) எர்கிலத்து-எச்தநிலத்தில், வித்தடினும்.வி 
தைபோட்டாறும், காஞ்சாம்-எட்டியின், காழ்-விசை,செ 
ங்காகசா-சதென்ன மரமாகாஅ, தென்னாட்டவரும்-தெற்கிலு 
ள்ளவரும், சுவர்க்கம் புகுதலால்- ( தருமஞ்செய்.த) சுவர்க் 
கத்திற் பிரவேசித்தலால், தன் - தனது, ஆற்றான்-(தரும) 

வழியால், மறுமை-மறுபிறப்பு, ஆரும்-.ஆம், வடதிசையும்- 
வட இக்கிலும், கொன்னாளர்-தருமப்பயனில்லா தார், சாலப் 
பலர்-மிகவும் பலர். எ-று, 

இ-ம் எட்டிவிதைஈடத் தென்னமாமாகாது, தெற்கு. 
ளளவருஞ் சுவர்ச்சத்திற் போவர், வடக்குள்ளவரும் 67s 

ச்திற்போவர் என்பதாம். மறுமை-எழுவாய், ,தகும்-பய 
னிலை, தெற்கு யமதிசை வடக்கு தெய்வதசைஉயர்ர் விட 
த்திருப்பினும் பாவிகள் புண்ணியர்களாகார் தாழ்*தவிடத் 

திருப்பினும் புண்ணியர்கள் பாவிகளாகார். (௩) 

வேம்பினிலையுட்களியிலும்வாழைதன் 
தீஞ்சவையாதுச்திரியாதா--மாக்சே 
யின் இீதெனிலுமியல்புடையார்சேண்மை 
மனர்தீதாம்பக்சமரிது. 

(இ.ன்.) வேம்பின்-வேம்பினுடைய, இலையுள்- இலையில், 
வாழை-வாழைச்காய், கனியிலும்்-பழுத்தாலும், தன்-சன



மூலமும்-உரையும், கூட 

௮) தீஞ்சுவை-இனியமதுரம், யாதும்-எவ்வளவும், இரியா 
அ-வேறுபடா௫, ஆக்கு-௮துபோல, இனம்-தன்னினம், த 

தெனினும்-குற்றமாகிலும், இயல்புடையார்-ஈற்குணமுடை 
யார்,சகேண்மை-உறவாம், மனம்-இருதயம், இதாம்-குற்ற 

மாரும், பக்கம்-பட்சம், ௮ரி௮-அருமை, எ-று. 

இ-ம், வாழை வேம்பிலையிற் பழுத்தாலு மதுக் கெ 
டாது அதுபோல கல்லவர் தீயவருடன் சேரினும் ௮வ 

ர்மனங் செடாது என்பசாம். மனம்-எழுவாய், ௮ரிது-பய 
னிலை, ஆம்-ஏ-௮- சை, (௪) 

கடல்சார்ச் துமின்னீர்பிறச்குமலைசார்ச் து 

முப்பீண்டுவரிபிறத்த--லாற்றத்த 
மினத்தனையரல்லரெறிகடற்றண்சேர்ப்ப 
மனத்தனையாமக்களென்பார், 

(இ-ள்) எறி - அலைகளை யெறியும், கடல் - கடலையு 
ம், தண்-குளிர்க்த, சேர்ப்ப-இறங்கு துறையையு முடைய 

பாண்டியனே, கடல்-சமுத்திரம், சார்ந்தும்-சார்ச்தவிடத் 
தம், இனனீர-இனிய£சானது, பிறக்கும்- உண்டாம், மலை- 

மலை, சார்ச் தும்-சார்ந்த விடத்தும், உப்பு-உப்பு,ஈண்டு-மிகு 

ந்த, உவரி-உவர்நீர், பிறத்தலால்-பிறத்தலால், மச்களென் 

பார்-மக்களென்று சொல்லப்்பவொர், தத்தம்-தக்தம், இன 
தீது-கூடினவின ததன், ௮ணையரல்லர்-ஓப்பானவ ரல்லர், 
மனத்து-மனத்தின், ௮னையர்-ஒப்பானராவர். எ-று, ' 

இ-ம். பாண்டியனே கடல்சார்ந்தவிடத்திலும் நல்லறீ 

ருண்டாம். மலைசார்ர்தவிடத்திலும் உப்புநீருண்டாம் ஆத 
லால் ௮றிவுளோர் மனத்தாலொத்தவரல்லது இனத்தா 
லொத்்தவரல்லர் என்பதாம். மக்களென்பர-௪ முவாய், மன 
தீதனையர்- பயனிலை. (@) 

பரா௮ரைப்புன்னைபகெடற்றண்சேர்ப்ப 
வொசா௮லுமொட்டஅஞ்--செய்பவோரல்ல 

மரூஉச்செய்தியார்மாட்டுக்தக்குமனத். தா 
விரா௮ அப்ச்செய்யாமைன்று.



௧.௫௬ சாலடியார் 

(இ-ள் ) பசா௮ரை-பருத்த வடியினையுடைய,புன்னை- 
புன்னைமரங்கள், படு-பொருந்திய, தண்-குளிர்க்த, கடற்சே 
ர்ப்பபசடற்கரையையுடையபாண்டியனே, தங்கும்-(சுத்தச்) 
தங்கும், மனத்தார்-மனமுடையவர், நலல-ஈன்மைகள்,மரூ 

உ-மருவிய, செய்தியார்மாட்டும்-ஒழுக்கமுடையா ரிடத் 
அம், ஒரா௮லும்-ரீல்கலும், ஒட்டலும்-கூடு தலும், செய்ப 
வோ-செய்வார்களோ, விரா௮௮.ப் - ஒருவருடன் கலக்த, 
செய்யாமை-சி3ரயொதிருத்தல், ஈன்று-ஈல்லது. எ-று. 

இ-ம், பாண்டியனே சு சதமனமுள்ளோர் நல்லவ ரிட 

த்து நட்புக்கொள்ளலும் ஈட்புவிடுதலஞ் செய்யார் யாவரி 
டத்துஞ் சிரேகியாமை கல்லது என்பதாம். செய்யாமை-௪ 
முவாய், ஈன்று-பயனிலை. (௬) 

உணரவுணருமுணர்வுடையாரைப் 

புணரப்புணருமாமின்பம்--புணரிற 

றெரியத்தெரியுக்தெரிவிலாதாரைப் 
பிரியப்பிரியுமாநோய், 

(இ-ள்.) உணர-(சிேகஞ்) செய்தறிய, உணரும்-ச2௩ 

கநிலை யறியும், உணர்வுடைபாரை-௮றிவுடையாரை, புண 
ர-சிேடக்க, இன்பம்-இன்பமானத, புணரும்-பொருந்து 

ம், புணரில்-சி3ஈ௫இக்கில், தெரிய-சி3கஞ்செய்தறிய, தெரி 

யும்-சரேகநிலை தெரியும், தெரிவிலாதாரை - ௮றிவிலாதவ 
ரை, பிரிய-சி3ஈகம் விட்டுப்பிரிய, நோய்-துன்பமான து,பிரி 

யும்-நீக்கும். எ-று. 

இ-ம். ௮றிவுடையாரைச் சத்தா லின்ப முண்டா 
கும் ௮றிவில்லார் சசேகத்தைவிட்டா லின்ப முண்டாகும், 
என்பதாம். இன்பம்-எழுவாய், புணரும்-பயனிலை, கோய் 
எழுவாய்) பிரியும்-பயனிலை, ௮ம் இரண்டும்-௮சைகள், () 

நன்னிலைக்கட்டன்னைகிறுப்பாலுந்தன்னை 
நிலைகலக்க்ஜேடுவாலு--கிலையிலு 

மேன்மே௮யர்த்துகிறுப்பானுர்தன்னைத் 
தலையாகச்செய்வாலுக் தான்.



மூலமூம்-உரையும். sie 
(இ-ள்.) ஈல்-ஈல்ல, நிலைக்கண் - நிலையிடத் து, தன்னை- 

தன்னை நிறுப்பாலும்-கிறுத்தக்கொள்பவனும், தன்னை..தன் 
ளை, நிலைகலக்க-௮ர்நிலைகெடுத்து, ஜிடுவாலும்-ஹோக்கக் 
கொள்பவனும், நிலையினும்-முன்னிருந்தநிலையிலும், மேன் 

மேல்-தன்னைமேலுமேதும், உயர்த்து-உயரப்பண்ணி, நிறு 

ப்பாலும்-நிறுத்திக்கொள்பவனும், தன்னை-தன்னை, தலையா 

காதலைமையாக, செய்வாலும்-செய்துகொள்பவலும், தான்- 

தாமன,. எ.று. 

இ-ம். ஒருவன் தன்னை ஈல்ல நிலையினிறுத்திக் கொள் 
ளலும் ௮கநிலைக்குக் 8ழாக்குக் கொள்ளலும் முன்னிருந்த 
நிலையிலும் மேலாக்கிக் கொள்ளலும் தன்னாலே கான் என்ப 
தாம். தான்-எழுஙாய், கிறுப்பான் முதலிய-பயனிலை, (௮) 

கருமவரிசையாற்கல்லா தார்பின்லும் 

பெருமையுடையாருஞ்?சற--லருமாபி 

னோதமாற்றுமொலிகடற்றண்சேர்ப்ப 

பேதமையென்றதறிவு. 

(இ-ள்.) ஒசம்-அலைகள், அரற்றும்-சத்திக்கும், ஒலி- 
சத்தத்தையுடைய, தண்-குளிர்சக் த, சகடற்சேர்ப்ப - கடற்க 

ரையையுடையபாண்டியனே, கருமவரிசையால் - காரியமு 
றைமையால், சல்லாதார்-கற்காதவர், பின்லும்-பின்னா 5வு 

ம், ௮ரும்-௮ரிய, மாபின்-குலமுள்ள, பெருமையுடையாரு 

ம்-பெருமையுடையவறிவாளிகளும், சேறல் - செல்ஓ)தல், 
பேழைமையன்று - ௮அறி.பாமைபல்ல, அதறிவு-௮ஃ தறிவு 
டைமை எ-று. 

இ-ம். பாண்டியனே கல்லாதவர் பின்லுங் கற்றவருஞ் 

செல்லுதல் ௮றியாமையல்ல காரியமாகுமறிவுடைனை யாம் 
என்பதாம். ௮.து-௪ முவாய், ௮றிவு-பயனிலை, (௯) 

கருமமுமுட் படாப்போகமுக்துவவாத் 

தீருஈமுக் தக்சார்க்சேசெய்யா--வொருநிலையே 
முட்டின் நிமூன்றுமுடியுமேலஃதென்ப 
பட்டினம்பெற்றகலம். 
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௧௫௮ சால்டியாரச் 

(இ-ள்.) கருமமும்-காரியக்களும், உட்படா - உட்ப 

ட்டு, போசமும்-போசகத்தையும், துவவா-௮றுபவித்து, த 

ருமம்-தருமத்தையும், தக்கார்க்சே-பெரியோர்க்சே, செய் 

யா-செய் ௫, ஒருநிலையே- ஒருபிறப்பில், முட்டின்.றி-சடை 

யில்லாமல், இம்மூன்றும் - இம்முச்சேசப்கைகளும், முடியு 

மேல் - ஒருவனுக்குவாய்க்குமாகில், அ௮ஃது-அம்முடிவு, ப 

ட்டினம்-தன்பட்டினத்தை, பெற்ற அடைக்க, கலம்-பொ 

ருள் கொண்டுவச்தமாக்கலம், என்ப-என்பார்கள். எ-று, 

இ-ம்: ஒருவனுக்குச் காரியங்களும் போசமுச் தரும 

முங் கைகூடுமாகில் ௮துபொருள் கொண்டுவக்த கப்பலுக் 

கொப்பாம் ௮ஃது-எழுவாய், சுலமென்ப-பயனிலை, (௧௦) 

அ நிவுடைமை- முற்றிற்று. 

  

௨௬-ஆம். அதிகாரம். அறிவின்மை. 
Pt a 

அஃதாவது அறிவில்லாமையைச் சொல்லுதலாம். 

துண்ணுணர்வின்மைவறுமையஃ துடைமை 

பண்ணப்பணை ததபெருஞ்செல்வ--மெண்ணுக்காற் 

பெண்ணவாயாணிழரச் தபேடியணியாளோ 
கண்ணவாத்தக்ககலம். 

(இ-ள்.) எண்-துட்பமாயெ, உணர்வின்மை - அறிவி 

ல்லாமையே, வறுமை-தரித்திரமாம், ௮ஃறுடைமை-௮வ் 

வறிவுடைமையே, பண்ண-செய்ய, பணைத்த-வளர்ந்த, பெ 

ரும்-பெரிய) செல்வம்-செல்வமாம், எண்ணுங்கால்-தராயு 

மிடத்து, பெண்-பெண்ணின்வடிவை, ௮வாய்-இச்சிச் ௮, 
ஆண்- ஆணின் வடிவை, இழக்த-நீக்யெ, பேடி.ழீபடியானவ 
ள், கண்-சண்ஹுக்கு, அவாத்தச்ச-இச்சிச்சுத்தக்ச, சலம்- 

ஆபசணக்களை, அணியாளேோச-௮ணியமாட்டாளோ. எ.து. 

இ-ம், அறிவில்லாமையே தரித்திரம் அறிவுடைமை 

யே செல்வம் ஆசையால் பெண்ணழகை இச்சித்து ஆணழ



மூலமும்-உரையும் | &B& 

கைவிட்டபேடி ஆபரணங்களை..௮ணியாளோ என்பதாம் 
உணர்வின்மை-எழுவாய், வறுமை-பயனிலை, உணர்வுடை. 
மை-௪ழுவாய், செல்வம்-பயனிலை, (௧) 

பல்லான் றகேள்லிப்பயனுணர்வார்பாடழிர் | 
தீல்லலழப்பதறிதிசே--தொல்ிறப்பி 

_வின்்சழத்தியுறைதலாற்சேரளே 

ig hee B ip 3 BL m6 gp. 
(இ-ள்.) பல்லான்ற-பலவிதமாகநிரம்பிய, கேள்விப்ப 

யன்-கல்விப்பயனை, உணர்வார். அறிபவர், பாடு - தம்பெரு 
மை, அழிர்து-செட்டு, ௮ல்லல்- துன்பத்தில், உழப்ப.து-வ 

ருச்துவத, ௮றிதி?7-அறியீ?ர,தொல்-பழைய, சறப்பின்- 
சிறப்புடைய, சாவின்கழத்தி-சரஸ்வதி, உறைதலால்-வாச 
ம்பண்ணலால், பூவின்கிழத்தி-இலக்குமி, புலர்,து-பிணங்கி, 
சேராள்-றுடையாள். oF gy. 

இ-ம் சரஸ்வதி வாசம்பண்ணுமிடத்தில் இலக்குமிவா 
௪ம் பண்ணாள் என்பதாம். பூவின்ழைத்தி-எழுவாய், சேரா 
ள்ஃபயனிலை, ஏ-௮சை, (௨) 

கல்லென்றுதர்தைகழறவதனையோர் 
சொல்லென்றுகொள்ளாதிகழ்ர் தவன்---மெல்ல 
வெழுத்தோலைபல்லார்முன்னீட்டவிளியா 

வழுக்கோலைக்கொண்டுவிடும், 

(இ-ள்.) தந்தை-பிதாவானவன், சல்லென்று-,நூல்களை 
க் கற்றுக்கொள்ளென்று, கழற-சொல்ல, ௮சனை-௮ச்சொ 
ல்லை, ஒர்சொல்லென் றஜ்ருசொல்லென்று; சொள்ளாது - 

கொள்ளாமல், இழர்தவன்-பழித்,சவன்,மெல்ல- மெதுவாக, 

எழுத்தாலை- ஒருவ னெழுதிய வோலையை வா௫ியென்று, 
பல்லார்முண்-பலபேர்முன், சீட்ட கொடுக்க, இளியா-௮வ 
மதித் ௮, வழு-கெடுதியாக, கோலை - அடி.ப்பதற்குக்கோலை, 
கொண்டுவிடும்-எடுத்.துக்சொள்வான். T= gy. 

இ-ம். பிதா “படியென்றுசொல்லஅச்சொல்லைச் கொள் 
சாது பழித்தவன்சையில் வேறொருவன் எழுத்தோலை வா



௧௬௦ சாலடியார் 

சியென்.ற பலர்முன்கொடுக்க ௮வன் இகழ்ர்து௮டிக்கத்த 
டியெடுத்துச் சொள்வான்என்பதாம் இகழ்ந்தவன்-எமுவா 
ய், கொண்டுவிடும்-பயனிலை, கோலை-செயப்படுபொருள் () 

சல்லாதுநீண்டவொருவலுலகத் 

ஈல்லறிவாளரிடைப்புச்கு--மெல்ல 
விருப்பினுகாயிருர்தற்றேயிரா௮ 
துரைப்பிலுராய்குரைத்தற்று. 

(இ-ள்.) கல்லாது-கற்காது, நீண்ட-வளர்ச்த, ஒருவ 

ன்-ஒருத்தன், உலகத்து-உலகத்தில், ஈல்லறிவாளர்-நல்லறி 
வுடையார், இடை-ஈடுவே, புக்கு-பிரவேசித் து, மெல்ல-மெ 

ல்ல, இருப்பிலும்-இருக்தாலும், நாயிருந்தற்று-சாயிருக்தா 
தீபோலும், இரா௮-இருக்காமல், உரைப்பிலும்-ஒன் ஹை 

ச்சொன்னாலும், காய்குரை,தற்று- சாய்குரைத்தாற்போ 
அம். எ-று 

இ-ம். கற்றவர் சபையில் கல்லாதவனிருக்தாலு நாயி 
ருர்தாற்் போலும் ௮வன் ஒன்றைச் சொன்னா நகாய்கு 
ரைத்தாற்போலும் என்பதாம் இருப்பு உரைப்பு-எழுவா 

ய், இருந்கற்று குரைத்தற்.று-பயனிலை, ஏ-௮௪சை. (௪) 

புல்லாப்புன்காட்டிப்புலவரிடைப்புக்குக் 

கல்லாதசொல்லும்கடையெலாக்--கற்ற 
கடா௮யினுஞ்சான்றவர்சொல்லார்பொருண்மேற் 
படாவுவிடுபாக்கறிக்து. 

(இ-ள்.) கடை-சடையானவன், புல்லா - இலக்கணத் 
தோடுபொருர்தாத, புல்-௮ற்ப, சோட்டி-சபைகூடியிருக் 
கும், புலவர்-புன்புலவர், இடை-ஈடுவே, புக்கு-பிரவேசித் 
௮, கல்ல:த-கற்காதவற்றை, சொல்லும்-சொல்லான்,சான் 

றவர் - பெரியோர், எலாம் - எல்லாம், கற்ற-கற்றவற்றை, 

சடாஅயிலும்-பிறர்கேட்பிலும், பொருண்மேல்-சொல்தும் 

பொருண்மேல், படா௮-அவர்புத்திசாராமல், விடுபாக்கு- 

விடும்பொருட்டு,௮றிச்து-தெரிச் து, சொல்லார்-சொல்லார்.



மூலமும்-உரையும், ௧௬௧ 

இ-ம். கடையானவன் கல்லார்சபையிற் கல்லாதனவற் 
றைச் சொல்லுவான், கற்றோர் பிறர்கேட்பிலனுள் கற்றவற் 

றைச் சொல்லார் என்பதாம். கடை.எழுவாய், சொல்தும்- 

பயனிலை, கல்லாத-செயப்படுபொருள், சான்றவா்-எழுவா 
ய், சொல்லார்-பயனிலை, கற்ற-செயப்படுபொருள். (௫) 

சுற்றறிக தராவினார்சொல்லார்சஞ்சோர்வஞ்சி 

மற்றையராவார்பகர்வா--பனையின் ?மல் 

வற்றியவோலைகலகலக்குமெஞ்ஞான்றும் 

பச்சோலைக்கில்லையொலி. 

(இ-ள் ) பனையின்மேல்-பனைமரத்தின்மேல், வற்றிய 

வோலை-உலர்ந் த வாலை, கலகலக்கும் - கலகலவென்றுசத்தி 

க்கும், எஞ்ஞான்றும்-எர்சாளும், பச்சோலைக்கு-பசியவோ 

லைக்கு, ஒலி-௪த்தம், இல்லை-இல்லை, ௮துபோல, கற்று-சற் 

று, அறிக் த-உணர்நீத, நாவினர்-காவுடைபார், தம்-தமது, 

சோர்வு-சொற்?சாரீவுக்கு, ௮ஞ்சி-பயர்து, சொல்லார்-ஓ 
ன்றுஞ் சொல்லார், மற்றையராவர்-கல்லாதவர், பகர்வர். 

ஆராயாதுசொல்வார். எ.ு, 

இ-ம் காய்ச்ச வோலை சத்திக்கும் பச்சைஓலை ௪த்திக் 

காது அதுபோலச் கற்றோர் சொற்சோர்வுக்கஞ்சி ஒன்றும் 

சொல்லார்மற்?ரோர் சொற்சோர்வுபடாமற் சொல்றது ஙார்ள 

ன்பதாம் ராவினா்-எழுவாய், சொல்லார்-பயனிலை, மற்றை 
யராவார்-எழுவரய்; பகாவார்-பயனிலை, (௬) 

பன்றிச்கூழ்பத்தரிற்றேமாவடி த்தற்ரு 
னன்றியாமாந்தர்க்கறத்தா--றுரைக்குங்காற் 

குன்நின்மேற்கொட்டுச்தறிபோற்றலைதகர்ச்து 

சென் நிசையாவாகுஞ்செகிக் க. 

( @)-at.) பன் றி-பன்றிக்கு, கூழ்-கூழ்வார்க்கும், பத்த 

ரில்-தொட்டியில், தேமா-மதுசமாங்கனியை,வடித்தற்று-பி 
ழிச்தாத் போலும், ஈன்று-சன்மையை, ௮றியா-௮றியா த, 

மாந்தா க்கு-மனிதர்க்கு; Hs 2-தருமத்தின து, ஆறு-வழி 

பை, உரைக்குங்கால்-சொல்லுமிடத் து,குன்றின்மேல்-மலை



௧௪௬௨ சாலடியார்., 

மேல், கொட்டும்-அடிக்கும், தறி£போல்-கட்டுத்தறிபோல், 

தலைதகர்ர்து-தலைதறி, செவிக்கு-சாதுக்கு, சென்று-போ 
ய், இசையாவாகும்-ஏருவாகும். 6T- fol. 

இ-ம், கன்மையறியாத மனிதர்களுக்குத் தருமத்தின்வ 
ழியைச்சொல்லுதல் பன்றித்தொட்டி?9ல் மாங்கனியைப்பி 
ழிக்தாற்போலும் மலை2மலடிக்குர் தறிபோலவர் சாதுக்கே 

ருது என்பதாம். அறத்தாறு-எழுவாய், இசையாவாகும்- 
பயனிலை, தல்-௮ ௪. (௪) 

பாலாற்௨மீ இப்பலரகாளுணக்கலும் 
வாலிதாம் பக்கமிருச் ததைக்கிருர்-- தன்று 

கோலாற்கடா௮யக்குறினும்புகலொல்லா 
கோலாவுடம்பிற்கறிவு. 

(இ-ள்.) பலராள்-பலகாலமும், பாலால்-பாலினல், க 
மீ.இ-கமுவி, உணக்கிலும்-உலர்த் தினாலும், வாலிதாம்-வெ 
ள்ளிசாயெ, பக்கம்-தன்மை, இருச்தைக்கு கரிக்கு, இருர் 
தன்று-இருச்ததில்லை, ௮துபோல கோலால்-கோலினால், ௪ 
டாய்-அடித்து, குறினும்-கூறினாுலும், கோலா-முற்பிறப்பிற் 
றவஞ்செய்யாத, உடம்பிற்கு-உடலிந்கு, ௮றிவு-உணர்வு, 
புகலெல்லா-பிரவேசியா.து எ-று. 

இ-ம், சரியைப் பாலிற்கழுவி யுலர்த்தினலும் வெள் 
ளையாகாது ௮துபோல முன்செய்தவ மில்லார்க்குச் சொல் 

லிலுமறிவு பிரவேசியாது என்பதாம் அறிவு-எழுவாய், பு 
கலொல்லா-பயனிலை, குறிலும் என்றது குறுக்கல்விகாரம். 

பொழிர்தினிதுசா நிலும்பூமிசை தல்செல்லா 
இழிர்தவைசாமு.மாஉமீப்போ--லிழிச் தவை 
தாக்சலர்தசெஞ்சினார்ச்கென்னாகும் த்க்க ஈர்வாய் தீ 
தேன்கலச்ததேற்றச்சொற்றேர்வு. 

(இ-ள்) பொழிச்அு - சேன்பொழிக்து, இனித-இனி 
தாச) ராறினும்-பரிமளித்தாலும், பூ-பூவிற்தேோறளை, மிசை 
தில்-உண்ணுதற்கு, செல்லாது: போகாது, இழிர்தவை-இ



மூலமும்-உரையும் ௧௬௯. 

ழிவானமலங்களை, காமு.றா௨ம் - இச்சிக்கும், ஈப்போல ஈ 
யைப்? போல, இழிர்தவை - இழிர்தசெய்கைகள், கலந்த. 
பொருச்திய, செஞ்சினார்க்கு-மன முடையார்க்கு, தக்கார் 

பெரியோர், வாய்-வாயில், தேன்-தேனை, கலந்த-கலர்தாற்: 
போலும், தெற்ற-தெளிர்த, சொல்-சொற்களுடைய, தேர் 
வு-ஆராய்ச்சி, என்னாகும்-என்னபயனாகும் எ-று: 

இ-ம். இழிவான மலங்களை இச்சக்கும் ஈயைகிகர்த்த 
வர்களுக்குப் பெரியோர்சொல்லும்வாக்யெம் என்ன பலன் 
பெறும் என்பதாம் தேர்வு-எழுவாய், என்னாகும்-பயனிலை, 
தாம்-௮சை, (௯) 

கற்றுருரைக்குங்கசடரு அண்கேள்வி 

பற்று தன்னெஞ்சுதைத்தலான்--மற்றுமோர் 

தன்போலொருவன்முககோக்த்தாலனுமோர் 
புன்காட்டிகொள்ளுமா ஈ8ழ். 

(இ-ள்.) கற்ரார்-சற்றோர், உரைக்கும்-சொவ்தும், ௪௪ 
டு-குற்றம், ௮௮-அற்ற, நுண்-நுட்பமான, கேள்வி-சொற 

களை, பற்றாது-சொள்ளாது, தன்னெஞ்சு.தன்மன து,உதை 

த்தலால்- உதைத்துப்போதலால், மற்றும்-பின்லும், தன் 

போலொருவன்-தன்னைப்போலொருவன்; முகநோக்்ச-முச 
த்தைப்பார்த்து, தாலுமோர்-சானொரு, புன்-௮ற்ப, கோ 

ட்டி- சபையை, கொள்ளும்-கசொண்டிருப்பான், £ழ்-£ழ்மச 
ன, ௪-௮, 

இ.ம், ழோனவன் சத்ரோர்சொல்து ட்பசொற்களை 
க் சொள்ளாமல் தன்போ லொருவனுடன் சேர்ச்து ௮ற்ப 

சபையிற் சேருவான் என்பதாம் 2ழ்-எமுவாய், கொளளும்- 

பயனிலை, புன்கோட்டி செயப்படுபொருள்; ஆல்-ஐர்- ஆம்- 

அசைகள். (௧௦) 

அதிலின்மை - முற்றித். 
ணை



௧௬௪ சரலடியார் 

௨௭-ஆம் அதிகாரம். சன்றியில்செல்வம், 
றிது t ea—— 

அஃதாவது ஈன்மையில்லாத செல்வமாம் 

௮ருகலதாகிப்பலபழுத்தக்கண்ணும் 

பொரிதாள்விளவினை வாவல்--கு றுகா 

பெரிதணியராயினும்பீடிலார்செல்வங் 
கரு துக்கடப்பாட்டதன்று, 

(இ-ள்.) ௮ருகலதாக-தானிருக்குமிடத்திற்கயலாக,ப 
ல-௮சகேகம், பழுத்தகண்ணும்-பழுத்தாலும், பொரி-பொரி 

ஈத, தாள்-தாள்களையுைய, விளவினை-விளாமாத்தை, வா 

வல்-வெளவால்கள், குறுகா-2சரா, ௮து2 பால, பெரிது-மி 

கவும், ௮ணியராயினும-சமீபராயினு ௦, பீ9-பெருமை, இ 

லார்-இல்லாதவர், செல்வம்-ஐசவரிபம், கருதும்-நினைச்சத் 

தக்க, கடப்பாட்டதன்று-முறைமையுடையதன்று எ-று, 

இ-ம். வெளவால்கள் விளாமரம் பழுத்தாலும் சேரா 

வாம் ௮து?பால பெருமையிலார் பக்கலிலிருப்பாராயினும் 

அவர் செலவம் பயன்படாது என்பதாம் செல்வம்-எழுவா 

ய், கடப்பாட்டதன்று-பயனிலை. (க) 

அள்ளிக்கொள்வன்னகுறுமுழெவாயிலும் 
கள்ளி?மற்கைக்நீட்டார்சூரிம்--பூவன்மையாஞ் 

செல்வம்பெரிதுடையராயினுங்€ழ் களை 

ஈள்ள:ரறிவுடையார். 

(இ-ள்.) ௮ள்ளிக்கொள்வன்ன - ௮ள்ளிக்சொள்வது 

போம், குமு-குறிப, முழெவாயினும்-௮ ம்பு களையு டை 
யவாயிலும், சூரிம்-௮ணி.பத் தகும், பூவன்மைபால்-மலரல் 
லாமையால்,கள்ளி?மல்-கள்ளியின் மல், கைர் €ட்டார்-கை 
களைநீட்டார், ௮ துபோல செல்மம்-பாக்கயெம், பெரிது-மிக 

வும், உடையராயினும்-உடையசானாலும்,கீழ்களை-8ீழ்மக்க 
ளை, அறிவுடையார்-வி?2வகமுடையார், ஈள்ளார்-?சசார். 

இ-ம். கள்ளிப் பூவைப் பறிக்கமாட்டார் அதுபோல் 
அறிவுடையோர் சழ்மக்களைச் சோமாட்டார் என்பதாம்,



மூலமும்-உரையும். ௧௬௫ 

௮றிவுடையார்-௪ முவாய், கள்ளார்-பயனிலை, £ழ்மக்களை- 
செயப்படுபொருள். (௨) 

மல்குதிரையகடற்கோட்டிருப்பினலும் 
வல்லூற்றுவரில்கெற்றின்கட்சென்--றுண்பர் 
செல்வம்பெரிதுடையசாயிலுஞ்சேட்சென்று 
நல்குவார்கட்டோசை, 

(இ-ள்.) மல்கு-மிக்க, தஇிரைய-௮லைகளையுடைய, சட 
ல்-சமுத்தாரத்தின், கோடு-கரையில், இருப்பிலும்-இருச்தா 
௮ம், வல்லூற்று-வலியவூற்றையுடைய, உவரில்-உப்பில்லா 
த) சணெற்றின்கண்-ணெற்றினிடத்த, சென்ற-போ ப், உண் 

பர்-நீரையுண்ணுவார், அதுபோல செல்வம்-அருஇருந்தோ 
ர்பாக்கெம், பெரி து-மிகவும், உடையராயினும்.உடையவ 
சானாலும், சேண் தூரத்தில், சென்று-3பாய், நஈல்குவார்க 
ட்டே - கொடுப்பவரிடத்சே, ஈசை - ஓருவர்க்கிச்சையிருக் 
கும். எ-று. 

இ-ம் ஈல்ல நீர்க்ணெறு கடற்கரையி லிருக்தாலும்ு 
வ்விடத்திற்சென்று நீரைக் குடிப்பார்கள் ௮துபோலக் 
கொடுப்பவர் தூரத்திலிருந்தாலும் ௮வரிடத்தே யொருவ 
ர்க்கு இச்சையிருக்கும் என்பதாம் ஈசை-எழுவாய், இரு. 

க்கும்-தோன்றாப்பயனிலை, (௩) 

புணர்கடல்சூழ்வைய த். துப்புண்ணியமோவேறே 
யுணர்வதுடையாரிருப்ப--வுணர்விலா 
வட்டும்வழு துனையும்போல்வாரும்வா ழ்வேே 
பட்டுர் துகிலுமுடுத்து. 

(இள்) உணர்வதுடையார்-௮றிவுடையார், இருப்ப- 
தீரித்திரசாயிருக்க, உணர்விலா-அ.றிவில்லாத, வட்டும்-பனை 
வட்டும், வழுதுணையும்-வழு.துணங்காயும், போல்வாரும்-ஓ 
த்தவரும், பட்டும்-பட்டாடையும், துகலும்-வஸ்்திரத்தை 
யும், உடுத்தி-தரித்.து, வாழ்வர்-வாழ்வார்கள், (ஆதலால்) 
புணர்-பொருந்திய, கடல்-சமுத்திரம், சூழ்-சூழ்ச த, வைய 
ச்.௮-பூமியில், புண்ணியம்-புண்ணியமானத, வேறு-வேறு 
பட்டிருக்கும். எ-று.



௧௬௭௬ சசலடியாரர் 

இ.ம். கற்றோர் வருந் தியிருப்ப மற்றோர் செல்வத்தை 
வஅபவிப்பர் அது புண்ணியவசம் என்பதாம். புண்ணியம்- 

அழுவாய், வேறு-பயனிலை, எ-௨ம்-ஏ-ஐ-உம்-அசைகள். () 

சல்லார்ஈயவரிருப்பகயமிலாக் 
கல்லார்க்கொள்றுபெகாரணந்--தொல்லை 
வினைப்பயனல்ல.து?வனெடுங்கண்ணாப் 

நினைப்பவருவதொன்றில், 

(இ-ள் ) வேல்-வேல்போலும், நெடும்-ரீண்ட,.. கண்ணா 

ய்-சண்களையுடையவளே, சல்லார்-ஈல்லவர்கள், ஈயவர்.நீதி 
யையுடையவர்கள், இருப்ப -தரித்திரசாயிருக்ச , நயமிலா-ஈ 
ன்மையில்லாத), கல்லார்க்கு-வி3வகமில்லார்க்கு, ஜன்றா? 
ய-ஒருபொருளுண்டாகிய, காரணம்-முகாச்தரம், (என்ன 

வெனில்) தொல்லை-பழைய, விளை-ஈல்வினையினது, பயனல் 
௯௮-பயனல்லாமல், நினைப்ப ஒருவன்கிளைக்க, வருவ.து-வ 
சத்தக்கது, ஒன்று-ஓன்று, இல்-இல்லை. எ-று. 

இ-ம், பெண்ணே ஈல்லவர்களும் நீதியுள்ளவர்களுக் த 

ரித்திப்பட்டிருக்கக் கல்லாதவர்களுக்கு.ச் செல்வமுண்டா 
ன காரணம் என்னவெனில் முன்செய்ச ஈல்வினப் பலன 

ரும் என்பதாம். ஓன்று-எழுவாய், இல்-பயனிலை (இ) 

காருத்தகடேபோனனமலர்மேத்பொற்பாவாய் 
நீராய்நிலத் துவிளியசோ--வேராய 

புன்மக்கள் பக்கம்புகுவாய்ரீபொன்போலு 
ஈன்மக்கள பக்கர் தறக்.து. 

(இ-ள் ) காரு-பரிமளி.பாத, ௪கடு-புறவிதழ்களையுடை 
ய, ஈன்மலர்மேல் - ஈல்ல பொற்றுமரை மலர் 2மலிருக்கும், 
பொற்பாவாய்- இலக்குமிய, பொன்போலும்-பொன்னைஙி 
கர்த்த, ஈன்மக்கள்-ஈல்லமனிதர்கள், பச்கம்-இடத்சை, துற 
க்.து-விட்டு, வேராய்-குணம்வேனான, புன்மக்கள்பக்கம்-புல் 
கிபமனிதர்களிடச்௪, புருவாய்-பிசவே௫ப்பாய்,( ஆசையா 
ல்) நீருய-பொடியாய், Bape yide, &- 8, வினி-கெவொ 
யாக, எ-று,



நூலமும்-உரையும். ௧௬௭ 

இ-ம் ,இலக்குமியே ஈன்மக்களைவிட்டு ரீங்பெ் புன்மக் 
களிடத்திற் பிரவேசிக்கறாய் ஆகையால் நீ நீருய் வெந்து 
போசக்கடவாய் என்பதாம். நீ-எழுவாய், விளி-பயனிலை, 

அசோபோல அசைகள். (௯) 

ஈயவார்கணல்குரவுசாணின் றகொல்லோ 
ப.பவார்சட்செல்வம்பறப்பப்--பயின்கொால் 
வியவாய்காண்வேற்கண்ணாயிவ்கிரண்டமாக்கே 
ஈயவா துறிற்குநிலை 

(இ-ள்.) வேற்கண்ணாய்-வேல் போன்ற கண்களையுடை 
யவை, ஈயவார்கண்-நன்மையுளளவரிடத்திருக்கும், ஈல்கு. 
ரவு-வறுமைக்கு, சாண்-வெட்சம், இன்றோ-இல்லை?யா, பய 

வார்கண்-கொடாதவரிடத்திருக்கும், செல்வம் - செல்வமா 
னது) பறம்ப-௮ இகரிக்க, பயின்கொல் - (ஓட்டும்! பிச3ன, 

இவ்விரண்டும்- இந்தவிரண்டும், ஆங்சே-௮.க்கங்கே, ஈயவா 

அ-(தசாதசம்) விரும்பாது, நிற்குிலை.நிற்கின் தநிலையை, வீ 
யவாய்-௮இிசயமாய், காண-நீயறி. எ-று, 

இ-ம் பெண்ணே ஈல்லோரிடத்துத் தரித்திரமும், உத 
வியில் வோரிடத்.துச் செல்வமும், தசாதரமறியாது நின் 
றநிலையை நீயறி என்பதாம். நீ-எழுவாய், சாண்-பயனிலை , 
நிலை: செயப்படுபொருள், கொல்-௮௪சை, (௪) 

வலவைகளல்லாதார்காலாறுசென்று 
கலவைகளுண்கெழிப்பர--வலவைகள் 
காலாறுஞ்செல்லார்கமுளையாற்றுய்ப்பவே 
மேலாறுபாயவிருக்து. 

(இ-ள் ) வல்லவைகளல்லாதார் - வல்லமைகளில்லாத. 
வர்கள், கரலாறுசென்.ற-தாரசேயக்களிற்போய், கலவை. 

கள்-பலவசைப்2பாசனங்களை, உண்டு-சாப்பிட்டு, சழிப்பா- 

கரலம்போச்குவார், வலவைகள் - வல்லமையுடையவர்கள், 
காலா௮ஞ்செல்லார்-தரதேயல்களிற்போகார், மேல்-௨ட 
லில், ஆற பாய-வியர்வுரீர்வர, இருச்து-ஊரிலிருச்.து, ௧௬ 
ளையால் - பொரிக்கறியுடன்போசன த்தை, துய்ப்ப - உண் 
பார்கள் எ..று,
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இ-ம் வல்லமையில்லார் தூரதேயங்களித் சென்றுஇர 
ர். துண்பர் வல்லமையுள்ளார் உள்ளூரிலிருர் து மு.பற்சிசெ 
We உண்பர் என்பதாம். ௮ல்லாதார்-எழுவாய், கழிப்பா- 
பயனிலை, வலவைகள் - எழுவாய், தய்ப்ப - பயனிலை ஏ- 
DDE. (௮) 

பொன்னிறச்செர்நெற்பொதியொடுபீள்வாட 

மின்னொளிர்வானங்கடலுள்ளுங்கான்--றுகுக்கும் 

வெண்மையு டையார்விழுச்செல்வமெய்தியக்கால் 
வண்மையுமன்னதகைத். 

(இ-ள்.) பொன்னிறம்-பொன்போலுிிறமுடைய, செக் 

கெல்-செர்கெற்பயிர், பொதியொடு-பொதிதலுடன்,பீள்வா 

ட-கருவாட, மின்-மின்னல், ஒளிர்-பிரசாசிக்கும், வானம்- 
மேசமானது, கடலுள்ளும்-கடலிடத்தும், கான்று - saa, 

உகுக்கும்-நீரைச்சொரியும், வெண்மையுடையார்-௮ நிகில் 
லார், விழுச்செல்வம்-சிறர்தசெல்வம், எய்தியக்கால்-பெற் 
ரூல், வண்மையு 5-௮வர்களுபகாரமும், ௮ன்னதகைத்து- 

௮ த தன்மையாம். oT =D. 

இ-ம். மேகமானத நெற்பயிர்வாடச் சமுத்திரத்திலே 

நீரைச்சொரியும் ௮துபோல அறிவில்லார் செல்வம் பெற் 

ரூல் ஈன்மார்க்கர் வருத்தப்படத் துன்மார்க்கருக்குக்கொடு 
ப்பார்கள் என்பதாம். வண்மை-எழுவாய், ௮ன்னதகைத் 

அ பயனிலை ் (௯) 

ஒதியுமோதாருணர்விலாசோதாது 

மோதியனையாருணர்வுடையார்--தூய்தாக 
நல்கூர்ர் துஞ்செல்வரிரவாதார்செல்வரு 
நல்கூர்ச் சாரியாரெனின்: 

(இ-ள் ) உணர்விலார்-அறிவிலார், ஓதியும் - பல.நாலை 
ப்படித்தும், ஒதார்-படியாதாராவர், உணர் வுடையார்-அ௮.றி 

வுடையார், ஒதா.தும்-படியாதிருந்தும், ஒதியசையார-படி.த் 
தவசாவர், இரவாதார்-யாசியா தவர், தூய்தாக-பரிசுத்தமா 
க, ஈல்கூர்க்தும்- தரித்திரப்பட்டி ௬ஈ்.தம், செல்வர் - செல்வ
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சாவார்கள், செல்வரும்-செல்வமுடையாரும், ஈயாரெனின்- 
சொடாராஇல், ஈல்கூர்க்தார்-தரித்திரராவர் org, 

இ-ம், அறிவிலார் படித்தும் படியாதவரே, அறிவுடை 
யார் படியாதிருந்தும் படித்தவே, இரவாதார் வறுமைய 
டைந்துஞ் செல்வர்களே, செல்வருங்கொடாசாகல் வறிய 
வர்களே என்பதாம் உணர்விலார் உணர்வுடையார் இரவா 
தார் செல்வர்-எழுவாய், ஓதார் ஓஇயனையார் செல்வர் நல் 
கூர்க் தார்-பயனிலை. (௧௦) 

நன்றியில் செல்வம் முற்றிற்று, 

னமாக 

௨௮-ஆம் அதிகாரம், ஈயாமை, 

et 

௮்தாவது சொடாமலிருக்குர் தன்மையாம், 

நட்டார்க்குகள்ளாதவர்க்குமுளவரையா 

லட்டதுபாத் துண்டலட்டுண்ட--லட்ட 

வடைக்திருர் தண்டொழுகுமாவதின் மாக்கட் 

கடைக்குமாமாண்டைச்சுதவு. 

(இ-ள் ) ௮ட்டுண்டல்-சமைத்துண்வொழ்தலாவது, ஈ 
ட்டார்க்கும்-சிரேகர்க்கும், ஈள்ளாதவர்க்கும்-ச3ஈயொதவ 

ர்க்கும், உள-தமக்குள்ள, வரையால்-௮ளவால், ௮ட்டது- 

சமைத்ததை, பாத்துண்டல்-பகுத்துண்ணல், SY LHF 

மைத்ததை,௮டைந்திருந்து-சதவை யடைத்திருக்து, உண் 

டு-புசித் த, ஒழமுகும்-ஈடக்கும், ஆவது-செல்வம், இல்-இல் 
லாத, மாக்கட்கு-மனிதர்க்கு, ஆண்டைக்கதவு-சுவர்க்கவா 

யிற் கதவுகள், ௮டைக்கும்-௮டைக்திருக்கும் எ-று, 

இ-ம் சரேகருக்குஞ் சி3ரகயாதவருக்கும் இருக்கும 

ளவாலிட்டுண் ணுதலேஉண்ணுதலாம் இட்டுண்ணாசவர்க்கு 
ச்சுவர்க்கவாயிற் கதவுகளடைக்கும்என்பதாம். ௮ட்டுண்ட 
ல்-சமுவாய், பாத்துண்டல்-பயனிலை, கதவு-எழுவாய், ௮ 
டைக்கும்- பயனிலை, .தம-௮சை. (௧) 
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எத் துனையானுமியைச் தவள வினாத் 

சிற்றதஞ்செய் தார் தலைப்படுவர் மற்றைப் 

பெருஞ்செல்வமெய்தியச்சாற்பின்ன நிதுமென்பா 

சழிச்தார்பழிகடலத்.துள். 

(இ.்.) எத். துனையானும்-எவவளவாகிலம், இயைச் 

தபொருச்திய, அளவினால்-அளவால், சிற்றம்-சிறியதருஈ 

த்தை, செய தார்-செய்தவர்கள், தலைப்படுவர்-முதன்மை ய 

வர், பெரும்-பெரிய; செல்வம்-ஐ-*வரியத்தை, எய் திய 

க்கால்-அடைந்தால், பின்-பின்பு, அதிதும் - தருமஞ்செய் 

வோம், என்பார்-என்று சொல்வோர், பழி-பழிக்சப்பட்டு, 

சுடலத்.துள் - சடல்சூழ்க்த பூமியில், ௮ழிச்தார்-கெட்டார். 

என்றவாறு, 

இ-ம். எவ்வளவாகலுஞ் சிறிய தருமத்தைச் செய்தவ 

ர் சுவர்ச்கத்தையடைவர், பெருஞ்செல்வங்கிடைத் சாற்றரு 

மஞ்செய்வோ மென்பவா் ௮ழிக்தவர்களே என்பதாம் செ 

ய்தார்.எழுவாய, தலைப்படுவர்-பயனிலை, அறிதுமென்பார்- 

எழுவாய், அழிர்தார்-பயனிலை, மற்று-ஐ-அசைகள், (௨) 

துய்த்துக்கழியான்றுறவோர்க்கொன்றிகலான் 

வைத்்துச்சகழியுமடவோனை--வைதத 

பொ ருளுமவனைககுமேயுலக த் 

தருளுமவனைககும். 

(இ.ள்.) தய்த்.து-உண்0) கழியான்-ராளைக்கழியாதவ 

ஞசவும்; துறவோர்க்கு-துறவிகளுக்கு, ஒன்௮ு-ஒரு பொரு 

ளையும், ஈசலான்-கொடா தவனாகவும், வைத்து-பொருளைத் 

தேடிவைத்.து,கழியும்- இறக்கும், மடவோளை-அறிவில்லா த 

வனை, 'வைத்த-தேடிவைத்த, பொருளும்- இரவியமும், அவ 

-அ வனை, ஈகும்- சிரிக்கும், உலகத்து-உலகத்தில், அருளு 

ம்-இருபையும், அவளை-அவளை, 6கும்-சிரிக்கும். எ-று, 

இ-ம். தானுண்ணாது பொருளைத்தேடி வைத்தவளை 

ப் பொருளுஞ் சிரிக்கும் உலகத்தருளுஞ் சிரிக்கும் என்ப 

தாம். பொருள்' அரூள்- எழுவாய், சகும்யயனிலை, மடவோ 

ஆ-செயப்படுபொருள், ஏ-௮சை.' (௯)
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கொடுத்தஅர்அய்த் த தர்தேற்றுவிடுகச்குடை 
யுள்ள த்தான்பெற்றபெருஞ்செல்வ---மில்ல த் 
அதருவுடைக்கன்னியரைப்போலப்பருவத்தா 

லேதிலான றய்க்கப்படும். 

(இ-ள்.) கொடுத்தலும்-ஈசலும், அய்த்தலும்-உண்ட 
அம், தேற்று-தெளியாச,இடுக்குடை-உலுத்தகுணமுள்ள) 
உள்ளத். தான்-மனமுடையவன், பெற்ற-அ௮டைர் த, பெருஞ் 
செல்வம்-பெரியசெல்வமானத, இல்லத். த-மனையிடத்து,உ 
ருவுடை-வடிவுற்ற, கன்னியசே-பெண்மகளைப் போல, பரு 
வத்தால்-௮ அபவிக்குங்சாலத்.து, எதிலான்-அயலானால்,.து 

ய்க்கப்படும்-௮ நுபவிக்கப்படும் எ-று, 

இ-ம். விஃடிற்பிறச்தபெண்ணை அயலானலுபலிப்ப.து 
பேசலக் கொடாதவன் பொருளைப் பிறனதுபவிப்பான்என் 

பதாம் செல்வம்-எழுவாய், துய்க்கப்படும்-பயனிலை. (௪) 

எ.றிரீர்ப்பெரு ம்கடலெய்தியிருந்து 

மதுநீர்ச்சிறுணெற்மாறல்பார்த்-- துண்பர் 
மறுமையறியாதாராக்கத்தித்சான்றோர் 
கழிசல்குரவேதலை. 

(இ-ள்.) எறி-௮லைகளையெறியும், நீர்-நீசையுடைய,பெ 
ரும்-பெரிய, கடல்-சமுத்திரத்தை,எய்இயிருர்.தும்-௮டைச் 
இருக்தும், wpti-bo pp, Ap-Ahu, Qerp-Senp pea, 
ஊறல்-மீரூற்றை, பார்த்.த-கண்டு, உண்பர்-உண்ணுவார்கள். 

௮.துபோல மதுமை-மறுபிறப்பிற்குரிய தருமங்களை, அறி 
யாதார்-செய்யாதவர்கள், ஆக்கத்தின்-செல்வச்திலும், சான் 
ஜோர்-பெரியோர்களுடைய, கழி-மிக்க, ஈல்குரவே-தரி.த் திர 

மே, தலை-முதன்மையுடையது எ-று. 

இ-ம். தருமஞ்செய்யாதார் செல்வத்தைப்பார்ச்சம் 
பெரியோர்சள் தரித்தூமேலானஅ௫ என்பதாம் Bare 

எழுவாய், உனடத்.து-பயனிலை. (@) 

சனதெனசென்றிருக்குபேழைபொரகுளை 
- யெனதெனசென்திருப்பன்யாறுக்- சன தாயிற்



௧௭௨ Srv urs 

ரூனுமதனை வழங்கான்பயன்றுவ்வான் 
யாலனுமதனையது. 

(இ-ள்."ஏழை-௮றிவில்லான், பொருளை-இிரவியத்தை, 

எனதெனதென்று-என்னுடையதென்னுடையதென்று, இரு 
க்கும்-நினைந்திருப்பான், யாலும்-சாலும், எனதென தென் 
௮-என்னுடையசென்னுடையதென்று, இருப்பன்-நினைந்தி 

ருப்பேன், தனதாயின்-௮ப்பொருள் தன்னுடையதா௫ல், 
தாலும்-௮வ?வழைகாலும், ௮தனை-௮ப்பொருளை, வழங் 
கான்-கொடான், பயன்-௮ தனால் வரும்பலனை, துவ்வசன்- 

அஅபவியான், யாலும்-சானும், ௮தனை-௮ப்பொருளை, ௮ 
௮-௮ப்படிக்கொடே னனுபவியேன். எ-று, 

இ-ம். அ.திவிலான்பொருளைத் தன்னுடையதென் நி 

ருப்பான், யானும் என்னுடையதென் நிருப்பேன், தன்னு 
டையதாகிற்கொடுக்கானபவிக்கான், என்னுடையதாூல் 

யானுங்கொடே னுபவியேன் என்பதாம். யான்-எழுவா 
ய்)௮து-பயனிலை, ௮ தனை-செயப்படுபொருள். (௬) 

வழங்கா தசெல்வரினல்கூர்ந்தாருய்க்தா 
ரிழந்தாரெனப்படுதலுய்ர்தா--ர௬ுழந்ததனைக் 
காப்புய்ந்தார்கல்லஓுதலுமுய்ந்தார்தங்கைக்கோவ 

யாப்புய்ந்தாருய்ந் தபல. 

(இ-ள்.) வழங்காத-கொடாத, செல்வரின்-செல்வரிலு 
ம், ஈல்கூர்ந்தார்-தரித்திரர், உய்ந்தார்-பிழைத்தார், இழக் 
தாரெனப்படுதல்-பொருளையிழர் சாரென்று சொல்லப்படு 
தலிலும், உய்க்தார-பிழைத்தார், உழந்து-வருக்தி, ௮தனை- 

அப்பொருளை, சாப்பு-சாத்தலிலும், உய்சதார்-பிழைத்தா 
ர், தங்கை-தங்கைகள், கோவ-வருக்த, யாப்பு-கட்டுதலி 
அம், உய்ந்தார்-பிழைத்தார், உய்ர்தபல - பலமுறையா 

அம் பிழைத்தார். எ-று 

இ-ம், கொடாதசெல்வர்களைப் பார்க்கிலும் தரித்திரர் 

கள் பலமூறையா௮ம் பிழைத்தார்கள் என்பசாம். ஈல்கூர்க் 

தார்- எழுவாய், ௨ ய்ச்தார்- பயனிலை, (௪)



மூலமும்-உரையும். ௧௭௯. 

தீனதாகத்தான்்கொடான்றாயத் தவருர் 

தமதாயபோழ்தேகொடாமர்-- தனதாக 
முன்னேகொடுப்பினவர்கடியார்தான்௧கடியான் 
பின்னையவர்கொடுக்கும் போழ்து. 

(இ-ள்.) தனதாக-தன்னுடையதாக, தான்-தான்,கொ 
டான்-பொருளைக்) கொடான், தாயத்தவரும் - தாயாதிக 
ஞம், தமசாய?3பாழ்?2த-பொருள் தங்களுடைய தானகர 

ages, கொடா௮ர்-கொடுக்கார், தனதாக-தன்னுடைய 

தாக, முன்னே-தானிறக்குமுன், கொடுப்பின்-கொடுத்தால், 
௮வர்-அத்தாயாதிகள், சடியார்-கோபியார், பின்னை-தானி 
றந்தபின், ௮வர்-௮.த்தாயா திகள்,கொடுக்கும்போழ்.து-கொ 
டுக்குப்காலத்தில், தான்சடியான்-தான்கோபியான். எ-று. 

இ-ம். பொருள் தன்னுடைய தாகத்தான் கொடான் 
௮து உறவினர்க்கான சாலத் தவர்கொடார் இறச்குமுன் 

னே தான் கொடுத்தா லுறவினா?காபியார் இறந்த பின்னு 
றவினர் கொடுத்தாற்றான் கோபியான் என்பதாம். தான்- 
எழுவாய், பொடான்-பயனிலை, தாயத்தவர-எழுவாய்,கொ 
டார்-பயனிலை, ௮வர்-எழுவாய், கடியார்-பயனிலை, தான்- 
எழுவாய், கடியான்-பயனிலை, (௮) 

இரவலர்கன்ருகவிவாராவாச 
விரகிற்சுரப்பதாம்வண்மை---விரஇன் றி 

வல்லவரூன்றவடியாபோல்வாய்வைத்துக் 

கொல்லச்சுரப்பதாகங்£ழ். 

(இ-ள.) இசவலர்-யாசகே, கன்முக-கன்முகவும் ஈவா 

ர்-கொடுப்பவரே, ஆவாக-பசுவாசவும், வீர௫ல்-க்ர த இல், 
சரப்பது-கொடுப்பது, வண்மை-சொடையாகும், விரகன் 

தி-மெதுவாக, வல்லவர் -வலிமையையுடையோர், ஊன்ற-9 

சைய, ௮டி-அ௮டிக்கும், ஆபோல்-பசுப்போல, வாய்-௮வய 
வங்களிடத்.து, வைத்து-கருவிசளைவைச்து, சொல்ல-வருத் 
த, சுரப்பதாம்-கொடுப்பான், £ழ்-£ழ்மகன். எ-று. 

இ-ம். யாசகர் கன்றாகவும் கொடுப்பவர் பசுவாகவும் 
விரவிற்கொடுப்பதே கொடை, 8ழ்மகளை வருச்தினுற்கொ



௧௭௪ சாலடியார் 

டுப்பான் என்பதாம். வண்மை-எழுவாய், சுரப்பது-பயனி 
So, £ழ்-எழுவாய், சுரப்பது-பயனிலை, ஆம்-௮சை. (௯) 

ஈட்டு துன்பமற்றீட்டியவொண்பொருளைக் 
சாத்தலுமாக்கேகடுத் துன்பக்... சாத்த 

குறைபடிற்றுன்பக்கெடி ற்றுன்பர் துன்பக் 

குறைபதிமற்றைப்பொருள், 

(இ-ள்) ஈட்ட௮ம்-பொருளைத்தேடலும், அன்பம்-.து 
யாம், ஈட்டிய-தேடிய, ஒண்பொருளை - ஒள்ளியபொருளை, 
காத்தலம்-காப்பாற்றுதலும், கடும்-மிகவும், துன்பம்-துய 

சம், காத்த-காக்கப்பட்டபொருள், குறைபடில்-குறைபட் 
டால், அனபம்-துயரம், கெடில்-கெட்டால், துன்பம்- துய 

ம், மற்றைப்பொருள்-மேற்சொல் பொருள், அன்பக்கு-து 
யரத்திறகெல்லாம், உறைபத- -இருப்பிடமாம் எ-று, 

இ-ம், பொருளைத்தேடலும் வருத்தம் சாத்தலும்வரு 
தீதம் ௮து குறைபட்டால் வருத்தம் கெட்டால் வருத்தம் 
என்பசாம். பொருள்-எழமுவாய், உறைபதி-பயனிலை,மற்று- 

ஆங்கு-ஏ- அசைகள், (௧0) 

ஈயாமை - முற்றிற்று. 

  

௨௯-ம். அதிகாரம். இன்மை. 
ணட எவ்வ ண் 

அஃதாவது இல்லாததன்மையைச் சொல்லுதலாம். 

அத்திட்டகூறையரைச்சுற்றிவாழிலும் 
பத்தெட்டுடைமைபலருளஎளும்--பாடெய்து 
மொத்தகுடிப்பிறர் தக்கண்ணுமொன்றில்லாதார் 
செத்தபிணத்திற்கடை, 

(இ-ள்.) அத்து-சிவப்பு, இட்ட -சரையிலிட்ட, கூறை... 

ஆடையை, அசை-இடையில், சுற்றி-உடுத்தி, வாழிலும்- 
வாழ்ர் தாலும், பத்தெட்டிடைமை - பத்துப்பொன்ளுகலும் 
எட்டுப்பொன்னாலு மூடையவனென்று, பலருள்ளும்-பல



மூலமும்-உரையும். சட 

ரிடத்அம், பாடு-பெருமை, எய்தும்- அடைவான், ஓத்த-ஈ 
லமொத்த, குடி-குலத்தில், பிதந்தக்சண்ணும்-பிறக் தாலும், 
ஒன் நில்லாதார்-ஒருபொருளில்லாதவர், செத்தபிண த் இன்- 
செத்தபிணத்தைப் பார்க்கிலும் கடை-கடையாவார். எ-று, 

இ-ம்: ஒருவன் ஈல்லாடையுடுத்தி வாழ்ர் சால் பொரு 
ஞு டையவனென்று மதிச்சப்பவொன், உயர்குலத்இற்பிறக் 
தாஅம் பணமில்லாவிடில் பிணமாவார் என்பதாம். ஒருவ 
ன்-தோன்றாஎமுவாய், எய்தும்-பயனிலை, இலாதார்-௪ழு 
வாய், கடையாவர்-பயனிலை, (௧) 

நீரி நண்ணி துநெய்யென்பர்கெய்யினும் 

யாருமறிவாபுகைநுட்பர்.தேரி 

னிரப்பிடும்பையாளன்புகுமேபுசையும் 
புகற்கரியபூழை நுழைர்.து. 

(இ-ள்.) நீரினும்-ரீரைப்பார்க்கலும், ரெய்-நெய்யை, 

தண்ணிது-றட்பமுடையது, என்பர்-என்று சொல்வர்,செ 

யயிலும்-கெய்யைப்பார்க்லொெம், புசை-புசையானது, அுட் 
பம்-றட்பமுடையசென்று, யாரும்-யரவரும், ௮.றிவர்-அ.றி 

வார்கள், தேரின்-ஆசாயில், புகையும்-புகைதாலும்,புகற்கு- 
பு.குதற்கு, அரிய-௮ரிதான,பூமழை-வாயில்களை, நுழைர் ௮- 
அழைந்து, இரப்பிடும்பையாளன் - தரித்திரமுடையவன், 
புகும்-புகுவான. எ.து. 

இ-ம் நீரிலு நெய் தட்பம் செய்யிலும் புகைுட்பம் 
புகைநுழையா வாயில்களிலுர் தரித்தாலுழைவான் என்ப 

தாம். இடும்பையாளன்-எழுவாய், புகும் - பயனிலை, ஏ-௮ 
சை, அகத்தியம் புகையுமாகியு மேனோக்குப்பொருள் (௨) 

கல்லோங்குயச்வரைமேற்சாச் சண்மலராக்காற் 
செல்லாவாஞ்செம்பெரறிவண்டினய்..-கொல்லைச் 
சலா.அ௮ந்ளொகடியுக்கானசுராட 
விலா௮.அர்ச்சில்லைத் தமா: 

(இ-ள்.) கொல்லை-கொல்லைகளிள், இளி-கிளிசளை, சலா 

அல்-கல்லால், சடியும்-ஐட்டும், கானசம்-காட்டையும், சாட



௧௪௭௭௬ சாலடியார் 

நாட்டையுமுடையபாண்டிபனே, கல்-கற்கள், ஓங்கு-மிகு 
ச். த, உயர்-உயர்ந் த, வரைமேல்-மலை?மல், காக்தள்-காக்தட் 
பூ, மலராக்கால்-மலராவிடில், செம்பொறி - சிவந்தபுள்ளிக 
ளையுடைய, வண்டினம்-வண்டுக்கூட்டல்கள், செல்லாவாம்- 
போகாவாம், (அத௫போல) இலா௮ர்க்கு-பொருளில்லா 

தவர்க்கு, தமர்-உறவினர், இல்லை-இல்லை. எ-று. 

இ-ம். பாண்டியனே காந்தள் மலராவிடில் வண்டுகள் 
சேசாவாம் ௮துபோலப் பொருளில்லாதவர்க்கு உறவினரி 
ல்லை என்பதாம். தமர்-எழுவாய், இல்லை-பயனிலை. (௩) 

உண்டாயபோழ்திலுடைந் துழிக்காகம்2பாற் 

ஜரொண்டாயிரவர்தொகுபவே--வண்டாயத் 
இரிதருகிசாலத்து, திதிலி2ராவென்பா 
சொருவருமிவ்வுலக த்தில். 

(இ-ள்.) உண்டாய-செல்வமுண்டான, போழ்தின்-கா 
லத்து, உடைந்துழி-ேேதகமழியில், காசம்போல் - காக்கை 
போல,தொண்டு-௮டிமையா ௧, ஆயிர வா-.தயிரம்பேர்,தொ 
குப-கூவொர்கள், வண்டாய்-வண்டுபோல, தஇிரிதருங்கால 
த்த-திரியும்போது, இதிலிரோ-(வறுமைக்)குற்றமற்தி 2சா, 
என்பார்-என்றுகேட்பார், ஒருவரும-ஒருவரும், இவவுல 
சத்.து-இவ்வுலகல், இல்-இல்லை, எ-று 

இ-ம் பொருளுண்டான காலத்துக் காக்கைக் கூட்ட 

ம்போலனேகர்வக்து கூடுவார்கள் பொருளில்லாக் காலத் 
தொருவரும் வரமாட்டார்கள் என்பதாம் ஆயிரவர்-௪ழு 
வாய், தொகுப-பயனிலை, ஒருவர்-எழுவாய்) இல்-பயனிலை. 

பிறர் தகுலமாயும்பேோண்மைமாயுஞ் 
சிறக்த,தங்கல்கியுமாயுவ்--சறங்கருவி 
கன்மேற்கழுஉங்கணமலைகன்னாட 

வின்மைதழுவப்பட்டார்க்கு. 

(இ-ள்.) கறங்கு-சத்திச்கும், அருவி-ஆருனது, கன் 
மேல்-கல்லின்மேல்விழுச்து, சமூ௨ம்-மாசைக்கழுவும், கண 
ம்-கூட்டமான, மலை-மலைகளையும், ஈல்-சல்ல,சாட-சாட்டை
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யுமுடையபாண்டியனே, இன்மை-தரித்திரம், தழுவப்பட் 

டார்க்கு-பிடிக்கப்பட்டார்க்கு, பிறந்த-தாம்பிறந்த, குலம்- 
குலப்பெருமையும், மாயும்-கெடும், பேர்-பெரிய, ஆண்மை 
ஆண்டனமையும், மாயும்-கெடும், சிறக் த-மிகுக்த, தம்-தம 
து; கல்லியும்-வித்தையும், மாயும்-கெடும், எ-று, 

இ-ம். பாண்டியனே தரித்திரம் பிடிக்சப்பட்டவர்க்கு 

க் குலப்பெருமையு மாண்டன்மையுங் கல்வியுங்கெடும் என் 
பதாம். குலம்-ஐுண்மை, கல்வி-எழுவாய், மாயும்-பயனிலை, 
அகத்தியம் கறங்கல்சுழல லொலித்தலாமே. (@) 

உள்கூர்பசியாலுழைஈசைஇச்செனருர்சட் 
குள்ளூரிருர் துமொன்றுற்றாதா--லுள்ளு 

ரிருர் தயிர்கொன்னேகழியாதுதான்போய் 

விருந்தினனா தலேரன்று, 

(இ-ள்.) உள்-வயிற்றுள், கூர்-மிக்,, பசயால்-பசிநோ 

யால், உழை-தன்னிடத்த, ஈசைஇ-ஒன்றையிச்சித்து, செ 
ன்ரார்கட்கு-வக்தவர்களுக்கு, உள்ளூா-உள்ளூரில், இருக் 

அம்.இருர்தும், ஒன்று-ஒருபொருளை, ஆத்றாதான்-உதவி 
செய்யாதவன், உள்ளூர்-உள்ளூரில், இருச்ு-இருர்.து, ௨ 

யிர்- தன்னுயிரை, கொன்னே-பயனில்லாமல், கழியா_-நீக் 

காமல், தான்போய்-தான் தூரதேசத்திற்போய் - விருக்தின 
னாதலே-விருக்தாளியாகுதல, நன்.று-ஈல்ல.து எ-று, 

இ- ம். தன்னிடத்துவச்தவர்க்கு ஒருபொருளுதவா 
தான் உள்ளூரிலிருந்திரவாது பிறஷரார்க்கு விருந்தினனா 
குதனல்லஅு என்பதாம். தற்றாதான்-௪எழுவாய், ஆசல-பய 

னிலை, (௬) 

நீர்மையேயன் நிரிரம்பவெழுர்ததல் 
கூர்பையுமெல்லா மொருக்கிழப்பா--கூர்மையின் 
முல்லையலைக்குமெயிற்றாய்கிரப்பென்லு 

மல்லலடையப்பட்டார், 

(இ-ள்.) கூர்மையின்-கூர்மையுடைய, முல்லை-முல்லைய 

ரும்பை, ௮லைக்கும்-வருத்தும், எயிற்றாய்- பற்களையுடைய
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வளே, கிசப்பென்னும்-வதுமமையென்னும், அல்லல்- இன்பம், 

அடையப்பட்டார்-சேரப்பட்டவர், நீர்பையேயன் றி-நற்கு 
ஊக்களே யல்லாமல், கிரம்ப-நிறைய; எழுக்த - உள்ளெழு 
8௪, தம்-சம்முடைய, கூர்டையும்-நுட்பபுத்தியும், எல்லா 
ம்-மற்றயாவும், ஒருள்கு-ஒருமிச்க, இழப்பர்-இழச் தவிடு 
வர், எஃறு, 

இ-ம். பெண்ணே வறுமையடையப்பட்டவர் குணங்க 
ளையும், புத்தியையு மற்றுள்ளவற்றையுமிழப்பார்கள் என் 
பதாம். அடையப்பட்டார்-எழுவாய், இழப்பா-பயனிலை. 

இட்டாற்றுப்பட்டொன் நிரந்தவர்க்காற்றாது 

முட்டாற்றுப்பட்டுமுயன்றுள்ளூர்--வாழ் தலி 

னெட்டாற்றுச்சென்றுகிரைமனையிற்சைரநநீட்டும் 
கெட்டாற்றுவாழ்க்கையேசன்று, 

(இ-ள்.) இட்டாற்றுப்பட்டு - முன்கொடுத்துவழிபட் 
டு, ஒன் நிரச்தவர்க்கு-பின்னொரு பொருளிரர்தவர்க்கு, ஆற் 

௫௮-உதவிசெய்யாது, முட்டாற்றுப்பட்டு- வறுமை வழியி 

ற்பொருர்தி, முயன்று-முயற்சிசெய்து, உள்ளூர்வாழ்தலி 
ன்-உள் ஞூரில் வாழுகறதிலும், நெட்டாற்றுச்சென்று..தூர 

சேசக்களிற்போய், நிரைமனை யில்-வரிசையாயெ வீடுகளில், 
கைக்டீட்டும்-பிச்சைக்குக் கையை நீட்டும், கெட்டாற்றுவா 
ழ்க்கையே-செடுவழியான வாழ்க்கையே, ஈன்று - சல்லது. 
என்றவாறு, 

இ-ம் முன்கொடுத்து வழிபட்டுப் பின்கொடுப்பதற்க 
ல்லாமலுள்ளூரில் வாழ்வதிலும் பிற வரிற்போய்ப் பிச்சை 
யெடுப்பதுகலம் என்பதாம். வாழ்க்கை-எழுவாய், கன்று - 
பயனிலை, (௮) 

கடகஞ்செறிச்சதங்கைகளால்வாக் 
யட்குபநித்துக்சொண்டட்டுக்--குடைகலனா 

வுப்பிலிகெக்தைதன்றுள்ளற்றுவாழ்பவே 
அப்புரவுசென்றுலந்தக்கால், 
(இ.ன.) அப்பா£வு-செல்வமெல்லாம், சென்று - (பலவ 

PSP) Curd, உலக் சச்சால்-செட்டால், கடகஞ்செழிர்த-
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பொற்கடசகெருக்யெ, தங்கைகளால்-தம்கள் சைகளால், 
வாங்க-வணக்க) ௮டகு-இலைகளை, பறி த் துக்கொண்டு.பறி 
த்துச்கொண்டு, ௮ட்டு-சமைத்து, குடைகலை-ுங்கெடு 
க்கப்பட்ட பனங்காயே பாத்திரமாக, உப்புலி-உப்பில்லா 
த; வெர்தை-வெர்ததை, தின்று-பு9த் த, உள்-மனம், அற் 
௮-உடைபட்டு, வாழ்ப-வாழ்வார்கள், எ-று, 

இ-ம். செல்வமெல்லாக்கெட்டால் இலைகளைப் பறித் 
அப் பனங்காயைப் பாத்திமாகவைத்துச் சமைத்துண்பர் 
என்பதாம். இல்லார்-தோன்றுஎழுவாய், வாழ்ப-பயனிலை, 
ஏ-௮சை, வெக்தை-ஈடுக்குறை, (௯) 

ஆர். த்தபொறியவணிகளர்வண்டினம் 
பூச்தொழிகொம்பின்மேத்செல்லாவா-.- 875 தருவி 
தாழாவுயர்சிறப்பிற்றண்குன்றான்னாட 
வாழாதார்க்கில்லைதமர், 

(இ-ள். நீர்த்.து-ரீரையுடையதாயெ, அருவி - Byer 
அ,தாழா-தாழும்; உயர்சிறப்பின்-உயர்க் த சிறப்பைப்பொ 
ரு்திய, தண்-குளிர்ந்த, குன்றம்-மலையையும், ஈல்-ஈல்ல,சா 
ட-சாட்டையுமுடைய பாண்டியனே, ஆர்த்த - நிரம்பிய, 
பொறிய-புள்ளிகளையுடைய, ௮ணி-௮ழகு, செர்-பிரகாடி 
க்கும், வண்டினம்-வண்டுச் கூட்டங்கள், பூச்.அ-மலர்ச்து,ஒ 
ழி-ரீங்பெ, கொம்பின்மேல்-கொம்புகளின்மேல், செல்லா 
வாம்-போகாவாம், (௮.துபோல) வாழாதார்க்கு - பொருள் 
பெற்று வாழாதவர்க்கு, சமர்-இனத்தார், இல்லை - இல்லை. 
என்றவாறு, 

இ-ம். பாண்டியனே மலர்ச்தொழிச்த மாங்களில்வண் 
டுகள் செல்லாவாம் ௮துபோலவறியவரிடத்தி லஓுறவினர் 

செல்லார்கள் என்பதாம். தமர்-எழுவாய், இல்லை-பயனிலை, 

இன்மை-முற்நிற்௮,
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௩0-ஆம். அதிகாரம். மானம், 

a PPI PKK யை 

௮ஃதாவது மானங்கெடாதுவாழ்தலைச்சொல்லுதலாம். 

திருமதுசையாகத்திறனிலார்செய்யும் 
பெருமிதங்கண்டக்கடைத்து--மெரிமண்டிக் 
கானர்தலைப்பட்டதீப்போற்கனஓுமே 

மானமுடையாரமனம். 

(இ-ள்.) இரு-செல்வம், மதுகையாக-உறுதியாக) இற 

ம்- திறமை, இலார்-இல்லாதவர்கள். சய்யும்-செய்னெற, 
பெருமிதம்-மேன்மையை, சண்டக்கடைத்தும்-கண்டவிட 
த்தும், எரி-த, மண்டி-கெருங்கி, கானம்-காட்டில், தலைப்ப 
ட்ட-முதன்மையாகவுண்டான, தீப்?போல் - தியைப்போல, 
மானம்-மானத்தை, உடையார்-உடையவரது, மனம் - மன 

அ, கனலும்-கொதித்துமிற்கும். எ-று, 

இ-ம். மானமுடையவர் மனமானது செல்வமிகுதியா 

ல் ௮றிவிலார்செய்யு மேன்மையைக் காணிற்றீப்போலெரியு 
ம் என்பதாம். மனம்-எழுவாய்,கனம்-பயனிலை,ஏ-௮சை, 

(அகத்தியம்) ஐர்.தறிவின்மே லதிகமாமனமே, (௧) 

என்பாயுலொமியல்பிலார்பின்சென்று 

தம்பாடுரைப்பரோதம்முடையார்---தம்பா 
டுரையாமைமுன்னுணருமொண்மையுடையார்க் 
குரையாசோதாமுற்றநோய். 

(இ-ம்.) என்பாய்-எலும்பாகி, உகலும்-உடல்கெடிலு 

ம்; இயல்பிலார் - நற்குணமில்லார், பின்சென்று-பின்போ 

ய், தம்பாடு-தமது குறையை, உரைப்பசோ - சொல்லுவா 

சோ, தம்முடையார்-மானமுடையார், தம்பாடு . தமதுகு 
ஹையை, உரையாமை-முன்சொல்லுமுன் , உணரும்- ௮றியு 
ம், ஒண்மையுடையார்க்கு-அறிவுடையார்க்கு, தாமுற்ற-தா 
மடைக்த, கோய்-வறுமைரோயை, உரையாசோ-சொல்லா 
(ரா. எ.து,
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இ-ம் மானமுடையவர் ஈற்குணமில்லார் பின்சென்று 
தமது வருத்தத்சைச்சொல்லார் தமதுவருத்தத்தைச்சொ 
ல்ல முன்னறியும். ௮றிவுடையார்க்குச் செல்லுவார் என்ப 
தாம். தம்முடையார்-எழுவாய், உரையாரோ - பயனிலை, 
நோயை-செயப்படுபொருள், (௨) 

யாமாயினெம்மில்லங்காட்டு துக்தா மாயிற் 
காணவேகற்பழியுமென்பார்--போனாணிப் 
LY Paso Ma SP at sen றுமதனான் 
மறந் திடுகசெல்வர்தொடர்பு. 

(இ-ள.) யாமாயின்-காமானால், எம்மில்லம் - எமதும 

னையை, க.ட்டுதும்-காட்டு£வோம், தாமாயின் - தாமானால், 
காணவே-பிறர்காண?வ, கற்பு-கற்பானது, அழியும்-கெடு 

ம், என்பார்? போல்-என் றுசொல்வார்போல், காணி-வெட்ட, 

புறங்கடைவைத்து-தலைவாயிலில்வைத்து, சோறு - சோற் 

றை, ஈவர்-இடுவர், ௮ தனால்-௮ தனா2ல, செல்வர்-செல்வரு 
டைய, தொடர்பு-ச௪ி3ஈகத்தை, மறக்திடுக - மறர்துவிடக்க 

உ வாய் எ-று. 

இ-ம் செல்வர்கள் வறியவர்க்கும் தலைவாயிலில் வைச் 
அச் சோறிடுவர் ௮வர ௪ி8ஈகத்தை விட்டுவிடக் சடவாய் 

என்பதாம். நீவிர-தோன்றாஎழுவாய், மறச்திடுக-பயனிலை, 
தொடர்பு - செபப்படுபொருள், (அகத்தியம்) ('கடவ.து- 
சயவட்டுரவவிறு Bum sarar.” (a) 

இம்மையுஈன் ருமியனெறியுங்கைவிடா 

தும்மையுஈல்லபயத் தலரற--செம்மையி 
ஞான ங்கமழுங்கதுப்பினாய்்ஈன்றேகாண் 

மானமுடையார்மதிப்பு. 

(இ-ள்.) செம்மையின்-செம்மையுடைய, கானம்-புழு 
கு, சமழும்-மணக்கும், கப்பினாய்-கூச் சலையுடையவ?ள, 

மானமுடையார்-மானமுடையோர், மதிப்பு - மதிக்குர் தன் 

மையானது, இம்மையும்-இப்பிறப்பிலு.ச, கன்மும்-ஈன்மை 

யுண்டாம், இயல்-இயல்பாகிய, கெறியும்- ஓழுக்கவழியும், 
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சைவிடா.து-ீங்கா துிற்கும், உம்மையும்-மறுபிறப்பிலும், 
ஈல்ல-ஈன்மைகளை, பயத்தலால்-கொடுத்தலால், ஈன்று-ஈன் 
மை. எ-று, 

இ-ம். பெண்ணே மானமுள்ளவர் மதிப்பானது இரு 

பிறப்பிலு ஈன்மையைத்தரும் என்பதாம். மதிப்பு-௪ழுவா 
ய், ஈன்று-பயனிலை, ஏ-௮சை, காண்-முன்னிலை. (௪) 

பாவமுமேனைப்பழியும்படவருவ 
சாயினுஞ்சான்றவர்செய்கலார்.-சாத 
லொருரசாளொருபொழுசைத்துன்பமவைபோ 
லருஈவையாற்றுதலின்று. 
(இ-ள்.) பாவமும்-பாவமும், ஏனை-மற்ற, பழியும்-பழி 

யும், பட- உண்டாக, வருவ-வருவனவர்றை, சாயிலும்-தா 
மிறப்பினும்) சான்றவர்-பெரியோர், செய்கலார்-செய்யார், 
சாதல்-இறத்தல், ஒருகாள்-ஒருசாளில், ஒருபொழுது-ஒ 

ருபொழுத, துன்பம்-துன்பமாம், அவைபோல்-௮வத்றை 
ப்போல், அரும்-அ௮ரிய, ஈவை-துன்பத்தை; ஆற்றுதல்-செ 

ப்தல், இன்று-வேறொன் றில்லை. எ-று 

இ-ம். பெரியோர் பாவமும் பழியுஞ்செய்யார் மாண 
மொருசா ளசொருபொழுது துன்பமாம். பாவமும் பழியும் 

பலகாளுச் துன்பமாம் என்பதாம். சான் றவர்-௪முவாய்,செ 

ய்கலார்-பயனிலை, வருவ-செயப்படுபொருள், ஐ-சாரியை. 

மல்லன் மாஞாலத.துவாழ்பவருளெல்லாஞ் 
செல்வரெனினுக்கொடாதவ/--ஈல்கூர்ச்தார் 

ஈல்கூர்ர்தக்கண் லும்பெருமுத்தரையசே 

செல்வரைச்சென் றிரவாதார். 

(இ-ள் ) மல்லல்-வளப்பமுடைய, மாஞாலச்.து-பெரி 

யஉலகத்து, வாழ்பவருளெல்லாம்-வாழ்பவரெல்லாருள்ளு 
ம், செல்வரெனிலும்-செல்வமுள்ளவசாயினும், கொடாத 

வர்-கொடாதவர், ஈல்கூர்ச்தார்-தரித்திமுடையவரே, ஈல் 
கூர்ச்சக்கண்ணும்-தரித்தரமடைர் தும், செல்வரை-செல்வ: 
மூடை யாரிடத்து, சென்ற-போய், இ£வாதார்-பாசியாத 
வர், பெருமுத்தரையே-பரிச த் தமுடையவரே, எ-று,
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இ-ம். செல்வர்களாகிறுக் கொடாதவர்கள் தரித்திர 

ர்களே தரித்திரப்பட்டு மிரவாதவர்கள் செல்வமுடையவர் 
கே என்பதாம். கொடாதவர்-எழுவாய், ஈல்கூர்ந்தார்-பய 

னிலை, இரவாதார்..எழுவாய், பெருமூத் தசையர்-பயனிலை, 

சடையெலாக்காய்பசியஞ்சுமற்றேனை 

யிடையெலாமின்னாமையஞ்சும்--புடைபசக்த 
விற்புருவவேனெடுங்கண்ணாய் தலையெலாஞ் 
சொற்பழியஞ்சிவிடும். 

(இ-ள்.) புடை-பக்கங்களில், பரக்த-பரவியிருக்க் ற, 
வில்-வில்லொத்த, புருவம்-புருவல்களையும், வேல்-வேலொ 
த்த, கெடும்-நீண்ட, சண்ணாய்-கண்களையு முடையவளே, 
எலாம்-முற்றும், கடை-கடையானவன், காய் - வருத்தம், 

பசி-ப௫ிக்கு, ௮ஞ்சும்-பயப்படுவான், ஏளை-ஒழிந்த,எலாம்- 
முற்றும், இடை-இடையானவன், இன்னாமை - துன்பத்தி 

ற்கு, அஞ்சும்- பயப்படுவான், எலாம்-முற்றும், தலை- தலையா 
னவன், சொற்பழமு-சொற்குற்றத்திற்கு, அஞ்சிவிடும்-பயப் 

படுவான், எ-று, 

இ-ம். பெண்ணே கடையானவன் பழிக்கஞ்சுவான் இ 
டையானவன் துன்பத்திற்கஞ்சுவான் தலையானவன் சொற் 

குற்றத்திற் கஞ்சுவான் என்பதாம். கடை, இடை, தலை எ 

முவாய் , ௮ஞ்சும்-பயனிலை, மற்று.இடைச்சொல், (or) 

நல்லாபெரிதளியர்கல்கூர்ச்தாரென்றெள்ளிச் 
செல்வர்சிறுகோக்குகோக்குங்காற்--கொல்ல 
னுலையூதுதியேபோலுள்சனலுக்கொல்சலா 

தலையாயசான்ளோர்மனம். 

(இ-ள்) ஈல்லா்-இவர்கல்லவர், பெரிது-மிகவும், அளி 
யர்-கொடுத்தவர், ஈல்கூர்க்தாரென்று - தரிச்திமடைச்தா 

சென்று, எள்ளி-இகழ்ச்,து, செல்வர்-செல்வமுடையவர்; ச 
அ௮கோக்கு-குறும்பார்வை,நோக்குங்கால்-பார்க்கும்போ௮, 

தலையாய- தலைமையாயெ, சான்ஜோர்-பெரியோர், மனம்-மன 
மான, கொல்லன்-கருமானுடைய, உலை - உளைக்களத்.து, 

பமகாமகசோபாச்யாறா, டாக்டர்
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ஊதும்- ஊதுனெற, ீயேபோல்-தீயைப்போல, உள் - உள் 

சூக்குள்ளே, கனலும்-எரியும், எ-று. 

இ-ம், செல்லவர்கள் ஈல்லவர்களை இகழ்க்து வறுமை 
யடைர்தாரெனச் குறும்பார்வை பார்க்கும்போது அவர்க 

ள் மனம் உலைக்களத்துத் தயைப்போலெரியும் என்பதாம். 
மனம்-எழமுவாய், கனலும்-பயனிலை, கொல்-ஐ-௮சைகள். () 

ஈச்சியொர்க்யோமைரகாணன்றுகாணாளு 

மச்சத்தானுதனாணன்ரு--மெச்சத்தின் 
மெல்லியராகித்தம்மேலாயார்செய்தது 

சொல்லாதிருப்பதுநாண். 

(இ-ள்.) ஈச்சியார்க்கு-விரும்பியவர்க்கு, ஈயாமை-கொ 
டாமை, காணன்று-காணமல்ல, காணாளும்-ரகாளு காளும், 

அ௮ச்சத்தால்- பயத்தால், காணுதல்-ராணுதல், காணன்று- 

நாணமல்ல, ௪ச்சத்தின்-குறைவினையுடைய, மெல்லியரா௫- 
எளியவ.ரா ௫, தம்மேல்-தம்மிடத்து, இயார் - விரோதமான 
வர், செய்தது-செய்ததை, சொல்லாதிருப்பது-சொல்லாம 
லிருப்பது, சாண்-நாணமுடைமை. எ-று, 

இ-ம், சத்துருச்கள் செய்த குறையைச் சொல்லாத 
ருப்பதே மனிதர்க்கு சாணம் என்பதாம். சாண்-எழுவாய், 
சொல்லாதிருப்பது - பயனிலை, செய்த - செயப்படுபொ 
Her, ஆம்-௮௪சை. (௯) 

கடமாதொலைச்பெகானுறைவேங்கை 
யிடம்வீழ்ச்ததுண்ணாதிறக்கு--மிடமுடைய 

வானகங்கையுநிலும்வேண்டார்விழுமி3யார் 
மானமழுங்கவரின், 

(இ-ள் ) கடமா-கடமாவை, தொலைச்சிய-கொன்ற, சா 
ன்-காட்டில், உறை-வா சஞ்செய்யும், வேங்கை-புலியான த, 
இடம்-இட௮அபச்சத்தில், வீழ்க்த.து-வீழ்ச் சதை, உண்ணா 
அ-தின்னா௫, இறக்கும்-போய்விடும், (அதுபோல) விமுமி 

யோர்-பெரியோர், இடமுடைய-இடத்தையுடைய, வான



மூலமூம்-உரையும் க௮டு 

கம்-தெய்வலோகம், சையுறினும்.கைவசப்படினலும், மானம 
முங்கவரின்-மானல் கெடவந்தால், வேண்டார்-விரும்பார். 
என்றவாறு, 

இ-ம் புலியானது இடது பக்கத்தில் வீழ்ர்தகடமா 
வைத்தின்னாது போய்விடும் ௮துபோலப் பெரியோர்கள் 
வானுலகம் கைவசமாயினலும் மானங்கெடவந்தால் விரும் 

பார் என்பதாம். விமுமி£யார்-எழுவாய், வேண்டார் - பய 

னிலை. (sv) 
மானம் - முற்றிற்று, 

  

௩5-ம் அதிகாரம், இரவச்சம். 

et ——— 

அஃதாவது யாசத்தலால்வரும் ௮ச்சச்ைச்சொல்லுதலாம். 

நம்மாலேயாவரிச்ஈல்கூர்ர் தாசெஞ்ஞான்றுக் 

தம்மாலாமாக்கமிலரென்று--தம்மை 
மருண்டமனத்தார்பின்செல்பவோதாமுந் 

தெருண்டவறிவினவர் 

(இ-ள்.) இர்த ஈல்கூர்க்தார்-இரக்தவறுமையை யடை 

ந். தவர், ஈம்மாலே - ஈம்மாலே, ஆவர்-செல்வமுடையராவா, 

எஞ்ஞான்றும்-எந்நாளும், தம்மால்-தம்மாலே, ஆம் - உண் 
டாகும், ஆக்கம்-செல்வம், இலரென்று-இல்லா தவரென்று, 
தம்மை-தம்மில், மருண்ட-மயங்கிய, மனத்தார்-மனதுடை 

யவர், பின்செல்பவோ-பின்சென் நிரப்பார்களோ, தாமும்- 
காமும்) தெருண்ட-தெளிர் த, அறிவினவர் - ௮றிவினையு 

டையவர். எ-று. 

இ-ம். தெளிர்தவறிவினையுடையவர் தெளிவிலாவறிவீ 
சரிடத்துச் சென்றிரவார் என்பதாம். ௮றிவினவர் - எழு 

வாய், செல்பவோ-பயனிலை, (4) 

இழித்சக்கசெய்தொருவனா£வுணலிற் 
பழித் சக்கசெய்யான்பசித்த---றவறோ
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விழித் தமைக்குமாத்திரையன்றோவொருவ 

னழித் துப்பிறக்கும்பிறப்பு,.! 

(இ-ள்.) ஒருவன்-ஒருவன், அழித்த-செத்து, பிறக் 
கும்-பிறக்னெற, பிறப்பு-சனனம், விழித் து-கண்விழித்.த, 
இமைக்கும்-இமைக்கன்ற, மாத்திரையன்றோ - ௮ளவல்ல 
வோ, (ஆதலால்) ஒருவன்- ஒருவன், இழித்தக்க-இழிவா 

னயாசகங்கள், செய்து-செய்து, ஆர-வயிறு நிறைய, உண 

லின்.உண்ணுதலிலும், பழித்தக்ச-பழிக்கத்தக்கவைகளை, 

செய்யான்-செய்யாதவன், ப௫த்தல்-ப௫ித்திருத்தல், தவ 
ஜோ-குற்றமோ. எ-று, 

இ-ம் ஒருவன் யாசகஞ்செய் துண்ணு தலைப் பார்க்கி 

௮ம் மற்மொருவன் மானத்தோடு யாகஞ் செய்யாது பசித் 

திருத்தல் குற்றமோ என்பதாம். ப௫ித்தல்-எழு வாய், தவ 

ஜோ-பயனிலை, (அசத்தியம்) ௮ன்று முன்னாளசையெதிர்ம 
றைக்ளெவி, (2) 

இல்லாமைகர்தாவிரவுதணிர்தொருவர் 
செல்லாருமல்லர்சிறுகெறி---புல்லா 

வகம்புகுமினுண் ணுமினென்பவர்மாட்டல்லான் 

முகம்புகுதலாற்றுமோமேல். 

(இ-ள்.) இல்லாமை-வறுமையே, கச்தா-பற்றுக்கோ 

டா, இசவு-யாசகத்சை, அுணிச்து-துணிர் து, ஒருவர்- ஒரு 
வர், சிறுகெறி-பாசகவ்ழியில், செல்லாரும்-போகாதவரும், 
அல்லர்-அல்லர், புல்லா-தழுவி, ௮கம்-எம்மனையில், புகுமி 
ன-பிசவேடியுங்கள், உண்ணுமின்- உண்ணுங்கள், என்பவர் 
மாட்டல்லால்- என்று உபசரிப்பவரிடத்தல்ல2, முசம் மற் 

றவரிடத்.து, புகுதல்-செல்லல், ஆற்றுமோ-செய்வானே, 
மேல்-மேன்மகன், எ.து, | 

இ-ம். இல்லாமையாஜற் பிச்சைக்குச்செல்லாமை யிரு 
க் தவரில்லை, மேலானவன் உபசரித்தழைப்பவர் வீட்டிற் 
சென்றுண்பான் என்பதாம். மேல்-எழுவாய், ஆற்றுமோ- 
பயனிலை, (அகத்இயம்) ஒருவருயர்இனையிருபாற்ளெகி. ()
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திருத்தன்னை8ப்பிலுக்தெய்வஞ்செறினு 
முருத்தமன ததோடுயர்வுள்ளி-னல்லா 

லருத்தஞ்செறிக்குமறிவிலார்பின்சென் 
றெருத்திறைஞ்சிரில்லா தாமேல், 

(இ-ள்.) மேல்-மேன் மகனானவன், திரு-இலக்குமி, தன் 

னை-தன்னைவிட்டு, நீப்பிலும்-6ஙூனும், தெய்வம்-தெய்வம், 

செறினும்-கோபிக்ொம், உருத்த-கோபித்த, மனத்தோடு- 
மனத்தினால், உயர்வு-உயர்வை, உள்ளினல்லால்-ரினைப்பத 
OO 5), ௮ருத்தம்-திரவியத்தை, செறிக்கும்-புதைக்கும், ௮ 
நிவிலார்-௮.றிவில்லாத ர், பின்சென்று-பின்போய், எருத் 
இறைஞ்சி தலையிறக்கங்கொண்டு, நில்லா து-நிற்கான். எ-று. 

இ-ம். மேன்மகனானவன் அறிவிலார்பின் போய்த் தலை 

வணங்கி நிற்கான் என்பதாம். மேல்-எழுவாய், நில்லாது- 
பயனிலை, (௪) 

சசவாத.திண்ணன் பிற்கண்ணன்னார்கண்ணு 

மிரவா தவாழ்வதாம்வாழ்க்கை--யிரவினை 

யுள்ளுங்காதுள்ள முருகுமாலென்கொலோ 

கொள்ளுல்காற்கொள்வார்குறிப்பு. 

(இ-ள்.) கசவாத- (பொருளை) யொழியாத, திண்-வலி 
ய, அன்பின்- அன்புடைய, கண்ணன்னார் கண்ணும்-சண்ணி 
ற்கொப்பானவரிடத்தும், இரவா.து-யாசியாமல், வாழ்வதா 
ம்-வாழும்வாழ்க்கையே, வாழ்க்கை- ஒருவர்க்கு வாழ்வாம், 
இரவினை-யாசகத்தை, உள்ளுங்கால்-நினை க்கும்போது, ௨ 
ள்ளமுருகுமால்-மனமுருகுமாகையால், கொள்ளுக்கால்-ஏ 

த்கும்பொழு த, கொள்வார்-ஏற்பவர், குறிப்பு-மனக்குறிப் 

பு, என்கொலோ-என்னவோ, எ-று. 

இ-ம். சண்ணிற்குக் கண்ணானவரிடத்தும் யாசியாது 
வாழ்தலே வாழ்வாம்என்பதாம். வாழ்க்சை-௪ முவாய்,வாழ். 
வதாம்-பயனிலை,குதிப்பு-௪ முவாய், என்சொலோ-பயனிலை, 

இன்னாவியைகலினியவொழிசென்று 
தன்னையேசதானிரப்பத்தீர்வதற்--சகென்னைகொல்
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காதல்கவற்றுமன த் திரூற்கண்பாழ்பட் 
டேதிலவரையிரவு 

(இ-ள்.) இன்னா-துன்பங்கள், இயைக-பொருக்தியிரு 

க்க, இனிய-இன்பங்கள்; ஒழிசென்று-நீங்குகவென்று, தன் 

னையேதான்-தன்னைத்தானே, இரப்ப-இரந்துகொள் ௪, இர் 
வதற்கு-வறுமைநீல்குதற்கு, காதல்-பொருளாசை, கவற்று 

ம்-சவலைப்படுத்தும், மனத்தினால்-மனதால்,கண்பாழ்பட்டு- 
கண்கள்பாழடைந்து,ஏதிலவரை-௮க்நியரிட ததிற்சென்.று, 

இசவு-யாசித்தல், என்னைகொல்-என்னவோ. எ-று, 

இ-ம் ஒருவன் ௮ந்நியனிடத்திற் போய் யாசித்த லெ 
ன்ன பயன்குறித்தோ என்பதாம் இரவு-எழுவாய், என் 
ஊகொல்-பயனிலை, அகத்தியம் குச்சாரியைச் செய்யுட்ச 
ண்ணே வினைக்குறும். (௬) 

என்றும்புதியார்பிறப்பினுமிவவுலக த 
தென்றுமவனேபிறக்கலான்--குனறின் 

டரப்பெலாம்பொன்னெழுகும்பாயருவிகாட 
விரப்பாரையெள்ளா மகன். 

(இ-ள்.) குன் நின்-மலையின், பசப்பெலாம்-௮.கன்றவிட 

மெலாம், பொன்-பொன்ஞனது, ஓழுகும்-சொரியும், பாய்- 

பாயும், ௮ருவி-பாற்றையும், காட-காட்டையுமுடைய பா 
ண்டியனே, இரப்பாரை-யாசிப்பவரை, எள்ளாமகன்-இக 
மாதமகன், என்றும்-எந்காளும், புதியார்-புதியவர்கள், பி 

றப்பிலும்-பிறக்தாலும், இவவுலகத்து- இர் தவுலக த்தில், எ 
ன்றும்-எந்தாளும், ௮வனே-௮ந்தமகனே, பிறக்கலான்-பி 
றவான. எ-று, 

இ.ம் பாண்டியனே இரப்பவரை இகழாதவன் எக்கா 
௮ம்பிறவான் என்பதாம். மகன்-எழுவாய், பிறக்கலான்-ப 

யனிலை, (sr) 
LP 55S ser ee nbd as sg SH 
னன்ஞானறீக்கெறீ இ--யொருவனை
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யீயாயெனக்கென் நிரப்பானேலர்கிலையே 
மாயானோமாற்றிவிடின், 

(இ-ள்.) தன்-கனத, இன்மை-தரித்திரம், புறத்.து-பு: 
றம்பானவுடலை, ஈலிய-வருத்ச, தன்-தனது, ௮கத்து-மன 
அள், ஈல்-ஈல்ல, ஞானம்-௮ நிலை, நீக்க-தள்ளி, நிறிஇ-௮ 

நிவில்லாமையை நிறுத்தி, ஒருவளை-ஒருவனைக் குறித்து, 
எனக்கு-எனக்கு, ஈயாயென்று-பொருள் கொடுப்பாயென் 

லு, இரப்பானேல்-யாசிப்பானாகில், மாற்றிவிடின்-௮ வனில் 
லையென்று சொல்லில், ௮ர்கிலையே-௮வவிடத்தே, மாயா 
னோ-இறவானோ,. எ-று 

இ-ம். கொடுப்பவனில்லை யென்று சொல்லில் இரப்பவ 

னிறக்தான் என்பதாம். ௮வன்-எழுவாய், மாயானோ-பய 

னிலை, ௮கத் தியம், ஈயென்ளெவி யிழிந்தோனிரப்புரை. () 

ஒருவரொருவரைச்சார்ந்தொழுகலாற்றி 
வழிபடுதல்வல்லு,தலல்லாத்---பரிசழிர் து 

செய்யீரோவென்னாலுமென் லுஞ்சொற்கின்னாதே 

பையத்தான்டெல்ஐகெறி. 

(இ-ள்.) ஒருவர் - ஒருவர், ஒருவரை-மற்னொருவரசை, 

சார்க்து-சேர்ர். து, ஒழுகல்-ஈடத்தல், ஆற்றி-செய்து, வழி 

படுதல்-வழிபட்டிருத்தல், வல்லு தல்-முறைமை, ௮ல்லால்- 
அல்ல, பரிசு-குணம், ௮ழிர்து-கெட்டு, என்னாலும்-யா 
தாகிலுமுதவி, செய்யீரோ-செய்யமாட்டீரோ, என்னும்-௭ 
ன்றுசொல்லும், சொற்கு-சொல்லைப்பார்க்கிலும், பைய-மெ 
ல்ல, தாம்-தாம், செல்லும்-தவம்பண்ணப்போகும், கெறி- 

வழியான, இன்னாதே-துன்பமுடையதோ, எ-று 
இ-ம். யாசிப்பதைப் பார்க்கிலு் தவம்பண்ணும் வழி 

துன்பமுடையதோ என்பதாம். நெறி-எழுவாய், இன்னா 

தே-பயனிலை (௯) 

பழமைகர் தாகப்பசைக்சவழியே 

சழெமைதான்யாதாலுஞ்செய்க--கழமை 
பொரு௮ரவரென்னிற்பொத்தித்தர்கெஞ்ச த் 

தரு௮ச்சுவெதோர் த.
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(இ-ள்.) பழமை-பழமையை, கந்தாக-பற்றுக்கோடா 
௪, பசைந்த-விரும்பிய, வழி-வழியில், இழமை, உரிமையா 
ச, தான்-தான், யாதாலும்-பாதாவதோருதசி, செய்க-செ 
ய்யக்கடவாய், சழமை-அ௮வ்வுரிமையை, ௮வர்- ௮வர், பொ 
ரூசென்னில்-பொருரானால், தம்-தம.த, நெஞ்சத்.து-மன தி 

ல், பொத்தி-பொதிர்து, ௮ரு.நீங்காமல், சுடுவ.து-எரிவ.த, 

ஒர்-ஒரு, தீ-கெருப்பு. எ-று 
இ-ம். பழமையை ஆசாரமாகச் சி?நூத்தவருக்குயா 

தானுமோருதவி செய்யக்கடவாம் ௮வவுதவியை௮வர்பொ 
மூவிடில் மனதைச் சுடிகெருப்பாகும்என்பதாம். நீ-தோன்றா 

'யெழுவாய், செய்க-பயனிலை, ஏ-௮சை. (2) 

இரவச்சம் - முற்றிற்று. 

  

RAM pHs. gnaw) sw. 

ps aa 

அதாவது சவையையறிர்து ஈடக்குதலாம். 

மெய்ஞ்ஞானக்கோட்டியுறழ்வழிகிட்டாங்கோ 

சஞ்ஞானர்தர்திட்டதுவாங்கறத்--துழாய்க் 

சைஞ்ஞுனங்கொண்டொழுகுங்காரறிவாளர்முன் 
சொன்ஞானஞ்சோரவிடல் 

(இ.ள்.) மெய்ஞ்ஞானம்-மெய்ஞ்ஞான நூல்களை யறி 
ச்த, கோட்டி-சவையில், உறழ்வழி-சுலக்த வழியை, விட்டு- 
நீச, ஆங்கு ௮வ்கிடத்து, தாஞ்ஞானம் ௮றிவில்லாவொ 
ன்றை, தந்திட்டு-சொல்லி, ௮-௮ தனை, ஆங்கு-௮ வ்விட 
த்தில, ௮ற-மிகவும், துழாய்-பரப்பி, கை-கையாற்குத்தி, 
ஞானங்கொண்டு-கன தஞ்ஞானத்தைக்கொண்டு, ஓழுகும்- 
கடக்கும், சாரறிவாளர்முன்-ஈயககியவறிவாளர்முன், சொ 

ல்-சொல்லும், ஞானம்-௮றிவை, சோரவிடல்-தளரவிடுக. 
எ... 

இ-ம். கற்றோர் சவையைவிட் டறிவீனமாய் ஈடப்பவ 
சீமுன் ஈல்லறிவைச் சொல்லாதிருப்பாயாச என்பதாம், நீ
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விர்-தோன்றாஎழுவாய், சோரவிடல்-பயனிலை, ஞானம்-செ 

யப்படுபொருள், அகத்தியம் *இட்டுவிட்டிரண்டும் விளை 

யிடைக்கிள வி, (௧), 

சாப்பாடஞ்சொல்லிஈயமுணர்வார்போற்செறிக்குக் 
தீப்புலவற்சேரார்செறிவுடையார்--இப்புலவன் 

கோட்டியுட்குன் றக்குடிப்பழிக்குமல்லாக்காற் 

மேட்புடைக்கொள்ளாவெழும். 

(இ-ள்.) செறிவுடையார்-௮டக்க முடையார், கா.கா 
விற்கு,பாடம்-வர்தபாடங்களை, சொல்லி-சொல்லி, ஈயம்- 

நீதியை, உணர்வார்போல்-அறிவார்போல், செறிக்கும்-2கா 
பிக்கும், தீப்புலவன்-கெட்டவறிவினையுடைய வளை,சேரார்- 
சேரமாட்டார், தீப்புலவன்-கெட்டவறிவினை யுடையவன், 
கோட்டியுள்-சபையிடத்து, குன்ற-குறைய, குடி-குடியை, 
பழிக்கும்-பழிப்பான், அல்லாக்கால்-௮ல்லாவிட்டால், சோ 

ள்-தோள்களை, புடை-தட்டி, கொள்ளா-கொண்டு, எழும்- 
சண்டைக்கெழுந்திருப்பான் எ-று. 

(இ-ள் ) ௮டக்கமுடையவ ரறிவிலாதவனைச்சேரார்க. 
ள், ௮றிவிலாதவன் சவையிலிகழ்ச்து பேசுவான் இல்லாவி 
டில் சண்டைச்குஎழுவான் என்பதாம். செறிவுடையார்-௪ 

முவாய், சேசார்-பயனிலை, தீப்புலவன்-செயப்படுபொருள், 

இப்புலவக-எழுவாய், எழும்-பயனிலை. (௨) 

சொற்றுற்றல்கொண்டுசுனை த்தெழுதல்சாமுறுவர் 
கற்றுற்றல்வன்மையுக் தாந்தேருர்--க.ற்ற 
செலவுக்குமாறறியார்தோற்பதறியார் 

பலவுரைக்குமாந்தர்பலர். 

(இ-ள்) சுற்ராற்றல் வன்மையும்-மிகக்கற்றவல்லமையு 
ம், தாக்தேறார்-தாமறியாதவர், *சாற்றுற்றல் சொண்டு- 

சொற்றிறத்தைக் கொண்டு, சுனைத்தெழுதல்-௮.றிவின்மை 

யைச்சொரிர்து வெற்றிகொண்டெழுதற்கு, காமுறுவர்-இ 
ச்சிப்பார், கற்ற-கற்றவற்றை, செலவுரைக்கும்-( அவையிற்) 
செல்லும்படிசொல்லும், ஆறறியார்-வழியையறியார், தோ
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ற்பதறியார்-தோல்வியுமறியார், பலவுரைக்கும்-பலவற்றை 
ச்சொல்லும், மார்தர்-மனிதர், பலர்-அகேகர், எ-று, 

இ-ம் தாங்கற்ற கல்விவன்மையையறியாதவர் அறிவி 
.ல்லாமையைச்சொல்லி வெற்றி கொள்ளஜ்டூச்சப்பார் வெ 
ற்றியுந்தோல்வியு மறிபாதவர்பலருள் என்பதாம் தேருர்- 
எழுவாய், சாமுறுவர-பயனிலை, மாக்தர்-எழுவாய், பலா- 

பயனிலை (௩) 

கற்றதூஉமின் நிக்கணக்காயர்பாடத்தாற் 
பெற்றதாம்பேதை3யோர்சூத்திர--மற்றதனை 
ஈல்லாரிடைப்புக்குசாணாதுசொல்லித்தன் 

புல்லறிவுகா ட்டி.வீடும் 

(இ-ள்.) கற்றதூஉமின்றி-கற்றதொன்றில்லாமல்,கண 

க்காயர்பாடத்தால் - பள்ளியிலோதுவோர்பாடத்தால், பே 

தை-௮றிவிலான், ஓர்சூத்திரம்-ஒர் சூத்தாத்தை, பெற்றதா 
ம்-பெற்றான், அதனை-௮ச்சூததிர ததை, ஈல்லார்-௮.றிவுடை 
யோர், இடை-ஈட2வ, புககு-புகுஈது, காணாது-வெட்காது, 

சொல்லி-சொல்லி, தன்-தனது, புல்லறிவு-௮ற்பவறிவை, 

காட்டிவிரிம்-காட்வொன் எ-று, 

இ-ம். அறிவில்லாதவன் பள்ளிப்பாடத்தாலோர் சூத் 
இரத்தைக் கற்றதனை யறிவுடையோர் சபையிற்சொல்லித் 

தன்னறிவிக் மையைக் காட்டுவான் என்பதாம், பேதை-௪ 

முவாய். காட்டிவிரிம்-பயனிலை, புல்லறிவு-செயப்படுபொ 
ருள். மற்று-ஆம்-௮சைகள். ௪) 

வென்றிப்பொருட்டால்விலங்கொத்துமெய்கொள்ளா 
சன்றிக்கறுத்தெழுர்துகாய்வாரோ-டொன்றி [ர் 

யுரைவித் தகமெழுவார்காண்பரேகையுட் 
சுரைவித்துப்போலுர் சம்பல். 

(இ-ள்) வென்றிப் பொருட்டால்-வெற்றி கொள்ளும் 

காரணத்தால், விலங்கொத்து-மிருகங்களை நிசர்த்து, மெய் 

கொள்ளார்-உண்மைப்பொருளைக் கொள்ளாதவசாய், கன் 

நி-மனம்புமுகக), கறுத்து-கோபித்து, எழுர்து-எதிராக
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வெழுச்.து, காய்வாசோடு-கோபிப்பாருடன், ஒன் நி-போரு 
ச் தி, உரை-தன்சொல்லை, வித்தகம் - ஞானமாக, எழுவார்- 
காட்டவெழுயார், சுரை-சுரையினது, வித்துப்போலும்-வி 
தையைப்போலும், தம்பல்-தம்முடைய பற்களை, கையுள்- 
தம்முடையகையுள், காண்பர்-காண்பர், எறு, 

இ-ம். வெற்றிசாரணமாக வுண்மைப்பொருளைக் கொ 
ள்ளாது கோபிப்பவருடனெதிர்த்துத் தமது சொல்லைஞா 

னமாசக்காட்ட வெழுபவர்கள் பல்லுடைபடுவர் என்பதா 

ம். எழுவார்-எழுவாய், காண்பர் -பயனிலை, பல்-செயப்படு 

பொருள, ஆல்-௪-௮சைகள். (௫) 

பாடமேயோதிப்பயன்ழெரிதறழேற்றாத 

மூடர்முனிதக்கசொல்லுங்காத்--கேடருஞ்சர்ச் 
சான்றோற்சமழ்த் தனர்நிற்பவேமற்றவரை 

யீன் ரூட்டறெப்பப்பரிர் த. 

இ-ள்.) பாடமேயோதி-பாடங்களைப்படித்து, பயன்- 

அவற்றின்பொருளை, தெரிதல்-அ௮.றிதல், தேற்றாத-கூடாத, 
மூடர்-௮ றிவில்லார், முனிதக்க - வெறுக்கத்தக்கவைசளை, 
சொல்லுங்கால்-சொல்லும்போது, கேடரும் - கேடில்லாத, 

சர்-சிறப்புடைய, சான்றோ- அறிவுடையோர், சமழ்த்தன 
ர்-வருத்தமுடையவராய், ௮வரை-அ௮வவறிவில்லாரை, ஈன் 

ருட்கு-பெற்றவளுக்காச) இறப்ப-மிகவும்,பரிர்,த-இ.ர௩௪, 

நிற்ப-நிற்பரர்கள், எ-று, 

இ-ம். கல்வியறியாமூடர் வெறுக்கத் தக்கவைகளைச் 

சொல்லும்போது அறிவுடையோர் மூடரைப்பெற்றதாய்க் 
காக விரக்கங்கொள்வர் என்பதாம். சான்றோ-எழுவாய், 
நிற்ப-பயனிலை, ஏ-மற்று-௮சைகள். (௬) 

பெறுவதுகொள்பவர்தோள்போனெ திபட்டுச் 

சற்பவர்க்செல்லாமெளியமான்--மற்றும் 
முறிபுரைமேனியருள்ளம்போன்றியார்க்கு 
மறிதற்கரியபொருள. 

17



௧௯௭ ட பசு வடி பர் 

(இ-ள்9.டெறுவது-பெறுவதை, கொள்பவர்-சொள்ளு 
ம்விலைதர், சோள்பேகல்-தேோளைல்போல், கெறிபட்டு-வி 

ஜஹிபட்டு, கற்பவர்க்கெல்லாம்-குற்பவர்களுச்கெல்லாம்; நால்- 

நால்கள், எனிய-எளியனலாம், முறியுரை-தளி areal gs, 

அம்மேனியர்-௮ர் தவிலைமா தர்) .உளளம்போன்று -. மனம் 

போன்று, யார்க்கும்-எவருக்கும்; பொருள் - நூற்பொருள் 

கள், ௮றிதற்கு-உணர்தற்கு, அரிய-அரியனவாம். எ-று. 

இ.ம். ல்கள் வேசையர்கள் தோளைப்போல் வெளி 

ப்பட்டு நிற்பனவாம், அர். தூற்பொருள்கள் ,௮வ்?வேசையர் 

மனங்களைப்போல வறிதற்கரியனவாம் என்பதாம். அநால்- 

எழுவாய், எளிய-பயனிலை, பொருள்-எழுவாய், ௮ரிய-பய 

னிலை, மற்ற-௮சை, (௪) 

புத்தகமேசாலத்தொகுத்.தம்பொருடெரியா 

ருய்த் தகமெல்லாஙிறைப்பினு--மற்றவற்றைப் 

போ ற்றும்புலவரும்வேறேபொருடெரிகது 

கேற்றும்புலவரும்வேறு. 
(இ.ள்.).புத்தகம்-புத் தகங்களை, சால-மிகவும், தொகு 

புத்தும்-சேர்த்து வைத்தும், பொருள்-௮வறறின (பொருள் 

களை, தெரியார்-அ.றியார், உய்த்து-ஆராய்ஈ.த) ௮கமெல் 

லரம்-விடெல்லாம், கிறைப்பினும்றிறைத்து வைத்தாலம், 

அவற்றை-அப்புத்தகல்களை, போற்றும்-காப்பாற்றும், புல 

வரும்-வி SHUT SEHD வேறு-வேருவார், பொருள்-௮வ 

ற்நின்பொருளை, தேற்றும்-பிறர்க்குப்போ திக்கும், புலவரு 

ம்-வித் துவான்களும்; வேறு-வேளாவசர், எ-று, 

இ-ம். புத்தகங்களை மிகுதியாகச்சேர்த்.து மவற்றின் 

பொருள் களைய நியார். ௮ப்புத்தகக்களைக் காப்பாற்றும்புல 

, வர்களும் வேறாவர் அ௮ப்பொருள்களையதிர்து போதிக்கும் 

புலவர்களும் வேருவர் என்பதாம். போற்றும்புலவர்-௪ழு 

வாய், வேறு-பயனிலை, அவற்றைசெயப்படுபெகருள், தேற் 

றும்புலவர்-எழுவாய்) (ஷேற-பயனிலை, அவற்றை-செயப்ப 

டுபொருள், தேற்தும்புலவர்-எ.முவாய், வேறு-பயுனிலை, ஏ- 

மற்௮ு-௮சை, . (௮)



மூல்மும்- உரையும். ௧௬ 

பொழிப்பசல;தட்ப நாலெச்சமிச்சான்்இற் 

கசொழித்சசலக்சாட்டாசார்சொற்கள்...-பழிப்பி 
னிரையாமாசேர்ச்குரெடுங்குன் ற காட 
வ்சைபாமோ.நாலிற்ஞான்கு. 

(இ-ள்.) நிரை-வரிசையாக, அமா-காட்டுப்பசுக்களை, 
சேர்க்கும்-சேர்ப்பிக்கும், நெடும்-ரீண்ட, குன்றம்-மலையை 
யும், காட-சாட்டையுமுடைய பாண்டியனே, மாலிற்கு-.நா 
அக்கு, பொழிப்பு-பொழிப்புரையும், ௮சலம்-விருத்தியுரை 
யும், அட்பம்-வினாவிடையும், .நாலெச்சம்-வருவித் தவுரையு 

ம், இந்சான்சன்-இந்கான்கால், கொழித்து-இராய்க்து, ௮௧௪ 
லங்காட்டாதார் - விரிவாசவிளக்சாதார், சொற்கள்-சொற் 

கள், பழிப்யில்-பழிப்பில்லா.௪, சன் ௬-ஈல்ல, உரையாமே- 
உரையாகுமோ. எ-று, 

இ-ம். பாண்டியனே பொழிப்புரை ௮கலவுசை நட் 
பவுசை வருவித்தவுளை இன்கான்கா௮ மூற்பொருளை விள 
க்காதார் சொல்லுரை ஈல்லுரையாகா.து என்பதாம். சொற் 

கள்-எழுவாய், உரையாமோ-பயனிலை, இலச்சணக்சொத் 
௮, செய்வியென்கினையுட்செய்கினை லே, இவ்விதியால் 
சேர்ப்பிக்குக்குன்றமெனப் பிறவினையாகக் கொள்ச என்று 

இப்பாடலை உதாரணம் கொடுத்தார். (௯) 

இற்பிறப்பில்லாசெனைத்து நால்கற்பிலுஞ் 
சொற்பிறனரச்காக்குங்கருவியரோ--விற்பிறந்த 

நல்லறிவாளர்ஈவின்றரா3றற்றாதார் 
புல்லறிவு தாமறிவதில், 

( இ-ள்.) இத்பிறப்பில்லார்-சத்குடி.யிற்பிறவார், ளை 
த்து நால்கற்பிலும்-எவ்வளவு.நூலைச் கற்றாலும், சொற்பிற 
௯ர-பிறர்சொல்லுஞ்சொல்லை, காக்கும்-காப்பாற்றும், ௧௬ 

வியரோ-அறிவுடையளசோ, இற்பிறர் த-ஈற்குடியிற்பிறச் அ, 
சல்லநியாளர்-ஈல்லறிவுடையார், சவின் கமுன்னேர்சொன் 
ன, அல். தாலின்பொருளை, தேற்ருதார்-தெளியா அவர், புல் 
ல்றிவு-௮ற்பவறினை சாமறிவதில்-அகர்தாமநிர்து கொள் 
னதில்லை, எ-று.



௧௬௯௬ சாலடியார்.. 

இ-ம். ஈற்குலத்திற் பிறவாதார் எவ்வளவு _நாலைக்கற் 
மும் பிறர்சொல்லைக்காக்கு மறிவினையுடையவ ரல்லர் நற் 

குலத்.திற்பிறந் தவர் ௮றிவில்லார் புல்லநிவைத்தால் கொள் 
வதிலர் என்பதாம். இற்பிறப்பில்லார் - எழுவாய், கருவிய 

சேர-பயனிலை, ஈல்லறிவாளர் - எழுவாய், அறிவதில்-பய 
னிலை, (௧௦) 

அவையறிதல் - முற்றிற்று 

௩ ௩-ஆம். அதிகாரம். புல்லறிவாண்மை; 

est eS யாயாய 

அஃதாவது ௮ற்பவறிலையாளுர்தன்மையாம். 

௮ருளினறமுரைக்குமன்புடையார்வாய்ச்சொற் 

பொருளாகக்கொள்வர்புலவர்--பொருளல்லா 

வேழையதனையிகழ்ர்துரைக்கும்பாற்கூழை 
மூழைசுவையுணராதாக்கு 

(இ-ள்.) புலவர்- அறிவுடையோர், அருளின் - இருபை 
யால், ௮றம்-தருமவழியை, உரைக்கும்-சொல்லும், அன்பு 

டையார்-௮ன் புடையவர்கள், வாய்ச்சொல்-வாயின்சொல் 

லை, பொருளாக-நற்பொருளாக, கொள்வர் - கொள்ளுவார் 

கள், பொருளல்லா-பொருளாசாத, ஏழை-அறிவிலான், ௮ 
தனை-௮ச்சொல்லை, பாற்கூழை-பாற்சோற்றை, மூழை-௮௧ 
ப்பை, சுவை-அச்சோற்றின் சுவையை, உணராதாங்கு-௮ 

றியாததுபோல, இகழ்ச்துரைக்கும்-இகழ்நது சொல்லுவா 
ன், எ.று, 

இ-ம். அறிவுடையோர் தருமவழியைச் சொல்லுவே 
ச்சொல்லைப் பொருளாகக்சொளவார், ௮கப்பைபாற்சசாற் 
நின் மதுரமறியாதுபோல, ௮றிவிலான் ௮ச்சொல்லைக் 
கொள்ளான், என்பதாம், புலவர்-எழுவாய், கொள்வர்- 
பயனிலை, ஏழை-எழுவாய், இகழ்ச்துசைக்கும்-பயனிலை, 
அ தளை-செயப்படுபொருள். (௧)



மூலமும்-உரையும், ௧௯௭ 

அ௮வ்வியமில்லாரறத்தாறுரைக்குங்காற் 
செவ்வியால்லார்செவிகொடுத்துக-கேட்கலார் 

கவவித்தோறின்லுங்குணுங்கர்சாய்ப்பாற்சோற்றின் 
செவ்விகொளறேற்ரு தாங்கு, 

(இ-ள்.) தோல்-தோலை, கவ்வி-கடி.த்து, இன்னும்-தின் 
னும், குணுங்கர்-பறையருடைய, காய்- நாயானத,பாற்சோ 

ற்றின்-பாற்சோற்றினத, செவ்வி-சுவையை, கொளல்-கெர 
ளளுதல், தேற்ருதாங்கு-தெளியாததுபோலும்,அவ்வியம்- 
பொருமை, இல்லார்-இல்லாதவர், ௮றத்தாறு-தருமவழி 

யை, உரைக்கு்சால்-சொல்லும்போது, செவ்வியரல்லார்- 
நல்லவரல்லா தவர், செவிகொடுததும்-கா.துகொடுத்தும்,கே' 

ட்கலார்- கேட்கமாட்டார். எ-று, 

இ-ம், ஈல்லவர்கள் தருமவழியைச் சொல்லும்போது 
பொல்லாதவர்கள் காதுகொடுத்துங் கேளார்கள் என்பதச 

ம். செல்வியரல்லார்-எழுவாய், கேட்கலார்-பயனிலை, அறத் 

தாறு-செயப்படுபொருள். (௨) 

இமைக்குமளவிற்றம்மின்னுயிர்போமார்க்க 

பெனைத்தாளுக்தாங்கண்டிருந்துர்--இனை த. துணையு 

நன்றிபுரிகல்லாநாணின்மடமாக்கள் 
பொன்றிலென்பொன்றுக்காலென். 

(இ-ள்.) இமைக்கும்-விழிக்கும், அளவில்-௮ளவில், 
தம்-தமத, இன்னுயிர்- இனியவுயிரான த, போம்-போகும், 
மார்க்கம்-வழியை, எனைத்தாலும்-எவ்வசையாலும், தாங்க 

ண்டிருக்தும்-தாமறிச்திருச்.தும், இனை த் அணையும்-தினையள 
வும், சன் றி-தருமத்தை, புரிகல்லா-செய்யா த; நாணில்-வெ 
ட்கமில்லாத, மடமாக்கள்-௮.றிவில்லாமனிதர்கள், பொன் 
நிலென்-செத்தாலென்ன, பொன்றாக்காலென்-வாழ்க்தாலெ 

ன்ன எ-று. 

இ-ம். தினையளவு தருமமுஞ் செய்யா தமனிதர்கள் இ 
ற்ந்தாலென்ன இறவாதிருந்தாலென்ன என்பதாம். மாக் 
கள்-எமுவாய்,பொன்றிலென் பொன்றாக்காலென்-பயனிலை



௧௬௮) சால.டியார் 

உளகாள்லவாஅயிர்க்சே மமிண்முற், 
பலர்மன் லுர்.தூ.ற்றும்யழியாத்--பலருள்ளும், 
கண்டாசோடெல்லாஈகா.௮தெவஜனொருவன் 
தண்டித்தனிப்பகைகோள். 

(இ-ள்.) உளசாள்-தான்வாமுராட்கள், சிெலவால்-சில 
வா.தலால், உயிர்க்கு-தன்னுயிர்க்கு, எமம்-காவல், இன்று 

ஆ-இல்லசமையால், பலர்-பலரும், தூற்றும்-தூற்றத்தக்க, 

பழியால்-பழியால், பலருள்ளும்-பலபேர்களுள்ளும்) கண்: 
ஃாரோடெல்லாம்-கண்டவர்களெல்லாசோடும், ககா௮து- 

ம௫ூழாது, ஒருவன்-ஒருவன், தனி-ஒன்றியாகவிருர்து, ௪ 

ண்டி -வலிய, பகை-பலர்பகையை, கோள்-கொள்ளுதல், oT 
வன்-என்ன. எ-று, 

இ-ம், ஒருவன் கண்டவருடனெல்லாஞ் சிகேகஞ்செய் 

யாமல் தனித்துப் பசையைக் கொள்வதென்ன என்பதாம்? 
தருவன்-எழுவாய், என்ன-பயனிலை, மன்-உம்-௮சைகள். 

எய்தியிருர்சவவைமுன்னர்ச்சென்றெள்ளி 

வைதானொருவனொருவனை--வைய 
வயப்பட்டான்வாளசவிருப்பானேலவைதான் 

வியத தக்கான்வாமுமெனின். 

(இ-ள்.) 'எய் தியிருந்த-கூடியிருர் ச, ௮அவைமுன்னர்-௪ 
பைக்குமுன்னே, சென்று-போய், ஒருவன்- ஒருவன், ஒரு 
வனை-மற்னொருவளை, எள்ளி-இகழ்ந்.து, வைதான்-வைதவ 

*, வைய-௮வன்வையத்தக்கதாக, வயப்பட்டான்-வையப் 

பட்டவன், வாளா-பேசாமல், இருப்பானேல்-இருப்பானா 
ல், வைதான்-வைதவன், வாழுமெனின்-வாழ்வாளுல், 

Se த்தக்கான்- ௮ திசயப்படத் தக்கவன், எ-று, | 

இ-ம். ஒருவன் மூற்றொருவளனைவைய, வையப்பட்டவ 

ன் பேசாதிருப்பானாடுல் வைதவன் வாழ்வானேயா.ல்,௮.தி 
சயிச்சப்படத்தக்கவள் என்பதாம். வைசான்-ஏழுவாய்,வி 

வத் தக்கான்- பயனிலை, (@)



மூலமூம்-உரையும். ௧௬௯ 

மூப்புமேல்வரரரமைமுன்னேய தலினையை 
யூக்கிபகன்சண்முயலாதா-- லாக்ப் 
புறத்திரு2பாகென் லுமின்னாச்சொலில்லுட் 
டொழுத்தையாற்கூறப்படு4. 

(இ-ள்.) மூப்பு-விருத் தப்பிராயம், மேல்-மேலாக, வா 

சாமைமுன்னே-வருழுன்னே, அறம்-தருமத்தினத) விளை 
யை-செய்சையை, ஊக்க-மேற்சொண்டு, ௮தன்சண்-இளை 
மையில், முயலாதான்-செய்யாதவன், இல்லுள் - வீட்டிலி 
ருக்கிற, தொழுத்தையால்-வெள்ளாட்டியால், ஊக்கி.௨௮. 
திசொண்டு, புறத்.து-வீட்டின் புறம்பே, இருபோகென்ளும்- 
இருபோவென்று சொல்லும், இன்னாச்சொல்-கொடுஞ்சொ 
ல், கூறப்படும்-சொல்லப்படுவான். எ-று. 

இ-ம். இளமையிலே தருமத்தைச் செய்யாதவன் வீ 
ட்ெு வெள்ளாட்டியால் இகழப்பவொன் ஏன்பதாம். முய 
லாதான்-எழுவாய், படும்-பயனிலை, (௬ 

தாமேயுமின் புழுர்தக்கார்க்குஈன்றாற்றா 
சேமஞ்சார்ஈன்னெறியுஞ்சேர்கலார்-.-தாமங்கி 
யாக்கத் துட்ட்க்பெவத்தமேவாழ்நாளைப் 
போக்குவார்புல்லறிவினார். 

(இ-ள்.) புல்லறிவினார்-௮.றிவில்லார், தாமேயும்-தாங் 
களாூலும், இன்புருர்-இன்பமடையார், தக்கார்க்கு-பெரி 
யோர்க்கு, ஈன்று-ஈன்மையை, ஆழற்ரர்-செய்யார், ஏமம்-த 

மக்குக்கோட்டையாக, சார்-௮மைக்த, ஈன்னெறியும்-ஈல்ல 
வழியையும், சேர்சுலார்-சேரார், தாமயங்இ - தரங்களறிவு 

கெட்டு, க்குத்.துள் - செல்வத்தில், தங்9-தங்க, Kas 
தமே-பயனில்லாமல், வுாழ்சாளை-ஆயுள்களை, போக்னாவார- 

நீக்குவார். எ-று. 

இ-ம். அ.றிவில்லார் தாங்களு மின்பமடையார் பெரி 
வோர்க்கு முத லிசெய்யார் ஈல்வழியையு மையார் செல்வ 
ததிலேமகழ்க்.து வாழ்நாள் இழப்பர் என்பதாம். புல்லறி 

விஞர்-௪ முவாய், போக்குவாச்-பயனிலை, வாழ்சாளை.செய 
ப்படுபொருள. (ஐ)



2.00 சாலடியார் 

சிறுகாலையேதமக்குச்செல்வுழிவல்சி 
யிறுதறுசத்தோட்கோப்புக்கொள்ளா--ரிறுறெடுப் 

பின்ன றிவாமென் நிருக்கும்பேதையார்கைகாட்டும் 
பொன்லும்புளிவிளங்காயாம். 

(இ-ள்.) சிறுகாலையே-இளமைப்பருவத்திலே,தமக்கு- 
தாங்களுக்கு, செல்வுழி-செல்லமிட த்திற்கு, வல்ச-(தரும 
மாய) சோற்றை, இறுகிறுக - உறுதிபொருந்த, தோட் 
கோட்பு-தோட்சுமையாக, கொள்ளார்-கொள்ளாதவரசாய், 
இறுறுக-சிக்செனப்பிடித்து, பின்னறிவாமென்று-தரும 

ததைப் பின்செய்வோமென்று, இருக்கும்-எண்ணியிருக்கு 

ம், பேதையார்-அறிவில்லார், கைகாட்டும் - கையாற்காட்டு 
ம், பொன்னும்-பொன்முடிப்பும், புளிவிளங்காய் - புளித்த 

விளாங்காய், ஆம்-இறக்குக்காலத்திலாகும் எ-று 
இ-ம். இளவயதில் புண்ணியஞ்செய்யாது பின்செய் 

வோமென்றிருக்தவர் தாங்கள் இறக்கும்போது வரயடை 
த்து வைத்த பொருளைக்கையாற் காட்டுதல் ௮ப்பொருள் 
புளித் தவிளாங்கனி கேட்கிறாரென்று பிறரெண்ணும்படி 
யாய்விடும் என்பதாம். பொன்-எழுவாய், புளி-விளாங்கா 
யாம்-பயனிலை, (௮) 

வெறுமையிடத்தும்சிழுப்பிணிப்போழ்து 
மறுமைமன த்தாரேயாகி.-மறுமையை 

யைக்தையனைத்தானுமாற்றியகாலத்துச் 
சிர் தியார்சிற் தறிவினார். 

(இ-ள் ) சிற்றறிவினார் - ௮ற்பவறியுடையோர், வெறு 
மையிடத்.தம் - வறுமையிடத்தும், விழு-சிறர்௪, பிணிப் 

போழ்தும்-வியாதியிடத் தும், மறுமை-வருபிறப்பிற் குறுதி 
செய்யும், மனத்தாரேயாக-மனமுடைபவராகி, ஆற்றியகா 
லத்து-செல்வம்வர்தகாலத்து, ஐந்தை-கடுகு, ௮னைத்தானு 
ம்-௮ளவாகலும், மறுமையை-வருபிறப்பிற்குறுதியார்தரு 

மத்தை, சிர்தியார்-நினையார். எ-று. 
இ-ம். சிற்றறிவுடையார் செல்வமடைந்த காலத்தும் 

ருபிறப்பிற்குறுதியாகுர் தருமங்களைச்செய்ய நினையார்



மூவமும்- உரையும். ௨௦௧ 

என்பதாம். சிற்றறிவினார்-எழுவாய், சர்தியார்-பயனிலை, ம 
றுமை-செயப்படேபொருள். (௯) 

என்னேமற்றிவவுடம்புபெற்றுமறநினையார் 
கொளன்னேகழிப்பர் தம்வாழ்காளை--பன்2னோ 

வளவிறக்தகாதற்றம்மாருயிசன்னார் 
கொளவிழைக்குங்கூத்றமுமங்கண்டு. 

(இ-ள.) ௮ன்னோ-ஐயோ, அ௮ளவிறரந்த-௮ளவுகடந்த, 
காதல்-இசையையுடைய, தம்-கமது, ஆர்-ரிறைந்த, உயிச 
ன்னூா்- உயிருக் கொப்பானவரை, கொள - கொண்டு3பாக, 

இழைக்கும்-முயற்சிசெய்யும், கூற்றமும்-பமனையும்,கண்டு- 
பார்த்திருச் தும், என்னே-என்ன, இவவுடம்பு-இவ்வுடலை, 
பெற்றும்-பெற்றிருந் தும், ௮றம்-தருமத்தை, நினையார்-௪ 
ண்ணைைவராய், கொன்னே-பயனில்லாமல், தம்-தம்முடை 
ய,வாழ்காளை-ஆயுள்களை,கழிப்பர்-போக்குவர். எ-று, 

இ-ம். ஐயோ தமது உயிருக்கெஃப்பானவரை யமன் 
கொண்டுபோகக் கண்டிருந்தும் பெறுதற்கரிய வுடலைப்பெ 

ற்றும் தருமஞ்செய்யாது வீணாள் சழிப்பரறிவிலார் என்ப 
தாம். ௮றிவிலார்-தோன் ருவெழுவாய், கழிப்பர்- பயனிலை, 
வாழ்சாளை-செயப்படுபொருள், என்னே ௮ன்?னோ-இரக்கக் 

குறிப்பு, மற்று-௮சை, (௧௦) 
புல்லறிவாண்மை - மூற்றிற்று, 

௩௪-அம் அதிகாரம். பேதைமை, 

oo 
௮ஃதாவது ௮றிவில்லாமையைச் சொல்லுதலாம். 

கொலைஞருலையேற்றித் தீமடுப்பவாமை 
நிலையறியாதசக்நீர்ப்படிந்தாடி--யற்றே 
கெ. லைவல்பெருற்கூற்றங்கோட்பார்ப்பவீண்டை 
வலையகத்துச்செம்மார்ப்பார்மாண்பு. 

(இ-ள் ) கொலை-கொலைசெய்யும், வல்-வலிய, பெருக் 

கூற்றம்-பெரியயமன், கோள்-காள், பார்ப்ப-பார்த்திருப்ப)



oon சால்ட்ய்ரச் 

raat இவ்விடத்.தி, வீலையக்த் தி-சிமுசாரவலையில், செ 
ம்க்ாப்பார்-இறுமார் திருப்பவர், மாண்பு-பெருமையான து, 
ஆமை- ஆமையை, சொலைஞா-கொல்பவர், உலையேற்றி-உலை 
யிற்போட்டு, தீமடுப்ப-தீரூட்ட, நிலையறியாது.தமை-இற. 
க்கு நிலைமையறியா௮, ௮ச்ரீர்-அக்ரிரில, படிர்து-மூழ் 
ஆடியற்.று-விளையாடினாற்போலம். எ-று. 

9-4. இல்வாழ்க்சையி லி.றுமாக்தவர் பெருமையான 

அ ஆமைசாவதறியாமதுலையித் கூத்தாடினாற் போலும் எ 

ன்பதாம், மாண்பு-எழுவாய், ஆடியற்று- -பயனிலை, ஏஃி 

சை. (+) 

பெறுங்கடலாடியசென்ராசொருங்குட 
'னோசையவிநர் தபின்னு0௮--மென்றத்றா 
லிற்செய்குறைவினைநீக்கியறவிளை 

மற்றதிவாமென் நிருப்பார்மாண்பு. 

(இ-ள்.) இல்-வீட்டிற்கு, செய்-செய்காரியங்களை, கு 

நைவிளைரீச்ருறைவறமுடித்த, அறவினை- தருமத்தை, ம 
தீழு-பின்பு, அறிவாம்-செய்வோம், என் றிருப்பார்-௪ன் நிரு 
ப்பவர், மாண்பு-பெருமையானது; பெருங்கடல்-பெரியக௪ 

ட:ஃலில், ஆடிய-ஒருமிக்க, உடன்- உடனே, ஓசை-சத்தம்,அ 
விர் தபின்- ௮ டங்ளெபின்பு, ஆட.தம்-ஸ்கானஞ்செய்வோம், 

என்றற்று-என்று சொன்னாத்போலும். எ-று. 

இ-ம். விட்டுக்சாரியங்களைக் குறைவற்முடி த்துப் பி 
ன்பு தருமஞ்செய்வோ மென் நிருப்பவர் பெருமைகடலி3ல 
முழுசச்சென்றனர் தனே யடக்ளெபின்பு முழ்கு 
வோமென்ருற்போ௮ம் என்பதாம். மாண்பு-எழுவாய், எ 

ன்றற்று- பயனிலை, ஆல்-௮௪சை. (௨) 

குலச் தவங்கல்லிகுடிமைமூப்பைச் தும் 
விலங்சாமலெய்தியக்சண்ணு--ஈலஞ்சான் ற 
அமயறு்தொல்றுசசம்நியால்ம 

சேங்பிலாப்பாற்சேந்றினேர்,



மூலமும்- உரையும். 2.08. 

(இ-ள் ) குலம்-ருலமும், தலம் தவமும், சுல்லி-சல்வி 
யும், குடிமை-குடிப்பிறப்பும், மூப்பு-மு. அமையும், ஐச் ௮ம்- 
இவ்வைந்தும், விலங்காமல்-தவருமல், எய்தியக்கண்ணும்- 
ஒருவனடைக்தாலும், ஈலம்-ஈன்மை, சான்ற-ழிகுக் த,.மை 
யறு-குற்றமற்ற, தொல்-பழைப, சீர்-சறப்புடைய, உலகம்- 
உலகஈடையை, அ௮றியாமை- அறியாதிருக்கை, .கெய்யிலா- 
Asi Geer gs, பாற்சோற்றின்-பாற்சோற்றுக்கு, சேர்-ஓப் 

பாகும். எ-று, 

இ-ம். குலமுந்தவமுவ் கல்வியுங் குடி.ப்பிறப்பும் முதி 
ச்வயதும்ஒருவனடைந்தாலும் உலகரடையறியாதிருத்தல் 

கெய்யில்லாப் பாற்சோற்றுக்கொப்பாம் என்பதாம். ௮றி 
யாமை-எழுவாய், நேர்-பயனிலை. (a) 

சன்னனிகல்லகடையாயமாக்களிற் 
சொன்னனிதாமுணராவாயினலு--மின்னினியே 

நிற்றலிருத்தல்கெெத் தலியங்கு தலென் 

றுற்றவர்ச்குத்தாழுதவலா. 

(இ-ள்.) சொல்-சொல்லை, ஈனி-மிகவும், தாம்-கற்கடா 

ம், உணராவாயிலும்-௮ றியாமலிருப்பிலும், இன்னினி?ய- 

இப்பொழுதே, நிற்றல்-நிற்றலுக்கும், இருத்தல்-இருத்.தலு 
க்கும், டெத் தல்-சடத் தலுக்கும், இயங்குதல்-ஈடத்தஅக் 
கும், உற்றவர்க்கு- அடைந்தவர்க்கு, தாம்-கற்கடாம், உத 

வலான்-தொழில்களுக்குதவுதலால், கடையாய - கடையா 

.ன, மாக்களில்-மனிதரைப்பார்க்கிலும், கல்-௮ர்தக்கற்சள, 

கனி-மிகவும், ஈல்ல-ஈல்லனவாம். எ-று. 

இ.ம். கற்களானவை சொல்லைக்கேளாவிடினலு கிற்றலஓு 

க்கு மிருத்தலுக்குக்.சிடத்தலுக்கு,ஈடத் துக்கும். உதவு 
லால் சுடையான வக்களைப்பார்க்குல்கற்களேஈல்வனவாம் 

என்பதாம். கல்-எழுவாய், நல்லஃ-பயனிலை, என்று இடைச் 
சொல். (௪) 

பெறுவதொள்றின் தியும்பெற்றுனேபோலக் 
கறுவுகொண்டேலாதார்மாட்டுக்--௪.றுவினாத்



0 சாலடியார் 

கோத்தின்னாகூறியுரையாச்காற்பேதைக்கு 
நாத்தின்னுகல்லசுனை த்து. 

(இ-ள்.) பெறுவது-தான் பெறுவ, ஒன் றின்றியும்-ஓ 

ருபொருளில்லையாயிலும், பெற்முன்போல-சிலபொருள்பெ 
ற்றவனைப்போல, கறுவுகொண்டு- கோபங்கொண்டு, ஏலா 
தார்மாட்டும்-இணங்காதா ரிடத்தும், கறுவினால் - கோபத் 
தால், கோத்தின்னு-கொடுஞ்சொற்களைச்சேர்த் ஐ, கூறியு 
சையாக்கால்-மிகவுஞ்சொல்லாவிடில், பேதைக்கு-௮ மிவில் 
லாதவனுக்கு, கா-ராவை, நல்ல-ஈன்மையாகிய, சுளைத்து- 

இனவானது, தின்னும்-தின்னும். எ-று, 

(இ-ம்.) அறிவில்லாதவன் கொடுஞ்சொற்களைச் சொ 

ல்லாவிட்டால் ௮வனது காவைத்தினவு தின்னும் என்பதா 
ம். தினவு-எழுவாய், தின்னும்-பயனிலை, காை-செ.பப்படு 
பொருள். ஏ-௮௪சை, (ட) 

தங்கண்மாரபில்லார்பின்சென்றுதாமவரை 
பெங்கண்வணக்குதுமென்பர்புன்--2கண்மை 

நற்றளிர்ப்புன்னை மலருங்கடற்சேர்ப்ப 
கற்கள்ளிக்கையிழக் தற்று, 

(இ-ள்.) நல்-நல்ல, தஸிர-தளிருடைய, புன்னை-புன்னை 

மரங்கள், மலரும்-௮லரும், கடற்சேர்ப்ப-கடற்கரையையு 
டைய பாண்டியனே, தங்கண்-தம்மிடத்து, மரபு-பொருத் 
தம், இல்லார்-இல்லாதவர்கள், பின்சென்று-பின் போய், 
தாம்-தாம், ௮வரை-அ௮வர்களை, எங்கண்-எம்மிடத்து, வ 

ணக்குதும்-வசப்படுத்துவோம்,என்பவர்-என்பவர்களுடை 
ய, புன்கேண்மை-௮ற்பசி?சகச்செய்சை, கல்-கல்லை,ளெளி- 

கள்ளி, கை-கையை,இழச்தற்று-இழச்சாற்போலும்.எ-று. 

இ-ம். பாண்டியனே தமக்ணெக்கமில்லாதவரைத் தம. 

க்ணெக்க மாக்குவோ மென்பவர்கள் சிரேகச்செய்கை யா 

னது சல்லைக்கள்ளிக்கையிழகர்தாற்போலும்என்பதாம். புன் 
சேண்மை-எழுவாய். இழச்தற்று-பயனிலை, கை-செயப்படு 
பொருள். (௬)



மூலமும்-உரையும், ௨௦௫ 

ஆ சாதெனினுமகத்துசெய்யுண்டாகற் 
போகாதெறும்புபுறஞ்சுற்றும்--பா தங் 
கொடா௮ரெனிலுமுடையாரைப்பற்றி 
விடா௮ருலகத்தவர். 

(இ-ள்.) எ.றும்பு-எறும்புகள், ஆசாதெனிலும்-தமக்கு 
தவாதாடலும், ௮கத்து-ஒன்றனலுள்,கெய்யுண்டாஇல் - கெய் 
யுண்டானால், போகாது-விட்டுப்போகாது, புறஞ்சுற்.றும் - 

அதன்புறம்பாகச்சுற்றும், அதுபோல உலகத்தவர்-உல௫ 
௮ள்ளோர், யாதும்-௪ தவும், கொடா௮செனிலும்-கொடா 

ராகிலு ம, உடையாரை-பொருளுடையாரை, பற்றி-பற்றிக் 

கொண்டு, விடா௮ர-விட்டுப்போகார், எ-று, 

இ-ம. செட்யுள்ளதை எறும்புகள் பற்றிச் சுற்றுதல் 

போலப் பொருளுள்ளவர்களை உலகத்தார் பற்றிச் சுற்று 

வார் என்பதாம். உலகத்தவர்-எழுவாய், விடார்-பயனிலை, 

நல்லவைநாடொறுமெய்த ரறஞ்செய்யா 

ரில்லா தார்க்யொதொன்றுமீகலா--ரெல்லா 
மினியார்தோள்சேராரிசைபடவாழார் 

முனியார்கொரறும்வாழுகாள். 

(இ-ள் ) நாடொறும்- ஓவ்வொருகாளும், ஈல்லவை-* 

ல்லபோசனங்களை, எய்தார்-௮டையார், அறஞ்செய்யார்- 

தருமஞ்செய்யார், இல்லாதார்க்கு-தரித் இரர்க்கு, யாதொ 

ன்றும்-யாதொருபொருளும், ஈகலார்-கொடார், எல்லாம்- 

எல்லாஈலமுழுடைய, இனியார் ?தாள்-இனியமாதர்தோள் 

களை, சேரார்-சேரமாட்டார், இசைபட-புகழுண்டாக, வா 

ழார்-வாழார்கள், தாம்வாமுராள்-சாமுயிர்வாழ்சாள்களை, 

முனியார்கொல்-வெறுக்சார்களா. எ-று. 

இ-ம், அறிவிலார் ஈல்ஓுணவையுண்ணார் தருமஞ்செ 

ய்யார் வறியவர்க்குக் கொடார் மாதரைப் புணரார் சீர்த் 

'இயாகவாழார் என்பதாம். தாம்-எழுவயாய், முனியார்கொ 

ல்- பயனிலை வாழுகாள்-செயப்படுபொருள், அசத்தியம் ௮ 

வாவறவளித்தலாலற மெனப்படுமே, (௮ 
18 .



௨௦௬ சாலடியார் 

விழைத்தொருவர்தம்மைவியப்பவொருவர் 
விழைந் திலேமென் நிருக்குங்கேண்மை--தழங்குகுசற்: 
பாய்திரைசூழ்வையம்பயப்பிலுமின்ளுதே 
யாய்ஈலமில்லாதார்மாட்டு, 

ள்.) ஒருவர்தம்மை-ஒருவர் தம்மை, auit - Lo fb 
Q an: விழைக்து- விரும்பி, hits arene, lane 
ச்தலேம்-விரும்பிலேம், என்றிருக்கும்-என்று நினைத்திருக் 
கும், ஆய்ஈலம்-ஆசாயர் தறியுகன்மை, இல்லாதார்மாட்டு- 
இல்லாதவரிடத்த, கேண்மை-கொண்டசிகேகம், தழங்கு- 
முழங்கும், குரல்-சத்தமுடைய, பாய்திரை-பாயுங்கடல், 
சூழ்வையம்-சூழ்ர் தவுலசத்தை, பயப்பினும்-கொடுத்தாலு 

ம், இன்னாதே-பொல்லாகேயாம். எ-று. 

இ-ம். இருவர் மத்ரறொருவரைப்புகழ ௮ப்புகழ்ச்சியை 
விரும்பிலேமென்று நினைந்திருக்கும் ஈலமில்லாரிடத்திற் 
கொண்ட சகேகமானதுபொல்லாதுஎன்பதாம். கேண்மை- 
எழுவாய், இன்னாஅு-பயனிலை. a) 

சற்றனவுங்கண்ணகன்றசாயலுமிற்பிறப்பும் 
பக்கத்தார்பாராட்டப்பாடெய்துக்-- தானுரைப்பின் 
மைத்துனர்பல்இமருர்திற்றணியாத 
பித்தனென்றெள்ளப்படும். 

(இ-ள்.) கற்ரனவும்-கற்றகல்விகளையும், கண்ணசகன்ற- 
இடமகனற, சாயலும்-மேன்மையையும், இற்பிறப்பும்-குடி. 

ப்பிறப்பையும், பக்கத்தார-௮யலார், பாராட்ட-கொண்டா 
ட, பாடு-பெருமை, எயதும்: ஒருவனடைவான், தாலுரைப் 

பின்-தான்்சொன்னால், மைத்துனர்-ஈகைக்குமைத்துனர், ப 

ல்க-௮ இிகரித்.த, மருர்தில்- ஒருமருக்திலும், தணியா த-த 
சாத, பித்தனென்று-வெறிகொண்டவனென்று, எள்ளப்ப 
டும்-இசழப்படுவான் ௪-று, 

இ-ம். கல்வியையும் மேன்மையையும் குடிப்பிறப்பை 
யும் பிறசொல்ல ஒருவன் பெருமையடைவான் தான்சொ 
ன்னால் வெறியனென் நிகழப்படுவான் என்பதாம் ஒருவன்- 

தோன்றாவெழுவாய, எயதும்-பயனிலை, பாடு . செயப்படு 

பொருள், தான்-எழுவாய், படும்-பயனிலை, அசத்தியம் சா 
பன்மேன்மை நிறனாகும்மே, (a0) 

பேதைமை - முற்றிற்று ் 

 



நமூலமும்-உரையும், உள 

௩௫-ம் அதிகாரம். €ழ்மை, 
அண்ணா 52 அண்டை. 

அதாவது £€ழ்மக்களைக்குறிச்துச்சொல்லுதலாம். 

கப்பிகடவதாக்காலைத்தன் வாய்ப்பெயினுங் 
குப்பைசளைப்போவாக்கோழிபோன்--மிக்க 
கனம்பொ திக்த,நூல்விரித துக்காட்டிலுங்£ழ் தன் 
மனம்புரிர் தவாறேமிகும். 

(இ-ள்.) காலை- உதயத்தில், கடவதா-கடாவையாக, ௧ 
ப்பி-சானியக்கப்பியை, தன்-தன, வாய்-வாயில், பெயி 
னும்-போட்டாலும், குப்பை-குப்பையை, ஸெப்பு-இண்டு 
தலை, ஒவா-ஒஓழியாத, சோழிபோல்-கோழியைப்போல,மிக் 

க-மிகுக்த, கனம்-மேன்மை, பொதிர் த-பொருந்திய, மூல்- 
தருமதநால்களை, விரித்துக்காட்டிலும் . விரிவாகவிரித்தாலு 
ம், கிழ்-ஹோனவன், தன்-தனது, மனம்-மனது, புரிர்த-வி 

ரும்பிய, ஆறே-வழியே, மிகும்-போவான், ஏறு, 

இ-ம், கோழிக்கிரைபோட்டாலும் ௮து குப்பையை 
ச்சிக்கப்போகும் ௮துபோலக் 8ழ்மகனுக்குத் தருமதூலைச் 
சொன்னாலும் ௮வன்மனம் போனவழியே போவான் என் 
பதாம். €ம்-எழுவாய், மிகும்-பயனிலை. (௧) 

காழாயகொண்டுகசடற்றார்தஞ்சாரற் 
முழாதுபோவாமெனவுரைப்பிற்--8ழ்கா 
னுறங்குவாமென்றெழுர்துபோமா மஃதன்றி 
மறங்குமாமற்றொன்றுரை த். 

(இஃ-ள்.) சாழாய-உறுதியாகிய நூல்களை, கொண்டு- 

கற்றுக்கொண்டு, ஈசடு-கூற்றம், ௮ற்றார்-௮.ற்றவர், தம்-தம 
௮, சாரம்-பக்கலில், தாழா.து-சாமதியாமல், போவாமென- 
போவோமென்று, உரைப்பின்-சொன்னால், 8ழ்தான்-£ழம 
கன், உறங்குவாமென்று-நித்திரைசெய்வோமென்று, எழு 

்து-எழுந்திருர் த) போம்-போவான்; ௮ஃதன்றி-௮ஃதல் 

லாமல், மற்றொன்று-வேறொன்றை, உரைத்து-சொல்லி,ம 
றங்கும்-மறுத்.துநிற்பான். எ-று.



௨0௮) சாலடியார் 

இ-ம். குற்றமற்றவரிடத்திற் போகலாம் வாவென்றுல் 
இழ்மசன் தூங்குவோமென்றும் இவ்வேளை நீங்குவோமெ 
ன்றுஞ் சொல்லுவான் என்பதாம். 8ழ்-எழுவாய், மறங்கும்- 
பயனிலை, ஒன்று ஆம்-௮௪சைகள. (௨) 

பெருஈடைதாம்பெறிலும்பெற்றிபிழையா 
தொருஈடையசாகுவர்சான்றோர்--பெருஈடை 
பெற்றக்கடைத்தும்பிறங்கருவிசன்னாட 
வற்றுமொருஈடை£ழ், 

(இ-ள்.) பிறங்கு-பிரகாசிக்கும், ௮ருவி-பாற்றையும், 

ஈல்-ஈல்ல, காட-சாட்டையுமுடைய பாண்டியனே, சான் 
ரோர்-பெரியோர்கள், பெருகடை-பெருஞ்சிறப்பு, தாம்பெ 

றினும்- தாங்கள்பெற்றாலும், பெற்றி-முன்னிருச் தபெருமை 

யில், பிழையாது-வேறுபடாது, ஒருகடையசாகுவர்-ஓே 
தன்மையுடையவர், 8ழ்-€ழ்மகன், பெருஈடை-பெருஞ் 
சிறப்பை, பெற்றக்கடைத்தும்-பெற்றாஓும், ஒருடை-ேவே 
றுநடை நடக்க, வற்மும்-வல்லமையுடையவனுாவான் .எ-று, 

இ-ம். பாண்டியனே மேலோர் சிறப்பைப்பெற்றுஓமு 
ன்னிருந்த நிலையிலே நிற்பார்கள் ழோனவன் சிறப்படைச் 
தால் வேறுஈடை ஈடக்கவல்லவனுவான் என்பதாம் சான் 

மோர்- எழுவாய்) ஆகுவர்-பயனிலை, €ம்-எழமுவாய், வற்மும்- 
பயனிலை, வல் து வற்று என்றாயிற்று, (௩) 

இளையனளைத்தேயாயினுஞ்செய்தரன்றுண்டாற் 
பனையை த சாவுள்ளுவர்சான் தோர். பையனைத் 
தென்றுஞ்செயிலுமிலலங்கருவிஈன்னாட 
ஈன்றிலகன்றறியார்மாட்டு, 

(இ-ள்) இலக்கு-பிரகாசிச்கும், ௮ருவி-வையையாற் 

றையும், ஈன்னாட-செர்தமிழ் சாட்டையுமுடைய பாண்டிய 
னே; சான்றோர்-மேலோர், இனையளை த்தே யாயிலும-இனை 
யள3வேயாஇகதும், செய்த-பிறர்செய்த, ஈன்று--ன்மையான 
௮) உண்டால்- உண்டானால், பனையளை த்தா-பனையளவாக) 
உள்ளுவர்-கிளைப்பார்கள், ஈன்றறியார்மாட்டு-ஈன்றியறியா 

தவரசிடத்து, பனையனை த.து-பளையளவு ஈன் றியை, என்.றும்-



மூலமும்-உரையும், ௨௦௯ 

எக்காலத்தும், செயிலு1-செய்காலும், ஈன்றில்-ஈன்மையி 
ல்லனவாம். எ-று, 

இ-ம். பாண்டியனே மேலோர்க்கு ஒருகாள் தினையள 
வு உதவிசெய்தாற்பனையளவு உதவியாகக் கொள்வார்கள், 
சமழார்க்குப் பலராளும் பனையளவு உதவிசெய்தாலும் த 
ளையளவும் நினையார்கள் என்பதாம். சான்றோர்-எழுவாய், 
உளளுவர்-பயனிலை, ஈன்று-எழுவாய், இல்-பயனிலை, (௪) 

பொற்கலத்தாட்டிப்புறக்தரினுகாய்பிற 
செச்சிற்கிமையா அபார்த் திருக்கு--மச்சர் 
பெருமையுடைத்தாக்கொளிலுக£ழ்செய்யுங் 
கருமங்கள் வேறுபடும், 

(இ-ள்.) பொற்கலத்.து-பொன்னாலாகய சலத்துள்,ஊ 
ட்டி-உண்பித்து, புறச்தரினும்-காப்பாற்றினாலும், சாய்-நா 
யானது, பிறர்-௮யலாருடைய, எச்சிற்று-எச்சிற்சோற்றி 
ற்கு, இமையாது-கண்ணிமையாமல், பார்த் இருக்கும்-பார் 
தீதக்கொண்டிருக்கும், ௮ச்ரர்-௮ச்றப்பைப்போல, பெ 
ருமையுடைச்சா-பெருமையுடையவசாச, கொளிலும்-கொ 
ண்டாலும், £ம்-சீம்மக்கள், செய்யும்-செய்யும்,கருமக்கள்- 
காரியங்கள், வேறுபடும்-வேறுபட்டிருக்கும், எஃறு. 

இ-ம். சாயைப் பொற்கலத்திற்சோறிட்டு வளர்த்தா 
௮ம்்௮து பிறர் எச்சிற்சோற்றுக்குப்போகும், ௮.துபோல£ 
ழ்மக்களை மேலாகக்கொண்டாலுமவர்கள் €ழோன நிலையிற் 
போவார்கள் என்பதாம். கருமங்கள்-௪முவாய்,வேறுபடும்- 
பயனிலை. (இ) 

சக்கரச்செல்வம்பெறிலும்விழுமி3யா 
செக்காலுஞ்சொல்லார்மிகுதிச்சொ--லெக்காலு 
முச்திரிமேற்காணிமிகுவதேற்கழ்தன்னை 
யிர்திரனாவெண்ணிவிடும். 

(இ-ள்.) விழுமியோர்-பெரியோர், சக்காச்செல்வம்-இ 
ச்திசெல்வத்தை, பெறிலும்-பெற்றுலும், மிகுதிச்சொல்- 
நெறிகடந்தசொல்லை, எக்காலும்-எர்சாளும் சொல்லார். 
சொல்லார்கள், ஜே-8ழ்மகனானவன், முக்திரிமேல்-முக்தி



@.50 சாலடியார் 

ரிசைப் பொன்னுக்குமேல், காணி-காணிப்பொன், (மிகுவ 

தேல்-மிகுமாடில், எக்காலும்-எர்நாளும், தன்னை - தன்னை, 
இச்திரனா - தேவேர்திரனாக, எண்ணிவிடும் - நினை த்துவிடு 

வான், எ.று, 

இ-ம். பெரியோர் பெருஞ்செல்வம் பெற்றாலும் வரம் 

புகடந்து சொல்வார் இழ்மகன் முந்திரிகை பொன்னுக்கு 
மேல் காணிபொன் பெறுவானாகில் தன்னை இக்திரனாகவெ 
ண்ணுவான் என்பதாம். விழுமி?பார்-எழுவாய், சொல்லா 
ர்-பயனிலை, மிகுதிச்சொல்-செயப்படுபொருள், 8ம்-எழு 
வாய், எண்ணிவீடும்-பயனிலை, தன்னை-செயப்படுபொருள்: 

மைதீர்பசும்பொன் ?மன்மாண்டமணியழுத்திச் 
செய்ததெனிலுஞ்செருப்புத் சன்காற்--கேயா 
மெய்தியசெல்வத்தராயிலுக்கழ்சளைச் 
செய்தொழிலாற்காணப்படும். 

(இ-ள்.) மை-குற்றம், தர்-௮ற்ற, பசும்பொன்மேல்-ப 
சுமையாகிய பொன்னின்மேல், மாண்ட-பெருமைபொருமக் 

இய, மணி-ஈவமணிகளை, ௮ழுத்தி-பதித்து, செய்ததெனி 
லும்-செய்ததானாலும், செருப்பு-செருப்பானது) தன்-தன் 

னுடைய, காற்கேயாம்-காலுக்கேயாம், எய்திய-மிரம்பிய, 
செல்வத்தாராயிலும்-செல்வமுடையவரானாலும், கீழ்களை- 
தழ்மக்களை, செய்தொழிலால் - ௮வர்கள்செய்யுக்தொழி 

லால், காணப்படும்-௮நியக்கூடும். எ-று, 

இ-ம். பொன்னின்மேல் ஈவமணிபதித்தாலுஞ் செரு 
ப்புத்தன்காலிற்குத் தானாகும் ௮.துபோல நிரம்பிய செல் 
வமுடையவரானாலும் செய்தொழிலினா?ல சழ்மக்களையறி 
யலாம் என்பதாம். ஓருவன்-தோன்றாவெழுவாய், படும்-ப 
யனிலை, 8ீழ்களை-செயப்படுபொருள், படும்-என்பது கூடு 
மென்னும் பொருள்கொள்ளும், (ஸூ 

கடுக்கெனச்சொல்வற்றுங்கண்ணோட்டமின்று 
மிடுக்கண்பிறர்மாட்டுவக்கு--மடுத்தடுத்து 
வேசமுடைத்தாம்விறன் மலைன்னாட 
வேகுமாமெள்ளுமாகி8ழ்.



மூலமும்-உரையும், ௨௧௧ 

(இ-ள்.) விறல்-பலம்பொருர்திய,மலை-மலையையும், ஈல்- 
நல்ல, சாட-சாட்டையுமுடைய பாண்டியனே, 2ம்-£ழ்மச 
ன், கடுக்கென-கடியசொற்களை, சொல்-சொல்ல, வற்றும். 
வல்லவனாவான், கண்ணோட்டம்-சேசும், இன்றாம்-இல்லா 
தவனாவான், பிறர்மாட்டு-௮யலாரிடத்துண்டாகும், இடுக் 
கண்-துன்பத்திற்கு, உவக்கும்-ம௫ழ்ச் திருப்பான், அடுத்த 
டுத்து-மேலுமேலும், வேசமுடைத்தாம் - கோபங்கொள்ளு 

வான், எகும்-செல்லுகான், எளளும்-இகமுவான் எ-று, 

இ-ம். பாண்டியனே 8ழ்மகன் கடுஞ்சொல் சொல்லு 

வான் சிரேோகஞ்செய்யான் பிறர் துன்பம்கண்டு மகிழ்வான் 
கோபிப்பான் செல்லுவான் இசமுவான் என்பதாம் Bip 

மகன்-எழுவாய், வற்மாம் இன்றாம் உவக்கும் உடைததாம் 

எகும் எள்ளும்-பயனிலை, ஆம் இரண்டும் ௮சைகள். (௮) 

பழையரிவரென்றுபன்னாட்பின் னிற்பி 
னுழையினியசாகுவர்சான்றோர்--விழையாதே 
கள்ளுயிர்க்குகெய் தற்கனை கடற்றண்சேர்ப்ப 
வெளளுவர்கீழாயவர். 

(இ-ள்.) கள்-மதுவை, உயிர்க்கும்-பொழியும், செய்த 
ல்-நெயதற்பூவையுடைய, கனை-சத்திக்கும், தண்-குளிர்ஈ் த, 
கடற் 2சர்ப்ப-சடற்கரையையுடைய பாண்டியனே, சான் 
ரோர்-பெரியோர், உழை-தம்மிடத்.த, பன்னாள் -பலநாளும், 
பின்-பின்னே, நிற்பின்-ஜருவனின்றால், பழையார்- பழமை 
யானவர், இவசென்று-இவரென்று நினைத்து, இனியசாகு 
வர்-இன்பமுடைய சிரேகராவர், ழோயவர்-இழோானவர், வி 
மையாதே-இச்சியா மல், எள்ளுவர்-இகழ்வார். எ-று, 

இ-ம். பாண்டியனே பெரியோர் தர்களையடுத்தவர்க 
ளுக்குச் சிகேசமாவர் சிறியோர் தங்களை யடுத்தவரை இச்சி: 
யாதிகழ்வர் என்பதாம். சான்றோர்-எழுவாய், ஆகுவா-பய: 
னிலை, ழோயவா்-எழுவாய், எள்ளுவர்-பயனிலை, 

கொய்புற்கொடுத் துக்குறைத்தென்று/ தீற்றிலும் 
வையம்பூண்சல்லாசிறுகுண்டை--யையகே 
ளெய்தியசெல்வததாராயினுங்கீழ்களைச் 
செய்தொழிலாற்காணப்படும்.



௨௧௨ சாலடியார் 

(இ-ள் ) ஐய-பாண்டியனே, கேள் -கேட்பாயாக, கொ 

ய்புல்-அறுக்கும்புல்லை, குறைத்து-௮.றுத் த, என்றும்-எப் 
பொழுதும், கொடுத்து-வாயிற்கொடுத்து, இற்றிலும்-ஊட் 
டினாலும, சிறுகுண்டை-சிறியஎரு துகள், வையம்-இரதத் 

தை, பூண்கல்லா-பூணப்பட்டிழமுக்காவாம்,(௮அதுபோல)எய் 
இய-மிசப்பொருக்திய, செல்வத் தாராயிலும்-செல்வமுடை 

யவரானாலும், கீழ்களை-சீழ்மக்களை, செய்தொழிலால்-இவர் 
கள செய்யுக்தொழிலால், காணப்படும்-௮ நியக் கூடும், ௪-.று, 

இ-ம் பாண்டியனே சிறியவெருதுகளுக்குப் புல்ல 

றுத்துவாயி லூட்டினாலும் ௮வை இரதத்தையிமுக்கமாட் 

டாவாம் அதுபோல நிரம்பிய செல்வமுடையவரானாலுஞ் 
செய்தொழிலி?ல சழ்மக்களையறியலாம் என்பதாம் ஒருவ 

ன்-தோன்றாஎழுவாய், படும்-பயனிலை, சழ்களை-செயப்ப 
டுபொருள், இற்றல் உண்டல் இஃது தேகம். (௧௦) 

கீழ்மை - முற்றிற்று. 

  

௩ ௬-அம் அதிகாரம். கயமை, 

அவக இந்த் 70 ae 

அல்தாவது சயவர்சனினியல்பைச்சொல்லுதலாம். 

ஆர்த்சவறிவினராண்டினையராயிலுவ் 
காத்தோம்பித் தம்மையடக்குப--மூத்தொழறா உர் 
தித்தொழிலேகன்றிக் திரிதர்ெரிவைபோற் 
போத்தருர்புல்லறிவினார் 

(இ.ள்.) ஆர்த்த-பிணிக்கப்பட்ட, ௮றிகினர்-அறிவி 
னையுடையவர், ஆண்டு- வயதால்) இளையராயிலும்-இளைய 

சாகவிருந்தாலும், தம்மை-தங்களை, காத்தோம்பி-பாதுகா 
த். த, ௮டக்குப-பொறிகளையடக்குவார்கள், புல்ல நிவிஞர்- 
அறிவில்லாதவர், மூத்தொழாஉம்-முதிர்ர்து வளருந்தோ 
௮ம், ”த்தொழிலே-தமையாயெ தொழிலையே, கன்றி-நினை 
த்து, இரிசர்.அ-இரிர் து, எரிவைபோல்-கொறுச்கைத்தண்டு 
போல், போத்து-உட்ளேக்குத்றம், அருர-மங்கார் எ-று,



மூலமும்-உரையும், டெ 5௩ 

இ-ம். அறிவுடையார் இளையசாயினுக் குற்றம் வராம. 
ற்றங்களைச்சாத்து ஈடப்பார்கள், அறிவில்லார் முதிர்வயத 
ள்ளோரானா௮ம் குற்றஞ்செய்தலை விடார்கள் என்பதாம். 
௮றிவினவர்-எழுவாய், ௮டக்குப-பயனிலை, தம்மை-செய 
ப்படுபொருள், புல்லறிவினார்-எமுவாய், ௮ரார் - பயனிலை, 
போத்து - செயப்படுபொருள், பொத்துபோத்தென நீண் 
டு. (௧) 

செழும்பெரும்பொய்கையுள்வாழினுமென்றும் 
வழும்பறுக்ககில்லாவார்தேரை---வழும்பில்£ர் 
நூல்கற்றக்கண்ணு நுணுக்கமொன்றில்லாதார் 
தேர்கிற்கும்பெற்றியரிது. 

(இ-ள்.) தேரை-தவளைகள், செழும்-செழிச்த, பெரு 
ம்-பெரிய, பொய்கையுள்-தடாகத்துள், என்றும்-எந்நாளு 
ம், வாழினும்-வாழ்ர்தாலும், வழும்பு-வழும்பென்னுங்குற்ற 
த்தை, ௮றுக்ககில்லாவாம்-நீக்கமாட்டாவாம், வழும்பு-கு 

ற்றம், இல்-இல்லாத, சீர-சிறப்புடைய, நூல்-.நால்களை,க 
ற்றக்கண்ணும்-கற்றாலும், நுணுக்கம்-நுட்பவறிவு. ஒன்றி 

ல்லாதார்-ஒன்றில்லாதவர், தேர்கிற்கும்-தெரிர்தகொள்ளு 
ம், பெற்றி-தன்மை, ௮ரிது-௮ருமை. எ-று. 

இ-ம். தவளைகள் பொய்கையுள் வாழ்ந்தாலும் வழும் 
பை நீக்கக்கொள்ளாவாம் ௮துபோல ௮றிவில்லாதார் gr 
bes pag! மதன் பொருளை யறிர்.துகொள்ளார் என்பதா 
ம். ஒன்றில்லாதார்-எழுவாய், ௮ரிது-பயனிலை, அகத்திய 
ம் தில்கில்லிரண்டு மெதிர்மறையிடைச்சொல். (௨) 

கணமலைநன்னாடகண்ணின்றொருவர் 
குணனேயுங்கூறற்கரிதாற்--குணனமுங்கக் 
குற்தமுழைநின்றுகூறுஞ்சிறியவர்கட் 
கெற்றாலியன்றதோரா. 

(இ-ள்.) கணமலை-கூட்டமாகப மலைகளையும், ஈன்னா. 

ட-ஈல்லகாட்டையுமுடைய பாண்டியனே, கண்ணின்று-மு 
ன்னின்று, ஒருவா-ஒருவருடைய, குணனேயும்-ஈற்குணத் 
தையாவலும், கூறற்கு-சொல்லுதற்கு, அரிது- அருமையா
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யிருக்க, குணன்-௮வரதுகுணம், ௮முங்க-கெட,குற்றம்-கு 
ற்றத்சை, உழைஙகின்று-௮வரிடத்து நின்று, கூறும்-சொல் 
லம், சிறியவர்கட்கு-௮றிவிலார்க்கு, சா-ராவானது, எற்ரு 

லியன்றதோ-எதினாற்செய்ததோ. ௭-று, 
இ-ம். பாண்டியனே ஒருவர் குணத்தைப் புகழ்ந்து 

சொல்லுதலரிதாயிருக்க வவர்கள்* முன்னின்று இகழ்ந்து 
சொல்லுஞ் சிறியவர்கட்கு காவெதினாற் செய்ததோ என்ப 
தாம். சா-எழுவாய், எற்றாலியன்றதோ - பயனிலை, .தல்- 

௮சை. (௩) 
கோடேச்தகலல்குற்பெண்டிர்தம்பெண் ணீர்மை 
சேடியரபோலச்செயறேறற்மார்..- கூடிப் 
புதுப்பெருக்கம்போலத்தம்பெண்ணீர்மைகா ட்டி 
மதித் திறப்பர்மற்றையவர், 

(இ-ள்.) கோடு-இருகரை, ஏந்து-உயர்ந்து, ௮கல்-௮ 
கன்ற, ௮ல்குல்-௮ல்குலையுடைய, பெண்டிா-குலமாதர், த 

ம்-தம.து, பெண்ணீர்மை-பெண்டன் மையை, சேடியர்போ 

ல், தாதிகளைப்போல், செயல்-அழகுசெய்தலை, தேற்மூர்- 

அறியார், கூடி-சேர்ர்து, புதுப்பெருக்கம்போல்-புதியவெ 

ள்ளம் போல, தம்-தம்முடைய, பெண்ணீர்மைகாட்டி-பெ 
ண்டன்மையைக்சாட்டி, மற்றையவர்-பொதுமாதர், மதித் 

து-தம்மைமதித்து, இறப்பா-ஈடப்பார். எ-று, 

இ-ம். குலமகளிர் தங்களையலங்கரித்.துக் கொள்ளார் 
விலைமகளிர் தங்களையலங்கரித்துக் கொள்வார்கள் என்ப 

தாம். பெண்டீர்-௪முவாய்,தேற்முர்-பபனிலை, மறறையவர்- 
எழுவாய், இறப்பர்.பயனிலை. (௪) 

தளிர்மேலேலிற்பிலுச் நட்டாமற்செல்லா 
வுளிகீரர்மாதோகயவ--ரளிகீரார்க் 
சென்னாலுஞ்செய்யாரெனைத்தானுஞ்செய்யவே 
யின்னாங்குசெய்வார்ப்பெறின். 

(இ-ள்.) சயவா-€ழ்மக்கள், தளிர்மே£ல-தளிரின்மே 

லே, நிற்பிலும்-நின்றாலும், தட்டாமல்-௮டியாமல்,செல்லா- 
உள்ளிறங்காத, உளிரீரார்கு-உளிகளுக் கொப்பானகுணமு
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டையராவார், அளிரீரார்க்கு-கருபைக்குணமுடையார்க்கு, 

என்னாலும்-யா தாகலும், செய்யார்-உதவிசெய்யார், இண் 

னாங்கு-துன்பங்களை, செய்வார்-செய்பவர்களை, பறின்-பெ 

ற்முல்) எனைத்தாலும்-யாதாஜுமோருதவி, செய்ப-செய் 

வார்கள். ௪-று, 

இஃம். கீழ்மக்கள் இருபையையுடையோர்ககுச் கொ 

டார்கள் துன்பஞ்செய்பவர்களுக்குக் கொடுப்பார்கள் என் 

பதாம். கயவர்-எழுவாய், செய்ப-பயனிலை, மா?தா, ஏ- 

௮சைகள். (6) 

மளைலமுள்ளுங்குறவன்பயஈத 

விளைநிலமுள்ளுமுழவன்்சறக்--தொருவர் 

செய்தரன்றுள்ளுவர்சான்றோர்கயர் தன்னை 

வைததையுள்ளிவிடும். 

(இ-ள்.) குறவன்-வேட&, மலைகலம்-மலையிலுள்ள ஈன் 

மைகளை, உள்ளும்-௪ ண் ணுவான, உழவன்-பயிர்செய்வோ 

ன், பயர் த-பயன்றாஈத, விளைநிலம் - விளைநிலத்துகன்மைக 

ளை, உள்ளும்-எண்ணுவான) சான்றோர்-மேலோர், சறரஈத- 

சிறப்புடைய, ஒருவர்- ஒருவர்) செய்த-செய்த, ஈன்று-ஈன் 

மைகளை, உள்ளுவர்-எண்ணுவார், சுயம்-கீழ்மகன், தன் 

னை-தன்னை,வைததை- ஒருவன்வைததை, உள் ளிவிடும்-௪ண் 

ணுவான். எ-று. 

இ-ம். வேடன்மலையின்பலனையெண் ணுவான் உழுபவ 

ன் நிலத்தின் பலனையெண்ணுவான் மேலோர்பிறருதவிய ப 

லனையெண்ணனுவார் சழ்மகன் ஒருவன் வைததையெண்ணு 

வான் என்பதாம். கயம்-எழுவாய், உள்ளிவிடும்-பயனிலை, 

வைததை-செயப்படுபொருள; சிறர்தஎன்பதினக.ரம் விகா 

ரத்தாற்றொக்கது. (௬) 

ஒருஈன் நிசெய்தவர்க்கொ ன்றியெழுர்த 

பிழைநாறுஞ்சான்றோர்பொறுப் பர் --கயவர்க் 

கெழு.நாறுகன் றசெய்தொன்று தீதாயி 

னெழுூறுக் தீதாய்விடும். 

இ-ள்.) சான்றோர்-மேலோர், ஒரு ஈன் றிசெய்தவர்க் 

கு-ஒருதவிசெய்தவர்களுக்கு, ஒன்றி பொருந்தி, எழுந்த.
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உண்டாகயெ, பிழைழநாறும்-அறு குற்றங்களையும், பொறுப் 
பர்-பொறுத்துக்கொள்வார்கள், கயவர்க்கு-சழ்மக்களுக்கு, 

. எழுநூறு சன்றி-எழு தாறு ஈன்மைகளை, செய்து-பண்ணி, 

ஒன்றுதிதாயின்-ஒன்று குற்றதமாகில், எழுமாறும்-முன்செ 
ய்த வெழுநாறு ஈன்மைகளும், தீசாய்கிடும்-குற்றமாய்வி 
டும், எ-று, 

இ-ம். மேலோர்த.ங்களுக்கொரு ஈன்றி செய்பவர்களு 
க்குண்டான ஸசமாறுகுற்றங்களையும் பொறுத்துக் கொள்ளு 
வார்கள் மோர்க் கெழு நாறுஈன்றிசெய்து ஒருஈன்றி குற் 
.ஐமானால் முன்செய்த வெழு.நாறுகன்றியுங்குற்றமாய்விடும் 
என்பதாம். சான்றோர்-எழுவாய், பொறுப்பர்-பயனிலை, பி 
ழை-செயப்படுபொருள்,ஈன்றி-எமுவாய், திதாய்விடும்-பய 
னிலை. (௪) 

ஏட்டைப்பருவத் துமிற்பிறஈ் தார்செய்வன 
மோட்டிடத்துஞ்செய்யார்முழுமக்கள்--கோட்டை 
வைரஞ்செறிப்பினும்வாட்கண்ணாய்ப்பன்றி 
செயிர்வேழமாகுதலின்று. 

(இ-ள்.) வாட்கண்ணாய்-வாள்போலுங்கண்களையுடை 
யவளே, பன்றி-பன்றியானது, கோட்டு-கொம்பினிடத்து, 
ஐ-அ௮ழயெ, வைரம்-வைரமானது, செறிப்பிலும்-கெருங்கி 

யிருந்தாலும், செயிர்-கோபம் பொருக்திய, வேழமாகுதல்- 
யானையாகுதல், இன்று-இல்லை, ( அதுபோல) முழுமக்கள்- 
£ம்மக்கள், ஏட்டைப் பருவத்தும் - தரிச்திரகாலத்தும், 
இற்பிறக்தார்-ஈற்குடியிற்பிறக்தார், செய்வன-செய்காரியங் 

களை; மோட்டிடத்தும்-செல்வத்தினிட நதும், செய்யார்- 

செய்யார்கள். எ-று, 

இ-ம். கொம்பில் வைரமடைந்தாலும் பன்றியானையா 

காது ௮துபோலமேலோர் வறுமையிற் செய்காரியங்களைக் 

இழ்மக்சள் செல்வத்திடத்துஞ் செய்யார்கள் என்பதாம். 
முழுமக்கள்-எழுவாய், செய்யார்- பயனிலை செய்வன-செ 

யப்படுபொருள், (௮) 

இன்ரா.அ.மிர்நிலையேயா அமினிச்சிறிது 
நின்றது மென்ற௮கினை த்திருச்--சொன்றி
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யுரையின்மகழ்ச் துதம்முள்ளம்வேராக 
மரையிலையின்மாயந்தார்பலர், 

(இ-௭.) இன்று-இன்று, ஆதும்-செல்வம்பெறுவோம், 

இக்நிலைய-இப்பொழு2த,; ஆதும்-பெறுவோம், இனி-இ 
CHS todd, சிதி அிதிஅுபொழு௮) நின்று-கழிர்து, ஆதுமெ 
ன்று-பெறுவோமென்று, நினைத்திரு்.து-எண்ணியிருஈ ௪, 
ஒன்றி பொருர்தி, உரையின்மகிழ்க்து-சொல்லால் ம௫ழ்க் 
அ, தம்முள்ளம்-தம்முடையமனம், வேறாக-வேறு பட்டு, 
மரையிலையின்-தாமரசை யிலை?பால, மாய்கந்தார்-இறக்தார், 
பலர் -௮கேகர் ore. 

இ-ம் கேகர் இன்றுவாழ்வோ மிப்பொழுது வாழ் 
வோ மினிச்சிலகாலம் சென்று வாழ்2வாமென்று நினைத்து 
ச்சொல்லால் மஇூழ்ந்திறக்தார்கள் என்பதாம். பலர்-எழு 
வாய், மாய்ச்தார்-பயனிலை, நன்னூல் ஒருமொழி கூவழிக் 
குறைதலுமனைத்தே இவவிதியால் மரைதலைக் குறைப்பத 
ம தாமரையிலையின என்றதற்குரை மான்தின்ன இலை£ர 
ணமானது?பாலவெனிலும பொருந்தும் (௯ 

நீருட்பிறர் துடிறம்பசிய தாயினு 
மீரங்கிடையகத்தில்லாகு--மோரு 
நிறைப்பெருஞ்செல்வத்துநின் றக்கடைத்து 
மறைப்பெருங்கலன்னாருடைத.து. 

(இ-ள் ) நீருட்பிறச் தும்-ரீரிடத் தி் பிறந்தும், நிறம்ப 

சிய தாயிலும்.நிறம்பசுமையாயிருர்தாலும், ஈரம்-சரமான து, 
தஇடையகதது-சடையிலுள்ளே, இல்லாகும்-இல்லை யாகும், 
(அதுபோல) நிறை-நிறைந்த, பெருஞ் செல்யத்து-பெரிய 
செல்வத்தில், நின்றக்கடை த்.தும்-நின்றாலும், மறை-மறைக் 
கும், பெரும்-பெரிய, சலன்னார். சற்கொப்பானவரை, உடை 
தது-உடையதுலகம். எ-று 

இ-ம். சடைநீரிலிருரந்சாலு மதனு ளீரமிரா து Sy gr 
போல நிறைசெல்வத்திருக்தாலும் உதவி செய்யாதாரை 
உலகமுடைய.த என்பதாம். உலகம்- எழுவாய், உடைத் து. 

பயனிலை, கல்லன்னா்-செயப்படுபொருள், ஒரும்-இடைச் 
சொல். (௧௦) 

கயமை - முற்றிற்று. 

ane 
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௩௭-ஆம் அதிகாரம். பன்னெழறி, 

துண்டைப் 
௮ல்தாவது பலவழிகளைச்சொல்லுதலாம். 

மழைதிளைக்குமாடமாய்மாண்பமைக்தசாப்பா 
யிழைவிளக்குரின் றிமைப்பினென்னாம்--விழைதக்க 
மாண்டமனையாளையில்லாதானில்லகல் 
காண்டற்கரியதோர்காடு, 

(இ-ள்.) விழைதகச்க-விரும்பத்தக்க, மாண்ட-ஈற்குண 

ஈற்செய்கையுடைய, மனையாளை-மனையவளை, இல்லாதான்- 
இல்லாதவனுடைய, இல்லகம்-வீடானது, மழை-2மசம், 
திளைக்கும்-தவழும், மாடமாய்-மாளிகையாய், மாண்பு-பெ 
ருமை, அ௮மைச்த-டிரம்பிய, காப்பாய்-காவலாய், இழை-.ஐ 

பணங்கள், விளக்கு-விளக்கைப்போல, நின்றிமைப்பின்- 
நின்றுபிரகாசித்தால், என்னாகும்-என்னபிரயோஜனம், கா 

ண்பதற்கு-பார்ப்பதற்கு, அரியதோர்காடு-௮ரிதாகிெயதோர் 
காட்டுக்கொப்பாம். எ-று. 

இ-ம். ஈற்குணகற்செய்கையுடைய மனையஉளைஇல்லா 
தவன் விடானது எவ்வளவு சிறப்புடையதாயினு காட்டு 
ககொப்பாம் என்பதாம். இல்லகம்-எழுவாய், காடு?போ௮ 
ம். பயனிலை, (௧) 

வழுக்கெளை த்.துமில்லாதவாள வாய்க்கிடந் து 
மிழுக்கனை த்தாம்பெறுவராயி--னிழுக்கெளை த்தஞ் 
செய்குறாப்பாணிரறி? தயச்சின்மொழியார் 
கையுருப்பாணிபெரி௫, 

(இஃள்.) வழுக்கு-சவறு, எனைத்தும்-எவ்வளவு, இல் 
லாத-இல்லாத, வாள்வாய்-வாள்வீரர் காவலிடத்து, சடக் 
௮ம்-இருக்தும், இழுக்கினை-காவற்சோர்வை, தாம்பெறுவ 
சாயின்-தாங்கள்பெறுவாராகில், இமுக்கு - ௮ வவிழுக்கை, 

எனை த்தும்-எவ்வளவாகலும், செய்குறு-செய்யத்தோடக் 

காத, பாணி-காலம், சிறிது-சிறிதாம், ௮ச்சன்மொழியார்- 
மெல்லியசொற்களையுடைய அப்பெண்கள், கை-ஒழுக்கத்
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தை) உரு-பொருர்தாத, பாணி-காலமே, பெரிது-பெரி.த. 
என்றவாறு, 

இ-ம். தவஹொன்றில்லாத வாள்விரர் காவலளிருக்தூ 

ங்காவலின் சோர்வைச்சிறிது தாங்கள்பெறுவாசாகில் எவ் 

வளவாூலும் குற்றஞ்செய்யாதகாலஞ்சிறிதாம் ௮ப்பெண் 
கள் ஒழுக்கத்தை மேவாதகாலம் பெரிதாம்என்பதாம். பா 

ணி-எழுவாய், சிறிது-பபனிலை, பாணி-எழுவாய், பெரிது- 
பயனில், (௨) 

எறியென்றெதிர்நிற்பாள் கூற்றஞ்சிறுகாலை 
யட்டில்புகா தாளரும்பிணி--யட்டதனை 
யுண்டியுதவாதாளில்வாழ்பேயிம்மூவர் 
கொண்டானளைக்கொல்லும்படை. 

(இ-ள்.) எறியென்று-௮டியென்று, எதிர்கிற்பாள்-எ 
திசேநிற்பவள்,கூற்றம்-இயமனுக்கொப்பானவள்,சறுசாலை- 

சிறுகாலை, ௮ட்டில்-மடைப்பள்ளியில், புசாதாள்-.நுழையா 

தவள், ௮ரும்பிணி-௮ுரியகோவுக்சொப்பானவள், gts 

னை-சமைத்ததை,உண்டி-உண்ணென்று, உதவாதாள்-கண 
வனுக்குக்கொடாதவள், இஃ-வீட்டில் , வாழ்-வாழ்கின்ற, 
பேய்-பேய்க் கொப்பானவள், இம்மூவர்-இம்மூவரும், கொ 
ண்டானை-கொண்டவனை, கொல்லும்-கொல்லுகன் ற,படை- 
ஆயு சங்களுக்சொப்பாவார். எ.ஃறு 

இ-ம். ௮டியென்றெதிரநிற்பவள் யமனுக் கொப்பான 
வள் காலையில் சமையல் வீட்டுட்புகாதவள் நோவுக்கொப் 
பானவள் சமைத்ததைக் கணவலுக்கடொதவள் பேய்க்கொ 

ப்பானவள், இம்மூவரும் ஆயுதங்களுச் கொப்பாவர் என்ப 
தாம். மூவர்-எழுவாய், ஒப்பர்-பயனிலை. (௩) 

கடியென க்கேட்டுங்கடியான்வெடிபட 
வார்ப்பதுகேட்டுமதுதெளியான்---பேர்த்.துமோ 
ரிற்கொண்டினிதரூ௨உமேமுறுதலென்,பவே 
சற்கொண்டெரியுர் தவறு. 

(இ-ள் ) கடிபென - இல்வாழ்க்கையைச் சடியென்று, 
கசேட்டும்-கேட்டும், கடியான்-கிடான், வெடிபட-ச.த்.தமுண்
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டாக, ஆர்ப்பது-பிணப்பறையடிப்பதை,கேட்டும்-கேட்டும், 
அஅதெளியான்-௮தையறியான், பேர்த் .தும்-மீளவும், ஓர்- 
ஒரு,இற்கொண்டு-மனைவியைச்கொண்டு, இனிது-இன்பமா 
௫, இரூஉம்-இருக்கும், ஏமுறுதல்.மயங்கு தலையடையவனை, 
கற்கொண்டு-சல்லைக்கொண்டு,எறியும்- அடிக்கும், தவறென் 
ப-குற்றஞ்செய்யும் வெறியனென்று சொல்லுவார் புலவர் 
என்றவாறு. 

இ-ம். இல்வாழ்க்கையை விட்டுவிடெனக்கேட்டும் வி 
உன், பிணப்பறையடிப்பதைக் கேட்டுர்தெளியான், மீண் 
டும் விவாகம்பண்ணி இல்வாழ்க்கையில் மயக்கமடையவ 
னைப் பித்தனென்றுசொல்லுவர் பெரியோர்யென்பதாம்.௮ 
றிவுடையோர்-தோன்றராவெழுவாய், என்ப-பயனிலை, (௪) 

தலையே தவமுயன்றுவாழ்தலொருவர்க் 
இடையேயினியார்கட்டங்கல்--கடையே 
புணராதென்றெண்ணிப்பொருணசையாற்றம்மை 
யுணரார்பின்சென் றுநிலை. 

(இ-ள்.) ஒருவத்கு-ஒருவருக்கு, தவம்-தவத்திலே, ம 
யன்று-முயற்சிசெய்து, வாழ்தல்-வாழுதல், தலையே-உத்த 

மமே, இனியார்கள்-இனியமகளிடத்.து தங்கல்-தல்கவவொம் 

தல், இடையே-மத்திமமே, புணராதென்று-பொருள் பொ 
ருர்தாதென்று, எண்ணி.நினைத்து, பொருள்-திசவியத்தி 

ன், ஈசையால்-இச்சையால், தம்மை-தம்மை, உணரார-௮ 

தியாதார், பின்சென்று-பின்போய், நிலை-நிற்கன்ற நிலையா 
னது, கடையே-௮தமமாம். எ-று, 

இ-ம். ஒருவர்க்குத் தவஞ்செய்து வரழ்தலு*தமம் 
பெண்களிடத்து வாழ்தல் மத்திமம் பொருளாசையாற்பிற 
சிடத்திற்சேவித்தல்௮ தமம்என்பதாம், தலை-இடை-கடை 
எழுவாய், வாழ்தல்-தங்கல்-நிலை-பயனிலை, (இ) 

கல்லாக்கிப்பர்தலையாயார்ஈல்லவை 
அவ்வாக்கழிப்பரிடைகள்---கடைக 
ளினிதுண்ணேமாசப்பெறேம்யாமென்னலு 
முனிவினாற்கண்பாடிலர்.
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(இ-ள.) தலையாயார்-உத்தமர்கள், கல்லா-பல.நாலைக் 
கற்று, கழிப்பர்-காலங்கழிப்பார்கள், இடைகள்-மத்திமர் 
கள், ஈல்லவை-ஈல்லவுணவுகளை, அுவ்வா-உண்டு, கழிப்பர்- 
காலங்கழிப்பார்கள், கடைகள்-௮.தமர்கள், இனிது-இன்ப 
மாக), உண்ணேம்-உண்டிலேம், ஆர-நிறைய, பெறேம்-செல் 
வம்பெற்றி?லம்,யாமென்னும்-யாமென்று நினைக்கும், முனி 

வினால்-வெறுப்பால், கண்பாடிலர்-நித்தரைசெய்யார்கள். 
என்றவாறு. 

இ-ம் உத்தமர்கள் கற்றுப்பொழுது போக்குவார்கள் 
மத்திமர்கள் உண்டுபொழுது?2பாக்குவார்கள் ௮ தமர்பொ 

ருளில்லையென்று வெறுப்பாற் பொழுது போக்குவார்கள் 

என்பதாம் தலையாயார் இடைகள் கடைகள்-௪எழுவாய, ௧ 

ழிப்பர்-கழிப்பர்-இலர்- பயனிலை. (௯) 

செக்நெல்லாலாயசெழுமுளைமற்றுமச் 
செர்கெல்லேயாகிவிளைதலா--லக்கெல் 
வயனிறை.பக்காய்க்கும்வளவயலூர 
மகன றிவுத்தையறிவ. 

(இ-ள்.) செக்நெல்லால் - செர்நெல்லினால், ஐய-உண் 
டாயெ, செழுமுளை-செழித்தமுளை, மற்றும்-பின்னும், sy 
செர்செல்லே யா- ௮ச்தச்செர்நெல்லேயாகி, விளை தலால்- 

விளைகன்றதால், ௮ச்நெல் ௮ர்தச்செர்கெல், வயனிறைய- 
வயல் முழுவதும், காய்க்கும்-காயக்கும், வளம்-வளப்பமு 

டைய, வயல்-கழனிசூழ்ச்த, ஊர-மருதனிலத்தையுடைய 
பாண்டியனே, தந்தையறிவு-பிதாவினறி2வ, மகனறிவு-பின் 
ளையறிவு. எ-று. 

இ-ம் பாண்டியனே பிதாவுக்குள்ளவறிவே பிள்ளைக் 
சறிவாம் என்பதாம். தந்தையறிவு-எமுவாய், மகனறிவு-ப 
யனிலை, (or) 

உடைப்பெருஞ்செல்வருஞ்சான்றோருக்கெட்டுப் 
புடைப்பெண்டீர்மக்களுவ்8மும்--பெருகிக் 
சடைக்காறலைச்சகண்ண தாடிச்குடைக்கால்போற் 
சழ்மேலாய்நிற்குமுலகு.
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(இ-ள். உடை-பொருளுடைய, பெருஞ்செல்வரும்- 
மிக்கசெல்வரும், சான்மோரும்-பெரியோரும், கெட்டு-௮ழி 
ஈத, புடைப்பெண்டீர்-வைப்பாட்டிகளுடைய, மக்களும்- 
பிள்ளைகளும், 8ழும்-கழோனவர்களும், பெரு9-பெருத்௪, 
கடைக்கால்-கடைபிடித்த, தலைக்கண்ணதாக-முதலிடத் 
சதாகி, குடைக்கால்போல்-குடையினுடைய கால்போல, 
£ழ்-2ழானது, மேலாய்நிற்கும்-மமலான தாய்கிற்கும், உல 

கு-இவவுலகம். எ-று, 

இ-ம் செல்வர்களும் பெரியோர்களும் கெட்டு வைப் 
பாட்டி பிள்ளைகளும் €ழ்மக்களும் பெருத்துக் குடையின் 
காலைப்போலமுடியடியாகி ௮டிமுடியா௫க் சீழ்2மலாயிருக் 
கும் உலகு என்பதாம். உலகு-எழுவாய், மிற்கும்-பயனிலை. 

இனியார்தச்நெஞ்சத்துகோயுரைப்பவர்சோய் 
தணியாதவுள்ளமுடையார்--மணிவரன் றி 
வீமுமருவிவிறன்மலைகன்னாட 
வாழ்வினவரைபய்தனன்று. 

(இ-ள் ) மணிவரன் றி-மணிகளைவாரிக்கொண்டு, விழு 

மருவி-விமுனெறயாற்றையும்,விறல்-பலம்பொருக் திய, மலை- 
மலையையும்) ஈன்னாட-ஈல்ல காட்டையுமுடைய பாண்டிய 

னே, இனியாா-இனியசிகேததர், தம்-தம்முடைய, நெஞ்ச 
தீது- மனதுள், கோய்-துன்பத்தை, உசைப்ப-சொல்ல, ௮௬ 
கோய்-௮.த் துன்பத்தை, தணியாத-மாற்றாத, உள்ளமுடை 
யார்-மனமுடையவர், வாழ்வின்-வாழ்வதிலும், வரைபாய் 
தீல்-மலையிலேறிவீழ்தல், ஈன்று-ஈல்ல.து, எ-று. 

இ-ம். பாண்டியனே சிரேகர் துன்பத்தை நீக்காதவர் 
கள் வாழுகறதிலு மலைமேலேறி வீழ்ச்திறத்தலே songs 
என்பதாம், வரைபாய்தல் ஈல்-எழுவாய், ஈன்று-பயனிலை. 

புதுப்புனலும்பூங்குழையார்ஈட்புமிரண்டும் 
விதுப்பறகாடின்வேறல்ல--பு துப்புன ஓ 
மாரியறவேயறுமேயவான்பும் 
வாரியறவேயறும்.
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( இ-ள்.) பு.தப்புனலும்-பு துறரீரும், பூங்குழையார்-௮ழ 

சய குண்டலத்தையுடையவரது, ஈட்பும்-சரேகமும், இர 
ண்டும்-இவ்கிரண்டும், விதுப்பற-மயக்கமற, காடின்-ஆரா 

யில்; வேறல்ல-வேறுபாடில்லை, புதுப்புனலும்-புதுறிரும், 
மாரியறவே-மழைடூங்கவே, அறும்-௮ற்றுப்போம், அவர 
ன்பும்-௮ம்மாதரன் பும், வாரியறவே-பொருள்வர வுரீங்கவே) 

௮றும்-அ௮ற்றுப்போம், எ-று. 

இ-ம். புதுவெள்ளமும் வேசையர் ஈட்பும் ஒன்ருகும், 
மழையில்லாவிடில் புதுவெள்ளமில்லை பொருளில்லாவிடில் 

வேசையரன்பில்லை என்பதாம், ௮ன்பு-௪முவாய், அலும்- 

பயனிலை (௧௦) 

பன்னெறி - முற்றிற்று, 

  

௩௮)-ஆம் அ௮தகொரம். பொதுமகளிர், 

——_ gt a 

{oso g wratéego Qurgarau Cacrut saraneaue 

சொல்லுதலாம். 

விளக்கொளியும் வேசையர்ஈட்புமிரண்டுந் 
,அளக்கறகாடின்வேறல்ல--விளக்கொளியு 

நெய்யற்றகண்ணேயறு2?மயவரன் பு. 
கையற்றகண்ணேயறும். 

(இ-ள்.) விளக்கொளியும்-விளக்கனது பிரகாசமும், 
வேசையர் ஈட்பும்-2வசையருடைய சீசேகமும், இரண்டு 

ம்-இவ்விரண்டும் துளக்கற-குற்றமற, நாடின்-அராயில், 
வேறல்ல-?வறுபாடில்லை, கெய்யற்றசண்ணே-தைலம் வற் 
நியபொழு?த, விளக்கு-விளக்கலுடைய, ஒளியும்-பிரகாச 
மும், அறும்-௮ற்றுப்2பாம், (அதுபோல) ௮வரன்பும்-௮ 

வ்வேசையரன்பும், சையற்றகண்ணே - கைப்பொருளற்ற 

பொழு?த, ௮றும்-௮ற்றுப்போம் எ-று, 

இ-ம். தைலம் வற்றியபொழுது விளக்கனொளி யற்று 

ப்போம் (அதுபோலக்) கைப்பொருளற்ற பொழுதுவேசை



22.7 தாரலடியார் 

யர் ஈடபந்றுப்போம் என்பதாம். ஈட்பு-எழுவாய், ௮றும்- 
பயனிலை, ஏ-உம்-௮சைகள். (௧) 

அ௮ங்சோட்டகலல்குலாயிழையாணம்மொடு 
செங்கோபொய்துமேயென்றாண்மற்--செங்கோட்டின் 
மேற்காணமின் மையான் மேவாதொழிந்தாளே ் 
காற்கானோய்காட்டிக்கலுழ்௩ து. 

(இ-ள்.) ௮ம்-௮ழ௫ூய, கோடு-பக்கம், ௮கவல்-௮கன் 
ஐ, அல்குல்-௮ல்குலையுடைய, ஆய்-ஆயந்த, இழையாள்- 

அப.ரணங்களைத் தரித்தவள், ஈம்மொடு-ஈம்முடன், செய் 
கொடு-செவவிய மலைச்சிகொத்தின்மேல், பாய்தும்-எ றிவிழு 

வோம், என்றாள்-என்று சொன்னவள், செங் ?காட்டின்மே 
ல்-செவ்விய மலைச்சிகாத்தின்மேல் ஏறிவிழுதற்கு, காணம்- 
பொருள், இன்மையால்-இல்லாமையால், கால்-தன் கால்க 

ளுக்கு, கால்-வாதத்.தினால் வரும், கோய்-கோயை, காட்டி- 

காண்பித்து, கலுழ்ச்து-௮ழு.து, மேவாது-உடன்வராது,ஓ 

ழிர்தாள்-நீங்கனொள் எ-று 

இ.ம். அழ௫ூய அ௮ல்குலையுடையவள் ஈம்முடன் மலை 
மேலேறி விழு வோமென்று சொன்னாள். பொருளில்லாமை 

யால் மலை2மலேறி விழுதற்கு ஈம்முடன் வாராதிருக்தாள் 
என்பதாம். ஆயிழையாள்-எழுவாய், ஓழிர்தாள்-பயனிலை, 
ஏ-மன்-௮ சை, (௨) 

௮ங்கண்கிசும்பினமரர்தொழப்படுஞ் 
செங்கண்மாலாயிலுமாகமற்--றங்கைக் 
கொடுப்பதொன்றில்லாரைக்கொய்தளிசன்னார் 
விடுப்பர்தத்கையாந்றொழு.து. 

(இ-ள்) கொய்-கொய்யும், தளிரன்னார்-தளிர்போலு 

மேனியையுடைய வேசையரச், ௮ம்-௮ழயெ, கண்-இடமக 
ன்ற, விசும்பின்-சுவர்க்கத்தில், ௮மார்-தேவர்களால், தொ 
மப்படும்-வணங்கப்படும், செல்கண்-ஏவர்த கண்களையுடை 
ய, மாலாயினும்-இச்தரனாகிலும், ஆக-ஆகக்கடவத, தப் 
கை-தமது கையில், கொடுப்பது-கொடுப்பதற்கு, ஒன்று- 

ஒருபொருளும்; இல்லாரை-இல்லா தவரை, தங்கையாற்
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ரொழுது-தங்கையாற் கும்பிட்டு, விடுப்பர் - விட்டுவிடுவர். 
சானறவா.று. 

இ-ம். வேசையர்கள் இர்தானாலும் கைப்பொருளில் 
லாரை விட்டுவிடுவர் என்பதாம். தளிரன்னா்-எழுவாய், வி 
டுப்பர்-பயனிலை, இல்லாரை-செயப்படுபொருள், மன்-ஓழி 
பிசை, (௩) 

ஆணமினெஞ்சத்தணிரீலக்கண்ணார்க்குக் 
காணமில்லாதார்கடுவனைய/--நாணவே 
செக்கூர்ர் துகொண்டாருஞ்செய் நபொருளஞுடையா 
ரக்காரமன்னாரவர்க்கு. 

(இ-ள்.) ஆணம்-௮ன்பு, இல்-இல்லாத, கெஞ்ச த்து- 

மனதையும், ௮ணி-௮ ழூ, நீலம்-நீலோற்பலம்போலும், 
கண்ணார்க்கு-கண்களையுமுடைய வேசையர்க்கு, காணம் - 

பொருள், இல்லாதார்-இல்லாதவர்கள், கடுவனையர்-விஷ த் 

துக்கொப்பானவர், காணவே-யாருங்காண, செக்கு-செக் 

கை, ஊர்ந்து-செலுத்தி, கொண்டாரும்-கொண்டவரும், 
செய்த-தேடிய, பொருளுடையர்-திரவியமுடையவர், ௮வ 
ர்க்கு - ௮வ்?வசையர்க்கு, ௮க்காரமன்னார் - சருக்கரைகி 

கொப்பாவார், எ-று, 

இ-ம், வேசையர்க்குப் பொருளில்லாதார் விஷத்துக் 

சொப்பாவார். பொருளுள்ளவர் ௮சுத்தராகலும் asa 
சையர்க்குச் சருக்கரைக்கொப்பாவார் என்பதாம். இல்லா 

ர்-எமுவாய், ௮னையர்-பயனிலை, ௧டு-செயப்படுபொருள், உ 

டையார்-எழுவாய், ௮ன்னார்-பயனிலை, ௮க்காரம்-செயப்ப 

டுபொருள். (௪ 

பாம்பிற்கொருதலைகாட்டியொருதலை 
தேம்படுதெண்கயத்துமீன்காட்டு--மாங்கு 
மலங்கன்னசெய்கைமகளிர்தோள்சேர்வார் 
வில௫்கன்னவெள்ள நிவினார். 

(இ.ள்.) விலங்கன்ன-மிருகக்களையொத்த; வெள்ளறி 

வினார்-வெள்ள நிவுடையார், பாம்பிற்கு-பாம்பிற்கு, ஒருத 

&டஒருதலையை, காட்டி-காண்பித்து, ஒரு தலை-மற்றொருத



டெடெ௬ சாலடியார் 

லையை, தேம்படு-தேலுண்டாகு மலர்பொருக்திய, தெண்- 

தெளிக்த, சயத்து-தடாகத்தில், மீன்-மீலுக்கு, காட்டும்- 
காண்பிக்கும், மலங்கன்ன-விலாங்குமீனயொத்த,செய்கை- 
செய்கையினையுடைய, மகளிர்-வேசையர், தோள்-தோள் 

களை, சேர்வார்-௮னைவார். எஃறு 

இ-ம். ௮றிவில்லார் விலாங்கு மீனுக்கொப்பாகெயெ செ 
ய்சையையுடைய வேசையரைச் சேர்வார்கள் என்பதாம். 
வெள்ள றிவினர்-எழுவாய், சேர்வர்-பயனிலை, தோள்-செய 
ப்படுபொருள், அங்கு-௮ சை. (@) 

பொத்தழூற்சல்லும்புணர்பிரியாவன் றிலும்போ 

னித்தலுஈம்மைப்பிரியலமென்--றுரைத்த 
பொற்றொடியும்போர்த்தகர்க்கோடானாணன்னெஞ்ீச 

நிற்நியோபோதியோ$£. 

( இ-ள்.) நன்னெஞ்சே-ஈல்லமனமே, ழமரூல்-நாலிற்கோ 
க்கப்பட்ட, பொத்த-துளைத்த, கல்லும்-மணிகளும், புணர் 

பிரியா-இணைபிரியாத, ௮ன்றிலும்போல்-௮ன் றிற்பறவையு 
ம்போல, நித்தலும்-எர்காளும், ஈம்மை-ஈம்மை, பிரியலமெ 

ன்று-பிரியோமென்று, உரைத்த-சொன்ன, பொற்றொடியு 

ம்-பொன்வளையலையுடைய வேசையும், போர்த்தகர்-போர் 

செய்யு மாட்டுக்கடாவின், கோடாயினள்-கொம்பு?2பாலா 

யினாள், நீரிற்றியோ-என்னிடத் துநிற்ருயோ,போ தி3யா- 

அ௮வளிடத்திற் போகருயோ. எ-று. 

இ-ம் மனமே மணியும் நூலும்போலும், ஆணன்றிஓு 

ம் பெண்ணன் றிலும்போலும் எர்காளு நம்மைப்பிரியோமெ 

ன்று சொன்ன வேசையும் பகையானாள் ந என்னிடத்திரு 
க்ருயோ ௮வளிடத்திற் போ௫ரறாயோ என்பதாம். நீ-எழு 
வாய், ரிற்றியோ போதியோ-பயனிலை, (௬) 

அமாபோனக்பயெவர்கைப்பொருள்கொண்டு 
சேமாபோற்குப்புமாஉஞ்சில்லைக்--க ணன்பினை 
யேமாந்தெமக்கென் திருக்தார்பெறுபவே 
தாமாம்பலரானகை,



மூலமும்-உரையும், ௨௨௭ 

(இ-ள்.) ஆமாபோல்-காட்டுப்பசுவைப்போல, ஈ௧5-இ 

ன்புறரக்கி, ௮வர்கை-அவர்கையிலிருக்கும், பொருள்கொ 
ண்டு-பொருளைக்கைக்கொண்டு, சேமாபோல-இடபமாயெ 
மிருகம்போ ல, குப்பு மாஉம்-குதித்தோடும், சில்லைக்கண்-சா 
மியாயெ வேசையிடத்து, ௮ன்பினை-௮ன்பை, ஏமாந்து- 
மெய்யென்றேமாச்து, எமதென்றிருச்தார்-எம்முடையதெ 
ன்றிருந்தவர், தாம்-தாங்கள், பலரால்-௮னேகரால்,ஈகை- 

இகழ்ச்சியை, பெறுப-பெறுவார்கள், எ-று. 

இ-ம். காட்டுப்._ சுவைப்போல இன்புறராக்கிப்பொரு 
ளைக் கைக்கொள்ளும் வேசையரன்பை மெய்யென்றிருக்த 
வர்பலராலிகழ்ச்சபெறுவர் என்பதாம். இருர்தவர்.எழுவா 
ய்,பெறுப-பயனிலை, ஈகை-சகெயப்படுபொருள், .ஐம்-௮ சை. 

எமார்தபோழ்தினினியார்போன்றின்னூாராய்த் 
தாமார்ந்தபோதேேதகர்க்கோடா--மானோக்கிற் 
றந்நெறிப்பெண்டிர் தடமுலைசேராரே 
செந்நெறிச்சேர்துமென்பார். 

(இ-ள.) செச்நெறி-செவ்வையான வழியில், சேர்துமெ 

ன்பார்-௮அடைவோமென்று சொல்லுவோர், ஏமாந்தபோழ் 

இன்-காமுகர்பொரு ளேமாக்தசாலத்து, இனியார்போன் 
று-றுவர்க்கின்பமுடையார் போலாகி, தாமார்ர்தபோதே- 
௮வர்பொருளில்லாதிச்சித்த காலத்து, இன்னாராய்-சத்து 
ருவாய், தகர்க்கோடாம்-ட்டுக்கடாவின் கொம்புபோலா 

கும்; மாமனாக்கின்-மான்போலும்பார்வையுடைய, தக்நெறி- 
தமது கள்ளவழியிலிருக்கும், பெண்டிர்-வேசையர்களுடை 

ய, தடமுலை-பருத்த முலையினிடத்து, சேரார்-௮னையார், 

என்றவாறு 

இ-ம். ஈல்வழிச்சேர்வோ மென்பவர்கள் காமுகர்பொ 
ருள் கொடுக்குங்காலத்து நேசமாகவும், கொடாக்காலத் 
துப் பகையாகவு மிருக்கும் வேசையசைச் சேரசார்கள்என் 

பதாம். என்பர்-எழுவாய், சேரார்-பயனிலை, முலை-செயப்ப 

டுபொருள், ஏ-௮சை. (௮)



௨௨௮ சாலடியார் 

ஊறுசெய்நெஞ்சந்தம்முள்ளட௪க்கியொண்ணுதலார் 
சேறமொழிர்தமொழிகேட்டுத்--தே றி 
எமரென்றுகொள்வாருக்கொள்பவேயார்ச்குக் 
தமால்லர் தம்முடம்பினார். 

(இ-ள்.) ஓண்ணுதலார்-ஒளிபொருந்திய செழ்நியை 
யுடையவர், ஊறு-வருத்தம், செய்-செய்யும், செஞ்சம்-மண 
தை, தம்முள்ளடக்தல்களுக்குள்ளடக்க,தற-9தளிய, 
மொழிச்த-சொன்ன, மொழி-சொல்லை, கட்டு-கேட்டு, தே 
றி-௮றிச்து, எமரென்று-எம்முடையவரென்று, கொள்வா 
ரும்-கொள்பவரும், கொள்ப-கொள்ளுவர், யார்க்கும்-எவ 

ர்க்கும், தமரல்ல7-சுற்றத்தாரல்லர், தம்முடம்பினா்-தம்மு 

டம்பைத் தமக்காக வுடையவர். எ-று, 

இ-ம், வேசையர் சொன்ன சொல்லைக்கேட்டு ௮வர்க 

ளைத் தம்முடைபவரென்று கொள்பவர் யாவர்க்குஞ் சே 

கரல்லர் தம்முடம்பைத் தமக்காகவுடையவர் என்பதாம். 

தம்முடம்பினார்-எழுவாய், தமரல்லர்- பயனிலை, ஏ-௮சை. 

உளளமொருவனுழையதாவொண்ணுதலார் 
கள்ளத்தாற்செயயுக்கருத்தெல்லாக--தெள்ளி 
யறிச்துவிடத் துமறியாசாம்பாவஞ் 
செறிந்தவுடம்பினவர். 

(இ-ள்) ஒள்-ஒள்ளிய, அதலார்-நெற்றியை யுடைய 
வேசையர், உள்ளம்-தமதுள்ளம், ஒருவன்- ஒருவன், உழை 
யதா-இடமாக, கள்ளத்தால்-களவால், செய்யும்-செப்யும், 

கருத்தெல்லாம்-ினைவெல்லாம், தெள்ளி - ஆராய்க்து, ௮ 
றிர்தவிடத்தும்-௮.றிர்தவிடத்.தும், பாவம் - இவினை, செறி 
ச் த-கெருங்கிெய) உடம்பினவர்-உடம்பிளையுடையார், அறி 
யார்- அறியாதவராவார். எ-று, 

இ-ம், பாவிகள் வேசையா் மனதையறிந்து மறியாதவ 
சாம் என்பதாம், உடம்பினவர்-எழுவாய், அறியார்-பயனி 
ல் ம்- அசை. ௧9 
ணு பொ.துமகளிர்- முற்றிற்று, 29) 
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he OID அதிகாரம். கற்புடைமகளிர். 

pt 
அதாவது கற்புள்ளமாதர் தன்மையைச்சொல்லுதலாம். 

அரும்பெறற்கற்பினயிராணியன்ன 
பெரும்பெயர்ப்பெண்டிரெனிலும்--- விரும்பிப் 
பெறுநஃசயாற்பின்னிற்பாரின்மையேபேணு 
நறு நு தலாணன்மைத் துணை. 

(இ-ள்.) அரும்பெறல் - பெறுதற்கரிய, கற்பின்-கற்பு 

டைய; ௮யிராணியன்ன-இக்திராணிக்கொப்பான,பெரும். 
பெரிய, பெயர்-பெயரையுடைய, பெண்டிரெனிலும்-மனை 

விபாகிலும், விரும்பி-இச்சித்து, பெறும்-அு நூபவிக்கப்பெ 

ற்ற; ஈசைபால்-இச்சையால், பின்னிழ்பார்-தன்னழகைக்க 

ண்டு பின்னிழ்பவர், இன்மை2ய-இல்லாமையையே, பேணு 

ம்-பாதுகாக்கும், நறு. நு. தலாள்-பரிமளநெற்றியையுடையா 

ள், ஈன்மை-ராயகனுடைய நன்மைக்கு, துணை-துணையாவா 

ள். எ-று. 

இ-ம் இக்திராணிக்கொப்பான செல்வமுள்ளவளானா 

லம் தன்னைப்பிறரிச்சியாதிருக்க வலங்காரஞ் செய்யா திரு 

ப்பவளே கற்புடையவள் என்பதாம். ஈறுநுதலாள் - எழு 

வாய், துணை-பயனிலை, (௧) 

குடடீரட்டுண்ணுமிடுக்கட்பொழுதுச 
கடனீரறவுண்ணுக்கேளிர்--வரிலும் 
சடனீர்மைகைபறாக் கொள்ளுமடமொழி 

மாதர்மனையாட்சியாள, 

(இ-ள்.) Gree - DH TITH, அட்டு - சமைத்த, 

உண்ணும்-புசிக்கும், இடுக்சட்பொழுதும்-தரித் தரகாலத் 

அம், கடல்-கடலின், நீர்-நிரை, ௮ற-முற்றாக, உண்ணும் - 
உண்ணும், சேளிர்-இனத்தார், வரினும்-வந்சாலும், சட 
னீர்மை - செய்கடமைக்குணங்களை, கையறு - ஓழுக்கவழி 
யாக,கொள்ளும்-கொண்டிருக்கும், மடமொழி-மென்சொல் 
லையுடைய, மாதர்-மாதர், மனை-மனைவாழ்ச்கைக்குத் தக்க, 

மாட்சியாள்-பெருமையையுடையார். எ-று. 
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இ-ம். ஒருகுடநீரிற்சமைத்துண்ணும் வறுமைக்காலத் 

அுக்குங்கடனீரை முற்றுகுககுடிக்குஞ் சுற்றத்தார் வர் சாலு 
ஞ்செய்கடமையைச் கொண்டிருப்பவளே இல்வாழ்க்கைக்கு 
ரிய மனையவளாம் என்பதாம். மாகதர் - எழுவாய், மாட்ட 
யாள்-பயனிலை, மாது என்னுஞ்சொல் மாதர் என நின்றது, 

நாலாறுமாருய்ஈனிசிறிதாயெப்புறனு 
மேலாறுமேலுறைசோரிலு---மேலாய 
வல்லாளாய்வாழுமூர்தற்புசழுமாண்கற்பி 
னில்லாளமர்ர்ததேயில், 

(இ-ள்.) காலாறும் - காலுதிக்கும், ஆருய் - வழியாய், 
நனி-மிகவும், சிறிதாய்-சிறியதாய், எப்புறலும் - எவவிடத் 

அம், மேலாது-மேல்வழியாய், மேல்-தம்மேல், உறை-மழை 

நீர், சோரிலும்-சொரிந்தாலும், மேலாய-மலாயெ தருமங் 
கள்செய்ய, வல்லாளாய் - வலிமையுடையவளாய், வாழும்- 
தான்வாழும், ஊர்-ஊரார், தற்புகழும்-தன்னைப்புகழும், 

மாண்-பெருமைபொருக்திய, கற்பின்-கற்புடைப, இல்லாள- 
மனையாள், அ௮மர்ந்ததே - பொருக்தியதே, இல் - மனையா 
கும், ஹு, 

இ-ம். வறுமையிலுர் தருமஞ்செய்யு மனமுடையவள் 

வாழ்ந்திருப்பதே வீடாகும் என்பதாம். ௮மர்ர்தது-எழு 
வாய், இல்-பயனிலை: (வே 

கட்கினியாள்காதலன்காதல்வகைபுளைவா 
ஞூட்ருடையாளூர்சணியல்பினு--ளூட்ட 
டன றிர்.தூடியினிதிலுணரு 

மடமொழிமா தராள்பெண். 

(இ-ள.) கட்கு-கண்ஹுக்கு, இனியாள்-இனியவளாய், 
காதலன்-நாயகன், காதல்வகை - இச்சிக்சத்தச்சவைகளை, 
புனைவாள் -௮லங்கரிப்பவளாய், உட்குடையாள்-௮ஞ்௪ த்த 
ச்கவளரய், ஊர் - ஊரார்க்கு, நரண் - நாணத்தக்க, இயல் 

பினுள்-குணமுடையவளாய, உட்ட-ராயகலுக்குப் பயக்து, 

இடனறிக்து-௪மயமறிச்து, ஊடி-பிணவங்க, இனிதின்-இன் 
பத்துடன், உணரும்-புணர்தலையறியும், மடமொழி - மெல்



மூலமும்-உரையும். CAS 

லியசொல்லுடைய, மாதராள்-மாதானவள், பெண்-சம்பு 

டை ப்பெண்ணாவாள். ௪-ு, 

இ-ம். கண்ணிற்செனியவளாய் நாயகனுக்கு உவந்தவ 
ளாய் ஊரார்மதிக்கத்தக்கவளா யிருப்பவளே கற்புடைய 
வள் என்பதாம். மாதராள்-எமுவாய், பெண்-பயனிலை. (௪) 

குலமகள் விலைமகளைப் பழித்தல் கூறுகின்றது. 

எஞ்ஞான்றுமெங்கணவசெந்தேரண்மேற்சேர்ந்தெழிலு 
மஞ்ஞான் றுகண்டேம்போனானுதுமா--லெஞ்ஞான் று 
மென்னைகெழீஇயினர்கொல்லோபொருணசையாற் 
பன் மார்புமீசர்ச்தொழுகுவார், 

(இ-ள.) எஞ்ஞான்றும்-எச்காளும், எங்கணவர்-எம்மு 

டைய காயகர், எந்தோண்மேல்-எம்முடைய தோள்களின் 
மேல், சேர்ந்தெழிலும்-சேர்ந்தெழுந்தாலும், ௮ஞ்ஞான்று- 

விவாகஞ்செப்தவக்காள், கண்2டம்போல - யாம்கண்டாற் 

போல,கானுதும்-வெட்கத்தையுடையோம்,எஞ்ஞான்றும்- 

எர்சாளும், பொருள்-பொருளின், ஈசையால்-இச்சையால், 
பன்மார்பு - பலருடைய மார்புகளை, சேர்க்தொழுகு பார் - 

சேர்ந்துடப்் பவர், என்னகெழிஇயினர்கொல்லோ-என்ன 
வாகத் தழுவினார்களோ. எ-று. 

இ-ம். எச்சாளு மென்சணவனை த்தழுவினும் விவாகஞ் 

செய்தசாளிற் றழுவினுற்போல சாணமடைக3றன் பொரு 
ளிச்சையால் எநகாளும் பல2?பரைச் ?சர்பவர்க ளெப்படி 

தீதமுவினார்களோ என்றாள் என்பதாம் ஒழுகுவார்.எழு 

வாய், சன்னகொல்லோ-பயனிலை, ஆல்-௮சை. (5) 

உள்ளத் துணரவுடையானோதிய.நாலற்றுல் 
வள்ளன்மைபூண்டான் கணொண்பொரு--டெள்ளிய 
வாண்மகன்கைலையில்வாளனைத்தரோ 
நாணுடையாள்பெற்றசலம் 

(இ-ள்.) உள்ளத்து - இதயத்து, உணர்வுடையான் - 

அறிவுடையவன், ஒதியநாலற்று-கற்ற ூற்பயன்போ றும், 

வள்ளன்மை-கொடுக்குக்தன்மை, பூண்டான் சண் - கொண் 

டவனி௨த்து, ஒண்பொருள்-ஒள்ளியபொருளும் பயன்படு
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ம், தெள்ளிய-தெளிர்த, ஆண்மகன் கையில்- ஆண் மகன்சை 
யில், ௮யில்வாள்-கூரியவாள், ௮னைத்து-ஐப்பாகும், சாணு 
டையாள்.சாணமுடையவள், பெற்ற நலம்-பெற்றிருக்கன்ற 
கற்பினலம் எ-று, 

இ-ம். ௮றிவுடையேரன் கற்றகல்வி பயன்படுதல்போ 
௮ம் கொடுப்பவன்கையிற் பொருள் பயன்படும், காணமு 

டையவள் பெற்றகற்புச்சுத்தவிரன் சைவாள்போலும் என் 
பதாம். ஈலம்-௪எழுவாய், ௮னைத்து-பபனிலை அல் ௮ரோ 
அசைகள். (௬) 

தலைவி தோழிக்குச் சோல்லியது. 

கருங்கொள்ளுஞ்செங்கொள்ளுர் தூணிப்பதக்கென் 
ஜொருங்கொப்பக்கொண்டானாமூர--னொருங்கொவ்வா 
ரன்னுதலார்த்தோய்ந்தவரைமார்படீசாடா 
தென்னை யுந்தோயவரும். 

(இ-ள்.) ஊரன்-தலைவன், ஒருங்கொவ்வா-முற்றுமொ 
வ்வாத, ஈன்னுதலார்-நல்ல நெற்றியையுடையாரை, தோய் 

ந் த-சேர்ந்த, வரைமார்பும்-மலைபோலுமார்பும், ரீராடாது - 
நீரிலேமுழுகாது, என்னையும்-என்னையும், தோயவரும்-சே 
சவருவான், ( இஃதெதுபோலெனில்) கரு கொள்ளும் - 

கழ த்தகொள்ளையும்,செங்கொள்ளும்-சிவத் தகொள்ளையும், 

தூணிப்பதக்கென்று - பணத்துச்குதூணிப்பதக்கென்று, 

ஒருங்கொப்ப-சரியொக்ச, சொண்டானாம் - கொண்டான் 

போலாகும். எ-று, 

மம். என்னாயகன் பலமாதரைச் சேர்ந்து ரீராடாது 
என்னைச் சேரவருவான் இஃதெதுபோலெனில் ஒருவன் ௧ 

ருங்கொள்ளையுஞ் செங்கொள்ளையும் பணத்துக்குச் தூணி 
ப்பதக்கென்று கொண்டான் போலும் என்பதாம். ஊரன்- 

எழுவாய், வரும்-பயனிலை, (er) 

் தலைவி பாணனுக்குச் சோல்லியது 

கொடியவைகூருதிபாணறீகூறி 
னடிபையவிட்டொதுங்கிச்சென்று-.-- துடி யி 
னிடச்கண்ணனையம்யாமூாற்க தனால் 
அலச்சண்ணனையார்க்குரை.



மூலமும்-உரையும், டே௩ ௩ 

(இ-ள்.) பாண-பாணனே, கொடியவை-கொடிய சொ 

ற்களை, கூருதி-சொல்லாதே, நீகூறின்-ரீசொல்லில், யாம்- 
நாம், ஊரற்கு-காயகலுக்கு, அடியின்-உடுக்கையின், இடச் 

கண்-இடதுபக்கத்தை, ௮னையம் - ஓப்பானோம், ௮ தனால்- 

அதனலே, அ௮டி-அடியை, பைய-மெள்ள, இட்டு-வைத்து- 

ஓதுங்கி-பதுங்க, சென்று-போய், வலக்கண்-அவ்வுடுக்கை 
யின்வலபக்கத்தை, அ௮னையார்க்கு-ஓப்பானவர்க் கு, உரை - 
சொல்வாயாக, எ-று. 

இ-ம், பாணனே கொடியசொற்களைச் சொல்லாதே நீ 

சொல்லில் எமது காயகனுக்கு குடுக்கையி னிடதபக்கத் 

தை யொப்பானேன் அதனால் உடுக்கையின் வலது பக்கத் 

தை யொப்பானவருக்குச் சொல்வாயாக என்பதாம் நீ - 

எழுவாய், உரை-பயனிலை, (௮) 

தலைவி பாங்கிக்குச் சோல்லியது. | 
சாய்ப்பறிக்கநீர்திகழுந்தன்வயலூரன்மீ 
இப்பறக்கநொர்தேலும்யானேமற்--றீப்பறக்கத் 
தாக்தமுலைபொருததண்சாச் தணியகல 
கேரக்கயிருந்தேனும்யான். 

(இ-ள்.) சாய்ப்பறிக்க-கோரையைப் (படிங்க, நீர்திக 

மும் - நீர்விள கும், தண்வபல் - குளிர்ந்த வயலையுடைய, 

ஊரன்மீது-காயகன்மேல், ஈட்பறக்க ஈயானதுபறக்க, கொக் 
தேலும்-தொத்தவளும், யானே-ரானே, தீ-திப்பொறி, பற 

க்க-பறக்க, முலை-2வசையா்முலையால், தாக்கி - மோதி, 

பொருதஃபோர்செய்த, தண்சாக்து-குளிர்ர்த சச்தன தை, 

அணிபசலம்-௮ணிச்த மார்மை, கோக்கி-பார்த்து, இருக 
தேலும்- இருர் தவளும், யான்-ஈர$ன. எ-று. 

இ-ம். எமது நாபகன் மேல ஈப்பறக்க நொந்தவளும் 
கானே என்பதாம். யான்-எழுவாய், நொர்தேன்-பயனிலை, 
யான்-எழுவாய், இருர்தேன்-பயனிலை, மன்-௮சை, (௯) 

தலைவி பாணனுக்குச் சோல்லியது 
அ௮ரும்பவிழ்தாரினனெம்மருளுமென்று 
பெரு ம்பொய்யுரையா இபாண---கரும்பின்.



= a சாலடியார் 

சுடைக்கண்ணனையசாகூாரற்க தனா 
லிடைக்கண்ணனையார்க்குரை. 

(இ-ள் ) பாண-பாணனே, அரும்பவிழ்-முகைவிரிக் த) 

தாரினான்-மாலையையுடையவன், எம்மருளுமென் று-எமக்க 

ருள் செய்வானென்று, பெரும்பொய் - பெரியபொய்யை, 

உரையாதி-சொல்லாதே, காம்-காம், ஊரற்கு-ராயகளுக்கு, 

கரும்பின்-கரும்பின து, சடைக்கண்-கடையிட த்தை, அனை 

யம்- ஓப்பானோம்) ௮தனால்-௮.தனால், இடைக்கண்-சரும்பி 
னடுவிடத்தை, ௮னையார்க்கு-ஓப்பானவர்க்கு) உரை-சொ 

ல்வாயாக, எ-று 

இ-ம், பாணனே நாயகனருள்செய்வானென்று பொய் 

சொல்லாதே, நாயகனுக்கு ஈம்கரும்பின் கடையிடத்தை 

ஒப்பானோம் ௮தனாலே கரும்பினடுவிடத்தை யொப்பான 
வர்க்குச் சொல்வாயாக என்பதாம். நீ-எழுவாய், உரை- 
பயனிலை (௪0) 

கற்புடைமகளிர்-முற்றிற்று, 

emma 

இரண்டாவது, பொருட்பால்-முற்றிற்று. 
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௩. காமத்துப்பால். 

௮%தாவது காமத்தின் பகுதியைச் சொல்லுதலாம். 

  

௪-ம் அதிகாரம். காமநுதலியல் 

 அவததுதுதுத் 5/0 aa 

அஃதாவது சாமத்சன்மையைச் சொல்லுதலாம். 

தலைமகற்கு வாய்கேர்ந்த தோழி தலைமகள் 
புலலி நீங்கச் சோல்லியது. 

மூயங்காக்காற்பாயும்பசலைமற் ராடி 
யுயங்காக்சாலுப்பின்ருங்சாமம்--வயங்கோத 
நில்லாத்திரையலைக்குமீள் சழித்தண்சேர்ப்ப 
புல்லாப்புலப்பதோரா.று. 

(இ-ள்.) வயங்கும்-பிரசாசிக்கும், ததம்-சகடலோசை, 
நில்லா-நில்லாமல், திரை-௮லைகள், ௮லைக்கும்-௮லைக்ன்ெற 
நீள்-நீண்ட, கழி.கழிபொருக்திய, தண் குளிர்ந்த; சேர் 
பப-சரையையுடைய பாண்டியனே, முயங்காக்கால்-புண 
சாவிடில், பசலை-தேமல், பாயுப-மெய்யிலுண்டாம், ஊடி - 
பிணங்கி, உயங்காக்கால்-வழுர்தாவிடில். காமம்-காமமான 
௮, உப்பு-இன்பம், இனரமும்-இல்லைபாம், புல்லா-கூடி, 
புலப்பது-பிணங்குவது, ஓராறு-ஒ ர வழியின் பமாம், எஃறு, 

இ-ம். பாண்டியனே புணராவிட்டாற் ஜறேமலுண்டா 
கும் பிணங்கிச்சேராவிடிலின்ப மிலலை சேர்ந்து பிணங்குத 

லாருவழியின்பம் என்பதாம். பசலை-காமம்-எழுவாய், பா 
யும்-உப்பின்றாம்.பயனிலை, (௧) 

பருவங்கண்டாற்றாளாகிய தலைவி தோழிக் குரைத்தது. 
தம்மமாகாதலாசாரசூழணியகலம 

விம்மமுயங்குர் துணையில்லாாக்--இம்மெனப் 
பெய்யவெழிலிமுழங்குக்திசையெல்லா 
நெய்தலறைந்தன்னறீர்த்து 

(இ-ள்.) சம்-தம்மால், ௮மர்-இச்சிக்கப்பட்ட, காத: 
லர்-நரயகரஅ, தார்சூழ்-மாலைசூழ்ச்த, ௮ணியகலம்-௮ழ.
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இயெமார்பை, விம்ம-அழுர்த, முபங்கும்.தழுவும், துணை 
யில்லார்க்கு-துணையில்லா த௨ர்க்கு, இம்மென-இம்மென்னு 
மோசையாய், பெய்ய-பொழிய, எழிலி-மேகம், முழங்கும்- 
சத்திக்கும், தசையெல்லாம்-திக்கெல்லாம், கெய்தல்-கெய் 
தற்பறை, ௮றைந்தன்ன - ௮றைந்தாற்போலும்; நீர்த்து- 
குணமுடையது எ-று 

இ-ம். தோழி3ய நாயகர் மார்பையணையுக் தொ.நிலில் 
லாதவர்க்கு மேகஞ்சத்திக்குர் திசையெல்லாம் சாப்பறை 
யடித்தாற் போலும் என்பதாம். முழக்கம்-எழுவாய், நீர்த் 
அ-பயனிலை, இம்மெனல்-ஓசைக்குறிப்பு. 

தலைமகன் சேலவுடன்படாமையைத் தலைமகற்குத் 
தோழி சோல்லியது 

கம்மஞ்செய்மாக்கள்கருவியொடுக்யெ 
மம்மாகொண்மாலைமலராய்க து--பூத்தொடுப்பாள் 
கைம்மாலையிட்டுக்கலுழ்க்தாடுணையில்லார்க் 
கம்மாலையென்செய்வதென்று. 

(இ-ள்) கம்மம்-தொழில், செய்-செய்யும், மாக்கள்- 
மக்கள், கருவி-கம்முடையகருவிகளை, ஓடுக்கெ- அடக்கயெ) 
மம்மா்-மயக்கம், கொள்-கொண்டிருக்கிற, மாலை-மாலைக்கா 
லத்.து, மலர்-மலரை, ஆய்ந் து-தெரிந்௫, பூ-பூவை, தொடுப் 
பாள்-தொடுக்குமவள், துணை-துணைவரை, இல்லார்க்கு - 
இல்லாதவர்க்கு, இம்மாலை-இம்மாலையானு, என்-என்ன 
பயன், செய்வதென்று-செய்குவதென்று, கை-கையிலிருக் 
இன்ற, மாலை-மாலையை, இட்டு-போட்டு, கலுழ்ந்தாள்-௮மு 
தாள். எ-று. 

இம், தலைவனே மாலைக்காலத்தி£ல பூத்தொடுத்ததலை 
வியானவள் நாயகனில்லாதவர்க்கு இம்மாலை யென்ன செய் 
வதென்று கைம்மாலையைப் போட்டமுசாள என்பதாம். 
'தொடுப்பாள்-எழுவாய், கலுழ்ர்தாள்-பயனில்ை, (௩) 

வினைமுற்றிமீண்ட தலைமகன்பாகன் கேட்பச்சோல்லியது. 

செல்சுடர்கோக்கச்சிதொரிக்கண்கொண்டறீர் 
மெல்விர லூழ்தெரியாவிம்மித் தன்--மெல்விரலி 
னாள்வைத்துஈற்குற்றமெண்ணுங்கொலச்தோதன் 
ழோள்வைத்தணை ?மற்கிடர் து,
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(இ-ள.) செல்-படுகின்ற, சுடர்-சூரியனை, கோக்க-பா 
ர்த்து, சிதர்-சிர்திய ௮ரி-செவ்வரிபார் த, சண்-கண்கள், 
கொண்ட-சொண்டிருக்கறெ, நீர்.8ரை, மெல்-மெல்லிய, விச 
ல்-விரலால், ஊழ்-முறைமூறையாசக, தெரியா-வாக்த்தெ 
ரித்து, விம்மி-௮மு.து, தன் தன்னுடைய, மெல்-மெல்லிய, 

விரலின்-விரலால், காள்-(காம் பிரிஈ்த) சாள்களை, வைத்.து- 
வைத்தெண்ணி, ௮ணைமேல - ௮ணைமே?ல, தன்-தனது, 
தோள்-தோளை, வைத்து-வைத்து, கிடந்து-படுத்து, Hb 
தோ-ஐயோ, ஈம்-நம்முடைய, சுற்றம்-குற்றங்களை; ஏண் 
ணுங்கொல்-நினைப்பாளோ. எ-று, 

இ-ம். பாகனே தலைவியானவள் நாம் பிரிந்துவர்த கா 
ள் சளையெண்ணிக் கண்ணீர்விட்டு ௮ழுவாளோ என்றுன் 
என்பதாம். தலைவி-எழுவாய், எண்ணுங்கொல்-பயனிலை, 
குற்றம்-செயப்படுபொருள். (௪) 

தலைமகன்றானுற்ற தனைப் பாங்கற்குச் சோல்லியது. 

கண்கயலென்லுங்சருத்தினற்காதலி 
பின் சென்றதம்ம௫றுசிரல்--பின்சென்று 
மூக்கியெழுக் அமெறிகல்லாவொண்புருவங் 
கோட்டியவில்வாக்கறிந்து 

(இ-ள்) கண்-ராயக கண்களை, கயலென்னும்-சேலென் 
று சொல்லும்; கருத்தினால்-கருத்தால், காதலி-௮க்காயகி, 
பின்சென்றது-பினனேதொடாந்தது, சிறுகிரல்-சிச்சிலிக்கு 
ருவி, ஒண்புருவம்: ஒள்ளியபுருவம், கோட்டிய-வளைத்த, 
வில்வாக்கு-விலவளைஈ தாற்போ லிருக்ததை, ௮ றிக் து-தெரி 

ந்து, பின்சென்றும்-பின்னனதொடர்ந்தும், ஊக்இ-உறுதி 

கொண்டு, எழுந்தும்-எழுச்தும், எறிகல்லா-எறியமாட்டா 
அ. என்றவாறு. 

இ-ம். பால்கனே தலைவி கண்களைச் சேலென்று சொ 

ல்லும் கருத்தால் சிச்சிலிக்குருவி அர்ராயசிபின்னே சென 
றது சென்றும் புருவததை வில்லென்றறிர்து குத்தாமல் வி 
ட்டது என்பதாம்: சிரல்-எழுவாய், எறிகல்லா-பயனிலை, 
௮ம்ம-இடை ச்சொல். (@ ); 

மகட்போக்கியதாயர் செவிலிக்குச் சோல்லியது 

அ௮.ரக்காம்பனாறும்வாயம்மருங்குற்கன்னோ 
பரற்சானமாற்றின்கொல்லோ---வரக்கார்ந்த
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பஞ்சகொண்டூட்டினும்பையெனப்பையெனவென் 
ற்ஞ்சிப்பின்வாம் ௪ மடி. 

(இ-ள்) அரக்காம்பல்-செவ்வல்லிப்பூப்போலும், நர 
றும்-மணம்வீசும், வாய்-வாயையும், ௮ம்-௮ழூய, மருங்க 
த்கு-இடையினையுமுடையாட்கு, அ௮ரக்கு-முன்சிவப்பு, ஆ 
ர்ந்த-தோய்ர் த, பஞ்சிகொண்டு-பஞ்ரசைக்கொண்டு, ஊட்டி 
னும்-ஊட்டி யழகுசெய்யிலும், பையெனப் பையெனவென 
ஹு (௮.தற்கு கொந்து) மெல்லென மெல்லெனவென்று, ௮ 
ஞ்சி-ஊட்டுதற்கஞ்சு, பின்-பின்னே, வாக்கும்-வாங்கப்போ 

கும், ௮டி-பாதங்கள், பரல்-பருக்கைக் கற்களையுடைய, கா 
ஸம்-காட்டுவழிபோக, அன்னோ - ஐயா, ஆற்றினகொல் 
லோ-பொறுத்தனவோ. எ-று 

இ-ம் செவிலியே ஈமது மகளுடைய மெல்லடிகளுக் 
குச் செம்பஞ்சூட்டில் மெல்லமெல்ல வென்பாளே ௮வள் 
பாதங்கள் பருக்கன் கற்களையுடைய காட்டிற் செல்லச் ௪ 
கித்தனவோ என்பதாம் ௮டி-எழுவாப், அற்றினகொல் 
லோ-பயனிலை. (௬) 

தலைமகள் பிரிவுடன் படாமையைத் தோழி 
தலைமகற்குச் சோல்லியது. 

ஓலைக் ”ணக்கசொலியடக்குபுன்செக்கர் 

மாலைப் பாழுதின்மணக்தார்--பிரியுள்ளி 
மாலைபரிச்திட்டமு தாள்வனமுலை2மற் 
கோலஞ்செய்சாக தர் திமிர்க் து 

(இ-ள்.) ஒலை-ஒலையெழுதும், கணக்கர்.சணக்கரது, ஓ 
லி-ஓசை, ௮டங்கும்-ஓடுங்கும், புன்-புல்லிய, செக்கர்-செ 
ம்மையையுடைய, மாலைப்பொழுதில் - மாலைக்காலத்தி2ல, 
மணச்தார்-கூடினவர், பிரிவு-பிரிவை, உள்ளி-நினைத்து, மா 
லை-பூமாலையை, பரிச திட்டு-௮.றுத்தெறிச் அ,வனம்-௮ழ௫ய, 
மூலை2மல்-முலை2மல், கோலம் ௮ழகு, செய்-செய்திருக்கி 
ற, சாந்தம்-சந்தனத்தை, திமிர்கது-அழித் து, அழமுதாள்- 
புலம்பினாள். எ..று. 

இ-ம். தலைவனே தலைவி மாலைச்சாலத்திலே உமது பி 
சிவை நினைர்து மலர்மாலையை யறுத்தெரிந்து முலைமீதணிச் 
த சந்தனக்கோலத்தையு மழித்தழுதாள் என்பதாம். தலை 
மகள்-எழுவாய், ௮ழுதாள்-பயனிலை, (௪)



மூலமூம்-உரையும். ௨௩௯. 

உடன்போக்குக்குப் போருந்தின தலைமகள் 

தோழிக்குச் சோல்லியது. 
கடக்கரு கானத் துக்காளைபின்னளை 
ஈடக்கவும்வல்லை?யாவென்றி--சுடர்த்தொடீஇ 
பெற்றானெருவன் பெருங்கு திரையகநிலையே 
கற்ரானஃதாருமா.று 

(இ-ள்.) கடக்கரும்-கடத்தற்கரிய, கானத்து - சாட் 
டிலே, காளை-சாயகனாகிய காளை, பின்-பின்னுல், காளை- 
நாளை, நடக்கவும்-ஈடச்துபோகவும், வல்லை?யா- வல்லமை 
யையுடையையோ, என்றி-என்றென்னை வினாவினாய், சுடர்- 
விளங்கயெ, தொடீஇ-வளையல்களையுடையாய், ஒருவன்- ஒரு 
வன், பெரும் - பெரிய, குதிரை - குதிரையை, பெற்றான் - 
அடைச்தான், அர்நிலையே-௮ப்பொழுதே, ௮ஃது-அக்குத 
ரையை, ஊருமாறு-செலுத்து முறைமையினையும், கற்ருன்- 
கற்றுவல்லவனானான், (அதுபோலக் சாதலன்பின்சேறற்கரு 
மையில்லை.) எ.ஃறு, 

இ-ம். தோழியே நாளைகாட்டி?ல ௩டக்சு வல்லமையு 
டையவளோவென்று கேட்டாய் ஒருவன் குதிரை கொண் 

டால் ௮தன்மேலேறவும் கற்றிருப்பான் என்ருள் என்ப 
தாம். ௮ருமை-தோன்றரு எழுவாய். இல்லை-தோன்றுப் பய 
னிலை, (௮) 

மகளைப்போக்கிய தாயானவள் கவலையடைந்து 
சோல்லியது. 

முலைக்கண்ணுமுத் தமுழுமெய்யும்புல் ஓ 
மிலக்கணம்யா துமறி?2யேன--கலைக்கணம 
வேங்கைவெரூஉகெறிசெலியபோலுமென் 
பூம்பாவைசெய்தகுறி. 

(இ-ள்.) முலைச்கண்ணும் - முலைக்காம்புகளையும், முத் 
தம்-முத்துமாலைகளையும், முழுமெய்யும்-சரீரமுழுமையும், 
புல்லும்-தன்னுடலிலிருர்சு வென்னைத் தழுவிச்கொண்ட, 
இலக்கணம்-௮டையாளம், யாதும்-எதுவும், அறியேன்- 
நேற்றறிக்தி2லன், கலைச்கணம்-மான்கூட்டல்கள்,வேங்கை- 
வேங்கைக்கு,வெருஉம்-பயக்2தாடும், நெறி-வழியை, செலி 
யபோலும்-செல்லாள் போலும், என்- எனது, பூம்பாவை- 
௮ழயெே பெண்ணானவள், செய்த - பண்ணின, குறி- குறி 
களை, எ-று.



௨௪௰ தாலடியார் நூலமும்-உரையும். 

இ-ம் முலைகளும் முத்துமாலைகளும் தன்மெயயிலமுர் 
பக என்மெய்யைத் தழுகிக்கொண்ட குறிகளை Camp Des 
லேன் என்மகள் காடடுவழிச் சென்றாள்போலும என்ப 
தாம். யான்-தோன்றா எழுவாய், அறி2யன்-பயனிலை, (௯) 

தலைமகள் பிரிவாற்றாமையைத் தோழிக்குச் சோல்லியது. 

கண்மூன்றுடையானு்காக்கையும்பையரவு 
மென் னின்றவாயும்பிழைத்ததென்--பொன்னின்ற. 
கோளங்கரும்பன்னமுலையாய்பொருள்வயிற் 
பாங்கனார்சென்றகெறி, 

(இ-ள்.) பொன்னீன்ற - பொன்போலு நிறமுடைய, 
கோகங்கரும்பன்ன - கோங்கரும்புக்கொப்பான, முலையாயம்- 
கன தனங்களையுடைய தோழி2ய, பொருள்வயின் - பொரு 

er aud பிறந்த, பாக்சனார்சென்றகெறி-தலைவர் சென்றவழி 
க்கு, சண்மூன்றுடையானும்- மூன்று கண்களையுடைய பர 
ம வளும், காக்கையும்-காகமும், பையரவும்-படமுடைய 
சர்ப்பமும், என்னீன்ற - என்னைப்பெற்ற, யும் - தாயும், 
பிழைத்ததென் எனக்குப் ழைசெய்தது. எ-று. 

இம், தோழியே தலைவர் பொருள்மேற் பிரிர்த வழி 
க்கு எனக்குப் பிழைசெய்தது மன்மதளை யுருவழித் அப் 
பின்னும் உயிராக்கவிட்ட சிவலும், குயில் வளர்த் துவிட் 
ட காகமும், சர்திரனை விமுங்கவிட்ட பாம்பும் பெற்ற கா 
லத் தென்னைக் கொல்லாதுவிட்ட தாயுந்தான் என்றாள் 
என்பதாம். சண்மூன்றுடையான்-காக்கை௮ரவு-ஆய்-௪ மு 
வாய், பிழைத்தது-பயனிலை, (60) 

காமத்துப்பால் - முற்றிற்று, 

  

பால் ௩-ச்கு அதிசாரம் ௪௦-க்கும் கூடியசெய்யுள்-௪00. 

  

'சாலடியார் மூலமும் - உரையும் 

முற்றுப்பெற்றது. 

 




