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ஒளவையா சருளிச்செய்த 

நல வழிப்பதவுமா. 

சம் பதிப்பு. 
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அடையான், செல்லை. 

இ து, 

ஊ. புஷயாதசேட்டியார் கம்பினியாரால் 

கலாரத்நாகரம் 
என்னும் தமது அச்சுக்கூடத்தில் 

பதிப்பிக்கப்பட்ட, 

சென்னை; 

  

189],



கடவுள்து ணை. 

ஒளவையார் சரித்தாச்சுருக்கம். 

சனைவவைவவைவலுகவவளைகும். 

பாண்டியர்கள் அரசாட்சி கெய்துவந்த மது 
ரையில் கடைச்சங்க மிரும்தகாலத்திலே சோழ 
தேசத்திலே உறையூரொன்னும் ஊரிலே ஓர் 

சாவடியின்கண்ணே ஒளவையார் ஆதியெவ்ப 
வளுக்கும் பகவனென்பவருக்கும் சிரேஷ்டபுத் 
இரியாராகப் பிறந்தனர். அத் காய்தங்தையர் 
எளுக்றுள் ஏற்பட்டிருந்த உறுஇ மொழிப்படி. 

பிறந்த குழட்தையைம் தாய்விட்டு நீங்க மனம் 
பொருமல் வரு$இயபோ து சொல்லிய 

வெண்பா. 

இட்டமுட னென்றலையி லின்னபடி. பென்றெழுதி 

விட்டசிவ ஐஞ்செத்து விட்டானோ - முட்டமுட்டப் 

பஞ்சமே யானாலும் பா.ரமவ ஸுக்கன்னாய் 

நெஞ்சமே யஞ்சாதே நீ, 

அதுகேட்டுத் தாய் போயினள். 

பின்பு அக்குழந்தையை அச் சேரியி லிருந்த 
பாணர்கள் எடுத்து வளர்க்க வளர்ந்து, ௮வர்



x ஓளவையார் சரித்திரச்சுருக்கம், 

இயல்பாகவே சகல கலைகளும் கற்றுணர்ம்து, 
தமிழ்நாட்டில் கல்வியிற் இறந்த பெண்களுள் 
முூதன்மைபெழ் நிருக்தனர். 

ஒளவையாரால் செய்யப்பட்ட நால்களாவன.-.- 

விமாயகரகவல், ஆத்திசூடி, கொன்றைவேம் 
தன், மூதுரை, நல்வழி, கல்வியொழுக்கம், ௮௪ 
இக்கோவை, அருட்தமிழ்மாலை, தரிசனப்பத்து, 

ரானக்குதள், பந்தன£்காகி முதலியனவாம். 

மேற்சொல்லிய நீதி நூல்களில் அகரவருக்கம் 

ஆதியாகச் சொல்லப்பட்ட ஆக்இஞ்டி, கொன் 

ஹைவேடதன் என்னும் நூல்கள் சொல்கடையும், 

பொருட் பொலிவும், வாக்கியச் சுருக்கமும் 
பொருந்தியவைகளா யிருக்கின்றமையால், பித 
தேயழ்தாராலும் தங்கள் தங்கள் பாஷையில் 
மொழிபெயர்க்கப்பட்டுச் ॥றப்படைந்திருக்கின் 
றன. 

ஒளவையார் தம்முடைய சகோதரராகிய 
இருவள்ளுவ காயனாரினும் புத்து நுட்பமுள்ள 

வர்கான்குவித புருஷார் த்தங்களில் இருவள்ளுவ 

நாயனார் தர்மார்த்த காமம் என்னு மூன்றையும் 

௧௩௩௦ - குறள் வெண்பாக்களினால் சொல்லிய 

தைக் கேட்டருளி, மோக்ஷத்தையுஞ் சேர்த் 
துப் புருஷார்த்த நான்கையும் ஓர் வெண்பா 
வால் மொழிந்தருளினர்;--



ஒளவையார சரித்செச்சுருக்க ம், ௫ 

வெண்பா. 

லக் வினவி. 2உட்டல்பொரு ளெழுஞான்றும் 

சாத லிருவர் கரு3$நுறவைக் - நரதரவு 
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ட்ட்தே யின்பம் War or) Gorb இம்மூன்றும் 

விட்டதே பேரின்ப வீடு, 

ஒளவையா॥ காஷழ்து ஒட ம்கூம்தர், பக 
மேதி, கம்பர் முதலிய தமிழ்வித்துவான்கள் 
இருந் னரொன்று பெரியவருகிறது. 

ஒளவையார் இிருகஸ்தாசிரமஞ் ரிறக்சதழென் 

ஸரி Lob Dou |b Gm GU Cur 4a வத தேயன்றி, 

அரம் சரீமாந்தம் வரையினும் விவாகமின்றி யிர் 

னர்... இவர் ௨௪௦ - வருஷங்களுக்கு ௮இக 
மாகச் வித் இருந்ததாகச் சொல்லுகின் உர், 

ஆகையால், அவரும்கு இயற்பெயர் மலைந்து 
முதியவ ரொன்னும்பொருள் தர௫ற ஒள வையா 
சென்னும், சிறப்புப்பெயர் வழங்கி வருகின்றது, 

இப்படி. இருக்குய் காலத்தில் ஓளவையார் 
ஒவ்வோர் காரியத்தின்பொருட்டுத் தனித்தனி 

யாகக் கவிசள் பாடி அ௫ேக அழ்புதங்கள் செய் 

தவரும் காளில் ஒருநாள் விமாயகக்கடவுளை 
விரைவாகப் பூளைகெய்ய, அ௮க்கடவுள் “வழக் 
கப்படியன்றி விரைந்து பூசைசெய்வது ஏன்” 
என்று வினவ, வாமி சுந்தரமூர்த்தி நாய



& ஒளவையார் சரித்திரச்சுருக்சம், 

னாரும் சேரமான் பெருமாள் நாயனாரும் கைலா 
சத்திற்குச் செல்கின்றனர் ; என்னையும் அழைம் 

தார்கள்” என, “அவர்கள் அங்குச் சேர்வதற்கு 
முன் உன்னைச் சேர்ப்பிப்போம், நீ மிரமப்பழு 
பூசை செய்” என்று இருவாய்மலர்் தீருளினர் 
அங்ஙனமே தாம் oo Oru ய்து முடித்தனர். 
உடனே விநாயகக்கட வுள் தமது துதிக்கையால் 
டு ித்துவிடக் கைலாயம் நடை ந்தனர், பின்ப 

வந்துசேர்ந்த அவ்விருவரும் ஒளவையாரைக் 
கண்டு அ.இசயப் பட்டார்கள். அச்சமயத்தில் 
இக்கவி ஓளவையாரால் சொல்லப்பட்டதாசு 
வழங்ருகின்றது. 

கட்டளைக் கலித்துறை. 

மதுர மொழிரல் லுமையாள் புதல்வன் மலர்ப்ப தத்தை 
முதிர நினையவல் லார்க்குமுண் டோழுடுல் போன்முழங்க 

அதிர நடர்தடும் யானையும் தேரு மதன்பின்வருய 

சுதிரையங் காதங் கிழவியும் காத குலமன்னனே. 

ஒளயார் சரித்திரச் சுருக்கம் 

முற்திற்று 

 



ர 

கடவுள் துணை, 

நலவழிப்பதவுஷா. 

  

பாலு தெளி 

நூனமுகம். 
தேனும் பாழும் பருப்புமிவை, 

காலுய கலந்துனக்கு நான்றருவேன் - கோலஞ் 

செய், துங்கக் கரிமுகத்தும் தாமணியே நீயெ 
ன்க்குச, GG cb 

கோலம் செய் 

துரஙுகா் 

கரி முகத்து 

நு மணியே 

இலை காலும் 

கலந்து தருவேன் 

கீ எனக்கு 
சங்கம் 
தமிழ் மூன்றும் தா 

த்மி [ற்மூன், றும் நா. 

அழகு செய்கின்ற 

உயர்வாஇய 
யானை முகத்தையுடைய 
பரிசு $்தமணிக் கொப்பாடிய 

் விநாயகர் த் தியே 

உமக்கு 

யான் 

பாலும் 

gots ௪ தேளும் 

வெல்லப் பாகும் 

பருப்பும் 

(அய) இர் கான்கையும் 
கலந்து நிவேதிப்பேன் 

நீர அடியேனுக்கு 

(புலவர்) கூட்டத்தில் (வழங்கும்) 

முத்தமிழையும் தந்தருளும்.



Hf நல்வழிப் பதவுரை, 
* 

(இதன்கருத்து,) விநாயகரைப் பூசிக்கன் முத்தமிழ்ப் 
புலமையும் உண்டாஞும், 

உம்மைகள் ஐர்தில் முசலில் உள்ள சான்ஞும் எண் 
ணுப்பொருள) மற்றைய தொன்றும் முற்றுப்பொருளத. 
மணி - உவமை அகுபெயர், குவ்வுருபு இரண்டும் கொ 
டைட்பொருள, 

  

நூல்: 
புண்ணியமாம் பாவம்போம் போனகாட் செய் 

தவவை, மண்ணிற் பிற£தார்க்கூ வைத்தபொ 
ருள் - எண்ணுங்கால், ஈதொழிய வேறில்லை 
யெச்சமயம் தோர்சொல்லும், ததொழிய நன் 
மை செயல். 

புண்ணியம் அம் புண்ணியமானத செய்தற்குரியது 

டாவம் போம் ( பாவமானது செய்தற் குரியது 

அன்று 
போன நாள் மூற்பிறப்பில் 
செய்த அவை செய்த அவ்விருவினைகளே 
மண்ணில் பிறர் 

தார்க்கு 

வைத்த பொருள் 

பூமியில் பிறர்த மனிதர்களுக்கு 

(அனுபவிக்க) வைத்த பொருளா 

i சே 

எண்ணுங்கால் ஆலோக்குமிடத்து 
எச்சமயத்தோர் 

சொல்லும் \ எ$ீதச் சமயத்தார் சொல்லுதலும 

ஈனு ஓழிய இதை அல்லாமல்



நல்வழிப் பதவுரை. ௯ 

வேறு இல்லை மற்றொன்றில்லை (ஆகையால்) 

தீது ஒழிய பாவம் நீங்க 
நன்மை செயல் புண்ணியத்தைச் செய்யுங்கள். 

(இ- go.) பாவம் நீங்கலாகப் புண்ணியஞ் செயல் 
மவண்டும், 

தோ-௭ய்--நீங்கள்) ப-லை--செயல்; செ-ள்-- நன்மை, 

  

சாதி யிரண்டொழிய வேறில்லை சாற்றுங் 
கால், நீதி வழுவா நெறிமுறையின் - மேதினி 
யில், இட்டார் பேரியோ ரிடாதா ரிழிகுலக் 
தோர், பட்டாங்க லுள்ள படி. 

காற்றுங்கால் சொல்லுமிட த்து 
மேதினியில் பூமியில் 
சாதி இரண்டு ஒழிய இரண்டு சாதி சுவிர 
வேறு இல்லை வேறே இல்லை (அவை) 

நீதி வழுவா நீதி தவரூத 
கெதி முறையில் வழியினது முறைமையால் 
இட்டார் பெரி (இரப்போர்க்கு) கொடுத்தவா உயர் 

யோ வாய சாதியார் 
இடாதார் இழிகுல 1 ட ரகிவர் இழிவாயே சாதியார் 

தீதோர் (என்பவையாம் இது) 
ப 1ட்டாங்கில் உண் மையாயே நூலில் 
உள்ளபடி. இருக்கன்ற விதமாம், 

(இ-.த.) சன்மார்க்கத்தி னின்று இரப்போர்க்குக் 
கொடுப்பவரே உயர்ந்த குலத்தார்.



«0 நல்வழிப் பதவுனா, 

எ-ய்--வேறு, இட்டார், இடாதார்; தோ-எூய்...இ.து; 
ப - லை--இல்லை, பெரியோர், இழிகுலத்தோர், உள்ள 
படி. சரற்றுங்கால்--இதை ஒரு மொழியாகக் கொண் 
டால் செயினென்னும் வாய்ப்பாட் டெதிர்கால வினை எச் 
மாகவும், தொடர்மொழியாகக் கொள்ளின் பெயராச் 
சத்தொகா நிலைத் தொடராகவும் கொள்க; சாற்று - 
பகுதி, உம் - சாரியை, கால் - எதிர்கால வினையெச்௪ 
விகுதி, பகுதி யீற்று உகரக்கேடும், சாரியை யிற்று 
மகரத் திரிபும் சந்தி, (௨) 

இடும்பைக் இடும்பை யியலுடம்பி தன்றே, 
இடும்பொய்யை மெப்யென் நிராதே - இடுங் 
கடுக, உண்டாயி ஸனுண்டாகு மூழிற் பெருவலி 
கோய், விண்டாரைக் கொண்டாடும் வீடு, 

இமிம்பைக்கு துன்பம்களாயெ (௪.ரக்குகளுக்கு) 

இடும் பை இயல் நிறைத்துவைக்கும் பையை ஓத்த 
உடம்பு ... தன்மையை யுடைய தேகம் 

இது அன்றே இதல்லவா 

இடும் உணவை (இசி) 

பொய்யை மெய் நிலையில்லாகதை கிலையுடையதென் 

என்று இராது அ நம்பியிராமல் 
விரைவாக (இரப்பவர்க்கு) Cara 

கக இடும் 
Sor > ; 

உண்டாயின் (இத்தருமம் உங்களிடத்து) உண் 
டஉரனால் 

ஊழின் மூறையினால்



நல்வழிப் பதவுமை, 

பெரு வலி நோய் 
நோயை 

கஸ் 

மிகுக்த வலிமையை யுடைய மல 

விண்டாரை சொ ne Quowig Aa கொளளு 

ண்டாடும் இற 
a உண்டாகும் முத்தி (உங்களுக்டு) சித்திக்கும், 

(இ-த,) அறழசெய்மின் முத்தி சி திக்கும், 
தோ-௪-ய்--டீங்கள், எ-ய்-- வீடு) ப-லை-இடும், உல் 

டாகும், (௩) 
eens 

எண்ணி யொருகருமம் யார்க்குஞ்செய் Qu 
ண்ணாது, புண்ணியம் வந்தெய்து போதல்லால்- “4 
கண்ணிலலான். மாங்காய் விழவெறி॥ bb மாக் 5 ் 
Renta Car லொக்ுமே, ஆங்கால மாகு ஸ்ட 

TAG: 

யாக்கும் எவாகளுக்கும் 

புண்ணியம் வந்து புண்ணியம் வந்து 
எய்து போது அல் 

லால் கூடிய காலத்தி லல்லாமல் 

எண்ணி நினை த்து 

ஒரு கருமம் ஒரு சொழிலை 
செய்யொண் னாது செய்யமுடி.பாது 

| மழறைக்காலத்தில் செய்புமுயத்சியானது] 

கண் இல்லான் குருடன் 
மாங்காய்விழஎறிம் தீ மாய்காய் விழும்படி வீசிய 
மாத் 3 திரை கோல் 

ஒக்கும் 1 அளவுகோலை ஒத் இருக்கும் 

* 

*
ர
ஜ
க
த
ப
ா
்

 

ட
ா
க
்

 

_
B
T
®
 

DB 

ஸ
்
வ
 

P
y
 

i
 
2
0
.
 

ச்
 

=
 

ச
ா
 

ம
க
ா
ம
க
ோ
ப
ா
த
ி
ய
ா
ய
,
 

F
i
e
 

அல
ைய
 

உ
.
 
G
o
r
.



42. நல்வழிப் பதவுரை, 

ஆம்காலம் சர்வ் ae ப லகான் 

முடியம், 

(இ-௮,) அறம் கைகூடாற காலத்தில் செய்யுங் காரிய 
மும் கைகூடாது, 

தோ-எ-ய்--தொழில், முயற்சி, அத்தொழில் ; ப-லை--- 
ஒண்ணாது, ஓக்கும், அகும் ) சொள்--கோல், உம்மை 
உயர்வு சிறப்போடு முற்றுப்பொருளது, செய்--செய்ய 
என்னும் வி எச்௪த்இன் விகுதி அகரம் தொக்கது, 
எய்துபோது -- வில ௮ த்தொகை நிலைத்தொடர். அங்கா 
லம் -- அகும் என்னும் பெயரெச்சத்தின் உயிரமெய் 
கெட்டது, ஏ- ஈம்றசை, (௪) 

வருந்தி யழைத்தாலும் வாராத வாசா, பொ 
ருந்துவன போமினென்றாற் போகா இருக் 
தேங்க, கெஞ்சம்புண் ணாக  கெடுக்தார தூ 
நினைந்து, துஞ்சுவதே மாந்தர் தொழில், 

வருர்தி அழைத்தா வருத்தப்பட்டு அழைத்தாலும் 
அம 

வாராத வாரா வாரா தவைகள் வாராவாம் 
பொருசர் துவன வருபவைகள் 
போமின் என்றால் ) நீங்குமினென்று கேட்டுக்கொள்ளி 
போகா (| ஐம் போகாவாம் 

இருக்து ஏக்க ( இவ்வுண்மை யதியாமல்) இருந்து 
ஏக்கமுற்று 

நெஞ்சம் புண் ௧ மனம் புண்ணாகும்படி.



நல்வழிப் பதவுரை; கா 

கெமிம் அரம் நெடிய ரத்தில் 
தாம் நினைங்று தாங்கள் எண்ணமிட்டு 
அிஞ்சுவதே உறங்குவதே 
மாக்ழர் தொழில் மனிதரது தொழிலாகும், 

(இ-து.) செய்தமுறைப்படி. நல்வினை தீவினைப் பலன் 
கள் வரும்; ஆதலின், தீவினைப் பயனாகிய துன்பத் இங்குக் 
கவலைட்படலாகாது, 

எஃய்--வாராத, பொருந்துவன, அஞ்சுவது; ப-லை-. 
வாரா, போகா, தொழில், உம்மை--உயர்வு இறப்பு, 
வா.ராத--எதஇர்மஹை வினையா லணையும்பெயர். பொரும் 
அவன--- உடன்பாட்டு வினையாலணையும்பெயர். ஏ- தேற் 

றம். மாந்தர் என்பது எப்போலமும் பன்மை அநலால் 

ஒருமையில் வாராது, (௫) 

  

உள்ள தொழிய வொருவர்க் கொருவர்சுகம் 
கொள்ளக் கஇடையாக் குவலயத்தில்- வெள்ளக் 
கடலோடி மீண்டு கரையேறி னாலென் 
உடலோடு வாமு மூயிர்க்கு. 

உள்ள.து ஒழிய (ஊழினால்) உள்ளது தவிர 

ஒருவர்க்கு | ஒருவருக்கு 
ஒருவர் சுகம் மற்றொருவருடைய இன்பம் 
கொள்ள கடையா அனுபவிக்கக் இடையாத 
குவலயத்தில் பூமியில் 
எப ங்க வாழும் ae (கூடி) வாழுறெ உயிர்க 

வெள்ளம் கடல் mm sau களை 

JR. ULV, SWANINATHA IYER LIBRARY



௧௪ நல்வழிப் பசவுரை, 

ஒடி. (கப்பலின்மேல்) சென்று 
மீண்டு திரும்பி 
கரையேறினால் என் கரையேகினாலும் (பயன்) யா௮, 

(இ-.ஐ.) பெருமுயற்சியாம் பெரும்பொருள் சம்பாதித் 
தாலும் ஊழின் அளவுக் கதிகமாக அறுபவித்தல் கூடாது, 

தோ - எ-ய்--பயன் ; பாலை--என். உள்ளது--உடன் 
பாட்டுக் குறிப்பு வினையாலணையும் பெயா ) உள் - பகுஇ, 
௮ - ஒன்றன்பாம் படாக்கை விகுஇ, ௮ - சாரியை, ள் - 

சந்த, இடையாக்குவலயம் -- ஈறுகெட்ட எதாமறைப் 
பெயரொச்சத் தொகாகிலைத் தொடா. என் -- எ௨னென் 
னும் வினாவினைக் குறிப்பின் மரு௨, (௬) 

  

எல்லாப் படியாலு மெண்ணின லிவ்வுடம்பு, 
பொல்லாப் புழுமலிகோய்ப் புன்குரம்பை - நல் 

லார், அறிட்திருப்பா ராதலினா லாங்கமல நீர் 
போல், பிறிந்திருப்பார் பேசார் பிறர்க்கு. 

எல்லாப்படியாலும் சகலவிதங்களினாலும் 
எண்ணினால் அலோடிச் தால் 
இல வுடம்பு இந்தத் தேகம் 
பொல்லா புமு பொல்லாத புழுக்களுக்கும் 
மலி கோய் மிஞம்தவியா களுக்கும் 
புல் குரம்பை அ சிறுவீடாக (இருக்கன் 

நல்லா£ அறிந்தி sisi (இவ்வுடம்பி னிழி 
ருப்பார் வை ) அகிர்திருப்பராகள் 

ஆதலினால் ஆகையால்



சல்வழிப் பதவுரை, 4@) 

கமல நீர்போல் தாமரையிலையில் நீர்போல 
உட வவுடம்பில்) கூடியும் கூ 

பிரிந்து இருப்பார் (இ கிரப்பர்கள் uy “ரம 

பிறர்க்கு பேசார் மற்றவருக்கூச் சொல்லார் 

(இ-௮.) ௨ உடம்பின் இழிவை அறிந்த ரோனிகள் ௮இற் 
பற்றுழ் நிருப்பர், 

எ-ப்--உடம்பு, கல்லார்; ப-ஃ லை--மூ.ரம்பை, பிறிர் திருப் 
பார், பேசா. உம்மை - மாற்று, அம் - அசை, கமலம்ஃ 
மூ தலாகுபெ யர், (cr) 

  

ஈட்டும் பொருண்முயற்ரி யெண்ணிறஈத வா 
யினுமூழ், கூட்டும் படியன்றிக் கூடாவாம்-தேட் 
டம், மரியாதை காணு wil sos bir கேண்மின், 
தரியாது காணும் தனம். 

மஇதலத்தீர் « பெரிதாபெ பூமியிலிருப்பவர்களே! 
கேண்மின் கேளுங்கள் 

ஈட்டும் பொருள் ] தேடுதற்குரிய பொருளுக்காகச்(செ 
முயற்சி \ ய்இன்ற) பிரயத் தினங்கள் 

எண் இறத ஆயினும்-அளவில்லாதன அபிஞம் 

ஊழ்  கூட்டும்படி (மூன்செய்த) வினையானது கூட் 
அன்றி டும் அளவில் அல்லாமல் 

கூடா (அப்பொருள்) சே.ரா 
தேட்டம் தேடத்தகுவறு 
மரியாதை மரியாதையேயாம் 
தனம் தரியாது அப்பொருள் நிலைபெரு.து.



௧௬ நல்வழிப் பதவுரை. 

(இ- த.) ஒருவன் கிலைபெருப்பொருளைத் தேடுவதி 
னும் கிலைபெறுவதாடிய மரியாதையையே தேடல் வேண் 
டும், 

தோ- எஃ-ய்--பொருள், ௭ - ய் தேட்டம், தனம்; 
ப-லை--கூடா, மரியாகை, தரியாது, உம்மை -- உயர்வு 
திறப்பு, கூட்டும்படி --- பெயரொச்சத் தொகாகிலைச் தொ 
டர், படி. என்னும் இடைச்சொல் ஈண்டுப் பெயர்த்தன் 

மைப்பட்டு நின்றது, அம்--அசைச்சொல். காணும் இர 
ண்டும் முன்னிலை அசைச்சொரற்கள், (௮) 

  

ஆற்றுப் பெருக்கற் நடிசுடும£ மாளுமவவர 

அரற்றுப் பெருக்கா லுலகூட்டும் - ஏற்றவர்க்கு, 
ல்ல குடிப்பிறந்தார் நல்கூர்நீதா ரானாலும் 
இல்லையென மாட்டா ரிசைந்து. 

ஆற்றுபெருக்கு அற்று-ஆற்றினீர்ப்பெருக்குவற்தி 
அடி. சுமிம் பாதங்களைச் சுடஇன்ற 
அக்காளும் ௮க்காலத்திலும் 

௮ அறு ௮£த ஆறுனத 
ஊற்றுப்பெருக்கால் ஊற்றுகிர்ப்பெருக்இனால் 

உலகத்தாரை உண்பிக்கும் (அது 
போல்) 

நல்லகூடிப்பிறந்தார் நற்குடியிற்பிறக் தவர் 

உலகு ஊட்டும் 

BORE SIT , . லும் OMT ௮௫ 1 தரிச்தரராஞாலும் 

ஏற்றவர்க்கு தம்மிடதீதுவர்.த இரப்பவர்க்கு 
இசைச்து (கருத்) இசைந்து 
இல்லை என மாட்டார்-இல்லையென்று சொல்லார்,



ஈல்வழிப் பதவுரை. ௭ 

(இ-.து.) உயர்ச்த குடியிற்பிறக்கோர் வறுமைக்காலத் 
தும் எவர், 

௭ - ய்-கூடிப்பிறஈ்தார்) ப- லை-இம்லையென மாட் 
டார. ஆற்அுப்டெருக்கு-- ஆரும்வேற்றுமைத் தொலை 

கிலைக்தொடர், தொழிற்பண்புத் தற்ிழமைப்பொருள். 
நல்லகுடி- குறிப்புப் பெயரெச்சத் தொகாகிலைத் தொ 

ட... ஒற்றவர்--இறந்தகால விணையாவணையும் பெயர். 
ஏல் - பகுதி, தா - விருத, ம் - இடைகிலை, அகரம் - சாரி 
யை, லகரத்திரிபும் வகரத்தோற்றமும் சந்தி, பெருக்கு. 
முதனிலைஇரிர்த தொழிலாகுபெயர், உலகு--இடவாகு 

பெயா, உம் இரண்டும் உயர்வறப்பு; (i) 

nei samt 

ஆண்டாண்டு கோறு மழுது புரண்டாலும் 
மாண்டார் வருவரோ மாகிலத்தீர் - வேண்டா 
கக்கு மதுவழியே மாம்போ மளவும் 

எமக்கென்னென் றிட்டுண் ட.ரும். 

மா கிலத்தீர் பெரிய பூமியி லுள்ளவர்களே 
ஆண்டு ஆண்டுதோ 1 (இறக்த) அவ்விடத்தில் வருடந்தோ 

அம் றும் 

அழுது புரண்டாலும்-புரண் டமுதாலும் 

மாண்டார் வருவ | இறந்தவர் இரும்பி வருவாரோ (வா 
சோ சார் ஆகையால்) 

வேண்டா (அவ்வமுகை) வேண்டுவஇல்லை 

பே அஅவழி நமக்கும் ௮ம் மரண மே வழியாகும் 

காம் போம் அளவும்- யாம் இறக்கு மளவும் 

&



கலு நல்வழிப் பதவுரை, 

எமக்கு என் என்று மக்கு யாது சம்பர்த மென்று 

[ (பிசை) இட்டுப் புத்து (கவலை 
(ட தர்ற) இருங்கள். 

(இ-௮) இறந்தவாபொருட்டு அழுகையால் வருத்தமே 
அன் 4, சிறிதும் பபனின்மையால், ஐயமிட்டு உண்டு வ 
ஸலயற் நிருக்கவேண்டும், 

இட்டு உண்டுஇரும் - 

எ-ய்--மாண்டார் ) தோ-௭-.ப்--அமுகை, நீர; ப-லை-- 
வருவரோ, வேண்டா, இரும், (௧0) 

  

ஒருமா ஞணவை யொழியென்றா லொழியாய் 

இருகானைக் கேலென்றா லேலாய் ் ஒருகாளும் 

என்னே வறியா யிடும்பைகூ சென்வயிறே 

உன்னோடு வாழ்த லரிது, 
இமிம்பைகூர் என் தின்ப மிஷதற்கு ஏதுவாகிய என்னு 

வயிறே டைய வயிறே 
ஒரூகாள் உணவை ஒருகாளினது உண்டியை 

oe ae t விட்டிரு வென்றால் விட்டிராப் 
இரு சாளைக்கு (கிடைத்தபோது ௨ உணவை) இரண் 

© © மி காட் களுக்கு 

ஏற்றுக்கொள் ளென்றால் ஏற்றுக் 
கொள்ளாய் 

32 eee) யான் படும் வரு 

ஏல் என்றால் ஏலாய் ் 

என் கோ 

ஒருகாளும் அதியா த றுானாமிலம் தெரிர்திலாய் (த 
it கையால்)



நல்வழிப் பதவுரை. க 

உன்னோடு வாழ்த | உன்டைன் கூடி வாழ்தல் அருமை 
ல் அரிது war Wana Gor mg. 

(Q- a.) வயிற்றுக்குக் தருப்திசெய்தலினும் அரியது 

தனு 

தோ- எஃப் கிழ; எ ய். வாழ்தல்?) ப- லே -- 
ஒழியாய், எனால் அறியாய், அரிது; செள... உணவை, 
கோ. கூர் என் வயிறு வினை ச்தொகை நிலைத்தொடர், 
வயிறு என்னும். பெயர்கொண்டது. என்னோ--டுதாழிற 
பண்புத்தற்பூமைப்பொருளில்வாத ஆரும்வேற்றுமைத் 
தொகை நிலைத்தொடர், உ௨ணவு-- தொழிலாகுபெயர். 
காளும் எனபதில் உம்மை முற்றுப்பொருளில் வந்தது. 

கோ- முதனிலைத் தொழிம் பெயர், (#8) 

  

ஆற்றங் கரையின் மரமு மரசறிய 
விற்றிருக வாழ்வும் விழுமன்றே-ஏழ்றம் 
உழுதுண்டு வாழ்வதற் கொப்பில்லை கண்டீர் 
பழுதுண்டு வேரோர் பணிக்கு. 

ஆற்றங்கரையி௦  ஆற்றங்கரையிலிருகடுன்ற 
மரமும் விருக்ஷங்களும் 

அரசு அறிய அரசன் தெரிர்துகொள்ள 
அத்திருந்த வாழ்வும் பெருமையாயிருக்த வாழ்க்கையும் 
விமும் அன்றே அழியும் அல்லவா (ஆதலினால்) 
உமுது உண்டு ஹா பயிர்செய்து புத்.து வாழ் 

வாஜ்வு வதே 
ஏற்றம் உயர்வினதாகும் 
அதற்கு அவ்வாழ்ச்கைக்கு



௨௦ ஈல்வழிப் பதவுரை, 

ஒப்பு இல்லை சமானமில்லை 
வேறு ஒர்பணிக்கு | மற்றைத் கொழில்களுக் கெல்லாம் 

பழுது உண்டு அழிவுண்டு, 

(இ-து,) 2. pg பயிர்செய்யும் எதேச்சையான Fa: 

னமே இறந்தது, 

௭-ய்-- வாழ்வு, ஒப்பு, பழுது; ப-லை--. ஏற்றம், இல்லை, 
உண்டு, கண்டீர்--முன்னிலைப்பன்மை அசைச்சொல், (7. 

  

ஆவாரை யாரே யழிப்ப ரதுவன்றிச் 
சரவாரை யாரே தவிர்ப்பவர் - ஓவாமல் 
ஐயம் புசூவாரை யாரே விலக்குவார் 
மெய்யம் புவியதன் மேல். 

௮ம் புவியதன்மேல் அழ$ய பூமியில் 
ஆவாரை அழிப்பர் 0 எத்கான அழிக்க வல்லவர் 

யார் யாவர் 
அது அன்றி அது வல்லாமல் 
FIT Gull GON இறப்பவரை 
குவிர்ப்பவர் யார் கிறுத்தவல்லவர் யாவர் 
ஓவாமல் ஒழியாமல் 
ஐயம் புகுவாரை பிச்சைக்குச் செல்வாரை 
விலக்குவார் யார். தடுக்கவல்லவர் யாவர் 
மெய் (இஃது) உண்மையாலும். 

(இ-து.) ஊாழால் வரும் கன்மை தீமைகளைத் தவிர்க்க 
வல்லவர்கள் இல்லை, 

எ-ய்--அழிப்பர், தவிர்ப்பவர், விலக்குவார்; பஃ லை-- 
பார், ஆவார், அழிப்பர், சாவார், தவிர்ப்பவர், புகுவார்,



கல்வழிப் ட மவுரை, ௨௧ 

விலக்னாவார்-- வினையாலணையும் பெயாகள், அன்றி 
எஇர்மறைக் சூறிப்பு விளை எச்சம்; அல்-பஞுதி, றி-விரூ.இ, 
லகரத் இரிபு சந் இ, ஒவாமல்--எதிர்மறைக் தெரிரிலைவினை 
யெச்சம், ஓ-பஞுதி, ௮- எதிர்மறை விகுதி, வகரம் சந்தி, 
எல்லாம் ஓர் பகுதி, மல் - விசூகு, ஏகாரம் மூன்றும் 
கை, (௧௩) 

பிச்சைக்கு மூம்ச குடிவாழ்க்கை பேசுங்கால் 
இச்சைபல சொல்லி யிடித்துண்கை - இச்சி 
வயிறு வளர்க்கைக்கு மான மழியா 

துயிர்விடுகை சால வுறும். 

பிச்சைக்கு பிச்சை யெடுட்பஇிஞம் 

மத்த பெரிய 
குடிவாழ்க்கை குடிவாம்க்கையானது 
பேசுங்கால் சொல்லுமிடத்து 

இச்சை பல சொல்லி-பலவாஇய இச்சைகளைப் பேசி 

இடித்து உண்கை  நெருக்கப்பட்டு உண்ணுதலாம் 
Agee EE 
வயிறுவளர்க்கைக்கு- வயித்ஜை வளர்த்தற்காக 
மானம் அழியாது பெருமை கெடாமல் 
உயிர் விடுகை உயிரை விடுதல் 

சால உறும் மிகுர்த பயஞளதாம். 

(இ-.த.) இச்சகம்பேசிப் பெருமைகெடச் Faces 
'செய்வதினும் மரணமே மேலாகும், 

எ- ய்--வாழ்க்கை, விடுகை; ப-லை--உண்கை, சால 
வுறும், பிச்சைக்கு--உருபு மயக்கம், பேசுங்கால்--செயி 
'னென்னும் வாய்பாட்டு எதிர்கால வினையெச்சம் ; பேசு -



22. ஈல்வழிப் பதவுரை, 

UGG, are - விகுதி, உம் - சாரியை, பகுஇயீற்று உகரக் 
கேடும், சாரியை யற்று மகரத்திரிபும் சந்தி இடி.த்.து 
என்ஞம் செய்வினையெச்சம் செயப்பாட்டு வினைப்டொரு 

ளில் வந்தது, REE—Ba pees குறிப்புப் பொருளைத் 
திரும் இடைச்சொல், சால--உரிச்சொ லடி.யாகப்பிறந்த 
செயவென்னெச்சம், (௧௯) 

சிவாய நமவென்று iB இருப்போர்க் 
கபாய மொருகாளா மில்லை - உபாயம் 
இதுவே மதியாகு மல்லாத வெல்லாம் 
விதியே மதியாய் விடும். 

வாய நம என்று திவபெருமாஜக்கு ஈமஸ்காரம் என்று 

roa \ தியானஞ்செய்து இருப்பவர்களுக்கு 

ஒரு மாளும் ஒருபொழுதும் 
அபாயம் இல்லை துன்பம் இல்லை 

ட் a (விதியை வெல்லுதம்கு) உபாயமா 
உபாயம் இதுலே ் இய இதுவே 

to Gur Hip உன் மையாஇய ஞானமாம் 
அல்லாது இஃதொழிந்த 
எல்லாம் மற்றச் செயல்களுக்கெல்லாம் 
விதியே மதி ஆய்வி] (முன்செய்த) வினையே அறிவாய் 

டும் விடும், 
(இ- த.) வெத்தியானத்தால் அன்றி வேறொன்றுல் 

விதியை வெல்ல லாகா, 
எ- ய்--அபாயம், இது, விதி; ப-லை--இல்லை, மதியா 

கும், மதியரப்விடும், உம்மை--மும்று, ஏ--இரண்டும் 
தேற்றம், (௧௫)



நல்வழிப் பதவுரை, உ௩ 

தண்ணீர் நிலலலமத்தாம் றக்கோர் குணங்கொ 
டையால், கண்ணீர்மை மாழுக் கருணையால் - 
பெண்ணீர்மை, கற்பழியா வாற்றாற் கடல்சூழ்க் 
மி வையகத்துள், அற்புதமா மென்றே யறி. 

கண்டீர் குளிர்ந்த சலமான.ு 
கிலம் நலத்தால் நிலத்தினது நன்மையாலும் 
தக்கோர் குணம் மேலோ. ரது குணமானது 

கொடையால் ஈ கையாலும் 

கண நீர்மை கண்களின் குணமானது 
மாரு கருணையால் நீங்காத அருளாலும் 
பெண் & mento பெண்களின் குணமானது 

& DU அழியாஆம்றூல் . கற்புநிலை கெடாத. விதத்தினாலும் 
கடல் சூழ்ந்த கடலாம் சூழப்பட்ட 
வையத்துள் பூமியில் 

அற்புதம் ஆம் 4 ஆச்சரியப்படத்தக்கவையாமென்று 
என்று அறி (6) அமிர் துகொள். 

(இ- து, நிலத்தின் தன்மையால் நீருக்கும், கொடை. 

யால் கல்லோர்க்கும், அருளால் கண்களுக்கும், கற்பால் 

பெண்களுக்கும் சிறப்பு உண்டாம், 

தோ-௭ய்--நி, பலே--அறி, தக்கோர்--வினையாலணை 
யும் பெயர்) தக - பகுதி, ஆர் - விகுதி, பகுதி விகாரப் 
பட்டு இறந்தகாலம் காட்மிதின்றது, உகரக்கேடு சந்தி, 
ஈற்றயல் ஆ ஓ- அனதுசெய்யுள் வழக்கு. கடல்சூழ்ந்த 
என்பது எழுவாய்சக் தொகாகிலைத்தொடருமாம், ஏ- 
அசை, (௧௬)



௨௪ கல்வழிப் பதவுரை 

செய்த வினையிருக்கத் தெப்வக்தை நொந்தக் 
கால், எப்த வருமோ விருகிஇயம் - வையத், 
தறும்பாவ மென்ன வறிந்தன் நிடார்க்கன்று, 
வெறும்பானை பொங்குமோ மேல், 

வையத்து பூமியில் 
பாவம் அறும் என்ன பாவத்தை அறுங்களென்றுசொல்ல 

அறிந்து (அதை) அறிந்து 
அன்று அக்காலத்தில் 

இடார்க்கு (பிச்சை) இடாதவர்களுக்கு 
செய்தீவினைஇருக்க செய்த பாவம் இருக்க 

இன்றுதெய்வத்தை இப்போதுகடவுளை 
கொர்சக்கால் வெறுத்தால் 
இரு கிதியம் எய்த பெரிய இரவியம் அடைய 
வருமோ வராது 

வெறும் பானை வெறுமையாஇய பானை 
வல ட்ட (அடுப்பில்வைத்து எரித்தால்) 

மேல்பொல்குமோ மேலே பொங்காறு, 

(இ- ௮.) ஒருவர் தமக்குவர்த வறுமையைக்குறித்து 
இவ்வறுமைக்குக் காரணமான தஇீவினைசெய்த தம்மை 
வெறுக்காது செய்வத்தை கோவதினாற் பயனில்லை, 

எ-ய்--நிதியம், வெறும்டானை; ப-லை-வருமோ, பொய் 
குமோ. செய்தீவினை---இறந்தகால வினைத்தொகை நிலைத் 
தொடர், சொர்தக்கால்--செயின் என்னும் வாய்பாட்டு 
எதிர்காலவினைஎச்சம்; கொ- பகுதி, கால் - காலங்காட் 
டும் வினைஎச்சவிகுஇ, து ௮-சாரியை, ம க&-௪ந்இ, அறும்- 
ஏவம்பன்மை வினைமுற்று, ஓ--இரண்டும் எதிர்மறை, ()



Bovey ழிப் ப கவுரை, ன் 

பெற்றா பிறந்தார் பெருகாட்டா fl பேருலகில் 

உற்று ருகந்தா ரென்வேண்டா - மற்றோர் 

இரணங் கொடுத்தா விடுவ ரிடாரே 
௬ சர் « oY * 

சரணங் கொரடித்தாலும் தாம். 

போ உலஇல் பெரிய பூமியில் 

Gum apn பெற்றவர் 
பிறந்தாரா உடன் பிறந்தவர் 
பெரு காட்டார் பெரிய தேசத்தார் 
உற்றார் சுற்றத்தார் 
உகற்தா£ AC wat 
என என்று 
வேண்டார் விரும்பா தலோபிகள் 
மற்றோர் பிறர் 

இரணம் கொடுத் ( (தம்மூடம்பில்) காயத்தைச் செய் 
தால் QUT TT GHC 

இடுவர் அவர்க்கு (எல்லாம்) கொடுப்பார்கள் 
சரணம் கொதெகா| (மேற்கூறிய பெற்றார் முதலாயி 

௮ம் | னார்) அடைக்கல Wer. தாலும் 
இடார் கொடார். 

(இ-௫.) உலோபிகள் தமச்குத் தீமைசெய்யுங் சள்வர் 
முதிலோர்க்கன்றி கன்மைசெய்யுச் தாய்தந்தையர் முதலி 
யோர்க்கு ஈயார். 

எ-ய்-- வேண்டார்; ப- லை--இடுவர், இடார், மற்றூர் 
என்பதின் ஈற்றயல் ஆ ஓ ஆயிற்று, உம்மை-இழிவூறப்பு. 
ஏ-ஈற்றசை; தேற்றம் எனினும் அமையும், காம்- அசை.) 

ser



௨௭௬ நல்வழிப் பதவுரை, 

சேவித்துஞ் சென்றிரந்தும் தெண்ணீர்க் கட. 
ல்கட்தும், பாவிஜ்தும் பாராண்டும் பாட்டிசை 

த்தும் - போவிப்பம், பாழி னுடம்பை வயிற்றி 
ன் கொடுமையால், காழி யரிசிக்கே நாம், 

வயித்றின் கொடு ried (பசியாகிய) கொடுமை 
மையால் யால் 

நாழி அரிசிக்கு ஒருபடி. அரிசிக்காக 
தாம் சேவித்தும் தாம் சேவகஞ்செய்கும் 

சென்று இரந்தும் போய் யா௫ித்தும் 
தெள் நீர் கடல் I OsoharGu நீரையுடைய கடலைக் 

Sib BUD 1. கடந்தும் 
பாலித்தும் (ஒருவரைக் கனமாக) மதித்தும் 
பார் அண்டும் பூமியை அரசாட்சிசெய்தும் 
பாட்டு இசைகத்தும் (செல்வா மேற்) கவி பாடியும் 
உடம்பை இவ்வுடலை 

var A போவிப்பம் வீணில் செலும் தூரம், 

(இ-௮,) உயிக் கூறுஇயாடிய முத்திநெறியிழ் செலுத் 
தாது வீணில் இவ்வுடலைப் போக்இக் காலங்கழிப்பது மிக 
௮ம் அறிவீனம், 

எ-ய-- நாம்) புலை -போவிப்பம்;) செ-ள்--உடம்பை, 
உம்மைகள் ஆறும் எண்ணுட்பொருள. போலவிப்பம்-... 

தன்மைப்பன்மை எதிர்காலப் பிறவினைமூற்று ) போ - 
ட் குதி, வி- பிறவினை வ்சூதி, இரண்டுமோ பகுதி, அம் - 
தன்மைப்பன்மை விகுதி, ப்- எதிர்கால இடைகிலை, ப் - 
சற்இ, குவ்வுருபு--பொருட்டுப் பொருளது. ஏ - தேற்தம், 

 



நல்வழிப் பதவுரை, ௨௭ 

அம்மி துணையாக வாறிழிங்த வா மொக்கும், 
கொம்மை முலைபகர்வார்க் கொண்டாட்டம் - 
இம்மை, மறுமைக்கு நன்றன்று ror) Gusto Cus 

க்கி, வெறுமை௰்கு விம மாய் விடும். 

கொம்மை முலை இளமையாக௫ிய தனங்களை வித்இின்ற 
பகாவா (Cova cour 

கொண்டாட்டம் Ghar coor LTO Gov 

அமமி துணை.௮ல.. அம்மிக்கல்லானது துணையால 

ஆனு இழிந்த அறு (அர்க்க இமங்கெய விதத்தை ஓப் 
ஓக்கும் பாழும் (அன்றியும்) 

மாநிதியம் போக் பெரிய பெல்வத்தை அழித்து 

வெறுமைக்கு wlll Qa glee, 

விச்தாய்விடம் காரணமும் அகும் (ஆகையால்) 
இம்மைமறுமைக்கு.ம்-இம்மையறுமை இரண்டிற்கும் 

72601. அனறு VOD Lb BT Be 

(இ-து.) வேசைய ரூறவு இம்மை மறுமைப் பயன்களை 
இழப்பிக்கும். 

எ-ய்--கொண்டாட்டம் ; ட-லை--ஓம்பூம், நன்றன்று, 
வித்தாட்விடும்; சொன் தற e (2.0) 

நீரு நிழலு வலெம்பொறியு 0 நெற்கட்டும் 
பேரும் புகழும் பெருகாழ்வும் - ஊரும் 

வருந்திருவும் வாழ்மாளும் வஞ்சமிலார்க் Gl & ear 
தருஞ்சிவக்ம தாமரையா டான். [றம் 

சிவம் தி தாமரையாள்-செர் தாமரையில்வூ௫க்கும் இருமகள் 
உஞ்சம் இலார்க்சூ. வஞ்சனையில்லா தவாக்கு



உவ ஈல்வழிப் புவுரை, 

நீரும் நீர்வள த்தையும் 

நிழலும் மனைவளச்மையும் 
நிலம்பொஇயும் 

நெற் கட்டும் 
நிலதில் நிறையும் நெற்போரையும் 

பேரும் தோட்௱த்தையும் 
புகழும் ர் தீ இியையும் 

பெரு வாழ்வும் பேரின்ப வாழ்வையும் 

ளோ ரம் இராமச்தையும் 
வரும் திருவும் வளருஞ் செல்வத்தையும் 
வாழ்நாளும் ஆயுளையும் 
என்றும் தரும் THOT HUD Ssh CHAN or. 

(9-2) வஞ்சனை மில்லாக்குத் இருமக ளருளால் எல 
லாச் செல்வமும் உண்டாம். 

எ- ய்--தாமனாயாள் ; ட-லை--தரும்; செ- ளகர 
முதலியன, 

உம்மைகள் பத்தில் முன்னைய ஒன்பதும் எண்ணுப் 
பொருள ; பின்னையது ஒன்றும் முற்று. வாழ்காள்-- 
வினைத்தொகை நிலைத்தொடர், குவ்வுருபு கொடைப் 
பொருள.த. BT hy அளைச்சொல், (௨௧) 

  

பாடுபட்டுத் தேடிப் பணத்தைப் புதைத்து 
வைத்துக், கேடுகெட்ட மானிடரே கேளுங்கள்- 
கூடுவிட்டிங், காவிதான் போயினபின் பாரே 

யனுபவிப்பார், பாவிகா எந்தப் பணம். 

பணத்தை இரவியத்கை 
பாடுபட்டு தேடி. பிரயாசைப்பட்டுச் சம்பாஇத்து



நல்வறிட் பதவுமா, ௨௯ 

புதைத்துவைத்மு.. (பூமியில்) புதைதலுவைழ்று 

அக்கேட்டினால் (இம்மை மறுமைப் நட ரர ரு * 
மீகமிககெட்ட மானி . . 

பயன்களை) இழந்த மனிதரே 
டமா கேரங்கள் 

கேளு ங்கள் 

இங்கு இங்கே 
ne nS ர ் சரிரச்ழைவிட்டி உய் போன பின்பு 

பாவிகாள் பாவிகளே 

அந்தப்பணம் அத்திரவியத்தை 

துர் அனுபவிப்பார்... யாவர் அறுபவிப்பார்கள், 

(இ-3,) பிரயாசப்பட்டுச் சம்பாதித்துப் பூமியில் 

புதை தீவைப்போரது பொருள் தமக்கும் பிறர்க்கும் 

பயன்படா தழியும், 

௭-ய--அர் ; ப-லை - அலபவிப்பார் ;) செொள்--பஎஎம், 

பாடு, கேடு,--இய்விரண்டும் மூதனிலைதஇரிந்த தொழிற் 

பெயர், ஆர்--யாவரொன்பதின் மரூ௨. அ௮ர்த--௮ - என் 

பதின் மரூஉ. ஏ-..-இரக்கப்பொருளில் வந்தது. தான் - 

அளை, போயின--செய்த என்னும் வாய்பாட்மி இறந்த 
காலப் பெயரச்சம் ; போ- பகுதி, ய்-எழுத்துப்பேறு, 

இன - இறந்தகால இடைநிலை, ௮-பெயரெச்சவிகுதி, () 

  

வேதாளஞ் சேருமே வெள்ளெருக்குப் பூக்குமே 
பாதாள மூலி படருமே - மூதேவி 
சென்றிருந்து வாழ்வளே சேடன் குடிபுகுமே 
மன்றோ. ரஞ் சொன்னார் மனை.



௩௦ நல்வழிப் பதவுரை, 

மன்று நியாயத்தலத்தில் 

ஒரம் சொன்னா பக்ஷ்பாதஞ் சொன்னவருடைய 
மனை வீட்டில் 

வேதாளம் சேரும் பேய்கள் சேரும் 

வெள் எருக்கு பூக் 

கும் 

பாதாள மூலி neh பாசாளமூலியென்இத கொடி பட 

வெள்ளெருக்கு மலரும் 

ரூம் ரும் 
மூதேவி மூதேவியானவள் 
சென்று போய் 

இருந்து வாழ்வள் நிலைபெற்று வாழ்வாள் 

சேடன் குடிபுகும் பாம்புகள் வாசஞ்செய்யும் 

(இ-.) ஓரஞ்சொன்னவர் தங்கள் குடும்பத்தோடு 
அழிவர்; 

௭எ- ய வேதாளம், வெள்ளெருக்கு, டாதாளதூலி, 
மூதேலி, சேடன்; ப-லை--சேரும், பூக்கும், படரும், 
வாழ்வள், குடிபுகும்: சென்று இருந்து என்ஞும் வினை 
யெச்௪ அடுக்கு வாழ்வள் என்னும் எதாகால வினைஞாற் 
அ௮க்கொண்டது. Teg re Hes அசை, (௨௩) 

  

நீறில்லா கெற்றிபாழ் கெய்யில்லா வுண்டி.பாழ 
ஆறில்லா வூருக் கழகுபாழ் - மாறில் 
உடப்பிறப் பில்லா வுடம்புபாழ் பாழே 
மடக்கொடி. யில்லா மனை. 

நீறு இல்லா நெற்றி திருநீ தில்லாக நெற்தியானது 
பாழ் பாழாகும்



௩ . 4 V4 coals Usajeor, க 
Nh Va 

1௫) “ 
டட a 

௩ ௪ உ ty we ர் 

நெய்இல்லா உண்டி. மெய்யில்லாத போசனம் *! % 
> ‘ . 4 

| ாழ் பாழாகும் ட்ட. . 

அறு இல்லா ஊருக்கு ஈதியில்லாததேசத்துக்கு 6 
அழசுபாழ் அழகுபாழாகும ட் 

மறு இல் மாறுபடாத த 

உடற்பிறப் ல் டல 2 fa 
POD இ சகோதரர் இல்லாத தேகம் | 

லா உடமபு ஸு ‘ " 

டாழ் பாழாகும் (இவைபோல) 
மீடக்கொழ, இல் இல்லறத்துக்குத் தக்க மனைவி இல் 

லா மகா 1 org dD 
பாமே பயனிலதே, 

(இ-லு,) இருகீறு முதலியவற்றால் நெற்றிமுதலியன 

சநப்படைதல்போல நற்குண நற்செய்கைகளை யுடைய 
இல்லாளால் மனையறஞ் சறக்ஞம், 

எ-ய்--மனை ; ப-லை-பாழ், பாழ் என்ஞும் உடன் 
பாட்டுப் பண்படி, முத்றுப்பொருள்பட நின்றது. மடக் 
கொடி -பண்புத்தொகைப் புறத்துப் பிறந்த அன்மொ 
ழித்தொகை நிலைத்தொடர். ஏ--தேற்றம், (௨௪) 

ந் 

ஆன முதலி லஇகஞ் செலவானான் 
மான மழிஙந்து மஇகெட்டுப் - போனஇசை 
எல்லார்க்குங் கள்ளனா யேழ்பிறப்பு௩் தீயனாய் 
நல்லார்க்கும் பொல்லனா நாடு, 

5 
ர் 

  

ஆன முதலில் தமக்குள்ள முதற்பொருளில் 
அதிகம் செலவானான்-மிகவும் செலவு செய்தவன் 

மானம் அழிந்து பெருமை கெட்டு



பட்ட நல்வழிப் பதவுரை. 

1௦தி கெட்டு அறி விழக்து 

போனதிசை துடிப்போன இசையிலும் 
எல்லார்க்கும் யாவர்க்கும் 

கள்ள Gor ஆய் இருடஞக 

ஏழ் பிறப்பும் எழுவகைப் பிறப்பிலும் 
இயன் ஆய் இமையை யுடையவனாடு 

~ eae எனிடத்சன்புள்ள) ஸ்இரிகளுக BOTT & GLO (ge . cor Ly ) © இரிகளுச 

கும் 

பொல்லனாம் பொல்லாதவனாவான் 
நாடு ஆராய், 

(இ-து.) வருவாய்க்கு மிரூதியாகச் செலவுசெய்வோன் 
இம்மை மறுமைப் பயன்களை இழப்பல், 

௪-ய்--செலவானான் ) தோ - ௭ூய்--நீ) ப-லை--பெர 
ல்லனாம், நாடு, ஆன--இறந்தகாலப் பெயரெச்சம்) ஆ- 
பகுதி, இன் - இறச்தகால இடைநிலை, முதல்குறைக்கு௮ு, 
௮- பெயரொச்௪ விகுதி, போன என்பதும் இப்படியே, 
உம்மை மூன்றில் முன்னையவிரண்டும் முற்று, பின்னையலு 

ஒன்றும் இழிவுறெப்பு, ௨௫) 

மானங் குலங்கலீவி வண்மை யறிவுடைமை 
தானம் தவமுயர்ச்சி தாளாண்மை - தேனின் 
க௫வம்த சொல்லியர்மேற் காமுறுதல் பத்தும் 
பசிவம் இடப்பறந்து போம். 

vA ws Bu படியான வந்தால் 

மானம் கண்ணியமும் 
குலம் குலமும் 
கல்வி ப வித்தையும்



நல்வழிப் பதவுமை, டாட 

வண்மை (இரப்போர்க்கு) கொடுத்தலும் 
ஆறிவுட மை நானமுடைகத்தாயிருத்தலும் 

(சற்பாத்திரத்தில்) தானஞ் செய் 
BUSTID ; தும் [கொடையும்] 

தவம் தவமும் 
உயர்ச்சி உயர்வும் 
தாளாண்மை (pws DEW LD 
தேனின் தேனினது 

கூவம் சொல்லி 1 ழ்றுப பொல் ததான்துதெ சொ 
யர்மேல் ல்லையுடைய மாதர்மேல் 

காமுறுதல் அசைப்படுதலும் 
பத்தும் (ஆய) பத்தும் 
பறந்துபோம் விட்டோடிப்போம், 

(இ-த.) மானமுதலிப எல்லா மன்மைகளையும் கெடுத் 
தலினால் பஇியினுவ் கொடியது இல்லை, 

எ-ய்--பத்தும் ) ப-லை--போம். (௨௬) 

  

ஒன்றை நினைக்கி னதுவொழிட்திட் டொன்றுகு 
அன்றி யதுவரினும் வந்தெய்தும் - ஒன்றை [ம் 

நினையாத முன்வந்து நிற்பினு நிற்கும் 
எனையாளு மீசன் செயல். 

ஒன்றை நினைக்கில் ஒருபொருளைப்பெற நினைத்தால் 
அஜு ஒழிர்திட்டு அப்பொருள் இடையாமல் 
ஒன்று அகும் மத்னறொருபொருள் இடைக்கும் 
அன்றி அல்லாமல் 

அனு வரிஞம் வம்து | அப்பொருளே டடைத்தாலும் வந்து 
எய் தம் இடைக்கும் 

[கி



௩௫ நல்வழிப் பதவுரை. 

ஒன்றை ஒருபொருளை 
நினையா தமூன் நினையாதமுன்னே 

5g நிற்பினும் epee . 
திற்கும் gain bose நின்றாலும் நிற்கும் (இலை) 

எனை ஆளும் என்னை ஆளுடுன்ற 
சன் செயல் கடவுளது செயல்களாம், 

(இ-௮.) வினைச்குக் தக்கபடி. இன்ப துன்பங்களை யூட் 
டுன்ற கடவுளது செயலினா லல்லாமல் €வனது செய 
லால் கடப்ப தொன்றுமில்லை. 

தோ-௭-ய்-இவை ) ப-லை--ஈ௪ன்செயல். ஒன்று... 
எண்ணாகுபெயர். உம்மைக ளிரண்டும் இறந்தது தழுவிய 
எச்சவும்மை. ஓமழிர் தட்டு--செய்தென்னும் வாய்ப்பாட் 
ஓ.றக்தகால வினையெச்சம் ;) ஒழி - பகுதி, இடு - விகுதி) 
அ - சாரியை, தீ - சந்தி, சக்தியால் வரத தகரம் 5௧௪ 
மாதல் விகாரம், அனைத்தும் ஓர்பகுஇ, உகரம் வினை 
யெச்௪விகுதி, பகுதி டகர மிரட்டித்து இறந்தகாலங 
காட்டிரின்ற து, (௨௭) 

  

உண்பது காழி யுடுப்பது கான்குமுழம் [| தைந்த 
எண்பது கோடிநினைற் தெண்ணுவன - கண்பு 
மாந்தர் குடிவாழ்க்கை மண்ணின் கலம்போலச் 
சாந்தனையுஞ் சஞ்சலமே தான். 

கண் புதைந்த (அஞ்ஞானத்தால்) குருடாயிருக்தெ 
மாந்தர் மனிதர்கள் 

ஒருகாளைக்கு) உண்ணும் உணவு 
உண்பது நாழி 160 ஒருபடியளவாம்



ஈல்வழிப் பதவுரை, ௩௫ 

உடுப்பது நான்கு உடுத்தும் சீலை நான்கு முழமாம் ம் 
feeing எண்ணுவன நினைச்தெண்ணும் காரியங்கள் 
எண்பதுகோடி எண்பதுகோடுயாம் (ஆதலால்) 

அண்ணன் ண [மன் ணாயெ பாத்திரம்போல 

சாம்துணையும் சாகுமளவும் 

குடிவாழ்க்கை (அவர்) கூடி.வாழ்க்கை யானது 
சஞ்சலமே துன்பமே யுடையது; 

(இ-.த.) டைச்தமட்டில் திருத்தி யடையாதவர் 
க ஞூக்கு இன்பமில்லை, 

எ-ய்--குழ. வாழ்க்கை ? ப-லை--௪௫௪லமே. உண்பது, 

உடுப்பது, இவ்விரண்டும் தொழிலாகுபெயர், எண்ணு 
வன - எதிர்கால வினையாலணையும் பெயர்: மண்ணின் 
என்பதில் இன் சாரியை, ஏ- தேற்றம், உம்மை - முற் 
அம்மை, தான்-அ௮சை, (௨௮) 

  

மரம்பழுத்தால் வெளவாலை வாவென்று கூவி 

இரந்தழைப்பார் யாவருமங் கில்லை-சுரந்தமுதம் 
கற்று தீரல்போழ் கரவா தளிப்பரேல் 
உற்றா ௬லகத் தவர். 

மரம் பழுத்தால் மரம் பழுத்திருர்தால் 

வெளவாலை வா 

என்று கூவி 

இரச்து அழைப்பார் வேண்டி. அழைப்பவர் 

யாவரும்அங்குஇல்லை ஒருவரும் அம்மரத்.தரு௫ல் இலர் 
கன்று ஆ கன்றை யுடைய பசு 

வா என்று வெளவாலைக் கூவி



௩௭ நல்வழிப் பதவுரை, 

அமுதம் சுரட்து பாலைச் சுரந்து 

குரல் போல் கொடுப்பதுபோல 
கரவாது ஒளிக்காமல் 
அளிப்போல் ் கொடுப்பா.ரானால் 
உலகத்தவர் உலகத்துள்ளார் 
உற்றார் உறவினராவர். 

(இ-து.) ஈகையுடையோருக்கு யாவரும் உறவின 
ராவர், 

எ-ய்--அழைப்பார், உலகத்தவர் ) ப-லை--இல்லை, உற் 
ரர்... அங்கு--இடப்பொருள்தக்து எழாம் வேற்றுமைப் 
பொருளில்வரும் இடைச்சொல், இல்லை--எதர்மறைக் 

குறிப்புப் பொதுவினைமுற்று, யாவரும் என்பதில் ௨ம் 
மை முற்றுப் பொருளில் வந்தது, (௨௯) 

  

தாந்தாமுன் செய்தவினை தாமே யனுபவிப்பார் 
பூந்தா மரையோன் பொறிவழியே - வேந்தே 
ஒறுத்காரை யென்செயலா மூல்லா மொன்றா: 
வெறுத்தாலும் போமோ விது, 

வேந்தே அரசனே! 
மூ தாமரையோன் ( அழூயே தாமரைப்பூவி லிருக்கின்ற 

பொதிவழியே பிரமனது எழுத்தின்படியே 
ன் முற்பிறப்பிலே cP 

தாம்தாம்செய்தவினை-அவ.ரவர்செய்த இருவினைகளை 
தாமே௮னுபவிப்பார் அவரவரே அனுபவிப்பார் 
PIE ST oor தீங்கு செய்தவனை 
அன் செயலாம் என்ன செய்யலாம்



ஈல்வழிப் பதவுரை. ௩௭ 

ஊர் எல்லாம் ஊரிலுள்ளா ரெல்லாம் 
ஒன்ரு ஒன்றாய்க்கூடி 

வெறுத்தாலும் வெறுத்துக்கொண்டாலும் 
லிதி போமோ விதியானது போகாது. 

(இ-து.) தமக்கு ஒருவன் தீங்குசெய்தால் தாம் முன் 
செய்த தீவினைப்பயன் இவன்வழியாக வந்ததென்று நினை 
தீது அமைந்திருத்தல் வேண்டும், 

எ- ய௰்--தாம், விதி; ப-லை-- அஜுபவிப்பார், போ 
மோ; செ-ஃள்--வினை, தாம்தாம் என்னும் அடுக்குத் 
தனிமைப்பொருட்டு, ஏ- இரண்டில் முன்னது பிரிரிலை, 
பின்னது தேற்றம், பொறி--முதனிலைத் தொழிலாகு 
பெயர். ஊர்--இடவாகுபெயர், எல்லாம் என்பதின் ஈற் 
தில் முற்றும்மை விகாரத்தால் தொக்கது, வெறுத்தா 
லும் என்பதின் உம்மையும் - ஓ வும்--௭இர்மறை. (௩௦) 

TTS 

இழுக்குடைய பாட்டிற் இசைநன்று சால 
ஒழுக்க ழூயர்குலத்தி னன்று-வமுக்குடைய 
Pree னன்று விடாகோய் பழிக்கஞ்சாச் 
தாரத்தி னன்று கனி, 

த குற்ற முடைய பாட்டினும் 

இசை சால நன்று சொற்றொடர் மிசவும் நல்லது 

ஒழுக்கம் ஈன் னடக்கை 
உயர்குலத் இன் சன்று-உயர்வாயெ குலத்தினும் நல்லது 

வழுக்கு உடைய (போரில்) தவறுத லுடைய 
வீரத்தின் வீ. ரத்தினம்



1 Sy நல்வழிப் பதவுரை, 

விடா சோய் ஈன்று 1 (ந்த மூதலியவக்றுல்) தீராத 
நோய் நல்லது 

பழிக்கு அஞ்சா நிர்தைக்குப் பயப்படாத 
தாரத்தின் மனையாளிலும் 
தனிமன்று தனித்திருத்தல் நல்லது. 

(இ- த,) இலக்கணக் கும்றமுடைய பாட்டும், ஒழுக்க 
மில்லா வுயர்குலமும், தீவறுதலுடைய வீரமும், கற்பில் 
லாத மனைவியோட கூடி வாழ்தலும் ஈன்றல்ல, 

எய்-இசை, ஒழுக்கம், விடாசோய், தனி; ப - லை-- 
நன்று, குலத்தின், வீரத்தின், தா.ரத்தின் என்பவம்றின் 
இன்ஞருபுகள்போலப் பாட்டிற்கு என்பதில் குவ்வுருபு 
எல்லைப்பொருளில் வர்த.து, இசை என்னுஞ் சொல்லின் 
பெயர் அதனாலாகிய தொடருக்காதலால் கருவியாகு பெ 
யர், பழி--தொழிலாகுபெயர், பாட்டே முதனிலைதிரிர்த 
தொழிலாகுபெயர், ஈன்று -- குறிப்புவினைமுற்று ; கல் - 
பகுதி, று - விகுதி, லகரத்திரிபு சந்தி, (௩௧) 

  

நிடு மேடு மடுவும்போ லாஞ்செல்வம் 
மாறிடு மேறிடு மாரநிலத்தீர் - சோறிடும் 

தண்ணீரும் வாரும் தருமமே சார்பாக 

உண்ணீர்மை வீறு முயர்ந்து, 

lor Bogs er 1 பெரிய பூமியி லுள்ளவர்களே 

(உங்களிடத்தில்) உண்டாயிருக்கெ 
செல்வமானது 

ஆறு இடம் ஆது இன்ற 
மடுவும் மேடும்போல்-பள்ளமும் மேடும்போல 

ஆம் செல்வம்



நல்வழிப் பதவுரை, ௩௯ 

மாறிமிம் மாதிப்போம் [| கெடும்] 
ஏறிடும் உயரும் (அதலால்) 
சோது இடும் (இரப்போர்க்கு) சோறிடுங்கள் 
தன்ணீரும் வாரும் தண்ணீரும் வாருய்கள் 
தறமமே சார்வு ஆக அத்தருமமே அணையாக 
உள் நீர்மை மனத்தின் தூய தன்மை 
உபர்ம்து வீறும் உயர்ம்லு வளரும், 

(இ - து இரப்போர்க்கு ஈதலாயெ சற்கருமத்தாம் 
சித சுதி யுண்டாம், 

2தா-எ-ய்- நீங்கள் ; எ- ய்--நீர்மை; ப-லை--இடும், 
வாரும், வீறும் ;) சொள்--சோறு, தண்ணீர், மா-- உரிச் 
செல். ௮ம் செல்வம்--பெயரெச்௪த் தொகாநிலைத்தொ 
டா மேடும் மடுவும் என்பவற்றில் உம்மை எண்ணும்மை, 
கரம் என்பதி லும்மை இறச்தது தழீஇய எச்சவும்மை, 
ஏ G GP MW, (௩௨) 

  

வெட்டனவை மெத்தனவை வெல்லாவாம் 
Bap sie, பட்டுருவுங் கோல்பஞ்சிற் பாயா 
து' நெட்டிருப்புப், பாரைக்கு நெக்குவிடாப் 
பாற பசுமரத்தின், வேருக்கு நெக்கு விடும். 

Car, த்தில் யானையினமேல் 
Uke Gay தைத்து உருவுகன்ற 
Gam அம்பானது [ல) 

பஞ்ல் பாயாது பஞ்சினமேல் தைக்காது (அதுபோ 

வெ வை ' வலியவைகள் மெலியவைகளை 
னவை . . 

Qe ங் ர ° வெல்லமாட்டா



#0 கல்வழிப் பதவுனா, 

நெடு நீண்ட 
இருப்புப்பாறைக்கு இரும்பாற்செய்த பானைக்கு 
கெச்குவிடா பாரை பிளவாத கருங்கற்பாறையானது 
பசு மரத்தின் 

வேருக்கு 

நெக்கு விமிம் பிளா்து போம் 

பச்சை மரத்தின2ஐ வேருக்கு 

(இ-.) வலியோரும் காலவசத்தால் மெலியோரரல் 

தோல்வி யடைவர். 

எ-ய்--வெட்டனவை, பாறை ; ப-லை--வெல்லா, நெக் 
குவிடும் ; செ-ள்--மெத்தனவை, வெட்டனவை, ௦ த் 
தனவை,--வினையா லணையும்பெயர்கள், வெல்லா---ஆ 
கிணைப் பலவின்பாம் படர்க்கைப்பன்மை எதிர்மறைவினை 
Yen. இரு நப்புப்பாரை---முதற் கருவிப்பொருளில்ஷ்த 
மூன்றாம் வேற்றுமைத் தொகைநிலைத்தொடர்மொழி: 
குவ்வுருபு இரண்டும் பகைப்பொருள், (௩௩) 

  

கல்லானே யானாலுங் கைப்பொருளொன் 
றுண்டாயின், எல்லாருஞ் சென்றங் கெதர் 
கொள்வர்-இல்லானை, இல்லாளும் வேண்டாண் 
மற் நின்றெடுத்த தாய்வேண்டாள், செல்லா 
தவன்வாயிற் சொல். 

கல்லானே ஆனாலும் படியா தவனே ஆயிஞம் 
கைப்பொருள்ஒன்று கையிலே பொருள்மாத்திரம் 
உண்டாயின் உண்டாயிருந்தால் 
எல்லாரும் சென்று யாவரும் போய்



கல்வழிப் பதவுரை, ௫௧ 

எதிர்கொள்வர் எதிர்கொள்வார்கள் 
இல்லானை (பொருள்) இல்லா தவனை 

இ லார வேண் மனைவியும் விரும்பாள் 
டாள் 

ஈன்று எடுத்த பெர்நெடுத்த 
தாய் வேண்டாள் தாயும் வெறுப்பாள் 
அவன் வாயில் சொல் அவன்வாயிற் (பிறக்ரூம்) சொல் 
செல்லாது பயன்படாது. 

(இ-.த.) பொருளில்லானை யாவரும் ஒருபொருளாக 

மதியார். 

௪-ய்--எல்லாரும், இல்லாள், தாய், சொல்; டடலை--௭இர் 
கொள்வர், வேண்டாள், செல்லாது ; சொ-ள்--.இல்லானை, 
ஏ-தேற்றம், உம்மை மூன்றில் முன்னது உயர்வு சறட்பு, 
நடுநின்றது முற்று, பின்னது இழிவு இறப்பு, தாய் 
என்பதின் ஈற்றில் இழிவு இறப்பும்மை விகாரத்தால் 
தொக்கது. ஒன்று என்பது இறுமைப்பொருட்டு, அங்கு, 

மற்று - அசை; (௩௪) 
காரகவரகதிலகப்ர 

பூவாதே காய்க்கு மரமுமுள மக்களுளும் 
ஏவாதே ரின்றுணர்வார் தாமுளரே - தூவா 
விரைசத்காலு நன்றாகா விக்தெனவே பேதைக் 
குரைத்தாலுஈ் தோன்றா துணர்வு. 

பூவாதே காய்க்கும் பூவாமலே காய்க்கின்ற 
மரமும் உள மரங்களும் உண்டு (அதுபோல) 
ஏவாதே நின்று ஏவாமலே யிருந்து



PL. ஈல்வழிப் பதவுனா, 

உணர்வார் உளர் அறிய வல்லவர்களும் உண்டு 
ஆவா விரைத்தாலம்-அவி விரைத்தாலும் 
தன்று அகா கன்றாக விளையாத 
வித்து எனவே விதை போலவே 

பேதைக்கு ஆறிவிலாலுக்கு 

உரைத்தாலும் எடுத்துச் சொன்னாலும் 
உணர்வு தோன்றாது அறிவு உண்டாகாது. 

(இ-௮) குறிப்பறிந்து உடப்பவரோ அறிவுடையோர். 

எய்--உணர்வார், உணர்வு; ப-லை--உளர், தோன் 

ரது. பூவாதே, ஏவாதே,..- இம் ஏகாரம் பிரிகிலை, 

உளரே என்பதில் ஏ அசை; எனவே என்பதில் ஏ Cap 

ஐம். மரமும் என்பதில் உம்மை இறந்தது தழீஇயத 

னோடு உயர்வுரிறப்பு. மக்களுளும்--இவ்வும்மை உயர்வு 

இமட்பு. விரைத்தாலும், உரைத்தாலும், என்பவற்றில் 

உம்மை இழிவுறப்பு, உணர்வார் என்பதில் இதக்தது 

தழிஇயதனோ உவர்வு சிறப்பும்மை விகாரத்தால் தொக் 

கறு. பேதை. -கூணவாகுபெயர். தாம்-சை, (௩௫) 

  

நண்டுசிட்பி வேய்கதலி நாசமுறுங் காலதி 
1ல், கொண்ட கருவழிக்குங் கொள்கையபோல்- 7 ௫ © 

ஒண்டொடி, போதம் தனங்கல்வி பொன்றவ 
ரும் காலமயல், மாதர்மேல் வைப்பார் மனம். 

ஒளிபொருர்திய வளையலை sense 
ஒள் தொடி தவளே



நல்வழிப் பதவுரை; ௪௩ 

கண்டும் நண்டும் 

இிட்பி இப்பியும் 

கதலி வாழையும் 

பாலத்தில் 1 அழிவை அடையுங் காலத்தில் 

கொண்ட ௧௫௬ தாம் பெற்ற கருப்பமே 

அழிக்கும் கொள் 1 அழில காரின்ற தன்மையைப்போல 

போதம் நானமூம் 

தனம் இரவியமும் 
கல்வி வித்தையும் 

பொன்றவருங்காலம் அழியவருற காலத்தில் 

மனம் கருத்தை 

அயல் மாதர்மேல் 1] பிறா மனைவியாமேலே வைப்பார் 
வைப்பா கள், 

(இ- த) பிறர்மனை ஈயச்தலால் ஞான முதலிய யாவும் 
நா௪மாகும், 

தோ - எ-ம்--புருடர் ; ப - லை-வைப்பார் ; செ-ள்-- 

மனம். சண்டுப்பி வேய் கதலி, போதம் தனம் கல்வி, 

என்பன உம்மைச் தொகைநிலைத் தொடர்கள். போல்-- 

வினையெச்சவிகுதி அகரம் தொகுத்தல், கர என்பதின் 

ஈம்தில் தேற்ற ஏகாரம் விகாரத்தால் தொக்கது. (௩௬) 

 



௫௮௪ Bova) ழிப் பதவுரை. 

வினைப்பயனை வெல்வதற்கு வேத முதலாம் 
அனைத்தாப நூலகத்து மில்லை- நினைப்பதெனக் 
கண்ணுறுவ தல்லாம் கவலைபடே. னெஞ்சேமெ 
விண்ணுறுவார்க் கல்லை விஇ. [ய் 

வினை பயன் இருவினைப் பயன்களை 

வெல்வதற்கு வெல்வதற்கு 

வேதம் முதல் ௮ம் சுருதி முதலாய 

அனை தீது அயறால் 

அகத்தும் 
நினைப்பு அது என எண்ணமே அவ்வினைப்பபனென்று 

கண்ணுறுவது அல் 
லால் 

எல்லா MTV ofl gb GUD 

\ அறிவதே அல்லாமல் 

இல்லை (வேலே) இல்லை 

நெஞ்சே மனமே 

சுவலைபடேல் வியாகுலப்படாதே. 

மெய் விண் உண்மையாஇய முத்தி உலகத்தை 
உதவார்க்கு அடைய விரும்புவோர்க்கு 

விதி இல்லை யாதொருகருமமும் இல்லையாம். 

(இ-௮.,) யாதொரு முயற்சியுமின்றி வீடொன்றையே 

விரும்பி யிருப்போர்க்கு இன்ப ௮ன்பங்க எில்லை. 

தோ- எ-ய்--வேறு ; எ-ய்--விதி; ப - லை--இல்லை. 

வினைப்பயன்--பண்புத்தற்ிழுமைப் பொருளில். வசர்த 
ஆரும்வேற்றுமைத் தொகைஙகிலைத்தொடர், வெல்வது-



நல்வழிப் பதவுரை. ௪௫. 

தொழிற்பெயர் ) வெல்-பகுஇ, வ-எதிர்கால இடைகில், 

அ-சாரியை, து - புடைபெயர்ச்ரியை உணர்த்தும்வினஇ. 
குவ்வுருபு இரண்டும் தசுதிப்பொருள. கவலைபடேல்-- 

ஏவலொருமை எதிர்மறைவினைமுற்று, உறுவார்-- எதிர் 

கால வினையாலனையும்பெயர். இல்லை இரண்டும் எதிர் 

மறைக்குறிப்புப் பொதுவினைமாற்று, (௩௭) 

  

நன்றென்று£ தீதென்று நானென்றும் தானெ 

ன்றும், அன்றென்று மாமென்று மாகாதே-நின் 
pido, தானதாம் தத்துவமாஞ் சம்பறுத்தார் 
யாக்கைக்குப், போனவா தேடும் பொருள். 

ஈன்று என்றும் (இத) நல்லது என்றும் 

இது என்றும் கெட்டதென்றும் 

நான் என்றும் நானென்றும் 

தான் என்றும் அவனென்றும் 

அன்று என்றும் அல்லதென்றும் 

ஆம் என்றும் ஆகுமென்றும் 

. | (பதியில் இரண்டறக்கூ நின் நின்ற சிலை je இரண்டறக்கூடி) கின்ற 
தான் (ஆன்மாவா௫ய) தான் 

அது அம் அப்பதி யாகின்ற 

தீத். அவம் ஆம் உண்மைநிலையாம் (௮ தி) 

சம்பு அறுத்தார் சம்பை அறுத்தவர் 

யாக்கைக்கு கட்டுதற்காக



௬ நல்வழிப் பதவுரை, 

தேடும் டொருள் தேடுற பொருளானது 

போன ஆ (வேறின்றி) போனவாறுடோலும், 

(இ-௮.) பாசத்தால் அன்மா பதியின் வேராகத் தோன் 

தினும், தற்போத ஓழிவில் அப்பதியாப் நிற்கும் நிலையே 

தான் அதுவாகும் உண்மைகிலை. 

எ-ய்--நிலை ; தோ-எ-ய்--அது ) ப-லை-தத்துவமாம், 

போலும். உம்மைகள் எண்ணுப்பொருள. அகாது--௭2ர் 

மழை வினைஎச்சம். நிலை யாக்கை இரண்டும் தொழிற்பெ 

யர், சுதகுதிப்பொருட்டு, போலும் என்னும் பயனிலை 

எஞ்சி கின்றது. (௩௮) 

  

முப்பதா மாண்டளவின் மூன்றற் ஜமொருபொரு 
தப்பாமற்றன்னுட் பெறானாயின்- -செப்பும் [ளைத் 
கலையளவே யாகுமாய் காரிகையார் தங்கள் 
முலையளவே யாகுமா மூப்பு. 

முப்பது ஆம் மூப்பது வயதளவாடிய இளமைப் 
ஆண்டு அளவில் பருவத்தில் 

. garad wren somos (gislus) 
மேன அறிவி, ; மூம்மலமும் நீங்க 

ஒரு, பொருளை : ஒப்பற்ற முதற்கடவுளை 
தப்பாமல் தவராமல் 

தன் உள்பெறுன் தன்னுள்ளே (அறுபூதி ஞானத்தா 
ஆயின் ல் ஒருவன்) அடையான் ஆயின்” 

காரிகையார்தங்கள் அழடியமாதரது



நல்வழிப் பதவுரை. ௪௭ 

அளவே (தளர்ச்சி) அளவாகவே 

மூலை ஆகும் தனமுண்டாம் (அதுபோல) 

மூப்பு பின்வரும் முதுமைப்பருவதீதில் 

ல, (அம்முதற்பொருள் அவனுக்கு] கற் 

வெப்பம் கா ட த்தா மானத்த னக 
யாம், 

(இ-த.) முப்பது வயதிலேயே பற்றத்று ஞானாசாரிய 

ரை அடுத்துக் கேட்டல் இர்இத்தல் தெளிதல் கிட்டை 

கூடல் அயெ இந்கான்கும் செயல்வேண்டும், 

தோ-எ-ய்--அம்முதற்பொருள் ) ப-லை--அஞம், ஆம் - 

செய்யும் என்னும் வாய்பாட்டு எதிர்காலப்பெயரெச்சம். 

ஈற்றுயிர்மெய் கெட்டது. மூன்று--எண்ணாரூபெயர், ஏ- 

இரண்டும் தேற்றம். ஆம் மூன்றும் அசைகள். (௩௯) 

தேவர் குறளும் இருகான் மறைமுடிவும் 
மூவர் தமிழு முனிமொழியும்- கோவை 
இருவா சகழுக் இருமூலர் சொல்லும் 
ஒருவா சகமென் றுணர். 

தேவர் குறளும் இருவள்ளுவநாயனார் திருக்குறளும் 

இரு சான்மறை சிற்த நான்கு வேதங்களின் முடி. 
முடிவும் வாய உபரிடதல்களும் 

இருஞான சம்பந்தஜூர் த்தி நாயனார் 
ஞூவர் தமிழும் | முதலிய மூவருடைய தமிழ்ப் 

பதிகங்களும்



௫௪௮ நல்வழிப் பதவுரை, 

Mure முனிவருடைய வேதாந்த 

சூத்திரமும் 
(திருவா.ச பூரடிகளுடைய) திருக் 

கோவையாரும் 

மூனிமொழிபும் 

கோவை 

இருவா சஃமூம் இருவாசசமும் 

Bowen சொல் இருமூலகாயனார் திருமர்திரமூம் 

ஒருவாசகம் என்று 1 ஒருபொருளைக்குறித்த வாக்யெம்க 
உணர் ளென்று (நீ) அறி, 

(இ-த.) திருக்குறண் முதலிய நூல்களெல்லாம் வேறு 
வேறு வாக்கெயங்களாகத் தோன்தினும் கடவுளியல்பும், 

உயிரியல்பும், பர்தவியல்பும், முத்தியியல்பும் ஆயெ 
இவைகளை ஒருதன்மையாகவே புணர்த்தும், 

தோணூய்- ட) பை உணர், உம்மைகள் எண்ணுப் 

பொருள. சொல்--கருவி அகுபெயர், உணர்-- விகுதி 

புணர்ச்துகுன்நிய ஏவலொருமை வினைமுற்று, (௪௦) 

ஈல்வழிப்பதவுரை 

மூற்திற்று. 

  

rf) 
nga” 

ர உ a * மீகாமகோபாதியாய, டாகடர் 
> we ; ச 

உ. வே. சாமிராகதையர் தூல் நிலை 

அள படாறு, மான்னை. 80.




