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பொருளடக்கம். 
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முகவுரை, 

திருவள்ளுவர் பெயர்கள். 
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இருக்குறட் பெயர்கள். 

அபிப்பிராயங்கள்: 

உரிமையுரை. 
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திருவள்ளுவர் பெருமையும், 

இருக்குறட் பெருமையும்: 

3 இருக்குறள் வசனம். 

8. 9 Gets அகார. 

9. விஷய அகராதி. 

10. பிழை திருத்தம். 
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விளம்பரம், 

பான் எழுதிய இக்குறள் வசனத்தையேனும், இதனை 

வே.று பாஷையில் மொழிபெயர்த்து அம்மொழி பெயர்ப் 
பையேனும். என் அநுமதியின்றி யாராவது வெளிப் 
படுத். கினால் அதனால் எனக்கு நேரிடும் சகல நஷ்டங் 
களும் அவரிடம் வரூலிக்கப்படும் என்பதை இதன் 

மூலம் எல்லாருக்கும் தெரிவிக்கலாயிற்று, 

இங்ஙனம், 

மு. சா. அருணாசலக்கவிராயரீ, 
ren,



௦ 

கடவுள் துணை, 

தருக்குறள் வசன 

முகவுரை 
a%e 

Rattner wes Pent, 

தமிழ் வேதமாகிய திருக்குறளிலுள்ள ஆபிரத்து முக் நூற்று 
மூட்ப அ குறள் வெண்பாக்களும், சிறிய,கண்ணாடியானது பெரிய 

மலை முகலிய பொருள்களைத் தன்னுள் எடக்கிக் காட்டுதல்போல, 
உலகச்திலுள்ள எல்லா நூற்பெரும்பொருள்களையும் தம்முள் 
அடக்கிக் காட்டிக்கொண்டிருத்தலை அறிந்து முற்றக் கற்ற கூரிய 
மதிநுட்பமுள்ள உரையாசிரியர்கள் பலரும் பதவுரை கருத்துளை 
விசேடவுரைகளெழுதிவைத்தனர். ஆயினும், ௮வவுரைகளெல்லாம் 
இலக்கிய இலக்கணவரம்பு கண்டவரே அன்றி ஏனையோர் எளிதி 
DMG) SHOT SS காமமோக்ஷம் அடைதற்கு மார்க்கமில்லாம 
லிருக்கின்றனவென்ப.து அறிஞர்கள் பலரும் ௮றிஈசவிஷயமே, 

ஆதலால், இர்நாற் பொருதி தமிழ்ப்பாஷையை யெழுதப் 
படிக்கத் தெரிந்த சிறுவரும் பெண்களும் பிற நம் இலேசாகத் 
தெரிர்து அவற்றின் பயன்களை அடையும் பொருட்டுச் சாதாரண 
வரன ஈடையிலைழமுடு உலகொபகாரமாக வெளிப்படுத்த வேண்டி 
மென்று மீண்ட சாளார கினைத்துக் கொண்டிருந்தேன், என்னைப் 
போல?வ யெண்ணியிருச்ச எனது நண்பர்கள் பலரும் இந்த 
வேலையை விரசைர்துசெய் ந முடிக்க வேண்டுமென்று பலமுறை 
யென்னை ஏவுவித்தனர். அவரது ஏவலையம் என்னுடைய நிஜப் 
பையும் மறுக்கமுடியாமல் நாற்கருத்தையும் ஆசிரியர் பரிமேலழகர் 
உரைக் கருத்தையும் தழுலிக்கொண்டே என் கருத்துக்கு எட்டிய 
மட்டும் எனிய வசன ஈடை. பிலெழுஇி முடித்தேன். இதை எழுதி 
வ ரநம்போது மதுரைக் ழே ஆவணிஷலவீ இயில் வைத்தியசாலை 
வைக் இருக்கும் யாழ்ப்பாணம் மகா-ர-ரா௩ஸ்ரீ ஆறுமுகம்பிள்ளை 
யவாக் இடைபிடை2ப எனைச் சந்இத்து வசன நடையை வாகித்



உ முகவுரை, 

அப் பார்த்து இவ்வசனம் எல்லார்க்கும் மிக்க பிரயோசனமுள்ள தா 

மென்று மிகவும் ஊக்கஷட்டி. வந்தார்கள். அவர்கள் ௮ங்கனம் 

செய்தற்குக் காரணம் தமிழில் வவத்திருக்கும் அபிமானமும் சகல 

ஜனங்களிடத்தும் வை தீதிருக்கும் தண்ணனளியுமே ஆம். 

அரிய நூல்களைக் கற்றுக் குற்றமற்றவரிடத்திலும் ௮றியாமை 

பில்லா திருக்க முடியாதாகலால் யானெழுதிய இவ்வசனத்தில் எத் 

தனையோ பிழைகளிருக்கு மென்பதில் சந்தேகமில்லை. தன்பிழை 

தனக்குத் தோன்றுதல் யாவருக்குமில்லை. ஆதலால் இவ்வசன முழு 

வதும் வாசித்துப் பிழைகளின்னவையென்று கண்டெடுத்துச் £ர் 

இருத்தஞ்செய்.து அறிஞர்க ளெனக்குக் காட்வொர்களானால் அவர்க 

ஸிடத்து ஈன்றி பாராட்டி அவற்றை இரண்டாம் பதிப்பிலே பதப் 

பிக்கும் எண்ணமுடையலனாக இருக்கின்றேன். 

இங்கனம், 

Op ரா. அருணசைலக்கவிராயர். 

மதுரைச் தமிழ்ச்சங்க வித்துவான். 

  

  

  

  

    

திருவள்ளுவர் பெயர்கள். திருக்குறட் பயர்கள். 

தேவர். முப்பால். 
முதற்பாவலா, பொய்யா மொழி. 

) பொய்யில் புலவா. இருவள்ளுவப் பயன்; 
மாதாறு பங்கு, வாயுறை வாழ்த்து. 
தெய்வப்புலவர், ௨௬௧ வேதம், 
செந்நாப்போதார். தெய்வ நால். 
பெருகாவலர். பொருளுசை, 
கான முகா. வள்கநவனார் வைப்பு. 
ப/லவ7.. இருவள்ளுவர் தமிழ்மறை, 
ஜாயனா. பொ மறை. 

முஜுமொழி,   
 



அபிப்பிராயங்கள், 

சென்னை பிரஸிடென்ஸி se So தமிழ்ப் பண்டி கர் 

மகாமசகோபாத்இயொாயர் பிர ஹ்மஸ்ரீ 

உ. வே. சாமிதாதையரவர்கள் எழுதியது. 
a 

  

மகர௱௨ர-ஸ்ரீ மு. ரா. ௮ரூணுசலக்கவிசாயாவர்கள் எழுதிய 

திருக்குறள வசனம் மிகப் பாராட்டற்பாலது, இருக்குறளையும் YS 

னுரைபையும் ஊன்றிப் படித்துக் சிரமப் படாதபடி இக்காலத் 

இற்கு ஏற்ப அவற்றைச் தழுவி யாவர்க்கும் பயன்படும்படி. எளிய 

நடையில் இயற்றி வெளிப்படுத்திய இவர்களுடைய உழைப்பு மறக் 

கற்பாலகன்று. தமிழ்ப்பாஷையில் நல்ல பயிற்சியும் ஊக்கமும் 

உள்ள இவர்களுடைய ஆசாய்ச்சியைப்பற்றி நான் ஏதேனும் எழு 

அதல் மிகையென்று எண்ணி இதனை இம்மட்டோடே கிறுத்தூ 

கின்றேன். 

இங்கனம் 

வே. சாமிநாதையன்... 

  

சேன்னை பேன்ஷன் லக்கோர்ட் ஐட்ஜும், பிரஹ்மக்ஞான. 
சடையின் உப அக்கிராசநாதிபதியுமாகிய ஆனரபில் டாகடர் சந் 

எஸ். சுப்பிரமணியயோவர்கள் 

Bly Lb Dy KODE. op Sug. 

தாங்களனுப்பிய திருக்குறள்லஎண ஈடைப்புத்ககங் இடைக் 

குனு. நாயனாருடைய ஓப்பற்ற நீதி அபிப்பிராயங்களை எல்லே௱ 
ரும் எளிதில் ௮றிஈதுகொள்ளக்கூ டிய விதமாய் தங்களுடைய இந 

கும் எமுதப்பட்டிருக்கிற து, யாவரும் அதைப் படித்து ஈன்டை 

யடைவார்களென்று நம்புகிறேன். 

தங்கள் உண்மையுள்ள, 

சுப்பிரமணியன்- 
Geran, மைலாப்பூர். 

6-61%



P : அபிப்பிராயங்கள். 

இசாமகாதபுரம். 

சேதுசம்ஸ்தான வித்துவான். ஸ்ரீமதி 

ரா. இராகவையங்காரவர்கள் எழுதியது, 

  

என் அன்புள்ள ஸ்ரீமான் கவிராயரவர்கட்கு மங்களாசர் வாத 
பூர்வக விஞ்ஞாபனம். உபய தீர சேகமோபறி, 

தாங்களெழுதிப இருக்குறள் வசனத்தைச் இற்ெ இடங்க 

ளிற்படி.த்.துப்பார்த்தேன். பரிமேலழகர் உசைகடையையே பெரும் 

பாலும் தழுவிச் செல்வது கண்டு மகழ்கூர்க்தேன். அரிய பெரிய' 
நீதிநூற் கருத்தைச் சிறிது கற்ருரும் எளிதிலுணருமாறு புரிந். 

oe மிழ் மக்களாற் பாராட்டு சகைத்தென்று ஈம்புன்றேன். 

அங்லெக் கல்விச் சாலைகளில் தமிழ் பயிலும் மாணாக்கருக்கு இவ 

வசன நால் பெரும்பயன் விஃச்குமென் றெண்ணுகின்றேன். 

இங்கனம் தங்களன்புள்ள, 

ரா. இராகவையங்கார். 

ஸேதலம்ஸ் கான வித்துவான். 

  

தமிழகராஇக் கமிட்டிப் பண்டிதர் ஸ்ரீ 

மூ: இராகவையங்காரவர்கள் எழுதியது. 

  

தமிழ்ப்பாஷையின் ௮ருமை பெருமைகளை சம்காடுமட்டுமன் நி 
அந்நிய நாடுகளும் அறிந்து பாராட்டுதற்குரிய தமிழ்ப் பெருநாலா 

கச்சிறர்து விளங்குவது தெப்வப்புலமைத் இருவள்ளுவஞளார் ௮ ளிச் 

செய்த திருக்குறள் என்பது பலரு மறிவர். மாற்காலத்தே நாகரீ 
கச் றெப்பு வாய்ந்இருர் த தேசங்களில் தமிழ்காடும் ஒன்றென்பதை 
யும், பழைய தமிழ்மக்களது மனோபாவங்களின் மாட்சி இத்தகைய 

தென்பதையும் விளக்குதற்கு இத்திருக்குறளினு.ஞ் இறக்ச கருவி 
தமிழில் வேறில்லை பென்னலாம், இர் நாலுக்கு ஒருசையன்றி ஒன் 

பதுசை முன்னோரால் செப்யப்பட்டி ரர். தன என்பதொன்றே இத 

னருமை பெருமைகளை சன்கு விளக்கவல்லது.



அபிப்பிராயங்கள். ௫ 

இவ் ?வான்ப துரசைகளிலும், இறுதியிலைழுர்ததும் திருவள் 

ளூவர அ உள்ளக்கிடக்கைககா வெள்ளிடைமலைபோல விளக்கி நிற் 

பதுமாய் இன்றுவரை கின்று நிலவுவது ஆ௫ரியர் பரி?மலழகர் HG 

னிய உரையே யென்பது அறிஞர்க்கெல்லாம் ஒத்தது. இருவள்ளு 

வர்க் த ஆ?ரிபர்பரிமேலழகர் இயற்றியவுசையான ஐ சமிழ்ப்பாஷை 

யையே அலங்கரிக்கின்ற அற்புதம் வாயர் ததாயிலும், தமிழ்மொழி 

பிற் சீரிப பயிற்சியும் கூரியஅறிவம் உடையார்ககன்றி ஏனையோர் 

க்கு ௮த்துணைப் பபன்ற வது ௮ ரமைபாம். ௮தளுல் திருக்குறட் 

பொருள் நுட்பங்ககக் கற்றாசே அன்றி மற்ராரும் அறிந்துகொள் 
ளக்கூடாமற் போடுன்று. 

இக்கால,ச்தூ அறிஞர்கள் சிலர் பரிமேலழகர் உளசக்கு விளக்க 
மாக எழுத வெளியிட்டுள்ள புத்தகங்களால் ஒருவித ஈன்மையே 
உண்டாயிருப்பினும் தமிழறிவு மிகவும் சுருல்வெரும் இக்காலச்தே 
தமிழினருமை பெருமைகளை எளிதின் உணர்த்து குற்குரிய இறந்த 
வழியாவ தமிழ் நூல்களிற் பொதிந்த பொருணுட்பங்களை இனிய 
எளிய வசனஈடையில் விரித்தெழு இப் பிரசுரிப்பே தயாகும்.௮இனும் 
இருக்குறள்போன்ற அரும்பெறலூல்களை ௮ங்கனம் எளி தாக்கி 
வெளிமி$தல் இன்றியமையா ததன்றோ? 

இதனை புளளபடியுணர்ந்த சேற்றார்ச் சம்ஸ்சான வித்துவா 
னும் மதுசைச் தமிழ்ச் சங்கப் புலவரு ளொருவருமாயெ ஸ்ரீமத் 
மூ. சா. அருணுசலக்கவிசாயாவர்கள் இருவள்ளுவர் பரி ிமலழகர் 
உரைக் கருத்அுக்கலா வசனநடையிலெழுஇப் பிரசுரித்த நூலின் 
பி.ச.தியொன்று அவர்களால் சமீபத்திற், இடைக்கப்பெற் து. மூழ்வு் 
றேன், இவர்கள் திருவள்ளுவர் குறள்களைப் பரிமேலழகருளை 

யோடும் தெளிய ஆசாய்ந்து அவற்றிற்கண்ட பொருணுட்பங்களை 
இனிய தமிழ் ஈடையில் யாவருமறிர் கொள்ளுமாறு, விளக்கியிருக் 
கின்ருர்கள். இவர்கள் வசன நூல் திருக்குறள் ௮.இிகாசப்படியே 
அமைந் அ பரிமேலழகர் கொண்ட முறையே பாடல்கலா. oper grit 

கைகளுடன் விளக்கிச் செல்கின்றது. நாணு ஆராய்ச்சி செய்யத் 

தக்க பரிமேலழகர் உரை நுட்பங்களைக் கவிசாயசவர்கள் பேராராப் 

ச்சி காட்டி உரைக்குசைபோலவே விளக்கிக் காட்டுதலால் இருக்



௭ அபிப்பிராயங்கள்: 

குற உசையடன் கற்க விரும்பும் தமிழ்மக்கட்கும் இவ்வ௪ன நூல் 
சிறந்த உதவியாகும் என்பதில் 8யமில்லை. இருக்குறளின் காமப் 

பகுதிபையும் முற்கூறிய முறையே இவர்கள் வசன நடைப்பூத்இ 
யிருப்பதான த, பெரும்பாலும் படிக்கப்பெருகதும் அனால்பெிதும் 
இன்பமளிக்ஈக்கூடியதமான அப்பகு இயில் பலர்க்கும் ஒருவகை 
ரூசியை ஊட்டவல்லதாம். 

இவ்வாறு தெய்வப்புலவர் இருவாய்மலார்க இருக்குறள் மூப் 

பால்கக£யும் தெள்ளிய வசன நடையில் அமைத்து யாவரும் எனி 

இழ் படித்தறியுமாறு செய்து உதவிய கவிசாயரவர்சட்கு, தமிழ்மக் 
களாயுள்ளார் பெரிதும் நன்றியறிதற் கடப்பாடுடையர். தமிழில் 
வசன நூல்கள் கிடையா என்று குறை கூறப்படும் இக்காலநிலைக்கு 
இத்திருக்குறள் வசன_நால் ஒரு ஈல்லிருந்தாமென்றே எண்ணுன் 
றேன். இத்தகைய புத்தகளன்கள் ஆங்கெகலாசாலை மாணவ௫து தற் 
காலக கல்விறாறைக்கும் ஓர ்ககிலைக்கும் ஊன்றுகோல் போலப் 

பெரிஅம் உபகாரமாகக் கூடியனவாதலால், சனந்தங்யெ ஈம் சர்வ 
கலா சங்கத்தாரும் இதனைக் கவனித்துக் கெளசவிப்பார்களென்ப த 
இண்ணம். தமிழ்காட்டார்க்கு இவ்வித உபகாசத்தைச் செய்து உத 
விய கவிராயசவர்களது பெருக்கன்மையை கான் மிகவும் பாராட்டு 
துடன் அன்போடு என்பார்வைக்கும் அசன் பிர தியனுப்பிய 
அவர்கள் அபிமான த்திற்கு கான் மிகவும் ஈன்றி கூறுகின்றேன். 

இங்கனம், 

ம. இராகவையங்கார். 
I—4— 13. மதுமளை,



அபிப்பிராயங்கள். ot 

சென்னை தோட்டக்காடு ராவ் சாஹிப். ஸ்ரீமத், 

். இராமகிருஷ்ணபிள்ளை யவர்கள் 

BA, F.M.U, 

எழு தியது, 

  

லயா 

தாங்களன்புடன் என்பார்வைக்கு அனுப்பிய இருக்குறள் 

வசனப் பிரஇ கிடைக்கப்பெற்று மகிழ்ந்தேன். தங்கள் நூலில் மக் 

கியமான இடங்களைக் கவனித்த அளவில் இருக்குறளைப் பரிமேலழ 

GI COTE SHS BASH GOS russ wv) மாணாக்கரும் எளி 

இன் HOG gg OST iH GD BYE gre ஏற்றதொரு கருவியாகவே 

தோற்றுகன்ற த. 

ஆம்க்து கருக்நுக்கள் நிரம்ப இருக்குற யாவர்க்கும் பயன் 
பிம்படி. எளிகாக்கி வெளியிட்ட தங்கள் முயற்குத் இறத்தை மிக 

வும் பாராட்டுகின்றேன். இத்தகைய வசன இரந்தங்களே இக்கால 
தீதார்க்கு மிசவும் உபயோகம் அளிக்கக்கூடியன. காங்களன்புடன் 

என் பார்வைக்குப் பிர தியனுப்பிய தற்கு நன்றி கூறுகன்றேன். 

இங்கனம் தக்கள், 

தோ. இராமகிருஷ்ணபிள்ளை. 

15-01, கோடைக்கானல், 

 



=." அபிப்பிராயங்கள்: 

டா சென்னை ஸ்ரீமார், 
எஸ். அதசுவாதவிநாயகம் பிள்ளையவர்கள் எம். ஏ) 

எழுதியது 
Cooncor, 

9—6—15. 

Dear Sir, 

Many thanks to you for sending me an advance copy of 

your Tamil 7irukkural in Prose. I have seen another_prose 

version of the same great work but this is decidedly an improve- 

ment on thaf. Your arrangement of the Kurals under several 

headings is quite good. In this as well as your prose-rendering 

you have closely followed Parimelalakar, the well-known Com- 

mentator. Occasionally I find you have appended explanatory 

notes from the same source. As you have thus put in simple 

prose whatever is worth learning in Parimelalakar’s commentary, 

you have obviated for the less cultured the necessity of plodding 

over the classical prose of that commentator, and those who 

wish to acquaint themselves with the commentary itself will 

benefit greatly if they approach it after a study of your boole 

[ would gladly recommend it to students of Tamil composition 

as they will find therein not only model prose but abundant 

matter for essays that they may have to write. 

Yours sincerely, 

S. ANAVARATAVINAYAKAM. 

 



அபிப்பிராயங்கள். ௯ 

சென்னை ஸ்ரீமாக் எஸ். அநவரதவிகாயகம்பிள்ளையவர்கள் எம். ஏ. 

எழுூதிம ஆங்கிலத்தின் மொழி பெயாப்பு, 

  

குன்னூர் (முகாம்) 

9—6—13 

அன்புள்ள ல்யா£ 

தாங்கள் வ௫ன ஈடையிலியற்றிய தமிழ்த் இருக்குறள் புஸ்தகத் 
இன் காப்பி ஒன்று எனக்கனுப்பியதற்கு ௮கேகு வந்தனம், இப 
பெரிய நூலுக்கு இன்னொரு வசனஈடையும்கான்பார்த் இருக்கிறேன். 
ஆனால் அதைப் பார்க்கிலும் இது மேன்மையான ௮. குறள்களைப். 
பல பிரிவுகளாகத் காங்கள் ஒழுங்குபடுத்தி யிருப்பது ௮இ௧ நன் 
யிருக்கிறது. இவ்வொழுக்கும் நீங்கள் செய் இருக்கும் வச௫ன ஈடை.. 
யம் அர் நாலுக்குள் சிறந்த உளையெழுஇய பரிமேலழகர் கருத்தை 
பே முற்றிலும் அனுசரிச் இருக்கின்றன. ஆங்காங்கு முக்கியமான 
விஷயங்களுக்கு அதிலிருந்தே விவரக் குறிப்புக்களும் எழுஇயிருக் 
சன்லிர்கள். பரிமேலழகர் உரையில் அறியவேண்டிய பெரிய விஷ 
பவ்களாத் தூர்கள் இவ்வாறு எளிய நடையில் சாழுஇயிருப்பதால் 
* கரண ஜனங்களும் அவ்வுசையாகிரியரின் கடினமான உரையை 
TASH SET னணாகவேண்டுமென்ற ௮வயே மில்லாமலும் பரிமேலமு 
௧/ உரையையே வாக்க ஆசைப்படு வோர்களுக்குக் காங்களியற்றிய 
இப்புக்தகம் வா௫ுப்பது ௮இக உப்காரமாகவும் தாங்கள் செய் இருக 
இறீர்கள். இப்புத்தகத்தில் தமிழ்கடைக்கு௪ இறந்த மாஇரிசஞும் 
ளியாசம் எழுதுவதற்கு வேண்டிய மேற்கோள்களும் அடங்க 
£ரிரூபபதகால் தமிழ் வியாசம் எழு கவேண் டிய மாணாக்கர்களுக்கு 
இப்புத்தகம் இன்றியமையாததென் று எடுத்துக்காட்ட. நான் இத் 
மப இருக்கின்றேன். 

எஸ், அதவரதவிநாயகம்பிள்ளை, எம், ௪. 

Geese



௧௦ அபிப்பிராயங்கள். 

சோழவர்தான் வித்துவான் ஸ்ரீமத், 

௮. சண்முகம்பிள்ளையவர்கள் எழுதியது. 

டே 

கணபஇதுணை. 

எனது ஈண்பராகிய ஸ்ரீமத் மு. சா. அருணாசலக்கவிசாயசவர் 

கள், எல்லாப் பொருளும் இதன்பாலுள / இதன்பால், இல்லாத எப் 

பொருளும் இல்லை, என்றபடி ௮ற முதலிய நாற்பொருளும் குறை 

வின்றி நிரம்பிக் இனை துணைச்சொல்லிற் பளைத் துணைப் பொருளைக் 

காட்டி முருகக்கடவுள் ௮மிசாவதாசமாகய உருத்திர சன்மர் முத 

லாய பல ஈல்லிசைப்புலவரால் பெரிதும் வியந்து பாசாட்டிக்கொண் 

டாடப்பெற்ற சமிழ்வேதமாகிய திருக்குறட்குப் பரிமேலழகர் உசை 

க்கருச்சைச் தழுவிப் பொழிப்புச் இரட்டிக் கற்பார்க்கே அன்றிக் 

கற்றார்க்கும் இனிது பயன்படுமாறு வசன நடையாக HFA 

வேளிப்படுத்தி எனக்கொரு பிச இயனுப்பிஞர்கள். 

- அதனைப்பார்த்து அளவற்ற மூழ்சசியுற்று என்லுள்ளத்தே 

தோன்றிய உண்மைக் கருத்தை மீண்டு வெளியிடுஇன்றேன், 

இருக்குறளியற்றிய இருவள்ளுவதேவர் பிரமதேவர் அமிச 

மென்பதும், திருக்குறள் வடமொழி வேதத்திலும் மாண்புடைக் 

தென்று பெரியோர் பலராலும் பாராட்டப்பட்ட O தன்மொழிலே.க 

மென்பதும், இர். நாற் பெருமை நோக்கியே தமிழ்மக்களே யன்றிப் 

பிறமொழி மக்களும் நாற்றுக்கணக்காகயெ பிறமொழிகளில் மொழி 

பெயர்த்துக் கொண்டாடுகின்றன ரென்பதும் எல்லாரும் அதித 

னவே, 

இத் சகைப பெருமைவாய்ந்த இத் இருக்குறள் தருமர் முதலிய 

பதின்ம ருள்ளுஞ்சிறந்ச பரிமேலழகர் உனாயுடன் பயின்னு வழய்



அபிப்பிராயங்கள், ௧௧ 

கப்படினும் ௮இமதஇறுட்ப தாலோடுடைய கற்னும் கொர்க்கேயன்றி 
மறருர்க்குப் பயன்படாமையால் இதுவசை மலைச்கெொ தீது விடரகத் 

அதறக்சாவாமருந்தாகிய கரு நெல்லிக்கனியென விளங்கிற்று, இது 

பொழுது பாசாலை மாணாக்கருக்கும் பெண்களுக்கும் விளங்கத் 
திக்க எளிய ஈடையில் வசன வடி.வா௫ இக்தூல் வெளிவச் தமையால் 

இனி, பயன்மசம் ஊர் நடுவே பழுத்தாற்போலுமென கான் உறு 

இயாக நம்புகின்றேன். 

இத்திருக்குறளை இலக்கெ இலக்கணம் கற்றுத் தாமே ஆராயப் 

பார்க்கும் உளைவகைகொண்டு கற்றும், கேட்டும் செல்வார்க்கும் 

கல்விஆற்றலிற் பேகங்காணப்படினும் பயன்வகையிற் பேதமின்மை 

சேகற்றமாதலின், இவ்வ௪ன நூல் திருக்குறள் மூலமூம் உசையும் 

கம்நர்க்குத் தாமறிர் தீபொருளோ டொப்புகோக்கற்கும், பாடசாலை 

மாணாக்கர் கற்றுப் பொருள திதந்கும், இல்லக்.துள்ள பெண்கள் 

காமாகப் படித்தோ தங்கள் கணவர் படி ககக் டேட்டோ பபனடை 

கற்கும், நாலிற்பயில அவகாசமில்லாக பிறரும் சறுபொழுஇற் 

பே நணர்ச்சிகொள்ளற்கும் ஏற்ற நெப்பினதென்பது என் அணிபு. 

இங்கனம், 

௮, சண்முகன். 

rn 

  

- ஆ சாவாமருகது கருகெல்லிக்கனி யென்பழை ௮.இகனென் ௦ வள்ளலி 
டம் ஒளவைப்பிராட்டியார் பெற்றுண்டு Sa gl Sun mis வரலாற்றால் 

அறிக, (புறகாலூ௮-௬.)



௧௨ அபிப்பிராயங்கள். 

யாழ்ப்பாணம், சுன்னாகம் வித்துவான் ஸ்ரீமத். 

௮. குமாரசுவாமிப்பிள்ளையவர்கள் 

சாட்சி வாக்கியம், 

  

மதுசைக் தமிழ்ச்சங்கக் து விச் துவான்௧ளுள் ஒருவரும் மது 
ஈண்பருமாயெ ஸ்ரீமான் மூ. ரா. ௮ருணாசலக்கவிசாயசவர்களால் 
எழுதப்பட்ட £ இருக்குறள் வ௫௪னம்'” என்னும் புக்ககம் எம்சால் 
ஆசாயந்து வாசிக்கப்பட்டது. வாக்யெங்களெல்லாம் ௮ண் மையும், 
தருதியும், ௮வாய் நிலையும்பெற்றுச்சுருங்கச் சொல்லல், விளங்கவை 

தல், ஈவின்றோர்க்கனிமை முதலிய அழரகுடையனவாய் விளங்க 

இன்றன. கவிகளின் கருத்தும், பொருளும் இலருவிற் புலப்படும் 

வண்ணம் எழு கப்பட்டிமுக்கின்றன. பரிமேலமகறாசையையும் இது 

ஈன்று விளக்கும். இதனைச் தமிழ்சாட்டிலேயுள்ள பாடசாலைகளி 

லைல்லாம் ஒறு பாடமாக நியமித்துக் கற்பித்து வருதல் பெரிதும் 

HOT CML பயக்கும். 

இக, மாணவக/க்கன் றி உபாக்இயாயர்களுக்கும் இல கவித் 
யன் கொடுக்கும். மற்றுத் இருக்குறள் படிப்போர்க்கும். இலகு 
விற் பயன் கொடுக்கும், ஆதலால் தமிழ்க் கல்வியில் விருப்புடையரர் 
யாவரும் இகனை விருப்பொடும். வாங்கும் கற்றுணர்வாரென்பது 
2/௦ 4%) க eb Ble 

இங்வனம். 

அ. குமாரசுவாமிப்பிள்ளை, 

சுன்ஞைம்,



அபிப்பிராயங்கள், ௫௩ 

மடபாலன்பட்டி. வித்துவான் ஸ்ரீமத் 

மு. கதிரேசச்செட்டியாரவர்களெழுதிய.ு. 

  

உ 
கணபதஇிதுளை. 

மதுசைச் தமிழ்ச்சங்க வித்துவான் ஸ்ரீ மு. சா. அருணாசலக் 
கவிசாயரவர்கள் எழுதிய 6 திருக்குறள் வசனம்'” என்னும் _நாலை 
அவ்வாக்கியோசாற் பெற்றுப் படித்து மழெர்தேன். தமிழ்ப் பெரு 
காவல. ராகிய இருவள்ளுவதேவர் இருவாய்மலர்க் தருளிய திருக்குற 
ளென்னுர் தெய்வத் தமிழ்மறையான து, சொற்சுருக்கரும் பொருட் 
பெருக்கமும் தன் பாற்செறியத் தான்றோற்றிப் பல்லாயிரம் யாண்டு 
செல்லினும் உலகியல் மறையியல்களைப் பற்றி நினைப்பார் கருத்து 
வகைகளனைத லம் அவவப்பொழுது அநுபவத்திற் சுண்டு கூறு 
வ த போலப் பொருள்களை அறிவுறுத்தும் ஆற்றல் பெரிதுடைய 
தென்பது யாவரு மணர்வர். இம்மாட்டு கோக்கியன்றே, மேனுட், 
டுப் பெரும்புலவ (களும் பிறதேயத்துப் பண்டி தர்களும், நிலவுல 
கச்து வழங்கும் பல பாலைகளினும் இதுபோல் உறு இப் பொருள் 

களை கடுநிலை பிறழாதெடுத்துக் இட்பமுறப் போகிக்குஞ் Apis 
தால் ஒன்றுமின்றென த் அணிந்து தத்கம்பாஷைகளிற் செய்யுளுரு 

வமாகவும் வசனவுருவமாகவும் மொழிபெயர்த்ப் படி.த்தின்புறுவ 
சாயினர்.ஏடைத்தற்கரிய திருமணிபோன்ற இப்பெருநால், தமிழி 
லக்கண இலக்கிபங்களைச் செவ்வனே கற்று அறிவு முதிரப்பெற்ற 
புலவாகளாலே பொருளுணர்தற்குரிய தென்பதும், இதற்குப்பல 
ரியற்றிய உரைகளெல்லாவற்றினுஞ்றந்து மூலத்தைப்போற் சொற் 
சுருக்கமும் பொருட் பெருக்கமும் பெற்றுத் இகற்வ. பரிமேலழ 
ருரையேயென்பதும், அவவுசையும் இலக்கணஇலக்யெ வல்லுஈசாற் 
படி. சீதுணர்தற்குரியதா மென்பதும் யாவரும் ௮றிந்கனவாம். 

மிகவும் மேலான அரும்பொருள்களைப் பண்டி தசேயன்றிச்சிறி 
அகற்றாரும் உணர்ந்தின்புறுவசாயின், ௮.து நந்நாட்டின் நாகரிகவள 
ர்சசிக்கு மிகச் சிறந்த சாசனமாகுமென்பஇ லையமின்று. இறப்பக் 
கற்ரார் சிலரும் சிறிது கத்ரர் பலருமாதலின் அ௮ப்பலரும் உணர்ந்து 
மகிழ அண் பொருள்களை விளக்கயிதல் 9 றர்தவுபகாரமாகுமன்றோ? 
இவவுபகா.ரச் செயலால் வரும் பெரும் புண்ணியத்தை ரீ Gear iris 
சவர்கள் பிறர்க்கன்றிச் காமே கவர்ர்சனசென்னலாம்,



கச அபிப்பிராயங்கள், 

அரிய பெரிய விஷயங்களெல்லாம் வ௪ன வுருவ தூலாக ௮மை 
யப்பெற்ற ஆங்லே மொழி யாண்டும் பரவிய இக்காலத்இல் உள்ளார் 
பெரும்பாலாரும் ஈம் சேய மொழியிலும் அங்ஙனமே வசன நால்ககா£ 
க்கற்க விரும்புனெறனசென்ப அண்மையாதலால் இது, காலக்களு 
இய அறச்செய்கையும் ஆயிற்று, 

இனி, ஸ்ரீ கவிசாயரவர்கள், ஒவ்வொரு திருக்குறகாயும் பரி 
மேலழகருசையை ஈன்௮ு கழீஇ, அவதாரிகை, ௮திகாச இயைபு, 
ஒவ்வோ.ர இகாரத்தினும் ஒரினப்பட்ட ஒன்று முதற் பல குறள்க 
ளின் இரண்ட கருத்துப் பொருள் இவைகளை ஈன்குவிளக்கியும், இன் 
ஜியமையா இடங்கடோறும் விசேடவுசையில் வேண்டுவனதத்தும், 
இலக்கணகநெறி தழீஇய மிக அழ எளிய சொற்களால் வசனவுரு 
வாக்கச் சிறிதுகற்ற ஆண் பெண் இருபாலாரும் ௮.றிர் கொள்ளும் 
வண்ணம், இருப்புக்கருவூலத்துள்ள இரத்திநக் குவியல்களைத் திற 
வுகோல் கோண்டு திறந்து பேற அறியார்க்கு மெல்லிய ஆடையின் 
முடிந்து ஈந்தாங்குச் தர் இிருக்செறனர். கற்றுணர்ந்த புலவரும் 
இதனைப் படி.ப்பாராயின், சிலவிடத்துள்ள 8யமொழியு மென்பதி 
லையமின்று, இதற்குமுன் பலர் இவவரு நாலை இலகுப்படுத்தப் பல 
வாறு முயன்று செய்துளாரெனினும் அவையெல்லாவற்றுள்ளும் 
இ௫வே றேந்தகென்று கூறுதன் மிகையாகாது, 

ஸ்ரீ கவிராயரவர்கள் நல்ல தமிழாசாய்ச்சியும், கவித்துவ௪க் இ. 
யும், வசனம் எழுதும் ஆற்றலும், ஒழுக்கமும் கிசம்பப் பெற்றவர்க 
ளென்பது யாவருமுணர்வர். இன்னும் இவர்களெழுதிய “Bana 
குற்றுலத் தலபுசாண வசனம்!” முதலிய வ-ஈன நூல்களும் நம்மவர் 
க்கு மிகவும் உபயோகமானவை, 

ஈர்நாட்டுப்புலவசொவ்9வாருவரும் இதுபோற், காலவியல்பறிர் ௪ 
கல்வி பரவுதற்குரிய வுபசாரச் செயலை மேற்கொள்ளுவசாயின் ஈம் 
மக்கள் விரைவிற் பேசறிவுடையராய் விளங்குவசென்ப தொருதலை, 

இப்பேருபகாரத்கைர் செய்த கவிராயரவர்களுக்கு சாம் 
செய்யக்டெப்பதாகயே கைம்மாறு வே ருன்றுமின்றெனினும்,கம்மவ 
சொவ்வொருவரும் ₹₹இருக்குறள் வசன” புத்தகத்தில் ஒவ்வொரு 
பிரதி வாங்கிப் படித்தின்புறுகலோடு, இன்னும் பல ஈன்னூல்களை 
பிது போல், தமிழ்மக்கள் எளி BD கற்குமாறுள்ள பெருமுயற்கியை 
இவர்கள் மேற்கொண்டு முடிக்கும் வண்ணம் இறைவன் அிருவருள் 
பாலிக்கவென வாழ்த்துகலே ராம் செயற்பாலதாம், 

21—-§6-—13 இங்கனம், 
மூபொலன்பட்டி.. மு. கதிரேசன்,



உரிமை 9. wos, 

  

இருவள்ளுவ காயனா சருளிச்செய்ச தமிழ் வேகமரகய இருக் 

குறள் மூலத்தையும் பரிமேழலக ரெழுதிய உரையையுந் கழுவி 

யானெழுஇய திருக்குறள் வசனத்தை, பாண்டி சாட்டி லஓுள்ளஇசரம 

சாதபுசம் சம்ஸ்தானத்தைச் சேர்க்க நயினார் கோயிலை அடுத்த 

மும்முடி. காத்தான் ராம வா௫களாயெ சார்காத்த வேளாளர் மரபில் 
*“சோன்றிற் புகழொடு தோன்றுக” என்னுர் திருக்குறட்கு இலக்கி 

யமாகத் தோன்றித் தமிழ்க் கல்வியை நிசம்பக்கற்றதோடு உத இ 

யோகத்தினிமித்தம் ஆங்லெ பாஷையையுங்கற்றுத்தெளிக். அ Ran 

சப் பெருஞ் செல்வம் வாய்ச் அகவிருளை யோட்டு DEI Gal கரு 

வியாயெ வித்தியா கானத்தை மேற்கொண்டொழுகுதல் போலப் 

புறவிருளை யோட்டுல் கருவியெனச் லெ வ கேஷேத்இிசங்களிலே 

இருவிளக்குப் பணிவிடையும் பிற தருமங்களும் காடோறுஞ் செய்.து 

கொழும்புப் பட்டணத்தை படுத்த குருநாகல்லில் இஞ்னீர் உத்தி 

யோகத்தி லமர்க்திருக்கும் ஸ்ரீமார் வ, சிதம்பரப் பிள்ளேயவர்கள து 

ஈத்குண நற்செய்கை களுக்கு ௮றிசூகியாக உரிமை யாக்குகின்றேன். 

அவர்களிதையங்கேரிக்துக் கொண்டு நித்தயொனச்,க செல்வச் செஞ் 

௪வியாக நீடுழிகாலம் வாழ்வார்களாக,  ௬பம், சுபம், சுபம், 

57618 இங்கனம், 
மதூசை மூ. ரா. அருணாசலக் கவிராயர். 

மதுரைக் தமிழ்ச்சங்க வித். துவான்., 

eevee
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டெ, 

கடவுள் அணை. 
_ 8 9 6 

திருவள்ளுவர்பெருமையும், 

திருக்குறட் பெருமையும், 

அடு ஆ டை 

திருவள்ளுவரேன்பவர் செக்தமிழ்காடு செய்தவப் பயனால் 

* யாளிகத்தசென்னும் பிராமண முனிவரது அருமைப் புத்இரராய் 

1ஆறு சகோதரருடன் அவதரித்தவர். இல்லற ஒழுக்கத்துக்கு ஏற்ற 

கற்குண ஈற்செய்சைகளெல்லாம் இயைச்ச வாசுகி யென்னும் மனைவி 

யாருடன் அவ்வில்லற நிலையிலே வழுவாது நின்றவர்; இவர் இரு 
க்கு முதலிய நான்கு வேதங்களிலும் இலைமறை காய்போலப் பல 
இடங்களிலும் சதறிக்டெர்த உண்மைப் பொருள்க ளெல்லாவற் 
றையும் இரட்டி வெள்ளிடை மலைபோல விளங்கும்படி. திருக்குற 

ளேன்னும் தமிழ் வேசச்தைச் செய்து கடைச்சங்கத்தில் ௮சங் 

கேற்றும்போ.து வந்திருந்து கேட்ட நாமகள் திருவள்ளுவமாலை 

(2) ஆவது கவியில், படைப்புக்காலத் தில் பிரமதேவர.து நாவிலிரூ 
ந்து இருக்கு முதலிய நான்கு வேதங்காயுஞ் செல்லி மத்திய கா 
லத்தில் பாரதமாகிய வேதத்ஜைச் சொல்லி அதற்குப் பிற்காலத் 

தில் இருக்குறளாயே வேதத்தைச் சொல்லி என்வாக்குத் இருவள் 
ஞவர் வாயினிடத். து உள்ளதென்று கூறினள். 

a “ * ச ௪ ° + a ர், நாமகள் வாக்குத் இருவள்ளுவர் வாயினிடத்துள்ள தால் ௮வர் 
இரிஷர்தீ் இளி லொருவசாகய பிரமதேவர து அமிசமாகத் இரு 
வவதாரஞ் மசெப்தனசென்பறும், இருக்கு Morr அரங்கேற்றத் 
கொடங்வபெபோது அவசசோடு சங்கப்பலகையில் ஒப்ப இருர்.ஐகேட் 

௬ . 
ஆ ச > ry ச o ® டற்குத் தகுயுடையார் எவரென்று பலரும் எண்ணமாற்று நின்ற 

இடத்து எங்கு நிறைக்க அசரிரியாகிய முதற்றெய்வம் மூருகக்கட 
வுள் ௮மிசமாகிய உருத் திரசன்மரே என்று அருளிச்செய்த தஅடன் 
வள்ளுவசைத் தெய்வத் இருவள்ளுவரென் நு அருளிச்செய்கதால் 
  
  

யாளிதத்தர் புத்திர ரென்பசை ஞானாமிர்ச நூலில் 89% அவது 
அ௮சவலிற் காண்க, + ஆறு சகோ,தரராவார்-கபிலர், அதிகமான், வள்ளி, 
மேறுவை, ஒளவை, உப்பையென்பவர். இசை மேச்கூறிய 83 ஆவ அச்வ 
ரையிற் சாண்க, 2



& திருவள்ளுவர் பெருமையும் திருக்குறட் பெருமையும். 

திருவள்ளுவர் ஒரு தெய்வமே என்பதுந் தெளிவாக விளங்குகின் 
றன. இவவுண்மையுணர்ந்தன்றே (8) ஆவது கவியில் மாமூலனார் 
அறம் பொருள் இன்பம் வீடு என்னும் அவ்வேதப் பொருள்களா 
கிய நான்னெது கூறுபாட்டையுந் தெரிந்து உலகத்தார்க்குச் சொல் 
லியருளிய தெய்வத்தை மறஈதானாலும் மனிகனென்ராவது இழிந்த 
சாதியானென்ரவது உட்கொண்டு வள்ளுவனென்று சொல்லுதற்கு 
ஒருவனிருர்சால் ௮வன் அறிவில்லாதவனாவன்; அவன் வாயிற் பிற 
ந்த சொல்லை அறிவுடையார் கொள்ளாசென்் நும் கூறினர். மறந்து 
சொன்னாலும் அ.ிவில்லா தவனென்றால் நினைப்புடன் சொல்லுவான் 

அறிவில்லாசவனிலும் அறிவில்லானென்பதாயிற்று. (முமுமூடனெ 
ன்றபடி.) அசரீரிவாககை முதலாவது கவியிற் காண்க, 

இனி, உக்கிரப்பெருவழு இயார் (4) அவது கவியில் நான்கு 
வேதங்களின் மெய்ப்பொரு ௮ தம்பொருள் இன்பமென்னும் முப் 
பொருளாக ரான்கு முகத்தையுடைய பிரமே தவர் சமது திருவுரு 
வத்தை மறைத்துத் இருவள்ளுவரா யவதரித்துச் சொல்லிய திருக் 
குறள், நாலெனக் கூறுதலாலும் (28) ஆவ து கவியில் காகிரிப்பூம்பட்டி. 

னத்துக் காரிக்கண்ணனார் தாமமைப்பூ மேலிருக்கன்ற பிரம 
தேவர் இருவள்ளுவசாகி எனக் கூறுதலாலும் பிரமதேவரே திரு 
வள்ளுவசென்பதும் இருக்குறள் வேசப்பொருளடங்யெ நாலென்ப 
அம் யாவராலும் மறுக்கப்படாதனவாம். இன்னும் சன்னிகரீல்லா 
மன்னர் பெருமானாகிய அவவுக்செப் பெருவழு இயார் ஒன்றற்கொன் 
௮ மாறுகொளக் கூறலாகிய ஏனை நூற்பொருள்கள் போல்வதன் 
றெனச் தோன்ற கான்கு வேதங்களின் மெப்ப் பொருளைக கூறிய 

,இருக்குறளெழுிய புத்தகத்தை வர்இத்து வாழ்த்திச் இர்தித்துக் 
கேட்கவேண்டுமென்று அணை தந்தமையால் 4: மன்னனெப்படியோ 
மன்னுயிரப்படி £” என்னும் பழமொழிப்படி, நாமெல்லாரும் அங்க 
னஞ்செய்து வரல்வேண்டுவது கிய இயாயிற்றென்பது காண்க, 

மேற்கூறிய அசரீரி, சாமகள், உக்கரப்பெருவழு இயார் Bas 
மூவர் இருவாக்கினின்றும் வந்த வாக்கயெங்களால் எல்லாசா லும் திரு 
க்குறள் தமிம்வேதமென்று தெளிதற்பாலதாயிற்று. இனி, வேதம் 
௮நாதஇயாதலின், தருகாலத்துங் கெடாதென்பது தோன்ற இறைய



திருவள்ளுவர் பேருமையும் திருக்குறட் பெருமையும். Ths 

னாசாகிய சோமசுந்தரக்கடவுள் (8) ஆவது கவியில் புலவர்க்கசசனு 

யெ திருவள்ஞவன் வாயிற் பிறந்த இருக்குறளானது எக்காலத்துச் 

தனது ௮ழகுகெடாமல் நீடூழி சென்ருலும் நிலைகின்று இம்மைமறு 

மைப் பயன்களை விசைவிக்குங் குணமுடையதாய் விளங்கு மாதலால் 

குறைவுபடாத செய்யதளிர்களையுடைய கற்பகத்தின் தெய்வத்தன் 

மைபொருச்திய மலாபோலுமென ஆ£ர்வஇத்தருளினர். 

இனி, இருக்குறளரங் கேற்றும்போது கேட்டுத்தெளிர்த சங் 

கப்புலவர்களொவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு வெண்பாவாற் கூறிய ௮பி 

ப்பிராயங்கள் வருமா. 

(5) அவ கவியில் கபிலர் - வீடுே தாறும் வளர்க்கப்படுகின்ற 

கிளி முதலிய பெண்பறவைகள் பெண்கள் பொற்சுண்ணப்பொடி 

பிடிக்கும்போது பாடும் உலக்கைப் பாட்டால் நி தீதிளை செய்கின்ற 

வளந்தங்கிய காட்டையுடைய பாண்டியனே / இருவள்ளுவரால் 
அருளிச் செய்யப்பட்ட மிகச்ிறிய இக் குறள்வெண்பா மிகப் 
பெரியபொருளைத் தன்னுள்ளடக்கிக்காட்டுகலானது இனையரிசியின் 
ளவுக்கும் ஓவவாத சிறிய புல்லினது நுனியிடத் தள்ள பனிநீர் உய 
ர்ர்ச பனைமரத்தினது நிழலைக் தன்னுளடக்டுக் காட்டுங்குணம்போ 
அம் எனக்கூறினர். இதனால், சுருங்கச் சொல்லல் விளங்கவவத்த 

லென்னும் அழஞுடைய து இருக்குறளென்ப தும், அசங்கசேற்றுஞ் 

சபையில் தலைவஞாயிருர்தவன் பாண்டியனென்பதும் தெரிகின்றன. 
பாண்டியன் தலைவனாயிருர்கானென்பது இதனாலன்கியும் (8) ஆவ 
௮ கவியில் சாமகளும் (14) அவது கவியில் பொன்முடியாரும் 
(19) ஆவ. கவியில் Grim sur (92) ஆவது கவியில் பெருஞ் 
சித்தானாரும் (50) ஆவது கவியில் கொடிஞாழல்மாகி பூதினாரும் 
ROU SCO GND SIONS, 

(6) ஆவது கவியில் பரணா-இருமாலூம் குறளாய் (சி.றுவடிவ 
மாயப் பிறந்து வளர்ந்து தன்னிரண்டுபெரிய அடி.களால்உலகமுமூ 
வதையும் விரும்பி அளந்தான். மெய்யறிவினையுடைய இருவள்ளு 
வரும் தம்மிடத்திலுண்டாடிய நிலையிலே நி ற்கின்ற குறள்வெண்பா 
வின் இரண்டு சிறிய அடிகளால் உலகமெல்லாவற்றிலும் உள்ளேஈ 
சால் நினைக்கப்பட்ட எல்லாப் பொருள்களையும் ஆசாயற்து அளக



௪ திருவள்ளுவர் பெருமையும் திருக்குறட் பேருமையும். 

தார் என்றனர். இருமால் பாலத் தாமே குறளாதலும், ஆகிய அர் 
கிலை நில்லாது வளர்தலும, பெரிய 9௮டி களால் உலகத்தை HoT FF 

அம் இல்லாமல்தம்மிடதக்தி லுண்டாக்கப்பட்ட அர்கிலையிலேகிற்கும் 
குறளின் சிறிய 14 அடிகளால் உலகத்தாரது அளவுபடாத நினைப் 
பின் விஷயங்களெல்லாவற்றையும் ars gO wore இருவள்ளுவர் 
பெருமை இவ்வளவென்று அளவிட்டுக் சொல்ல மடியுமோ? முடி 
யாது, 

(17) ஆவ கவியில் ஈக்காரனார். தாமே 7வதப்பொருள் முழு 
வதையும் அறிந்து குளிரஈ்ச தமிழ்ப்பாஷையின் குறள் வெண்பாக் 
களால் ஓவ ம் விட்டு நீங்கப்படாத அறம் பெ ருள் இன்பம் வீடு 

என்னும் கான்கு பொருள்களையும் அவற்றை அறியா தவர்களுக்கு 
இலேசாகக் தெரிந்துசொள்ளும் விதம் இரமமாகச் சொல்லி அரு 
ளிய திருவள்ளுவருக்கும், மதுரமிக்க நீரைசசொரிர்து உதவிய மே 
கததுக்றும் இவவலகக்தார் பிரஇயபகாரமாகச் செய்யும்படி. யிருக் 
தீது ஒன நுமில்லை. திருவள்ளுவ ரம் மேகமும் வாழ்கவென்று 
வேண்டிக் கோடற்பொருளாக வாம்கஇனர். தாமேழுழுதுூம் அறி 
தல் எவவாறெனில், ஒருவர் உபாத்தியாயராயிருர்து அறிவிக்க 
அறியும் நம்போன்ற மனிதவுருப் பெற்றிருந்தாலும் இருவள்ளுவர் 
தெய்வமா தலாலென்க. 

(8) ஆவது கவியில் மாமூலனாா- கூறிய அபிப்பிராயம் (8) அவ 
து கவியின் அபிப்பிராயத் தக்கு ஒருசான்றாக அதன்பின்னர் எழு 
தப்பட்டது கண்டுகொள்க. 

(9) ஆவ கவியில் கல்லாடனார் - அறுவகை மதத் தாருள்ஒரு 
மதத்தார் தமது நாலில் உலகம் உயிரும் கடவுளுமாகய பொருள் 
கள் ஒன்றேயென்று நிலைநிதுத் துவாராயின், மற்றொரு மதத்தார் 
அதை மறுத்துக் தமது நாலிலே வேரூமென்று நிலைகிறு த். துவர். 
அவர் கூறியபடியே வேறென்று ஒரு மதத்தார் நிலைகிறுத்துவரசா 
யின், பின்னொரு மதத்தார் அதனை இல்லையென் து மறுப்பர். அத 
லால், சமய நால்களெல்லாம் இவ்விதம் மறுக்கப்படுகின்றன; அவை 
போலாது திருவள்ளுவசாலே அறத்துப்பால் பொருட்பால் காமத் 
அப்பால் என மூன்றுவகுப்பாகச்சொல்லப்பட்ட திருக்குறள் நூலைப் 
பலவகைப்பட்ட சமயத்தாரும் சாஇிபாரும் ே தசத்தாரும் காலத்தா



தீருவள்ளுவர் பேருமையும் திருக்குறட் பெருமையும். டூ 

ரும் ஒரு விரோதமுமில்லாமல் ௮ங்கேரிப்பார் என்றனர். இதற்குச் 

சாட்சியாக இக்காலத்தில் எல்லா மத தீசாரும் எல்லாச் சாதியாரும் 

அவரவர் பாஷைகளிலை யெழுஇவைத்துப் படித். வருதலைக கண் 

டறிக. இதனால், வேதம் பொதுவெனக் கூறுதல் திருக்குறள் நாலு 

க்கே சேருமென்பதாயிற்.று. இவ்வுண்மையை (28) ஆவ. கவியில் 

வெள்ளிவீதியார் இரத நாலுக்கு உரியவசல்லா தாரில்லயெனவெளி 

ப்படையாக விளக்௫ர். அறுவகை மதமாவன: வியாசமதம், சைமி 

னிமதம், பக்சலிமதம், கபிலமதம், கணாுதமதம, அ௮கச்ஷபா தமத 

மாம்.  இவையன்றிச் சைவம் வைணவம் மூதலியனவுமாம். 

(10) ஆவ கவியில் சீத்தலைச் சாத்தனார் - இருவள்ளுவ.ர த 

பாட்டுக்களின் முன்பின் முறைதெரிதற்சிடனாகிய இருக்குறளான து 

தமிழ்காட்டு ஐவர் ௪ராயெ சோசோழபாண்டியர்கள் தங்கள் தங் 

கள் பெரிய முடிகளின்மேலு& கொள்ளப்பட்ட மாலையல்லவா? என் 

றனர். இதனால், இருக்குறள் அசங்கேற்றிய கரலம் சேோசோழ 
பரண்டியர் ஒருஙராகூடிக் கமிழ்நாட்டை ௮சசாண்டுவர்த காலமெ 
ன்பு விளங்குகின்றது. சத்சலைச்சா தீனார் இதுவரை சங்கத்இல் 
HT HS BD OI bn நூல்களுள் இருக்குமளொன்றெ பிழையில்லாத 
நாலைன மதித்தனர். இகனமருத்துவன்றாமோ தரனார் (11) ஆவது 
கவிபி2ல கூறியுள்ளார். தமிழரசர் மூவர் முடிமேலுங் கொள்ளப் 
பட்டது என்றதனால், திருக்குறள் தமிழ் நால்களிலெல்லாம் உயர்க்ச 
தென்பது ஒருவர் சொல்லித் தெரியவேண்டுவ இல்லை, 

(11) ஆவது கவியில் மருத்அுவன்ராமோதானார் - 865) Cie 
சருக்கரையும் சக்ருப்பொடியும் ே தனொடு கலந்து பிசைந்து மோர் 
தபின் தலைக்குத். து உடைய எல்லாருக்கும் ௮த்தலைக்குத்து bee) 
alain, திருவள்ளுவருளிச்செப் த அறமுதலிய 'வப்பாலினால் சத் 
தீலைச்சாத்தனாரூக்குத் தலைககுத்து இல்லையாயிழ்று சன்றனர். 
௮%தாவது: மதுளைத் தமிழ்ச் சங்கத்தில் திருக்குறளுக்கு முன் 
கேட்கப்பட்ட நால்களிலெல்லாம் பல சொற்பிை மகளும் பொருட் 
பிழைகளும் கண்சி இப்பிழைகளைக் கேட்கலாயிற்ே ற யென்று மனம் 
வருந்தித் தலையிலே அறைர் துகொள்வர். அதனாலே ௮வர் தலையிலே 

ழ் ஒடி.க்கொண்டே யிருத்தலுடன் புண்பட்டு மண்டைக்குத்துஉண் 
டாயிருந்த.து. அக்குத்து, இருக்குறள் கேட்கும்போது ஒரு பிழை



௬ திகுவள்ளுவர் பெருமையும் திருக்குறட் பெருமையும். 

பும் காணப்படாமையால் ௮.து. கேட்டவுடன் நீங்ற்றென்பகாம். 
இயற்கையாயுண்டரகிய தலைக்குத்துக்குச்£ந் இ நீர்ச சருக்களை முத 
லிய மூன்றும் மருக்கானாற்போலச் செயற்கையாயெ சீத்தலைச்சாச் 
கீனா தலைக்குத்துக்கு அறத்துப்பால் முதலிய மூன்றுபாலும் மருந் 
தாயின. குற்றமற்று விளங்குதல் தெய்வமாதலின், ௮.துபோலக் 

குற்றமற்று விளங்குந் திருக்குறளும் தெய்வத் தன்மையுடையதென் 

PAs, பிழை - குற்றம், 
(12) ஆவது கவியில் Br Ket pau Gopi - குளிர்ச்சி, இன்ஈ வை, 

கல்ல மண முதலியவற்றால் இறந்த ஒரு தாமரைக்குளத்தினிடத் 
தே மூழ்குவோர் மேற்கூறியவாறு சிறத்தலில்லாச வேறு தண் 
ணீரை விரும்பார். அதுபோல, அறம் பொருள் இன்பம் வீடு என் 
னும் காற்பொருளடங்கய முப்பால்களுடைய இருக்குறளில் மூழ்கு 
வோர் (கருத்து அழுந்தப் படிப்பவர்) மேற்கூறியவாறு பொருளட 
க்கம் பெருச வேறு நூல்களை வீணாகப் படிக்க விரும்புவாசேர ? 
அதலால், இவவிசண்டிம் ௮ச்சரியமன்று என்றனர். 

(13) அவது சுவியில் அரிசில்ழொர் - வேதத்தில் ஒன்றோ 
டொன்று மயங்கி நின்ற ௮ற முதலிய நால்வகைப் பொருள்களேயும் 
இப்பூமியி லுள்ளார் அறியும்பொருட்டு வேருகப்பிரித்து ௮ந் தந்தப் 
பொருள் ௮ந்தர்த வகையோடு சேரும்படிககுச் சரய சொல் 
லால் பொருள்விளங்க விரியும்படி. சொல் லுதல்வல்லவர் திருவள்ளு 
வரல்ல வேறில்லை என்றனர். இதனால், சுருங்கச் சொல்லல் விள 
ங்க வைத்தல் முதலிய அழகுகள் எப்படி இவரால் அமைக்கப்பட் 
டனவோ? அப்படிப் பிறரால் அமைக்கப்படுதல் கூடாதென்பதோடு 
தலுககும் நூலாசிரியருக்கும் உள்ள தகு.இ (உயர்ச்சி)யுங் காணப் 
பட்டது. 

(14) ஆவ கவியில் பொன்முடியார் - முற்காலத்துக் காப 
முனிவராலே தரப்பட்ட இருமாலவதாரமாக வந்து மாபலிச்சக்செ 
வர்த்தியினிடத்து யாசித்த குற மண்ணிடத்தே நின்று உலகத் 
தை அளக்த குறளென்று சொல்லுவர். தாம் இங்கே எழுந்தருளி 

தீ இருவள்ளுவசாலை தரப்பட்ட குறள், நூலின் ஒழுங்கோடு கூடி 
விண்ணிடத்தேரின்றும் மண்ணிடத்தே நின்றும் உலகத்துப் பொரு



திருவள்ளுவர் பெருமையும் திருக்குறட் பேருமையும். ௭ 

ளெல்லாவற்றையும் அளந்தது என்றனர். விண்ணிடத்தே நிற்றல் 

ஒலிவடிவாலென்றும் மண்ணிடத்தே நிற்றல் வரிவடிலாலென்றுங் 
கொள்க. இரத்தக் குறளுச்கு நாலின் ஒழுங்கோடு கூடலும் விண் 

ணி_தீது நிற்றலும் அதிகமாம். (6) அவது கவியில் திருமாலுக் 
௦ திருவள்ளுவருக்கும் ஒப்புமை குறித்துச் சொன்னதுபோல 

இங 2க திருமாலவதாரத் அக்கம் இருக்குறளுக்கும் ஒப்புமை சூறி 

தீனசசொல்லிய வேறுபாடு கண்டுகொள்க, 

(15) ஆவது கவிபில் கோதமஞா்- ௮ர்சணர்கள் நான்கு வே 

தங்களையும் ஏட்டில் எழுஇப்படி த்தால் உதாத்தம் அறுகாத்தம் 
சுவரிதம் என்னும் ஓசை வழுப்ப.௨ எல்லாராலும் ஓதப்பட்டு வளி 
மை குறையுமென்று நினைத்து வாய்ப்பாடமாகப் படித்துக் காப் 

பாற்றி ஏட்டினிடத். அ எழுதாராயினர். இருவள்ளுவ. து இருக 

குறளாகிய வேதத்தை ஏட்டினிடத்தெழுஇிவைத்து வலிமையுடைய 
வரும் வலிமையில்லா தவரும் ஓதினாலும் வலிமை குறை தலில்லை 
என்றனர். எ.தனாலெனின், மேற்கூறிய ௬£பேதக்கள் இதற்கில் 
லாமையாலென்க. எனவே, சொல்லாற்றெந்தது நான்கு வேசம், 
பொருளாற்ிறர்தது இருச்குறள் வேசமென்றதாயிற்று, 

(10) ஆவது கவியில் ஈத்தத்தனார் - பாயிரமாயெ நாற்பது 
குறளோடுசேர்ர்து ஆயிசத்து முக் நாற்று முப்பதாயெ அரிய குறள் 
வெண்பாக்களையும் ஓதியணர்ர்௪ பின்னர் வேறிடத்தச் சென்று 
ஒருவர் வாயாலே சொல்லக்கேட்டறிதற்கு தூல்களிருக்கெறன 
வோ? இல்லை. நிலைபெற்ற தமிழிலே தாம் புலமை நிறைந்தன 
rr பிறா தம்மிடத்தில் வர எல்லாப் பொருள்களையங் கேட் 
டறியும்படி உயாவாகிய ஆசனத்திலிருக்கலாகும் என்றனர். என 
வே, புலமை நிரம்பு தற்கு இக் நாலொன்றே போதுமென்பதும் 
இதனுள் எல்லா நூற்பொருள்களும் அடங்கியுள்ளன வென்பதுள் 
காண்க, 

(17) அவது கவியில் முகையலூர்ச்சிறுகருர் தம்பியார். திரு 
வள்சவ7 ஐ திருக்குறளின் மேற்பட்ட நூலொன்று இருக்கிற 
தென்று சொல்லவல்லவர் எவ்வகைப்பட்ட புலவ்ருள்ளும் இல்லை. 
ஆதிலால், நாம் திருக்குறளைக் குறித் அச்செய்யச்சடவன யாவையெ



௮... திருவள்ளூவர் பேருமையும் திருக்குறட் பேருமையும். 

னில், இதன் பொருளைச் சந்தித்தலும், இர்இத்ததைப் பிறருக்குள் 

சொல்லுதலும், பிறராலே சொல்லப்பட்டதனைச் தெளிதலும் ௮ல் 

லவா? என்றனர். எனவே, இந்.நூற்பயிற்சசெய்து நடக்குமாறு 

இவையென்பதாயிற்று, 

(18) ஆவ கவியில் ஆரியர் நல்லச்.துவனார் - உயர்ஈ2தா 

ஈரல் சொல்லப்பட்ட பல நூல்களாலும், தவறுதலில்லாத அரிய 

வேதத்தினாலும் காப்பாற்றிவைத்இருந்து உலகத்தாருக்குச் சொல் 

லப்பட்ட பொருள்களெல்லாம் தம்மிட So க காட்டும்படி இருக் 

குறை அருளிச்செய்த திருவள்ளுவருக்குச் சமானமானவர் எவ 

வகைப்பட்ட வி தீதுவான்௧ளுள்ளும் இல்லை என்றனர். 

(19) அவது கவியில் இ.ரந்தையார் - இருவள்ளாவர் தமக்கு 

ஆட்சியாகிய பாடற்ரொழிலால் முதற்பாவாகய குறள் வெண்பா 

வால் அறமுதலிய மன்றுபாலிலும் தருமார்த்த கசாமமோக்ஷமென்ற 
கான்கு பொருளையுங் கூறினர் என்றனர். இங்கே இருவள்ளுவருக் 

குப் பாடற்ரொழில் ஆட்சி யென்ற தனால், இருக்குளன்றி வேறு 

பல நால்களஞஞ செய்திருப்பாசென்பது அசாயத்தக்கதாம், 

(20) ஆவது கவியில் சிறுமேதாவியார் - இருக்குறள் (௧௩௭௩) 
அ௮திகாரத்துள் பிற்காலக்இல் முறை பிறழ்ந்து வழங்கா இருக்கும் 
படி. இருவள்ளுவர் கூறிய முறையறிந்து பாயிரம் ரான்கு. அறம் 
முப்பத்து மூன்று ஊழ் ஒன்று பொருள் எழுபது இன்பம் இருபத் 

COST hl என்று கூறினர். 

(21) அவது கவியில் ஈல்கூர்வேள்வியார் - அறிஞர் வடபக் 
கத்தை நோக்கி வடம துரைக்கு உபமீகூயாகிய பின்னைப்பிராட்டி, 
யை மணந்த கண்ணபிரானை ஆதாரமென்று சொல்லுவர். இந்தப் 
பக்கமாஇய* ர வளர்தங்கிய தென்ம.ஏசைக்கு, தாய் பிள்ள பினிடத் 
தன்புசெய்வது போல உலகத்தாருக்கு அருள் செய்யும், குற்றமற்ற 
புலமையாகிய தேனைஈ சொரிகின்ற நாவையுடைய இருவள்ளுவரை 
ஆதாரமென்று சொல் அவர் என்றனர்.அதாரம்: தாங்குதல்; ௮ஃதா 
agi: 29 5 sales நல்வழி ஈடக்கச்செய்து உய்வி Ba. 

(22) அவது கவியில் தொடி த்தலை விழுத்தண்டினார் - அறப் 
பாலின், உட்பிரிவுகள் நான்கு. பொருட்பாலின்,உட்பிரிவுகள் ape



திருவள்ளுவர் பேருமையும் திருக்குறட் பெருமையும். ௯ 

கரமப்பாலின், உட்பிரிவுகள் மூன்று எனப்பகுப்புச்செய்அ தருமா 
SS காமமோக்ஷங்களைக் கூறிய பெருகாவலசாகிய இருவள்ளுவசே 
திருக்குறளில் இல்லா* பொருள் உளதாயின் அறிவர் என்றனர். 
உள தாயின் எனவே, இல்லை என்பதே உறுதியாயிற்று, நான்கா 
வன 2: பாயிரம், இல்லறம், துறவறம், ஊழ் ஏன்பன. ஏழாவன 2 | 
௮௬ அமைச்சு, அரண், கூம், படை ஈட்பு, ஓமிபு என்பன. ' 
மூன்றாவன : அண்பாற்கூற்று, பெண்பாற்கூற்று, அவலிருபாம் 
கூற்று என்பன, 

(28) ஆவ. கவியில் வெள்ளிவி இயார் - ஒருவசாலே செய் 
யப்படாமல் அதா இயேயுள்ள வே FEDER, தன்வழிஈடப்பார்க் 
குப் பயன் உண்டாதல் பொய்யாத திருவள்ளுவசாலருளிச்செய்யப் 
பட்ட இருக்குறளுசகும் பாஷை மூகலிய வேறு பாடுகள் உடை 
யனவாயினும், நுட்ப அறிவால் நோக்குவார்க்குப் பொருள் வேறு 
HIT Xo. அவ்வேதம் ஓதுதற்கு உரியவர் அர்கணசே:. திருக் 
குறள் ஒதுதற்கு உரியவர் எல்லாச் சாதியாரு2ம என்றனர். இவ் 
விரண்டும வேறுபாடாம், 

(24) ஆவத கவியில் மாங்குடி மருதனார் இருவள்ளுவரா லரு 
சரிர்செய்யப்பட்ட திருக்குறளின் குணம் ஒதப்படு௮ ற்கு எளிய 
சொற்களை யுடையதா௫யும் அதியப்படுதற்கு அரிய பொருள்களே 
உடையதாகியும் வேதமெனப்படுதன்ற பொருளாடூயும் அந்த வேச 
தீதைப் பார்க்கனும் மிகப்பிரகாடி தீ அண்ணாரிவுடையோர் கின 
சுகு௩ே காறும் நினைக்குந்தோறும் முன் கர ணபபட்டதற்குப் பின் 
காணப்பட்டது சறொததாகத் தோன்றி, கபபவர் மனத்தை உரு 
சச்செய்யும் என்றனர். எனவே, வேதம் ஒஜவார் மனத்தை உரூ 
கச் செய்பாதென்பதாயிற்று, “மவேசமோதில் விழிூர் பெருக்க 
2ிஈஞ்ச ரெக்குரு9 நிற்பவர்க் காண்டு 2லம்” என்றார் பிறரும், 

(25) Ag SHIN or Ore அரர்மலாடனா - இருவள்ளுவகாய 
னர் வேதத்தின் பலவகைப்பட்ட கருத்துக்களை. அராய்ற்து தம் 
மாலே செய்யப்பட்ட இருககுறஸில் இவையே உரியவை யென்று 
பாயிரதீதுக்கு அதிகாரம் நான்கும் இல்லறத்துக்கு இரு ௧௮/2 

மண்டல் அறவறத்துக்குப் பதின்னான்றும் ஊழுக்கு ஓன்று மாத 
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&௦ திருவள்ளுவர் பெருமையும் திருக்குறட் பெருமையும், 

வசையறைப்படுத்தி நான்கு பகுப்புச் செய் கூறினர் என்றனர். 
இவர் கூறிய அதிகொாரத்தொகை அறத்தப் பாலுக்கு மட்டுமே 
யாம். இவர் கூறியது போலவே, 

(86) ஆவ. கவியில் போக்கியாரும் (21) ஆவது கவியில் 
மோிசேனாரூம் (28) ஆவது ககியில் காவிரிப்பூம் பட்டினத்துக் 
காரிக்கண்ணனாரும் (37) garg சுவியில் மதுரைப் பெருமருதனா 

ரும் இருக்குறளில் வகுத்இருக்றெ பால் இயல் அதிகாரச் தொகை 

களை இத்தனை இக்சனை யென்று கணக்ட்டுக் கூறினர். ஒருவ 
சோடமையா து பலரும் இங்கனம் கூறுகல் முறை பிறழா திருத்தலை 
வற்புறுத்துசற் கென்க, 

(89) ஆவது கவியில் மதுரைத் தமிழ்காகனார் - முதல் வழி 
சார்பு என மூன்று பிரிவுடைய அற நூல் பொருள் _நால் இன்பநூல் 
விட்டு நால் என்னும் கான்களுள் அடங்கியிருக்கின்ற செம்பொ 
on ஆச்கப்பொருள் குறிப்புப்பொருள் என்னப்பட்ட காட்டுப் 
பொருள் கருத் அப் பொருள்களாக எல்லாப் பொருள்களும் இத 
னிடத்தில் ௮டங்கயிருக்கன்றன, இதனிடத்இலில்லாச யாதொரு 
பொருஷம் 2வறெந்த நூல்களிடத்தும் இல்லை. ஆதலால்,பஇஞாயி 
சம் நாருயிரக்கணக்காகச் சொல்விரிந்த செர்தங்களுள்ள நால்க 
ளால் பிரயோசனம் யாது? தஇிருவள்ளுவராயனாசாலருளிச் செய் 
யப்பட்ட தஇிருக்குறளாகய இச். நாலொன்றே ல்வாழ்காட் இற்றறி 
வுடைய மனிதருக்கு விதி விலக்குகஷா மாறுபாடின்றி உள்ளங்கை 
செல்லிக் சனிபோலக் தெரிர்து உய்வதற்குக் அணையா மென்றனர். 

(80) ஆவது கவியில் பாரதம் பாடிய பெருச்ே தவனார்-கதாரூ 
'பமாயிருக்கும் பாரதம் சீராம கதையினையும் விஇ ரூபமாயிருக்கும் 
உனுமிருதி பழைய வேதத்தையும் ஓப்பாயிருக்கும். ௮றிதற்கரிய 
வேதாந்தப் பொருளையும் உயர்குலத்தவரன்றிக் தாழ்ந்த குலத்தவ 
ரம் யம் இரிபில்லாமல் அறியும்படி, திருவள்ளுவர் வாக்கா லுண் 
டாகிய திருக்குறளுக்கு உவமானமாகய நூலொன்று இல்லை என் நு 
கூறினர். 

(31) ஆவ கவியில் உருதி. தரசன்மகண்ணர் - மணலைச்தோ 
ண்ிச்தோறும் நீர் பெருகுதல் போலவும் பிள்காகள் வாய்வைத்து



திருவள்ளுவர் பேருமையும் திருக்குறட் பேருமையும். கத 

உண் ணுந்தோறும் தாயினது முலையிடத்துப் பால்பெருகுதல் போல 
வும் சாதிசமயம்பற்றி ஒருவரும் எரச விதத்தினும் கலகஞ் செய்த 

ற்கு இடமில்லாத உண்மை மொழியையடைய இருவள்ளுவசர.து 

இருக்குறதா ஆராயுந்தோறும் அறிவுடைய வி தீவான்களுக்கு மேன் 

மேலும் அறிவு வளரும் என்றனர், 

(92) ஆவ. கவிபில் பெருஞ்சத் இரனார்-௪ இரிகளால் மறுக்கப் 
படும் குற்றமில்லாத திருவள்ளுவர் கான்கு வேதங்களாலுஞ் சொல் 
லப்பட்ட பொருள்களெல்லாவற்றையும் படி.ப்பார்க்கு வருத. தமில்லா 
தருக்க இனிய குறள் வெண்பாக்களால் சொல்லியதனால் பாண்டி ய 
னே! இக்குறள் வெண்பாக்களோ? மூதனூலாய் நின்று அப்பொரு 
ள்களைச் சொல்லிய வேதங்களோ? மேம்பாட்டுக்குரியன. நீ சொல் 
வாயாக என்றனர். மேம்பாடு-மேன்மை. இறி தாயிருற்து படிப்பா 
ர்க்கு வருத்தம் வியாதென்று திருக்குறளைச் சொன்ன தால், பெரி 
தீசபிருர்து படிப்பார்க்கு வருத்தம் விக்கும் வேச மென்றதாயி 

PD 
(33) அவது கவிபில் ஈரிவெரூஉத்தலைபார்-௮ற முதலிய கான் 

கு பொருள்களும் அக்காலத்திலுள்ள மனிதர்களுக்குத் தெரியும் 
படி. கூறிய பழைய வேசமானது இக்காலத்திலுள்ள மனிதர்களுக் 
குப்படி.த்சற்கு அ௮ரிதென்று அப்பொருள்களை எளிதிலறியும்படி 
திருக்குறளைத் இருவள்ளுவர் அருளிச்செய்தனர் என்றனர். இத 
னால், ௮க்காலத்திலுள்ளவர் ஆயுள் வளர்ச்சியும் அறிவ நீட்டுயும் 
உடையாசென்பதும் இக்காலத்தார் அவ்விரண்டுஞ் சுருங்குகலுடை 
யாசென்பதும் விளங்குகின்றன. 

(84) அவது கவியில் மதுரைத் தீமிழாசிரிய/ செங்குன் நார் க்தி 
மாம்-இப்பூமியினிடத்துப் பலவேறு வகைப்பட்ட. நாலுணர்ச்கெதா 
யெல்லாம் ஒருங்கே கொண்ட தருவள்ளுவசை அன்றி, அவ்வுணர் i 
சியில்லாத வேறு லெரையும் புலவசென்று சொல் அதல் நிலவரற் 
பிரகாசிக்கும் அந்தி நேரத்துக்கன் றி, இருளாற் சூழப்பட்ட ௮சர்தி 
கேத்துக்கும் மாலை யென்று சொல்லுதல் போ அம் என்றனர். 
ஆதலால், இருவள்ளுவர் மெய்ஞ்ஞான ஒளியுடையாசென்பதுபம் 
வேறு சிலர் ௮ஃதில்லாசென்பதும் குறிப்பிச்சவாறுகாண்க,



&௨ திருவள்ளுவர் பெருமையும் திருக்குறட் பெருமையும். 

(35) ag கவியில் மதுரை அறுவைவாணிசன் இளவேட்ட 
னா7-பின்வ.க் கடவனவாஇய இன்பத்தின் காரணங்களை இன்னது 
செய்யெனக் கூறப்பட்ட விதிக்குறளாலும், துன்பத்தின் காரணங் 
கா இன்னது செப்பாதே யெனக்கூறும் விலக்குக்குறளாலும் மூன் 

Car ஆராய்ர்தறிபவும், சம்மிடத்தில் அன்பு நீங்காமல் மனங்களி௰்க 
வும் மக்கட்கூட்டத்துக்கெல்லாம் யாரும் புகழப்படும் Sis Buy 

டைய இருவள்ளுவர் வாயுறைவாழ்த்தாகத் இருக்குறா அருளிச் 

செய்தனர் என்றனர், மன்னே அறிதலின் பயன் ஈல்லதைச் 
செய்ஈலும் நிபகைசர் செப்யா திருக்தலுமேயாம். 

(5). துஙறு கவியில் கவிசாகரப்பெ HED BA 7-10 V1 EOF 

குள்? : ஈாமமை மல ரம் பொன்களுக்குள்ளே சாம்புன கப் பொன் 

னும் பார்க ருக்துள்2ள காமதேனுவும் UTM TORAH WS or அபிசார 

வதழ் 2ஈவர்களர்குள்ளே இிருமாலும்போல,பாட்டுரவ க்குள் டா 

இரு வர் நவரது நிநக்கு ள் வெண்பா இறந்ததென்று DY Dox sO. . 

யோர் சொல்லுவர் என்றனர். Frlbtarsibimr@alsmal) பொன்களி இ புனத 
லொன்று. நால்வகை பாவன:அஆடகம், இளிச்ச, சாகரபம், சாம் 

புனதம் என்பன. sto sem: வூட்ட முனிவரிடத்துள்ள ப-, 

அபிராவக:5:; இர்கிரனுடைய வெள்காயானை, 

(91) அவது கவிப்பொருள் (36) அவது கவிப்பொருளோடு 
சேர்ம்கப்பட்ட து, 

(38) அவது கவியில் கேரவூர் கிழார் - தருமமதலிய நான்று ரூ 
பொருள்களையும் மண்ணுூலகச்தார் வகைப்பட ஆசாயர்து தெளியும் 
டி. குறள்வெண்பாக்களாலே பாடிய இருவள்ளாவராயனா7௮ cpr 
பால்களையடைய புத்தகத்துக்கு வடமொழி கென்மொழி பிறமொ 
புரிரளி லை வல்ல முனிவரும் புலவ ருமாகிய பெரியோர் சொல்லப் 
int YD GEN முகலிய நால்கள் சமானமாகமாட்டா என்றனர், 

(39) ஆவத களனியில் உறையூா PIR PPE “Ostia g wear 
மைபிம் நிறந்த Ben நவள்ளுவரது குறள் வெண்பாவோடு சேர்ர்து 
அிறர்து விளாங்கும் அறஅ்்அப்பால் மூதலிய மூன்று LUT OVE Can) td 
படியா தவ நடைப நாவிற்கு இனிய வார்ச்தைகள் பேச வாழ்தல் 
@ LT GT Gil. மனத்திற்கு இனிப சொற்றுவை உண்டாகாது.காயர்



திருவள்ளுவர் பெருமையும் திருக்குறட் Gugmuyd ௧௩ 

அக்கு ல்ல செய்கை உண்டாகாது என்து தநினைப்பாளாபயெ இலம் 

குமி ௮வசைச் சே மாட்டாள் என்றனர். இலக்குமி படியா தாரைச் 

சேரமாட்டாளெனவே, படித்தவரைச் Cath இருப்பாளென்ப 
காம். சேர்ந்திரத்தலாவது: மனம் வாக்கு காயங்கள் முறையே 

தீயவை நினைக்கலும் சொல்லலும் செய்கலு மாய முக்குற்றங்கள் 

நீங்கச் செல்வம் பெரு? யிருத்தலாம். இயவையாவன: வாக்கின் 

குற்றமாகிய கூிஞ்சொல், பொய், கோள், பயனில கூறுதலும் மனத் 

தின் குற்றமாகிப பிரன் மனைவிபை விரும்புதல், பிறர் பொருளை 

௮ிரம்பு.சல், பிரன் பொரூட்குக் கேடெண்ணல், பிறவுயி, நக்குக் 

டெண்ணலும் காயத்தின் குற்றமாயெ பிரன் மனைவியைச் ே ஈர) 

தல், 07 பொரூர அபகரித்தல், கொலை மிெய்தல், உனுண் 
ணு கலும் முதலிபனவாம். 

(40) gag கவியில் இ.மிகட்பெ நங் உண்ணார் - இமமைப் 
பன் மறுமைப்பபனாகிய இரண்டையும் விளைப்பயன் தொடர்தற் 
Glu எழுபிறப்புக்கும் ௮ கும்படி, ஒழுங்கான வழிபால் யாவரும் 
தெரிச்துசகொள்ளவும் ௮றம் பொருள் இன்பம் என்னு முபப்பால்க 
ள் ௮ம் ழப்பாற் பொ நள்சளோடு வீிமொாயெ ராற்பாஜ் பொருள் 
மாத. விதிகளும் ஈடைபெறவும் இருவள்ளுவ காயஞா இனிய 
கி நக்குறள் வெண்பாவைப் பாடி அருளி௪ செய்தன * என்றனர். 
விட்டுவிடு தறவறதஇற் காண்க, ற 

(41) wus SMIN OFuliaérra ॥/யா/ மகனார் சாத்தனார் - 
இன்பத்தைம் தரவனவாடிய ஆவனவும், GNM ATO GG BH MSTA 
Bu அகாதனவும் மனித களுக்கு. இனி, தஇருக்ருநறிலிருர்ஏ 
எடுத்துச் சொல்ல யாவரும் வல்லவசாலா, தேவராகய இிருவள்ளு 

வர் இதிற் சொல்லியவற்றையே ப்பில்லாக ஒழுக்கம் பூண்டவர் 
செய்வார் என்றனர். இருக்குறளில் எடுத ஐச் சொல்ல யாவரும 
வல்லவசாவ செனனே, வேசச்தினின் ரறெடுச்னச் சொலல அமி 
வடையவரும் வல்லவசாகா ரென்றதாயிறறு. ஏனெனில், வேதத் 
இல் அற மு தலிப கானநையும் வமைபபகிததி ஐழுசூபடக் கூறு 
மையா லென்ச, 

(42) அவது கவியில் O FU arts தொடு wae Ht wT wl - 
Car BUD LIT cm or 2ATAST QE WMI மர்திரதகால் விரித் wie



௧௪ திருவள்ளுவர் பேருமையும் திருக்குறட் பெருமையும், 

அத் தமிழ்ச் சொல்லாற் சொன்னார்..ஆ.தலால், நினைப்பார் நினைக்கும் 

பொருள்களெல்லாம் இருவள்ளுவரது இருக்குறளினிடத்து உண் 
டென்று அறிவுடையோர் சொல்லுவர். தர் தரமாவது: சுருங்யெ 
சொல்லால் கற்பார் ௮றிவினளவுக்குத் தக்கவாறு பொருள் விரியும் 
படி. சொல்லுதல், 

(48) அவது கவியில் வணக்கஞ் சாத்தனார் - வடமொழியும் 

தென்மொழியும் சாய்ந்து இதைக்காட்டி லும் இது இற் ததென்று 
ஒன்றை இனி, சொல்லமுடியா௮, வடமொழி வே தமுடைய அ. 
தென்மொழி இருவள்ளுவரது திருக்குழளுடையது என்றனர். இத 
னால், தென்மொழியாயயெ தமிமுக்கு வேதமில்லை யென்று சொல் 
அம், பழைய குறையைத் இருவள்ளுவகாயனார் இருக்குறளாகிய 
வேதத்தைச் செய்துவைத்து நீக்கனாசென்ப௫ புலப்படுகின்றது, 

(44) அவது கவியில் களத்தூர் ழொர் - இருக்கு,பசர்,சாமம், 
அதர்வணம், பாரகமென்னும் 68 வேதங்களும் ௮வ்வேதத்இன் 
வழிப்பட்ட அறுவகைச் சமய நூல்களும் நம்முடைய இருவள்ளுவ 
சால் உலகத்திலுள்ள ஆண்பாலார் பெண்பாலார்க்குப் புத்தயொகச் 
சொல்லப்பட்ட இருக்குறளில் அடங்கும். ஆதலால், ஒருவர் ஒரு 
விகற்பமும் இருவிகற்பமும் ஆடிய இருவகைக் குறள்களையுமே 
அறமுதலிய முப்பால்களில் ஓதி ௮றியப்படுன்ற தருமார்த்த 
காமமோக்£ங்களே அவருக்குப்போதும் என்றனர். எனவே, 
கருமமு லிய நான்கினுஞ் சிறந்த பொருளில்லை யென்பதாயிந்று. 
ஈம்முடைய இருவள்ளுவ சென்றது, ஈம்மை றல்வழிப் படுத்த 
வச்த பரமாசாரிய சென்றபடி, 

(45) ஆவ கவியில் நச்சு. மனார் - பாட்டுகளுக்கு அ௮ங்கமாகயெ 

எழுத்து, அசை, சீர், அடி, சொல், பொருள், யாப்பு, அழகு, 
அலங்காரம், வண்ணம் என்பனவற்றில் குறைபாடில்லாமல் எக்கா 
ல,க்து எவரால் எவை செய்யப்பட்டனவோ? அவையெல்லாம் இக் 
காலத்துத் இருவள்ளுவசாலே செய்யப்பட்ட இருக்குறள் வெண் 
பாக்களிலே சொல்லப்பட்டன என்றனர், இதனால், ஒவ்வொரு 
காலத்து ஒவ்வொரு பாவலர் இற்சல சிறந்த விளங்கச் செய்த நூல் 
கள் போலாது இக்காலத்தில் இருவள்ளுவசால் செய்யப்பட்ட 
திருக்குறளில் எல்லாஞ் சிறந்து விளங்குச்றன என்ற தாயிற்று,



திருவள்ளுவர் பெருமயைம் திருக்குறட் பெருமையும். af 

(46) ஆவது கவியில் அக்காரக்கனி ஈச்சுமனார் - சந்தி.ஓம் 

இருக்குறஞம் கலை *நிரம்புத லால் காண்டற்கு ,இனியதா௫க் 

கண்ணினிலையில் நிசம்புசின்ற நீர்மையுடையன என்றாலும், தகா 

யத்தில் அலைந்து திரிகின்ற சர்திரனிடத்அ, இருக்குறள் கயத்தால் 

விமாயும் இம்மை மறுமை வீட்டின்பங்கள் உண்டோ? இல்லை யென் 

னர். சக்இரனுக்குச் சொல்லுங்கால், கலை - தன் உடற்கூருயெ 

பதினாறு கலை. காண்டல் - பார்த்தல். கண்ணினிலை - முகக்கண்ணி 
னிலை. நீர்மை-குளிர்ச்சி. இருக்குறளுக்குச் சொல்லுங்கால், கலை .. 
அறுபத்துகான்கு நூல். காண்டல் - ஆசாய்ச்சிசெய்தல். கண்ணி 
னிலை - அகக்கண்ணினிலை. நீர்மை - குணம் எனப்பொருள் கொள்சு. 

(47) ஆவது கலியில் ஈப்பாலத்தனார் - தருமம் அகலும், 
பொருள் திரியும், காமம் நெய்யும், சொல் நெருப்பும், குறட்பா 
விளக்குக்கண்டும் ஆச, இருவள்ளுவராயனார் உலகத்தில் வாழ்வா 
உள்ளிருளைக் கெடுப்பதாகயே விளக்கேற்றினர் என்றனர். விட்டி 
னிடத்து ஏற்றப்படும் விளக்கும் நாயனாசா லேற்றப்படும் விளக்கே 
சிறக்க. எப்படிபெனில், விட்டினிடத்அ ஏற்றப்படும் விளக்கு 
கட்புலப்பட்ட புற இருகாயோட்டி அ௮வஸிட்டி றுள்ளார்க்கே பயன் 
சிம். காயனாசால் ஏற்றப்பட்ட விளக்கு கட்புலப்படாத உள்ளிருளை 
யோட்டி உலகத்இிலுள்ளார்க் கெல்லாம் பயன்படிதலா லென்க, 

(48) ஆவ௮ கவியில் குலபதி நாயனார்-மனமாகய தாமசை மல 
சச்செய்து, அம்மன த்தில் வேறொன்றால் போக்கப்படாத அஞ்ஞானீ 
இருளைப் போக்குதலால் திருவள்ளுவராயனா.து திருக்குறளும் பற 
தீதுத்தாமரைமலரச் செய்து புறஇருளைப் போக்குடுன்ற சூரியனும் 
அச்செய்கைகளால் சமானமாகுமென்று அ௮ஙகீகரிக்கச் தக்கதாம் 
என்றனர். உலகுக்கெல்லாம் பேசொளியாகயெ சூரியனும் செய்தகை 
களால் சமானமாமெனவே, மற்றவைகளால் ஆகாதென்பதறிர் து 
மிசாள்ச, 

(49) ஆவது கவி 9ல் தேனிக்குடிக்சே னர் - தெய்வத்தன்மை 
யுடைப திருவள்ளுவ நாயனார் அறத்துப்பால் முதலிய மூன்று பா 
லிற் சொல்லிய குறள் வெண்பாக்க$க் கேட்டறிதலால் உலகல் 
இல் வாழ்வாரது மனத்தி மிபாய்யின் பகுப்பிலுண்டாயெவைச



௧௬ திருவள்ளுவர் பெருமையும் திருக்குறட் பேருமையும், 

ளெல்லாம் பொய்யாடுக்கழிர்சன, மெய்யின் பருப்பில் உண்டாய 
வைகைல்லாம் மெப்யாகி விளங்னெ என்றுர். இதனால், இருக்குற 
கக்கு முன்னுள்ள நால்களால் பொய் மெய்யாசக்கொள்ளப்பட்டும் 

மெய் பொய்யாகத் தளளப்பட்டும் மாறுபட்டுக் இடர் தனவென்ப தூர் 

அம்மாறுபாட்டை நீக்கி உண்மை ௮றியப்படு நால் திருக்குறளென்ப। 
அம் பெற்றும், 

(20) ஆவன ககியில் கொடி நாழன்மாணிபூதனார் -- இருவள் 
௨நவச இருவாக்கால் பிறசொருவர் வேறு நால்களிலிருர்தெடுத் 
அர் சொல்லக் கேளாதவைகளைல்லாங்கேட்டு, அறம்பொருளின்பர் 
விரி என்னும் நான்சின்வ.சைகளெல்லாம் தெளிர்தே மென்று சொல் 
லினர். அகலால், யாதொன்றாலும் இனி, குறைபாடில்லை யென்ப 
அம், தருக்குறளிலிருக்கெற பல விஷயம் வேறு நால்களிலில்லை 
யென்ப 7 கிடைத்தன. 

(1) ஆவ கவியில் கவுணரிபனார் - பலவகை © FU BOT 
கற்பனை வழக்கால் மறைக்கப்பட்சிக்கெடக்க அரா தியாயுள்ள ஈல்வழி 
கல நாமறியும்படி இருவள்ளுவர் தமன புலமை நிறைந்த நரவால் 
சொல்லப்பட்ட இனிய குறள் வெண்பாக்கள் நினைத்தால் மனத்துக் 
கும் கேட்டால் காதுக்கும் ஓஇனால் வாய்க்கும் இனிமையுடையன, 
அன்றி, வீடா தொடர்ந்து வந்த நல்வினை இவினை யென்னும் 
Bust HEMI, (OHS GIS ODD எனஞுர். நல்வினையும் பி றப்புக்குக் 

காரணமாதலால், அதையும் வியாதி என்றார், ஈல்வ்னை இிவிளை 
யொழிஈதால் பிறவி அடையாமல் வீடுகூடுகல் நிச்ச.பமாம், ஆகவே, 
விழிபெறுதற்கு இ%$ நூல் சாதனமாதலறிக, விடு - மோக்ஷம். 

, (2) அவது கவியில் மதுரைப் பாலாசிரியனார்---ஈக்கன் 
வியாழன் சூரியன் சர்இசன் புறச்திருள்களை வீரைவிலை போக்கும் 
ஒனிசளாம்.  எம்லாங்கற்ற திருவள்ளுவ நாயனாசது இனிய குறள் 
வெண்பா உலகத்தாசது அகவிருரேப் போக்கும் ஒளியாம் என்றுச், 
எனவே, புறத் இருப் போக்குதற்கு அவைகள் பல உள்ளன. ௮௪ 
தீதிருளப் போக்குதற்மு இஃதொன்றே உளூ தன்றதாயிற்று, புறத் 
இருமைப்போக்கும் ௮வைகள் பலவற்றாலும் நீக்கப்படாத அகத் திரு 
ஊப்போக்குதலால், திருச்குமறளொன்றேபேசோளியென்பது கண்டு 
காள,



திருவள்ளுவர் பேருமையும் திருக்குறட் பெருமையும். ௧௭ 

(53) வது கவியில் ஆலங்குடி. வங்கனார்- இருவள்ளுவா.அ இரு 

றளின் இச்திப்பான சுவைபைச் சொல்லுமிடத்து உண்ணப் 

படுகின்ற கெளிர்ச ௮மதத்தின் இனிய ஈவையும் ஒப்பாகாது, ௮ர் 

ஐத் தெளிர்த ௮மததக்தை உண்டு சுவை அறிபவர் தேவர்கள், வள 

ந்தம்யெ சி நிளி_த்தாகப முப்பாலென்னு 5 மூன்று பங்கு அவ் 

aps Ss Dac; றக்க பாலை எல்லா உலகத்தாரும் உண்டு சுவை 

யறிந்து மடும்ச்சியடைவர் என்னார். இதனுல், ஒரு உலகத்தார்க்கு 
ஈட்டும் பயன்படுவதன் ரி எல்லா உலகத்தார்க்கம் பயன்படுவ?த 
சிறந்தென்பதாம். எல்லா உலகத்தார்க்கும் பபன்படுவ.து எவ்வா 
ஜெனில், எல்லா உலககச்தாரும் கருமபூமிபாயெ கில உலசத்தட்பிற 
ந்து மெப்பபொருளுணர் து வீட்டின்பம் பெறுகலென்க, எனவே, 

YD OLD LIL) பொருளுணர் தீது நூல்களில் இர் நால் இறர்க கதொன்ரு 

GUO BIBT 

இ மவரையும் கூறியவரம் ஜல் இருவள்ளு வரை ப 2பாலொரு 
/லவ நம் இருக்குற ப பேலொரு நாலும் தேடித் 2 கடிட்பார்க்கி 
அங் கிடைத்தல் ௮ரிதனக் கற்றவர்க்குள் கல்லாதவாக் கு தெளி 
வரக விளங்கு மென்பதிம் இறிஜஞ் சஈதேகம் இல்லை. கடைச்சங் 
ISAS Cuper Bus பல நால்களுள் இகத நாலைப்போல, Calon s 

நாலைபாவது வியந்து சஙகப்புலவருளொருவேலும் சொல்லினு 
THO. அதற்குக் காரணம் ஓவ்வொரு நாலும் சிற்லெ குறைபாடு 
உடையகேயாம். இதற்குச் சான்று €த்தலைச் சாத்தனார் சரித 
மொனறேபோஅம்.பல தேசங்களிலு மிருந்து இப்போது மதுமை 
ம் தமிழ்ச் சங்கத்துக்குக் கிடைத்த இருக்குறள் ஏட்டுச் சுவடிகளை 
ஆராயும் போது மகா வித்துவான் சரவணப பெருமாளையதால் 
உரைவரையப் பெருக AnAe பாடல்கள் இருவள்ளுவ மாலையிழ் 
காணப்படுகின்றன. அப்பாடல்களும் மிகவும் அருமையடையன 
வாயினும், இரண்டு பாடல்களைக் தவிர எனைய பாடல்கள் பாடினா! 
(பெயசொடுவசையப்படவில்லை. ௮பபரடஉல்களின் ITCRA Bear Ot op 
கப்புகின் விரியுமென்று விட்வெட்டேன். 

இனி, பிற்காலத்தில் உமாபஇ ரவாசாரிய தமிழ் மொழியில் 
வழங்கும் உயரர்க நூலைக் சணகடூட்டு Romar gy கண்டஇடத்து அவ் 
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௧௮ திருவள்ளுவர் பேருமையும் திருக்குறட் பெருமையும். 

UTP MMOH தலைமையாய ஐ வள்ளுவர்(இருவள்ளுவர்) என்று ௮-௫ 
ளிச் செய்கனர். Qos, வள்ளுவர்” ரன்பர்மொழி”” என்னும் 
அவர் இருவாக்காற் கூறிய பாடலால் அறியலாம். இவருக்குப் பிற் 
பட்ட இருவரவடுதுறை ஆனேத்தும் சுவாமிநாததே௫கர் எந்த 
நாலைப்பார்கது் தெரியாதவை உண்டானால் தொல்காப்பியத்திலும 

இருவள்ளுவரிலு மிகத் தெளிவாக விளங்குமென அருளிச்செய்த 

னர். இசை அவர்பாடிய இலக்கணக் கொத்தென்னு நூலிற் பாயிர 

தீதில் * பல்காற் பழூனுர் தெரியா வுளவேற், ஜொல்காப பியக்திரு 

வள்ளுவ கோவையார், மூன்றினு முழங்கும் என்ற சூக்இரத்தா 

லறிக. இதனால், தஇருக்குறளுண்டாயெே காலத்தில் இலக்கணம் 

தொல்காப்பியமென்பதும் ௮தைத் தழுவிய இலக்யெம் இருக்குற 

ளென்பதும் நன்கு விளங்கும். இதற்குச் சான்றாகத் இருவள்ளுவ 

நாயனார்தொல் காப்பியப்பொருள இகாசத்இழ் கூ றபபட்ட(88 ஆவத) 
** கொடிநிலை கந்தழி வள்ளி யென்ற, வடுநீங்கு சிறபபின் (Lp boven 

தன்னும், கடவுள் வாழ்த்தொடு கண்ணிப வருமே” என்ற சூத் இர 

விதிபபடி. இருக்குறட்பாயிரத்இல் கடவுர் வாழ் தொடு சேர்த்து, 
கொடிநிலை, கந்தழி வள்ளி என்பனவாகிய வான்டுறப்பும், நீத்தா£ 
பெருமையும், அறன்வலியுறுத்தலும் கூறப்பட்டிருத்கல் காண்க. 
கொடிநிலை, கந்தழி, வள்ளி என்பத வான்ூிரப்பும், நீத்கார் பெரு 
மையும், அறன் வலியுறுத்கலும் என்ப தெங்கன மெனில் மதுடை 
வித் தியாபாறுப் பத்திரிகை (4) ஆவது தொகு ௫ (11) ஆவது பகுதி 
யில் (950) HUA WSS ov இருக்குறட்பாயிச ஆராய்ச் சியில 
மு. சாகவையூலவ் rants நன்கு விளக்கி யெழுஇியுள்ளார்க். 
ஆங்குக் காண்க. இரந்வள்ளுவர் பெருமையும் தஇருகம்கூறட்பெருமை 
பு இன்னும் எத்தனை புலவர்கள் தீனை விதமாகச் சொன்னா 
அம சொல்வதற்கெல்லாம் இடங்கொடுச் துக்கொண்டே ஒரு முடி வு 
பெ மலிருதக்தலால் இவ.ிசண்டையும் பற்றி எழுகலை இம்மட்டில் 
சிறுத் துகின்றேன். இவ்விசண்டும் நீடூழி வா Os. Ful sul een! 

  

இங௱னம், 

மூ. ரா. அருணாுசலக்கீராபர், 

மதுரைத் தமிழ்ச்சங்க வித்துவான்.



௨ 

கடவுள் துணை, 

தமிழ் வேதமாகிய 

திருக்குறள் வசனம், 

    

ேதலாவது “அறத்துப்பால், 
— Saxe —- 

பாயிரம், 

முதல் அதிகாரம், 

கடவுள் வாழத்து, 
அஃதாவது: -தேய்வத்தை வாழ்த்துதல், 

க... முதற்கடவுளது உண்மை. 

(1; எழுத்துக்களுக்கெல்லாம் ௮கரம் முதலா யிருப்பது 

போல உலகங்களுக்கெல்லாம் கடவுள் மு.தலாயிருக்கன்ருர். 

2. கடவுளது திருவடிகளைத் தோழாதவர் படிதத்தனாலே 
பயனில்லை. 

(8) கடவுளுடைய திருவடிகளை வணங்கசாரால் அவர் 
சாஸ் இரம்களைப் படி.த்சசனாலே யொரு பிரயோசனமு மில்லை, 

௩ கடவுளை நினைத்தலும், வாழ்த்தவும், அவஜ்தி 
சேய்தார் மோக்ஷம் பெறுவர், 

  

(3) அ௮ன்பரது இருதய தாமரை மலரிலே சென்ற கடவு 
ஞூடைய பெருமை பொருந்திய பாதங்களைச் சார்ந் இருப்பவர் எல்லா 
உலகத்துக்கு மேலாயெ மோக வுலகத்தில் அழியாமல் வாழ்ந் 

இருப்பர், (4) யாதொரு பொருளிடத்தும் ஆசையும் வெறுப்பு 
மில்லாதவராயெ கடவுளது திருவடியைச் சேர்ந்தவர்க்கு எஈதக் 
காலத்தும் பிறவித் துன்பங்களில்லை. (6) கடவுளுடைய மெய்ம்மை 
  

* அறமாவது:--இல்லறம், துறவறமென இருவகைப்படும், இவ் 
விடச்.௮ ௮ிமன்பது - ிறப்புடைய ஒழுக்கமாம்,



~
 

௨ திருக்குறள் வசனம். 

சேர்ந்த கீர்த்தியை விரும்பினவ ரிடத்து மயக்கத்தைப்பற்றி 

வருகின்ற ஈல்வினை தீவினைகள் சே. ரமாட்டாவாம். (0) மெய், வாய், 

கண், மூக்கு, செவி யென்டின்ற பஞ்_சேந்திரியங்களை வழிகளாக 

வுடைய பரிசம், ரசம், ரூபம், கந்தம், சத்தம் என்னும் HG 

னிடத்தஞ் செல்லுகின்ற ஐந்தாசைகளையுங் கெடுத்த அ௮க்கடவுளு 

டைய மெய்யாகிய ஒழுககவழி (௮வராற் சொல்லப்பட்ட வேத 

மார்க்கத்தில்) (தவறாது நின்றவர் எக்காலத்தும் பிறப்பில்லாமல் 

வாழ்ந் திருப்பர், 

௪. கடவுளை நினைத்தலும் வாழ்த்தலும் வணங்கலும் சேய்யாத 
வழி உண்டாகும் குற்றம். 

(i) எந்த விதத்தாலுக் தனக்குச் சமானமில்லாத கடவுளு 

டைய பாதங்களா யடைந்தவர்க்கன்றி மற்றவர்க்கு மனததிலே 

யுண்டாகுச் துன்பல்களைப் போக்குதல் கூடாது. (8) தருமக் சட, 

லாகிய அழூய கருணையுடைய கடவுளது திருவடியை யடைக்த 

வர்க்கன் மிப பிறருக்குப் பொருளு மினபமுமாகயெ சமுத்திரத்தைக் 

கடத்தல் முடியாது, (9) * எட்டு வகைப்பட்ட குணங்களை 

யுடைய கடவுளது ௪ீபாதங்களை வணங்காத தலைகள், காட்டியில்லாத 
கண், ஐசை கேளாத காது, வரசனையறியாத மூக்கு முதலிய 
அ வயவங்களைப்போல ஒரு பயனை யடையாவாம், 

௫. கடவுளடியையே நினைப்பார்க்குப் பிறவியறுதலும், அல் 
:வாறன்றி வேறு நினைப்பார்க்குப் பிறவி அருமையும் ஆம். 

(10) இறைவனுடைய போதங்களை யடைந்தவர் சனனமார 
யெ பெரிய கடலைத் தாண்டிச் செல்லுவர், அடையாதவர் தாண் 
டச் செல்லமாட்டார், 

  

    

  

* எட்டுக் குணங்களாவன:--ஒருவர் ஏவப்படும் வசமாசாமல் சாமே 
சுதந்திரமா யிருத்தல், பரிசுச்சமாயெ இருமேணி யுடையரா யிருத்தல், 
தாமே யறியும் ௮றிவுடையரா யிருத்தல், எல்லா மூணரும் உணர்ச்சி யுடை 
யராயிரு தசல், இயற்கையிலே பாசமில்லாதவராயிரு,த்தல், மிகுந்த கருணை 
புடையசா யிருத்தல், கெடாச வலிமை யுடையரா யிருத்தல், அளவில்லாத 
ஆனக்ச முடையா யிருததல்,



௨-ஆம் of Harb. 

வான சிறப்பு, 

அஃதாவது:--கடவுளுடைய ஆணையால் உலகழம் அதற்த உறுதியஈ 
கிய அறம், போநள், டன்பங்களும் நிலைபெறுதற்தக் காரணமாகிய 
மழையின்சிறப்புசக் சோலலுகல், 

௧. உலகம் நடத்தற்குக் காரணம் மழை, 
(1) மமையானது இடைவிடாமற் பெப்து நிற்க உயிர்கள் 

நிலைபெற்றுச் சீவித்திருக்கையினாலே அம்மழை யுயிர்களுக்கு ௮மி 
ம் கமென்று அறியப்படுந் தன்மையுடையது, (2) உண்ப வருக்கு 
நன்மையாகிய உணவுகளை யுண்டாக்கித் தானும் அ௮வவுணவுப் பொ 
ரூள்களோடு உணவாக தநிற்கன்றதும் அம்மழையே யாம். (8) ௮ம் 
மமை பெய்யவேண்டுங் காலத்திற் பெப்யாம லிருந்தவிட்டால் 

றி 
கடலாற் சூழப்பட்ட பெரிய வுலகத்லுள்ள உயிர்களது வயிற் 1 
னுள்ளே பூயொனது நின் நு வருத்தப்படுத்அம், (4) மழையாயெ 
வ.ரவின் வளங் குறைந்தால் உழவர்கள் உமுதொழிலைச் செய்யமாட் 
டார்கள். (5) ஒருவரைப் பெய்யாத நின்று கெடுத்துவிடுவதும் 
அவவிதங் கெட்டவரைப் பெய்து கைதாக்விவெதும் ஆகிய எல்லா 
வல்லமையுமுடையதும் மழையாம். (6) மேசத்தினின்்றும் மழைத் 
அளி பூமியில் விழுக்தாலன்றிப் பயெ புல்லினது தலையையுங் 
காணுதலில்லையாகும், (7) தன்னிடத்திலுள்ள தண்ணீரை முகந்து 
மேகமான2 தன்னிடத்லே திரும்பப் -பெய்யாவிட்டால் நீண்ட 
சரு)த்திரமுர் தன்வளங் குறைக்அவிடும். 

௨. அறம் பொரு ளின்பம் ஈடத்தற்குக் காரணமும் மழையே. 
(6) மழை பெய்யாதிருந்துவிட்டால் கடவுளருக்குக் இரு; 

விழா மு.சலிய சிறப்புடனே பூசை நடக்கமாட்டாது. (9) மழை. 
பெய்யா தாகில் பெரிய வுலகததிலே கொடையுர் தவமுமாகய இச, 
ண்டு தருமங்களும் இராமம் போய்விடும், (10) எவ்வகை மேன், 
மை யுடையவருக்குக தண்ணீரில்லாமல் உலயலாகயே பொரு வின் 
ue bars, அதுபோல அ்நீரினது *இடையருக நடத்தல் 
மமை யில்லாமற் பொருந்தாதென்பதாம். 

  

        

  

* இடையராச நடதகசல் . சண்ணீர் ஊற்றெடுச் தோடிச்கொண்டிரு த்சல்..



௩-அம் அதிகாரம். 

நீத்தார் பெருமை, 

அஃதாவது:--ழற்றத்துறந்த ழனிவாது பேநமையைச் சோல்லுதல், 

க. துறந்தார் பேருமை யேல்லாப் பேருமையினும் உயர்ந்தது. 

(1) .நால்களினுடைய நிச்சயமானது, தங்கள் தங்கள் 
வருணாச்சிரம தருமன்களிலே நின்.று யான் எனதென்னுஞ் செருக் 
கைச் துறந்தவர் மமமையை மேலானதென்று விரும்பும். (8) ௮வ் 
விதந் துறந்தவரது ம௫ூமைக்கு அளவு சொல்லப் புகுற்கால இவ 
வுலகத்தில பிறந்துமந்தவரை யிவ்வளவுபேரென்று எண்ணிக்கொ 
ண்டாற் போலும். எனவே இறந்தவரைக் கணக்கிட முடியாதது 
போலவே துறந்த முனிவருடைய மமையையுங் கணக்டெ முடியா 

தென்பதாயிற்று.” (8) பிறப்பினது துன்பமும் மோக்ஷத்தின து. 
இன்பமுமாகிய பகுப்புக்களை யா.ராய்ந்து அ௮ப்பிறப்பை நீக்கு தற்கு 

இர்தச் என்மத்திலே துறவறத்தைக் கொண்டவரது பெருமையே 

யிவவுலகத்தி லுயர்ந்து விளங்யெது. 

2. துறந்தார் பேருமைக்குக் காரணம் பஞ்சேந்திரியங்களைக் 
கெடத்தலும் யோகப்பயிற்சியும் தத்துவவுணர்ச்சியுமாம். 

(4) அறிவென்னும் * அங்குசத்தினாலே மெய், வாய், 
கண், மூக்கு, செவி யென்ற ஐந்து யானைகளையும் ௮கனதன் விட 
யங்களாகிய பரிசம், ரசம், ரூபம், கந்தம், சத்தங்சஸிலே செல்ல 
வொட்டாமல் நிறுத்திய முனிவர் எல்லா வுலகங்களினு முயர்ச்த 
தென்று சொல்லப்படுகிற மோக்ஷநிலத்திலே போய்ச் தோன்றும் 
விதையாவர். (5) இச்தன்மையராயெ ஜஐர்தாசைகளையும் ௮௨ 
க்யெ முனிவரது வல்லமைக்கு விரிந்த தேவருலகத்திலுள்ளவர்க் 
கரசனாயெ தேவேக்தரனே போதுமான சாட்டியொாக இருக்கிருன், 
அஃதாவது: ஐர்.சாசையும் ௮டச்சாமையால் ௮வற்றை யடக்யெ 
கெளதம முனிவரிட்ட சாபத்தை இக்இரன் பெற்ற Fg Bir ey 
கூறும் கம்பராமாயணம் அகலிகை சாபந்தீர்த் த படல்”தா லுணர்க, 
முனிவ.ரா.ர் சாபம் பெற்றார் பலரிருக்க இக்இரனைச் சாட்சியாகக் 
      

* அங்குசம்- யானையைப் பாசன் தன் வசப்படுத் தந் சோட்டி,



௩-ஆம் அ.தி. நீத்தார் பெருமை. இ 

கூறிய தென்னையெனில் ௮வனிடத்துச் சாபரும் அ.றுக்கரகமும் 
ஒனரூயிருத்தலா லென்க. ௮ஃதாவது:--உடம்பெல்லாம் இர்திரன் 
பாரக்கும்2போது சாபத்தாலாயெ அபிரம் பெண்குறிகளும், மற்றவர் 
பார்க்கும்போது ௮ நக்க ரகத்தாலாகிய ஆயிரங்கண்களுமாயிரு த்தல், 
(0) சமானமுள்ள பிறப்பினராயெ மனிதருக்குள்ளே பெரியோ 
சென்பவர் உயர்ந்த செய்கைகளைச் செய்பவர்: அச்செய்கைகளைச் 
செய்யமாட்டா தவர் இறியவரெனப்படுவர், உயர்ந்தசெய்கையாவத. 
*இயமம் நியம முதலிய யோகங்களைச் செய்து மோக்ஷமடை தல், 
(1) சுவை, ஒளி, ஊ.று, ஒசை, நாற்றம் என்னும் பஞ்சதன்மாத் 
திரைகளிம் ஜோன்றிய பஞ்சபூதங்களும், அவற்றின் கூருயெ 
ஞானேத்திரியங்கள் ஐந்தும், கன்மேர்இரியங்கள் ஜர்தும் ஆராய்க 
தவரிடத்திலே யுலக முள்ள. பஞ்சபூகங்களாவன: நிலம், நீர், த, 
காற்று, அகாயம். ஞானேந்இரியமைக்தாவன: மெய், வாய், கண், 
மூக்கு, செயி... கன்மேந்திரிய மைச்தாவன: வாக்கு, பாதம்; 
* பாணி, 1 பாயரு, உபத்தம் என்பனவாம், 

௩. துறந்தாரது $ ஆணை. 

(6) | பயனிறைக்ச சொல்லையுடைய முனிவரது மை 
யை இக்நிலவுலகக்தில் அம்முனிவர் ஆணையாகச் சொல்லிய மந்திர 
ங்களே காண்பிக்கும், (9) அறவு, மெய்யறிவு, வெறுப்பு முதலிய 
நற்குணங்களாகய மலைமேலேறித் தமோருது நின்ற முனிவரது 
கோபமானது கஷணப்பொழுதாயிலுங் கோயிக்கப் பட்டவராளே 
தடுத்தல் கூடாது, 

௪, மேற்கூறிய ஆணையுடையராயினும் உயிர்கவிடத்து ௮ 
ளூடையராவர். ் 

(10) எல்லா வுயிர்களிடத்துஞ் செவ்லையான கருணையை 
வைத்து நட தீதலால் ௮ர் தணரென்று சொல்லப்படுவோர் முனிவர் 
களே யாவர், 
oe. 

  

  

* இயம duoneal னிலக்கணங்களை யோகழூலிற் காண்க, 

* பாணிஃகை, 1 பாயுரு - மலத்துவாரம், $ அணை - சரபம். 

| பயனிறைந்ச சொல்- குணத்சாலாவது கோபச்சாலாவது கூறுஞ் 
சொல், இவ்விரண்டு சொற்களும் அவ்வப் பயன்களைத் தந் சேவிடசலா 
லிவை பயனிறைந்ச சொல்லெனப்பட்டன.



P= HID 9) SST ILD. 

அறனவலியுறுத்தல் 
அஃதாவது--அம்ழனிவரால் அறிவிக்கப்பட்ட அறம், போநள், இன்ப 

மேன்னு மூன்றினுள் அறமானது யோநளும் இன்பழம்போ லாகாமல் 
இம்மை, மறுமை, மோக்ஷம் என்கிற மன்றையுங் கோடுநத்தலால் ௮வ் 
விரண்டினும் உறுதியுடையதேன்று சோலலுதல. 

க. அறத்தின் மிக்க உறுதியில்லை. 

(1) தருமமானது மோக்ஷத்தையுஞ் சுவர்க்கலோக மூத 
விய செல்வத்தையுங் கொடுக்கும், தலால் மனிதருககுத் தருமத் 
இன் மேலாய பெருக்கம் யாதிருக்கிறது? 

௨.௨. அறஞ் சேய்யாதலழிக் கேட வருதல். 

(2) ஒருவனுக்குத் தருமஞ் செய்வதைப் பார்க்கு மேலா 

இய பெருக்கமும், அத்தருமக்தை மறந்துவிடுவதைப் பார்க்கனு 

மேலாகிய கேடு மில்லையாம். 

௩: அறஞ் சேய்யும் வழி. 

(8) தங்கள் தங்களுக்குக் கூடும் விதச்தால் தருமமாகய 

நல்வினையை யிடைவிடாமல் செல்லுமிடங்களிலெல்லாம் ஒவ்வொரு 

வருஞ் செய்யவேண்டும். கூடும் விதமாவது: இல்லறம் பொருளன 

வுக்கு ஏற்கவும், துறவறம் சரீர நிலைக்கு ஏற்கவுஞ் செய்தலாம், 

செல்லு மிடங்களாவன: மனம், வாக்கு, காயம் ஆம்; இம்மன்றி 

னா ஒஞ். செய்யப்படும் தருமங்களாவன: நல்ல இக்தையும், கல்ல 
சொல்லும், நல்ல செய்கையுமாம், 

௪. அறத்தி னியல்பு. 

(4) மேற்கூறியபடி தருமஞ் செய்பவன் தனது மனத்த 

னிடத்துக் குற்றமில்லாதவனா, யிருத்தல் வேண்டும், ௮வவளவே 

தருமமாவது; ௮து நீங்கி சொல்லும் வேடமும் தருமமென்று 

சொல்லப்படா. வேறென்னையெனில்? பிறர் ௮றியவேண்டிச் செய் 

யப்படும் ஆரவாரகுணமுடையனலாம், ஆரவாரம் - பெருமுழக்கம். 

மனத்தினிடத்துக் குற்றமாவது: நியவை சிர்இத்தல். இதனால் 

மனம் பரிசு. த்தமில்லாதவலுக்கு வாக்காற் கூற௮ுஞ்சொல்.லும, காயத 
இல தரித்துக்கொள்ளும் வேடமும் பிரயோசனமில் உ. யென்பதா



௪-ஆம் ௮௫, அறன்வலியுறுத்தல். GT 

யிற்று, (5) பிறருடைய செல்வத்தைக்கண்டு பொருமை யடைத 
ஆம், பஞ்2சந்திரியங்களி னாசையும் இவ்விரண்டும் காரணமாகப் 
பிறர்மேலுண்டாகுங் கோபமும், அதுபத்றிவருகிற கொடிய வார்த் 
தையுமாகய கான்கையு நீக்செசெய்யப்பட்டதே தருமம். 

டு: அறத்தினை நலையில்லாத வுடம்பு நிலைத்திருக்கிறபோதே 
சேய்யவேண்டூம். 

(0) சகாமிப்போது று வயஅடையரா யிருக்கி ன்றோம். 

இறக்கும்போது செய்வோமென்று நினையாமல் திருமத்தைக் இனக் 

தோறும் ஒவ்வொருவருஞ் செய்யவேண்டும். அப்படிச் செய்யப் 
பட்ட தருமமானது உடம்பினின்று உயிர் போகும் காலத்து வ் 
வுயிர்க்கு ௮ழியாத துணையாகும். 

௬. கெடாத துணையாவது, 

(2) தருமத்தின் பய னிதுவென்ற௮ சாத்சிரத்தா ல.றியிக்க 
வேண்டிய தில்லை. பல்லக்குச் சுமப்பவனிடத்தும் அதை யேறி ௩ட 
தீதுஜெவனிடத்தும் அறியலாகும், இவவிருவரு மனித.ராயிருந்தும் 
ஒருவர் சுமப்பவரும் ஒருவர் ஏறுபவருமாதலைப் புண்ணியத்தின் 

பயனில்லாமையும், அ௮ப்பயனுண்டாயிருத்தலும் ௮றிவிக்கனெறன. 

GT. அறம் மோக்ஷந் தரும். 

(8) ஒருவன் தருமத்தைச் செய்யாமற் கஜியுகாள் உண் 
டாகாமற் செய்வானாகில் ௮ச்செய்கையானது அவனுடைய பிறவி 
வரும் வழியை வராம லடைக்குங் கல்லாகும்; 

௮... அறஞ் செய்வாரே யிம்மை மின்பமும் புகழு மெய்துவர். 

(9) தருமத்தோடு கூடிவரு மின்பமே யின்பமாகும்; HS. 

தீருமத்சதோடு சேராமல் பாவத்கோடு கூடி.வரு மின்பந் துன்பமா 

கும், அ௮ம்மட்டோ புகழும் டையாது. தருமத்தோடு கூடிவரு 
மின்பம் தன் மனைவியை ய.நுபலித்தலால் வருஞ்சுகம், பாவத்தோடு 
கூடிவரு மின்பம் பிறர் மனைவியை யநபவித்தலால் வருஞ் சுகம், 

௯. செய்வதும் நீக்குவதும் இஃத இஃதேன்பது. 

(10) ஒருவனுக்குச் செய்யத்தக்கது தருமமாயெ கல்வினை, 
நீக்கத்தக்கது பாவமாெயெ தீவினையே, 

பாயிரம் ழற்றிற்று,



முதலாவது 

இல்லற இயல். 
ஓதை 

௫-ஆம் அ.தகொரம், 

இல் வாழ்க்கை, 
அஃதாவது: இல் வாழ்க்கை நீகைகீதச் சொல்லப்படுகிற வமியிலே 

Fao அதற்குத் துணையாகிய கற்புடைய மனைவியோடு கூடிச் செய்யப் 
படுவதாம். 

& இல்லறத்தின் நிலை எல்லாவுபகாரத்தற்குமுரிமையுடைய து. 

(1) இல்லறக்தோடு கூடி. வாழ்பவனென்று ,சொல்லப்படு 

வான் துறவறத்தின் றன்மையுடைய பிரமசாரியும், வானப்பிரத்த 
னும், சந்நியாடியுமாகிய மூவருக்கும் அவர்களுடைய நல்லொழுக்க 

வழிகளில் நிலைபெற்று நின்ற துணையாவான். பிரமசரரி: - plod 
னிடத்தே ஓஇ வீரதங்காக்கிறவன், வானப்பிரத்தன்; காட்டினிட் 
தீதே மனைவியுடன் போய்த் சவஞ்செய்றெவன், 'சந்நியாக; 
எல்லாப் பற்றுக்களையும் விட்டவன். துணையாவசதெப்படி. இயன்றால் 
மேற்சொல்லப்பட்ட மூவருக்கும் பசி, கோய், குவிர் முதலியவற்றால் 
இடையூறு வ.ராமல் உணவு, மருர்து, ஆடை முதலியவை கொடுதது 

அவ. ரவரொழுக்கங்கள் தவருமல் கடக்கச் செய்தல், (2) பொரு 
ளிருக்தும் ௮தை விட்டு நீங்கிய முனிவருக்கும், பொருவில்லாமல் 
திரி.ச்திரப்பட்டவருக்கும், ஒருவருமில்லாமல் வந்து மரணமடைக் 
தீவருக்கும் உணவுமுதலிய பொருள்கள் கொடுத்கலா லும் மீர்க்கடன் 
முதலானவைகள் செய்து ஈல்லகஇயை யடைவித்தலாலும் இல்வாழ் 
வானென்று சொல்லப்படுவோனே துணையாவான், 

௨- இல்லறத்தின் நிலை நீன்றார் அறஞ்செய்யும் விதம். 

(8) பிதிரரும், தேவரும், விருக்இனரும், சுற்றத்தாரும், 
தானும் என்று சொல்லப்பட்ட ஐச்திடத்துஞ் செய்யப்படுன்ற 
தருமவழியை வழுவாமற்செய்தல் இல்வாழ்வானுக்குச்சிறப்புடைய



௫-ஆம் ௮.தி. இல்வாழ்க்கை ௯ 

SHULL; ஆதலால் இல்வாழ்வான் தன்னுடைய வ.ர்வுப்பொருளை 
ஐர்துபம்டட்டுத் தானொருபங்கை யறுபவிக்க வேண்டுமென்ப தா 
யிற்று, ஜந்து பங்கும் அ.ரசலுக்குக் கொடுக்கவேண்டிய ஒரு பங்கு 
போக மீந்தவைகளே. இந்த முறை பற்றியே யரசன் ஆறிலொரு 
கடமை கொண்டு உலகத்தை யாளுதல் கண்டு கொள்க, (4) பாவ 
தீஅக்குப் பயப்பட்டுச் சம்பாஇத்த பொருளை முன்னே சொல்லப்ப 
ட்ட * பத்துப் பேர்களுக்கும் பங்கிட்டுக் கொடுத்துத் தான் உண்ணு 
தலை யொருவன் வாழ்க்கை யுடையதகானால் ௮வனத சந்தஇ யெந்தக் 
காலத்துவ் குறைதலில்லை, எனவே, பாவத்தால் வந்த பொருளை 
யொருவன் மேற்கூறியபடி. பங்கிட்டுக் கொடுத்து உண்டாஞயினும் 
தருமமானது பொருளுடையாளையும் பாவமானது தன்னையு 
மடையப் புத்திரப் பேறில்லாமற் போய்விடுமென்ப தாயிற்று. (5) 
ஒருவனுடைய இல்வாழ்க்கையானது தன் மனையாளிடத்துச் செய் 

uss மன்பினையும் பிறர்க்குப் பங்கிட்டுக் கொடுச்தலாயெ 
தருமத்தினையு முடைய தானால் ௮வ்வுடைமை யவவில்வாழ்க்கைக் 
குக் குணமும் பிரயோசனமுமாம், மானையாளுக்குங் கணைவனுக்கு 

மனவொற்றுமை யில்லாவிட்டால் இல்லறம் ஈடவாதாகையால் அன் 

புடைமை குணமும் அருளுடைமை பிரயோசனமுமாதல் காண்க, 

௩, இல்லறத்தினது நிலையே பயனுடையதேன்னுஞ் சிறப்பு, 

(0) ஒருவன் இல்லற வாழ்க்கையைத் சுருமவழியிலே 

செலுத்துவானாகில் மனைவியை விட்டு வனத்திலே சென்று தவஞ் 

செய்து அடையும் பயன் எது இருக்கறத? இங்கே யெல்லாப்பயனு 

மடையலாம். அ௮த்தருமவழியாவது; பறிபாவத்துக்குப் பயந்து 

தேடியபொருளை முன் சொன்னபடி. பங்கிட்டுக் கொடுத்தலும் அன்” 

புடைமையுமாம். (7) இல்லறவாழ்க்கையிலே நின்று அதற்குரிய 

இயற்கையோடு கூடி வாழ்பவன் ஐம்புல இன்பங்களை விட்டுத் 

திவஞ்செய்ய முயற்சி செய்வாருளெல்லாம் உயர்க்கவனாவான். (8) 

தவஞ்செய்வோரையும் பச முதலி.ப இடர் நீர்த்துத் தமது வழி 
  

* பத்துப்பேர்-பிரமசாரி, வானப்பிரச்சன், சந்கியாசி, துறக்சார், 

அரித்திரர், ஆதரவின்றி வந்து செத்தவர், சென்புலச்சார், செய்வம், 

பு. நிதாய்வந் சவர், சுற்றச்தார். 
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BD திருக்குறள் வசனம். 

பிலே ஈடத்தித் தானுர்கன்னுடைய தருமத்தினின்றுந்தவருத இல் 

வாழ்க்கையானது அ௮த்தவஞ் செய்வாரது நிலையைப் பார்க்?னும் 

பொனறுமை யுடையதாம். பொறுமையாவது: பிறருக்கு வந் தகோய் 

முதலிய இடையூறு தீர்த்தல். (9) இல்லறந் துறவறமென்னு 

மிரண்டறங்களுள்ளே நூல்களால் ௮றமென்னு இறப்பித்துச் சொல் 

-லப்பட்டது இல்வாழ்க்கையே. மற்றைத் துறவறமோ என்முல் 

பி.௦ரால் மிந்திக்கப்படும் கூடாவொழுக்க மில்லாதிருந்தால் அதுவும் 

தன்மையாம். கூடா வொழுக்கம்: மாதர் போகம். 

௪. இல்லறத்தின் மறுமைப் பயன். 

(10) இல்லறத்தோடு கூடி வாழு முறைப்படி. இவ்வுலகத் 
இலே வாழ்பவன் இவ்வுலகத்திலிருப்பவனாயினும் விண்ணுலகத்இ 
லிருக்கிற தேவருள் ளொருவனாக வைத்து மதிக்கப்பவொன். இல், 

லற,ச்தை வழுவா௮ு ஈடத்துறவன் பின்னே தேவனாய்ப் பிறப்பா 
னென்பது நிச்சயம், 

  

௬-ஆம் அதிகாரம். 

வாழ்க்கைத் துவின நலம், 
அஃதாவது:--அவ்வில்வாழ்க்கைக்தத் துணையாகிய மனையாளநது 

நன்மையாம், 

௧, ஈ௩ற்குண நற்சேய்கைகளும் வரவுக்குத் தக்க செலவு செய் 
தலுஞ் சிறந்தன. 

(1) இல்லநத்துக்குத் தக்க நற்குண ஈற்செய்கைகளை யுடை 
யவளாடத் தன்னை விவாகஞ் செய்த கணவனது வரவுக்குத் தக்க 
வாழ்க்கையுடையவள் HUAN D SHEE S துணையாவள். நற் 
குணங்களாவன; துறந்தவரை யுபசரித்தலும், வறியவரிடத்தே 
யருளுடமைய முதலானவையாம். ஈற்செய்கைகளாவன: வாழ்க் 
கைக்கு வேண்டும் பொருள்கள றிந்து காப்பாற்றி வைத் தினும், உணவு 
சமைத்தல் வல்லமையு முதலியவையாம். வரவுக்குத் தக்க வாழ்க் 

கையாவது: சிடைத்ச பொருளுக்குத் தக்கபடி. செலவு செய் தலாம்,



௬-ஆம் அதி. வாழ்க்கைத் துணைநலம், ௧௪ 

2... இல்வாழ்க்கைக்கு வேண்டுவது மனையாளது குணமே. 
யன்றி வேறில்லை. 

(2) இல்லத்துக்குத் தகுந்த ஈற்குண நற்செய்கைகள் 
மனையாளிட, த் இல்லையானால் அவவில்வாழ்க்சை யெவ்வளவு பெருமை 
புடைய காயினும் அப்பெருமை யுடையதிலலை. (8) ஒருவனுக்கு 
மனையாள் நற்குண நற்செய்கையுடையவளா யிருந்சால் இல்லாத 
தொன்று மில்லை. அம்மனையாள், மேலை சொல்லிய குணங்க 
ளில்லாகவளானால் எல்லாமிருக்தாலும் இருந்ததாகப் பயன்படுவ 
தொன்றுமில்லை. 

௩. கற்பின் சிறப்பு, 

(4) கற்பென்னுவ் கலங்கா திலைமை யுண்டாயிருக்கப்பெற்ற, 
'மனையாளைப் பார்க்ினும ஒருவன் பெறுதற்குரிய பொருள்களுள் 
உயர்வாகிய பொருள்க ளெவை யிருக்கின்றன? ஒன்றுமில்லை. 

௪. கற்புடையவள் வலிமை, 

(5) பிற தெய்வத்தை வணங்காதவளாடக் தன் தெய்வ 
மாகிய கணவனை தநித்டிரைவிட் 'டெழுந்து வணஙம்குபவள் பெப் 
யென்.று சொல்ல மழை பெய்யும், 

ட. கற்புடையவளது தற்புகழ்ச்சி, 

(6) கற்பினின்றும் வழுவாமல் தன்னைக் காப்பாற்றிக் 
சொண்டு தின்கணவனையும் உண்டி முதலியவற்று லுபசரிதக்துக் தம் 
மிருவரிடத்தும் ஈன்மை யமைந்த புகழை நீங்காமழ் காப்பாற்றி 
முன் சொல்லப்பட்ட நற்குண நற்செப்கைகளிலும் மறதி யில்லாத. 
வளை மனைஙாளாவள், 

Gre தற்காத்தற் சிறப்பு, 

(1) பெண்களைச் சிறையினாலே கணவர் காக்கும் காவல் 
என்ன பிரயோசனத்தைச் செய்யும்? அப்பெண்கள் தங்களுடைய: 
கற்பாகிய காவலாலே காக்குங் காவலே முதன்மையான காவலாம்... 
சமை: ம௫இழ்காவலும், வாயிம்சாவலுமாம்.



௬௨ திருக்ருறள் வசனம். 

ட. ஸூ. கணவனைப் பேணி௰ பெண்கள் தேவர்களாற் பேணப் 
LG cull. 

(8) பெண்கள் தம்மைக் கொண்ட கணவரைப் பூசித்தல் 

பெறுவாரானால் தேவர்கள் வாழும் உலக த்திலே ௮த்தேவராற் செய் 

யப்படுஞ் சிறப்பினை யடைவர். 

௮, தீகுதி மிக்க புகழ் நீங்காமற் காவாதவழி யுண்டாகுங் 
குற்றம், 

(9) கீர்த்தியை விரும்பிய மனையாள் இல்லாதவர்க்குத் 

தம்மை யிகழ்ர்து பேசும் பகைவருக்கெதிரே ஆண் இங்கம்போலே: 

நடக்கும் பெருமித நடையில்லை, 

௯. வாழ்க்கைத்துணேக் காவதோர் அணிகலம், 

(10) மனையாளது ஈத்குண நற்செய்கசைகள் ஒருவனுக்கு, 
ஈன்மையாமென்று அறிந்தோர் சொல்லுவர். நல்ல புதல்வரைப். 

பெறுதல் அச் ஈம்ருண நற்செய்கைகளுக்கு கல்ல ஆபரண மென்று 
சொல்லுவர், 

  

௭-ஆம் அதிகாரம். 

புதலவரைப் பெறுதல், 
அஃதாவது: -ழனிவர் கடன் கேள்வியாலும், தேவர்கடன் வேள்வி 

யாலும், தேன்புலத்தார் கடன் புதல்வரைப் பேறுதலாலும் அல்லது. 
சேலுத்தக்கூடாமையால் அக்கடன் செலுத்தற்பேர்நட்டு நல்லமக்களைப் 
பேறுதலாம். கடனென்பது: கடமை; சேய்யத்தக்க து. 

& புதல்வரைப் பேறுதலின் சிறப்பு: 

(1) ஒருவன் பெறும் பேறுகளுள்ளே யறிய வேண்டிய 
வைகளை யறிதற்குரிய புதல்வரைப் பெறுதலை யன்றி வேறு பேறு 
களை நாம் மதிப்பதில்லை. 

2. மக்களைப் பெற்றார் பெறும் மறுமைப்பயன். 
(இ) பிறராலே பழிக்கப்படாத ஈ.ற்குணங்களையடைய புதல் 

வரையோருவன் பெறுவானாயின் வினைவசத்தாலுண்டாறெ சேவர், 
மனிதர், விலங்கு, பறவை,ஊர்வன, நீர்வாழ்வன, தாவரம் ஆயெ எழு



எ-ம் அதி, புதல்வரைப். பெறுதல், ௧௩ 

வகைப்பட்ட பிறப்பி லுந் துன்பங்கள் ௮வனை யடையாவாம். (8) தம் 
முடைய புதல்வரைக் தம்முடைய பொருளென்று அறிந்தோர் 
சொல்லுவார். எனெனில் அப்புதல்வர் சம்பாதித்த பொருள்கள் 

தம்மைக் குறித்து ௮ப்புதல்வர் செய்யும் சல்வினையினாலே தம்மிட. 
தீது வரும் அகலாலென்௯, 

௩- இம்மைப் பயன், 

(4) பெற்றவருக்குத் தம்முடைய மக்களது இறிய கைக 
ளா லளையப்பட்ட சோழுனது மதுரமிக்க அமிர்தத்தைப் பார்க்கினு- 
மினிமையுடையதாயிருக்கும், (5) ஒருவனுடைய உடம்புக்கு 
இன்பமாவ௫ தான்பெற்ற: மக்கசூடைய உடம்பைத் தொடுதலாம்; 
இஃதன்றி, ௮வன் கானுக்கு இனபமாவது அப்பிள்ளைள் சொற்க 
ளைக் கேட்குதலாம். (0) தமது பிள்ளைகளுடைய குதலைச்சொற் 
களைக் கேளா தவசே குழலினிசை யினியது, விணையி னிசையினியது. 
என்று சொல்லுவர், 

௪ தந்தை கடமை, 

(7) தகப்பனானவன் தன்புத்திரனுக்குச் செய்யும் ஈன்மையா 
வது கற்றவரது சபையிடத்து ௮க்கற்றவரினு மேலாயிருக்கச் கல்வி 
யை யுடையவ ஞாக்குதலாம். 

௫... தந்தையைப். பார்க்கினும் அவையத்தார். மைந்தனை மகி 
ழ்வர், 

(8) தம்மக்க ளறிவுடையரா யிருத்தலானது தமக்னெொய. 
தாயிருத்தலைப்பார்க்ொம் பெரிய பூமியினிடத்து நிலைபெற்ற உயிர் 

களுக்கெல்லா மினியதாயிருக்கும். 

Sm தாய்மைந்தனை மகிழும் விதம். 

(9) தன் புத்தரனைக் கல்வி கேள்விகளாலே நிறைந்தோ' 
னென்று ௮.றிவுடையோர் சொல்லக்கேட்ட தாயானவள் பெற்ற 
காலத்தனும் மகழ்ச்சி யுடையவளாவள், 

௭. மைந்தன் கடமை. 

(10) தன்னைக் கல்வியுடையவனாக்கிய தகப்பனுக்குப் புத் 
இ.ரன் செய்யும் எதிர் ஈன்றியானது தன்னறிவையும் ஈல்லொழுக்க,ச் 
தையுங்கண்டவர் இவனது தகப்பன் என்ன சவத்மைக்செய்தானோ 
வென்ற சொல்லை யுண்டாக்குதலாம். 

ee



௮௨ம் அதிகாரம். 

அன்புடைமை 

அள்தாவது:--மேற்கூறிய மனைவி, புதல்வர் ழதலாசிய சம்பத்து 

நுடையவரிடத்து ஐசையுடையவன யிருத்தல். 

& அன்பினது உண்மை, 

(1) தம்மா லன்பு வைக்கப்பட்டவருடைய துன்பத்தைக் 
கண்ட இடத்தில் ௮ன்பு வைததவருடைய கண்ணீசே யுள்ளேயிரு 
க்கின்ற அ௮வ்வன்பை வெளிப்படு த இவிடும், ஆதலா லனபுக்கும் 
Gor Pui லடைத்.துவைக்குக் தாழ்க்கோல் உண்டோ? இல்லை, 

a, அன்பினது சிறப்ப, 

(2) அளன்பில்லாதவர் எல்லாப் பொருள்களையுர் தமக்கே 

மூடைமையாக்கிக் கொள்ளுவர், அன்புடையவர் மற்றெல்லாப் 

பொருள்களோடு தம்முடம்பிலுள்ள எலும்பையும் பிறருக்குக் கொ 

டுத்து உதவி செய்வர். அன்பு செய்தற்காகவே உயிர்களுக்கு 

மானிட சரீரம் வந்ததாம், ஏனென்றால் சரீ. ரமில்லாம ஓயிர் தனி 

யே கின்று அன்பு செய்ய முடியாது ஆதலாலென்ச. எலும்பைப் 

பிறருக்குக் கொடுத்து உதவி செய்தல் புறவுக்காக த் துலையேறிய 

சீபிச் சக்கரவர்த்இுயிடச் ஐம் இர்திரனுக்காக முதுகெலும்பைக் கொடு 

தீத ததிசிமுனிவரிடத்துங் காண்க, இவ்விஎண்டு சரித் இரங்களும் பற 

நானூறு 45-ஆம் செய்யுளிலும் இருவிளையாடற்புசாணம் Os Borex 
பழிதீர்த்தபடலம் 36-ஆம்செய்யளினு மிருக்கின்றன, (8) பெறுதற் 

குரிய மணிதருயிர்க்குச் சரீரத்தோடு தான் சேரஈத சம்பந்தத்தை 

யன் 2பாடு பொருந்துதற்கு வர் தவழியின் பிரயோசனமாகு மென்று 

௮ றிந்மீதார் சொல்லுவர். எனவே,உடம்போடு சேராவிட்டால் அன்பு 
செய்யக் கூடாதாகையால் அவவன்பு செய்தற்கே யிவ்வுடம்பின் 

ஜொடர்ச்சி யண்டாயெதென்ப தாயிற்று, (4) ஒருவன் தனக்குச் 

சம்பந் தமுடைய ஒருவனிட.த்அச் செய்யப்பட்ட அன்பானது பிற. 
ரிடத்தும் ஆசையுடையவனாக யிருத்தலைசு செய்யும், அப்படி 
WOOF UD LUIS corms இவனுக்கு, எல்லாருஞ் ₹ேக
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மூடையவனென்று சொல்லப்படுகிற அளவில்லாத சிறப்பைக் கொடு 
க்கும். (5) இர்சிலவுலகத்திலே இல்லறத்திலிருந்து இன்பத்தை 
யஅபவித் தவ.ராகப் பின்னர் தேவலோகத்திறழ் சென்ன அடையப் 
படும் பேரின்பத்தை அன்புடையவரா௫ இல்வாழ்க்கையிலிருக் ௪ 
முறையின் பிரயோசனமென்று அறிந்தவர் சொல்லுவர், (0) ௮ன் 
பானது தருமத்துக்கே துணையாவதென்று தெரியாதவர் இலர் சொ 
ல்லுவா$; அ௮ம்மட்டோ? தீருமத்துக்குத் தணையால தல்லாமல் 
கோபத்தை மீக்குதற்குந் துணையாகும். எப்படியென்றால் ஒருவ 
னிடத்துப் பகையுண்டாகியபோது தன்னுள்ள தீதிலே பண்டாய 
கோபமானது அவளை ஈட்பாக நினைத்து அன்பு செய்தால் நீ.ல்ஏவிடு 
தீலாலென்சு; இஃதன்றி, மற்றொரு பொருளுங் கூறலாம். ௮ஃதா 
ag: மணைவி மக்கள் குற்றஞ் செய்தபோது அவரை ஈல்வழிப்படு 
தீதும் பொருட்டு அவரிடததுச் செய்யப்படுங் கோபத் துக்கும் 
அன்பு துணையாமென்பது, 

௩. அன்பில்லாத வழி யுண்டாகுங் குற்றம், 

(7) வெயிலுக்கு முன்னே எலும்பில்லாத புழமூ முதலிய 
செர்துக்கள் சென்று கெடுதல்போல)த் தருமக்கடவுளுக்கு முன்னே 
யன்பில்லாக உயிர்கள் சென்று (கெடுதலடையும். (8) மனத்தி 

லன்பில்லாத வுபிரானத இல்லறத்தோடு கூடி வாழ்தல் கடின நிலச் 
திலே பட்டமரமானது தவிர்க்க மாட்டாசதபோலப் பயன் படமா 
ட்டாது. (9) இல்லறத்துக்கு ௮ங்கமாய்ச் சரி.ரத்தினுள்ளேயிகு 
க்கும் ௮ன்பில்லாதவருக்கு வெளியேயிருக்கும் அங்கமாக இடம் 
பொரு ளேவல் மு.தலியவையிருந்தாலும் ௮வைகளால் யா தாரு 
பயனுமில்லை, (10) அன்பு முதலாயிருக்க அதைப்பற்றி நின்ற 
உடம்பே யுயிரிருக்கின்ற உடம்பாழும், அ௮ன்பைப்பற்றி நில்லாத 
வுடம்புகள் எலும்பைக் தோலால் மூடப்பட்ட வுயிரற்ற வுடம்புக 
ளாம்; எனவே அன்பில்லாத வுடம்பு பிணமென் றதாயிற்ற, 

nay
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விருந் தோம்பல, 
அஃதாவது:--$மலே சோஃலப்படீட அன்புடைய கணவனும் 

மனையாளுக்கூடி விநந்தினரை யுபசரித்தல், 

& விருந்தினரைப் பாதுகாத்தலின் சிறப்பு, 

(1) மனைவியுடன் சாட்டினிடத்துச் செல்லாமல் விட்டி. 
னிடத்தேயிருரஈ்து பொருள்களைக் காப்பாற்றி வாழுஞ் செய்கை மூழு 
வ.தம் விருந்தினரை யுபசரித்து உபகா.ரஞ் செய்த் பொருட்டே 
யாம். (8) உண்ணப்படும் உணவுகள் அமிர்தமா யிருந்தாலும் 
தன்னிடத்தைத் தேடிவந்த விருந்இனர் தன் வீட்டின் புறத்தி 
லிருக்கத் தானுண்ணுதல் கூடாத செய்கையாம். 

௨. விருந்தினரைக் காப்பவர் இம்மைக்கண் எய்தும்பயன், 
(8) தன்னை நோக்க வந்த விருக்கெரைத் இனர்தோறும் 

உபசரித்து வருபவனுடைய இல்வாழ்க்கையானது தரித்இரத்தால் 
வருந்திக் கெடுதலடையமாட்டா து, (3) ஈன்மையுடைய Ane 

ஊரைக் காப்பவனது விட்டினிடத்தே மனமஇழ்ந்து இலக்குமி 
யானவள் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பாள். நன்மையாவது: ஞானத் 
தினாலும் இசா.ரத்தினுலும் உயர்தல். (5) மூன்னே விருந் 
இனரை உண்ணச்செய்து அவருண்டபின் பாத்தரத்திலே மிகுச் 
இருந்த உணவுகளை யண்பவனுடைய விளைநிலம், உரஞ்செய்தல் 
முதலிய முயற்சியின்றித் தானே விளையும். 

he விருந்தினரைக் காப்பவர் மறுமைக்க ணேய்தும் பயன், 

(6) தன்னிடத்திலே வந்த விருந்தினரை யுபசரித்து 

உண்ணச்செய்து, அதன்பின் வரும் விருர்தினசை யெதிர் பார்த்து 
அவரோடு உண்பதற்குக் காத்திருப்பவன் மறு பிறப்பிலே தேவனு 

ய்ப் பிறந்து ௮த்ேேதவருக்கு நல்ல விருர்தாஸியாவான். 

௪. இம்மைப் பயனும் மறுமைப்பயனுந் தருதற்குக்காரணம், 

(1) விருந்தினரை யுண்ணச்செய்தலாகயெ யாகத்தின் பிர 

யோசனம் இவ்வளவென்று சொல்லும் ஒரு ௮ளவினையடைய 
தன்று. லிருந்த ரது தகுதியளவே அந்தப் பிரயோசனத்இன்
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அளவாம். அதலால் சற்பாத்திரல்களாயெ பெரியவருக்குக் கொடு 

க்கு மூண்வு சிறிதாயினும் அதன் பயன் பெரிஜென்பத பெறப் 
பட்டது, 

௫. விருந்தினரைக் காவாதவழி யுண்டாகுங் குற்றம்; 

(8) விருர்ெரை சில்யில்லாகு பொழுளைக்கொண்டு உப 
சரித்கலாகிய யாகத்தின் பயனையடையும் அறிவு இல்லாதவர் மேதி 
கூமிய பொருளை வருக்இககாத்துப் பின்பு அதனை யிழக் ஐ யாதொரு 
ஆதா ரமுமில்லாமம் போயின மென்பார். ஆசலால் விருக் நின சை 
யுபசரித்தவா தம் பொருளை யொரு காளுமிழகசமாட்டா சென்பதாம் 
(9) பொோருளுடையரா யிருக்குங்காலத்துக் தரித்திரமாவது, விருர் 

தஇனரை பயசரியாம லிகழும் அறியாமையே.  அவ்வறியாமை 
அறிக்சோரிடக்இருச்சு மாட்டாது. ௮றிவில்லாரிடத்டே யுண்டு, 

௬. விருந்தினரைத் காப்பவருக்கு மூதலாவது இனிய முஃம் 
வேண்டம், 

(10) அனிச்சப் பூவானது மோந்து பார்த்தசிடத்று வாடி. 
விடும். விருந்கினரோ தம்மைக் கண்டவுடன் முகமலர்கடி காட்டா 
மல வேறுபட்டுப் பார்த் தவுடை வாடுதலடைவர். இதனாலே பாரத் 
இல விருந்னெரைக் கண்டவுடன் முகமலரச்? காட்டுதல அவ 
சியமாம். சமீபத்தில வந்தவடன் இன்சொற் சொல்லு கல்வேண் 
டும். ௮ கேட்டூ- சம்ம௫த்தால் உபசரித்தல் வேண்டும, (உபசமி க் 
Sx xara Aur கே 7b) i ad.’ 

  

௧௦-அம் அதிகாரம். 
ஓஒ 

இனியவை கூறல், 
௮ தாவது: மனத்திலுள்ளமகிழ்ச்ீசியை ேெ பளிப்படு த்துகிற இனிய 

சோற்களைச் சோல்லுகல், 

க... இனிய சோல்லுக் கிலக்கணம். 

(1) இனிய சொற்களாவன: அன்போடு சுலர்து வஞ்சக 
மில்லாதனவாயிருக்வெற தீருமத இளை பமிர்கவர்களுடைய வாய்ச் 

3



குனு திருக்குறள் வசனம், 

“சொற்களாம். (அன்போடு சுலத்சலாலது: அ௮ன்புடைமையை 
வெளிப்படுத்தல். ) 

2. இனிய முகத்தோடூ கூடிய இன்சோல் முன்னரே விருக் 
தினசை வசப்படுத்துதலின் விருந்து * பாப்பதன்கட் சிறந்தது. 

(3) ஒருவரைச் கண்டவுடனே முகமலர்ச்சியுற்று அம்ரமுக 

மலர்ச்சியுடன் இனியசொல்லையு முடையவனாவானெனில் அச்சொல் 

லானது மனமூழ்ர்து வேண்டிய பொருளைக் கொடுப்பதைப் பார்க்க 

ணும் கல்லதாகும், (8) தருமமானது ஒருவரைக் சண்டபோதே 

முகத்தால்விரும்பி இனிதாகப்பார்த்துப் பின் ௮வர் தம்மைச் சேர்ந்த 

போது மனத்துடனிருக்றெ இனிய சொற்களைச் சொல்லுதலி 
னிடத்தே யுள்ளதாம், ,ஐ.தலால் இனிய சொல்லில்லாமல் எவ்வளவு 
கொடுத்தாலும் புண்ணியமில்லை யென்பதாயிற்று. 

௩. இனியவை கூறுவார்க்கு இம்மைப் பயனேய்தம், 

(4) எல்லாரிடத்தினும் இன்பத்தை யிகப்படுத்தும் 

இனிய சொற்களை யுடையவருக்குத் துன்பத்தை யசெப்படுத்துக் 
தரித்திரங்கிடையாது. (5) ஒருவனுக்கு ஆபரணமாவற பெரியோ 
ரிடதீமேசே வணக்கமுடையவனாடு யெல்லாரிடத்திலு மினிய சொல்லை 

புடையவனா யிருச்சலாம்;இவவி ரண்டு மல்லாமல் உடம்பிலே பணிக் 

இருக்கும் அப. ரணங்கள் அப. ரணங்க ளாகரவாம். 

௪. இனியவை கூறுவார்க்கு மறுமைப்பய னேய்தும். 

(6) பொருளினுலே பிறருக்கு கன்மையைத் கருஞ் சொறி 
களை யாராய்ந்து இனிமையுள்ளனவாக ஒருவன் சொல்லுவாஞனாயின் 

அவனுக்றாப் பாவங்கள் கெடச் தருமம் வளரும். இகனாலே கடின 
மான சொற்களைப் பேசலாசாதென்பதும், பேடன் பாவமுண்டா 
மென்பதும் பெறப்பட்டன, 

டூ. இருமைப் பயனு மோன்றாுகப் பெறுதல். 

(4) பொருளிஞலே பிறருக்கு நன்மையைக் கொடு தீது 
இனிமைக் குணத்தினின்றும் நீங்காத சொ.ற்களானவை யொருவனு 

  

  mentee, 

பூர்ப்பறுஃமாரப்பது,



கக-ம் ௮, செய்த் ன்றி. யறிதல். ௧௯. 
க்க: இம்மைபிலே நிதியையுமுண்டாக்? மறுமையிலே- புண்ணி 
யத்தையுல் கொடுக்கும். (8) பொருளினாலே பிறருக்கு வருத்சஞ், 
செய்யாத இனிய சொற்களான்வை யொருவனுக்கு வருபிறப்பிலும் 
இப்பிறப்பிலு மின்பத்தைக்கொடுக்கும்,( இப்பிறப்பி Messina ag? 
இன்சொல்லானுலகம் தன் வசப்படு தலால் ஈல்லன வெய்இச் சுக 
மடையில், ) 

கூ தீயசோற் கூறுதலா வுண்டாகுங் குற்றம். 

(9)பிறருடைய இனிய சொற்களானவை தனக்கு இன்பந், 
தருதல் யறுபவித்தறிபவன் பிறரிடத்துக். தான் பேசும்போது 
கடினமான சொற்களைப் பேசுவது என்ன பிரயோசன கத்தைக் ௧௫ 
தியோ? (19) தருமமுண்டாகும் இனிய சொற்கள் தன்னிடத்தி. 
லிருக்க ௮ச்சொல்லை.* சொல்லாமழ் பாவமுண்டாகுங் கொடிய சொந் 
'கமா யொருவன் பேசுதல் இனிய கனிகள் தன்னீடைத்திலிருக்க 
அவற்றைக் இன்னாமற் காய்களை தீதின்பதம்ருச் சமமாகும்; 

௧௧-ஆம் அதிகாரம். 

செய்ந்நன்.றி WI) Bou, 
அ%தாவது:--தனக்குப் பிறர் சேய்த நன்மையை மறலாதிநத்தல. 

௧. காரணமில்லாமற் சேய்ததங் காலத்தினாற் செய்ததும் 

பிரயோசனங் கருதாது சேய்ததுமாகிய உதவியின் பெருமை அளக்௯ 
முடியாது. 

(1) தனக்கு முன்னொரு உதவியுஞ் செய்யா இருக்க ௮ன்- 

னியனொருவனுச்கு௪ செய்தவுபகாரத்துக்கு மண்ணுலகத்தையும்? 
விண்ணுலகத்தையும் கொடுத்தாலுஞ் சமானமாகமாட்டாது. (9) ஒ௬ 
வனுக்கு அபத்து வந்தவளவிலே ஒருவன் செய்த உபகாரப் 
பொருளானது சிறிதாயிருந்தாலும் சமய கோக்கு இப்பூமியைப்பாரக் 
இலும் பெரிதே யாகும். (8) சாம் செய்யுமுகவியைப் பெறுவோ. 

மாலே தமக்றுப் பின்வரும் பிரயோசனத்தைக் கருதாது அவருக். 

குத் தாம் செய்யு முபகாரத்ின் கன்மையானத கடலினும் பெரிய 
தாழும்,



@0 இருக்குறள் வசனம். 

௨௨ மேற்கூறிய மூன்றுதவியும் அறிவுடையோர்க்குச் சேய்த 
வழிப் பெர்தாம், 

(4) தமக்குத் இனையளவாகய வுதவியை யொருவன் செய் 
தாலும் அவவுகவியைச் சிறியதென்று நினையாமல் பனை யளவு 
பெசிய தென்று நினைப்பார் அப்படி நினை கீதலாலாகிய பிரயோகன 
திகைத் தெரிந்த பெரியோர். (5)மேலே கூறிய செய்யாமற் செப்த 
வுதவியும் அபத்து வந்த சாலத்துக்செய்த வுதவியும் தாம் செய்த 
வுகவியைப் பெற்றாமாலே தமக்குப் பின்வரும் பயை நிளையாமறி 

செய்தவுகவியுமலலாத வேறுவகையாற் செய்த a sR Moray 

கூறினால் அவ்வுதவிக்கு தீ தக்கபடி. இறிது பெரிதென்று சொல்லக் 

கூடாது, ௮ல்வுதவியை யேத்றுக்கொண்டவரது ருணமெவ்வளவோ 
அ௮வவளவலே யதம்களவுடைய தாகும். 

௩. ஈன்றி சேய்தாரது நட்பை விடலாகாது. 

(6) கஇனக்குச் துக்கம் வந்தகாலத்இிமில பு.கவிசெய்சவர.து 
சிேககதை யொருவன விடாஇிருக்க வவேண்டமே. அதுபோலவே 
ய. ங்வொழுககங்கலிற குற்ற மில்லாக பெரியோர்களுடைய யே 
க க்தையு மறவாஇருக்கவேண்டும். ஏனென்றால் ௮.து மறுமைக்குப் 
பயன் ஐருமாதலாலென்க.(3)ஈல்லவர்கள் தமகருவர்த துன்பத்தைக், 
கெடுத்தவமுடைய சிரேகத்தை வினைபபயன் விடாறு பந பப்.படும், 
தம்முடைய எழுவகைப் பிறப்பிலு மறக்கமாட்டார்கள். 

௪. மறவாததும் மறப்பதும் இன்னது, இன்னதேன்பது. 
(8) ஒருவன் தனக்கு முன்செய்.த நன்மையை மறந்து வீடு 

வது தருமமலல. ௮வன் செய்த தீமையைக் செய்த அப்பொழுதே, 
௰றகது விடுவது தருமமாகும், 

௫. ஒருவன் செய்த நன்றல்லதை மறக்கும் உபாயம், 
(3) மக்கு முன்னொரு ஈன்மையைச் செய்தவர் பின் 

கொலை செய்தாற்போலும் கேடுகளைச் செய் தாரானாலும் அவர் 
மூன் செய்.த ஒருகன றியை. நிக்க அக்கேடுகளெல்லா மீலலையாகும்,. 

௬. செய்ந்நன்றி மறத்தலின் கோடுமை. 
(10) எந்த,க் தருமங்களைக் கெடுத் தவர்களுக்கும் பாவத்இ' 

ஸின்று நீலம் வழியுண்டு. ஒருவன் செய்த வுபகாரத்ை தக். கெடு. 
அ.தி மனிசலுக்குப் பாவத்தினின்று நிங்கும் வழி Donut ge 

துவாரம்



S2° Mth அ.கொரம், 

தடுவு நிலைைம, 

அஃதாவது: பகைவர், அயலோரீ, சிநேகர் ஆசய இம்ழவகையோ 
நீடத்தும் தரமத்தினின்றுந் தவறுமீல் ஒப்ப நீற்தம் நிலேமை, 

&  ந$வு நிலைமையின் சிறப்பு, 

(1) பகைவர், ௮யலோர், ஈட்பினரென்னும் மூன்று பிரிவின 
ரிடத்துக் சன்னுடைய நிதியை விடாமல் ஈடப்பானாயின் ஒருவ 
ணுக்கு அலவிதம் ஈடப்பதாகிய நடுவு நிலைமையென்று சொல்லப். 
படுமொரு தருமமுமே நலைதாகும், 

௨... ஈ$வுலைமையால் வந்த சேல்லம் நன்மையைத்” தரும், 
மற்றைச் சேல்வக் தீமைமையைத் தரும். 

(3) ஈடுவுகிலமை முடையவனத செல்வமானது பிறருடைய 
"செல்வம்போல் அழியாமல் அவன் பு.த்திரருக்கும் இன்பக் தீருமுற௮ு இ 
யுடைய தாயிருக்கும். (8) தீங்கைத் தரு தலல்லாமல் கன்மையைக் 
கொடுத்தாலும் நடுவுகிலைமை நீங்கலால் வந்த செல்வத்தை அப் 
பொழுசே யொருவன் விட்டு விடவேண்டும். (ஈடுவுகிலை நீங்கலால்: 
வந்த செல்வமாவது: பொய், களவு. முதலியவற்றுற் கிடைத்த. 
பொருளாம்.) 

he தக்கவரையும் தகாதவரையும் அறியும் வழி; 
(4) இவர் நடுவுநிலைமை யுடையவர் இவர் நடுவுநிலைமை 

பில்லாதவரென்னும் விசேடம் ௮வ.ரவருடைய ஈல்ல புத்திரர் இருப் 
பினாலும் இல்லாமையினாலும் அ.றியக்கூடும். 

௪. கே$வராமை காரணமாகவும் சேல்வம் வருங்காரணமாக, 
வும்நடுவு நிலைமை தவறலாகாதேன்பதும், தவறுதல்: கே. வருவத. 

ற்குக் காரணமென்பதும், தவறாதவன் தாழ்ஷ செல்வமேன்பதும், 

(3) இீவினையினாலே. கேடும் ஈல்வினையினாலே ஆக்சுமும். 
சல்லாருக்கு முன்னமே யமைர்திருக்கன்றன;. ௮தை யறிந்து கேடு. 

arin ஐடுத்தற் பொருட்டும் அக்கம் வருதற் பொருட்டும் மக 

தீதிலே சாய் தலில்லாம லிருத்தலே. ய.றிவா ஓ.யர்க்தோர்க்கு. ௮௦ 

காம், சாய்தவாவனு: ஒரு கார்யாக நியாயர்தவறி நிற்றல். (0)த.ரூ,



௨௨ திருக்குறள் வசனம். 

வன் தன்னுடைய மனமானது; சிபாய்த்தவறிப் பட்சபா தங்களைச் 

செய்ய நிணைக்குமானால் ௮ர்கினைப்பு: தான் கெட்டிப் போவேனெ 

ன்னும் ௮டையாளமாக அறியவேண்டும், (7) இஃதறிந்து நடுவு 

நில்மைதவருமல் தருமத்தின் வறி நடர்சவனது வறுமையை வறு 

மையாக உயர்ந்தோர் Morse adr "எனவே, அவ்வறுமை 

ஈன்மையையே. தருமென்றறிக, 

௫. ஒரு பட்சம் சாராத மனத்தோடூ தரும மிருந்தபடி சோல் 

லுதல் ந6வு£லைமை என்பதும், ஒரு பட்சஞ் சாந்த மனத்தோடூ 

தரும மிருந்தபடி சொல்லுதல் நடவுநிலைமை மன்றேன்பதும. 

($) முன்னே தன்னைச் சமமாகக் செய்துகொண்டு HY BoM 
பின்னே தன்னிடத்து வைக்கப்பட்ட பொருள்களை கிறுப்பதாயெ 

துலாகிகோல் போலத் தம்மை நேர்வழியிலே கிறு தீதிக்கொண்டு தம். 
மிடத்திலே வந்து சொல்லும் வாதி பிரதிவாதிகள் வழக்கை ஒரு 
பக்கத் தி3ல கூட்டிக்குறைத்துப் பேசாமல் இருவருக்கும் பொது 
காகப் பேடுத் தீர்ப்புச்சொல்லு தல் அறிவா ஆயாக்தோர்க்கு ௮ழமா 
கும், (9) கடிவு நிலைமையாவது: உயர்ந்தோர் தாம் சொல் ஐஞ் 
சோல்லினிடத்கே கோணுத லில்லாமையாம். அதுவும் தம்மனத்தி 

னிடத்ேேத கோணுத லில்லாமையை யுறுதியாசப் பெற்முல், எனவே, 
மனத்திலொன்.றூ வாக்லொன்று சொல் gant Gene நடுவு 

நிலமை யாகா தென்பது பெறப்பட்டது. 

௬. ௩வு நிலைமை யாகும் விதம், 

(10) பிறர்பொருளையும் தம்பொருளைப்போலச் ர்நூக்ுக் 
'சாத்து வியாபாரஞ்செய்தால் அங்வனஞ்செய்வார்க்கு ௮ச்செய்கை 
யானது ஈல்ல வியாபாரமாகும். (8ரதூக்க் சாத்தலாவ து: வாங்கு 
வது அதிகமும் கொடுப்பது குறைவுமாகாமல் ஒப்ப ராடிச்செய்சல், 
இதுவும் நடுவுகிலைமையாம்.]



௧௩-ஆம் OP PSTTL, 

அடகக முடைமை, 
அஃ தாவது:--காயழம் வாக்கும் மனழம் நியலமியிலே சேல்லர் 

மல் அடங்கதலுடையன யிநத்தல், 
க. போது வகையால் அடங்குஞ் சிறப்பு, 

(1) அடச்கமாயெ தருமமானது ஒருவனைத் தேவருலகத் 
திலே கொண்டுபோய்விடும். ௮டக்க மில்லாமையாயெ பாவமானது 
தாங்குகம் சரிய காகழ்திலே செலுத்திகிடும். (8) இத்தகைய 
அடக்கச்தை யொரறுவன் உறுதிப்பொருளாகக் காக்கவேண்டும். 
இதைப் பார்க்கு மேலான செல்வம் மனிதருயிர்க்கு (வேறில்லை, 
(2) ஆதலாலே அடங்கி ஈடத்தலே கமககறிவாவதென்றறிந்து நல் 
வழியிலொருவன் ௮டஙகப்பெற்றுல் ௮வ்வடக்கமாவது பெரியோ 
சால.றியப் பட்டு ௮வனுக்கு மேன்மையைக் கொடுக்காம். (இல்வாழ் 
வானுக்கு அடக்கமாவது?: காயமும் வாக்கும் மனமு மவன் வசப் 
படுதலாம்.) (4) இல்வாழ்க்கையாயெ சன் வழியிலே வேறுபடாது 
சின்னு ௮டங்கினவலுடைய உயர்ச்யொனது மலையினும் மிகப்பெரி 
ய தாரும, (வேறுபடாது நின்றடங்குதலாவது: ஞம்புலன்கமையு 
மறுசரித்றுக் கொண்டிருந்த யடங்குதல்,) (5) பெருமையில்லாம 
லடங்குதல் யாவருகறாஞ் சமழரக நன்முகும். ஆனா அம் அவங்க 

னம் அடங்குவாரெல்லாருள்ளுஞ் செல்வவான்களுக்கே யவ்வடக்க 
மானு வேறொரு செல்வமாகத்தோன்றும் தகுநியுடையதாம், எப் 
படி.யென்முல் செல்வமில்லாதவர் இடங்? நடந்தால் அதையெடுத் 
அப் பேசமாட்டார், செல்வமுடையவர் அடங்க நடங்தால் இவ்வ 
ளவு பெருஞ் செல்வமுடையார் எவ்வளவு பணிவாக Gaines apo x 
ன்று எல்லாருமெடுத்துப் பேசி நன்கு மஇப்பர், அப்பொழு அள். 
செல்வவான்களுக்ஞுச் செல்வ தீதாலுண்டாரும௫ழ்ம்சியைப் பார்க்கி 
னும் பெருமூழ்ச்சி யுண்டாகும், ஆதலால் வேறொரு செல்வமாக 
அடக்கமுடைமை தோன்று மென்றறிக, 

௨. *மெய்யடக்கம். 
(0) ஒரு பிறப்பினிடத்தே ¢ கால் கான்குக் தப்த ஒன்றுமா 

யெ ஜந்து அவயவங்களையுர் கன்னுள்ளே யடக்கும் ஆமையைப் 
  

௩ மெய் “உடமபு,



aw திருக்குறள் வசனம். 

போல மெய், லாய், கண், மூக்கு, செவி யென்னும் ஐம்பொறிகளை 

யொருவன் தன்னுள்ளடக்க வல்லவனானால் ௮லலுக்கு அ௮வ்வல்ல 

மையானது ஏழு பிறப்பினிடத்தும் உறுதியாகி காவலாயிருக்கும். 

கூ. *வாக்கின் அடக்கம், 

(8) ஒருவர் காக்க வேண்டு மெல்லாவஜற்றையுல் காக்கமாஃ் 

டாசாயிலும் நாவொன்றையேனுக் தவருமற் காக்கவேண்டும்.௮தைக் 

காவாது விட்டாரானால் சொற்குற்றத்திலே யகப்பட்டுத் துன்பத் 
தையடைவர். (காத்தலாவது: சொற்குற்றம் வரப் பேசாஇருத்த 

லாம்.) (8) தாம் பேசும் ேசொற்களது பொருள்களாலே பிற 
ருக்கு வரும் பிரயோசனர் தம்மிடத்திலே யொன்றாயினும் உண்டா 
குமானால் பிறதருமங்களாலாகிய நன்மை தமக்குத் இிமையா$லிடும், 
(தியசொல்: பொய், கொடுஞ்சொல் முதலியவையாம்.) (8) ஒருவனை 
யொருவன் கெருப்பினாலே சுட்ட புண்ணானது சரிரத்இலிருந்தா 
அம் மனச்தினிடதேே யப்பொழுகே மாறிவிடும். நாலினாலே ய 
சொற்களாலே சுட்ட தமும்பானது ௮ம்மனத்திலே எப்பொழுதும் 
ஆறமாட்டாது. 

௪. மன லுடக்கம், 

(10) கோபத்தை மனத்திலே வரவொட்டாமற் காத்துக் 
கல்வியுடையவளுட யடங்குதலில் வல்லவனாயிருப்பவனது சமயத் 
கைத்தருமமேேவதை யவனைச் சேரும் வழியிலே அழைந்து பாட்ச் 
அக்கொண்டிருக்கும், 

  

கசம் அகாரம். 

ஒழுக்கமுடைமை, 
அஃதாவது:ட- தங்கள் தங்கள் வரணுச்சிரமங்களு£கு4 சொஃலப் 

VEL. ஜசாரத்தை யுடையவராாகீ யிநத்தல, 

5: ஒழுக்கத்தின் சிறப்பு: 
(1) எல்லாருக்கும் ஆசாசமானது இறப்பை தீ தருதலால் 

அவவாசா.ரத்தைத் Sapiens பார்க்ஜொெங் காப்பா ம்ற வண்டும், 

* வாச்கு * சொல்,



DF MUD அதி, ஒழுக்க முடைமை. 2. (im 

(2) பலதருமங்களையு மாராய்ந்து, இவற்றுள், இம்மை மறுமைஇர 
ண்டுக்குக்துணேயாவது எதுவென்று மனத்தை யடக்கியறிந்தாலுக் 

itor uni) Mug முவ்வாசாசமே யாதலால், அதனை ஒருவிகத் 
காலும் கெடாமம் பேணி, வருத்தப் பட்டாயிலும் காக்கவேண்டும். 

௨. ஒழுக்கமுள்ள இடத்து உண்டாகுங் குணமும், அஃதில்லாத 

இடத்து உண்டாகுங் குற்றமும். 

(8) எல்லாரக்குக் ததன் BIT wid Hw HOS LM 
LLFTT (LP OCOD LITT GI குலமுடைமையாகும; அல்லா க் இனி 

OM SUM SMA H sSiiprs ZoworaHPw. எனவே, ஆசாரக் 
தவருமை உயாந்தபிறப்பாய் விடுமென்ப தாயிம்று, (4) பாப் 
பான் தான் கற்ற வேகத்தை மறக்அவிட்டானானா ஓல் குலங்கெடா 
மையினா ல பின்னும் ஐஇதிக்கொள்ளலாரஞும், அவனது ஆசாரம் 
குறைந்து போனால் ௮வன குலம் கெட்டு விமம், அவனுக்கே அப் 
படியானால் மற்றவர்களுக்குச் சொல்லவேண்டுமோ? ஆதலால் எல 
ONE Fa BUI ஒழுக்கத்தைக் குறையவிடலாகாது. (8) பொரு 

மையுடையவனிடத இல செல்வமானது இல்லாமற் போதல் போல் 
ஆசாரமில்ல।! தவனிட 222 உயர்குலமில்லாமற்போய்விடும், (6) ஒழு 

DEG தவறுதலா ஐண்டாகும் இழிகுலம் ஆதலாகிய குற்றமுண்டா 

தலைத் தெரிஈது மன வலிமையுடையவர் ௮வ்வொழுக்கத்தினின் நுல் 

குறைவுபடமாட்டார். (1) ஓழுக்கத்தினல எல்லாரு மேன்மை 

யடைவா; அவ்வொழுக்கத்தினின்றுந் தவறினவர் தாம ௮டைதற் 
குரிய தல்லாத நிந்கையை யடைவர், (௮ஃ தாவது: பகையினாலே 

ஓருவர் பொய்பாகத் தம்மேம் சுமத்திய பழிச்சொல.) 

௩ ஒழுக்க மில்லாமையாற் பின்வரும் குற்றம். 

(8) ஒருவனுக்கு நல்ல அசாசமானது GOS DS Fae Bul 

ணமாகும். தீய ஆசாரமானது இம்மை மறுமை இரண்டிலஓந் தன் 

பத்தைக் கொ டுக்கும். 

௪. சொல்லாலுஞ் சேயலாலும் வரும் ஒழுக்கங்கள். 

(9) கல்லொழுக்கமுள்ளவர்க்கு மறகதுக் இய சொழ்சளைச் 

சொல்ல முடியாவாம். தீயசொற்களாவன; பிறர்க்குத் Fumes 
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௨௬ இருக்குறள் வசனம். 

தரும் பொய்முகலான சொற்கள்; இச்சொற்கள் பேசுதலும் ஒழுக்க 

வி2ராசமாம். (10) உயர்ந்தாசோடு பொருந்த நடததலைக் கல்லா 
தவர், பல.நூலைக் கற்றாசானாலும் விவேகமில்லாதவ சாவார். (உயர் 

ந்தாரோடு பொருச்,க ஈடத்தலாவது: அ௮வரெப்படி நடந்தாசோ? 

அப்படி நடத்தலாம்; 

௧௫-ஆம் அதிகாரம். 

பிறனில் விழையாமை, 

அஃதாளது:--காம மயக்கத்திலே அன்னியனுடைய மனைவி 

யை விநம்பாத்நத்தல். 

& பிறன்மனையாளை விரும்புவானிடத்து உண்டாகுங் குற்றம், 

1) அன்னியனுக்குச் சொக்தமாயே மனைவியை இச்சத்து 
நடக்கன் ம அறியாமையானது பூமிபினிடத்துத் தரும நூலையும் 
பொருள் நூலையும் ,ஐராய்ந் திகத பெரியோரிடத்திற் இடையாது, 
இதனால், தருமமும் பொருளும் பிறன் மனைகியிடத்து விவசாரஞ் 
செய்கவனிடத்து இல்லாமற் போமென்பதாயிற்று, (4) பாவக் 
திலே நின்றவசெல்லாருள்ளும் விவசா.ரம் காரணமாகப் பிறனுடைய 
தலைவாயிலிலே ௮வன் மனையாளை இச்சித்து நின்றவர்போல apf 
ல்லையாம், (3) சந்தேகமில்லாமல் தம்மை ஈநல்லவரென்று அறித் 
திவருடைய மினிவியினிடத்ே?த விவசா.ரமாய பாவஞ் செய்தலை 
விரும்பி ஈடப்பவர் உயிருடையவரரா யிருக்தாலுஞ் செத்தவரே 

யாவர், (4) எவ்வளவு பெருமையுடையவரா யிருந்தாலும் தம 

க்கு வருங் குத்றத்தைச் சிறிதாயினும் உண.ராமல் பிறனுடைய 

மனையாளிடத்2த ஆசைகொண்டு செல்லுதல் அவருக்குப் பாவ 

மாய் முடியும், (0) இவளைச்சேர்தல் இலே சென்று நினைத்துப் 

பிறன் மனைவியிடத்தே செல்லுவோன் ௮ ழியாமல் எக்காலமும் நிலை 
நிற்பதாகெ குடிப்பழியை யடைவான். (0) இம்மட்டோர் ௮வ 

னிட த்துப் பகையும், பாவமும், பயமும், மேற்கூறிய குடிப்பழியு 

மாகயெ கான்றாம் எப்போதும் நீங்காவாம்,



௧௬-ஆம் அதி. பொறை யுடைமை உன 

a பிறன்மனையாளை விரும்பாதவனிடத்து உண்டாகும் 
குணம், 

(7) அன்னியனுடைய ஆளுகைக்குள் அவனுக்குரிமை 
பூண்டு நிற்பவளாிய மனையாளது இன்பத்தை விரும்பாதவன் 
தருமமாகிய இயல்போடு கூடி இல்வாழ்லானென்ன சொல்லப்படு 
பவ னாவான். (8) ௮ன்னியனுடைய மனைவியை மனத்இனும் நினை 
யாக பெரிய இண் தன்மையானது அறிவாலுயாச்2 தார்க்கும் தரு 
மாகும்? அம்மட்டோ? நிறைந்த ஈல்லொமுக்கமுமாகும். பெரிய 
ஆண் சன்மை என்றதனால் இது எல்லாசாஜலுஞ் செய்யமூடியா 
தென்பதாபிற்று, ( ஆண் தன்மை-விரம்.) (9) பயத்தைத் தரும் 
கடலாற சூழப்பட்ட உலகத்தினிடத்தே சகல நன்மைகளையும் பெறு 
தி.றிருியவர் யாசென்றுல், அன்னியஞுக்குரிய மனையாளது தோளை த் 
தழுவாசவரேயாம். (10) ஒருவன் தனக்குத். தருமத்தை உரி 
மையுடையதென்று ௮ங்கேரியா தவனா௫ப் பாவங்களைச் செய்வானா 
னாலும் பிறனுக்குச் சொந்தமானவளுடைய காம இன்பத்தை விரு 
ம்பாதிருந்தா னானால் ௮து ஈன்மையைக் கொடுக்கு மென்பதாம். 

  

௧௬-ஆம் அதிகாரம், 

பொறை யூடைமை, 
அஃதாவதுஃ-காரணம் பற்றியாவது, அறியாமையிறாுலாவது லஒரவண் 

கம்மீடத்துத் தீங்கு சேய்த இடத்துத் தாழம் அத்தீங்கை. அவறுக்தக், 
சேய்.பாமற் போறுத்த லுடையரா யிநத்தல். 

Se போறையுடைமையின் சிறப்பு. 

(1) தன்னை வெட்டுவோசைக் ழே விழாமற் சுமப்பதா 

கிய பூமியைப்போலச் தம்மைஇகழ்ந்து பேசுவாரைப் பொறுத்துக். 

கொள்ளுகல் முதன்மையான புண்ணியமாம். (3) ஒருவன் 
செய்த குற்றத்தைச் தன்னாவேபவனைத் திண்டிக்கக்கூடிய காலக் 
திலும் பொறுததுக்கொள்ள வேண்டும். அப்படிப். பொறுப்ப்தைப், 

பார்க்கிலும் ௮ககுற்றததை ௮வன் செய் அப்பொழுதே மறந்து. 

விடுதல் Ae sang. ஏனென்றால்? பொறுத்தல் காரணமாகக 
கடவுள் ௮வனைத தண்டிக்கக கூடும, ௮த்தண்டனைக் டெமில்லாமற், 
Gris புண்ணிய மெப்முதலாலென்க, (5) ஒருவனுக்கு வறுமை



உற இருக்குறன் வசனம், 

பேற்றுக்கொள்ளாமல் நிக்கு ௪ யுள் வறுமையாவது, விருக்தினரை 

லாம். தும்பால?வ வல்லமையுள் வல்லமைபாவது அறியாமை 

யின்லே தீமை செய்தவரைப் பொறுத்துககொள்ளு தலாம. (1) எல 

லாவற்றுலும் நிறையுடையவளாயி hs 50 தன்னைவிட்டு நீஙகாயை 

ய விும்புவா னானால் ௮வன் பொனுமையுடையவளுயிருககையை 

அழியாமம் காப்பாம்றி வர 2வண்டும், 

a. பிறர் சேய்யும் தீமையைப் போறுத்தல், 

(3) பிறர் தமக்குத் தீங்கு செய்த இடத்து, ௮த்திங்கைப் 

பொ ததுக்கொள்ளாமல் அவரை வருத்தப்படுத்தினவரை 0 SoH 

ensunt Qa Quacans Ars stot. LF Pewee Cum gy 

தீ.லக்கொண்டவரைப் பொன்னைப்போல இடைவிடாமல் மனத்தில் 

வைத்துக்கொள்ளுவா், (0) இவ்விதம் பொறுததுக் கொள்வார்க்கு 

உலகம;றியமட்டும் சரத் இயிருக்கும். பொறுச்தலில்லாமல் தாமுமவ 

ரூக்குச் தீங்கு செய்வா. ரானால் செய் ஒரு நாளைக்கு மட்டு Nenu 
மாம்; இவற்றுள, எது பெரிகென்று சவனிக்கவேண்டும், (7) தன் 

னிட.த.துச் செய்யத் தகாகு இமைகளை அயலார் செய்தாலும் இத் 
தீமை செய்தவர் மறு பீறப்பிலே அன்பத்தை யபடைவாசேயென்று 
வருந்தித் தானுமவருக்ருக் தருமமாகாத கொடிய செய்கையைக் 

செய்யாதிருததலே ஈல்லதாம். (8) பலவிதமான கெருவத்தால் 
சமமிடத்துக் தியவைகளைச் செய்தவரைத் தாம் தம்முடைய 
பொனுமையினு லே ௮வனா வென்று விடவேண்டும்; இதனாலே 
தமை செய்தவனுக்குத் தீமை செய்வார் ஒருகால் தோற்றாஓக் 
தோற்பர், போறு ததுக்கொண்டால் ௮வனை வென்றே விடுவா சென் 
பதாயிறறு, 

the பிறர் சொல்லிய குற்றங்களைப் பொறுத்தல், 
0) தீயலாது வாயிலுண்டாருர் தி ECO 1 

ஞீ பட்டு பவர் இலவ நகல் wine ப பகட்க ae 
பரிசு தீ குணமுடையவ ராவார். (10) விரத ந்கஸ்னாலே உணவை 
oo sg COMP AUT Up sO நோயைப் பொறுப்பவர் எல் 
GIG vin 2பரீயலராவார; அவரு கமமை அ௮யலா நிசஇத்தம் 

பசக் அன்பர் கருஞ் சொற்களைப் பொறுத் றக கொ.ர்பவருககுச் 
சமானமர்ச மாட்டாரா. 

க்விக் கக்ன்



௧௪-ம் அரம், 

அழுக காமுமை, 

அஃசாவது:--பிமநடைய சேல நநலானனவ wane ote Fae 
போறுமைப் படாதிநந்தல். 

க. போருமை யில்லாமையினது குணம் 

(1) ஒருவன் தன் மனத்தினிடத்தே பொழுமையாமொ 
குத்தம் இல்லாத அறிவோடு கூடிய தன்மையைத் தனக்கு முன் 
னே சொல்லப்பட்ட ஒழுக்கத்தின் வழி.பாகக் கொள்ளவேண்டும். 
(3) யாரிடத்றும் பொருமை வையாதிருத் தலை ஒருவன் பெறுவா 
னாுளுல் அதைப் 2பால ௮வனடையும் பெசிய பேறுகளுக்குள்ளே 
வேறொன்றுமில்லையாம். 

a+ போறுாமை யுடைமைமினத குற்றம், 

் (9) மறுமைக்குத் தருமத்தையும் இம்மைக்குச் செல்வத் 
சையும் தனக்கு 2வண்டாதவ னென்று சொல்லப்படுவா ளெவனே் 
னறால் ௮ன்னியனணுடைய செல்வத்தைக் கண்டடைனே சந்தோஷப் 
படாமல் பொழுமைப் படுபவனேயாம். (4) பொருமைப்படுந் 
திய வழியினாலே தமக்கு இம்மை பாறுமையிலுர் துனபமுண்டா 

வதை யறிந்து ௮றிவடையோர் பொருமையினாலே தருமமல்லா க 
வைகமைச் செய்யமாட்டார். தீரும் மலவாதகை: செல்வம், கல்விய 

டையவருக்குத் தீக்கு நினைத் தலும், சொல்லலும், செய் தஓுமென 
அணர்க, (6) பொழுமையானது பகைவரில்லாதிருக்தாலும கேட் 
டைததருவது, ஆதலால் அப்பொருமையுடைபயவருக்குக் கேட்டைத் 
தருவதற்கு வேறு பகைவர் வேண்டாம்; ௮ப்பொழுமையே போது 

மானதா யிருக்கிறது. (6) ஒருவனுற் பிறருக்குக் கொடுக்சப்படும் 
பொருளைக் குறித்துப் பொழுமைப் பவா. ரது சுற்றத்தார். உடுக்கப் 
பவெதாகிய ஆடையம் உண்ணப் பவெசாயெ உணவுப் பொருளுள் 
கஇடையாமம் கெட்டுப் போவார். பொருமை யுடையவர் சுற்றத் 
தாரே கெலொரென்முல்,, அவ கெடுவாசென்பது சொல்லவும் வேண் 
டுமோ? (7) பொழுமையுடையவளை இலக்குமியானவள் தானும் 

பொருமைப்பட்டு அவனைத் தன்னுடைய தமச்கையாகய மூதேவி 
க்குக் கொடுத்து தான் அவளைவிட்டு நீங்கு விடுவள், (8) பொழுமை 

யென்று சொலலப்பட்ட. ஒப்பற்ற பாவியானவன் தன வைக்



8௨௦ திருக்குறள் வசனம். 

இருக்கப் பட்டவை இம்மையி2ல அவனுடைய செல்வ ்கைக் கெடு 
5-௮ மறுமையிலே ஈரகத்தி£ல கள்ளிவிடுவான். த் த்திலே த 

௩. போறாமை யுடைமையினது குற்றமுங் குணமும். 

(9) பொருமையுள்ள மனத்தையடையவனது செல்வ. 

மும், பொரறுமையில்லாத மனத்தையுடையவனது தீரித்தரமுங் 
கண்டால், அறிவுடையா.ரால் ௮யையிசண்டும் ஆராய்ந்து பார்க்கப். 

படும். ஆசாய்ந்து பார்த்தலாவ.து: பொருமையுடையோர்க்கு ஆக்க 

மும், பொருமை யில்லாதவர்க்குத் தரித் தரமும் வருவ சுற்கு நியாய 
மில்லை. ஆதலால் இவ்விதம் மாறி வகததற்குக் காரணம் பழகினை 
யென்றறிதலாம். (10) பொருமைப்பட்டு விரு,த்தியாயினவரும் 
பொருமைப் படாமலிருந்து விருத்தியிலி ரூந்து நிம்கினவரு மில்லை. 

ஆதலால் ஐ.நவிசத்தினும் பொருமையொருவளுக்குக் கூடா தென் 
பதாயிழ்று, 

மரக eee 

௧௮-ம் அதிகாரம். 

Gl aloo & F @ In. 
அ*தாவ்து:--பிறம் போரளைக் கீரகிப்பதற்கு நினையா திநத்தஃ, 

& பிறர் பொருளை விரும்புதலின் குற்றம். 

(1) பிறருக் குரிய பொருளை எடுத்துக் கொள்ளு சல் 
கமக்குத் தரும மல்லவென்னும் நியாய மில்லாமல் அவருடைய நல்ல 
பொருளை ௮பகரித்தற்கு விரும்பினால் ௮வ்விருப்பமானது அபதரித் 
தவனுடைய குடியைக் கெடுத்துப் பல குற்றச்சளையம் அப்போதே 
அவனுக்குக் கொடுத்து விகிம், (ஈல்ல பொருளாவது: தரும வழியால் 

வந்த பொருள்.) (3) ஒருவன் பொகுளுக்கு மற்றவ லுரியவனல்ல 
னென்னும் நீதியில்லாமையாகய பாவத்துக்குப் பயப்படுவோர்,பிறட் 
பொருளை அபகரித்தலினாலே தமக்கு வரும் பிரயோசனச்தை விர 
ம்பிப் பழியினிடத்தே பொருந்துக் தீச் செயல்களைச் செய்ய மாட் 
டார். (8) நிலையுடைய தாயெ பேரின்பத்தை இச்சிப்பவர் பிறரிட 
தீதே அபகரிக்கப்பட்ட பொருளிஷலே தாமடைவதாகிய நிலயில் 
லாத சுற்றின்பக்தை விரும்பித் தராம மல்லாக செயல்/ளைம் செய்



௧-ம் 3. வெஃகாமை. 6G 

யார். (4) ஐம்புலன்சளையுஞ் செயித்த குற்ற மில்லாத ௮றிவுடை 
யோர் தாகு வறுமையடையோ மெனறு நினைதது அதை நிக்கு.த.ற் 
காகப் பிறர் பொருளை விரும்புதல் செய்யார். (9) பொருளை வீரு 
ம்பி எல்லாரிடத்தும் அறிவோடு பொருந்தாத செயல்களை யறி 
வுடையோர் செய்வாரானால் நுட்பமான தாகி எல்லா நூல்களிலும் 

பழகிய அவர் அறிவானது என்ன பிரயோசன த்தை யுடையதாம்மி 
(0) துறவறத்தை விரும்பி இல்லமமாகிய வழியில நின்றவன் பிறர் 
பொருளை விரும்பி அப்பொருளை வருவிக்கும உபாயல்களாயெ 
குற்ற வழிகளை நினைத்தலால் கெட்டுப் போவான், நினை த் தலாலே 
கெடுவானென்றால் செய்தலாலே கெடுவானெனபது சொல்ல வேண் 
புவதில்லை. நினைத்தலும் செய்தோ டொக்கு மென்பதே அறி 
வுடையோர் துணிவு. (7) பிறர் பொருளை விரும்பிக் கொண்டு பப் 
பாருளாலுண்டாகும் பெருக்கத்தை வேண்டாமலிருக்க வேண்டும். 
ஏனென்றால்,பின்னா் அப்பொருளை ௮நுபவிக்கும போது ௮ப்பெரு 

க்கத்தின் பயன் நன்றாக மாட்டாது. ஆம்லாலென்க, 

௨. பிறர் போருளை விரும்பாமையின் குணம். 

(8) குறைந்து போகும், தன்மையுடைய செல்வத்துக்குக் 
குறையாதருக்குங் காரணம் எதுவென்றொருவன் ஆசாய்க்து பார்த் 
தால்,பிமன் விரும்புகின்ற அவனுடைய சொந்தப் பொருளைத் தான் 
ஆசைப்படாதிருத்தலேயாம், (9; இது சருமமென்றறித்து பிறர் 
பொருளை இச்சியாச அ௮றிவுடையவரை இலக்குமியானவள் wat 

சைச் சேருதற்கு உபாயத்தை யறிந்து அவ்வுபாயத்தினாலே வந்து 
சேருவள். 

௩. பிறர் போருளை விரும்புகஷமயின் குற்றமுங்*குணமும். 

(10) ஒருவன் தனக்குப்பின் விளையுங் கேட்டை நினையா 

மல் பிறன் பொருளை அபகரிக்க கிஃ&எப்பானானால் ௮க்நினைப்பானது 

அவனுக்கு காசச்தை யுண்பெண்ணும், அ௮ப்2பாருளை அபகரிக்க 

நினையாதிருத்தலாயெ கெருவமானது வெற்றியைக் கொடுத்துக் 

கொண்டி ருக்கும்.



௧௯-ம் அதிகாரம்: 

a | மி hl Gn. ரோ 63) ID ¢ 

அஃதாவது? காணாத் இடத்தே பிறரை டுகழ்ந்து பேசாதிநத்தல், 

க. புறங்கூறாதிருத்தலின் நன்மை, 

(1) ஒருவன் தீரூம மென்று வாயினாற் சொல்வது மில் 

லாமற் பாவங்களைச் செய்தாலும் அனனியரைக் காணாத இடத்தே 

அவசை இகழ்ச்து பேசமாட்டானென்று சொல்லும்படி. கடந்து 

கொள்ளுதல் ஈல்லகாம். 

௨௨ புறங்கூறுதலின் கோடமை, 

(2) தீருமமென்ப தொன்றில்லை யென்று அழித்துப் பேரப் 
பாவங்களைச் செய்தலைப் பார்க்கனும் ஒருவனைக் காணாத இடத்தில் 

இகழ்ந்து பேசிக் கண்ட இடத்தில் அவனோ? பொய்யாக ம௫ூழ்ச்9 
படைதல் திமையுடையதேயாம். (3) இவ்விதம் பொய் வேடம் 
பூண்டு ஒருவனுயிர் வைத்துக் கொண்டி ருப்பதைவிட அ௮வவுயிரை 

விட்டுவிரிதலானது அவலுக்குச் தரும நாலிமீல சொல்லப்பட்ட 

பயனைக் கொடுக்கும். (4) ஒருவனை அ௮வனெதிரே நின்று தாட் 
சணியமில்லாமற் பேசனாலும் அவளைக் காணாமற் பின் வருங் குற் 
த்தை நோக்காத சொல்லைப் பேசாதிருத்தல் வேண்டும். 

௩. புறங்கூறுவார்க்கு உண்டாகுங் குற்றம்; 

(5) Spars காணாத இடத்துக் குழைத்துப் பேசுகின்ற 

ஒருவன் தருமம் ஈன்றென்று வாயினாலே சொன்னாலும் மனத் 
தோடு பொருக்தச் சொல்ஓுன்ருனில்லை யென்பது காணாதஇடத் 
அப் பிறரை நிர்தித்துக் கூறுதற் கேதுவாகயெ அவன் மன வஞ்சகச் 
தினாலே யறிவுையாரா ல.ியக் கூடும்; எனவே மனகல மில்லாத 
வன் தருமமென்று சொல்றுஞ் சொல் பயனம்ம தென்பதாயிற்று, 
(0) அன்னியருடைய நிரதையை அவரைக் காணாக இடத்துச் 
சொல்லுவான் கனது பல நிக்தைகளுள்ளும் தன்னை வருத்தப் 
படுததும் கிதமுடைய இழிவான செய்கைகளை யறிந்து தன் 
Qer AC x அவராலே சொல்லப் போன, (7) தம்முடன் Fi. Uy 

மகிழும்படி இனிய சொழ்களைச் சொல்லிச் சி3ஈகஞ் செய்தலைச் தம 
க்கு உற யென றற்யாதடர் தம்மைகிட்டு மிக்கும்படி புறங்கூறித



௨௦-ஆம் அதி, பயனில சொல்லாமை, RR. 

தமது சுத்றத்தாரையும் பிரியச் செய்வர். இகனாலே புறங்கூறு 
வார்க்கு எல்லாரும் வி£ராதிளாவரென்பதாயிய்ு. (8) தம்மோடு 
கெருங்கெ சிகேகதெருடைய குற்றத்தையும் அவரைக் காணு 
இடத்துத் தூற்றும் இயற்கையுடையவர் அயலாரிடத்துச் செய்வது 
யாதா தெரியாத? (9) பிறர் நீற்னெ சமயம் பார்த்து ௮வரு 
டைய பழிப்புக் சொல்லைச் சொல்லுவோனது உடற்பாரத்தைப் 
பூமியானது, இப்பாரத்தைச் சுமப்பதே எனக்குத் தருமமாவ 
தென்று நினை க்றுச் சுமக்கின்ற து போம். எல்லாப் பாரங்களையுக் 

தாங்குதல் பூமிக்குச் சுபாவமானாலும் புறங்கூறுவானது உடற் பார 

FoFS தாங்ருதல் தகாத காரியமாதலால் தருமமாவதென்று 

நினைத்துத் தாங்குகின்ற தென்று சொல்லப்பட்டது. 

௪. புறங்கூறுதலை விடூதற்கு உபாயம், 

(10) புறங்கூறுவோர் ௮யலோசது குற்றத்தைப் போலப் 
புறங் கூறு சலாகய தம்முடைய ரூற்றத்தைக் காண்பாராயின் அவ 
சது நிலைபெற்ற உயிருக்கு ஒரு தன்பமுண்டாகுமோ? உண்டாக 
மாட்டாது, 

  

௨௦-ஆம் அதிகாரம். 

பயனில சொல்லாமை, 

அ தாவது:-தமந்தம் பிறர்க்கும் அறம், போநள், இன்பங்களு 

ஒன்றையுநீ தராத சோற்களைச் சோல்லாதிநத்த ல. 

௧. பயனில்லாத சொற்களைச் சொல்லுதலின் குற்றம். 
௬. ௬ * ட் ௪ உ (1) அறிவுடையார் பலருங்கேட்டு வெறுக்கப் பிரயோசனம் 

இல்லாத சொற்களைச் சொல்பவன் எல்லாராலும் இகழப்படுவான். 

எனவே, தன்னிலுர் தாழ்ச்தவருர் தனனை மதியாபென்பதாயிற்ு, 

(2) அறிவுடையார் பலர் முன்னே பயனில்லாத சொற்களைப் பேசு 
sorag தன் இசேேகரிடகசே விநப்பமில்லாக செய்கைகளைச் 
செய்வதைப்பார்க்கிலுங் குற்றமாகும். (8) பயனில்லாத சொற் 

களை ஒருவன் பேசுதலானது இவன் £திபில்லாகவனென்பதை அறி 

விக்னாம்.(41) பயலஜோடு பொருந்தாத குணமில்லாத சொற்களைப் 
ர J



௩௪ + திருக்குறள் வசனம். 

பலரிடத்தே ஒருவன் சொல்வானானால் அச்சொற்கள் நீதியோடு 

பொருந்தா, தவையாகி ஈற்குணங்களிலிருக் த, அவனை நீக்கிவிடும், 

(5) பயனில்லாக சொற்களைக் குணத்தன்மையுடையவர்கள் சொல் 

வாரானால் அவருடைய மேன்மையானது அதனால் வருஞ் இறப்பு 
டனே அவரை விட்டு நீங்கிடும், (மமன்மை நீங்குதல்: மதிப்புக் 

குறைதலாம்.) (6) பயனில்லாத சொற்களைப் பலதரமுஞ் சொல் 

௮ வானை மனிதனென்று சொல்லாதே, மனிதருக்குள்ளே பத 

சென்று சொல்லுக, கெல்லினுள் ௮ரிிபோல மனிதருள்விருக்கும் 
௮ிறிவில்லாமையாற் பதென்று சொல்லப்பட்டது. 

2. பயனில்லாத சொற்களைச் சோல்லாமையின் குணம்? 

(1) அறிவுடையோர் நீதியோடு பொருந்தாத சொற்களைச் 

சொன்னாலும் பிரயோசனமில்லாத சொரற்களைச்சொல்லா இருத்தல் 

ஈல்லகாம், சொன்னாலுமெனவே, oO Gao சொல்லலாகாதென்ப 

அதான் கருத்து, (8) அறிதற்கரிய பிரயோசனங்களை அ௮ராய 
வல்ல அறிவுடையார் மிகுந்த பிரயோசன மில்லாத சொற்களைச் 
சொல்லார். எனவே, நன்றாக ஆசாய்க்து பேச வேண்டுமென்பதாயி 

ற்று. (9) மயக்கத்தி னீங்கயெ பரிசுத்தமாகிய அறிவையுடை 

யார் பயனில்லாத சொற்களை மறந்தாயிலனுஞ் சொல்லமாட்டார். 

mh. சோல்லத் தகுவனவும் தகாதனவும். 

(10) சொற்களுக்குள்ளே பிரயோசன முடைய சொர்க 

ளையே சொல்லவேண்டும். ௮ஃ&இல்லாத சொற்களைச் சிறிதுஞ் 
சொல்லா திருக்க வேண்டும், 

  

௨௧-ம் அதிகாரம். 

இ as) வரா Ul F F ibe 

அஃதாவது: -பாவங்களா யுள்ளவைகளைசீ சேய்தற்தப் பயப்படுதல் 

௧. தீவினைக்குப் பயப்பட வேண்டும். 

(1) தீவினையென்று சொல்லப்படும் மயக்கத்துக்கு முற்பிறப் 
பிற் செய்த தீவினை படையோர் பயப்படமாட்டார். அவ்விதஞ் 

ட்ட



25-2 ௮. த.ம்னையச்சம். கூடு 

செய்யாத மேலோர் பயப்படுவர். (தீவினையாவறு: பாவம்) (3)இன் 
பத்தின் பொருட்டுச்செய்யும் பாவச்செய்கைகள் பின்னே gags 
தைத்தருகலால் அப்படிப்பட்ட பாவச்செய்கைகள் இயைப் 
பார்க்கினும் ௮ திகமாகச் சுடுமென்று பயப்படவேண்டும். (தியைப் 
பார்க்கினும் ௮றிசமாகளச் ஈ$ிதலாவது:; தியான தொட்ட போது 
மட்டுஞ் சுடும், பாலச்செ.ப்கைகள், இனி?மலெடுக்கும பிறவிதேோ 
௮ந் தன்னை விடாது; பிபைம்ச் Bau? sum.) (5) தம்மை வரு 
ssuusplanHaga Osrgu துபைங்களைச் செய்யாஇருப்ப 
தையே தமக்கு உறு ியொயெ அறிவுகளெல்லாவற்றிலும் மேலான 
அ.றிவென்று கல்லோர் சொல்லுவர், 

௨. பிறருக்குத் தீவினை செய்தவர் தாம் கெர். 

(4) ஒறாவன் பிறனுக்கு மறக்தாயினும் சேட்டைச் Sh Gi 
செய்கையை, எண்ணாதிருக்கவேண்டும். எண்ணுவானானால் எண் 
ணினவனுக்குக் கேட்டைத் தீறாஞ்செ.ப்கையை அறக்கடவு ளெண். 
ணுவான், (9) வறுமமயடையே னென்று நினை தீது ௮வ் வறுமை 
நீங்கும் பொருட்டுக் கெட்ட காரியங்களை ஒருவன் பிறருக்குச் 
செய்யா திருக்கவேண்டும். செய் தால முன்வைப்பார்க்கினும் பின்னும் 
௮இக வறுமையுடையவ னாவான், (0) துன்பஞ் செய்யும் பகுப்பூ 
டைய பாவங்கள் பிற்காலத்துத் சன்னை வந்து வருத்தஞ் செய்வதை, 
விரும்பாசவன், தான் பிறரிடச்சே நியவாயே பலதொழில்களைச் 
செய்யா திருக்கவேண்டும். (7) எவ்வளவு பெரிய பகையுடைய 
வரும் ௮ப்பகையை ஒரு வழியினாலே தப்பித்துப் பிழைக்கலாம். 
தாஞ்செய்த கொடிய செய்கையாகப பாவத்தைத் தப்பிததுப் 
பிழைக்க முடியாது. அப்பாவம் ஒருகாளுங் கெடாமல் தாம்போன 

இடமெலலாங் கூடமிவ வந்து தம்மைக் கெடுத்துவிடும். ஆதலால். 
ஒவ்வொருவரும ஒரு இறிதுர் திவிக செய்யலாகாது, (6) இங் 
காகிய பாவங்பளைப் பிறருக்குச் செய்தால் அப்பாவமானப செய்த 
வனைக்கெடுப்பதற்கு நெடும் தூரம் போனாலும் அவனை விடாது 
கூட2வ வந்திருக்கும்: எப்படி. யெலன்முல்,ஒருவனுடைய நிழலானது 

அவன் சென்ற இடமெல்லாம போய் அவனுடைய காலிமீல RD we 
யிருப்பல போலு மெனக (9) ஒருவன் தன்னைக்கரத்துக்மொண்



Wi. Sir திருக்குறள் வசனம். 

CHD அசையுடையவஞனாயிருக்தால் தீவினை sow Sop war 
மிகச்ரிறியது ஒன்றாயெ செய்கையையம் பிறரிடத்தே செய்யா 
இருக்கவேண்டும், 

௩... தீவினை சேய்யாதவன் கேடில்லாதவன் ஆவான். 

(10) ஒருவன் ஒழுங்கான வழியைவிட்டும் சொடி ய வியி 
லே போய்ப் பிறருக்குக் தீச்செயல்களைச் செய்யா இருப்பால் 
அவன் யாதொரு கேடும் இலஃலாதவூனன்றறிச்து கொள்க. 

  

௨௨-ம் அகாரம். 

ஒப்புரவு அறிதல், 
அஃதாவது: உலக நடையை யறிந்து சேயதல், 

க. உலக நடையை யறிந்து செய்தலின் சிறப்பு, 

(1) உயிர்களானவை தமக்கு நீரு£வும் மேகஈங்களிட தீது ஒரு 
பிர தியபகாரமுஞ் செய்தலில்லை. ஆதலால் அம்மேகங்கள் போல் 
வார்செய்யும் உபகாரத்தை யடைரந்தவரும் அவவுபகா.ரக்தைச் செய் 
தவருக்கு ஒரு பிரதியுபகாரமுஞ் செய்தலில்லையாம், எனவே, மேக 
ங்கள் போலச் கொடையாளிகளும் பிரதி யுபகாரத்தை யிச்யொரென் 
பதாயிற்று. (2) முயற்சி செய்து சம்பாஇக்கப்பட்ட பொருளெல் 
லாம் கரு தியுடையவருக்கானால் உபகா.ரத்தைச்செய்யும் பிரயோச 
னமுடையனவாகும். எனவே, தகுஇ யில்லாதவர் சம்பாஇக்கப்பட்ட 
பொருள்கள் அவரறநுபவித்தற்கும், காப்பாற்றி வைத்திருந்து இழ 
நீது விடுதற்குமா மென்பதாயிற்று, (இழக்துவிடுதல்: இருடர் முது 
லியவரால் அபகரித்தல். தகுதியுடையவர்: உயர்ச்சத குணமுடை 
யவர்.) () தேவருலகத்திலும் இவ்வுலகத்திலும் பிறருக்கு உபகார 
ஞ்செய்தலைப்2பால ஈல்லவையாகய வேறுசெயல்கள் பைப்பன 

இல்லை. 

2. வேத௩டை தவறுதல் பிராயச்சித்தத்தால் நீங்குதல் போல 
உலக நடை தவறுதல் பிராயச்சித்தத்தால் நீங்காது, 

(4) உலக ஈடையை அறிந்து செய்பவன் உயிரோடு கூடி 
வாழ்பவனாவான்?; ௮ யறிந்து செய்யாதவன் உயிருடனிருக்த



௨௨-ஆம் அ.தி, ஒப்புரவு அறிதல், GT 
வாம் இறர்தவருள் ஒருவனாக நிளைச்சப்பவோன். எனென் 
ரூல், உயிருக்குரிய அறிவும், செயலும் ௮வனிடததே காணப்படா 
மையாலென்க 

ர... உலக௩டை தவறாதவனுடைய போருள் பயன்படூம். 

(3) உலக நடையை லிரும்பிச்செய்யும் பெரிய gy Hao uy 
டையவனாவான் செல்வத்தினா2ல நிறைதலானது ஊரில் வாழ்வார் 
உண்ணுக் குளமானது நீரினாலே நிறைந்தாற்போலும்; எனவே 
ஊருணி நீர்போலச் தடையின் றி யெல்லாருக்கும் அ.றிவுடையான் 
செல்வமானது பயன்படு மென்பதாயிற்று. (6) இவன்றியும், 

ஊருக்கு நடுவயிருக்கற மரத்தினிடத்தே பழுத்த மதுரமான 
பழம்போலவும் எல்லாருக்கும் பிரயோசனப்படும். (7) உபகாரம் 
செய்யும் பெரிய தகுதியுடையவனிடத்தச் செல்வமுண்டானால் 
அச்செல்வமானது: தனக்கு ௮க்கமாகய இலை, பூ, பிஞ்சு, காய், கனி 
முதலிய எல்லாவற்றாலு மருக்தாயிருந்து, தவறாமல் பிறருடைய 
கோய்களை த் தீர்க்கும் மரச்தைப் போல, எல்லாருடைய வறுமைத் 
அன்பங்களை.பும் தனக்கு அங்கமாக அன்னம், ஆடை, ஆப.ரணம, 

பொன் முதலியவற்றால் நீக்கிவிடும். 

௪, தரித்திரத்தால் உலக நடை தவறலாகாது, 
(6) தாம் செய்யத் தக்க காரியங்களை அறிந்த இயற்கை 

யறிவுடையவர் செல்வஞ் சுருங்கிய காலத்தும் உபகாரஞ் செய்தற் 
குத் தளர்ச்சியடைய மாட்டார். (0) உபகாரஞ் செய்தவன் வறு 
மைப்பட்டவனாகுதல் எதுவென்றால், நீக்காமழ் செய்யுங் குணத். 
தை யுடைய அவவுபகாரங்களைச் செய்ய முடியாமல் வருக்துன்ற 
தாம். எனவே, தான் அ௮றுபவிக்கும் பொருள் கடையாமை வறு 

மை யன்றென்பதாயிழற்று, 

௫. உலக௩டை தவரறுமற் செய்தலால் வருங் கே கேடாகாது. 

(10) உபசாரஞ் செய்தலினாலே ஒருவனுக்குப் பொருட் 
கேடு வருமென்று சொன்னாலும், ௮க்கேடானது தன்னை விற்று 
யினும் ஒருவன் வாங்குக் தீகுதியடைய தாகும். எனென்றால், இக் 
கேடு புகழையுண்டாக்கலாலென் ௧, 

தைவ காக்



உ௧.ஃஅம் ௮ காரம். 

FP GD) wb e¢ 

yo வது: -தரித்திரராய் வந்து யாசித்தவரக்த இல்லை யென்று 
சோல்லாமல் இ பன்றமட்டூங் கோடுத்தல், 

க... ஈகையின் இலக்கணம். 

(1) தம்மிடத்தி£ல ஒரு பொருளுமில்லா தவருக்கு அவர் 
வேண்டிய ஒரு பொருளைக் கொடுப்பதே கொடையாம்; BY 50 5 sh 
தீவிர வேறெல்லாக் கொடையும், கொடுப்பவர் தாம் நினைக்கப்பட்ட 
பி.ரதியுபகாரத்சைப் பெறுங்குணத்தை யுடையதேயாகும் YB 

லால் தரித்திர ரல்லாதவருக்குக் கொடுத்தல் கொடை.யாகா தென், 

2. ஈகையின் சிறப்பு. 

(2) யாசித்தலானது மேலுலகத்துக்கு கல்லவழி யென்று 

சொன்னார் தியதேயாம், கொடுப்பவருக்கு அவ்வுலஃமாயெ 
மோக்ஷத்தை யடைதலில்லை யென்று சொன்னாலும் கொடுத்தலே 

நல்லதாகும். சொன்னா வமெனவே, இவ்விரண்டுஞ் சொல்லுவார் 

எக்காலத்தும் இல்லை யென்பதாயிற்று (9) சான் வரியவனேன்று 

யாசிப்பவன் சொல்லும் இழிவான வார்த்தையைப் பிறரிடத்தே 

சொல்லாதிருத்தலும், ௮க்த வார்த்தையைத்தன்னிடத்திலே சொல் 

லிய யாசகனுக்குக் கொடுச் தலமாகிய இரண்டு குணங்களும் நல்ல 

குடியிற் பிறக்சவனிடத்2த யுள்ளனவாம். (4) யாசித்தலைப்போல 

யாசகனுக்குக் கொடுப்பார் கொடுப்பேனென் நிரு,ச் தஆம், தாம் 

கொடுக்கு கொடையால் ௮க்கொடைப் பொருளைக் கொண்ட யாச 

கருடைய இனிய முகத்தைப்பார்க்கும் வளையும் இன்பஞ் செய்வ 

இல்லையாம். ஏனென்றால், யாசிப்பவர் கேட்ட பொருள்களுள் 

ஒன்று கொடுக்க முடியாமற் போய்விடுமோ? என்னும் பயமுடை, 
மையாலென் க; இதனா் கேட்ட பொருளெல்லாம் இல்லையென்னாமற 

கொடுக்கவேண்டும் என்பதாயிற்று. (5) தவச்தால் வல்லவ 

சாவோருக்கு வல்லமையாவது தம்மையடைக்த பசியைப் பொறுத் 

அக்கொண்டிருத்தலாம், அதுவும் அப்படிப் பொறுத்தற்கமிய பசி 

யைக் கொடையினா லை நீககுவோரது வல்லமைக்கு ஓப்பாகாஜறு. 

ஏனெனில், தம் பசியை யும் பிறர்பசிபையும் நிக்சமாட்டாதவர் வல்



உ௪ஈ-அம் அ.தி, ஈகை, ௩௯ 

லமை அவலிரண்டையும் விலக்குலார் வல்லமைக்கு எப்படிச் சமான 
மாருமென்க, (6) வறியவரது எல்லா ஈன்மைகளையுங் கெடுக்க 

வரும் பசியைப் போச்குதலாகிய தருமமானது பொருள் படைத்த 
வனாயெ ஒருவன் அப்பொருளைத் தனக்குப் பின்னு தவுமா..று வைக் 
கப்படும் இடமாகும். (1) தனக்குள்ள பொருளை எந்நாளும் 
கொடுக்க வேண்டியவர்களுக்குப் பகுஈது கொடுத்து உண்ணுதல் 
பழெவனைப் பசி யென்லுங் கொடிய வியாடஇ யடையமாட்டாது, 
கொடுக்கவேண்டியவர்களாவார? 3-ஆம், ௮. இல்லாழ்க்கையிற் 
கூறப்பட்ட இயல்புடைய மூவரும், துறந்தார் முதலிய மூவரும், 
தென்புலத்தார் முதலிய ஐவரில் தான் நீந்பெ நால்வருமாம், 

he ஈயாமையின் குற்றம், 

(8) தம்முடைய பொருளை ஒருவருக்கும் கொடாமற் 
காதீதுவைத்திருந்து பின்னே பிழர் தவிடும் கொடியவர் வறியவர் 
க்கு வேண்டிய பொருளைக்சொடுத்து, அவ்வறியவர் மகிழ் தலினால் 
அ௮ருளுடையாரடையு மகிழ்ச்சியைக் கண்டறியமாட்டாரோ? கண் 
டி. ரூ5்தால் வறியவர்க்குக் கொடுப்பர், (9) பொருளை ௮ இகப்படுத் 
தும் பொருட்டு யாசகருக்குக் கொடாமல் தனித் தவராகியிருக் து 
உணவுப்பொருளைப் புசத்தலானது ஒருவருக்கு நிச்சயமாகப் பிற 
ரிடத்திலே போய் யாசிப்பதினும் பெரியதுன்பஞ் செய்வதாம், 
எப்படியென்றால், யாசித்தஓக்கு இழிவு அப்போது மட்டுமே பின் 
வறுமையில்லை, தீனித்துண்ணு தலுக்கு ௮வவிழிவும், வறுமையும் 
உண்டாகும். ஆதலாலென்க, (10) மரணமடைதல்பேரல ச் துன்பஞ் 
செய்வதொன்றில்லை, அப்படி மரணமடைதலும் யாசகருக்குக் 
கொடுக்க முடியாத இடத்துஇன்பஞ் செய்வதாம். எனவே, யாச 
கருக்குக் கொடுக்க முடியாமலுயிர் வைத்துக் கொண்டிருப்பதைப் 
பார்க்கனும் மரணமடைவது நல்லதென்பதாயிற்று, ஏனெனில், 
கொடா மாபாவியென்லும் பழி அடையாமையாலென்க,



௨௪-ம் அதிகாரம். 
ம 
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அ%தாவது:--டுல்வாழடிக்கை ழதல் ஈநையிறுதியாகச் சொல்லப் 

பட்ட இல்லறத்தில் வழவாதவநக்கு இம்மைப் பயனுகி இங்வுலகத்தீலே 
சேய்தபடியே நிற்றலாகிய கீர்த்தியாம், 

& புகழின் சிறப்பு; 

(1) வறியவர்க்குக் கொடுத் தலினாலே புகழுண்டாகும்படி. 
வாழவேண்டும். அப்புசுமுல்லாமல் மனிதருயிர்களுக்கு மீவறு பய 
னில்லையாம்; புகழுண்டாவதற்றாக் கல்வி, விரம் முதலானவைக 
ளிருக்காலும் சொடையே மிகச்சிறந்தது. ஆகலின் அது இக்க 

சொல்லப்பட்டது, (8) உலகத்தில ஒன்றைச் சொல்வார் சொல் 

லப்படும் அவைகளெல்லாம் தரித்திரத்தால் யாசிப்பவருக்கு அவர் 
வேண்டிய தொன்றைக் கொடுப்பவரிடத்தே நிற்குங் சர்த்தகளே 
யாம், ஆபினும், இனம் பற்றிப் பாடுவார்பாடப்படும் அவையெல் 
லாம் ௮க்கர்.த்தகளே யென்றுஞ் சொல்லலாம். (8) தனக்கு ஒப் 

பில்லையாக உயர்ச்த கர் த்தியல்லாமல் உலகத்திலே அழியாமல் நிலை 

பெறுவது வே௰ருனறில்லையாம். (ஒப்பில்லாமலுயர்க் ௧ Ore Ban 
வது: கொடுத் தற்கரிய உயிரையும், அவயவத்தையம், பொருளையுல் 
கொடுத்தலால் வருங்கீர்த்தியென்க,) 

௨. புகழுடையவர் அடையும் மேன்மை. 

(4) பூமியின் எல்லையில் ஒருவன் அழியாது நிலை பெறும் 

காத்தியைச் செய்வானானால் தெய்வஷலோகமான து அவனையல்லாமல் 

தன்னையடைர்திருக்கிற தேவர்களைப் பேணமாட் டாது.ஏனென்முல், 
புகழ் வடிலால் இலவுலகக்ை அ௮த்ேேகவர்களடையாமையாலென்க, 
எனவ, சேவவடிவால் ௮2 தவலோகத்தைப் புகழ்படைத்தவன் 
அடைவானென்பதுங் கொள்க, (9) தஇிறமையுடையவருக்கன் றி 
௮ த திறமையில்லாருக்குப் புகழுடம்பு வளர்ச்யடையப் பூசவுடம்பு 

தேய் தலும், புகமுடம்பு நிலைகிற்கப் பூதவுடம்பு இறத்தலுமில்லை 
யாம்: எனவ தஇறமையுடையார் ூகவுடம்பை வருத்தப் 
படுத்தியும் புகழுடம்பை வளர்ப்பாரென்பதும, அவ்வுடம்பு நிலை 
      

  

* செயதபடியே பறற - குறைவில்லாதிருச 2ல்,



௨௪-ஆம் அதி, புகழ். ' HS 
பெத்திருப்பதற்குப் பூசவுடம்புக்கு மரணம் வந்தால் அதையுஞ் 
செய்வா?சன்பதும் ஆயின. இவ்விரண்டுக்கு முறையே சக்ரவர்த்தி 
யாயெ மரிச்சந்திரன் மு.தலாபினோரும் தவசிசேட்டராகய Soa 
மூனிவர் முதலாயினோரும் சாட்சியாயிருத்தல் காண் (இறமை 
யுடையார்: அறிவுடையோர்.) 

he புகழில்லாதவரது தாழ்வு. 

(0) மனிதராய்ப் பிறந்தால் புகழுக்குக் காரணமாகிய 
குணத்தோடு பிறக்கவேண்டும்; அக்குணமில்லாதவர் மனிகரராப்ப் 
பிமப்பதைப் பார்க்கனும் மிருகங்களாய்ப் பிறப்பது நல்லதாம், 
ஏனென்மால், புகழுக்குரிய குணமில்லை பென்று இகழப்படாமையா 

லென்கசு. (7) தமச்குப் புசழமுண்டாக வாழமாட்டாதவர் அது 
பற்றித் தம்மைப் பிறரிகழ்ந்த இடத்தே இரத இகழ்ச்யொனது நாம் 
புகழைச் செய்யாமலிருர்தத; லன்றோ வஈததென்று தம்மை 
கொர்துகொள்ளாமல் தம்மை நிந்திப்பவளை கொந்து கொள்வறு 

என்ன காரணமோ தெரியவில்லை. (8) புகழென்னும் பிள்ளையைப் 

பெறவேண்டிய இருக்க அப்பிளளையைப் பெருமலிருப்பா.சானால் 

உலக,கதிலுள்ளாருக் கெல்லாம் ” வசையாகுமென்று பெரியோர் 
சொல்லுவார்; இதனால் இகழ்ச்சி சொல்லுவதற்கு வேறு குற்றம் 
வேண்டா மென்பதாயிற்று, (9) புகழில்லாத உடம்பைத் தாங் 

இய பூமியில் பழிப்பில்லாத வளத்தையுடைய விக்வு குறையும். 

எனவே, புண்ணிய சரீ ரமுள்ளார் வடிக்கும் பூமியில் சகல வளமுந் 

தழைத்தோங்கு மென்பதாயிற்று ; இதற்குச் சாட்டியாகப் பாண் 

டவர்களெங்கே யிருப்பாசென்று தேடும்போது “அறன் காளையை 

தாகொர், மின்னொற்று மழையுண்டு விளைவுண்டு '” என்று அடையா 

ளங் கூறியிருப்பதை) வில்லிபாரதம் நிமைமீட்டிச் சருக்கம் 6-ம், 
செய்யுளிற்காண்க. 

௪... இறவாதவரும் இறந்தவரும். 

(10) தம்மிடத்துப் புகழுண்டாக வாழ்வாரே உயீரோடு 

வாழ்வாராவர், வசையுண்டாக வாழ்பவே உயிரோடி ருர்சாலுஞ் 

௦



௭௮௨ திருக்குறள் வசனம், 
Css sara; Qo, இல்லறத்துக்கு இம்மைய்பயன் புக 

ஜென்பது காண்க. மணுமைப் பயனாவது: தேவருலகத்திலே 
போகமநுபவித்தஷீ இதை, ௫-ஆம். ௮தகா.ரம். இல்வாழ்க்கை 
௧0-ஆம் குறள் வாக்யெத்திர் சொல்லியிருத்தலா லறிக.இ.துவசையும் 
திரும சாத்திரங்களிலே சொல்லப்பட்ட இல்லறங்க ளெல்லாம் 
தொகுத்துக் கூறப்பட்டன. எத்தனை பிரிவுகளாக யார் யார் இல் 
ல௰ தருமங்களை வகுத்துச் சொன்னாலும், ௮வையெல்லாம் திரு 
வள்ளுவராயனார் தொகுத்துக் கூறிய இவற்ற௮ுளடங்குதல் அறிவு 
உடையோர் கண்டுகொள்ஃ, 

மூதலாவது, 

இல்லற இயல் சுற்றுப் பெற்றது, 

—(#)}— :



இரண்டாவது, 

௮ 

துறவற இயல். 
ஓதை 

துறவறமாவது: முன்சொல்லப்பட்ட இல்லறத்தின் வழு 
வாது கடந்து, அறிவுடையராடப் பிறவித்துன்பத்துக்குப் பயந்து 

மோக்ஷம் பெறும்பொருட்டுத் அறச்தவர்க்குரிய தருமமாம்; அது? 
விர கமும், ஞானமுமென இருவகைப்படும்; ௮வற்றுள் விரதமா 
வது:தீவினையொழிர்து அந்தக்கரணங்கள் பரிசுத்தமாதற் பொருட்டு! 
இன்ன தருமங்களைச் செய்வேனென்றும் இன்னபாவங்களை விட்டு 
விடு வேனென்றும் தமது வல்லமைக்குத் தக்கபடி வரையறை செய்து 
கொண்டு துறந்தோசாலே காப்பாற்றப்பவெது; ௮வ்விரதங்கள் ௮ள: 
வில்லாதவைகளயிருக்கினும் அவை பலவற்றையுக் தம்முள்ளே ௮ட 
க்கிகிற்குஞ் றெப்புடைய சிலவற்றை இங்கே சொல்லத்சொடங்ச 
முதலிலே ௮ருளுடைமையை அ௮ருளிச்செய்கின்றார். 

உ௫-அஆம் அதிகாரம். 

=| (ர, நடை od) imo. 

அஃதாவது:--யாதோந சம்பந்தழமீல்லாமல் இயல்பாக எல்லா; 
உயிர்களிடத்துக் சேல்வதாகிய கநணையுடைய!ராதல், இல்லறத்துக்கு 
அன்புடைமை சிறந்தது போலத் துறவறத்துக்கு அருளுடைமை சிறந்த. 
தாம், 

௧௨. அருளின் சிறப்பு, 

(1) பொருளால் வருஞ் செல்வங்கள் தாழ்க்தவரிடத் தில , 
மிருக்கின்றன.. ஆதலால் செல்வங்கள் பலவற்றுள்ளும் ,ஐராய்ந் 
தெடுக்கப்பட்ட செல்வமாவஜது, அருளால் வருஞ் செல்வம்; dsr 
வது: உயிர்களைக் காப்பாற்றி ௮த்தருமத்தால் மேன்மை யப்டை த. 
லாம், உயிரகளைக்காப்பாற்று தல் இழிக்சோரிடத் இலில்லாமையால். 
௮வர் மேன்மையடைத லில்லை. இனி, பொருளால் வருஞ் செல் 
வங்களாவன: பெண்டு பிள்ளை பண்ட பதார்த் ச.ல்கள் மு.தலியவைக. 

ளாம். (8)! ‘wea Pde நின்று ௮ளவைகளா லும், யுத்திகளா ஓம். 
கமக்ரு.ச் துணையாகும் தருமம் யாதென்று. gong அருளுடை



௮௪ இருக்குறள் வசனம்; 

யவசாக வேண்டும், ஒன்றுக்கொன்று AS ot KSB 601 0 பல சமய 

வழிகளால், LOTUS ST Bylo துணையாவது அவ்வருளேயன்றி வே 

ஜென் றில்லை, ௮ளவைகளாவன: கண் முதலியவற்றாலே கானும் 

காட்சியும், அடையாள ங்களால் அறியும் ௮ரமானமும்,” கடவுள் 

வாககியமாகிய ஆகமமுமென்க. மற்றெல்லா அளவைகளும் இம் 

மூன்று ௮ளவைகளுள் அடங்கும். சமயங்கள் ஒன்றுக்கொன்று 

ACIDS seas: அளவைகளும் பொருள்களுமா.று பட்டிருத் 

தலாம்; அவ்விதம் மாறு பட்டிருந்தாலும் அருள் தஆணையென்பது 

எல்லார்க்கும் ஓததிருக்கும். இம்மையிலும் மறுமையிலும் உயிரை 

விட்டு நீங்காமலிருக்து உதவி செய்தலால் ௮ருளானது தணை 

யென்று சொல்லப்பட்ட து. 

௨' அருளாகிய துணையுடையார்க்கு இம்மை மறுமை யீரண் 
டினுக் துன்பம் இல்லை, 

(8) இருளடைக்சு துன்ப உலகமாயே ஈரகத்திலே போய்ப் 
புகுத்லானது அருளை ச்சேர்க்த மனமுடையவர்க்கு இல்லையாம். (4) 
நிலைபேறுடைய பிறவயிர்களைக் காப்பாற்றி அவ்வுயிர்களிடத்ேேத 
அ௮ருளுடையவனாயிருப்பவலுக்கு த் தன்னுடைய உயிர் பயப்படிதற் 
கேதுவா௫ய பாவங்களானவை உண்டாகமாட்டாவென்று அறிந் 
தோர் சொல்லுவர். (5) அ௮வவருளுடையவர்க்கு இம்மையிலும் 
ஒரு துன்பமாவது உண்டாகாது; அதற்குச் சாட்சியாவார் காற்று 
உலாவுகின்.ற வளந்தங்கெய பெரிய இப்பூமியில் வாழ்வாரேயாம், 
தாம் கண்டறர்ததைக் காணாதவர்க்குச் சாட்சியாவார் சொல்லு தத் 
குரியவர். அதலால், இது வரையும் ௮ருளுடையவரிடத்தே தன்பம் 
உண்டாயிருந்த தென்று ஒருவரும் சொல்வாரில்லாமையாது பூமி 
யில் லாழ்வாரெல்லாரும் ௮ருளுடையவரிடத்தே துன்பமில்லை 
யேபைதற்குச் சாட்சி யாயினாரென்றறிக, 

௩. அருளாகிய துணையில்லார்க்கு வருங் குற்றம். 

(6) உயிர்களிடத்தே செய்ய வேண்டும் அருளைவிட்டு, 
விடவேண்டும் கொடுமைசளைச் செய்து ஈடப்பவரை முற்பிறப்பிலே 

யும் உறுதிப் பொருளைத்தேடாமல் தாம் துன்பப் படுகின் றதை மறந் 
தவரென்று நல்லோர் சொல்லுவர், உறுதிப்பொருளென்றது, தீரு



௨௬-ம் ௮, புலால் மறுத்தல், ௪டு 

மத்சை, துன்பப்படுத் த லெனறது, தன்னைப்பற்றி வரும் பிறவித் 

துனபம் மூன்றும் ௮றுபவித்தலை, பிறவித் துன்பமின்றாவன: இறக் 
தீகாலம், நிகழ்காலம் வருங்காலங்களிலாகுஞ் சனனங்களிலுண்டா 
கும வருத்தங்கள். (1) பொருளில்லாதவருக்கு இவ்வுலகத்து இன் 
பம் இல்லாததுபோல உயிர்களின் மேல் அருளில்லாதவருக்கு வ் 

வுலகத்து இன்பமில்லையாம் (8) அயினும், ஊழினாலே வறுமை 

யடைந்தவர் ௮வ்வறுமை நீக்கிப் பின்னொருகாலத்திலே செல்வம் 
பெற்று விளங்குவர். அப்படியல்லாமல் அருளில்லாதவர் பாவம் 
நீங்காமையாற் கெட்டவரே யாவர், பின்னொரு காலத்திலும் ௮௬ 
ளூடையராக மாட்டார். (9) உயிர்களிடத்தே ௮ருள் செய்யாத 
வன் செய்யுர் தருமத்தை ஆராப்ந்தால் அத்தருமமானது ஞான 
மிலலாதவன் உண்மை நாலிம் சொல்லப்பட்ட பொருளை ஒரு, 
காற் கண்டது போலும். எனவே, ஞானமில்லா தவன் ஒருகாற் கண் 
டபொருள் ௮ழீ தலபோல, அ௮ருளில்லாதவன் செய்யுர் தருமமும். 

அழியுமன்பதாயிற்று. கலால் தருமம் செய்பவனுக்கு உயிர்க 
ளிடத்தே வைக்கும் ௮ருளுடை மை அவசியம் வேண்டுவகாம், 

௪. அருளுண்டாவதற்கு உபாயம், 

(10) அருளில்லாதவன் தனக்கெளியவர்மேல் தான் ௮வ 
ரை வருத்தப்படுத்துதரகுச் செல்லஓுமிடத்துத் தன்னிலும்வலியவர் 
தன்னைவருத்தப் படுக்துதற்கு வரும்போது அவா முன்பயந்து நிற் 
குக் தன்னிலையை நினைக்கவேண்டும், நினைத்தால் தன்னைப்போலத் 
தனக்கெளியவரும் பயப்படுவாசென்லும் எண்ணந்தோன் தும்; அது 
தோன்றவே, அவரிடத்துக்கருணையுண்டாகும், ஆதலால் அர்நிவைப் 
பை மறக்கலாகாது, 

௨௬-ம் அதிகாரம், 

புலால் மறுத்தல், 
அஃதாவது: -ஊனுண்ணுதலை நீக்ததலாம், 

௧. ஊன் உண்டாராயினும் உயிர்களுக்கு ஒரு தீங்கு நின 
யாராயின் அவரை அருளானது ஆளுமென்பாரை மறுத்து, ஆளா 
தேன்பத,



௪௭ திருக்குறள் வசனம். 

(1) தன்னுடம்பை வளர்த்தற் பொருட்டு, தான் மற் 
ஒருன் நின்உடம்பாகயெ மாமி௪த்தைத் இன்பவன்:எவ்வகையால் அரு 
ஊையாளுவான். (2) அசலால் மாமிசத்தைத் இன்பவனுக்கு ௮௬ 
ளினாலே பயன் கொள்ளுதலில்லை. எதுபோல என்றால் பொரு 
ளினாலே பிரயோசன முறுதல் ௮ப்பொருளைக் காப்பாற் ருதவருக்கு 
இயலாதது போலா மேன்க. 

௨. ஊன் தின்றார் மனம் தீங்கு நினைத்த லுண்டேன்று உவ 
மானத்தாற் கூறி, மேலே சோல்லியதை வற்புறுத்தல். 

(8) வேரோருபிரினது உடலைச் சுவைபட உண்டார் மன 

மானது கொலைக்கருவியைதக் தமறு கையிலே கொண்டவாரது மனம் 

பேபலக். கொலையை கோக்குவதல்லது கருணையை நோக்கமாட் 

டாது, | 

௩.௨ கோஃைப்பாவங் கோன்றுர்மேல் நிற்குமாதலின், ஊனுண் 
பார்க்குப் பாவமில்லை யேன்பாரை மறுத்துப் பாவம் உண்டென்பது. 

(4) அருளானது எதுவென்றால் கொலை. செய்யாமையாம்; 

அவ்வருளல்லா ததானது ௪.துவெள்றால் கொலை செய்தலாம். ஆத 

லாற் கொல்லுதலால் வந்த அந்த ஊனை த இன்னுதல் பாவம்.(5)பலவ 

கையுயிர்கள் உடம் புகளிலே நிற்றல் ஊனுண்ணாமை யென்னுக் தரு 

மத்தினிடத்ததாகும். அதலால் அவ்விதம் நிற்றலாயெ நிலயழி 

யும்படி. ஒருவன் ௮வவுடம்புகளாகிய ஊளையுண்பானாயின் ௮வனை 

விழுங்கெ ஈரகமானது வெளியே சக்குதற்கு வாயைத்திறக்கமாட் 

டாது, எனவே, ஊளுண்டவன் எண்ணில்லாத காலம் நரகத்திலே 

இடப்பா னென்பதாயிற்று, இதனால், கொலை செய்தவனுக்கு ச் 

தான் பாவம், ஊனையுண்டவலுக்குப் பாவமில்லையென்று சொல்லு 

தீல் மறுக்கப்பட்ட, -, 

௪. மேலே- கூறியதை நியாயத்தால்: வற்புறுத்தியது, 

(6) உண்ணுதல் காரணமாக உலகத்தார் ஊளைச் கொள்ளா 

மானால் விலைப்பொருள் காரணமாக ஊனை விற்பவர் ஒருவருமில்லை. 

யாம். இசஞுலும், ஊனையுண்டவருக்குங் கொலைசெய்தவருக்கு 

ஓப்பப் பாலமுண்டென்பது உ௰39 சேய்யப்பட்ட 2.



௨௭-ஆம் ௮௪. Gann, ௮௭ 

ரூ. யுத்திமினாஷம் ஊனுண்டல் இழிக்ததேன்பது. 

(7) மாமிசமானது வேறொரு உடம்பினது புண்ணாகும்; 
அ௮வவசுத்தமாயெ தன்மையறிந்தவரை HOG SI ௮ம்மாமிச த்தை” 
யுண்ணா திருக்கவேண்டும்; இதனால், மாமிசத்தை அ௮சுத்தமென்று 
தெரியா தவரே உண்டின்முரென்பதாயிற்று. 

௬. ஊனுண்ணாமையின் உயர்ச்சி, 
(8) மயக்கமாகிய குற்றத்தினின்றும் யெ ௮ றிவினை 

படையார் ஒருயிரினின்றும் நீங்கி வந்த மாமிசத்தை உண்ணமா 
ட்டார்... மயக்கமாவது: அ௮ஈத்தத்சைச் சுத்தமென்று நினைத்திரு த் 
தல்: (9) ஓமகுண்டத்தினிடத்தே நெய் தேன் முதலிய பொருள் 
களைச் சொரிந்து ஆயிரம் யாகஞ் செய்தலைப் பார்கனொம் ஒரு விலம் 
இன உபிரைப்போக்கி அவ்வுயிர் நின்ற உடம்பாயெ மாமிசத்தை 
உண்ணாதிருத்தல் ஈல்லகாம்; இதனால் ஆயிரம் யாகத்தினால் வரும் 
பயன் மாமிச போசனஞ் செய்யாமையாசயெ விரதம் ஒன். ரினலே 
இடைக்கு மென்பதாயிற்று. (10) ஒரூயிரையுல் கொலை செய்யா 
தவனுமாடுப் புலாலையும் உண்ணா தவனை எல்லாவுயிர்களுங் கைகுவி 
தீது வணங்கும்; இதனால், இவ்விசண்டு தருமங்களையும் ஒருமிக்க 
உடையவருச்சனறி ஒன்றைமாத்திரம் உடையவருக்கு அதனாற் 
பிரயோசனமில்லை யென்பதாயிற்று. 

| cee | 

௨௭-ம் அதிகாரம். 
௦ 

க வம 

அஃதாவது:--மனம் போறிவமி போகாமல் நிற்றற்பொநட்டூ விரத. 
ங்களினுலே உண்டி சுநக்கதல், கோடைகாலத்தில் வேயிலிலே நிற்றல், 
மழைகாலத்திலும் பனிக்காலத்திலும் நீரிலே நிற்றல் ழதலான் சேயல் 

களை மேற்கோண்டு,அவைகளால் தம்ழயிர்க்கு வருந்துன்பங்களைப் 
போறுத்துப் பிற உயிர்களைக் காப்பாற்றலாம், 

& தவத்தின் இலக்கணம், 

(1) தவத்துக்கு வடிவமானது உண்டிசுருக்குதல் முத 
லானவைகளால் தம்முயிர்க்கு வருக துன்பங்களைப் பொ த்துக்கொள் 

ளுதலும், பிறவுயிர்க்குத் தாம் துன்பஞ் செய்யாமையுமாகிய ௮வ்



௪ திருக்குறள் வசனம். 

வளவே யாரும். அவ்வளவே யென்றதனால் மற்றைய விசதங்க 
ளெல்லாம் இவவிரண்டிலே அடங்கு மென்பதாயிற்று, 

௨... தவத்தின் சிறப்பு, 

(3) தவத்தினாலாகும் பயஞுண்டாவதல்லாமல் அத்தவம் 

உண்டாவதும் முன்னைத்தவம் உடையாருக்கே கிடைக்கும். ஆத 

லால் ௮த்தவத்தை முன்னை த்தவமில்லாதவர் செய்யத் தொடக்கு 

வது பயனற்ற தாகிவிடும். ஏனென்றால் முன் செய்த பழக்கத தால் 

15,5 ௮றிவும் வல்லமையும் இல்லாமையாலென்க.எனவே, ௮வ்வறி 

வும், வல்லமையும் உடையவருக்கே தவம் பிரயோசனப்படு மென்ப 
தாயிற்று, (8) இல்லறத்தையே பற்றி நிழ்பவர்கள் இருவகைப் 

பற்றையும் தறக்த முனிவர்களுக்கு உணவும், மருக்ஐம், இருப்பிட 

மூம் உதவி செய்யவேண்டித் தாம் தவஞ்செய்தலை மறந்தார் 

போலும்; இதனால் தவஞ்செய்யு முனிவர்களுக்கு வேண்டிய வுதவி 

களை யில்லற,த்திலிருப்பவர் செய்யவேண்டு மென்பதும், தவமுடிவ 

தற்கு இவ்வுதவி வேண்டுமென்பதுவ் காண்க (4) தமதுதுறவறச் 

அக்கு இடையூறு செய்த பகைவரைக் கெடச் செய்தலும், ௮வ்வற 

த்தை மகிழ்ந்து உதவிசெய்தவமளை உயரச்செய்தலுக் தவஞ்செய் 

வார நினைப்பா. ரானால் ௮வரது தவவலிமையினாலே ௮வருக்கு அவ் 

விரண்டும் உண்டாகும்; இவ்விரண்டுக்குஞ் சாட்யொக விசுவா 

Ns Ba முனிவர் தமது குவத்துக்கு இடையூறு செய்த தாடகை 

யைக் கெடச்செய் கதையும் உதவி செய்த ஸ்ரீராமனை உயரச்செய்த 
தையும் அறிந்து கொள்க, (9) முயற்? செய்தால் பெறவேண்டிய 
பயன்களை வேண்டியபடியே மறுமையிலே தாம் பெறலாம். ஆத 
லால் செய்யத தகுவதாகிய சவத்தை,இம்மையிலே அறிவுடையோர் 
முயன்று செய்யவேண்டும்; இதனால் தவமானது எல்லாப் 
பயன்களையும் கொடுக்கு மென்பதாயிற்று, 

௩. தவஞ் செய்வாநது உயர்ச்சி, ) 

(6) அகிததியமாயெ உடம்புக்கு வருத்தம் வருமென்று 
விட்டுவிடாமல் நித்தியமாக உயிர் மோக்ஷத்தை யடைதற் கேது 
வாகிய தவத்தைச் செய்வோரே தம்முடைய ஈம் செய்கையைக் 
செய்சுவராவர், க்ஷணத்தில் ௮ழிவகாயெ சிற்றின்ப த்சையம



2. O}- ib YH. KIT Hap bon, ௪3 

பொருளின்பத்தையுஞ்செய்வோர் அவ்விரண்டினா லா ஆசை 
வலையில் அகப்பட்டுத் தமக்குக் கேடு செய்பவராவார், (7) புத்தி 
ஆள்ள தீயான சுடுதலால் குற்றம் நீங்கப் பிர காசிக்கும் பொன் 
போல, தவஞ் செய்ய வல்லவர் அத்தவததால் வருிற ன்ப 
மான வருக்கப் படுத்சலால் பாவமாகி.ப கூற்றம் நிங்க ஞான 
மாகிய பிரகாசத்தையடைவர். (5) தவமாகிப கருமஞ் செய்து 
தனனுயிரைக் தனக்கு உரித்தாகப் பெற்றவனை அவ்விதம் பெரு.த 
வையாகிய நிலை பேறுடைய உயிர்களெல்லாம் வணங்கும், எதனால் 
வணங்கு மென்றால், தவஞ்செய்து தமக்குரித்தாகத் தம்யுயிரைப் 
பெற்ற முனிவரிடச்திலே சாபாநுக்சகம் இருத்தலாலென்க, 
எனவே, தவஞ்செய்யாதவனுக்கு த் தன்னுயிர் தனக்கு உரித்தாகா 
தென்பது ஈன்றாக விளவங்குன்றது காண்க, (90) தவஞ்செய்த 
லாகிய வல்லமையை அடைக்கதவர்க்கு இயமனுடைய அணையைக் 
கடத்தலும் உண்டாகும்; இதற்கு மாக்கண்ட முனிவசே சாட்சியா 

யிருக்கன் ரர், 

௪... தவம் செய்யாதவருக்கு இம்மை யின்பமும் இல்லையாகிய 
தாழ்வு, 

(10) இவ்வுலகத்தி£ல செல்வர்கள் சிலராவதழற்குக் காச 
ணம் தவஞ் செய்வார் சிலராயிருத்தலே, தரித்தரர் பலராவதற்க் 

குக் காரணம் தவஞ் செய்யாதவர் அமகேகராயிருத்தலேயாம்- 
எனவ, எவ்வளவு ச௪வஞ்செய்வாரோ? அவவளவு செல்வம் பெறு 
வசென்பதாயிற்று. இங்கே செல்வமென்றது: ஞானத்தையும், 
தரித்திர மென்றது: அஞ்ஞானத்தையும் குறித்தன. 

௨௮-ஆம் அதிகாரம். 

கூடாஒஓழுக்கம். 
அ%தாவது:--தாம் வேறுத்துவிட்ட காம இன்பத்தை மன உறுதி 

யில்லாமையிறாலே பின்னும் விரும்பும் வழி தோன்ற,அவ்வமியே நின்று 

தவத்தோடு பொநந்தாததாகிய தீய ஒழக்கமாம், 

க. கூடா ஒழுக்கத்தினது குற்றம். 

(1) காமமானது தன்னுள்ளே வரு இக் கொண்டிருக்கவும் 

காமமில்லையென்று சொல்லிப் பச்கத்இிலுள்ளவரை வஞ்சிக்கு மன 

1



(௦ இருக்குறள் வசனம். 

sos யுடையவனது விவசாரஞ் செய்சலாயெ கள்ள ஓழுக்கத்தை 
அவதுடம்பாகி, அவனோடு கலந்து நிற்கின்ற பஞ்ச பூதங்களும் 

கண்டு தம்முள்ளே சரிக்கும், எனவே, ஒரு காரியத்தை யாருக்கு 

மறைத்துச் செய்தாலுர் தன்னுடம்பாகயய பஞ்சபூதங்களுக்கு 

மறைக்கலாகா தென்பதாயிற்று. (2) தன்னுடைய மனம் தானறி 

த கள்ள ஒழுக்கத்தில் அழுந்து மானால் வானுலகம்போல் Lutes 
தவவேடமானது ஒருவனுக்கு என்ன பயனைச் செய்யும் (8) 

மனத்தை அடக்கும் வல்லமை யில்லாக இயல்புடையவன் அவ்வல் 
லமையடையவரது தவ?வடத்தைக் கொண்டு மனம்போன வழி 
போகுதல் பசுவானது புலித்தோலை மூடிக்கொண்டு பயிரை மேய்ற் 
தாற் போலும், எப்படி யென்றால் புலி பகித்தாற் புல்லைக் இன் 
௭௮” என்ற பழமொழியால் தன்னை விரட்ட மாட்டார்க ளென்று 
புலித்தோலை மடிக்கொண்டு பயிரை மேயும் பசுவைப்போல, பிறர் 
கண்டால் சம்நியாசி காமச்தை ௮அபவிக்க மாட்டானென்று நிஷா 

SBS sae வருத்தப் படுத்தா சென்மெண்ணிக் தவவேடம் 
பூண்டு விவசா.ரஞ் செய்யுஞ் சர்நியாசி யென்க, இதற்குச் சாட்சி, 
சந்நியாடு வேடங்கொண்டு வள்ளி நாயகியிடஞ் சென்ற முருகக் 
கடவுளை வள்ளி நாயக பந்துக்களாயெ வேடர் கண்டு, அக்கடவுளின் 
கள்ளத்தை அறியாது ஈம்பி விட்டு விட்ட சரித்திரம் ஒன்றே 

போதும். (4) மேலே சொல்லிய வல்லமை யில்லா கவன் தவ 
வேடத்திலே மறைந்து பிறர்க்குரிய மகளிவைத் தன்வசமாக்க 
லான, வேடன் .அளிருந்தால் தெரியாத ஒரு செடியிலே மறைக் 
இருந்து பறவைகளைப் பிடி.கீதல் போலுமாம்.. (8) பிறர்தம்மை 
கன்றாக மதிக்கும் பொருட்டு எல்லாப் பற்றையும் விட்டிட்டே 
மென்பவரது கள்ள ஒழுக்கமான து அப்பொழுது இனிமைபோலத் 
தோனறினும் பின்னா என் செய்தோம் என் செய்தோமென்று 
வருந்தும்படி துன்பஙகளையுங் கொடுக்கும். 

2. கூடா ஒழுக்கத்தாரது குற்றமும், அவரை அறிந்து நீக்க 
வேண்ட மேன்பதும். 

(0) மனத்தனொலே அசைகளை விடாதவராக விட்டவர் 
போல நினைக்கும்படி, தானங் கொடுப்பவர் காண நடித்துக் காட்டி 
௮வர் இப்பெரியவருக்குச் தானம் கொடுத்தால் மறுமையில் ஈற்



உ-ம் ௮௮, கூடா ஒழுக்கம், ௫௧ 

சுதியடையபோ மென்றெண்ணி, கொடுக்கும் பொருளை வாங்கிக் 
கொண்டு அவசைக் தாழ்க்க கடியடையச் செய்து வாமுங் கொடிய 
வரைப்்போலும் இரக்க மில்லாதவ.ரில்லைபாம், எனவே, நல்லொழுக் 
கமும், இரக்கமும் இல்லாதவருந்குத் தானம் கொடுத்தால் உ௰ 
ர்ந்சகதி யடையாமல் தாழ்ந்த கஇபடைவரென்பதாயிற்று, (7) 
குன்றிமணியானது மேலே காட்டுஞ் இவப்பு நிறத்தைப் போல 
வெளி வேட த் தினா 2ல ஈலலொழுக்கம் உடையவர் போலக் காட்டிட 
அக்குன் றி மணியின் மூக்குக் SD SS) mei ga போல உள்ளே GG 

FESO ous ASO su owr y HRSG wo பொய் ச்துறவிகளும் இந்தப் 
பூமியிலிருக்கின் மூர்சள்; Yarns onus gs OG gp சொளக.(86) இத 
வுமன ரி, மனச்கினிடச்த காமம், வெருளி, மயக்கங்கள் நிங்காம 
லிபூக்க அவற்றை நீங்கின தவத்நாம் பெரியவர் போல நீரி 
விடியற் கால ஸ்கானஞ்செய்து பிறருக்குக் காட்டி அந்த ஸ்நான 
மாபெ இசையிலுள்ளெ மறைத்து நடக்கு மனிதரும் இவ்வுலகத்தில் 
௮ கர் உண்டு. அ௮வரையுற் செரிர்ம.ரிய வேண்டும். 

௩. கூடா ஒழுக்கத்தாரை அறியும் வழி. 

(9) அ௮ம்பானறு வடிவினாலே கேரா.பருந்தா ஓஞ் செய் 
கைபினா2ல பிறரைக் கொல்லுங் கொடி தாயிருக்் றது, விளை 
யானது வடி.வினா 2ல வளைவா யிருர்தாலும் செய்கையினாலே பிற 
ரைமகிழ்விக்குங் குணமுடையதா யிருககன்றது, அவை போலக் 
தவஞ் செய்வார் பார்கையினாலே ஈல்லவர் போலக சாணப்பட்டார 
ஆம் செய்கையினாலே தீயவராயிருப்பர். பார்வையினாலே யவர் 
போலக்காணப்பட்டாலுஞ் செய்கையிஞஷ(லை காம முதலிய குற்றப் 

கள் நீங்கிய மகான்க ளாயிருப்பர். அதலால், வடிவத்தைக கண்டு. 
புகழ்தலும் இசம்சலும் ஆகாவாம். 

௪. கூடா ஒழுக்கத்தை விட்டுத் தவஞ் செய்வார்க்கு வேஷம். 
வேண்டாவாகிய அவரது சிறப்பு. 

(10) தவஞ் செய்வார்க்கு உயர்? தாரால் பழிக்கத்தக்க 

தாகிய காமம் ஒன்றில்லாவிட்டால தலைமயிரைக் க&ந்து விடுத 
அம், ௮ம்மயியைம் சடையாகம௫லும், அல்ல.நு CUTE FB DAD 8 au cane 

டுவன ல்ல. எனவே, காமக்தை கிசகாயல் இம்ஈதன் நினலும் யோக் 
கபம் ௮டைய மாட்டா? ரன்பதாயிற்று, 

piven, sone



௨௯.ம் ௮ கொரம், 

க ள் ரா TF oF) De 

அதாவது: -பிறநடைமையா யுன்ளவைகளில் யாதோரு போரு 
ளையு அவகர வத்சித்துத் தீநடிக்கோள்ள நனையாதிநத்தலாம். நினை 
த்தலுந் செயதலோ டோக்தமாதலாஃ நீனையாதிநத்த லேன்று gn vi. 

௧... துறந்தார்க்குக் களவாவது இதுவேன்பதும், அதை நீக்க 

வேண்ட மேன்பதும். 

(1) முத்தியை யி௩ழாமல் விரும்புவோனிவனென்று தவத் 

ேரராலே ஈன்கு Gear wanes வேண்டுமாளுல், பிறரு 
டைய யாதொரு பொருளையும் வஞ்ூத்துக் களவு செய்யா இருக்கும் 
படி தன்னுடைப மனத்தைக் காக்க வேண்டும், (முத்தியை யிகழ் 

திலாவறு; காட்சியே பிரமாண மென்றும், நிலம், நீர், நெருப்பு, 
கா௮, எனப் பூதம் சான்2க யென்றும், அர்நான்குங் கூடு கலின் 
சறப்பினாலே தோன்றி, அவைகள் பிரிதலினாலே Sau gn Bay 
21 Got FSR 2 Na ogdoi_5? gs களிப்புப்போல வெளிப் 

பட்டுக் கெடுமென்றும், இறக்க உயிர் ம்ளப்பிறவாதென்றும், இன்ப 
மும் பொருளும் முயற்சியால் வருவதென்றுஞ் சொல்லும் உலோகா 

யத முகலாய மயக்க நூல்களைத் தெளிந்து அவைகளுக்கு ஏற்க 

நடத்தல். யாதொரு பொருளையு மென் தனால் ஞான நாற்பொரு 

லாக் குருவினிடத்து வழிபாடு செய்து பெற்றுக் கொள்ளாமல் வஞ் 

இத்துக் கவார்து கொள்ளுங் களவாகிய பாலமாம். இதற்குச் 

சாட்சியாக, கஷத்திரியரைக் கருவறுக்க வேண்டு மென்றும், அவ 

ருக்கு ஆயத வித்தை மந்தி?சாப2தசஞ் செய்யக் கூடாதென்றும் 

இருக்கது பாச ராமரிடத்தில் க்ஷத்திரியனாயெ கன்னன் பிராமண 

வேடங்கொண்டுபோப் அயுக வித்தை முகலியவற்றைக் கற்று 

வரு காலத்இல் ஒரு நாள் ௮வன் கொடையினிடத்துப் பரசுராமர் 
திலைவைத்து நித்திரை செய்யும்போது, கண்ணபிரான் வண்டு COEF GI 

கொண்டுபோய்க் கன்னனுடைய தோடையைத் துளை த்தலால், இரத 

தம் பெருக் கெடுத்தோட வருக்இயும், கன்னன் குருவினுடை.ய 

நிச திரைக்குப் பல்கம் வருிமன்று அ௮வ்வருத்தச்தைச் Fons 

கொடையை அசையாதருக்கனன். பரசுராமர் இரத்ச வெள்ளக் 

So நனைந்து விழித்துப் பார்த்து நடந்ததை விசாரித்து இவன்



ஐ” ௨௯-ஆம் அ, கள்ளாமை, ௩. 

உள்ளபடியே பிராமணணானால் இவ்வளவு வருத்தம் பொறுச்கமாட் 
டான். ௯த்திரியனாக இருக்க வேண்டுமென்று சந்தேதெழுக் 
கன்னனை கோக்கி நீ யாவன்? உளளதகதைச் சொல்லென்று கேட்க, 
அவன் தன்னுடைய வரலாற்றைக்கூறு தலும், பரசுராமர் நீ வஞ்சக 
மாக வது ஆயத விசத்தை மர்திரோபேசங்களைத் திருட்டுத்தன 
மாகக் ரகிததுக்கொண்டசனால் நீ rene sD app 'வித்தை 
கள் காலத்துக்கு உகவாமற் போவனவாக என்று சபித்த கையைக் 
கண்டு கொள்க. (3) தவத்தோர் தமது கெஞ்சினாலே பாவச் 
செய்கையை நினை த்தலுக் குற்றமாம். ஆதலால், ௮ன்னியனுடைய 
பொருளை அவனறியாமல் வஞ்த்து அபகரித்துச் கொள்வோ 
மென்று நினையா இணக்க வண்டும். 

௨. களவை ரீக்குதற்குக் காரணம். 

(9) களவு செய்கலிைலுண்டாகய பொருளான விருத் 
இயாவது போலத் தோன்றிப் பாவத்தையும் பழியையும்உண்டாக்கி 

வைத்துவிட்டுச் தருமத்தைத் தன்னுடன் கொண்டு போயழித்து 
விமிம், (4) பிறா பொருளைத் திருடும் மிகுக்க அசையானது ௮ப் 
போழுது இன்பமாகச் கோன்றி முடிவில பயனைத் திரும்போறு 

துன்பத்தைக் கொடுத்து விடும், 

௩. களவும், துறவறமும், இருளும் ஒளியும்போல ஒன்றுக் 
கோன்று பகையாதலால் கூடி நீற்பனவல்ல. 

(5) சீவகாருணியத்தின் உயர்ச்சியை யறிந்து அதன்மே 
லன்புடையவ ராயிருத்தலானது பிறர் பொருளைத் இருட நினைத்து, 
அவருடைய சோர்வை (சமயத்தை )ப்பார்த்துக் கொண்டிருப்பவரி 
டத்தில் இல்லைபாம் (0)களவினிடத்தே மிகுந்த ஆசையை யுடைய 
வர் உயிர்ப் பொருளையும், அவ்வுயிர்க்கு ௮ராதியாய் வருறெ குற்றமா 
கிய வினை விளைவுகளையும், அவற்றால் அவ்வுயிர் பிறந்இறந்து வரு 
தலையும், அதனை யொழித்தற்கு உபாயமான யோக ஞானங்களையும், 
அவவிரண்டினா லடையு முத்தி யினையம் அளவு செய்தலாயெ வழி 
யிமீல நின்று, அ௮தற்கேற்க ஈடக்கமாட்டார். (7) இரத ௮ளவா 

சிய பெருமையை விரும்பினவரி...ச்2,௪ களவென்று சொல்லப்படும் 
இருண்ட அ௮மிவுடைமை யில்லையாம்,



௫௪ இருக்குறள் வசனம். 

௪. களவோட நீங்காது நிற்பது;வஞ்சனை. 

(8) மேற்சொல்லி.பபடி உயிர் முதலியவற்றை gar 5 Be 
YO surg மனச்திேலே கருமம் நிற்பது போல, களவு தெரிசக்த 

வரது மனத்தி?ல வஞ்சசஊையான.ு நிலைபெற்று நிம்கும், 

௫... களவு சேய்வார் GaGeur. 

(9) களலொன்றையே செரிக்தவர் முன் சொல்லப்பட்ட 
அளவல்லாத தய நினைவுகளை நினைத்து, அ௮ப்பொழுசே கெர், 
(தீய நினைவுகளாவன: பொருளுடையாரை வஞ்சிக்கும் விதமும் 
அவ்வஞ்சனையால் பொருளைத் திருடும் விதமும் திருடப் பட்ட 

பொருளைச் தாமநுபவிக்கும் விதமும் ழூதீலானவைகள்.) 

௬. களவு செய்வார்க்கும் செய்யாதார்க்கும் உண்டாகும் பய 
ன்கள், 

(10) களவிலே பழகுவோருக்குத் தம்மோடொற்றுமை 
யுடைய உடம்பு தவறுதலடையும். களவிலே பழகாதவருக்கு 
அவவொற்றுமை யில்லாமல் நெடுந் தூரமாயெ ே தவருலகழுங் 
கைவசமா கல் தவறமாட்டாது, ( தவறுதலாவது: மறுமையிலே கட 
வுளாலே தண்டிக்கப் படுசலல்லாமல், இம்மையிலும் ௮.ரசனாலே 
தண்டிக்கப்படுதலாம்.) 

  

௬௦-1௬ ௮/இகாரம். 

Ol iT UE 63) LD » 

அஃதாவது: மேய்யினது தன்மை, 

& கேட்டைத் தராத நடந்ததைச் சோல்லுதலும்,த நன்மை 

யைத்தரும் நடவாததைச்சோல்லுதலும் மெய்ம்மையா மென்பதும், 
கேட்டைத்தரும் நடந்ததைச் சோல்லுதலும், நன்மையைத் தராத 
நடவாததைச் சோல்லுதலும் போய்ம்மை யாமென்பதும், 

(1) மெய்ம்மை யென்று சொல்லப்படுவது எதுவென்றால் 
பிறிதொரு உயிர்க்குச் றி சாயிலுர் மையைத் கீ.ராத சொற்தநூச் 

* உட . ro . க க, ௩ சொல்லு கலாம்; எனே, நடங்றதச் சொல வு மமப்ம்மையல்ல



8ட0- அம் அ, வாய்மை. AR 

வென்ப g0u9 5. அக, பிற உயி *க்ருத் திங்கைச் Sore 
டால் ஈடஈததைச் சொல்லுதல் மெய்ம்மையா மென்பதுமு, இங்கைக் 
திறாமானாம் பொய்ம்மையா மென்பதும் பெறப்பட்டன. (8) பொய் 
ம்மைச் சொற்களுங் குற்றமில்லாச நன்மையைப் பிறருக்குக் கொடு 
கருமானால் மெய்ம்மைச் சொற்களோடு சம்பந்தமுடையன வாகும், 
(குற்றமில்லாத நனமையாவ.து: தருமம். நன்மையைக் கொடுத்த 
லாவது:மரணத்தையாவது கேட்டையாவத நியாயமில்லாமலடைய 
Ary Gt gap Solero Rae யின்புற தல்.) 

௨. போய் மறைக்கப் படாததாயிருத்தலினால் ௮தைச் சோல் 
லலாகாது. 

(3) தன்னுடைய மனத்்இனாலே ௮றியப்பவெதொன்றைப் 

Doris ge சென்று பொய் சொல்லக்கூடாது. அப்படி. யல்லாமல் 

பொய் சொல்லுவானுகில், அ௮ப்பொய்யை அறிநத தன்மனமே 

பொய் சொன்ன பாவத்துக்குச் சாட்சியாக நின்று தன்னைக் கெடு 

தீது விடும், 

௩... இம்மைப் பயன். 

(4) தன்மனத்துக் கேற்ப ஒருவன் பொய் ?பசாமால் நட 

ப்பானாயின், ௮வன் உயர்ந்தோரது மனங்களி லெல்லாமிருப்பான். 

எனவே, பொய்சொல்லாமலிருப்பது பெரிய தருமமென்ப தாயிற்று, 

௪. மற்றைத் தருமங்கள் கோடூக்கப்பட்டன எல்லாம் வாய் 
மை தானே தா வல்லது, 

(0) ஒருவன் தன் மனச்சாட்டுக்கு விரோதமில்லாமல் 

உண்மையைச் சொல்லுவானாயின், MST தவமுக் தானமும் ஒரு 

மிக்கச்செய்வாரினுஞ் சிறந்தவனாவான். (6) புகழுண்டா தற்குக் 

காரணம் வேறில்லை. பொய் பேசாதவன் இல்லறத்தானானால் 
பொருள் சம்பாஇுக்கை முதலானவைகளாலும், துறவறத்தானானால் 

உண்ணாமை முதலானவைசளாலும் வரும் வருத்தங்களடையாமல் 

எல்லாத் தருமங்களையும் பெறுவான். (1) இஃசன்றிப், பலவகைப் 
பட்டதருமங்க&, ய ர்செய்யப்புருந்தால் ஏதாவதொன்று தவறினுத் 

க ச ், த் ழ் ‘ . . . an ப . « 

குகிறமுவடாகு மலலவா: அக்குற்றம் வராமல எலலா சதருமங்களும்



௫௬ திருக்குறள் வசனம். 

ஒருங்கு பெறுவதற்கு மேற்கூறிய வா.ஐு பொய் சொல்லாஇரு 

ததலொன்றை3ய செய்ப வல்லவனுபின், ௮து மிக நல்லதாம். 

௫. மெய்மையாகிய தருமத்தின் முதன்மை, 

(8) ஒருவனுக்கு நீரினாலே உடம்பு பரிசுத் தமடையும்; 

அதுபோல3வ, மனம் மெய்ம்மையினாலே பரிசுத்தமடையும். (9) 

அ.றவினா 2ல உயர்ந்தோருக்குப் பு.ஐ த் இருளை நீக்குகின்ற விளக்குக 

ளெல்லாம் விளக்குகளாவனவல்ல, அகத்திருளை நீக்குகின்ற பொய் 

சொல்லாமையாகிய வீளக்கே கிளக்காம். (10) எம்மாலே மெய்ச் 

மூல்களாகக் காணப்பட்டவறறுள் யாதொரு விசத்தினாலும் மெய் 

ம்மையைப் பார்க்கனும் உயாக்த தருமங்களில்லை, (மெய்க்நூல்களா 

வன: கடவுளாலும் ௮வனருள் வழிப்பட்டோராலுஞ் செய்தமவதா 

கம ங்கள்.) 

  

௩௧-ஆம் அதிகாரம். 

G) ay குளாமைம, 

அஃதாவது:--கோபகு சேய்தற்த& காரணமாகிய தற்றம் ஒரவனி 
டந்தே யு.ன்டாகிய இடத்துங் கோபத்செய்யாதிநத்தல், 

௧. கோபஞ்செய்யாமல் இருக்கும் இடம், 
(1) தனக்குக் சழ்ப்பட்ட எளியவனிடகத்துக் கோபஞ்செல் 

லாமல்: தடுப்பவனே தடுப்பவனாவான், தனச்கு மேற்பட்ட வலிய 
வனிடத்துக் கோபஞ் செல்லாமல் தடுக்தரலுர் தடுக்காமம் செலுத் 
திம் ஒரு பிரயோசனமும் இல்லை, ஆயினுஞ் செலுத்தா இருக் 
தால் தனக்குவரும் கேடில்லை யென்பதாம், 

௨. கோபத்தினது தீங்கு, 

(2) கோபமானது கனக்கு மேற்பட்ட வலியவர்மேலே 
உண்டானால் தனக்கே ௮க்சோபம் திங்கைத்தருவதாகும், geod 
குக் கீழ்ப்பட்ட எளியவர் மேலுண்டானால் ௮கைப் போலுங் தீமை 
யுடையவை வேழேயில்லை: (8) ஆசலால் யாரிடத்திலஓுங் கோபஞ் 
செய்வதை மறந்து விடவேண்டும். ஏனென்றால் திமையஎடயவை



கக-அம் ௮. வெகுளாமை, ௫௭ 

டுயல்லாம் அக்கோபத்தினால் உண்டாகும் என்ச, (1) துறக்தோருக் 
குக் கருணையினா லுண்டாயய முகமலாச்சியையும் மனதஇினிடத்து 
உண்டாகிய ம$ூழ்ச்சியையும் கெடுக்தெழின்ம கோபத்தைப் பார்க் 
னும் வேருிய பகைகளும் உண்டோ? இல்லை. 

௩. கோபஞ்சேய்தவருக்கு வருந்தீங்கு. 

(5) ஒருவன் தன்னைத் தான் ஐஒன்பமடையாமற் காக்க 
தினை த்தானாகில் தன் மனத்திலே கோபம் வராமல் தடுக்கவேண்டும், 
தடுக்காவிட்டால் ௮க்கோபமானது தன்னைக் கெடுக்குங் கொடிய துன் 
ப்களை யுண்டாக்கும், (0) கோபமென்௮ சொல்லப்படுந் தீயா 

னது தன்னைச் சுடுதலன்றிக் தனக்னெமாய், தன்னைப் பிறவிக் 
கடலில் வீழாதெடுப்பபராயெ இகதோபதேசஞ் செய்யும் மரக்கலம் 
போன்ற சற்குருவையுஞ் சுடும். (சடிதல்: துன்பஞ் செய்தல்,) (7) 
இத்தகைய கோபத்சைக் தனது வல்லமையைக் காட்டுகிற ஒரு 

குணமென்று தன்னிடத்தே கொண்டவனுக்குப் பூமியிலே அறைக் 

கவனது கையானது அப்பூமியிலே படுதல் தப்பாத விதம் போல 

௮வவல்லமையை இழந்து விடுதல் தவறமாட்டாது. 

௪. கோபஞ்செய்யாதிருப்பதின் நன்மை, 

(8) கொழுஈது விட்்டெரியுக் தீயானது தன்னை வந்து பற் 

றின் போலுர் துன்பந்தரும் பல செய்கைகளை ஒருவன் செய்தா 

னாயினும், ௮வன் மேலே கோபஞ் செய்யாதிருத்தல் ஈல்லதாம். 

௫. கோபஞ்சேய்யாதவருக்கு வரும் நன்மை, 

(9) அருளுடைய மனக்கால் கோபத்தை நினையானாயின் 

அவன் தான் நினைக்கப்பட்ட இம்மை, மறுமை, மோஷமாகிய 
இவையெல்லாம் ஒருமிக்க அடைவான். 

௬. கோபஞ்சேய்தவர் சேய்யாதவராகய இருவர்பயன். 

(10) மேற்கூறியகறியாமல் கோபத்திலே மிகுக்தவர் உயி 

ரூடையவரா யிருந்தாலும் முன் சொன்ன பயனடையாமையாற் 

செத்தவ?ராடொப்பவ ராவார். அக்ிகாபத்ைை நீம்னெவர் சாகுக் 

தன்மையுடையவரா யிருக்காலும் பயன் அடை தற்கு உரிபராகலால் 
முத்தி பெறருரோடொப்பாவார். 

ining eetanititg,



ஈ.௨-அம் Of DET ILD. 

இன்னா செய்யாமை, 
அ “தாவது: -.ஒருபயனைக் தற்த்தாவது, லைக் பற்றியாவது, கோர் விறுலாவது ஓர உயிர்த்தத் துன்பந்தநத்செய்கைகளைம் சேய்மாதிந த்தல், 

5: தமக்கொருபயனைத் குறித்துப் பிறருக்குத்துன்பஞ் செய் தலை விலக்கல், 

(1) யோகமாயெ சிறப்பினலே தரப்படுவனவரயெ அட்ட. மாகித்தி முதலாகிய செல்வல்களைப் பெறலாமாயினும், அயலாருக்கு சீஅன்பர்தருஞ் செய்கைகளைக் செய்யாதிரு தீ. தல் வேதாகம வழி யிலே நின்ற குிறமற்றோர் யாவருக்கும் கொள்கையரம், 
“.... வைரங்கொண்டு பிறர்க்குத் துன்பஞ்சேய்தலை விலக்கல், 

(2) தம்மேலே கோபச்கொண்டு அனபந்தருஞ் செய்கை ளை ஒருவன செய்த இடத்தும் தாமுந் இரும்ப த் BOW LI BG EH செய்கைகளே அவன் மேற் செய்யாதிரு த் சீனும் மேலே சொல் லப்பட்ட குற்மமற்றவரது Doman Gd, (3) அஃதன்றி, தாம் முன்பு அன்பக்கருவதொன்றைச் செய்யா திருக்க, தம்மேல் தன் பஞ் செய் தவர்க்கும் BG Batt பொறுமையின் நித துன்பத்தைச் செய். தாரானால் பின்பு ௮௪ செய்கையானது கடக்கமுடியாக தன புதை அவருக்குக் கொடுக்கும், (துன்பமாவத: Sab on gp cSt பாவமும் எய்தல்.) (4) தமக்குத் அன்பர்தருஞ் செய்கைகஷைச் செய்சவசைத் Does sat சிண்டித்தலாவது, அவர் காமே ராணும் படி. அவருக்கு இனிமையான மகிழ்ச்சிகக£ச் செய்த அவர் செய்த தீச்செய்கையை மறந்து விடுதலாம். மறலாவீட்டால், மற்றொரு காலம் அவர் மேற் கோபம் உண்ட,” அவருக்குச் இங்கு செய்ய நேரும், ஆதலால், மறக் துவிட வேண்டியது அ வூயமாம், 

hs சோர்வினுலே துன்பஞ்சேய்தலை விலக்கல், 
(8) வேஜோருபிருக்கு வரத DOIG SORE, செய்கைகள் தமக்கு வர்௫ ன்பம் தீருஞ் செப்சைகள் போல நினைத்து, அவ்வுயி பக காப்பாற்றாத இடத்துக் அறச்தோர்க்கு, உயிர் மு. சலானவை களை உள்ளவாறுணர்ந்த அறிவீனாலேயாகும் ஒரு பயனில்லையாம்.



F.2D 95) இன்னா செய்யாமை. இ, 
(காப்பாற்றலாவத: நடக்தல்,. இருகதல், நிற்றல், உண்டல் முதலா 

இய தமது தொழில்களா லும் பிறவற்றாலும் வருந்துன்பங்களை 
முன்னேயறிந்து விலக்கல்.) 

௪. போதுவகையால் துன்பஞ்சேய்தலை விலக்கல், 

(0) இவை மனிதருக்கு த் துன்பற் தருவனவென்று னு 
மானப் பிரமாணத்திலைறியப்பட்டவைகளைப் பிறரிடத்தே செய் 
யாதிருக்குஞ் செய்கை அற 32தாருக்கு நிச்சயமாகவேண்டும, (அனு 
மானப்பிரமாணமாவத: இன்னது செய்தா லின்னது வருமென்றரி 
தல்) (7) மனத்தினாவறிர்த துன்பர்தருமவைகளை எவ்வளவு 
சிறிதானாலும் எர தக்காலத்திலும் யாரொருவருக்குஞ் செய்யா 

இருத்தல் முதன்மையான தருமமாம், (8) பிறர் செய்யுட் தன் 
பந்தருஞ் செயல்கள் தன்னுயிர்க்குச் தன்பர் தருவனவார் தன். 
மையை யனுபவித்தறிபவன் நிலையள்ள பிறவுயிர்களுக்கு 2 5 gen 
பந்தருஞ் செயல்களைச் தான் செய்தல் என்ன காரணத்தாலோ? 
தெரியவில்லை, 

௫: போதுவகையால் துன்பஞ்சேய்தவருக்கு வருந்தீங்கு, 

(9) துறந்த பெரியவர் பிறருக்குத் ன்பர் தருமவை 

களை ஒரு முகூர்த்த காலத்தின் முற்பாகத்திலே செப்தால் oy Us 
முகத்த காலத்தின் பிற்பாகத்திலே தமக்குத் துன்பந் தீருமவை, 
கள் தம்மாற் செய்யப்பட்ட அவர் செய்யாதிருக்கச் தாமே வந்து 
சேரும், (முகூர்த்த மென்பது: மூன்றே முக்கால் or Pans; இச 
ண்டு நாழிகை யென்பாரும் உண்டு) (10) துன்பமெல்லாம் பிறவு; 
யிர்க்குத் துன்பஞ்: செய்தவரை அ௮டையுமாதலால் தீம்முயிரக்குத் 
துன்பமில்லாதிருத்தலை விரும்புவோர் பிறவுயிர்க்குத் துன்பஞ், 

செய்யமாட்டா சென்பதாம்.



௩ ௩-ம் அதிகாரம். 

கொல்லாமை, 

அஃதாவது:--* ஐயறிவுடையவை ழகல் ஜாறிவுடையவை பிநகிய 
உயிர்களைச் சோர்விறலுங் கொலை செய்யாதிநத்தல, 

& கொல்லாமையின் சிறப்பு. 

(1) தருமங்களெல்லாமாகய செய்கை யெதுவென்முல், 

ஒரு உயிரையும் கொல்லாமையாம். உயிர்களைக் கொல்லுதல் பாவச் 
செய்கைக ளெல்லாவறறையுக் கொடுக்கும். (2) ஆதலால் உண் 
ணப்பட்ட உணவுகளைப் பசித்த உயிர்களுக்குப் பங்கிட்டுக்கொடுத்து 
மேற் கூறிய ஐவகை உயிர்களையுங் காப்பாற்றல் துறந்தவர்க்கு த் திர 

ட்டிவைக்கப் பட்ட தருமங்களெல்லாவற்றினும் முதன்மையான 

திருமமாம். (3) அஅத்தருமங்களுள் தனக்குத் தானே சமமாக 

இருப்பதாக ஈல்லது கொல்லாமையாகிய தருமம்); அது நீங்கினால். 

பொய் சொல்லாமையாகய தருமம் ௮க்கொலை செய்யாமையின் 
பின்னே நிற்க ஈல்லதாம். எனவே, இவ்விரண்டிலும் முன்னே தலை 
மையாய் நிற்கும் தருமம் கொலை செய்யாமை யென்பது பெறப்பட் 
டது, 

௨. கோல்லாமையையுடயதே ஈன்மார்க்கம், 

(4) Gop பதவியும், மோக்ஷமும் பெறுவ ற்கு ஈல்ல வழி 
பென்று சொல்லப்பவெது எதுவென்றால், யாதொரு உயிரையுப் 
கொல்லாமையாகய தருமத்தை நினைக்கும் மார்க்கமாம், (உயிரைக் 
கொல்லுதலாவது: அவ்வுயிரை உடம்பை விட்டுப் பிரித்து விடுதல்.) 

௩. கோல்லாமையை மறவாதவனது உயர்ச்சி, 

(6) சாரமும் ௮சசமுமாயே இருவகைப் பிறப்புக்களிலும் 
இன்பமில்லாமல் உள்ளவை யெல்லாக் தன்பமே யாயே நிலையைக் 

கண்டு பயக்து ௮.த்துன்பம் நீங்கு தற்குப் பிறவா இருக்கும்பொருட்டு 
மை வாழ்க்கையைத் துறந்தவரெல்லாருள்ளும் கொலைப்பாவ த்துக்கு 
ப்பயர்து, கொல்லாமையாகிய தருமத்தை மறவாதவன் உயர்க்தோ 
@ aur oar. 

  

  

  

* கீயறிவுடைய உயிர்களாவன: மணிசருயிர்கள்; இவற்றை ஆதி 
வுடையன என்பார் வெர்,



௩௩-ஆம் ௮.9. கொல்லாமை. ௬௧ 

௪.௨ கொல்லா விரதத்தோர்க்கு வரும் நன்மை. 

(0) உயிரைக்கொண்டு போகும் இயமனானவன் கொலை 

செய்யாமை யாகிய விரதத்தை மேலாகக் கொண்டு நடப்பவனதூ 
ஆயுளின் மேலே பிரவேடக்கமாட்டான். எனவே, கொலைசெய்யாத 
வன் நீண்டகாலமிருந்து மோகச்தை அடைவான் என்பது கருத்து, 

௫. கோலை சேய்தலின் குற்றம், 

(7) தான் வேறொன்றினது இனிய உபிசை அதன் உடம் 
பினின்று நீக்குதலாயெ கொலையைச் செய்யாத இடத்து, தன்னு 

யிர் தன்னுடம்பை விட்டு நீங்பப்போமாயிலும் ஒருவன் அ௮க்கொலை 
யைச் செய்யாதிருக்கவேண்டும்; இதன் கருத்த, தன்னை ஒனறு 
கொன்றுலுந் தான் அதனைக் கொல்லலாகா தென்பதவேயாம். 
(3) யாகத்திலே ஒரு உயிரைக்கொன்றால் சுவர்க்ககதை யடையும் 
'இன்பமிகுவகாயெ செல்வமானது பெரிதென்று சொல்லப்பட் 
டாலும், துறவாலுயாற்தோர்க்கு ஒரு உயிரைக் கொன்று அ௮சனாலா 
குஞ் செல்வமானது தாழ்க்ததாம். எதனாலென்ரால், சுவர்க்கத்துக்கு, 
மேத்பட்ட சோகம் கொலைசெய் யாமையாற் DOL gs Sore on 

௬, கொலை சேய்வோர்க்கு வருந் தீங்கு, 

(9) கொலைச் தொழிலையுடையவராயெ மணிதர் <9 60 ar 
ழிலின் இதிவை அறியாத மனமுடையவராயிருந் தாலும், ௮த்தொ 
மிலின் இழிவை அறிவோரது செஞ்சிலே புலைத்தொழிலராய்க் காண 
ப்படுவர், எனேவ, கொலைசெய்வோர் எவராயினும் புலையராவரெ 
ன்பதாயிற்று, (10) பார்ச்கக் கூடாத கோயுடம்புடனே தரித்த 
,த்தோடு கூடிய வாழ்க்கையுடையவரை இவர் முற்பிறப்பிலே உயிர் 
சளை ௮வை நின்ற உடம்புகளிலிருக்து நீக்குதலாசய கொலை செய்த 
வசென்று வினைப்பயன்களை அறிந்தோர் சொல்லுவர். எனவே, 
இப்பிறப்பிற் கொலை செய்தால் மறுபிறப்பிலே வியாதியும், தரிதஇ 

rip நீம்காமலநுபவிச்க வருமென்று பயந்து ஒவ்வொருவருபங் 

கொலை செய்யாதிருக்க வேண்டு மென்பதாயிற்று, அருளுடை 

மைமு£தல் கொல்லாமை இறுஇயாகச்சொல்லப்பட்ட, இவற்றுள்ளே 
சொல்லப்படாத விரதங்களும் அடங்கும்; ௮ல்தறிநது ௮டகூக் 
கொள்க. ணை



o 

oh T oT LD. 
அஃ தாவது;--மேம்கூறிய Bs BAGONG) Fed Oi Sea poor wy BAT 

பரிசுத்தமான இடத்து உண்டாவ தம், மோக்ஷத்தை ச் திருவதுமா 

கிய அறிவு; அது: கிலைபாமை முதல் அ௮வாவறுத்தலிறுதியாகிய 
தான்கதிகாரத்இினுள்ளடக்கிச் சொல்லப்படுகனறது.. 

௩உ௪.அம் அதிகாரம். 

நிலையாமைம, 
அஃதாவது: -கணப்பட்டவைக்,. ளேலலாம் அமியப்பட்டனவாதலீ, 

க. நீலையாதவைகளை நிலையுடையவை யென்று கருதுதல், 

பிறவித்துன்பத்துக்குக் காரணம் ஆதலால் ௮து: மோக்மடைவார் 

க்கு இழுக்கு. 
(1) நிலையில்லாதவைகளை கிலைபுடையவை யென்று நினைக் 

இற அற்பப் புத்தி படையவரா யிருத்தலானது BES srt GH 

இழிவாகும். (கிலையில்லாகவைகளாவன;: காணப்பட்ட எல்லாப்பொ 

ருள்களுமாம்.) 

a. சேல்வம் நிலையாமை யென்பதும், செல்வம் உள்ள 
போழுதே அறஞ் சேய்யவேண் டமேன்பதும். 

(3) கூத்தாடுகின்ற சபையினிடத்தே கூத்துக்காரணமாகக் 
காண்போர் கூட்டம் வரு சல்போல, ஒருவனிடத்தே நல்வினை காரண 
மாகப் பெருஞ்செல்வமானது வந்து சேரும். கூத்து முடிந்த 
டே அக்கூட்டம் போதல் போல அச்செல்வம் அக்கல்வினை 
முடிச்ச இடத்தே போய் விடும், (8) ஆதலால், செல்வத்தை ஒரு 
லன் பெற்றால் ௮து நிலையாக இயல்பினையுடைய தென்றறிந்து 
அச்செல்வத்தாலே செய்யப்படும் தருமங்களைக் காலந்தாழாமல் உட 
னே செய்ய வேண்டும். ( தருமம்களாவன: பிரயோசனக் கருதாது 

செய்யும் கடவுட் பூசையும், தானமும் முதலாயின) 

௩. உடம்புகளுக்கு அளவு செய்யப்பட்ட நாள் கழியும் விதம். 

(4)) காளென்னு ௮ளவு செய்யப்படுவதாய ஒரு கால 
அ௮ளவுபோலக் தன்னைக்காண்பித்தும் சிரிது சிறிகாக அறுத்தும்



உ௪ஃம் ௮. ரலையாமை, ௬௯ 

செல்லும் வாளாயுதத்தின் வாயினிடத்து உடம்பானது இருக்கின் 
Of அ௮தையறிவாறில்லை. அறிந்தால் சமீ.ர நிலையாமை தெளிவா 
௧2 கோன்றும், 

௪. மேற்கூறிய நாள் கழிந்தர்ல் நீலையாமையுண்டாம். ௮து 
வருமுன் அவசரமாக ௮றஞ்சேய்க, 

(5) பேசாஇருக்கும்படி நரவையடக்குகிற விக்கண்னது 
மேலெழுவதற்கு முன்னே மோக்ஷத்துக்கு ஏதுவாகிய கருமங்களை 
விசைர்து சேய்யவேண்டும், 

௫. உடம்புகள் ஒரே இடத்தில் பிறந்த அளவிலே இறத்தல். 

(6) கேற்றிருந்சவனொருவன் இன்று இறந்து போனுனே் 
ன்னும் பெருமையை யுடையதாய் இந்த உலகமிருக்கின் றது. 

௬, உடம்புகள் ஒரு கணமாயினுமிருக்குமென்று ஈம்பலாகாது, 

(1) அறிவில்லாதவர் ஒரு கணப்பொழுதுர் தம்முடம்பும் 
உயிருங்கூடி. வாழ்ர்திருக்தலை யறியமாட்டார், ௮த்தன் மையடை, 
யராகியும் கோடிக்கு மேற்பட்ட பலவாகிய நினைவுகளை நினைக்கின் 
தனர், (பலவாகிய நினைவுகளாவன: தாமருபவிக்கும் இன்பங்களுக்கு 

உரியவைகளாகும் விதமும், அதற்குப் பொருள்வேண்டும் விதழும், 
௮து தம் முயற்சிகளால் வரும் விதமும், அம்முயதசிகளைத் தாம் 
செய்யும் வி.சமும், பொருள்வந்தபோது வரும் இடையூறுகளை நீக் 
கும் விதமும், ௮ப்பொருளைக் காப்பாற்றும் விதமும் முதலான 
வைகள்.) 

௭. உடம்புகள் உயிர் நீங்கிய இடத்துக் கிடக்கும் விதம். 

(8) சரி.ரத்தோடு உயிர்க்கு உண்டாய சரெகமான து 
(pio Cure mis பறவை பருவம் வத்தபோது அம்முட்டை 
தனித்துக் டெக்க, ௮தை விட்டுப் பறந்துபோகுக் தன்மையுடைய 
தாகும். ஆதலால் எப்பொழுதும் சமீரமும், உயிரும் இருந்தபடியே 

யிருக்கு மென்று நம்ப2வண்டாம், 

௮. உடம்புகளுக்கு இறப்பும் பிறப்பும் மாறி மாறி வரும் விதம். 
(9) ஒருவனுக்கு மரணம் வருதல் தாக்கம் வருசல்போலம். 

அதன் பின்னே பிறப்பு வருதல் தூககலிழி,ஃ சல் போலுபாம், இவ 
விதம் சக்கரம் மாறிமாறி வு.க%, அிள்ர்லரியவேண்டும்,



Sin # திருக்குறள் வசனம். 

௯. உடம்புகள் உயிருக்கு உரியவை அல்ல, 
(10) வாதப்த்த லேற்பனங்களது வீடுகளாயெ உடம்பு 

களுள் ஒதுக்குக் குடியிருக் துவர் ௧ உயிருக்கு என்றைக்கும் இருப்ப 
தாகிய ஒரு வீடானது இது வரையில் அமைதந்ததில்லை போலும், 
(ஒஜக்குக்குடியாவது: தனியே இல்லாமல் ஒருவரிருக்குங் சூடியில் 
இ.ரவலாக இருக்கும் குடியாம்,) 

  

௨௫-ஆம் அதிகாரம். 

துறவு. 
அஃதாவது:--புறமாகிய சேல்வத்திலும், அகமாகிய உடம்பிலும் 

உண்டாகம ஆசையை அவைகளது நிலையாமையைப் பார்த்து விடுதல், 
க. எனதேன்னும் புறப் 5 பற்று விடுதல், 

(1) ஒருவன் எர்தெர்தப்பொருளில் ஆசையை நீக்கனொனோே. 
அச்தக்தப் பொருளினாலே துன்பத்தை யடையமாட்டான்.எனவே, 
ஆசை வைக்கப்பட்ட பொருள்களினாலே துன்பத்தை படைவா 
னென்பதும், எல்லாப் பொருள்களிலும் ஒருமிக்க ஆசையை விட்டு 
விட்டால் ஒருதுன்பமும் ௮டையமாட்டானென்பதுல் காண்க, (2) 
எல்லாப் பொருள்களையுற் துறக்தபின் ஒருவனுக்கு இப்பிறப்பிலே 
உண்டாகு முஹைமையுடைய இன்பங்கள் பலவாம்; அவ்வின்பவ் 
களை விரும்பினால் இளமைப் பருவத்தே எல்லாப் பொருள்களையுக் 
அறக்கக் கடவன். (இன்பங்களாவன: மேம்கூறிய பொருளுக்காக 
மனமும், வாக்கும், காயமும், வருக்தாது நிற்றலாலும் அவற்றை 
கல்வழியி2ல செலுத்தலாலும் வருவனவாகிய பயன்களாம்,) (8) 
முத்தியை யடைவோருக்கு மெய், வாய், சண், மூக்கு, செவியாகிய 

ஐம்பொறிகளுக்குரிய பரிசம், ரசம், ரூபம், கந்தம், சத்தங்களாயெ 

புலன்களைக் கெடுத்தல் வேண்டும், கெடுக்கும் போது அப்புலன் 

சுளை ௮.நுபவிக்கும் பொருட்டுச் தாம் படைத்த பொருள்களை யெல் 

லாம் ஒருமிக்க விட்டுவிட வேண்டும். (4) மேற்கூறிய முத்தியை 

அடையத் தவஞ் செய்வோருக்கு ஆசைப்படுவ கொருபொருளும் 

இல்லாதிருத்தலே கல்லதாகும். யாகாயினுமொரு பொருளிருக்தால் 
அத்தவத்தைப் போக்குதலால் ௮து திரும்பவும் WUE 5 BSF 
ஏதுவாகும். 

* பற்று-றுசை,



உட அம் ௮.௮. அறவு. ௬டு 
. இருவகைப்பற்றையும் விட்டவருக்கே மோக்ஷம் உணடு. 

(5) பிறப்பை நீக்குமுயழ்சயைக் கொண்டவருக்கு ௮ம் 
முயற்சிக்கு உகவியாகிய சரி.ரழும் ௮இிகமென்றால் அதற்குமேலும் 
யாதொரு சம்பந் கமுமில்லாகத சில பொருளை விரும்பிச் சேோப்பதா. 

“லென்ன பிரபோசனம17(6) கானல்லாச உடம்பை யானென்றும் 
தன்னோ? சமபந்தமில்லாத பொருளை எனதென்றும் நினைத்து 
௮ வைகளில ஆசைவைகத்தறகு ஏதுவாகிய அறியாமையைக் குரு 
உபதேேசத் தாலும் யோகாப்பியாசத்தாலும் கெடுப்பவன் தேவர்க 
ளுச்குஞ் சேருதம்கரிய மோக்ஃவுலகக் திலே போய்ச் சேர்ச் திருப் 
யானா 

இரவகைப்பற்றுக்களை விடாதவருக்கு மோக்ஷம் இல்லை. 

(1) அகப்பற்று, புறப்பற்று என்னும் இருவகை ஆசைகளை 

யும் இறுகப்பற்றி விடாதவரைத் துன்பங்களும் இறுகப்பற்றிவிட்டு 

நீங்காவாம்; இதனால், “*ஆசையற்றவசே அல்லல.ற்றவ” ரென்றறிக 

பற்றறுதலாற் பிறவியறுதலும் ஆறாத போழுது பிறவி அறு 

மையுங் காணப்படூம், 

(8) எல்லாப் பற்றைடயிம் விட்டவரே முத்திய அ௮டைந்தவ 

சாவர். அப்படி. விடாசவர் மயக்கமுற்றுப் பிறப்பாயெ வலையில் 

அகப்பட்டவ.ராவர். (9) இவ்விதம் ஒருவன் இருவகை ஆசைகளை 
யும் விட்டபோதே, ௮வ்விடுதலானது அவனது பிறவியைக் கெடுக் 

கும். விடாதபோது ௮வ்விருவகை ஆசையால் பிறப்பதும் இறப்பது 

மாப நிலையாமை வர் துகொண்டேயிருக்கும். 

பற்று விடுதற்கு உபாயம், 

(10) அகத்திலும் புறத்திலும் விடாது வந்த ஆசையா 
ன விடுதற்கு எல்லாப் பொருள்களையும் பம்றி நின்றே வைக 

ளோடு பற்றில்லாத கடவுளாலே அருளிச் செய்யப்பட்ட முத்தி 

வழியை இதுவே ஈல்ல வழி யென்று மனத்திற் கொள்ளவேண் 

டும். அவ்விதம் கொண்டு, அம்முத்தியினிடத்22த இயான நிட்டை 
களை ௮ம்மனத்தாற் செய்யவேண்டும். 

வளாக லைனை



௬-ம் அதிகாரம். 
° ௦ 9 

ெமெய்யுணர் தல், 
அஃ தாவது:--பிறப்பு விடுகளையும் அவற்றின் காரணங்களையும் 

விபரீத சந்தேகங்கள் இல்லாமல் உண்மையாலறிதல்; இதை வடநூலார் 
தத் துவஞஜான (மேன்பர், 

க. பிற்ப்பு, துன்பமேன்பதும் அதற்கு முதற்காரணம் விபரீத 
ஞானமேன்பதும், 

(1) பொய்ப் பொருள்களை மெய்ப் பொருள்களென் ந.றி 
கின்ற விபமீத ஞான த்தனாலே இன்பமில்லாத ச௪னன முண்டாகும், 
பொய்ப் பொருளாவது: ௮கித்திய மாகிய பிரபஞ்சமாம்; இதனாலே 
பிறவி, துன்பமெபைபதும் அப்பிறவி விபரீத ஞான த்தால் வருமென் 
1A காண்க, 

௨. உயர்வு ஒப்பில்லாத இன்பம் மோக்ூமேன்பதும், அதற்கு. 
நிமித்த காரணம் தனிப்போருளாகிய பிரம மென்பதும், 

(3) மேற் சொல்லிய விபரீத ஞானத்தினின்றும் நீம்ூக் 
குறறமற்ற மெய்யறிவிளை உடையவருக்கு ௮வ்வறிவானது பிற 
வியை நீங்கச் செய்து மு.த்தியைக் கொடுக்கும்: 

௩. மேய்யையுணர்ந்தவர்க்கே முத்தியுண்டேன்பதால் gyn 
'மேய்யின் சிறப்பு, 

(8) மறுபிறப்பும் இருவினைப் பயன்களும் உண்டோ 
இல்லையோ?வென்று ஒன்றிலே தணிவு பிறவாமல் நிற்குஞ் சந்தேக 
தீதிலிருந்து ௮வையுண்டென்று மெய்யுணர்ந்தவருக்குத் காம் 
அடைந்து நின்ற இக்நில வுலகத்தினும் இனி யடைவ தாகிய மோக்ஷ 

. உலகம் சமீபமாதலை யுடையதாம். (4) மேற்கூறிய மெய்ம்மையறி 
யாதவருக்குள் சத்த, பரிச, ரூப, ரச, கந்தங்சளாகிய ஐந்தனிடத் 
Boe Crag ஐந்து உணர்வை யுடைய மனம் அவைசுளிற் 
செல்லாமல் வசப்பட்டாலும் பிரயோசன மில்லை. 

௪, மெய்யுணர்வினது இலக்கணம். 

(56) எப்பொருள் எக்த இயல்புடையதாய்த் தோன்றினும் 
௮த்தோன்றீய விதத்ைக்கண்டதோடு விடாமல் அப்பொருளினிட, 
  

ஃ விபரீதம் - ஒன்றையொன்றாகக் காணுதல்,



௬௬-ம் அ.தி. மெய்யுணர்தல், ௬ன 

தீரும் உண்மை யாப பொருளக் காண்பது மெய்ய Serre, 

௮ 2தப்பட யென்றால், ௮ரசன சேரமான் என்றொருவனச் 
சொன்னால் ௮ரசனென்பதோர் சாதியும் சேரமானென்பதோர் குடி. 
யும் பொய்யாதலால் ௮ப்பொய்யை மீக அவம் பிருஇவி முதல் 
உயிரீருகிய தத்துவங்கவின் கூட்ட மென்றறித்த, அத்தத்துவங் 
களை நிலம் முதலாய சா. ரணக்களுள் ஓூக்கிக் கொண்டு போய் 

"5 ச ப் ச் . ச முடிவில காரண காரியம் இரண்டுமில்லாமல் கிம்ப தனை ௮ ிதலாம, 

௫. மோக்ஷத்துக்கு முதற்காரணமாகிய முதற் பொருளை அறி 
தற்கு உபாயம் முன்று, அவற்றுள், கேட்டல். 

(0) இம்மைபிலே இப்பிறப்பினிடதீது ஞானாசாரியரிடத் 

தில் உபதேசஞான சத்தைக் கேட்டு, ௮.தனா ௭ுண்மைப் பொருளை 
உணர்ந்தவர் திரும்பி இப்பிறப்பில் வாரா Ge SurBu மோக்ஷ 
கெறியை படைவர், இது, கேள்வி ஞானமாம். 

௬. மேலே கேட்டதைதச் சிந்தித்தல், 

(1) அவ்விகங் கேட்கப் பட்ட உபதேசப் பொருளை மன 
மானது நிச்சயப்படப் பிரமாணங்களாலும், யுத்திபின லம ஆராய் 
கீ௮ு அ௮சனால் முதம் மபாருளை அறிவானானால் ௮வனுக்குப் பிழப்பு 

திரும்ப உள்ளதாக நினைக்க வேண்டுவ இல்லை, 

oe மேற்சிந்தித்ததைத் தெளிதல். 
(8) பிறவிக்கு முதற் காரணம் எனப்படம அஞ்ஞுனல் 

கெட மோக்ஷச்றுக்கு நிமித்தசாரண மெனப்படுகிற பிரம மென்னப் 

பட்ட முதற் கடவுளை அறிவதே ஓரவனுக்கு மெய்.புணர்லாகும், 

௮. ஞான யோக முதிர்ச்சி யுடைய உயிரைப் பின் வாம் 
துன்பங்கள் சேமாட்டாமையாற் கெட்டு விடும். 

(9) எல்லாப் பொருளுக்குஞ் சார்பாவப பிரமப் பொருளை 

யுணர்ந்து, இருவகைப் பற்றுக்களுங் கெட நடக்க வல்லவளபின், 

முன் அவனைச் சேர்தற்குரிபவையாய். நின்ற துன்பங்கள் பி 
a ங்வணர்வையம் ஈடக்கையையும் அறிந்து, அவம் சோமாட் 

டாவாம, (நடக்கைபாவழு: போகவ ச் நடத்தல்



௬௮ திருக்குறள் வசனம். 

௯... காரணமாகிய குற்றங்களைக் கேடத்தோர் காரியமாகிய இரு 
வினைகளைச சேய்யாமையால் அவருக்கு வருதற்குரிய துன்பங்களும் 
இல்லை. 

(10) ஞான யோகங்களின் முதிர்ச்சி டுடையவருக்கு விரு 
ப்பு, வெறுப்பு, ௮ராதியாகிய அஞ்ஞானம் எனப்படு மூன்று 
குற்றங்களின் பெயரும் கெடுதலால் அக் குற்றங்களின காசிய 

மாகிய வினைப்பயன்கள உண்டாகுதல் இல்லை.பாம, 

௩௭-ஆம் அதிகாரம். 

Awl YY FHM, 

அஃதாவது:...-௩ ௯-ஆம் அதிகாரம் ௯, ௧௦ வசனங்களிந் கூறியபடி 
ழன்னும் பின்னும் வினைத்தொடர்பறுத்தார்க்க, நடு நின்ற உடம்பும் வது. 

கோண்ட வினைப்பயன்களும் நின்றமையால் வேதனைடநற்நி ஒவ்வோரிடத், 

தந் துறக்கப்பட்ட பூலன்களின் மேலே பழைய பழக்க வச்த்தினலே 
நினவு சேல்லு மல்லவா? அந்நினைவும் யிறவிக்கு வித்தாமாகலால் 
அத்ணையிடைவிடாத மெய்யுணர்வால் அறுத்தல், (௮வா-ஆதை,) 

«6 

௧. பிறவிக்கு ஆசை வித்து. 

(1) சகல உயிர்களுக்கும் எக்காலத்தினும் கெடாது வரு, 

திற பிறவியை விளைப்பதாகய விதை ஆசையாகுமென்று _நாலோர் 
சொல்லுவர், 

a. பிறவாமைக்கு வழியென்பதம் மேலாகிய செலவமேன்ப 
தும் வேண்டாமை யாதலால் அதன் சிறப்பு, 

(3) பிறவி, துன்பமாயிரு த்தலை ௮றிர்தவன் ஒன்றை அரும்பி! 
னால் பிறவாதிருத்தலை விரும்பவேண்டும். ௮ப்பிறவாமையானது 
௪ தனால் வருமென்மால் தானொரு பொருளாயும் இச்சியா இரு த் தலை 

விரும்பினால் ௮,சனால் வருமென்௯. (9) ஆதலால் ஒரு பொருளை 
யும் இச்சியாதிருத் தல் போலும் மேலாய செல்வமானது காணப் 
படுற இவ்வுலகத்தில் இல்லை இம்மட்டோ? கேட்கப்படுற ௮வ் 
வலகத்திலும் இலலையாம,



௩.எ-ஆம் ௮தி, அவா அறுத்தல், ௬௯ 

௩. ஆசையைக் கடத் த்ல் முத்திக்கு நே2ர காரணமென்பதும் 
அது வரும் வழியும்,  “ 

(4) ஒருவருக்கு முத்தி பென்று சொல்லப்படுவது அசை 
யில்லாமையாம், ஏவ்வாசையில்லாமை யானது மெய்ம்மையை 
யிச்சிப்பாராகில் அவருக்குச் தானே யுண்டாகும். 

௪.  ஆகையற்றவரது சிறப்ட, 

(5) பிறவி அ௮ற்றவ ரென்று. சொல்லப்படுவோர் ௮ தற்கு, 
கேரே காரணமாகிய ஆசை ௮ம்றவசே, மற்றைக் காரணங்கள் 
௮.ற்று அசை யொன்றும் ௮ரு,சவர் அ௮க்காரணங்களா?லை சல தன் 
பங்கள் ௮ற்றவரல்லாமல், இசை யற்மவர் போலப் பிறவியற, மாட் 
டாராம், 

௫. ஆசையின் குற்றமும், அதனை வரவோட்டாமல் தடப்பதே. 
அறமேன்பதும்- 

(6) முற்றத் துறக்து மெய்யுணர்தலாயய கா.சணம்பெற்று. 
௮ தனால் முக்தியை ௮டைதற் குரியவனாகிய ஒருத்தனை, மறவி வழி! 

யினாலே அழைந்து பின்னும் பிறவி வழியிலே தள்ளிக்கெடுக்க வல் 

லது ஆசையாம். ஆதலால், பயந்து ௮வ்வரசையை வ.ரவொட்டா 

மல் தடுப்ப? த துறவறமாம், 

௭, ஆசைக் கேடூத்தலின் சிறப்பு, 

(7) ஒருவன் ஆசையை முழுவதுங் கெடுத்தால் அவனுக். 

குப் பிறவித்துன்பக்களால் ௮ழியாமைக்கு ஏதுவாகிய துறவறம் 

கள் மெய் வருந்தாத வழியினாலே யுண்டாகும்; இதனால் வருந்தித் 

குவஞ் செய்ய வேண்டுவ இல்லை யேன்ப தாயிற்று, 

௭. ஆரையே துன்பத்திற்குக் காரணம். 

(8) ஆசையில்லாதவருக்கு யாதொரு துன்பமுமில்லைய 

கும். முத்தியை யடைதற்கு விரோதமாகிய பிற காரணங்களெல் 

லாம் இல்லாஇிருந்தும் ஆசை ஒன்று மாத்இரம் உண்டானால் ௮த. 

னால் தன்னாலும்பிறராலும் தெய்வத்தாலும் வரும் எல்லாக் துண் 

பங்சளும் அளவில்லாமல் மேலும் மேலம் வந்து சேரும்.



௪௦ திருக்குறள் வசனம், 
2: 'ஆகையுற்றவர் முத்தி பின்பத்தை உடலோடூ நின்றே 

அடைவர்; 

(9 ஆசையென்று சொல்லப்படுகிற பெரிப துன்பமானது 
ஒருவலுக்குக கெட்டால் ௮வன மோகஷமடைநத இ._த்துமாத்திர 

மல்ல, உடமபோடு கூடி நின்ற இவ்வுலகத்தும் ஆனககம அவனை 
விட்டு நீங்காது, 

? 

௯. மோக்ஷராவது இதுவேன்பதும், அஃது ஆசையைக் 
கேடுத்தவருக்கு அப்போதே உண்டாமேன்பதும். 

(10) ஒருகாலக்தும் பூர்த்தி யாகாக இபல்பினை யுடைய 
ஆசையை ஒருவன விடுவானாயின், ௮வனும்கு களிப்பு, சவலை, 
பிறப்பு, பிணி, மூப்பு, இதப்புக்களில்லாமல் எப்போதும் ஒரு நிலை 
மை பனாஈ தன்மையை ௮வ்வாசையை விடுதலானது கொடுககும், 

இந்த நிலைமை உடையவனே வன் முத்தனென்று பெரியோர் 
சொல்லுவா. 

  

rN 

௩௮-ம் அதிகாரம், 

Lp 6 

அஃதாவது; நல்வினைப் பய pH டுன்பழம், தீரினைப் பயகிப 
துன்பழம் அவ்வினைகளைச் சேயதவனையே சேன்றடைதந்த எதுஙாசிய 
நியதியாம். ஊழ், பால், முறை, உண்மை, தெயவம், நியதி, விதி என்பஷை 
ஒரபோநம் சோற்கன். 

க. போருள்களுக்குக் காரணமாகிய ஊழின் வலிமை, 

(1) ஒருவனுக்குக் கையிலிருக்கும் பொருள் விருத்தியா 

தற்குக் காரணமாக ஊ.நினாலே முயம்சியொனது உண்டாகும். 

அப்பொருள் கெடுதற்குக் காரணமா ஊழினாலே சோம்பலானது 

உண்டாகும. (8) எல்லா அறிவும் உண்டாயிருந்தாலுங் சைப் 

பொருளை யிழததற்குரிய ஊழ் பொருநதிய இடதது By DY, Lp 

அவவ,ரிவை ௮ ரியாமையாகச௫ செய்யும். அறிவு சுருககியிருகதா 
௮ம் அப்பொருளை விருத்தி செய் தறகுக் காரணமாகிய ஊடூற்ற. 

இடதது ௮வவூழ் அவ் வரி வை விகிடுமபடி செய்யும, (5) வறிவை



*- ௮-ஆம் அ.தி. ஊழ். எல் 
அ௱ியாமையாகச் செய்யும் ஊழுடைய ஒருவன் நுட்பமான போரு 
ள்சளையுடைய பல நாலகனயுக் கற்றானாயினும் பின்னும் தனது 
ஊமினாலாகிய அறிவே மேழ்படும், (4) ews s Ga on Sor g 
இயம்கையானது இரண்டு கூருயிருக்கின் ஐது. ஆதலால், செல்வ 
முடையராதலும் வேறு, அதிவுடையராதலும் வேறு. என வேட, 
செல்வத்தை யுண்பெண்ணும ஊழ் அறிவை யுண்பெண்ணாது, 
அறிவை உண்பெண்ணும் ஊழ் செல்வத்தை உண்டுபண்ணாது, 
செல்வமும் அறிவும் ஒருவரிட ச் இலிருப்பதற்கு இரண்டு ஊழும் 
வேண்டுமென்ப தாயிற்று. (9) அழிக்கும் ஊம் வந்தபோது செல் 
MFO ஆக்குகற்குக் காரணங்களாகி.ப காலம், இடம், கருவி, தொ 
மிலாகிய நல்லவை யெல்லாச் தியவையாகி அச்செல்வத்ை யழிந் 

விடும். அக்கும் ஊழ் வந்தபோது மேற்கூறிய கால முதலிய கான் 
குக் தியவைபா யிருந்தாலும் ஈல்லவையாக விருத்தியடையச் செப் 
யும். (6) ஊஜினலே தம்முடையவை காத பொருள்கள் வருக்இக் 
காப்பாற்றினாலும் தம்மிடத்.த நில்லாமற் போப்விடும். அவ்வூ ழி 
னாலே சும்முடையவை யாகிய பொருள்கள் புறத்தே கொண்டு 
போய்ப் போட்டாலுக் தம்மைவிட்டுப் போகாமல் இரும்பவும்வந்து 
சேரும், இதுவசையுஞ் சொல்லிய தனால் பொருள் விருத்தியாதற் 
குங் கெடிகம்கும் ஊழே கா.ரணபென் தறிக, 

2. இன்ப துன்பங்களுக்குக் காரணமாகிய ஊழின் வலிமை. 

(1) தாம் ௮றுபவிக்கப்படும் பொருள்கள் கோடியை வரு 

ந்திச் சேர்த்து வைக்தவருக்கும் ஊழால் வகுக்கப்பட்ட விதம் 

அல்லாமல் அறுபவித்தல் கூடாதாம். (8) அடையும் பகுப்புடைய 

துன்பங்களை ஊழ்கள் ௮ டைவிக்காமல் நீங்குமானால் வறுமையினால் 

ஒன்றையும் ௮றுபவித்தலில்லாதவார் இல்வாழ்க்கையைக் துறக்குங் 

கருத்துடைய ராவா, சான வ, வறுமை அறவுக்கு ஏதுவாயினும ஊழ 

துன்பங்களை யடைவித்து நீங்காவிடத்து ஆசாதென்ப தாயிற்று 

(9) நல்வினை, இன்பங்களைக் கொடுக்கும்போது அவவின்பங்களை 

நீக்கும் விதர்ேதடாமல் இவை ஈல்லவையென்று இசைந்து அப 

விப்பவர் தீவினை, துன்பங்களைக்கொடுக்கும்போது அத்துன்பங்களை 

யும் இன்பங்களைப்போல ௮றுபவியாமல் அவற்றை தீக்கும் விதந்



6T2. திருக்குறள் வசனம், 

தேடித் துன்பப்படுவது யாது காசணம்? இதனால், இவ்விருவினையுக் 
தாம் செய்ததனாலே அவற்றின் பயன்களை ஊழ் கூட்டுங்கால் அது 
ud sO ge தீரவேண்டு மென்பது காண்க, 

௩. மேலே சோல்லிய இருவகையூழின் வல்லமையும் போது 
வாகக் கூறுதல். 

(10) ஊழானது தன்னை யொருவன் விலக்குதற் பொருட். 
டுத் தனக்குப் பசையாயெ ஒரு உபாயத்தை ஆராய்ந்தாலும், தான் 

அவவுபாயத்தையாவது மற்றொன்றையாவது வழியாகக் கொண்டு 
வந்து, முன்னின்று அவ்வாராய்ச்சியைத் தடுத்து விடும். ஆதலால் 

அவவூழ்2பால மிகக், ச வலியுடையவை யெவையிருக்கின் றன? 

முதலாவது: அறத்துப்பால் 

முற்றிற்று. 

  

இனி, இல்லறத்தின் வழிப்படுவனவாகய பொருளின்பங்க 

ளூள, இமமை மறுமை இரண்டையுக் தருவதாயெ பொருளைச் 

சொல்லும்படி எமித்துக் கொண்டார். 

 



இரண்டாவது 
ட Qo பொருட்பால். 

ஒக் 
பொருளாவது: கரும வழியினாலே சேர்க்கப்பட்ட பொன் 

மணி மூதலானலையாம். அது, தனக்கும் தணைக்காசணகாகொ 

வரச நீதி சொல்லவே அடங்கும். அவவரசகீதியானலு: சரம 
நடத்து முறையாம்; அதனை அரசியல், ௮௫௪ இயல், nytt ies 
லென மூன் .றியல்களாலருளிச் Ogu nan 

  

முதலாவது: அரதியல், 
அ.ரசியலாவறு: உலகத்துக்கு உயிரெனச் சிறந்த அரசனது 

தன்மையாம். அவ்வரசியலை இருபத்தைந்து அதிகாரங்களினாவே 
சொல்லத்தொடங்க முதலிலே இறைமாட்சி சொல்லுகின்றார். 

௩௯-ஆம் ுதிகாரம், 

Qo more. 

அக்தாவது:--அரசனது நற்தண் நழ்சேய்கைகளாம். 

க. அரசனுக்கு அங்கமாவன இவை மென்பதும், இவை 
முழுதும் உடைமையே அவன் வெற்றிக்குக் காரணமேன்பதும். 

(1) சேனையும், காடும், பொருளும், அமைச்சும், ஈட்பும், 

௮ரணுமென்று சொல்லப்படுகிற ஆறங்கங்களும் உடையவன் 

மன்னருள்ளே ஆண்சிங்கம் மோல்வானாவான். 

2, அரசனது நற்குண நற்சேய்கையாகிய மாட்சிமை, 

(2) அரசருக்கு இயற்கையாவது: எலிமையுவல் சொூட 

யும் விவேசமும் மனவெழுச்சியுமாயெ இந்த கான்ரு குணங்களுங் 
குறையாமல் நிற்கையாம், (8) பூமியை ஆளுக் இருவிளையுடைய 

௮.சசனுக்கு அவவாட்டிக் காரியங்களிலே விசைவுடைமையும், fj anor 

களை அுறிதற்கேற்ற, கல்வியுடைமையும் ஆண்மை வுடைமையும் 

ஆ௫ய இம்மூன்று குணங்களும் ஒருபோதும் நீல்காவாம். (4) தனக் 

குச் சொல்லப்பட்ட தருமத் இலிருக்து தவறாது ஈடந்து தருமமல் 
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௭௪ திருக்குறள் வசனம், 

லாதவைகளைத் தனது நாட்டிடத்தும் உண்டாகாமற் போக்கி வீர தி 

திலிருந்து தவருத மானத்தையடையவன் அரசனாவான். (9) தன 

க்குப் பொருள்கள் வரும் நல்வழிகளை மேலு மேலும் உண்டாக்க 

ஆம், அப்படி ஈல்வழியிலே வரத பொருள்களை ஐரிடத்திலே சேர்க 

துவைத்தலும், அவைகளைப் பிறர் கவர்ந்து கொள்ளாமற்காத் தம், 

காக்கப்பட்ட ௮ப்பொருள்களை அறம்பொருளின்பங்களின் பொரு 

உ்டுச் செலவு செய் லும் வல்லவன் ௮.ரசனாவான். 

௩. மேற்கூறிய மாட்சிமையும், பயனும், 

(0) அவ்வரசன் வழக்கறிவிப்பவர்க்கும், தங்கள் குறை 

யைச்சொல்லி யாசிப்பவருக்கும் எனியவனாடி யாவரிடக்துங் கடு 

மையான சொல்லைச் சொல்லாதவனுமா யிருக்தால் அவனது பூமி 

யை உலகம்-எல்லாப்பூமியினும் உயர்த்திச்சொல்லும். எனவே,யாவ 

ரும் தன்னை இலசாகக் காணும்படி. சமயங்கொடுத்தலும், யாவரிட் 

தீதும் இன்சொழ் சொல்லுதலும் ௮.ரஈனுக்கு உயர்ச்சியைத் தரு 

மென்பதாயிற்று, (7) அ௮வவிதஈ இனிய சொல்லுடனே வேண் 

டுவார்க்கு வேண்டுவன கொடுத்துத் தன்னாலும், சன் & பரிசனத்தா 

வம், பசைவராலுக் துன்பப்படாமல் உயிர்களைக் காப்பாற்றவல்ல 

HIF MBE இந்த உலகம் தன் புகழுடன் பொருந்அத் தான் கருதிய 

பொருளெல்லாவற்றையுங் சொடுக்கும். (8) இவ்வாறு நீடி 

யைச் செய்து காக்கும் ௮.ரசணானவன் பிறப்பினாலே மனிதனானா 

வும் செயலினாலே கடவுளென்று வேறு வைக்கப்படுவானாவன். 

(9) கண்டித்துப் பு.த்திசொல்லுந் துணையாயுள்ளவரது சொற்களைத் 

தன் காது பொருததானாலும் ௮ச்சொற்களின் பயனைக் கருதிப் 

பொறுத்துக் கொள்ளுங் குணமுடைய ௮ரசனது குடை நிழலின் 

ழே இவ்வுலகம் தங்கி இருக்கும். (10) மேற்கூறிய கொடை 

யும், இன்சொல்லும், கதியும், தளர்க் த குடியைப் பேணுதலுமா 

இய இக்கான்கு செயல்களையும் உடையவனே ௮.ரசருக்செல்லாந் தீபம் 

போலப்பிரகாசிப்பவன், (குடியைப் பேணுதலாவது: வறுமை வந்த 

விடத்து, ஆறிலொன்று வாங்கும் இறைப்பொருளையும் வாங்காத 

தோடு பிறஉதவியுஞ் செய்தல். இறை-வரி,) 

  

 ஆலைஞகைகலவகைமுயவகில- ஹக் ககச் சல் கவனம மவவச்சகிவக 

** பயிசனமஃழேவேலைகராரா,



௪௦ம் அகம், 

& ov வி உ 

அஃதாவது:--௮வ்வரசன் கங்றந்தரிய நூல்களைக்கற்றஷ் அந்: 
நாலகளாவன: தரநமசாத்திரழம், நீ$ிநாலும், தேர், யானை, ததிரை, ஆயு 
தம் என்னப்பட்ட இவற்றின் நூல்களுழகலானவையாம். அரசன் அறிவு 
டையவ்இயிநநீதால் தன்னுயிர்க்கேயன்றி மன்னுயிர்க்தம் பயன்படுதல் 
தறித்து இக்கல்வி ௮ரசியலுள் வைக்கப்பட்டத ஈயினும் யவநக்தம் உறு” 
தீயைத்தருகிஸ்ற சிறப்புடைமையினலே எல்லாருக்கும் அவசியம் வேக 
6 மேனப் போதுப்படச்சோல்லமின்றர், 

௧. சிறப்புடையவன் கற்கவேண்டமேன்பதும், கற்கத்த 
கும் நூல்களும், அவைகளைக்கற்கும் விதமும், கற்றதனாந் பயனும், 

(1) ஒருவன் கற்கப்படும் நால்களைக் குற்றமறக்கற்கவே 
ண்டும். அப்படிக்கற்றபின் அக்கல்விக்குப் பொருத்தமாக அக் நால் 
கஸில சொல்லப்பட்டவழியிலே ஈடக்கவேண்டும். (கற்கப்படும் 
தல்களாவன: அறம் பொருள் இன்பம் வீடு என்கற உறுதிப்பொ 

ருள்களை உணர்த்தும் நால்களாம். குற்றமறக்கற்றலாவது: ஒன் 

றை ஒன்றாக அறியும் விபரீதமும் இதுவோ அ௮றுவோ? என்று 

சந்தேகப்பட தலும் இல்லாமல் உண்மைப்பொருள்களை, அவைகளை த் 

தெரிந்த பெரியோர் பலருடனும் பழகயெறிகலாம், நால் வழி ஈட 

தீதலாவது: இல்வாழ்க்கையுடையார் சற்கருமங்களைச்செங்து. தா 

னம்கொடுத்துச் தாம் ௮றபலித்தலும், தறவறமுடையார் மெய்யூ 

ணர்ந்து ௮வாவறுத்தலுமாம்.) 

௨௨ கற்கப்படம் நூல்களுக்குக் கருவியாவனவும், அவை, 
கள் அவசியம் வேண்டமேன்பதும். 

(2) அறியாதவராலே எண்ணென்று சொல்லப்படும் கணி 

கீ நூல்களும், எழூத்தென்று சொல்லப்படும் இலக்கண நூல்களுமா- 

இய இரண்டையும் வாழ்தற்குரிய மனிதருக்குக் கண்களாகுமென்_று. 

௮.றிக்தோர் சொல்லுவர். 

௩. போருள்நூல்களையுங் கருவிநூல்களையுங் கற்றோரது.உய௫் 

வும், அவைகளைக் கல்லாதவரது இழிவும். 

(8) மேற்கூறிய அவ்விரண்டு நால்களையும் படித்தவசோ 

கண்களுடையவரென்று உயர்த்திச்சொல்வப்படுவார். அந்த நூல்



௭௭௬ திருக்குறள் வசனம். 

களைப்படி யாதவர் முகத்தினிடத்துள்ள இரண்டு கண்களையும் இரண்டு 

புண்கணென்.று சொல்லப்படுபவராவர், எனவே, படித்தவர் முகத் 
அள்ள சண்கமள கண்களென்பது காண்க, 

௪. கற்றாரது உயர்வு. 

(4) கற்றறிந்தவர் தொழிலானது எல்லாருமஇழும்படி. 

அ௮வரைசசேர்ந்து நல்லகாரியங்களைப்பேசிச தாம் அவரை வீட்டு 

நீய்ரும்போது அவரெல்லாரும் இனி, இவரை காமெப் போது காண் 

போமென்று நினைக்கத் தாம் பிரிர்துசெல்லு சலாகிய அ௮த்தன்மையு 
டையதாம். 

௫: கற்றாரது உயர்வும், கல்லாதவரது' இழிவும். 
(9) செல்வவான்களுக்கு முன்னே தரித்தரர் பெருமை 

யிழர்து நிற்பதுபோல அல்கற்பிக்கும் குருவின் முன்னே மானமிழ 

Sg வணக்கமாக நின்றும் கல்வியைப்படி ததவர் உயர்க் சவராவர், 

அவ்விதம் வணக்கமாக நின்று படிப்பதற்கு நாணமுற்றுக் கல்லா 
தவச் சாந்ததாளும் இழரிர்தவரே யாளர். எனவே, மெய்ப்பொரு 
ளாகிய கல்வினய விரும்புவோர் பொய்ப் பொருளா மானத் 
௯),கக் கருதமாட்டாரென்பதாயிற்று, 

௬, கல்வியது சிறப்பு. 

(6) மணலினிடதூ$த நீரானது கோண்டிய அளவினதாக 
ஊறும். அதுபோலவே, மனிதருக்கு அறிவானது கற்ற அ௮ளவின 
தாக வளரும், அ.சலால் பே. ரறிவை விரும்புவோர் பெரியநால் பல 
வற்றையும் படிக்கவேண்டும். (7) படி.த்தவலுக்கு ச்தன்னாடும் 
தின்னூரும் அல்லாமல் வேறெக்தநாடும் எந்த ஊரும் பொருள் 
கொடுச்து உபசரித்தல் செய்வனவாம், அப்படியிருக்க ஒருவன் 
இறந்துபோகும் வரையும் படியாதிருக்கும் விதம என்ன நினைத் 
தோ? தெரியவில்லை. (8) ஒரு பிறப்பினிடத்துக் Eh pd gang 
யானது ஒருவனுக்கு வினைகள்போல gHaguIt_ ses sae ஏழு 
பிறபுக்களிலும் அவ்வுயிர் சென்ற இடத்தே கூடச்சென்று நல்வழி 
யிலே சேர்த்தலையடையதாகும், (9) கற்கும்போது தாம் சொற் 
பொருளின் சுவையை யதுபவித்தலும் புகழும் பொருளும் மரியா 
தையும் பிமவுமாசய இன்பத்தை அ௮டைதற்கேதுவாகய கல்விக்கு 
சூலக த்தார் இன்பமடைவர்; ௮தனைக்கண்டு, கற்றவர் மேஓமேஜங்



PB" DUD ft 5), கல்லாமை, என 

கல்வியே கற்க ஆசைப்படுவா; இகனாலோருவர் கற்றகரிருக்தால் 

உகைத்தாரெல்லாருக்கு மூழ்ச்சியைச் செய்வரென்பதாயிம்று, 
(10) ஒருவனுக்குப் பம்காளிகள், இருடர், வலியவர், ௮. ர௪.ராகிய 

வர்கள் ௮பகரிக்கப்படுகிற துக் அம்மை வேண்டுவோருக்குக் கொடுத் 
தீ இடத்தே குறைவதுமாயெ கேடில்லாக Antes செல்வமானது 
கல்வியாம், அது, நீங்கலாகிய மணி, பொன், கெல் முதலான செல் 

வம் மேற்கூறிய கே$களடையப்படுவதாதலாற் றந்த செல்வமா 
கா தாம், 

௪௮ம் அதிகாரம். 

BO OT oD, 
அஃதாவது:--கந்றலைசீ சேய்யாமையின் இழிவு, 

க கல்லாதவர் சபைமிலே பேசுதற்குரியர் ஆகார், 

(1) அ௮றியவேண்டுமவைகளை யெல்லாம் ௮றிவதம்கூ ஏது 
வாகிய நால்களைக் கல்லா தவனொருளன் சபையி னிடத்தே பேசுதன் 
சூதுக்குரிய காய்களைச் கணச்கன்படி யெடுத்துவைக்கும் விடில் 
லாமல் சூதாடுகருவியையருட்டி விளையாடுதல் போலும், (2) அது 
வன்றி, இரண்டு சனக்களுஞ் சிறிதும் இல்லா தவலொருத்தி பெண் 
தன்மையை, விரும்புசல் போதுமாம். இவ்விதம் ஒடுதலும் வீரும் 
பு,சலும் பபன்படாமை போலக் கல்லாதவன் சபையினிடத்.றப் பே 
சுகல் பயன்படமாட்டாது. (3) படியாதவரும் தம்முடைய மூடத் 
தனத்தைத் தாமேயறிர்துகொண்டு கத்ஜோர்சபையினிடத்து யா, 
தொன்றையும் பேசாதிருக்கப் பெறுவாரானால் மிகவும் கல்லவசாவர், 

எனவே, பேசின் சொற் சோர்வினாலே ௮வமான மடைவரெல்ப 
தாயிற்று, 

௨. கல்லாதவரது இயற்கையறிவின் குற்றம். 

(4) சல்லாதவனது அ௮றிவுடைமையானது ஒவ்வோரிட 
தீது நன்றாயிருப்பினும், ௮.து 8ர் மேலெழுத்அப்போல் ௮ழியமாத 

லால் நிலைபெற்ற நூலறிவினையுடையோர் ௮ கண அறிவுடைனமையாக



எ இருக்குறள் வசனம், 

மதிக்கமாட்டார். (5) இஃதன்றியும், கல்லாக ஒருவன் கற்ற 

வனப்போலத், தன்னைமதிக்கும் மதிப்பானது கற்றவன் கண்டு பே 

சும்போது ௮ ழிர்துபோகும். 

he கல்லாதவர் பயன் படாமை. 

(6) கல்லாதவர் கற்றவரைப் போலக் கண் சாண நடந்து 
இரிசலால் உயிரோடிருப்பவரென்று சொல்லப்படும் அளவினையு 
டைய ராத லன்றி, தமக்கும் பிதர்க்கும் பயன படாமையால் 
விளையாத உவர் நிலத்துக்குச் சமானமாவர்- 

௪. கல்லாதவர் வடிவழகினாலே பயனில்லாமை;. 

(7) கூர்மையாக பொருள்களை எளிதிலே அறியுல் குணப் 
பட்டு, பல நூல்களிஐஞ் சென்ற அறிவு இல்லாதவனுடைய பெரு 
க்கமும், அழகும் சுண்ணாம்பினுலே LM pss அலக்கரிக்கப்பட்ட 

பாவையினது பெருக்கமும், அழகும் போலப் பயன்படாவாம். 

டூ: கல்லாதவாது சேல்வத்தின் குற்றம். 

(8) கல்லாதவரிடத்து உண்டாய செல்வமானது க.ற்றவரி 

டதீ.து உண்டாகயெ தரி.த்தரத்தைப் பார்கும், அதிக துன்பத் 

தைச் செய்வதாம். எவ்விதமெனில, கற்றவரிடத்திருக்குஞ் செல் 
வம் நல்வழியிமல செலுத்தப்பட்டு நன்மையைச் தருகல் போலக் 

கல்லா தவரிடத்.தருக்குஞ் செல்வம் ஈன்மையைத் தராமல் suas 
பிலே செலுத்தப்பட்டுத் இமையைத் தருகலாலென்க. கற்றவரி 
டத்திருக்குக் தரித்திரம் இவவாறொன்றுஞ் செய்யாதென்பதுங் 
காண்க. 

௬. கல்லாதவர் சாதியுயர்ச்சிமினாற் பயனில்லாமை. 

(9) தாழ்ந்த சாதியிலே பிறந்திருக்தாலும் அவர் படி. த் நிருப் 
பாரானால் ௮வது பெருமை அ௮ளவின தாகிய பெருமையை உயர்ந்த. 
சாதியில பிறந்திருக்காலும், படியாதவர் இல்லாதவராவர்; இத 
COW உடம் 2பாடழியுஞ் சாதி.பயர்ச்சி கல்வி யறிவில்லாத இடத்தும் 
பபபனில்லை யென்பது காண்க,



௪௨-ஆம் ௮. கேள்வி. ௪௯ 
௭... கல்லாதவர் மனிதப் பிறப்பினாலே பயன் படாமை. 
(10) மிருகககளைப் பார்க்கினும் மனிதர் எவ்வளவு உயர்ச்9 

பூடையவ?3ரா? ௮௮ போலக் கலலாதவரைப் பார்க்கினும் அறம், 
பொருள், இனபம், வீட்டை உண தஇ விளக்கிய நாலைக்கற்றவர் 
அவ்வளவு உயர்சசியை யுடையராம. எனவே, மிருகங்களுங் கல் 
லாதவருஞ் சமமாதல் காண்க, 

  

௪௨-ம் அதிசாரம், 

கேள்வி, 
அதவாது:-கேட்கத்ததுநாலின் போநளைக் கற்றறிந்தவர் சோல 

wh Galata. 

& கேள்வியின் சறப்பு. 

(1) ஒருவனுக்கு, சிறப்புடைய செல்வமானது காதாற் 
கேட்கப் ப௫ிஞ் செல்வமாம; அந்தச் செல்வம் பொருளால் வரும் எல் 
லாச் செல்வங்களினும் முதன்மையுடையதாம், பொருளால் வரும் 
செல்வங்கள் நிலை பெருமற் போதலாலும், துன்பக் திருதலாஜும் 
ீகள்வியால் வருஞ் செல்வம் முதன்மை யுடையதாயிற்று, (Gee 
வமென்பது: அளப்படும் எல்லாப் பதார்த்தம் களுக்கும் பொதுப் 
பெயர்.) (8) காதுக்கு உணவாகிய கேள்வி யில்லாக காலத்தே 
வயிற்றுக்குஞ் சிரிது உணவுகொடுக்கப்படும், இதனால், காதாற் 
கேட்கிறபோது மிகுந்த சுவையையும் பின்னே பயனையுர் தருவதா 
கய கேள்வி யுள்ளபொழுது வயிற் றுணவு வேண்டிப் பசியானது 

வருத்தப்படுத்தா கென்பதாயிற்று, 

௨. கேள்வியுடையவரது இறப்பு, 

(8) செவியுணவா௫ய கேள்வியை உடையவர் பூமியிலிருக் 
கினும் துன்பத்தை அறிதல் இல்லாமையால், அமுதம் உண்பாராடய 
தேவருக்குச் சமானமாவர, 

௩. கேள்வியினாலே திடப்பட்டவருக்கு வரும் நன்மை. 

(4) உண்மை நூல்களைக் கல்லாதவனானாலும் ௮க்நால்க 
ளின் பொருள்களைக் கற்றார் சோல்லச் கேட்கவேண்டும். அக்கேள்கி



௮/0 தகுக்குறள் வசனம், 

யானது ஒருவளுக்கு ௮னமையாலாவது, அ௮றிவில்லாமையாலா 
வ.ஐ தளர்ச்சி வர்த இடத்து, ௮த்தளர்ச்சியை நீக்கும் ஆதாரமாகிய 
அணையாகும். (5) ஆபத்து வாத இடத்து நல்லொழுக்கம் உடை, 
யார் வாயிற் பிறக்கின்ற சொல்லானது வழுக்ரூ.சலுடைய சேற்று 
கிலத்திலே ஊன்.று கோல்போல் உதவி செய்வதாகும், (6) உறு 
இப்பொருள்களிலே சவ்வளவு சறியதாயினும் கேட்கவேண்டும்; 
அக்கேள்கி அவ்வளவு சிறியதானாலும் நிறைந்த பெருமையைக் 
கொடுக்கும். (7) பொருள்களை நுட்பமாக ஆராய்ச் தறிந்து நிறைந்த 
கேள்வியை யுடையலர் தமோகுணத்தால் மயங்கொராயினும், gs 
குப்பேதைமையை உண்டாக்குஞ் சொற்களைச் சொல்லமாட்டார். 
எனவ, கேள்விஞான ச்திஞெலே திடப்பட்டவர் amore wu Hae) 
ஆர் தவறமாட்டா Ores oo. 

௪. கேள்வி யில்லாத இடத்து உண்டாதம் குற்றம். 

(8) கேள்வியினாலே தொளைக்கப்படாத காதுகள் தமக்கு 

சிய தசையைக் கேட்ரூமானாலும் செவிடார் தன்மையினவேயாம். 
எனவ, கற்பொருள்களைக் கேட்கும் காதுகளே பயனுடையன 
வாமாறு காண்க. (9) அட்பமாகய கேள்வியை யுடைய வ ரல்லா 

தவர் வணக்கத்தைக் காட்டுகிற சொல்லையடையவராக மாட்டார். 

எனவ, கேள்விபறிகில்லாதவர் தம்மைத் தாமே புகழ்க்து பேசுவ 

சென்பதாயிற்று. (10) காதுகளா லறியப்படுஞ் சொற்சுவை 

பொருட் சுவைகளை அறியா தவ.ராகய வாயின லுண்ணப்படும் ௮று 

சுவை அறிய vel sian Ons gr gun Om sa gy உலகத்துக்கு 

யாதொரு பயனுமில்லை. 

  

௪௬-ஆம் அதிகாரம். 

அ இிவுடைமை, 

அஃதாவது:--கல்வீ கேன்விகளிறாலாகிய அறிவோடு உண்மையறிவு 
பையா தைல. 

க.  அநிவினது சிறப்பு. 
(1) அச்சருக்கு அ௮றிவாவன, கேடுவராமற் கரக்கன்ற 

படையாகும்; அதுகுமல்லாமல் பசைவராறும் ௮ ிக்கக்கூடா5 உட் 
காவஷீடமுமாஞும்,



௪௩-ம் இதி. அறிவுடைமை, ane 

௨. அறிவுடைமையின், இலக்கணம். 

(2) மனசதைப் போன விஷயத்திலே போகவிடாமல் 
அவ்விஷயங்களின் நன்மை இமைகளை அசாய்ஈது ல்யதஇகிருந்து 
நீக்கி நல்லினி. த்லுச் ெல்லவிவெது அறிவு (8) இதுவன்றி, 
முக்குணங்களும் மாறி மாறி வருவதால் உயர்ந்த பொருளை இழிர் 

தார்வாயிலுமழி மிர் தபொருளை உயாக தார்வாயிலும் உலு இப் பொரு 
ளைப் பசையர்வாயிலும் கெட பொருளைச் சிரேகர்வாயிலும் ஓவ்வொரு 
சமயத்திற் கேட்டாலும் ௮வரவாகளை தோக்காது, அவர் கூறிய 
மெய்யாகிய அப்பொருளின் பிரயோசசத்தைக் காணவல்லதும் 
அிவாம், (4) இம்மட்டோ? தன்னால சொல்லப்படுஞ் சொழ் 
கள் ௮ரியபொருளினவாயிருந்தா லம் கேட்பவர்க்கு எளியபொரு 
ளினவாம்படி மனங்கொள்ள கொள்ளச் சொல்லித் தான் பிறவா 
wl கேட்கப்படுஞ் சொற்களிம் காணுதற்கரிய நட்பப் Quin amu 

ஙகாரணவல்லதும் அவ்வ றிவேயாம், (5) அவ்வறிவு ஒருவனுக்கு 
உடைமையாயிருந்தால் உயர்ந்தோரளை ஈட்பாக்குவதாகும். ஆத 
லால், ௮வவயர்க? சாரிட தல முன்னே ம௮ழ்ச்யெடைதறும் ௮த 

car வெறுப்படைகலும இல்லாமல் ஒேோநிலைமையாகப்பழரு 

வதே அறிவினிலக்கணமாகும். (6) உலகமாவாது எவ்லிதத்தால் 

நடப்பதாயிருக்கின்றதோ? அவ்விதத்தால் உலகச் துடன் Gun are 

இச் தானும் கடப்பதே ௮ரசனுக்கு௮றிவாகும். அவ்விதம் ஈடவாமல் 

உலகம் என்னால நியமிக்கப்பட்டது என்னை நியமிப்பாரில்லை யெ 

ன்று நினை தீ,“ அரசன் தானினை கபடி ஈடந்தால் பழியும், பாக 

மும் உண்டாகும். அதலால் அப்படி ஈடத்தல் ௮றிவல்லவென்ப 

தாயிற்று, 

௩.  அறிவுடையவரது இலக்கணம். 

(7) பின்னே வ.ரத்தக்கவைகளை முன்னே யெண்ணி அறி 

யவல்லவர் அறிவுடையவராவர். அப்படி அறியமாட்டா தவர் அறி 

வில்லாதவராவர். (8) பயப்படவேண்டிய தற்குப் பயப்படாதிரு 

த்தல் அறிவில்லாமையாரும், பயப்படுதல் ௮ுவுடையாரத செய் 

கையா கம், 

11



௨ திருக்குறள் வசனம். 

௪. அறிவுடையவருக்குத் துன்பம் இல்லை, 

(9) பின்னே வரத்தக்க இமையை முன்னே அறிந்து, ௮த 
னவ. ரவொட்டாமல் தடுக்கவல்ல விவேகமுள்ளவருக்கு நடுங்கும் 
படிவருவ தாகிய ஒரு துன்பமும் இல்லை. 

டூ. அறிவுடையவரது உடைமையும், மற்றவரது இன்மையும், 

(10) அறிவுடையவர் வேறொன்றும் இல்லாதிருக்தாலம் 
எல்லாச்செல்வமும் உடையவராவர், எப்படியென்றால், அறிவுடை 
யார் எல்லாஞ் சம்பாஇத்துக் கொள்வாரென்றபடி, எல்லாச் செல் 

வமும் உடையவரா யிருந்தாலும் அ௮றிவில்லாதவரது ௮ச்செல்வங் 
கள் காக்சப்படாமையால் ௮ழிதலும், ௮ழிச்ச இடத்துச் சேர்க்கப் 
படுதல் கூடாமையும் அதலால் ஒன்றும் இல்லாதவராவரீ, 

  

௪௪-ம் அதிகாரம். 
© 6 ௦ 

மு. ற்ற ஙு கடி தல, 
அஃதாவது:--காமம், தரோசம், உலோபம், மானம், உவகை, மதம் 

என்னப்பட்ட இறு குற்றங்களையும் வாசன் தன்னிடத்தே தோன்றமல் நீக் 
குதல், 

௧, குற்றங்களாவன. 

(1) கருவமும், கோபமும், காமமும் அகிய குற்றங்கள் 
இல்லாத௮.ரசாது செல்வமானது ஈல்வழிப்படுதலும், நிலை நீறபதம் 
ஆதலால் மதிக்கப்படும் குணமுடையசாகும். (9) கொடுக்கவே 
ண்மிமிடத்துப் பொருள் கொடாதிருத்தலும் ௮ந்தணர் உயர்ந் 
தோர், அருந்தவர், தன் முன்னோர், தர்தைதாய் முதலியோரை 
வண ய்கும் ஈன்மையினின்று நீங்கெயமானமும், அளவிறந்த மகிழ்ச் 
சியும் அரசனுக்குக் கு.ம்றங்களாகும்: (அளவிறந்த ம௫ழ்ச்சியொவது: 

பிறரிடத்து வரம்புகடந்து செய்யு தாட்சணியம்.) 

௨... போதுவகையினாலே குற்றத்தை நீக்குதல். 

(8) பழிக்குப் பயப்படுவோர் தினையளவு குற்றம் தம்மி 
டதத வம்தாலும் பனையளாவு பெரிதாகக் கருதுவர், ௮ப்படிக் 
கருஇீனால் பின்னுங் குழ்றஞ்செங்வதற்கு உடன்படாசென்பதாம்,



PPB அதி. குற்றங்கடிதல். ௮௩. 
(4) கேட்டைத்தரும் பகை, மேற்கூறிய குற்றங்களேயாதலால் ௮க் 
குமிறங்கள் சன்னிடத்து வராதிரு தீதலைப் பொருளாகக் கொண்டு, 
வருதலைக் தடுக்கவேண்டும். (5) குற்றம் வருவசன் முன்னே 
வி தனை வராமல் தீடுக்காச ௮. ரசனது வாழ்வானது தீயின்முன்னே ர 
நின்ற வைக்கோலின் கூட்டம்போல அழிந்துவிடும்; இவவுபமானச் 
தினாலே சிறியகுற்றமும் பெரியசெல்வத்தைச் கெடுத்தவிடுமென் 
பதாயிற்று. (6) சன்னுடைய குற்றகதை முன்னே கண்டுபிடித்து 
நீக்கிப் பிறருடைய குற்றத்தைப்பினனே காணவல்லவனானால் ௮7௪ 
னுக்கு வ.ரக்கடவ தாகிய குழ்றம் எது? இருக்கது ஒன்றுமில்லை. 

௩, உலோபத்தின் தீமை. 

(1) செய்யப்பவெனவாயெ அறம் பொருள் இன்பங்களைப் 
பொருளைச்செலவிஃ்டு விருச்சசெய்்து கொள்ளாமல் அப்பொருளி 
னிடத்து உலோபஞ் செய்தவனது செல்வமானது பின்னே B ig. abe 
இருக்கும் பருப்பில்லாமல் விணுகக்கெட்டுவிடும், (5) பொருளச் 

செலவிடும் இடத்துச் செலவிடாது பற்றுகின்ற மனமாகிய உலோ: 
பத்தன்மையானது எல்லாக்குற்றத் தின்லமைகளுள்ளுஞ் சேர்2நு 
நினைக்கப்படுவதொன்றல்ல,. ஏனென்றால், உலோபம்போல வேறு 
குற்றங்கள் குணங்களைக் €ழ்ப்படுக்க மாட்டாமையாலென்க. 

௪: மதமானங்களின் தீமை, (மதம்- கர்வம்.) 

(9) தான் மிகவுமுயர்ச்த காலத்திலும் தன்னைக்கருவத் இனா, 

லே நன்குமதியா திருக்கவேண்டும். :௮.துவன் றி, கன்மையைத் தனக் 

குத் தராத தொழில்களை மனத்தால் விரும்பாதிருக்கவும் வேண்டும்4 

டூ: முழுதும் விடலாகாத காமத்தை யரபலிக்கும் விதம். 

(10) தன்னாலே விரும்பப்பட்ட காமப்பொருள்களையும்,, 

௮ந்தப்பொருள்களின் விருப்பத்தையும் பகைவர் அறியாமல் அ.ந 

பலிக்க வல்லவனானால், ௮ப்பகைவர் தன்னை வருத்தப்படுத்த நினைப் 

பதற்குக் காரணமில்லை. எனவே, பொருட்செருக்கால் காமம், பகை: 

வரறிய ௮றுபவிப்பானாகில் ௮துவே, காரணமாகத் தன்னைத் அன்பு 

அத்துவ ென்பதும், முழுவதும் விடக்கூடிய தன்ருகலால் ஈிறுபான் 

மை ௮.பவிக்குங்கால் பிறா நியாதிருக்கவேண்டு மென்பதும் தெரி௯ 
௮ கொள்ச. 

 



௪௫-ம் அதிகாரம். 

பெரியாரைக் துவனக்கோடல் 

அஃதாவது:--மேற்கூறிய அறுவகைகீ குற்றங்களையும் நீக்கிய இரான் 
ஒின்னைத் தியவமியிலே சேல்லாமல் விலக்கி நல்ல லமியிலே செலுத்தும் 

பேரநீவுடையலசைத் தனக்தத் துணையாகக் கோள்ளுதல், 

& பேரியோரது இலக்கணமும், அவரைத் துணையாகக்கொ 
ள்ளவேண்டூமேன்பதும், கொள்ளும் விதமும். 

(1) தருமத்தின் சன்மையறிந்து ஞானத்தாஆம் ஒழுக்கத் 
தாம் வபதாலும் தன்விலுயாக்த அறிவுடையோரறு இகேகத் 

சை அ௮சனருமையைத் தெரிந்து கொள்ளும் இறத்தை யுணர்ந்து, 

அரசன் கொள்ளவேண்டும். இங்கே அறிவுடையோ ரென்றது, 

நீதியையும் உலகியலையம் ௮றிதலுடையவரை, (3) இதுவன்றி, 

தெய்வத்காலாவது மணிதராலாவது தனக்கு வருக் துன்பங்கஜா நீக் 

கும் விசமுணர்நது நீக்கிப் பின்னும் அப்படிப்பட்ட இன்பங்கள் 
வராமல் முன்னே அறிந்து தடுக்கவல்ல கன் மையுடையவசை அவர் 
மகழதச்தககவைகளைச் செய்து அணையாகவுங் கொள்ள வேண்டும், 
(தெய்வத்தால் ஒருர்அன்பக்களாவன? மழையில்லாமையாலம், 

௮௧ மழையாலும், காற்று, 2, நோய்களாலும் வரும் துனபங் 

கல; அவை, கடவுளையும் த்கோவாய நோக்கம் செய்யப்படுஞ் சார் 

இகளால் நீக்கப்படும். மனிதரால் வருந் துன்பங்களாவன: பகைவர், 

இருடர், சுற்றத்தார் முதலியவரால் வருந்திமைகள்; ௮வை, சாம 

Gus தான தண்டமாகிய நால்வகை உபாயங்களில் ஏற்றதொன்ால் 

நீக்கப்படிம், முன்னறிக்து தடுக்தலாவத: தெய்வத்தால் வருமவை 

சுளை மமை வருவதை முன்னே அறிவிக்கும் மின்னல் போலக் காட் 
டும் உற்பாதங்களாலும் மனிதரால் வருமவைகளை அவருடைய 

குணம், தொழில் முதலியவற்றாலும் அறிந்து மேற்கூறிய சாந்இ 

யாலும் உபாயத்தாலும் தடுத்சலாம். உற்பாதமாவது: பின்வருவ 

கைமுன்னே காட்டும் அடையாளம்.) 

௨, பெரியாரைத் துணைக்கொள்ளுதலின் சிறப்பு, 

(3) பே.ரறிவுடையவர்களை ௮வரை சன்ரு மதித்தல் முத 

விமா மகிழ்ச்சியைச் செய்து தமக்குச் சிறச்தவராகக் கைக்கொள்ளு



௪௫-ஆம் அதி. பெரியாரைத் துணைக்கோடல், ௮௫ 

தல் அரசருக்கு ௮ரிய பயன்கள் பலவிலும் அரியது, (4) பொருள் 
சேனை முதலியவற்றால் நீம்கக்க-்டாச௪ தெய்வத்தால் வருந்துன் ப 
முதிலானவைசளையும் நீக்குகற்குரியவ ராதலால் அறிவு முதலான 
வைகளாலே தம்மினும் பெரியவர் தமக்குச் இறந்கவராகத் தாம் 
அவர சொல் வழியிலேறின்று காரியங்களைச் செய்தல் உலியுடைமை 
பலவினும் முூதன்மையாகும். (5) அசாய்ச்சியுடைய மந இரிகளைக் 
கண்ணாகக்கொண்டு இராச்சிெயபாரம் நடத்தலால் அப்படிப்பட்ட 
மந்திரிகளை ஆராய்ந்து ௮ரசர் தமக்குத் துணையாகச் கொள்ளல் 
வேண்டும். ஏனென்றால், ௮.ரசர் ஆசாய வல்லவரான ஐம், அத 
னோடு அளவில்லாத தொழில்களும் இருத்சலால் ஆராய்தல் ஒன் 

மைய உடைய மந்திரிசளைக் கொண்டே அ. ரசாளவேண்டு மென் 

பதாம். 

௩, பேரியாரைத் துணைக்கொள்ளுதலின் பயன்: 

(0) அறிவொழுக்கங்களினாலே தகுதி யுடையவர் கூட்டத் 
இனையுடையவனாக, தானும் திரும நிதிகளின் வழிதவருமல் ௩ட 

க்கவல்ல ௮. ரசனைப் பகைவர் எவ்வகை உலிமையாலுஞ் செய்யக் 

Ios ஒரு துன்பமும் இல்லையாம். (7) நீதெயல்லாத செய்கை 

கமாக் கண்டால் கண்டித்துப் புத்தி சொல்லச் ,:ணையார் தன்மை 

யுடையவசை இவா ஈமக்குச் இறச் தவரென்று கைக்கொள்ளும் DIT 

சமை, கெ௫ுக்கும் பெருமையுடைய பகைவர் உலகத்தில் எவரிருக்க 

ear (npn? ஒருவரு மில்லை. 

௪, பெரியாரைத் துணைக்கோள்ளாத இடத்து உண்டாகும் 

குற்றம், 
(8) மேற்கூறிய வாறு கண்டித்துப் புக்தி கூறும் மர்இரி 

களைச் சனக்குச் துணையாகக். கொள்ளாத காவலற்ற ௮. ரசனான 

வன் பகையாடக் கெடுப்பவரில்லாஇருந்தாலுநர் தானே கெடுவன். 

( கானே செடுதலாவது: பாகனில்லாக யரனைபோலச் தான் போண 

வழியில போய்க்கெடுதலாம்,) (9) முதற் பொருளில்லாத வியா 

பாரிகளுக்கு அம்மூதலால் வரும் இலாபமில்லை; அதுபோலக் தம். 

மைச் சாங்குவசாகயெ துணைபில்லாச ௮ரசருக்கு அ௮த்துணேயால்



௮௬ திருக்குறள் வசனம். 

வரும் நிலைமை யில்லையாம். (10) பெரியவரோ ஈரேசங்சோள் 
ளாமல் ௮வரை விட்டுவிடுசல் பலரோடு விரோதங்கொள்ளு தலைப் 

பார்க்கிலும் பத்துப்பங்கதிகமாக அடுத்த இமையுடையதே 
யாகும், ஏனென்றால், பலபேர் செய்யுக் தீமைகளுக்குத் தப்பிப் 
பிழைத்தல் கூடினுங் கூடும். பெரியோர் சிநேகச்தைக் கைவிட் 
டால் ஒருவித த்திலும் பிழைத்தல் கூடாமையாலென்௪. 

  

௪௬-௮அம் அகரம். 

சிற மினம்சசேரராமை, 
அஃதாலது:--சிறிய இனத்தைப் போநந்தாமை. சிறிய இனமாவது, 

நலலதிலே நன்மையுந் தீயதிலே தீமையும் இலலை யேன்போரம், விடநம் 
தூர்த்தநம், நடநம் ழதலாயின கூட்டம், (விடர் - மீக்க காமழடையவர்,) 

க. சிற்றினம் பெரியோர்க்கு ஆகாது. 

(1) பெரியோரியல்பானது இறிய இனத்தினியல்பைச் 
கண்டால் அறிவு வேறுபடும் விதமும், ௮.தனால் வருங்கேடும் 
கோக்கலால் பயப்படும். சிறியோரியல்யான து ௮வவியல்புடையா 

ரைக் கண்ட பொழுதே அ௮வ்வியல்போடு ஒற்றுமைப் பட்டு நிற்ற 
லால் ௮தனைத் தனக்கு உறவாகத் துணிந்து செல்லும், 

௨. சிற்றினம் பெரியோர்க்கு ஆகாதேன்பதற்குக் காரணம். 

(2) ஆகாயத்திலை தன் தன்மை யாயிருந்த 8ீரானது தான் 
சோந்த நிலத் இன் மன்மையினாலே தன் தன்மை வேறுபட்டு, அர் 
Goshen ga Bow, சுவை முதலிய குணங்களையுடையகதாகும்; அது 

, போலக் தனித் திருக்கையிலே யிருந்த அறிவானது தாம் சேர்ந்த 
இனத்து இயல்பினாலே தன் சன்மை வேறுபட்டு, ௮வ்வினத்தனதறு 

காட்சி, கொழில் முதலிய தன்மை யுடைய தாகும். 

௩. இயற்கையாகிய போது அறிவு மனத்தால் ஆமென்பதும், 

சேயற்கையாகிய சிறப்பறிவுபற்றி, இவன் இன்னானேன்றறிதல் இன 
த்தால் ஆமேன்பதும். 

(5) மனிதர்க்குப் பொது அறிவானது. தம் மனத்தினாலே 
யுண்டாகும், இவன் இன்னானென்று உலகத்சாராலே சொல்லப்



௪௬. ஆம் ௮8. சிற்றினம் சேராமை. ௮௭ 
படுகிற சொல்லானது தாம் சோந்த இன த்தஇினாலே உண்டாகும், 

எனவே, நல்லவனைச் சேர்ந்தால் கல்லவனென்ற சொல்லும் Swear 

னைச் சேர்க்தால் தியவனென்ற சொல்லும் உண்டா மென்பதாயிற்று 

(பபாது ௮.றிவாவது - ஐம்புல அறிவு.) 

௪. விசேட அறிவு உண்டாவதற்குக் காரணம் தான் சேர்ந்த 
இனம், 

(4) மேற்கூறிய சறெப்பறிவானது ஒருவனுக்கு மனத்த 

னிடத்து உள்ளதாவது போலத் தன்னைப் புலப்படுத்தி) அவன் 

சேர்ந்த இனத்து னிடத்தே யுள்ளதாம், இதனால், ஒருவனுக்கு 

விசேட அறிவு விளங்குகற்கு மூலம் ௮வன் சேர்ந்த இனமென்பது 

கண்டு கொள்க: (புலப்படுத்தல் - விளங்கச் செய்தல்,) 

௫. தான் சேர்ந்த இனத்தினாலே மனமும் செயலும் தூயனாவன். 

(5) ௮ச் சிறப்பறிவு வெளிப்படுத் டெமாயெ மனம் பரி 
சுத்த மாதற்றன்மையும், செய்தொழில் பரிசுத் தமாதற் றன்மையுமா 
கிய இரண்டூம் சான் சேர்க்த பரிசுத்தமுடை। இனம் பற்றுக் 

கோடாக ஒருவலுக்கு உண்டாகும். (மனம்பரிசுத்த மாதல்: இறப் 

பறிவு வெளிப்படும்படி. இயதற்கையாகயய அறியாமை நீங்குதல், 

செய்தொழில் பரிசுக் தமாதல்: மனம் வாக்குக் சாயங்கள் நல்ல தெச 

ஹிலைச் செய்தல். பற்றுக்கோடு - அதாரம்.) 

௬. மனநலம் முன்னை ஈல்வினையினாலே இயல்பாகவுடை 

யார்க்கும் இன ௩லம் வேண்டும். மனகலம் - விசேட அறிவு, 

(0) மனம் பரிசுத்தமுடையவருக்கு மக்கட்பேறு காரணத் 

இன்குணம் காரியத்திலும் இருப்பது போல நன்றாக விளங்கும். 

பரிசுத்தமான இனத்தையுடையவர்க்கு ஈன்றாகாக செயல் ஒன்று 

மில்லை. எனவே, எல்லாச் செயலும் ஈல்லகாகு மென்பதாயிற்று, 

(7) இவ்விதம் பரிசத்சமான மனத்தினது நன்மையானது நிலைபெற்ற 

உயிர்களுக்குச் செல்வத்தைக் கொடுக்கும், இனத்தினது நன்மை 

யானது அச்செல்வத்தோடு எல்லாப் புகழையும் கொடுக்கும்,



௮௮ இருக்குறள் வசனம். 

ST. மன நன்மை உடையவரானாலும் அரசருக்கு இன 

கன்மை உறுதியுடையது. 

(3) அம்மனத்தினது சன்மையை முன்னை ஈல்வினையினாலே 

தாமேயுடையவரா யிருந்தாலும் உயர்ந்தோர்க்கு இன நன்மையா 
னது அம்மன ஈன்மைக்கு வலியாகலை யுடையதாம். எனெனில், 
௮ ஈல்வினையுளள இடத்தும் மனகலக்தை வளர்த்து வருதலா 
லென்ச. (வலியாதகல் - வலிமையடையப் பண்ணு தல்.) 

3. சிலவேளைகளில் தமோ குணத்தினாலே மனகலம் வேறு 
பட்டாலும் நல்லினம் அவ்வேறுபாட்டைத் திருத்தி மறுமை இன் 
பத்தை உண்டாக்கும். 

(9) ஒருவனுக்கு மனநலத்தினது ஈன்மையால் வரு பிறப்பி 

னது இனபம் உண்டாகும். அக்தச் இறப்புத்கானும் இன ஈன்மையா 
௮௮௫ யடைதலை யுடையது. சற்றினஞ் சேராமையாயெ சிறப்பு 
ஈல்லினஞ் 2சர்தலாகிய ௪ இர்மறை முகத்தால் ஐந்து முதல் ஒன்பது 
இருக்குறள் வசனத்தாற் சொல்லப்பட்டது சண்டுகொள்க, 

௯. நல்லினத்தி னுடன்பாட்டினால் நன்மையும், தீமினத் 
தீனுடன் பாட்டினால் தீமையும் உண்டாகும். 

(10) ஒருவனுக்கு சல்லினத்தைப் பார்க்இனும் உயாரர்த 
அணையும் தீபினத்தைப் பார்க்கனும் உயாக்த அனபச்தரும் பகையும் 
இல்லையாம். நல்லினம் ௮ றியாமையை நீக்டக் காத்தலால் அணையும், 
திபினம் அறிவை நீக்கிக்கெடுத்தலாற் பகையும் ஆதல் காண்க, 

௪௪-அ௮ம் அதிகாரம். 

தெரிந து செயல்வகை, 
அஃதாவது:--அரசன் தான்்செய்யும் தோமிலகளை ஆராய்ந்து சேய் 

யம் di, 

& செய்யத்தகுந் தோழிலும், அத்தொழில் சேய்யும் விதமும், 

(1) தொழில் செய்யுமிடத்து, அப்போது ௮கனாலமிவதை 

யும் அழிந்தால் பின்னே வதையும் விருத்இுபாய் கின்று பிற்கா



௪௭-ஆம் ஆதி. தெரிந்து செயல்வகை. ௮௯ 

லத்துத் தரும் இலாபத்தையும் ஆராய்ந்து, பொருந்துமானால் 
௮த்தொழிலச் செய்யவேண்டும், (பொருந்து தலாவது: தொஜில் 
செய்யுமிடத்து, ௮ ியுமளவில் ஆகுமளவு மிகுந்து பிம்காலத்தும் 
வளாச்துவருதல்,) எனவே, பிற்காலத்து, வளாந்துவரும் இலா 
பம் கிடைக்குமானால், தொழில் செய்யும்போது ஆவதும் ௮திவ 
அம் சமமாயிருக்தாலும் அ௮த்கொழிலை வீடலாகாதென்ப தாயிற்று. 

(4) தம்மாலே தெரிக்நுகொள்ளப்பட்ட இனத்துடனே செய்யம் 
தீகுந் தொழில்களை அராய்க்து பின்னே தாமாகவும் எண்ணிச்செய் gy 
முடிக்கவலல அ௮ரசருச்ளாக் கிடைத் உற்கரிய பொருள் யாதொன்றும் 

இல்லையாம்: (கொழிலாவது: போர்க்குச்செல்லு 560 முகல் வெல்லு 

தல் வரையுள்ளதென்க.) 

௨. விடத்தகும் தொழிலும், விடாத இடத்து உண்டாகுங் 

குற்றமும். 
(3) பின் பெறக்கடவதாயெ இலாபத்தை ய. க்ேசசறு 

முன்பெற்றுள்ள முதலையும் இழக்க்கேதுவாயெ தொழிலை விவேக 
முளளவர் மேற்கொள்ளமாட்டார். ( இலாப மேயன் றி, முதலிழத் 

தலாவது: வலியும் காலமும் இடமும் அறியாமல் பிறர்தேசத் 

தைப்பிடிக்கப்போய்ச் தன் சேசத்தையும் இழர்தல்.) (4) அறிவும் 

மானமும் இல்லாகவ சென்று தம்மை உலகழ்தாரிகழ்ந்து பேசும் 

இகழ்ச்சியென்னுங் குற்றம் உண்டாதலுக்குப் பயப்படுவோர, இன 

தீதோடும் கனித்தும் ஆராய்ந்து துணியப்படாத தொழிலைச்செயப் 
யத் தொடங்கார். எனவே, துணிந்து தெளிவுள்ள இடத்துக் தொட 

ங்குக என்பதாயிற்று. (5) மேலேக௩டக்கும் விதங்களை யெல்லாம் 

முழுவதும் அலேோசியாமல் ௮ர௪ன் பகைவர் மேலே செல்லுதலா 

னது ௮ப்பகைவரை வளருகிலசக்தி£ல விருத்தியாகக் செய்வதொரு 

வழியாகும, 

௩, சேய்யத்தகும் தொழில்களைச் செய்து, விடத்தகுந் தொழி 
ல்களை விட்டூ விடல். 

(6) அரசன் தனது தொழில்களிலே செய்யத்தகாதவைக 
ளாயெ தகுதிக்கு மிஞ்சிப் பெருமூயற்கியை யுடைபவையும், 
செய்தாற் பயனில்லாதவையும்,முயற்சிக்குச் தக்கபடியின்றிப் பயன் 

Lv



௯௦ இருக்குறள் வசனம். 

சிநிதானவையும், ஐயமானவையும், பின்னே அூயரம் விளைப்ப 

வையும் செய்தால் கெவொன். ௮சனாலே மாத்இரம் அல்லாமல் 
செய்ய த்தக்கவைகளைச் செய்யாமைபாலுங் கெடுவான். செய்யத் 
திச்கவைகளாவன: மூன்சொல்லப்பட்ட செய்யத்தகா தவைகளுக்கு 
அதிரானவைகள், 

௮. சேய்யத்தகுக் தோழில்களுக்கு உபாயமும் அதன் உரிமையும், 

7... செய்யத்தக்கதொழிலை முடிக்கும் உபாயத்தை எண் 

ணித் தொடங்கவேண்டும், தொடங்யெபின் ஆலோடிப்போமென் 

பது குுமமாம். (உபாயமாவது:சாம பேத தான தண்டம்,) (6) முடி 
யும் உபாயத்தால் தொழிலை ஆரம்பியாத முயற்சியானது துணைவர் 
பலர் கின்று குற்றப்படாமல் காத்தாலுங் குற்றப்படும். (முடியும் 
உபாயமாவன: பொருளாசைக் கா.ரனுக்குப் பொருள் கொடுத்தலும், 
நடுகிலையாளன், சோம்பலாளன், பிறரோடு போர்செய்து நொந்த 
வன் இூய இவரிடத்?த இன்சொற்சொல்லுதலும், துணைப்படை 

யாளன், தன்பருஇ?யாடு பொருந்தாதவன் ஆயெ இவரிடத்தே 
வேறுபடுத் தலும், இவைகளின் வழிவராத இடத்து இவரிடத்தும், 
நம்பக்கூடா த 8ழ்மக்களிடத் தும் தண்டம் செய்து தன் வசப்படுத் 
Sgn) (9) அவரவர் குணங்களை ஆராய்ந்தறிந்து, அக்குணங் 
களுக்கிசையச் செய்யாத இடத்து, வேற்றாசரிடத்து நல்ல 
உபாயத்தைச் செய்த ஓள்ளுக குற்றமுண்டாம். குணங்களுக் 
கசையச் செய்யாமையாவன. பொருளாசையுடைய வுக்கு த் 

தண்டஞ் செய்தலும், தண்டஞ் செய்யப்படபெபவனுக்குப் பொரு 
மாக்கொடுக்தலும் போல்வன. (கல்ல வுபாயமாவன. கெரமடுித்தலும், 
இன்சொற் சொல்லுதலுமே.) இவை, உபாயமல்ல வென்பதாம், 

(குற்றமுண்டா தல்: காரியமுடியாமை.) (10) தமது நிலைமை 
யோடு பொருக்தாக உபாயங்களை அரசர் தொழில்முடித்தற் 

பொருட்டுச் செய்வாரானால் உலகத்தார் அங்கெரிக்கமாட்டார், 
ஆதலால் அவ்வுலகத்தா.ரால் இகழப்படாத உபாயங்களை ஆராயப் 
க்து செய்யவேண்டும், (பொருந்தாத உபாயங்களாவன: சாம் வலி 
யராயிருந்துகொண்டு மெலியார் செய் தற்கு உரிய சாம பேத தான 
க்களைச் சேய்த லும், மெலிய.ராயிருக் துகொண்டு வலியார் செய்த 
ம்கு உரிய JPL. GF செய்தலுமாம், 

 



௪றட்அம் ௮ ூகொரம். 

ou லி தத] தி Gt, 

sta gi—opiayc turks op ar a td Cons ud தறித்த அரசனா 
னவன் நாலவகை வலிமைகளையும்அளந்தறிதலாம். (நால்வகை பாவன: 
வினை வலிழதவியன,) 

௧. வலிமையின் பகுப்பு, அதனையறிந்து பகைமேற், சேல் 
வோர் பெறும் பயனும், 

(1) தான் செய்யக்கரு இய தொழிலினது வலி மைனயயும் 
அ.தனைச்செய்து முடிக்குர் தன் வலிமையையும் ௮.தசன விலர்கும் 
பகைவனறு வலிமையையும் இருவருக்குர் துணே Arora லி் 

மைகளையும் ஆ.ராய்நீறு, தனது வலிமை மிகுமானூல் ௮. ச்தொழிலை- 
௮.ரசன் செய்தல் வேண்டும். எனவே, தன் வலிகுறைந்த இடத் 
தும் சமானமான இடத்தும் செய்யக்கூடாதென்பதாம். (2}- 
தீம்வலிமை மிகுந்த இடத்துத் தமக்குச் செய்யக்கூடும் தொழிலை 

யும், I SOS Sar Severe ws துணை வலியையும் தெரிர்து 2 gon. 

தீது மனம் வாக்குக்களை எப்போதும் வைத்துப் பகையின் 
மேலே செல்லும் அரசர்க்கு முடியாத டொருள் இல்லையாம், 

ea. தன் வலிமை அறியாதஇடத்து உண்டாகுங் குற்றம். 

(9) தலைவ சாதலையுடைய தமது வலிமையினது gpm enc: 

அறிந்து கொள்ளாதவராகி மனவூக்கத்தால் தம்மின் வலியவ 

சோடு யுத்கஞ் செய்யத்தொடங்கி, “ger > லி.யவர் வரச்கப்படு 
Sse யத்தஞ் செய்து மூடிக்கமாட்டாமல் நடுவிலே கெட்ட 

அரசர் உலகத்தில் ௮கேகருண்டு, கலால், சமது பலத்தை அறிக் 
தே போர்செய்யச் தொடங்கவேண்டுமென்பதாம். (4) ௮யலரச- 
A sgt Guanes De ACTS pO .p Siam gsaeyeuyd, தன் ack 
மையின் அ௮அளவைபயறியாசவனாகயும் தன்னை மெச்சிக்கொண்டு” 
அவவ. ரசரோடு பகைத்த ௮ரசன் க்சரத்திலே கெடுவான், 

௩. பகைவன் வலிமையும் அவனது துணைவலிமையும் அறி" 

யாத இடத்து உண்டாகுங் குற்றம். 

(5) இலேசாயெ மயிலிறகை ௮இகமாக ஏற்றப் பெற் 

பலமுள்ள வண்டியும் ௮ச்சொடிக்துலி?ம். அதுபோல எளிய ரும்



௬௨ இருக்ருறள் வசனம். 

அ.இகமாக ஒன்று சேர்ச்சாராடுல் அவரோடு பகைத்த வலிமை 
யுடைய அரசன் வலிமையிழக்து கெடுவான், இதனால், பகைவரை 

இலைசாகநினைக்க லாகாதென்ப தாயிற்று, 

௪. தோழில்வலிமை அறியாத இடத்து உண்டாகுங் குற்றம். 

(ர) ஒருமரக்கொம்பினது நனியிலே ஏறிநின்றவர் ௮ம் 

மட்டினில்லாது ௮தைக்கடர்து மேலும் ஏற மன எழுச்சகொ 
ண்டால் அ௮வ்9வமுசசி அவருயிக்கு நாசமாய் முடியும; அதுபோ 
லப் பகைவர்மேற் போர்செய்யத் தொடங்கினால் தம்மாலே கூடி 

யமட்டுிஞ் சென்று நின்றவர் அ௮வவளவிமலை நில்லாமல் மன ஊக் 

கத்தாலே மேலஞ் செல்லுவா.ரானால் அவ்வூக்கமானது போர் 

செய்தற்கு ஏறுவாகாமல் ௮வருயிர் கெடுதற்கு ஏதுவாகு மென் 
பது உணர்க, 

௫, அறிவும், ஆண்மையும், பேருமையும் ககிய மூவகை 
வலியுள் பேருமையின் பகுப்பாகிய பொருள்வலியநிதல், 

(1) கொடுக்கும் வழியினாலே தனக்குள்ள பொருளின் ௮ள 
வை பயறிக்து காற்பாகத்தைமேலேவரும் அபத்தை விலக்குதற்கா 
கவும், அரைப்பாகத்தைக் தன் குடும்பச் செலவுக்காகவும் 
வைச்துவிட்டு, காற்பாகத்தைக் கொடுக்கவேண்டும். அப்படிக் 
கொடுத்தலானது பொருளைக்காப்பாற்றி நடக்கும் வழியாகும், 
கொடுத்தல் கூ௨ கைப்படும், (அவையாவன : தீருமத்தின்பொருட்டு, 
கடவுளர் ௮க்தணர் வறியோரென்ற இவருக்கும் புகழுக்கும், பொ 
ருஸின் பொருட்டு, யானை குதிரை படை காடு என், இவைகளுக்கும், 

பகையோடு கூடும்போது பிசிக்கப்படுவோர்க்கும், தன்னைவிட்டுப் 
் பிரியும்போது கூட்டப்படுவோர்க்கும், இன்பத்தின பொருட்டு, 
மண்டபம் வாவி செய்குன்று இளமரச்சோலை மு,சலானவைகளைச் 
செய்தற்கும், ஐம்பொறிகள் அுபவிக்கப்படுமவைகளுக்கும் கொடுத் 
தல்கள் என்பவைகளாம்.) (8) அ.ரசனுக்ருப்பொறுள் வருகின் றவழி 
கறிய தாயிருக்தாலுஞ் செலவாூன்ற வழி பெரிய தாகாமலிருப்ப 
தானால் ௮வ்வரவு சிறிய தாயிருப்பஇினாலே ஒருகெடுமில்லை, எனவே, 
வரவுஞ்செலஷம் ஓத்திருக்தா லுஙகேடில்லை யென்பதுமாம், (9) இள 
விசம் சனக்குள்ள பொருளின் ௮ளவைத் தெரிந்து ௮தற்சேற்௬



௪௯-அம் அதி. காலம் அறிதல், ௯௩ 

வாழமாட்டாமல் அதிகச்செலவு செய்பவன் வாழ்க்கையானவை, 
உள்ளவைபோலத்தோன்றிப் பின்பு அத்தோழ்றமும் இல்லாமல் 
அழிந்துவிடும். (10) ஒருவன் தனக்குள்ள பொருளிளளவை ராயா 
மல் வரவுக்குமிஞ்செய உதவி செய்தலினாலே அவன் செல்வத்தினளவு 
எகர திலே கெடும், இதனால், உதவியைச் சுருக்கவேண்டுமென்று 
கொள்ளாமல் உதவிக்குத் தக்கவாறு பொருளைப் பெருக்கவேண்டு 
4ிமன்பது கொள்க. 

௪௯-அம் அதிகாரம். 

கரலம் ௮ இதல், 

அஃதாவது:--வலிமையிறுலே மீததியுடையனனய்ப் பகைவன்மேந் 
போர்க்தச் சேல்லும் அரசன் சேலலுதலுக் கேற்ற காலத்தினேயறிதல, 

க. காலத்தினது சிறப்பு. 

(1) காக்கையானது தன்னின் வலிதாகிய கோட்டானைப். 

பக்பொழுதிலே வெல்லும்; ௮ துபோல, பகைவரை வெல்லக்கரு.து 

இன்ற அரசருக்கு ௮தற்கேற்றசாலம் வேண்டும். (ஏற்றகாலமாவது: 
வெப்பமும், கூளிர்ச்சியும் சமமாய் கோய்செ.ப்பாமல் நீரும், உண 
வுங் கிடைத்தற்கு உரியகாலம்.) 

2. காலம் அறிதலின் பயன், 

(2) இத்தகைய காலத்தோடு பொருச்சத ௮.ரசன் தொழில் 
செய்து ஈடத்தலானது ஒருவரிட ததும் நில்லாது நீல்குஞ் செஃவத் 

தைத் தன்னிடத்,து நீங்காமற் கட்டுவகாயெ கயிருகும். (8) இவ் 

விதம் செய்தற்காகும் காலம் அறிந்து வேண்டுங் காரியங்களைச் 

செய்தால் ௮சசராற் செய்யக்கூடாத தொழில் ஒன்றுமில்லையாம். 

(4) காலத்தை அறிந்து இடத்தோடு பொருக்தச் செய்யுந்தொழி 

லைச் செய்வானாளால் பூமி முழுதையுர் தானே அளநினைத்தாலும் 

சனக்கு ௮து கைவசப்படும். 

௩. காலம் அறியாத இடத்தே சேய்யவேண்டுவது, 

(5) பூமி முழுவதுர் தப்பாது கைக்கொள்ள நினைக்கும் ௮௪ 

சர் தமது வலிமிகுச்இருந்தாலும் ௮தனை யெண்ணாமல் கைக்கொள்



௬௦ தீருச்குறள் வசனம். 

ளூதற் கேற்ற காலச்தையே நினைத்து அது வருமளவும் பசைவர் 
மேம் செல்லாமற் காத்திருப்பர், 

௪. காலம் வரும் அளவும் ஒடங்குதலின் சிறப்பு, 
(0) மிகுந்த வலிமையுடைய ௮.ர௪ன் பகைவர்மேற் செல் 

அஃங்காலம் பார்த்திருக்ன்ற இருப்பானது போர்செய்ெற ஆட்டு 
கீகடா தன்பகை கெடப் பாப், கறபொருட்டுப் பின்னே கால்வா ங்குந் 
தன்மையை யொப்பாகும் 

௫: காலம் பார்த்திருக்கும் இடத்தப் பகைமை 6 தான்றாடீ 
லிருக்கவேண்்டூம், 

(1) அறிவுடைய அரசர், பகைவர் திற்குசெய்கத ௮ப்பொ 
மு? ௮வச.றிய விரைவாகப் புறத்திலே கோபஞ்செய் பமாட்டார். 
தாம் ௮வரை வெல்ஓ.தற்கேற்ற காலத்தையறிந்து, ௮து வருமன 

வும் உள்ளே கோபஞ்'செய்து கொண்டிருப்பர் எனவ, காலம் வரு 
முன் புறச்தி2ல கோபஞ்செய்தால் பகைவர் அதனைத் தடுத்து விடு 
வரென்பதாம். (8) வெல்லச்கருய அரசர் பகைவரைக்கண்டால் 
அவருக்கு முடிவுகாலம் வருமளவும் ௮வரைப்பணிந்து ஈடக்சவேண் 

டும். அ௮ப்படஈடந்து, அக்காலம் வந்து முடியுமிடத்த அ௮ப்பகைவர் 

மேத்செல்வாரானாஸ் அவர் தலையற்றுக் ழேேவிழ வெற்றியை 
ஙபடைவா 

௬. காலம்வந்த இடத்து விரைந்து செய்யவேண்டும். 

(9) பகையை இவ்விதம் வெல்ல நிசசுக்க்ற அரசர் தம் 
மால பெறுதற்கரிய காலம் வர்முகூடினால் அதுகிற்கும் அளவிலே 
அதன் முன்னே செய்சற்கரியவைகளா யிருந்த கொழில்களைச் 
செய்யவேண்டும். 

௭. காலம்பார்த்து இருத்தலுக்கும், தொழில் செய்தலுக்கும் 
இலக்கணம். 

(10) அரசன் தொழிலின்மேலே செல்லா இருக்கவேண்டும் 
காலத்திலே மீன்வராதபோது கொக்கு ஒடுககி யிருக்தல்போல 
அ௮டங்கியிருத்தல் வேண்டும், தொழிலின்மேலே செல்லும்காலம் 
வந்த இடத்து மீன் வந்த காலத்தில் ௮தைத்தப்பாமற் பிடிக்கெற 
௮ச் கொக்குப்போல, தொழிலைக் கப்பாது செய்யவேண்டும், 

 



Go- mgib 9 Bara. 

இடன றிதஃ. 
அ%தாவது:--வலியும் காலழல் அறிநீது பகைவர் மேற் ச ல்லும் அர 

சன் தான் சேலலுதற்கேற்ற நிலத்தினையறிதல், 

க... பகைவரது கோட்டையின் புறத்து இறங்குதற்கு ஆகும் 
இடத்தை அறிதல். 

(1) பகைவரை வளைத்துக் கொள்ளு த.ற்காகும் ஒரிடகத் 
தைப்பெறுதற்கு, முன்னே யாதொரு தொழிலையும் ௮வரிடத்துத் 
தொடக்காதிருக்கவேண்டும். அதுவுமல்லாமல் அவரைச் Auer 
சென்று இகழாஇருக்கவும் வேண்டும். (ஓரிடமாவது: வாயில்க 
ளாலும் 6; பஹைகளாலும் அப்பகைவர் வருதலும் போகுதலும் 
இல்லா விசம் அ௮.ரணிளைச் சூழ்ச்து ஒன்றற்கொன்று தணையா 
us தமக்குள்ள வருத்தமில்லாது பல படைகளிருப்பிற்கும், 
மதிலும் ௮கழு முகலாகிய *அரண் செய்யப்பட்ட 4 ௮.ரடிருப்பிற் 
கும், ஏற்றநிலம் இருத்தலும் நீரும் உடையது.) அவவிடத்தைப் 

பெற்றால் போர் கொடங்கலும, பகைவரையிகழ்தலுஞ் செய்க, 
(2) மாறுபாட்டைச் சோந்த வலிமையடையவருக்கும் ௮ரணைச் 

சேர்ந்து ஆகின்ற பெருக்கமானது பலபயன்களையும் கொடுக் 
கும், (மாலுபாடாவது; பூமி பல அசர் ஆளுதற்குப் பொது 

வாயுள்ளதென்பது மறக்து தனக்கே யுரித்தாகக்கொள்ள வேண்டு 

மென்னும் நினைப்பு.)பெருக்கமென்றது: கோட்டையை வளைத்தலை, 

பலபயன்களாவன:பகைஉராலே தனக்கு வருத்தமில்லாமையும் தாம் 

அவருக்கு வருக்தஞ்செய்தலு முதலானவைகள்.) (8) இவ்வீதம் 

பகைவசை வெல்லுதம்கேற்ற இடத்தைக்தெரிந்து, தம்மைக்காத் 

துக்கொண்டு, தொழிலைச்செய்வாரானால் வலிமை யில்லா தவரும். 

வலிமையுடையவராய் வெல்வாசென்பதாம். (4) தாம் தொழில் 
செய்தற்கு எற்ற இடத்தையறிந்து சென்ற அரசர் காவலைப் பொரு 
ந்தி நின்று ௮த்தொழிலைச் செய்வாரானால் முன்பு ௮வரை வெல்ல 
எண்ணியிருந்த பகைவர் அ௮வவெண்ணத்தை ௰யிழந்துவிடுவர், 

௨, போர் செய்தற்கு ஆகும் இடம் அறிதல், 

(5) முதலையானது ஆழமுள்ள நீரிலானால் பிறவுயிர்கசோ 
பெல்லாம் வென்றுவிடும்: அக்கீரினின்று 8ீக்கொல் ௮ம்மு தலையைப் 
    

* அரண் - காவல். 1 அரசிருப்பு - பாசறை; படைவீடு,



௬௭௬ இருக்குறள் வசனம், 

பிறவுயிர்கள் வென்றுவிடும், இவை போல, பகைவர் மேற்செல் 

அம் அரசன் ௮ப்பகைவர் கிற்கமாட்டாத இடமறிந்து சென்றால் 
௮.வா அவனுக்குத் சோல்வியடைவர். தான் நிம்கமாட்டாத இடத் 
திலே சென்றால் ௮ப்பகைவருக்கு ௮ரசன் தோல்வி யடைவானாம். 
(6) கிலத்தி2லாடுகன்ற வலிமை பொருந்திய உருளைகளையுடைய 

பெரிய தேர்களானவைகள் கடலில் ஓடமாட்டாவாம். கடலில் ஓடு 

கின்ற மரக்கலங்களும் (கப்பல்களும்) நில,க்இல் ஓட மாட்டாவாம்) 
௮௪ போலப் போர்க்குச் செல்பவன் தான் செல்லு,கற்குரிய இட 
னறிர்து செல்லா விட்டால் போர் முடிய மாட்டாதென்பத.றிக. 
(1) இவவிதம் அரசன் பகைவரிடத்துக் தொழில் செய்யும் 
இடங்களை யெல்லாம் குறையாமலெண்ணி, இடத்தோடு தொழில் 
செய்வானானால் ௮ச்செயலுக்கு, தைரியத்தை அன்றி Cadac 

துணை வேண்டுவஇல்லை. 

௩. பகைவரைச் சார்தலாகாத இடமும் சார்ந்த இடத்த உண் 
டாகுங் குற்றமும். 

(8) பெருஞ்சேனையையுடைய ௮ரசன் று சேனையுடைய 
வனிருக்கும் இடத்தை அவனை அழிக்க நினைத்துச் சேர்வானாயின் 
அவனால் தன் பெருமை யழிந்துவிடும், (9) அழிதற்குரிய 
கோட்டை முதலாகிய காவலினருமையும் பெருமையாகய வலி 
மையு முடையா அல்லராயினும் போர்த் தொழில் செய் சற்குரிய 
மனிதரை அவர் இருப்பிடத்திற் சென்று தாக்குதல் அரிதாகும். 
ஏனென்றால், ஆண்மை யுடையவரைச் சிறுமை கோக்க, ௮ வரிருப் 

பிடத்திலே சென்று தாக்கினால் ௮வர் ௮வ்விட த்தை விட்டுப் போத 
தற்குத் அணியாமல் சாவதற்குத் துணிவுகொண்டவராய்ப்போர்செய் 
வாராதலால் அவருக்குப் பெரிய சேனையும் தோற்றோடிப் போமென் 
பதாம், (10) பாகர்ச்கு அடங்காதவையும் வேலாயுதத்தையு 
டைய ஆள்களைக் குத்திக் கோத்த சொம்பை யுடையவையுமாயெ 
யாணசளைக் கால் புதைகின்ற சேற்று நிலத்தில் அகப்பட்ட இட 
So 2 ஈரிகளானவை கொன்று விடும். இதனாலே சவ்வளவு வலிமை 
யுள்ளவரும் செல்லத் சகாத இடத்திலே சென்றால் மிகவும் எளி 
ய.ராலே சொல்லப்படுவ ரென்பது தோன்றுதல் காண்க, 

ED SEE



௫௧-ஆம் அதிகாரம். 

Oat 6 «1 @ ball Gw. 
அதாவது:--மந்திரி ழதலானவர்களை அவர்களது பிறப்பு, தண், 

அறிவ எனப்படுகின்றவைகளையும் செய்கையையும் காட்சி, கநத்து, 
ஆகமம் எனப்படுகிற பிரமாணங்களினலே ஆராய்ந்துதேளிதல், 

க. குணமும், கூற்றமும் தேரிந்து குணமுடையவரைத் 
தெளிதல் வேணடும். 

(1) அ௮ரசனாலே ஒருவளைத் தெளிய வேண்டுமானால் தரும 
மும், பொருஞூம், இன்பமும், உயிர்ப் பொருட்டு வரும் பயமும் 
என்கிற நான்கினது சோதனைத் இறச்சால் மன த்தினியல்பை ஆரா 
யந்து, அகன் பின்னே கெளியவேண்டும், (தருமத்தின் லதெளி 
திலாவது: தனக்கன்புடையார் ஐருவரால் இவ்வரசன் தருமம் 
இல்லாதவனா யிருக்கின்னான். ஆதலால் இவனை நீக), வேறொழு 
அ. ரசனை நியமிக்க எண்ணுகின்றோம், உன் சம்மகமென்னவென்று 
சொல்லச் செய்து தெரிதல். பொருளாலே தெளிதலாவது: இவ்வ 
சன் உலோபனாய் ஒருவருக்கும் கொடாலலிருக்கின்றான், Be 
லால் இவனை நீக், ஈகையுடைய ஒருவனை நியமிக்க சண்ணுகின் 

மரம், உன் அபிப்பிராயம் என்னவென்று சொல்லச் செய்து 

தெரிதல். இன்பத்தாலே தெளிதலாவது: கொன்று தொட்டுப் பழ 

கிய தவத்தால் வயது முதாச்சவளை அனுப்பி, பெளவனமுள்ள ஒரு 

பெண் பெயரைச் சொல்லி, இவள் உன்னைச் சே விரும்புகின்றாள்- 

சேர்வாயாகில் இன்பம் ௮.நுபவிப்ப 2 தாடு இவளாற் பெரும் பொரு 
ளும் ௮ நாபவிப்பா யென்று உறுதிபடச் சொல்லும்படி செய்து, 

அவன அபிப்பிராயக் தெரிதல், அுச்சச்தாலே தெளிதலாவது: 

யாதாவதொரு காரணக்கால் ஒருவனை முன்னிட்டு, இவ்வரசன் ஈம் 

மைக் கொல்ல எண்ணனூகின்றான். அவன் கொல்லுமுன்னமே சாம் 

௮ வளைக் சொன்று வேஜொரு ௮.ரசனை வைத்துக்கொள்வோம். உன் 

கருக்து என்னவென்று ஒரு மச்திரியாற் சொல்லும்படி. செய்து, 

தெரிதல்.) இர்சான்கனும் மனம் வேறுபடாதவனா யீருக்தால் பிற்கா 

லச்சினுு் வேறுபடமாட்டானென்று கொள்ள பேண்டும்; இவன 

தர் தெரிந்து கொள்ளும் ௮ளவை கரு கலளவையாம். (2) அ௮சசன் 

தெளிவு வைக்கவேண்டுவது உயர்ந்து குடயிஃல பிறந்து, குற்றம் 

12



௬௮ தருக்குறள் வசனம். 

கடி.தல் ௮திகாரத்திற் சொல்லப்பட்ட ௮ுவகைக் குற்றங்களுடன் 

சோம்பல், மறவி முதலிய குற்றத்தினின்று நீங் ஈமக்குக் குற்றம் 

வஒருமோவென்று பயந்து நிற்கும் நாணமுடையவரிடததேயாம். 

கோணமாவது: இழிதொழிலில மனஞ் செல்லாதிருத்தல்.) இவ்வி 

தீர் செளிமல் ஆகமப் பிரமாணத் தெளிவாம். (8) கற்றற்கு ௮ 

மையான மால்களைக் கற்று, முன் சொல்லப் பட்ட குற்றங்கள் இல் 

லாதவரிட ததும் அட்பமாக gory fi és, அ௮றியாமையானது 
ஏகதேசமிருக்கும், காட்டுப் பிரமாணத்திலே தெரிந்தால் இவ்வள 
வும் இல்லாதிருப்பவரைச் தெளியவேண்டும், 

௨. குணமிகுந்தவரைக் கொள்ளவேண்டம் என்பதும், குற்ற 
மிகுந்தவரைத் தள்ளவேண்டூமேன்பதும். 

(4) குணம் குற்றங்களுள் ஒன்றேயுடையார் உலகத்இலி 

ல்லாமையால் குணங்களையும், குற்றங்களையும் ஆராய்ந்து பின்னர் 

அவலிரண்டிலுள்ளும் மிகுக்கவைகளை த்தெரிக்து மிகுச்தவைகளால் 

அ வசைக்கொள்ளவேண்டும். எனவே, குணமிகுர்தால் யோக்யெ 
சென்று கொள்ளவேண்டு மென்பதும், குற்றமிகுந்கால் ௮யோக் 
கயென்று தள்ளவேண்ு மென்பதும் ஆயின. 

௩. குணங் குற்றங்களை அறியுங் கருவி. 

(9) குடிப்பிறப்பு, குணம், அறிவு என்பவைகளால் மனி 

சடையும் பெருமையாகிய பொன்னின் மாதறு அறிதற்கும், மற் 

றைச் சிறுமையாகிய பொன்னின்மாற்று ௮றிதற்கும் உரை கல் 

லாவது தங்கள தங்களுடைய செயல்களேயாம். 

௪. தெளியப்படாதவர் இவரேன்பதும், ெெளியப்படாதவரைத் 
தேளிக்தால் உண்டாகுங் குற்றமும், தேளிவுக்கு அளவும். 

(0) உலகத்தாற் பழிக்கப்படுவனவற்றை விட்டுவிடுதந் 
கும், புகழப்படுவனவற்றைச் செய்தற்குங் காரணாமாயெ உலக 
ஈடையினியல்பு சுற்றமில்லாதவருக்கு இல்லாமையால் சுற்றத்தா 
ரில்லாகவரைச் தெளியாதிருக்கவேண்டும், ஏனென்றால் அவர் உல 
கத்தோடு சம்பந்தம் இல்லரராதலால் பழிக்குப்பயப்பட மாட்டா 
சென்க. (தெளிதல்: நதல்வரென்று ஈம்புதல்.) (7) அன்பு செறு



௫௨.ஆம் ௮9. தெரிந்து வினையாடல். ௬௯ 

தீதுகல் காரணமாக தமக்கு அறியவேண்டும் ௮வைகளை அறியா 

தவரைத் தெளிர்ன கைக்கொள்ளுதலானது, HIF SNS அறிவி 

ல்லாமை0,பலலாவற்றையுங் கொடுத்துவிரம். (அறிவில்லாமையா 
வன: தொழில்செய்யவல்லவரை அறியாமையும், மேல்வருவன 

வற்றை ௮தியாமையு முதலியனவாம்.) (8) தன்னா சம்பந் 

தமில்லா தவனைப் பிறப்புமுதலிய வம்ருலும் செய்கையாலும் ௮ரா 

யாகவனாகித் கெளிர்துவைத்துக் கொண்ட ௮ சசனுக்கு அவ்விதம் 

வைத்துக்கொள்ளுகல் ௮வன் சந்தஇ முறையிலும் நீங்காத இன் 

ப,த்தைக் கொடுக்கும், (சம்பந்தமாவது: குடியோடு தொடர்க்த 

பழமையுடையதாம,) (0) யாரையும் ஆசாயாமற் கை: கொள 

ளச்கூடாது. அவரவர் வல்லமைக்கேற்ற தொழில்களைத் Cle fin ga 

கைக்கொண்டபின் அவரிடத்துச் சச்ேதகம் வையாதிரு,* தல் வே 

ண்டும். (10.) ௮ர௪ன் ஒருவனை ஆசாயாமற் கொள்ளுதஐம் ஆரா 

ய்ர்து ஈல்லவனென்று கொள்ளப்பட்டபின் ௮வனிடத்தே சர்தே 

கம் வைத்தலும் நீங்காத துன்பத்தைக் கொடுக்கும். 

  

nanan 

௫௨-ஆம் _அதிகாரம். 

தெரிந்து விவாயாடல, 
அஃ%தாலது:--மேற்கூறியவாறு தேளியப்பட்டவரை அவக செய்டி 

வல்ல தோமில்களை அறிந்து அவைகளினாலே இளுநீதீறம், 

க. ஆளுதநற்கு உரியவனது இலக்கணம். 

(1) சன் முதலிலே ஒரு வேலையைக்கொடுத்தால் ga 

வேலையில் அமவைகளையும் ஆகா தவைகளா்யும் ஆசாப்நது; ஆமவை 

களையே விரும்பிய இயல்புடையவன் பின்னே அவ்வரசனாலேயுயர் 

ந். ச வேலையிலேவைத்து, ஆளப்படுவான். (8) பொருள்கள் வரும் 

வழிகளை அதிகப்படுத்தி, அப்பொருள்களாலை செல்வங்களை வள 

சச்செய்து பொருள்கள் வரும்வழிகளுக்கும் பொருள்களுக்கும் 

செல்வங்களுக்கும் வந்த இடையூறுகளைத் தினந்மேதோறும் ஆராய் 

ந்து நிக்கவல்லபன் ITF VFS வேலைசெய்யக்கடவன். (செல்வங் 

சுளாவன: பலவகையான பதார்த்தவகளும், இன்பமுமாம். இடை,



Boo இருக்ருறள் வசனம். 

UM சுறறம்தார், பகைவர், திரு ரால்வருந்துன்பம்.) (8) ௮.7௪ 

னிடச்தே அன்பும் அவனுக்கு அங்காரியங்களை அறியும் அறிவும் 

அக்காரியஙசளைச் செய்யுமிடத்துள் கலங்காமையும் அக்காரியங்களா 

லே பொருள்கடைக்தபோ வைசளி?லை அரசையில்லாமையுமா நு ‘ Bis DB Dy, 

க.ப இக்கான்கு குணங்களை பும் ஈன்ராகவுடையலனிடத்சே அதிகார 

ங்கொடுக்குக்டிதனிவு அரசனுக்கு உண்டாகும். என 2மேழற்கூறிய 

கான்கு (FOOT BOB ௮சசன ௮ இகாரங் கொடுத்தம்குக் Bit T oH 

LOT FA WS, 

௨. ஒருவகையால் ஒழிக்கப் படவார். 

(4) எல்லாவகைகளாலும் ஆராய்க தெளிக்து, அதிகார 

தீதில் வைக்தபின்லும் அவ்வஇகாசத்தினியல்பால் ௮ரசன் பதவி 

யை விரும்பி மாறுபடுகிற மனிதர் உலகத்திம் பலரூள்ளார். Fare 

னென்லும் reat கட் LUBED Wh DNS Sot SBN Haga, 

அவன் ௮அவவரசன் பகவியை விரும்பிச்செய்க மோசமே இதற்குச் 
சாட்யொதலறிக; இச்சரிகம் வெக இர்தாமணியில் விரிவாகக் காண 

லாம்,இத்கன மையடையவோ ஒழிக்கப்படவொர்,( ஒழித்தல் - நீக்கல்.) 

௩. வினையினது இயல்பு, அரிவ,வலிமை உடையவனை விட 
மொகாது. 

(9) அரசன் தொமில்செய்யும் உபாயக்களைய ரிந்து, செய் 
கையாலும் இடையூ௮களாலும் வருந் துன்பங்களைப் பொறுத்துக் 
காரியத்ை 2 முடிவுசெய்ய வல்லவனை விட்டுவிட்டு, அன்புடையவ 

னென்று முடிக்கும் இறமில்லாத மத்றொருவனை ஒரு தொழில் 

முடிக்க ஏவக்கூடாது. ஏவினால் காரியம்கெட்டுவிடும். ஆதலால், 

அறிவு வலிமையடையவனை விடலாகாதென்பது காண்க. 

௪. ஆளுதற்கு உரியவனை ஆளுக திறம். 

(6) செய்பவனிலக்கணத்தை முன்னே ஆராய்ந்து, செய்யப் 
படந்தொழிலி னியல்பைப் பின்னே ஆசாய்த்து, அதன்பின்பு ௮வ 

ஊயும் அத்தொழிலினியல்பையும் காலத்தோடு சேர்த்து, ஒற்று 

மைப்பட் அறிந்து, அவனை அத்தொழிலிலே செலுத்தி ஆளுதல் 
வேண்மிம். (காலத் தோடுசேர்த து ஒற்றுமைப்பட அ௮றிதலாவது:



௫௩-ம் அ.தி. சுற்றச்தழால். ௧௦௧ 

இந்தக்காலத்தில் இவ்விலக்கணமுடையவன் செய்தால் இத்தொ 
ரில் டியுமென்றறிதல்.) (1) இத்தொழிலை இச்சாதளத்தால் 

இவன் முடிக்கவல்லவனென்று பிரிவுபடுத௫, அராய்ர்து, இம்மூன் 
௮ம் விரோதமில்லாமல் ஒத்திருந்தால் ௮த்தொழிலை அவனிடத்து 
வ்ட்டு முடிக்கவேண்டும். (சாசனமாவன; துணையும், பொருளும்.) 
(8) ஒருவனை அரசன் தனது தொழில் செய்தற்குரியவனாயிருக்குங் 
தன்மையை அறிந்.ஐ, துணிக்தபின்பு அவளனை,௮த்தொழில் செய்தற் 
குரியவனாக உயசச்செய்ய வண்டும். அவ்விதஞ் செய்யாவிடில் ௮த 
ளும் கேடு உண்டாகும். (உயரச் செய்தலாவது: தொழிலைத் 
தானே செய் தமுடிக்கும் வலிமையுடையவனுக்கு தல்.) (9) தது 
தொழிலினிடத்தே எப்போதும் முயற்சியை யுடையவன் அவவுகி 

மையால் தனக்குச் இ3ஈகமாய் நடக்கிற தன்மையை, ௮ழு பொரு 
மல் கோட்சொல்பவர் சொல்லைக்கேட்டு மாரக நினைக்கும் ௮. ரசனை 
விட்டு இலக்குமி நீக்ருவள், 

௫. ஒருவனை ஆண்ட இடத்துச் செய்யத் தக்கது. 

(10) ௮ திகாரஞ் செய்பவன் கோளு திருக்க உலகமான 

கோணுது. Qf BOTH, தினந்தோறும் அவல இகாரஞ்செய்பவன் 

செய்கையை ஆரசாய்க்து வரல்வேண்டும். (௮ திகாரஞ்செய்பவன்:மக் 

தரி.) அதிகாரஞ்செய்யு மக்இரியின் செய்கை தன் றினை ௮ராயவே, 

அதன் வழிப்பட்ட உலகமெக்கும் ஆராய்க்தவனாுவனெனபது ௧௬. 

os ணை 
௫௬-ஆம் அதிகாரம்: 

or ற ௮ கீ த்ர ல். 

அஃதாவது?--வுரசன் தனதுசுற்றத்தரைத் தன்னைவிட்டு நீங்காதிரு 
க்கம்படி. தழவுதல். 

க. சுற்றத்தினது சிறப்பு. 

(1) ஒருவன் செல்வக்கெட்டு வறுமைப்பட்ட இடத்தும் 

திம்மோ?9 அவனிடத்து உண்டாகிய பழைய ஈன்றியை யெடுத்துக் 

கொண்டாடும் இயல்புகள் உறவினரிடத்தேயுள்ளனவாம். (பழைய 

நன்.றியாவ.து: செல்வத்? தாடிருக்குமங்காலத்்தஇலே சமக்குச் செய்க 
உபகாரம்.)



௧௦௨ *ுருக்குறள் வசனம். 

௨. சுந்றத்தைத் தழுவுதல் சேல்வத்துக்கு ஏதுவும், அரணும், , 
பயனும் ஆம். 

(2) அன்பு நீங்காத சுற்றத்தார் ஒ ஈனுக்குக் இடைக்கு 

மானால், அக்கிடைத்தலான.ற விருத்தியா-ல் நீங்காக பலசெல்வ 

ங்களையும் அவனுக்குக் கொடுக்கும். (பலசெல்வமாவன: படை குடி 
கூழ் அமைச்சு நட்பு ௮ரண் அகிய அறுமாம,) (8) அச் சுற்றத் 

தாரோடு ஒற்றுமையில்லாதவனத செல்வங்கள் குளப்பரப்பானது 

கரையில்லாமல் நீர் நிறைந்தாற் போலும், எனவே, கரையிலலாத 
நீர் குளத்தி?ல தங்காமல் புறத்திலே போதல போலச் SO 0 & BUT 
சூழ்ந்து காவாச செல்வம் தன்னிடத்தில்லாமம் கெட்டுப்போ 

மென்பதாயிற்று. (4) செல்வத்தைப் பெற்ற ஒருவன் By FOE SY 

வத்தாற் பெற்றபயனாவது: தன்னுறவின. ராலே சூழப்படும் வகை 

அவவுறவினரைத் தழுவி ஈடத்.தலாம்; இந்டக்கை பகையில்லாமல் 

௮. ரசாளு தற்கு எதுவாகலால் இதனைச் செல்வக்தஇற்குப் பபனென்று 
Qeaaral ani. 

௩. சுற்றம் தழுவுதற்கு உபாயம். 

(5) சுற்றம்தாருக்கு வேண்டுமவைகளைக் கொடுத்தலையும் 

இன்சொற் சொல்லு தலையும் ஒருவன் செய்யவல்லவஞனால் ஒன் 
ஹையொன்று தொடர்ந்துபற்றிய சுற்றத்தாராலே சூழப்படுவான். 
இவகிதஞ் சூழ்தல் ஒருபெரிய கோட்டை, சூழ் தல்2பாலாகும், 
(0) ஒருவன் பெருக்கொடை யுடையவனும் அளவுக்கு மிஞ்யே 
கோபத்தை விருமபாதவலுமானால் அவன்போலச் சுற்மமுடைய 
வர் இப்பெரிய உலகத்திலில்லை, (பெருங்கொடையாவது: ஒன் நினு 

அம் வறுமையடையாதிருக்கக் கொடுத்தல்.) (7) காக்கைகள் 

தமக்கு இரையைக் கண்ட இடத்து மறைக்காமல் தம்மினத்தை 
அழைத்து, அதனோடு கூடியுண்ணும். அப்படிப்பட்ட (Hem ip on. 
பவருக்2க சுற்றத்தனாலாகய பெருக்கங்களும் உளவாகும், (8) 
௮.ரசனானவன் எல்லாரையும் ஒரு தன்மையராக தோரக்காமல் 

Hult SEB Ca தோக்குவானாயின் அச்சிறப்பு நோக்கி, 
அவனை விடாது வாழுஞ் சுற்றத்தார் ௮கேக.ராவார். இவ்விதம் 
ப்புசோக்கில்லாக இடத்து உயர்ந்தோர் தன்னை நீங்குவ ரென்பசாம்,



௫௪-அம் ௮.௫, பொச்சாவாமை, FOR. 

௪. தீமை செய்யப்போய் அதைவிட வருவானும் அது செய் 
யாமற்போய் பின்பு உன்மை செய்ய வருவானுமாகிய சுற்றத்தாரைத் 
தழுவுதல், வேண்டும். 

(9) சுந்றத்தாராயிருச்து தன்னே பொருந்தாமல் யா 
தாயினும் ஒரு காரணத்தினாலே பிரிக் தபோனவர் பொருகதாமை 
க்குக்காரணம் தன்னிட ;இ2ல யிலலைபாக மீண்டுஞ் சுற்றத்தாராக 
வருதல்தா?ன யுண்டாகும். எனவே, தன்னிடத்திற் குற்றமில்லாத 
போது பிரிந்துபோன சுற்றத்தார் வலியவருவரென்பதாயிற்று, 
அதலால் சுற்றததார் பிரியும் வண்ணம் குற்தமுண்டாக ஈடக்கலா 
காது, (10) தன்னிடததினின்.றுக காரணமில்லாமற் பிரிகதுபோ 

ய்ப் பின்பு ஒருகாரணததஇினா லே தன்னிடத்திலே வந்த சுழ்றத் 
தானை அ௮ககாரணத்தை ௮£சனானவன் செய்துவைத்து (மூடிக் 
BBD) ஆராய்க தழுவிககொள்ள வேண்டும், காரணமிலலாம 

ம்பிரிந்துபோய் மம்றொருகா.ரணள்தால் வந்தவனா தலால் ராய் 
ந்து தழுவ? வண்டு மென்று சொல்லல் ஆயிற்று, 

  

௫௪- ஆம் அதிகாரம். 

Ghior FT ald ow we 

அஃதாவது:--அழத, ேல்வம், ஆற்றல் ழசலானவைகளால் மகிழ் 
நீது தன்னைக்காத்துக் கோள்ளுதலினும், பகையழித்தல் ழதலாகய காரி 

யங்களிலும் மறதிசேய்யாமை, (ஆற்றல் - வல்லமை,) 

க. மறவியின் குற்றம். 

(1) மிகுந்த மகிழ்ச்சிக் களிப்பால் வரும் மறதியானது 

அரசனுக்கு அளவு சடந்2, கோபத்தினுந் தீயதாகும். (மிகுந்த 

ம௫ழ்ச்சியாவது: பெருஞ்செல்வம், பேரின்பம், பெருமிதம் என்ற 

இவைகளால் வருவனு. அளவாவது; பகைவரைக் கொல்லுதற்கும், 

கொடியோரைக் தண்டிததற்கும் வேண்டுவது.) மறஇ-காக்கவே 

ண்டிய இடத்தில் காவாமல் தனனையே கொல்லுதலால் Carus Fi 

லுர் தியதென்னப்பட்டது. (8) ஒருவனுக்கு நித்தியத்தரித்திர 

மானது ௮றிகினைக் கெடுக்கும் விகம்போல மறஇயானது புகழுடை



௧0௪ திருக்குறள் வசனம். 

யவனிடத்து உண்டானால் அப்டுகழைக் கெடுத் தவிடும். (நித்தயத் 

தரிதீதிரமாவது: தனக சகோற௮ும யாசகத்தால் வருந்து வயிறு 
வளர்த்தல்.) 

2. மறவியுடையவருக்கு வருந்துன்பம், 

(8) புகழுடையசாயிருச்கையானது மறவிடடையாருக்கில் 

லையாம்.இது உலகத்தில் எவவகைப்பட்ட நூதுடையாருக்கும் ஒப்ப 
முடிந்தது. எனவே, இது மறுக்கமுடியாதென்ப தாயிற்று, (4) 
மன த்தினிடத் தப்பபம் உடையவருக்குக் காடுமலை (ip Sen du eras 
அக்குள்ளிருக்தாலும் ௮அவைகளாலே பயனில்லை. அதுபோல மற 
தியுடையவர் எல்லாச் செல்வங்களும் உடையராயிருச்சாலும் அவ 
ருக்கு ௮வைகளாலே பயனில்லையாம். (8) வசாமல் தடுக்கப்படுந் 

துன்பங்சளை அவை வருதற்கு முன்னாக அறிந்து, தடுக்காமல் மறந் 

இருர் தவன் பின்பு இடையூறுவக்கத காலத்துக் தடுக்கக்கூடாமை 

யால் தன்னுடைய அ௮ம்மறதிக் குற்றத்தை நினைத்து வருத்தப் 

படுவன், 

௩, மறவாமையின் சிறப்பு, 

(0) அரசர்க்கு மமவாமையானது தொழில்செய்வோர் சுற் 
றத் தா. ராகிய எவரிடத்தும் எக்தக்காலம்இலுந் தவறாமல் இட்டோ 
ஞல் ௮தையொக்கும் ஈசன்மையானது இல்லையாம். தன்பெருக்கக் 

காலத்தினும் மறவாமை வேண்டும் எனபதற்காக எந்தக்காலத்தினு 

மென்னு சொல்லப்பட்டது. (7) மறவா சமன த்தினாலே எண்ணி 

ச்செய்தால் இகை ௮ரியவையென்று சொல்லப்பட்டு, ஒருவனுக்கு 

முடியாத காரியங்களில்லை. இதனால் இடைவிடாத நினைவும், ஆரா 
ய்ச்ரியும் உடையார்க்கு எல்லாம் எளிஇிலே முடியுமென்பதாம், 

(எண்ணுதல் - ஆராய் தல்,) 

௪. மறவாது கேய்யவேண்டியவைகள். 

(8) சீதிராலுடையரால் இவை அ௮.ரசர்க்கு உரியவை யெ 
ன்று உயாத்டச் சொலலப்பட்ட செயல்களைப்பாதுகாத்துச் செய்யக் 

கடவா; அப்படிச் செய்யாமல் மற தவாக்கு எழுபிறப்பிலும் 

வரும் கன்மையில்லையாம், (செயல்களாவன ; மூவகையாற்றல்,



௫௫-ஆம் ௮. செங்கோன்மை. ௧௦% 

கால்வகையுபாயம், ஐவகை த்சொழில், ௮௮றுவகைக்குணம் மூதலான 
செயல்கள்."இவற்.றுள்,மவசையாற்றல்: அஜிவு, ஆண்மை, பெருமை 
களாம். நால்வகை யுபாயம்: சாம பேத தான தண்டங்களாம். 
ஐவகைக் கொழில்: *மேற்சேறல், 1௮சண்முற்றல், $கொடல், 
9பொருதல், | வேறல்களாம. அறுவசைச்சூணங்கள்: நட்பாக்கல், 
பகையாக்கல், மேற்?சறல், 4 இருத்தல். பிரித்தல், கூட்டல்களாம். 
சாதி தருமமாகிய இவைகளில் தவறிய ௮ ரசர்களுக்கும் நரகத் 
அன்பமேயுள்ளது. ஆதலால், எழுபிறப்பிலும் சன்மையில்லையென் go 
கூறினார், 

டூ. ம்றவாமைக்கு உபாயம், 

(9) அரசர் தமது மகஇழ்ச்சியினிடத்தத் தாம் செருக்குறு 
ம்போது முற்காலக்திலே ௮தனாலாகிய மறதியினாலே கெட்டவர் 
களை நினைக்கக்கடவர். கெட்டவரை நினைக்கவே, நாமும் அப்படியே 
கெடுவோமென்று, அம்மகிழ்ச்சினிட க2த செருக்குற மாட்டா, 

அதலால், கெட்டவர்களை நினைக்கவேண்டு மென்று விதிக் தனர் 

(10) முன்போலப் பின்னும் தானிவை $2 பொருளையே மறவாமல் 
நினைக்கக் கூடுமானால் அரசனுக்கு, அப்பொருளை நினைத்தபடியே 
அடைதல் எளிதாகும். இதனால், நி த்த பொருள் ௮டைதற்கு 
மறவாமல் முயற்சிசெய்ப வேண்டுமென்பதாயிற்று, அடையா 
மைக்குக் காரணம் மறதியேயாம். 

ல்க கானமர் அவப். 

௫௫-ஆம் அதிகாரம். 
ட o Gs mm GC & © OF om LD, 

அஃதால்து:--அரசனைலே செய்யப்படும் மறையினது தன்மை; அந்த 
ழறையானது ஒரபக்கத்திலே சாயாமல் செவ்வையாகிய கோல் போலு 
த்லால் சேங்கோலெளப்பட்டது. 

  

௯. மேற்சேறல் - பகைவர்மேற் செல்லுதல், 1 அரண் முற்றல் - versa 

கோட்டையை வளைத்தல். [கோடல் - வளைந்த இடசத்சைச்கைப்பற்றுதல், 

9 பொருசல் - யுத்சஞ் செய்தல், | வேறல் - வெல்லுதல், 4] இருத்தல் - 
சமயம் வாய்க்கும் வரை யுத் சச் துக்ருச் செல்லாமல் அடங்கியிருச்சல், 
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௧௦௭௬ திருக்குறள் வசனம், 

௧. சேங்கோலினது இலக்கணம். 

(1) தன் €ழ்வாழ்வோராலே செய்யப்பட்ட க்த்றத்தை 
புணாச்து,எல்லாரிட ச்.தம் தாட்சணியமில்லாமல் நடுவுகிலைமையைப் 
பொருர்தி, அ௮க்குற்றத்தக்குச் சொல்லப்பட்ட தண்டனையை தால் 
வல்லவசோடும் ஆராய்ந்து, குற்றத்துக்குத் தக்கபடி தண்டனை 
செய்தலே நிதியாம், 

2௨.  செங்கோலின் சிறப்பு, | 

(2) உயிர்களெல்லாம் மழையை சோக்க வாழுமென்றுலும் 
குடிகளானவை ௮.ரசனது நீதியாகிய செங்கோலை நோக்கவொழும். 
ஏனென்றால், மழையாலாகும் உணவுப்பொருளிருக்தாலும் ௮ரசன் 
தீ.தி யில்லாத இடத்துப்பயனில்லை, ஆதலாலென்க, (8) அரசன் 
செங்கோலானது, ௮ந்.தணர்க்கு உரித்தாயெ வேதத்திற்கும் அந்த 
வேசஞ் சொல்லப்பட்ட தருமத்திற்குல் சா.ரணமாூ நின்றதர்ம். 
வேதமும், தருமமும் ௮காதியாயினும், ௮ரீசன் செங்கோல் இல் 
லாத இடத்து ஈடக்கமாட்டாவாம். ஆதலால் செங்கோலை அவ்வி 
ண்டிற்கும் காரணமென்முர், 

௩. செங்கோல் சேலுத்தியவன் அடையும் பயன், 

(4) தன் குடிகளை அணைத்துச் செங்கோல் செஜுத்தும் 
பெரு கிலத்தையுடைய ௮ரசன௫ அடியைப் பொருந்த, உலகக் 
தார் நிற்பார். (௮ணைத்தலாவன: இன்சொற் சொல்லுதல், தளர்ந்த 
இடத்து வேண்டும்பொருள்களைக் கொடுத்தல் மு.தலியவை,) (5) 
பருவமழையும் குறையாத விளைவும் ஒன்னு சேர்ந்து, _நால்களாலே 

சொல்லப்பட்ட இயல்பாற் செங்கோலைச் செலுத்தம் அரசனது 
காட்டினிடத்து உள்ளனவாம், (பருவ மழை: பெய்யவேண்டிய 
காலத்துப் பெய்யும் மழை.) (6) அரசனுக்குப் போரில் வெற்றி 
யைத் தருவது, ௮வனெறியப்பட்ட வேற்படையல்ல. அவனது 
செங்கோல் கோண திருக்குமானால், ௮ச்செல்கோலையாம்.(கோணாஇ 
ருதீதலாவது: நீதி தவரு திரு,க்,தல்.) (7) அரசன் முட்டுப் பாடு 
வச்,ச இட,ச்.தம் செங்கோலை நீதிதவருமல் செலுத். துவாணாஇில் உலக 

முழவதையுங் சாப்பாற்றுவானாவான், ௮ச்செங்கோலானத;



௫௫-ஆம் ௮.9. செங்கோன்மை. ௧௦௪ 

அவ்வ. ரசனைக் காப்பாற்றுவதாகும். இவ்விதம் செங்கோல் செலுத் 
திபதழ்கு, உதாரணமாக மகனைத் தேர்க்காலில் வைத்துத் தேர் 
ஈடத்திய மனு நீதகண்ட சோழனை அறிக; இச்சரிதம் பெரிய பு.சா 
ணத்தில் மலு 6'திகண்ட புராணத்திலுண்டு, (முட்டுப்பா தன் 
னுயிர் போல்வார் உயிரை யிழத்சல் முதலானவையாம்.) 

௪. செங்கோல் சேலுத்தாதவனது கேடு, 

(8) வழக்க நிவிப்பவருக்கு எளிதான சமயத்தையுடைய 
வனா, அவ்வழக்கிறிவிப்பவரால் அ.றிவிக்கப்பட்டவைகளை நால் 
கற்றவர் பலரோடுரீ! ஐராய்ந்து, தோன்றிய “ண்மைக்கு. ஒப்பாக 
நீதி செலுத்தாத அரசன் தாழ்ந்த பதத்திலே நின்று தானே கெடு 
வான். (தாழ்ந்த ப்: பாவமும் பழியும் எய்இு நிற்கும் நிலை.) 

௫. செங்கோல் சேலுத்தும் அரசனுக்குத் தீயவரிடத்து மூவ 
கைத்தண்டமுஞ் செய்யவேண்டும் 

(9) குடிகளைப் பிறர் வருச்தஞ் செய்யாமற் காத்து, தானும் 
அளவுக்கு மிஞ்சிய வரீத ளேற்படுத்சாமல் ஆதரித்து, அகரிட,் 
திலே குற்றமுண்டானால் அதனைத் தர்க்கும்படி, அவரைத் தண் 
டி த்தல் ௮.ரசனது தொழிலாம். ஆதலால், ௮து பழியாகாது, 
ஏனென்றால், அவசைக்குற்றத்இனின்று நீக்டுப் பரிசுத்௪ ராக்குத: 

லாலென்சு, இதனை மறக்கருணை யென்பர், இதனை : தண்டமுங் 
கருணை யென்றறிவாயே”” எனக் கைவல்லியம் சர்தேகக் தெளிதற். 

படலத்தில் 00-ஐம் செய்யுளிம் கூறியதனாலு முணர்கூ 

தண்டம் ரூவகையாம்; அவையாவன: பொருளைக் கொள்ளுதல்,துன் 

பஞ் செயதல், கொல்லுதல்களாம். இவற்றில் குற்றத்துக்குக் தக்க 

ஒன்றைச் செய்பவேண்டுவதூறிந்து செய்க, (10) அரசனான 

வன் கொலையினாலே கொடியவனரக் தண்டித்து ஈல்லோசைக் காப். 

பா.றறலானது உழவனானவன் பயிருக்குக் களையெடுத்தலை யோப்பா 

கும். (கொடியவ.ாவார்- தீககொளுவுவோர், ஈஞ்சிடுவோர், திருடர் 

யிறர் மனையை விரும்புவார் மு.தலானவர்கள்,) இப்படிப் பட்ட 

வரை ௮ச௪ன் கொல்லாத இடத்துப் புல்லுக் களைக்கு, ௮ஞ்சுன்று 

யயிர்போலப். பல வருத்தங்களை அடைந்து உலகத்சார் துன் பஸ் 
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௫௬-ஆம் அகாரம், 

கொடுங்கோன்மை, 

அஃதாவது:--நீதியினது கோணுதற் நன்மை. 

க. கோொடூங்கோன்மையினது குற்றம், 

(1) பொருளை விரும்பிக் குடிகளை வருத்தப்படுத்துந் 
தொழிலைச் தன்னிடத்துக் கொண்டு நீதியல்லாதவைகளைச் செய்து 
சடக்கும் ௮.ரசனனவன், பகைமை பற்றிக் சொல்லுதற்றொழிலைத் 
தம்மிட தத கொண்டு நடப்பவரினுல் கொடியனாவன், ஏளென் 
ரல, கொலைசெய்வார் செய்யுந் துன்பம் அன்ஜோடு போகும். கொடு 
ங்கொல.சர் செய்யுர் துன்பம் எந்நாளும் ஒழியாது. அதலாலென்ச, 

(3) தண்டித்தற்றொழிலோடு நின்ற அரசன் குடிகளிடத்தில் 
வரியல்லாதவமிப் பொருள் கேட்டு வாங்குதல் வழிப்பறிபறித்து 
வேலாயுதத்சோடு தனியே நின்ற திருடன் வழிப்போக்களை நோக் 
இ, உன் கைப் பொருளைத் தாவென்று வாங்குதல் போலும். தாராக் 
கால் சண்டிப்பேனென்னும் குறிப்புடையவனா தலால் sore யா? 
தீது வேண்டுதலுல் கொடுக் கோலாம். 

2. கோடங்கோலுடைய அரசன் அடையுங் குற்றம், 

(8) இனச்தோறும் தன்னாட்டிலே தோன்றுக் ”மைகளை 
ஆராயத்து, அவற்றை விலக்கும் நீதியைச் செலுத்தாத ௮.ரசன 

தினந்தோறும் சிறிது றிதாக அ௮க்காட்டை இழந்து BD evn ott. (mri. 
டை இழத்தலாவது: நாட்டி லுளளாரால் பயனடையாமையாம்.) 
(4) பின்னே வருவனவற்றை எண்ணாமல் முறை தவறச் செய் 
வும் ௮.ரசனானவன் அ௮ச்செயலால் முன்னே சம்பாதிக்கப் பட்ட 
பொருளையும் பின் அப்பொருள் சம்பாதித்தற்கு ஏதுவாகிய குடிக 
சையும் ஒருமிக்க இழந்து விடுவான். (5) ௮/,ரசன் செல்வமாயெ 
மரத்தைக் குறைக்கும் வாளாயுதமானது அவன் மதி செலுத்தா 

மையினாலே குடிகள் அன்பப் பட்டு, ௮.தனைப் பொறுக்க மாட்டா 
மல் ௮ழுத கண்ணீரல்லவோ? ஆதலால் ௮க்கண்ணீர் உண்டாகாமல் 
விலக்குவது அசசலனுடைய நீதியாம். (0) அ.ரசர்க்குப் புகழ்கள் நிலை 
பெறு தல் செங்கோன்மையினாலாகும். அச்செங்கோன்மை யில்லை 
யானால் அவவரசசருக்கு, அப்புகம்கள் உண்டாக மாட்பாவாம்.



௫௭-ஆம் அதி, வெருவந்தசெய்யாமை, ௧௦௯ 
(புகழ்களாவன: வெற்றி, கொடை முதலியவம்றாலுண்டாகய ஈன் 
மைச் சொற்கள்.) 

me கோங்கோலுடைய அரசரது நாட்டில் வாழ்வார்க்கு 
வருங் குற்றம், 

(7) மழை இல்லாமையானது பூமியில்வாமும் உயிர்களுக்கு 
எவவகைகச் துன்பந் தருமோ? ௮வ்வகைத் துன்பத்தை ff LF OT Ft 
அருளில்லாமையானது குடிகளுக்குக் கொழிக்கும். (8) நீதியைச் 
செய்யாத ௮ரசனது கொடுங்கோலின் €ழ் வாழ்ந்தால் எல்லாருக் 

கும் பொருளுடைமையானது இல்லாமையைப் பார்க்கிலும் a Ba 
௮ுக்கக்சைச் செய்யும். எவ்வித மெனில்? உள்ளது போது மென்றட 
manne பேராசைப் படுவோனது நாட்டிலே அடி, குத்து, வெட் 

டுப் பொருளுடையார்க்கே யாதலாலென்க. 

௪. கொடங்கோலுடைய அரசனது நாட்டில் உண்டாகுங் 

குற்றம். 
(9) மேற் கூறியவானு அரசன் முறை தவறும் விதம் 

பொருள் சம்பா திப்பானானால் ௮வனது காட்டிலே பருவ காலத்து 

மழையில்லாமற் போக மேகம் பொழிதலைப் பொருந்தாது, (10) 

காப்பாற்றற்குரிய ௮ரசன் உயிர்களைக் காப்பாற்றானாகில் பசுக்க 

ளிலே பால் குறைந்து விடும் ௮ர்.தணரும் வேதங்களை மறந்து விடு 

வா. இவவிரண்டுஞ் சுருக்கி விட்டால் தேவருணவுபெற யாகம் 

நடவாதாம். யாகம் இல்லா விட்டால் மழையுமில்லை. இவைகளுக் 

கெல்லாம் கா.ரணம் ௮.ரசரீதி தவறுதலென்றறிக. 

  

௫௪-ஆம் அதிகாரம். 
° 

வெருவத்தசெய்யாமை. 
அஃதாவது:--கடிகள் ௮த்சுவதும்,மந்திரி ழதலிய அங்கங்கள் ௮௬. 

வதும், தாள் அத்சுவதுமாகிய தோழில்களைச் செய்யாமை, 

௧. குடிகள் பயப்ப0வன சேய்மாமையின் இலக்கணம். 

(1) ஒருவன் மெலியவலுக்குத் தீக்கு செய்த இடத் 

நடுவாக கின்று ௮.த்திங்சை ஐராய்ந் த, பின்லும் அப்படிப்பட்ட காமி



௧௧௦ இருக்குறள் வசனம். 

பத்திலே செல்லாதிருக்கும் பொருட்டு, ௮த்தங்காயெ குற்றத்துக் 
குத் தக்சபடி. ௮த்தீங்கு செய்பவனைத் தண்டிப்பவனே ௮ ரசா 
வான், இதை, கடுவாக நின்று ,தராயாமையும் வேறொரு காரணம் 
பற்றி அதிகமாகத் தண்டி த்தலுங் குடிகள் ௮ஞ்சுந் தொழிலென் 
றறிக. (8) செல்வமானது நெடுககரலம் நீல்காதிருத் தலை விரும் 
புலோர் மேலே சொன்னபடி கு திறவாளிக்குக் தகுர்த தண்டஞ் 
செய்யத் தொடங்குமபோது, ௮ளவு சடக்து செய்வார்போல் அச 
ம்பித்து, செய்யும் கால் ௮ளவு கடவாமற் செய்யவேண்டும்; Bad 
தஞ் செய்தல் குழ்றஞ் செய்வார் பயப்ப$தற்கும், குற்றஞ் செய்யா 
தவர் பயப்படாமைக்குங் காரண மாதலறிக, 

௨. குடிகள் அஞ்சுக் தோழில்களைச் 03ய் தவன் ஆயுளையும், 
வலிமையையும், சேல்வத்தையும், இழக்துவிவோன். 

(9) குடிகள் ௮ஞ்சப்பட்ட செயல்களைச் செய்து ஈடக்குள் 
கொடுங்கோலனாயிருக்தால் நிச்சயமாகவே €க்ரெத்தில் அவ்வரசன் 
கெவொனென்பதாம். (4) ஈம் ௮ரசனானவன் பொல்லாதவனெ 
ன்௮ குடிகளாலே சொல்லப்படற துன்பந் தருஞ் சொல்லையுடைய 
௮ சசன் அயுள்குறைவதோடு,செல்வசத்தையுஞ் சக்ெத்தில் இழந்து: 
விடுவான். (6) தன்னைக் காண3வண்டுவோருக்கு ௮ரிய சமயத்தை 
யும், கண்டால் இனிமை யில்லாத முகத்தையும் உடையவன து பெரு 
ஞ்செல்வமானது தனக்கும் பிறருக்கும் பயன் படாமையால் பேயாற், 
சேர்த்து வைக்கப்பட்டது போல்வதொரு குற்ற முடையதாகும். 
(அரிய சமயமாவது: காணவருவாரைப் பின்னே வாவென்று பல. 
முறை ௮லைய வைத்துத் தனக்குச் சம்மதகமானபோது காணச் 
செய்தல்.) இவ்வித ௮ரிய சமயமும், இனிமை யில்லாத முகமும் 
குடிகள் பயப்படுதற்கு ஏதுவாயின sie. (0) கடிய சொல்லு 
டையவனும் இரசக்கமில்லாதவலுமானால் அவனது பெருஞ் 
சேல்வமானது நெடுங்காலம் இசாமல் அப்போழுதே அழியும், 
பெருஞ் செல்வமென்றது செடுஞ் சறுமையசகல்லாத செல்வமா 
னாஅு மென்றபடி. (7) இம்மட்டோ? மேற்கூறிய சடிய சொல் 
அம், குற்றத்தின் ௮ளவு கடக்த தண்டனையும் ௮ரசனது பகை 
வெல்லு,கற்கு ஏற்றவலிமையாகய இரும்பைத் தேய்க்ன்௦ அரம்:



oT HID அதி. வெருவந்த செய்யாமை, ௧௧௧ 

ளாகும், இதுவரையுஞ் சொல்லிய அரசனுடைய அரிய சமயம், 

இனிய முகம் இல்லாமை, இரக்கமில்லாமை, கடுஞ் சொற் கூறல், 

அதிக தண்டம் eu இவைகள் குடிகள் பயப்படுந் தெர்ழில்க 

ளாதல்காண்ச, 

௩. மந்திரிகள் அஞ்சும் தொழிலும், அது செய்தாலடைவதும். 

(8) செய்யத்தகும் காரிய எண்ணத்தை மந்தரிகளிட 
தீதே வைத்து, ௮வரோடு தாலும் எண்ணிச் செய்யாத ௮ரசன் 
தீன் காரியர் தவறிய இடத்துக் தன்னைக் கோபத்திலே செலுத்தி, 
௮ம்மர்திரிகளை க் கோபிப்பானாயின் அவனது செல்வமானது இனக் 
தோறுஞ் சுருஈகும். எவ்வித மென்ருல், மந்திரிகளுடன் கலந்து 
செய்யாததால வந்த குற்றம் தன்ன தென்று நினையாமல் அம்பல் 
திரிமார் மேலேற்றி, அவரைக் Cards sand அதற்குப் பயந்து 
அம்மர்திரிமார் தன்னைவிட்டு நீங்கவே, அக்குற்றம் தீரும் விதமும் 
இராச்சியபாரர் தாங்கும் விதமும் இல்லாதவனாதலா லென்க, 

௪. அரசன் அஞ்சுஞ் சேயலும், அது செய்தாலடைவதும். 

(9) முன்னே தனக்கொரு காவலிடமாகக் சோட்டை 
முதலியவைகள் செய்து வைத்துச் கொள்ளாத ௮சசன் யுத்தம் 
வந்.த காலத்தி£ல காப்பு இல்லாமையால் பயந்து விரைவிலே கெடு 
வான்; 

௫. அஞ்சுவன சேய்தலின் குற்றம். 

(10) கொடுங்கோலனாயெ அரசன் நீதி நால்களைக் கல் 

லாதவரைச் தனக்கு மந்திரிகளாக வைத்துக் கொள்வான், ௮ம் 

மர்திரிகளாகய கூட்டமல்லாமல் பூமிக்கு மிகுதியாய பாரம் 

வேறில்லையாம். எனவ, நீதிநூல் படியா.தவர் மர்இரிகளாவதற்கு 

௮ருகரல்ல பேன்பதாயிற்று, 

eee



௫௮-ஆம் அதிகாரம். 

கண்ணை ட்டம், 

அஃதாவது? -தன்னேடூ பழகீனவரைக் கண்டால் அவராலேசோல் 
லப்பட்டதனை மறக்கமாட்டாமை;இது அவர் மேலே கண்ணேடிய டடத்து 
நீகழ்வதாகலால் அப்பேயர் பேற்றது, டது, தாக்ட£ணிய (மேன்றும் 
ழகங்கோடுத்தலேன்றுத் சோலலப்படும், 

௧. தாட்சணியத்தினது சிறப்பு. 

(1) தாட்சணியமென்று சொல்லப் படுறெ மிகவும் 
பெரிய அழகானது ௮சசரிட,த்தே உண்டாயிருக்கையால் இவ்வுலக 
மானது உண்டாகின்றது. அரசர் சாட்சணியம் இல்லாதிருந்தால் 
குடிகள் பயப்படுதலடைந்து புலியைச் சேர்க்க மானினம் போல் 
காப்பிடம் பெறாமல் வருந்துவர். தாட்சணியமுடைய அரசரால் 
குடிகள் பயமில்லாமல் வாழ்.தலால் இவ்வுலசும் உண்டாமெனக் கூறி 
னார். (8) தாட்சணியச்தினிடத்தே உலகஈடையானது நிகழ்வதா 
கும். ஆதலால் ௮த்தாட்சணியம் இல்லாதவர் உண்டாயிருத்தல் 
எ.த.ற்கென்றால், பூமிக்குப் பா.ரமாவகற்கன் றிவே றில்லை.( உலகநடை 

யாவது: உபகாரஞ் செய்தல், காப்பாற்றல், பிழை பொறுத்தல் 

மு. ச்லானவைகள்; ௮வை தாட்சணியம் இல்லாரிடத்து உண்டாகா 
மையால் அவர் தமக்கும் பிறர்க்கும் பபன்படாரென்பது பற்றி, 

அவரைப் பூமிக்குப் பாரமென்று கூறினார்.) 

௨. தாட்சணியஜ் சேய்யாத கண்ணின் குற்றம். 

(3) இசாகமானது பாடற் ரொழிலுடன் பொருத்தமில்லை 
யானால் என்ன பயனுடையகதாகும். அது போலக் சண்ணானது 
தாட்சணியம் இல்லாத இடத்து என்ன பயனுடையதாகும். (4) 
பொருந்தும் ௮ளவால் (கூடுமான மட்டும்) தாட்சணியம் இல்லாத 
கண்களானவை முகத்தினிடத்து உள்ளவை போலக் கண்டோர்க் 
குத் தோன்றுதலை அல்லாமல் வேறே என்ன பயனைச்செய் 
யும், பொருந்தும் ௮ளவாலென்றதனால் அளவக்கு மிஞ்ச 
தாட்சணியத்தை விலக்யெவாறு காண்க. (5) ஒருவனுடைய 
கண்ணுக்கு அணியும் அப. ரணமாவது தாட்சணியமாகும். ga 
வாப.ரணம் இல்லையானால்,௮க்கண் புண்ணென்று ௮ றிவுடையோ.ரா 
ல.றியப்படும்.
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௩.  தாட்சணியஞ் சேய்யாதவரது இழிவு. 
“os ட (0) கட்சணியம் செய் திப்ரு ய BID GID பொருர்ி 

ிர்அம அக்தாட்ரணிபம் இல்லாதவா நடு இிரிபவராயிருக்தா 
QE NDT PAO CITB Aon மசத்இனை பொப்பாவர், (7) 
தாட்ரணிபம. Davi gar toro லலாதவராவர். தாட்சணியம் 
உள்வவ?. நண OM. UIT aT அவளிசண்டுக்கும் கெருப்பில்லாத 
௮ ததுப புலைாரிலலாபையும் [சையு்ள இடத்து செருபபுண்மை 

௩ “> ன் ௮ ௬ v ச பி a ட பும் SLIT MY OL ot wy Do BIL அரமானப் பிரமாணம் கூறுவர், 

௪. தாட்சணியம் சேய்யும் விதம். 

(6) b BR OF QM A BT DUT BIN dy (2தாழில் அழியாமல் 

தஇட்பவிப்டி எப்ப வலல ரர ந ற் மித உலகம் உரியதார் 
தன்பைய/ைபபத। தம... என dat, தமமிமாடு பழனெவர் நீதிக்கு 
a? or gini bid பிய th BI) துன் [ரந உாய்த இடத்து, அவரை Bi 

த ரணிபத்ணொெல தண்டிம்சாமல் விடக்கூடாதென்பதாயிற று. 
அகர, ரில rin Cur wre 7 linn செய்யவேண்டிய நீதி 
ன் al ly pb i bP லெ) Dt, 

௫. தம்முடன் டழகியலரைஅரசர் தண்டியாமல் கண்ணேட் 
டஞ் செய்யவேண்டுவது பிறர்க்குக் குற்றஞ் செய்த இடத்தல்லாமல 
தமக்குக் குற்றஞ் சேய்த இடத்தென்பது, 

(9) தீமை வரக்தப்பரித்றும் இயல்புடையவரிடத்துர் 

தாட்ர ணிய. உடையவராக அக்குற்றத்தைப் பொறுக்கும் 

இபலல்ா ௮77/௮ தலைமையான இயல்பாகும், (இயல்புஃகுணம்.) 

(10) பாளாலும விரும்பத்து தாட்சணியத்தை வேண்டு?வரர் 

பாசன BLED  ௭சிடக் ஈண்டும், தாட்சணிய மறுக்கமாட்டா 

மல அர பையுண்டு பினனும ௮வசோடு பொருது வா. இதனால், 

இனம் nou தாட ாணியம பிறருக்குக் ருற்றஞ் செய்த இடதி 
. -~ ச 3 

் t ny by ஆம ஸ்ட் [ம இலி! த் 

1



@) m-_ oto. 9G srt. 
oO ம 

Pogo. 
அஃதாவது:--பகைவர், அயலோர், நட்பினர் என்னு மன்று திறத் 

தாரிடத்தும் நிகழ்ந்தவை அறிதற்த ஒற்றரையாரூதலாம். ழன் சோல் 
லப்பட்ட இ.லக்கணழடைய ஆரசனுக்குத் தன்நாடூகாக்தம்போதும், பிறர் 

நாடு பிடிக்தம்போதும் வேண்டுமவைகளைச் சொல்லத் தொடங்கிறா 
ராதலால் அவ்விரண்டு காரியங்களுக்கும் அவர் அவசியம் வேண்டப்படு 
வாரேன்பதறிக, ஒங்றர்-மேற்கூறிய ழவகையாரிடத்தும் நிகழ்ந்தவற்றை 
அறிந்து வந்து சோல்லுவோர், 

& ஒற்றன் சிறப்பு, 

(1) ஒற்றனும் புகம் நிறைந்த நீதி நாலுமா இரண்டும் 
தன்னிரண்ி சண்களாக ௮௭சன் தெளிபவேண்டும். வஏனென் ல், 
ஓற்றனானவன் கண்ணுக்கெட்டாகத தூரதேசத்திலே நடந்தவை 
கப் போய்க் கண்டுவர்து, அறிவித்தலாலும் நூலானது தன்ன 

வுக்கு, எட்டா தவைகளை யெல்லாஞ் சொல்லி அறிவிச்தலாலு 
மென்க, இவ்விரண்டையும் முறையே ஊனக்கண்ணும் ஞானக் 
கண்ணுமாகக் கொள்க, 

2. ஒற்றனாலாகி.ப பயன். 

(2) பகைவர் அ௮பலோர் நட்பினசாகய எல்லாரிடத்தும் 
உண்டாவனவாகிய  நல்லவையும் Susanne சொற்களையும் 

செபல்ககாயும் நாள்தோறும் ஒற்றனா2லை விரைவாக அறிதல் ௮7௪ 
னது தொழிலாம். 

he ஒற்றனில்லாத இடத்து வரம் குற்றம், 

மேற்கூறிப Cpu BIT Ai த்தூ (8) இற்றனைம்2மாண்டு 

டடந்தவைகம்ர அறிர்துவரச் Os Ls gy, 93 உடர்துவைகளால் அடியா 

பபனை அராயர்து அறிபாத அ சசனணானவன் ூைய இருந்ததாக 

வெற்றிபானலு இல்லை யாகும், 

௪. ஒற்றனது இலக்கணம், 

(4) தம்முடைய காரியஜ் செப்வோர், சுற்றத்தார், பறை 
னர் என்று சொல்லப்பட்ட எல்லாரையும் சொல்லா அம், செபலா 

gd ஆராய்பவ?ின ஒற்றுனுவான், rar Sat, இம்ஹஙரும் ஐவ 

Gary As sou பற்றி விஃராகஞ் செப்வா சென்பதாயிம் தூ



e » ச் 
ல் 3 | சி ays ௫௯-ஆம் அதி. ஒற்றாடல், ககடு 

ன . ர் ௫ ந எடி > ரூ ஆ இ சாவரடைய செய் தியை AM EDGE Fars a? yarn vay 
“fd . a உ ௬ a « > FRO FRARNUNTS பார்ப்பா வணிகர் மூகலானவர் வடி.வத்தோடு 

an" ௩ . . . க உகு 4 ச . out Hi AB org, UT ESO GRE Gt, அறியத்கொடங்கி னால் கோபி 
கீறுப் பார்க்கின்ற அவர் பாரை வாக்குப் பயப்படாமல் நின்று, அவர் 

* ௬ ச ry ட ° ச ச ° தன்னிடத்துச் சாம பேசு கான தன்டங்ககாச் செய்து கேட்டா 
4 ச் . . ட ஆ. ச ௭ க “ர லும் தன் மனக்திதுள்ளவைககரச் ரொல்லாஇருக்க வல்லவனே 

* ௪ » »y உ க . e ட ௫ ஓருறனாவான. (8) பல்கூறிய வடிவம் சீராடன்றி, முற்றத் துறக்க 
முனிவரும் தாக்க பாத்திரை ஈறகலிப செய்டும் விரசவொழுக்கத் 

4 Vy ச . . . ச Cernig போசகர் டாது இடங்களிலெல்லாம். பேப் ஆராய 
வேண்டியவைகளை யெல்லாம் AIT, அவ்விடத் இலுள்ளவர் 

உரு ச ௪ . ச . . ச ரூ . . FW 6 BES GI 19 (9- B Sl y மான்னா அனா பஞ்செப்னு (2 ட்டா ஓம் 

* . சு ௬ rm ௭ fw ௩ ச தனனை இன்னானென்று வெளிப்படுக்சாகவள?னை ஒற்றனாவான. 

(1) இதாவன்றி, இசகரியமான செயல்களை 0 சொல்லப்பட்ட 
. ° ௩ ஆ ரு ௭ * . உ ந் 

வதக்கு உரியவர்களா மில மிடறும் GU BY) BLN ILS 0001. ILIGL 60) 5 5 கேட் 
Ne’ 

௪ ச ல * டி ௧ ர 6 க . 5 டறியப்பட்ட அமச்செயல்களிலை பின் ௪52 ஈூகப்படுதல் Odors ட் 
॥ c € 

me ௬ * . உ ட் ச « a ட e * வன ஒற்றனாவான்? இகனால், கேட்டியப்பட்டவற்றை ஓற்றன 
. « உ ° ட ம். ஆ . . சந்தேகித்து வற்.தூ சொன்னால் ௮அசசனாவன் மேலைஇன்ன அுசெய்ய 

உ. ° ச ° ட 4 wy » ஞூ . வேண்டுமென்று” அணியப்படாமையால் சர் மீதகப்படாமல் தெளி 

OTF ௮/4 அவரவேண்டுமென்பது BA, 5 Bt ச 

௫ நத. ஓ சி 

௫. ஒற்றரை ஆளும் விதமும், அவராலே ஈடந்தவை அறியும் 
௪ e . சு ட ௪ ° ச ன ஏ விதமும், அறிந்தால் அவருக்குச் சிறப்புச் செய்யும் விசமூம், 

(8) Sp SY IM @ ON உறைனாயறி் று. வற்று, அறிவிர்கப் 

பட்ட காரியத்தையும் பின்னும் ஒர RD DGD அம் அறிந்து வரச் 

செய்ற, இ.தவர் சொல்லூம் ஓத்கருக்சல் சண்டு சொள்ளவேண் 

Ou. ஏனைன் மல், ஒற்றன் பகைவர் முசலியவோ b) BOG BI Oss gy 

மாறுபடக் கூறினாலுங் கூறுவன். அதகலாலென்ச/ இகனால், ஒரு 

வன் சொல்லையே நம்பலாகாதென்பது கருத்து. (9) அரசன் 
ச . ச . “oN 5 

oo DDT அமித், இரு இற்றன மறு ஒற்றனை அறியா 

இருக்கும்படி, அளவேண்டிம். அப்படி ஆளப்பட்ட ஒற்றர்களுள் 

GDN GD ற்பறிதற்கு விடப்பட்ட மூவருடைய சொற்களும் LiL gay evr 
ஆ! ் ற +, க ச ச ne ச 

தீரிருகருமானால் அப்பொருள் மெய்யென்று தெளியவண்டும்.



௧௧௬ இருக்குறள் வசனம், a 

எனன்் ஜல், vd Halon ஒருவினறிஈ்தால் தத்தவிலை கலர்து பே? 
பபச சொல்வார் ஆதலா லென்சு. அப்படிச் சொல்லும்போது 
மெய்ம்மை வெளிப்பட மாட்டாதாம். (10) மறைச்சவைகளை அறி 

ரது லது சொல்லிய ஒற்றனிடக்ு அச்சன் றப்பாகிய ஈன்கொ 

யைப் பிறசறியும்படி செய்யா இருக்க வேண்டும், அறியும்படி 

செய்தால், தன்னுள்ளே அடக்கமாக வைக்திருக்கப்பட்டட இரக 
கலாம் தானே வெளியிட்டவனாவான். எபபடி. பென்னில், ஈன் 
Osten Qui. இவன் யாவன்? இவனுக்கு இவவளவ அரசன் 
ட் சப்ய2வண்ிவதென்னை? என்று கேட்பாரும் சொல்வாரும் 

யூகிக்சி தலா லென்க, 
அத 

௯௦-ம் அதிகாரம். 

ஊக்கமுடைமை, 
அஃதாவது:--மனமானது தோமில் 1சேய்தலிலே எழச்சி யுடைத் 

தாதல், 

௧... தான் அடைந்து நின்ற போருளினும் அதற்குக் காரண 
மாகிய ஊக்கஞ் சிறாதது. 

  

(1) ஓநவரைப 21 நரடையவ ரென்று (OFT GY cb DHT 
சிறந்தது மன எழுசடி (ஊாத்நா) அம். மான 61 மச்சியில்ல। கவர் 
(மன் பொருளடைந்இரு5கா மும் அ௮படிபாருணுடையவ  சாகமாட் 
டரர், ஏனென்ரல், மனன தகம் இல்லார் அ௮ப்பொருகைக் காப்பாற்ற 
மாட்டாமல் இழந்து விவொர ,நசலாலென்க. (2) ஒருவனுக்கு மன 
எழுச்சி. றா டரையே நிலைபெற்ற உரையையாம், பொருளறாுடைமை 
நிலை டால் மிக்க விடம், எனவே, மன எழுர்சயொனனு உள்ளத் 

இன் குணமாதலால் நிலைபெ அகலும், பொருளான அ உடம்பினும் 

Cums, Poet பிருக்கையால் நிலைபெருமையும் நன்கு விளங்கு 
தல்சாண்க. (3) நிலை பெற்றதாயெ மன எழுச்சியைக் கைப்பொரு 
ளாக உடையவர் கைப்பொருளை யிழர்தவரானா ௮ம், இழந்து விட் 
டோமென்று மனஞ் ஈழலமாட்டார். (1) என்னவர்தாலும் தள 
சாதமனாளக்கம் உடையவனிடத்2த பொருளான து வழி கேட்டுக் 
கொண்டுபோகும். தானே வந்து சேருமென்பதற்கு வழி2மட்?க் 
கொண்டு பே குமென்று சொல்லின,



௬௦-ஆம் ௮.இ. ஊக்கமுடைமை, ௧௧௭ 

௨. ஊக்கமுடையவரது உயர்ச்சி, 

(9) கீர்ப்பூத் தாள்களின் நீளமானவை, நின்ற நீரினது 
அளவாசம்; அதுபோலப் பொருள், படை முதலியவத்றால் மனிதர் 
கள் உயர்ச்சியானது ௮வரத மன ஊக்கததின் அளவாகும், (0) 
அ.ரசரானவர் நினைப்பதெல்லாம் சமது உயர்ச்சியையே நினைச்ச 
வேண்டும்; அவ்வுயர்ச்யொனது ஊழ்வகையினாலே கூடாமற் போ 
னாலும் அக்கினைப்பு அவ்வுயர்ச்சியைக் சள்ளாமைக் குணமுடைய 
தாம். எப்படி யென்றால், ஊழ் தள்ளிலும் முயற்சியிலே அவர் தவ 
அ தலில்லாமல் கல்லோ.ரால் பழிக்கப்படாமையாலென்க. இதனால், 
மேலே மனவூக்கத்இனளவு உயர்ச்டு யென்பது ௨.றுஇ செய்யப் 
பட்டது. (7) யானையானது தன் மேனியிலே அழுந்துகன்ற 
பாணத்தினாலே புண்பட்ட இடத்துச் களராமல் தன் பெருமையை 
நிலை நிறுத்தும்; ௮ து? பால மன எழுச்சியுடையவர் தாம் நினைத்த 
உயர்ச்சிக்கு அழிவு வச்த இடத்துத்தளராமல் தம் பெருமையை 
நிலை நிறுத்துவார், எனவே, தீளசாத இடத்து நினைத்த உயர்ச்சி 
சைகூடுமமன்ப தாயிற்று, 

௩. ஊக்கம் இல்லாதலரது இழிவு. 

(8) மனவூக்கம் இல்லாத அரசர் இவவுலகச்தாருள் வண் 
மையையுடையே மென்று தம்மைத்தாமே மதிக்கும் மதிப்பைப் 

பெறமாட்டார். (மதிப்பாவது: முயறசி, பொருள், கொடை முதலி 

யவை உளவாதல்.) (9% யானையானது எல்லா மிருகங்களுக்கும் 

பெரிய உடம்புடையது, அதுவல்லாமலும், கூர்மையான கொம் 

புகளையு மூடையது. அனாலும், புலியானது தனக்கு எிர்ப்பட் 

டால் அதற்குப் பயப்படும்; இகனால், பகைவசைக் காட்டிலும் மிகு 

த் ௪ சரிர வலிமையும் வெல்லுதற் கேற்ற ஐயுதமும் உடையவராயி 

னும் அரசர் ஊக்கமில்லாரானால் ௮வ்வூக்கம் உடையவருக்குப் பய 
ப்படுவ ரென்பது காண்க. (10) ஒருவலுக்குக் இடமான அறி 
வாவது: மனவூக்க மிகுதியாம், அ௮வ்வூக்கமில்லாதவர் ம.ரக்களாவர். 
இயற்கையாகய சாதி மரக்களுக்கும் இம்மாக்ளுக்கும் வேறுபாடு 
ய/தெனில், பழ ஓதலானவையும், ஆலயம் தேர் முதலியவற்றித்கு 
உறுபபாதல் முூதலி.பவையும் இல்லாமைக்கடமாக மக்கள் வடிவது 

தைத் தாகடு நிற்றலாம். இதுவன்றி வேறில்லை.



௬௧. ஆம் அதிகாரம், 

மடியின் மை, 

அஃதாலது:--நீனைக்கப்பட்டவைகளைச் சேய்யும்போது சோம்புத 
BS Vert nw, 

க. சோம்பலினது தமை. 
(1) தான் பிறந்த குடியாகிய மழுங்கா விளக்கானது ஒரு 

வனது சோம்பலாகிய இருள் நெருங்கக் கெட்டு விடும். (2) தாம் 

பிறந்த குடியை மேன்மேலுயரும் நற்குடியாக வேண்டுவோர் 

சோம்பலைக் கொடியதாக கினைத்து நடக்க வேண்டும். அப்படி 
ஈடவாமற் போனால் குடி. ௮ழியுமென்பது கருத்து, ( 8) மடீக்கத் 
தகுவதாகிய சோம்பலைத் தன்னுள்ளே சொண்டு ஈடக்கும் அறிவில் 

லாதவன் பிறந்த குடியானது, அவனைப் பார்களும் விரைந்து 

கெடும், ௮ஃகாவத: அக்க ச்திலே பிற்படிலனும் கேட்டிலே முற்படு 
மென்றபடி. (4) சோம்பலிலே வீழ்தலால் இரத்தமா cpus 
௪ இல்லா தவராயினவர்க்குக் குடியும்௮ழிக்து குற்றமும் பெருகும். 

௨. சோம்பலின் குற்றம். 

(5) சோம்பலும், விரைவிலே செய்ய வேண்டியவைகளை 

நீட்டித்துச் செய்யும் இயற்கையும், மறதியும், கி.த்திரையுமாகிய இக் 
நான்கும் இறக்கும் இயல்பினை யுடையவர் விரும்பி யேறும் மரக்க 
லம் (கப்பல்) ஆரும். சோம்பலோடு மற்றை aps ph தமோகுணச் 

தமல தோன்றி உடனிகழ்வன. அதலால், சோம்பலோடு சேர்த்து 
அம்மூன்றும் எண்ணப்பட்டன, மரக்கலமானது மரணஞ் சமீபித்த 
வருக்குப் பெருக்கந் தருவது போலத் தோன்றி, அவர் விரும்பி 
யேறிய இடத்துக் கடலில் எப்படி விழுத்துமோ அப்படியே இந்த 
sre Gib துன்பஞ் சமீபிச்தவருக்கு இன்பஞ் செய்காரைப்போலத் 
தோன்றி, ௮வர் அவைகளை விரும்பிக்கொண்ட இடக்து க் தன்பத் 
இலே விழுத்துத ல.றிக. (0) நில முழுதும் ஆண்ட .ரசரது செல்வ 
மானது தானே வந்துசேர்ந்த இடத்தும் ௮ தனால் மாட்டிமைப்பட்ட 
இன்பத்தைச் சோம்பலுடையவர் அடை தலில்லையாம், ஏனெனில், 
சோம்பலால் ௮ச்செல்வமான௮ காக்கும் முய யில்லாமல் ௮ as 
தாலெனக, (4) சோம்பலை விரும்புதலாம் பெருமை பொருத்திய



௬௨-௮ம் ௮௮. ஆள்வினையுடைமை. ௧௧௯ 
முயற்சி யில்லாதவர் ஈட்பாளர் கண்டித்துப் புத்மிசொல்லும்போது 
கேளாமல் பின்பு இகழ்க்து பேசுஞ் சொல்லைக் கேட்பா; அஃ சாவது: 
செல்வச் கெட்ட இடத்துகான் சொல்லியுல் கேட்டீரில்லையே கேளா 
மையால் கெட்டீரென்ற௮ு வசை கூறுவதை எதிர் ?பசுதற் கடமில் 
லாமல் கேட்டிருத் தலாம், (8) சோம்பற்மன்மையானது குடிக 
con காக்கு தன்மை யுடைய அ ரசனிடத்2த தீங்கு மானால் ௮து 
தன பகைவாக்கு அ௮டியனாக் தன்மையுள்ளே யடைத்து விடும். 

௩. சோம்புலில்லாதவன் அடையும் பயன். 

(9) ஒருவன் சோம்பலை அளுந் தன்மையை ஒழிக்கவே 
அவனது குடியுளளும் ஆளுந் தன்மையுள்ளும் வந்த குற்றங்கள் 
அழியும், (சோம்பலை ௮ளுர் தன்மையாவது: தமோகுணம் ௮தி 
கப்படுதல்.) (10) சோம்பலில்லாத ௮ர௪னானவன் தன்னடியி 
னாலே எல்லா உலகத்தையும் அளந்த கடவுள் கடந்த விரிந்த நிலம் 
முழுவதையும் ஒருசே.ர ௮டைவானேன்பதாம். 

  

௬௨- ஆம்: அதிகாரம். 

ஆன் வி னை யுடைமைம, 

அஃதாவது: -டுடைவிடாத மேய்ம் ழயற்சியுடையதைல், 

க. முயற்சியது சிறப்பு. 

(1) தமது சிறுமையை நோக்க நாம் இத்தொழிலை முடித் 

தல் ௮ருமையுடைய தென்று நினைத்து மனத்தளர்ச்சி அடையா 

இருக்கவேண்டும். ௮த்தொழிலை முடித்தற்கு ஏற்ற பெருமையை 

முயற்சயொனது உண்டாக்கும், எனேவ, விடாது முயற்சி செய் 

தால் ௮ரிய தொழில்களும் எளிதிலே முடியு மென்ப சாயித்று, (9) 

ஒரு தொழிலைச் செய்து; ௮.த்தொழிலின் குறையைச் சோம்பலாற் 

செய்யாது விட்டவசை உலகம் மதியாமல் விட்டது. ஆதலால், செய் 

யத் தகுந்த தொழிலினிடத்ேத செய்த லில்லாமற் சும்மா இருத் தலை 

நீக்ச வேண்டும், (9) எல்லாருக்கும் உபகா.ரஞ் செய்தலென்னு 

மேம்பாடானது முயற்சி யென்லும் உயர்ந்த குணத்தினிடத்து 

நிலைபெற்றதே யாகும்,



௧௨௦ திருக்குறள் வசனம். 

௨. முயற்சியில்லாதவனது குற்றம். 

(4) முயற்சி யில்லாதவன் உபகாரியார் தன்மையானது 
படையைக் கண்டாற் பயப்ப?ம் பேடியானவன் ௮ச்சேனையினிடத் 
சே கையில் வாளாபுதத்தை அளுதற்மன்மை போலக் கெடுவதா 
கும். எனவே, உபகாரஞ் செய்தற்கு வேண்டிய கருவி, முயழம்டி 
யென்ப தாயிழ்.று. 

௩. முயற்சியுடையவனது நன்மை, 

(6) தனக்கு இன்பத்தை விரும்பாதவனாகித் தொழில் 
முடித்தலை விரும்புவோன் தன் சுற்றத்தாரும் ஈட்பினருமாகியவ 
சது பாசத்தின் துன்பத்தை ஒழித்து, அப்பாரத்தைகத் தாங்கும் 
தூணுவன. இதனால், காரியமாகிய இன்பத்தை விரும்பாமல் கா.ர 
ணமாகிய முயற்சியை விரும்பு வோனே பிறருடைய துன்பத்தை 

நீக்குவதற்கு உரியவ னென்பது ஆயிற்று, 

௪. முயற்சியின்மைக்கும், உடைமைக்குங் காரணங்கள். 

(6) அரசரிடத்தே உண்டாகிய முயற்யொனது ௮வரு 

டைய செல்வத்தை வளர்க்கும். அம்முயற்சி யில்லாமையான து 
தரித்திரத்தைக் சேரச் செய்து விம், தரித்திரம் வந்த இடத்ப் 
பகைவரால் ௮அழிவரென்பதாம். இங்கே செல்வமென்றது மந்இரி 
முதலிய ஆஅ அம்கங்களை, (7) ஒருவனுடைய சோம்பலினிட 
தேச கரிய ரூ? தவியானவளிருப்பாள். சோம்பலில்லாதவன் முய 

PAM soe சி?தகியானவ விருப்பாள் என்று அறிந்தோர் 
சொல்லுவர், 

௫. ஊழிஞலேகுன்பம் வந்தாலும் முயற்சிவிடத்தக்கதன்று, 

(8) பயனைத் தருவதாகய ஊழில்லாமை யாவருக்கும் 

பழியாகாது. அ௮றியவண்டுமவைகளை அறிந்து தொழில் செய்யா 
மைய பறியாகும். எனவே, விடாது முயற்? செய்யவேண்டு 
மென்றதாயிற்று. (9) முயற்சி செய்த செ ரில் ஊழ்வினை வல. 4 

யால் கினைக்கப் பட்ட பயனைத் தரா தாயினும் முயத்யொனது தடட 
கிடமாகிய உடம்பு வருக்திய வருத்தத்இன் கூலியளவு பயனைத் 

கரும். இதனால், ஊழாலான இடத்தும் தகாத இடத்தும் பாழ்படா



௬௩-ம் அதி, இடுக்கணழியாமை. ௪௨௧ 
மையால் ஊழை நோரக்கச் சும்மா இராமல் முயற்சி செய்ய வேண்டு 
மென்பது பெறப்பட்டது. (10) ஊம் பயனை விலக்குவசற்கு இளை 
யாது, ஆலோசனையிலும்செயலிலு ம குற்றமற மேஓமேலு முயற்சி 
செய்வோர், பயனை விலக்குவகாகிய அவ்வூழையும் புறங்கொடுத் 
கோடச் செய்வர். எனவே, ஒருகால் இருகால் தவறிலும் பலகாலு 
மூயற் செய்தாம் பயனடைவா சென்பதாம் இுற்குச்சாட்சி 
யாக, ராபாட்புரஸ் என்லும் ஆங்கில ௮. ரசனோருவன் அதரம் 
யுக்தத்துக்குச்சென்று தோல்வியடைந்து மனக்களர்ந்து ஒருவிட். 
டில் வந்இிருககும்போது, அ௮ந்தவிட்டினது முகட்டில் வலைகெய்ய 
எண்ணிய இலம்பிப் பூச்சியொன்று தனதறுவாயினின்றும் இழைக்கப் 
பட்ட நாலினது ஒருமுனையை ஒரு உத்திரத்திற் கட்டி மற்றொரு 
முனையை மற்றொரு உத்திரத்தில் தொடுக்க அக்.நாலில் ஊஞ்சலாடி 

னறுமுறை முயன்றும் காரிய இத்திபெருமல் ஏழாவது முறை 
அதிவேகத்துடன் ஊஞ்சலாடி. அந் நாலை உக்இரத்திம் சோத்கதைத 
கண்ணிமையாமற் பார்த்துக் கொண்டி ருந்து, ஆற கரம் ௮வசயப் 
பட்ட தனது நிலைமையும் அவ்வண்ணமே ஆகுமென்று தீர்மானித்து 
ஏழாவது முறை சண்டைககுச் ரென்று வெற்றியடைந்து ஸ்காட் 
லண்டின் என்னுர் 2த௪ சுவா$ீனததைப் பெற்றுனென்னும் சரிதம் 

வெள்ளிடை மலைபோல வெளிப்பட்டுக் டெப்பதைக்காண்க. இச் 

சரிதம் அங்கம் படி.த்த ஒவ்வொரு இறுவாகளுக்குங் கூட ஈன்றாகத் 
தெரியும். (வெள்ளிடை--வேளியிடம்) 

௬௩- அம் அதிசாரம். 

இடுக்கணழியாமைம, 
அ%தாவது:--தோழிலிலேழயலபவன் ஊழினாலாவது போநளில் 

லாமையினறைலாைவது மேய்வநத்தத்தாலாவது தனத்தத்துன்பம் வந்த 
இடத்து மனங்கலங்கா திநத்தஃ. 

5- ஊமினாலாகீய துன்பத்துக்கு வருந்தாமைக்கு உபாயம். 

(1) ஒருவ ரனக்குச் துன்பமான 3 தின்னுடை.ய வினை 
“> 2 ‘ ° . ௪ ௪ ன் . @ org ae xg அதற்காக மனம் வருக்காமல் மகிழக்கடவள். 

      

% இடுக்கண். இன்பம், 4 

1௦.



௧௨௨ திருக்குறள் வசனம், 

௮ த்துன்பத்தை மேலு மேலும் நெருக்கி ஒட்டவல்லத அம்ம 

ழ்ச்சிமபயாம், அதுபோல வேறொன் .றுமிலலை. (8) வெள்ளம்போல் 

அளவில்லாத துன்பமெல்லாம் புத்தியுள்ளவன் மனத்தினாலே யீன்ப 

மாக நினைத்த ௮ளவிலே அழிந்துவிடும்; இதனால், மன த்தினினைப்பே 

துன்பமாசற்கும், ௮து நீங்கு தற்கும் காரணமென் றறிக, 

௨. ஊழினாலாகிய துன்பத்துக்கு வருந்தாமை, 

(8.) ஒரு தொழிலைச் செய்யும்போது ௮தற்டையிலே 

வரத துன்பத்துக்கு இளைத்து ௮த்தொழிலை விட்டுவிட நினையாத 

வர் அத்துன்பத்துக்குத் துன்பத்தை உண்டாக்குவர், (4) இடை. 
விடாத முயற்சிசெய்ச காலத்துர் தடைபட்ட இடங்களிலெல்லாம் 

வண்டியை யிழுத்துச் செல்லுங் கடா மாடுபோலே தொழிலை மேல் 
சொண்டு செலுத்த வல்லவளை அடைந்த துன்பமானது துன்பப்படு 

தலை உடையதாகும். கடா மாட்டை உவமானமாகச் சொன்னது 

எ,தனாலென்றால், சேற்.றுநிலத்தில் வண்டி தடைபட்டபோது, பக்கத் 
தில ஒதுக்கியும் மூச்சடக்கியும் கால்மடக்கியும் இமுத்துச்செல்லு 

தல் போல ஊழால் தொழில் தடைப்பட்டபோத பல உபாயத்தா 
அம் முயன்று காரியத்தை மேலே ஈடத்த வேண்டுமென்பது பற்றி 
யென்க. (9) மேலு மேலும் துன்பம் வந்தன அனாலும், கன்னு 
டைய முயற்சி விடாதவனை உற்ற அ௮த்துபைமானது துன்பத்தை 
வடையும், இவ்விதம் துன்பமானது அன்பத்தை அ௮டையுமென்று 

பல முஹை சொன்னது, நிச்சயமாக அத்துன்பல் கெடுமென்பது 
விளக்குத் பொருட்டென்ச: 

௩. போருளில்லாமையால் வந்த துன்பத்திற்கு வருந்தாமை 
யும், அதற்கு உபாயமும், 

(6) செல்வம் பெற்ற காலத்திலே இச்செல்வத்தைப்பெந் 
நரமென்று, உலோபஞ்செய் தலை ௮ றியா தவர் (கொடுத்து உதவி 
னோ) செல்வம் இழக்தோமென்று மன த்தினாலே அன்பப்படுவா 
சோ? இல்லை. ஏனென்றால், செல்வம் பெற்றகாலத்துக் கொடுத்து 
உதவியஉதவியை நினைந்து வறுமைக்காலத்து மர் திரிமுதலானவர்கள் 
விட்டு நீல்காதிருத்தலாலென்கு, எனவே, ஒருவன் செல்வம்பெறு 
தில் பிறருக்குக் செரடுத்து உதவிசெய்தற்கு என்பது கருத்.த.



௬௩-ம். அதி, இடுக்கணழியாமை. ௧௨௯௩ 

௪. மெய்வருத்தத்தாலாகிம துன்பத்திற்கு வருக்தாமையும், 
அதற்கு உபாயமும், 

(4) அறிவுடையார், தேகமானது துன்பமாயெ வாளாய ௪ 
தீதுக்குக் குறிபிடமென்று தெளிந்த, தம்மேல். வர் ச துன்பத்தைத் 
அன்பமாகக் கொள்ளமாட்டார். (தேகமானது துன்பத்துக்குக் 
குறியிடமென்று தெளிசலாவது: வினைவசத்தால் வருந்துன்பத்சை 
அ னுபவிக்கவேண்டு மென்று அ.றிர்தடங்கலாம்.) (8) ger guru 
பிற்கு இன்பமானவைகளை விரும்பா தவனா9 மேற்கூறியவாறு வினை 
யால் துன்பமடை தல் இயல்பென்று தெலிக்திருப்பவன் தன் முயழ் 
சியினாலே துன்பமடையமாட்டான். இதனால், இன்பத்தை விரும்பி 
னாலும் துன்பத்தை விளைவசத்தால் வருவது இயல்பென்னாது நீக்கக் 
கருதினாலும் துன்பமாமென்பது காண்க, (9) இவ்விதம் வினையி 
னலேயின்பம் வச்ச இடத்து, அவவின்பத்தை ௮றுபவித்துக் கொ 
ண்டே மனத்தால் விரும்பாதவன துன்பம் வந்த இடத்தும் ௮ 
துன்பத்தை ௮றுபவித்துக்கொண்டே மன ச் தாலடைய மாட்டான். 
(10) ஒருவன் தொழில் செய்யுமி_த்து முயற்யொல் வருக் துன் 
ப;த்தையே தனக்கு இன்பமாக நினைத்துக் கொள்வானாயின் ௮ தனால்; 
தன் பகைவர் நன்குமஇத்தற்கு ஏதுவாசிய உயர்ச்யொனது உண்: 
டாகும், 

அரசியல் முற்றிற்று, 

  

இனி, முறையாலே அரசியலை நடத்துதலிலே ஒன்றற்கொன்று 

தணையாகிய ௮ங்கங்களதுஇயல்பை முப்பத்திரண்டதஇிகாரத் தாலே, 

சொல்லத்தொடங்கி, ௮வ்அங்கங்கள் ஆமனுள்ளும் ஆக்ஏனொசக்கரத். 

தைச் செலுத்துதவி£ல ௮வ்வரசனுக்குச் சசமாயெ ௮மைச்சன கூ 

இயல்பு, பத்ததகொரத்தினுலே. சொல்லத் தொடங்க, முதலி 

அமைச்சு சொல்லுகின்றார். (அமைச்சு - மந்இரியின் தன்மை), 

Peper எனப,



St P- OUD HY BST OLB. 

DH ODF Te 
அஃதாவது:--மந்திரியினது தன்மை. தன்மையாவன: ௮வன்தணங் 

bona சேயலகளும். 

& மந்திரிகளது குணத் தன்மை. 

(1) தொழில் செய்யும்போது HOG Coane, er gon 
களாகிய சேனையும, பொருளும், ௮. த்தொழிலை ச்கொடங்குங்காலமும், 
௮, ததொழில் தொடங்கும் உபாயமும, அ௮வ்வுபாயத்திலே செய்யப் 
படும் ௮ரிய தொழிலகளும் பொருந்த எண்ணவல்லவனே மந்திரி 
யாவான, (2) தொழில்செய்தலிலே சோர்வில்லாமையும், குடிகளைக் 

காத தலும், கீதிநால்களைக் கற், விதிவிலக்குகளை ௮றிதலும, முயற் 
சியும் முன்சொல்லப்பட்_ ௮ ம்கங்கள் ஐந்துடனே இருந்த உடைய 
வனே மர்திரியாவான். (8) யூத்தம் வச்ச இடத்துப் பகைவர்க்கு த் 
அதணையாயினவரைப் பிரிக்கமீவண்டுமானால் பிரித் தவிடுதலும், தம் 
மசிடத்துள்ளோரைப் பிரிந்து போகாமல் கொடையினாலும் இன் 

சொல்லாலும் காத்துக்கொள்ளுதலும், தம்மையும் தம்மைச் சோந்த 

வரையும் பிரிந்தபோனவரை மறுபடி. பொருத்த வேண்டுமானால் 
பொருத்தலும் வல்லவனே மந்இிரியாவான். (4) ஒருகாரியச் செய் 
கை பல வாருகத் தோன்றினால், ௮வற்றுள்ளே அகுஞ்செய்கையை 

அறிதலும், ௮ச்செய்கை செய்யும் போது முடியுந்திறத்தை காடிச் 

செய்,தலும், சிலரைப் பிரித்தல் கூட்டல் செய்யுமிடத்து அவர்க்கு 

இதுவே செய்யத் தக்கதென்று துணிவு பிறக்கும் விதம் சொல்லு 

தலும் வல்லவனே மந்திரி யாவான், (5) ௮ சசனாலே செய்யப்படும் 

somes தெரிந்து தனக்கேற்ற கல்வியாலே கிறைந்தமைந்த 

சொல்லையுடையவனா எந். காளிலுக் தொழில் செய்யும் இறங்களை 

HOG Sa ௮ரசலுடைய அலோசனைக்குத் துணையாவான், எத்த 

நாளுமென்றது தன்னரசன் வளஞ்சுருங்கிய காலமும், பெருயெ 
காலமும், இவ்விரண்டு காலமும் என்றபடி. 

௨... மந்திரிகளது சிறப்பு, 

(0) இயற்கை யா புத்தி நட்பத்தைச் செயற்சையாயெ 
நாலறிவோடு உடைய மந்திரிகளுக்கு ௮இக௧ நுட்பத்தையுடைய 
ஆலோசனைகளாய் முன்னித்பவை யெவை யுள்ளன? ஒன் ௮ மில்லை,



௬௫-௮ம் ௮.9. சொல்வன்மை, ௧௨௫ 

௩. மந்திரிகளது செயல். 

(4) அல் வழியினாலே தொழில் செய்யுர் இற,த்தை 9 Sigs 
இடத்தும் உலகத்திலே அப்போதப்போது ஈடக்கன் உ இயற்கை 
யைத் தெரிந்து, ௮ தனோடு பொருர்தச் செய்யவேண்டும். எனவே, 
soa Sou செய்வது உலகவழியோடு பொருக்தாதாகல் ௮வ்வுல 
கம் பழிக்குமென்பதாயிற்.று. (8) அரசன் ௮றிர்து சொல்லினவ 

22: அறிவையுங் கேளாமல் தானும் ௮றியானேயாயிலும் க் கும் 
2ம் நோக்கிக் கைவிடாமல் ௮வவரசனுக்கு உறுதியானவைகளைச் 
சொல்லுதல் மக் இரியின து கடமையாகும், 

௪. மந்திரிகளுள் விடப்பவோரது குற்றம். 

(9) பக்கத்திலிருந்து திங்குசெய்ய எண்ணும் மந்திரி ஒரு 
வன அரசனுக்கு எழுபது கோடி பகைவரிலுங் கொடியலனாவான், 
எனென்றால், புறப் பகையா யிருக்னெற அவ்வெழுபது கொடி. 
பகைவருக்குச் தப்பிச் தப்பலாம். உட்பகையாயிருக்கின் ற இவ் 
வொரு மந்இிரிக்குத் தப்பலாகாது ஆதலாலென்க. (10) செய்யப் 
படர் தொழில்களிலே முடி த.தற்கேற்ற கூறுபாடு இல்லாதவர் ௮ வை 

களை முன்னே முறையாக ஆலோசித்து வைத்திருக் காலும் செய்யும் 

போது அவைகள் முடிவில்லனவாகவ செய்யாகிற்பர். (கூறு 
பாடாவன?: வந்த வந்த இடையூறுக்குத் தக்க தக்க பரிகாரம் 

Big செய்தலும், தாம் இடமுடையவராதலுமாம்.) இதனால், 

ஆலோசனை யிருந்தாலும் முடிக்கவல்லமையில்லா தவரும் உண்டென 

பச.றிக, 

  

௬௫-ஆம் அ௮.கொரம். 

சொல்வன்மை. 
அஃதாவது:--தானினைத்த தோழில் மடியும் வழியால் வார்த்தை 

சொல்ல வலலவனாத்தீல், 

௧, சொல் வல்லமை மந்திரிகளுக்கு அலசியம் வேண்டம். 

(1) மந்திரிகளுக்கு ௮வசயம் வேண்டிய குணமாவ துடி 
நாவாலுளதாகிய ஈலமென்று ஜெப்பித்துச் சொல்லப்படும் ஈல,த். னை 
யுடைய ராதல். ௮க்த ஈலமானது வேறுள்ள ஈலங்களுள் ஒன்றுசு



௧௨௬ இருக்குறள் வசனம். 

அடங்குவதன்று, எல்லா ஈலங்களுக்கும் மேலானதாகும், ஆதலால், 
ஏனையோருக்கும் இது ௮வடியம் வேண்டுவதாம். (காவாலுளதாகய 
கலமாவது: இனியசொற்களைச் சொல்லி உலகத்தை வசமாக்குதல்.) 
(2) தசம்மரசனுக்கும் அங்கங்களுக்கும் பெருக்கமும் அழிவும் 
சொல்லால் வருதலால் மக்திரிகள் ௮ச்சொல்லினிடத்துச் சோர்வு 
உண்டாகாமல் காத்து வரல் வேண்டும். எனவ, ஈல்ல சொல்லால் 
பெருக்கமும், தியசொல்லால் அழிஏம் உண்டாமென்பதாயிற்று, 

௨.  சோல்வினது இலக்கணம். 

(3) ஈட்பாயேற்றுக் கொண்டவரைப் பின்னர் வேறு 

படாமல் வசப்படுத்துங் குணங்களை விரும்பி, பகையாயேற்றுக் 
கொள்ளாதாரும் பின்னர் ௮ப்பகைமை 8௧௫, ஈட்பினையிச்9க்கும் 
வண்ணம் சொல்லப்படுவதே மர் இிரிகளுக்குச் சொல்லாம், (குணங்க 
ளாவன: கு.ற்.௰மில்லாமை, er paca se, Oumar Bor wae, இணி 
மையுடைய காதல், பெரும் பயன்றருதல் அம்.) 

௩.. சோல்லைச் சோல்லும் விதம். 

(4) மந்திரிகள் அப்படிப் பட்டசொல்லைத் தம்முடையவும் 
கேட்பாருடையவமாகய. குடிப்பிறப்பு, கல்வி, ஒழுக்கம், செல்வம், 
உருவம், பருவம் என்பவைகளால் வரும் தகுதி வேறுபாடுகளால் 
தமக்கும் அவர்க்கும் உள்ள உயர்வு சாழ்வுகளை அறிந்து, 'அவ.ரவருக் 
குத்ககுர்த முறைப்படி சொல்லவேண்டும்.௮ப்படிச் சொல்லு தய்கு 
மேற்பட்ட தருமமும், பொருளுமில்லை, (5) தாம் சொல்லக்கரறுதிய 
சொல்லை வெல்ல வல்ல சொல்லாகிய பகைவரதுசொல் இல்லாமை 
யை அறிந்து சொல்லவேண்டும். (வெல்லு தலாவது: குணங்கள் 

மேற்படுதல்,) (6) பிறர் மேலுமேலும் கேட்க விரும்பும்படி. 
தாங்கள் சொல்லி, பிறர் தமக்குச் சொல்லுஞ் சொல்லினது பயனைக் 
கொள்ளுகுல். மக்திரியிலக்கணத்திலே குற்றமற்றவரது கொள்கை 
யாகும், 

௪. சோல்லுதல் வல்லாரது சிறப்பு. 

(7) தான் எண்ணிய காரியம்கள் பிறர்க்குப் பொருந்தா 
கனவே அயம்; அவற்றை அவர் நம்பும்படி சொல்ல வல்லவா, ஷ்



௬க-௩௮ம் ௮௫, வினைத்தூய்மை ௧௨௭ 

BB gy SF சோர்வில்லா தவனாய்ச் சபைக்குப் பயப்படா தவன் எவனேி 
வளை மாறுபாட்டால் வெல்லுதல் எவருக்குங்கூடாது, (சோர்வா 
வது: சொல்ல வேண்டுவதை மறந்திருத்தல்.) (8) சொல்லப்படுல் 
காரியங்களை ஓழுங்குபடு2த இனிதாகச் சொல்லுதல் வல்லவரைப் 
பெற்றால் அக்காரியங்ககா உலகம் விரைவாக ஏற்றுக் கொள்ளும், 
(ஒழுககுபடுத்தலாவது:முன்னேசொல்ல வேண்டுவதையும்,பினனே 
சொல்ல வேண்டுவதையுக் தெரிந்து வைத்துக் கொள்ளுதல்.) இவ் 
விஞ் சொல்ல வல்லவர் நாருயிரம் பேரி லொருவபராம், இவ்வாறு 
வார்த்தைக்கு நாருயிரத் தொருவரென்று வடநாலாரும் கூறுவர். 

டு. சோல்லமாட்டாரது இழிவு. 

(9) குத்றமறத்றவையாய்ச் சலவாகய சொற்களை மேற்சொல் 
லியபடி சொல்லத்தெரியாதவர் பலவாகிய வார் கதைகளைப் பேசுவர். 
(குற்றம்: முனசொலலப் பட்டகுணங்களுககு எதிரானவை,) இவ்வி 
தம் பலவாகப் பேசுவாரையும் சொல்வன்மையுடையா சென்று இலர் 

கொள்வர், (10) தாம் கழ்ற நூல்களைப் பிறர் அறியும் விதமாக 
விரிச்தச்சொல்லமாட்டாதவர் பூல்கொத்தினிடத்தே மலரக் இருந்து 

மணக்காத பூவையொப்பாவர். ஆதலால் மணமில்லாத பூவை ஒரு 

வருஞ் சூடமாட்டாரல்லவா? அதுபோல, படித்திருந்தும் பிறரு 

க்குச்சொலலச்தெரியாதவா ஈன்கு மதிச்சப் படாசென்பதாம், 

௬௭-அ௮ம் அதிகாரம். 
6 ௦ 

விவர தி் தூய்மைம, 
அஃதாவது₹--செய்யப்படூந் தோழில்கள் போநளை மாத்திரமல்ல 

மல் தருமழம் புகழந்தந்து நல்லவையாதல், 

&. காணப்படக் துணைநன்மைமினுங் கருதப்பந் தொழில் 
நன்மை சிறந்தது. (தோழில் நன்மை; வினைத்தூய்மை.) 

(1) தணையினது ஈன்மையானது செல்வம் ஒன்றையே 

கொடுக்கும். தொழிலினது நன்மையானது இம்மையில் ௮றம் 

பொருள் இன்ப முதலானவைகா்யும் மறுமையில் தான் விரும்பிய 

பசவிகளையுங் கொடுக்கும்,



௧௨௮ திருக்குறள் வ௪னம். 

a. பாவமும் பழியும் தருந் தோழிலைச் செய்யலாகாது, 

(3) தம்மரசனுக்கு இம்மைக்குப் புகழையும் மறுமைக்குத் 
தருமத்தையும் தராத தொழில்களை எக்காலத்தினும் மந்திரிகள் 
விட்டுவிட?வண்டும், (8) தாம் மேலாக வேண்டுமென்று நினைப் 

பவர் தம்மை ஈன்கு மதிக்கப்படும் மதிப்பானது கெடுதற்குக் காரண 

மாகிய தொழிலை விட்டுவிடக் கடவர். (4) அசைவற்ற தெளிவுடைய 

வா தாம் துன்பப்பட்டாலும் ௮த்துன்பக் தீர்தற்பொருட்டு,மூன்னே 

தமக்குச் செய்தவர்க்கு, தாமும் இழிவான துன்பத்தைச் செய்ய 
மாட்டார். ஏனென்றால், ஈமக்கு வருவது வந்தே இருமாதலால் 
காமும் பிறர்க்குத் தீங்கு செய்ய லாகாதென்னும் பொறுமையுடை 
மையினாலென்க. (9) நான் செய்தது எப்படிப்பட்ட சயதென்று 
பின் தா£ன வருத்தமடையும் தொழில்களை ஒருபோதஞ் செய்யா 
இருக்கவேண்டும். ஒருகால் முன்யோசனை யில்லாமல் மயக்கச் 
செய்வானாயின், பின் அதற்காக ௮வவருத்தங்களை யடையாதிருத் 
தல் ஈல்லது. ஏனென்முல், தீமையை நீக்க வழி ௮றியானென்றும் 
ைரியமில்லாதவ னென்றும், பயனில்லா தவைகளைச் செய்கின்ரு 
னென்றும், தன் பழியைத் தானே தூற்றுகன்றானென்றும் எல்லா 
ரும் இகழுவ.ரா தலாலென்க. (0) ஒருவன் தன்னைப்பெற்ற தாயி 
னது பசியைக் கண்டிருக்கும் தன்மையன் ௮.பினானென்ருலும், ௮ப் 

பயை அவளுக்கு நீக்கும் பொருட்டு, அறிவா ஓயர்ந்தோர் நிக்இக் 
கும் தொழில்களைச் செய்யாதிருக்க வேண்டும். வயது Cp Bits 
தாய் தந்தையரும் கற்புடை மனைவியும் பயோல் வருந்து காலத் 
தில் தீயவை பலவுஞ் செய்தாபினும், அவர்களைக் காப்பாற்றவேண்டு 
மென்று, அற நூலிற் சொல்லப்பட்ட பொது விதியானது பொருள் 
மூலின்வறி ஈடத்தலும், ௮.ரசர்தொழிற்கு உரியரா தலும், Gor 
மதிக்கப்படுதலும் உடைய மந் இரிகளுக்கு காமைபற்றி, இங்கே 
மறுக்கப்பட்ட து, 

௩. பாவமும் பழியுந்தருக்தொழிலைச்சேய்தல் ஆகாதேன்றதற் 
குக் காரணம். 

(1) உயர்ந்தோ ரல்லாதவர் இய தொழில்களைச் செய்து, 
அதனாம் பழியைத் திம்மிடத்திற்கொண்டு, பெம்ம செல்வத்தைக்



Gol. Bin OB, alder & Bc, ௧௨௯ 

காட்டிலும் ௮ப்பழியை மேற்கொள்ளாத உயர்ந்தோர் ௮ நபவிக்கும் 
மிகுர்த வறுமையே மேலான காகும்: (5) நாலரிவுடையோர் தியவை 
யென்று தள்ளப்பட்ட தொழில்களைத் காமுர் தள்ளிவீடாகவராகப் 
பொருளைக் ஈறித்துச் செய்த மக் திரிகளுக்கு அத்தொழில்கள் 
தூயவை அலிலாமையால், முடியாவாம். ஓ நம்வளை முடிந்தாலும், 
பின துன்பச்றைக் கொடுக்கும், (90) ஒருவன் இயேதொழில்களைச் 
செய்து பிறா கண்ணீர்விட அவரிடம் பறிக்க பொருளெல்லாம் 
இம்மையி £ல தான் கண்ணீர்விடத் தன்னிடம் வேறு பறித்முக் 
கொள்வர். மற்ற ஈல்ல தொழில்களால் வந்த பொருள்கள் முன்னே 
இமக்தானாயிலும் பின்னே வந்து பயன் கொடுக்கும. (10) மக்இரி 
யானவன் 5யதொழில்களாற் பொருள் சம்பாஇத்து, ௮சனாஉர௪ 
னுக்குக்காவல் செய்கலானத, பசிய மண்பாத்திரகதள் நீர்வார்தத, 

அதற்குக் காவல்செய்ககனேடொப்பாரும். எனவே, மண் பாத்திர 
மும் தண்ணீரும் கெடுகல்போல் அரசனும் பொருளுங் கெடுமெனப 
தாயிற்று. ணை 

௬௭-ஆம் அகாரம். 

விவரத் *இட்பம். 
அஃதாவது:--அப் பரிசுந்தமாகிய தோமிலை ழடிப்பவனுக்கு வேண்டு 

வதாக்ய மன வலிமையாம். 

க. வினைத்திட்பமாவது இன்ன தேன்பது. 

(1) தொழில் செய்யுமிடத்து வலிமை யென்று சொல்லப் 

பவெது, அதனை முடத்தற்குரிப ஒருவனது மனத்தினது வலிமை 

பாம். ௮.து நீங்கலான சேனை, ௮ரண் முதலிய வலிமைகளெல்லாம் 

அம்மன வலிமைக்கு நிகராகிய வலிமைகளாகாவாம், 

௨. வினைத்திட்பத்தின் பகுப்பு. 

(2) முன்பு கீதிநால்களை சாய்ந்த மர்இரிகளது துணிவாவது 

குற்றமுண்டாகும் தொழிலைச் செய்யாமையும், செய்யுக்தொழில் 

ஊழினாலே குற்றப் பட்டஇடக்ற ௮த்கு மனக் தஎ.ராமையுமாயெ 

இவகிரண்டினது வழியாகுமென்ன நாலறிந்தவர் சொல்லுகார். 
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RO திருக்குறள் வசனம், 

(3) செய்யப்படுந் தொழிலை முடிவிலே வெளிப்படும் படியாக 
அதற்கு முன்னெல்லாம் தன் ஐது அங்கங்களும் எண்ணிய விதத் 
மைப் பிமரியாதிறாககவும, prem VG குகையும் தன் இங்கிதம், 
வடிவு, செயல், சொற்களால பிறர் ஆ லோகித்தறியா இருக்கவும் 
மறைத்துச் செய்வ?த வலிமையாகும். ஈகடுவிலே வெளிப்படுமானால், 
அ௮வவளிப்படுதலானத வெளிப்படச் செய்தவனுக்கு நீக்கப்படாத 
௮ன்பத்தைக் கொடுத்துவிடும், (அங்கம் ab steven: wh Sh, புரோ 
இதன், தாதன், ஒற்றன், சேனாதிபதியாம்.) 

௩. வினைத்திட்பத்தின் அருமை. 

(4) இத்தொழிலை இவ்விதச்தாலே செய்வோமென்று 
ஒழுங்குபடச் சொல்லுதல் எவர்க்கும் எளியவையாகும், அத்தொ 
மிலைச் சொல்லப்பட்ட விதத்தால் செய்தல் அரியவை யாகும், 
இ.கனால்,தன்னா?ல செய்யக்கூடாத காரியத்தை வாயினாலொருவன் 
'சொல்றுகல் பயனற்றதா மென்றறிக, (சொல்லுதல், செயல் என் 
பன சாதிப்பெயர்கள்.) 

௪. வினைத்திட்பத்தின் சிறப்பு. 
(5) எண்ணத்தினாலே சிறப்படைந்து மற்றை யிலக்கணல் 

களாலும் மாட்டுமைப்பட்ட மர்இரிகளத தொழில் வன்மையானது 
௮சசனிடச்துப் பொருந் இ,எல்லாராலும் நன்குமதிக்கப்படும்.ஈன்கு 
மதிக்கப்படுதற்குக்காரணம். தொழில் முடிக்தபின் ௮ 7சனுக்குச் 
செல்வமும் புகழும் உண்டாதல். மழற்றையிலக்கணவல்களை, ௬௪-ம் 
அதிகா.ரத்தஇம் காண்க, 

௫. வினைத்திட்டம் உடையவாடையும் பயன். 
(6) எண்ணப்பட்டவர் அவ்வெண்ணப் பட்டபொருள் 

களுக்கு வழியாகிய தொழிலிடத்தே வலிமையுடையவசாகப் பெற் 
ரால், தம்மா லேண்ணபபட்ட பொருள்களை யெல்லாம விரைவிலே 
வுடைவர். 

௬. வினைத்திட்பம் உடையவரை அறியும் விதம். 
(1) உருளுகின்ற பெரிய தேருக்கு ௮ச்சினிடத்தே உள்ள 

ஆணிபோல வடிவம்“ சிறிகாயிருக்காலும் தொழிலினிடத்தே 
வலிமையடையவசை உலகமானது உடையது. ஆதலால், அவர் 
வடி.வினிடத்தே சிறுமை நோக்கி ௮வரை இகழாதிருக்க வேண்டும்.
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இவ்விதம் வடிவிலே சரி.பவரா சியும் பெரிய காரியத்சை முடிப்பதில் 
QO 

°° 
ச 

ச். 
௬ 

° cue WATT wy முள்ள மக் இரிகளும் உண்டு, HUOT ௮வவலிமையா 

லச தூகொள்க, 

௭. வினைத்திட்பம் உடையவர் தோழில் செய்யும் விதம். 

(5) மர்தஇரிகள ரயிஞரை மனச் தெஸிக்று செய்வதாகச் நுணிர் த 
தொழிலிடத்துப் பின் சேராவில்லாமல் காலகாமதமின்றி விரைந்து 
செய்யக்கடவர், (9) மூ மில மெய்ச்முயற்சியில் நுஷ்பப 
பமானது தமக்கு மிகவர்காலும், அதுகண்டு மனந்தளராமல் சுகத் 

தை முடிவிலே கொடுக்கிற தொழிலை வலிமையுடையவராய்ச் செய்ய 
வேண்டும். 

௮. தோழில் வலிமை இல்லாதவரது இழிவு. 

(10) தொழில் வலிமையை இ. நமக்குச் சறர்ததெள்.ஐ 

கொள்ளாதமர்இரிகளை வேறுமலிமைகளெொல்லாம். உடையவரா 

இடத்தும் உயர்ந்தோர் நனகுமதிக்க மாட்டார், ஆதலால், மந்திரி 
கள் தொழில்வலிமையை எப்மீபாதும் உறுதியாகக் கைக்கொள்ள 

ேேண்டும். ் ௨௨... 

௬௮-ஆம் அதிகாரம். 

வி௨ஊா செயல்வகை. 
அல்தாவது:--அஇவ்வலிமையுடைய மநீதிரியானவன் அத் தொழிலைச், 

சேயியுந்திறம். 

௧. போதுவகையால் தொழில் சேய்யுந் திறம். 

(ப) மர்திரியின் ஆலோசனைக்கு எல்லையாவது இனி, 

இது தப்பாதென்னும் தஅுணிவைப் பெ.றுதலாம். அப்படிச் துணிவு, 

பெற் றகொழில் உடனே செய்யப்பெறாமல் பின காலம்டீட்டித் தலில் 

தங்குமானால் குற்றமுடையதாம். ஏனென்றால், காலம் நீட்டி F Bora 

பகைவர் அ௮ததுணிவு பெற்ற கொழிலை.பறிந்து அழிப்பாராதலா 

லென்க, (2) காலம நீட்டித்துச் செய்யும் பகுப்புடைய கொழில், 

சளிடத்துக் காலம் நீட்டிக்கலண்டும். காலம் நீட்டியாமத் செய்யுங் 

தொழிலகளிடத க் காலம £ட்டியாமற் சேய்யவேண்டுப; இவ்வித 

மன்றி மாறச் செய்தாற் பயன்படாதென்பறு கருச்தாகக் கொள்கூ



௧௩௨ துருக்குறள் வசனம், 

2.. வலிமை ஒப்புமை மேலிமை என நிலை மூவகைப்படூ 
மேன்பதும், அவற்றுள் உலிமையின் சிறப்பும். 

(8) தொழில் செய்யும்போது கூடுமிடத்தெல்லாம் தண் 

டஞ்செய்கல் நல்லதாகும். அ௮துகூடாத இடத்து மட்றை ஈன்று 
உபாயங்களிலே முடிவகொரு உபாயம் கோக்கச்செய்யவேண்டும், 
(கூம்மிடம்: பகைவனிலுக்தான் வலியனாகயகாலம்.) (கூடாத இடம் 

பகைவலுக்கு ஒத் சகாலமும், இளைத்த காலமும் ஆம். மூன்று உபா 
யல்களாவன: சாம பேத தானம்.) 

௩. வலியவன் செய்யும் திறம். 

(4) செய்யத்தொடங்கய தொழிலும் அழிக்கக் தொடங் 

கிய பகையும் என்று சொல்லப்பட்ட இரண்டினது குறையும் ஆசா 

யுமிடத்.அ, இக்குறை என்ன செய்யுமென்று விட்டுவிட்டால் இயி 

னது குறையபோலப் பின்வளர்ந்து கெடுக்கும், எனவே, தொழில் 

செய்யும்போது முழுதஞ் செய்யவேண்டுமென்பது கருத்து. 

௪. ஒப்பவன் செய்யுந் திறம். 

(9) தொழில் செய்யுமிடத்து, பொருளும், சேனையும், 

காலமும், தொழிலும், இடமும் அய ஐந்தையும் மயக்கமற எண் 
ணிச் செய்யவேண்டும். (எண்ணிச்செய்கலாவது: தனக்கும் பகை 
வர்க்குமுள்ள மேற்கூறிய ஐந்தின் பலமும் பலவிவமும் ஆசாய்ந்று 
போர்தொடகங்கல்.) (0) தொழில் செய்யுமிடத்து ௮று முடித்த 

ற்கு உளதாகிய முயற்சியையும், அ தற்குவரும் இடையூறறையும், 

அ௮வவிடையூற்றை நீக்கிமுடி தீ. தால் கான் அடையும் பெரும்பயனை 
யும் சீர்தூக்கிள் செய்யக்கடவன். (சர்தூக்கலாவது: முயற்சி yer 
வுக்கும் இடையூட்றின்௮ளவுக்கும்பெறும் பயனளவுமிகுதியாயிருச் 

திலறிதல்.]) அவவிதமில்லாவிட்டால்,௮ த்தொழிலை விட்டுவிடவேண் 
டம். (7) மேற்சொல்லிய அவ்வழியினாலே செய்யப்படுந்தொழி 
லைச் செய்யத்தொடங்கவெவன் செய்யுமுறைமையாவது முன்செ 
ய்து சைவர்தவன் செய்துவக்ச உபாயத்தைச் தானறிதலாம், ௮௪ 
னையறியவே, தாலும் ௮வ்விதஞ்செய்து பயனெய்துவனென்ப தாம்: 

௫. மெலியவன் செய்யும் திறம். 

(8) செய்யப்பட சொழிலினலை அப்படிப்பட்ட



Gi Fa- YD YB. sn By. ௧௩௩. 

வேறொரு தொழிலை முடித்துச்கொள்சாக் கடவன். ௮.2, மசுத்தால் 
நனைந்த கன்ன ததையுடையயானையினாலே அப்படிப்பட்ட வேறொரு 
காயைக் கட்டியது ஒப்பாகும், (9) தொழில் செய்பவனால் 

தனது நட்பினருக்கு ஈல்லவைசளைச் செய் தலினுர், தன் பகைவரது 
பகைவரைக் தனக்கு நட்பாக்கிக் கொள்ளுதல் விரைந்து செய்யத் 
கருவாகும். பகைவர்க்குத் தள் மெலிவு தெரியாஇருக்கு முன் 
னமே மேற்கூறிய இ.சண்கொரியங்களையுஞ் செய்கவெனபதுவே, 
விரைந்து செய்யத்தகுவதென்றதற்குப் பொருளாதலறிக, (10) 
அளுமிடம் சிறிதாயிருக்கன்ற மர் இரிகள் தம்மின் மி குந்தவலியவர் 
எதிர்க்க இடத்சே தமது சேனைமுதலிய அங்கங்கள் நடுங்குதலுக் 
குப்பயக்து, அந்நிலைக்கு வேண்டுவதாகய சமாதானம் கூடுமானால் 
அப்பெரியவரை வணங்ச, அசனையேற்றுக்கொள்கர். 

அவையை அடணையகவனை Nee 

௬௯-ம் அதிகாரம். 

DV He 
அஃதாவது:--போநத்தல் பிரித்தல்களுக்த வேற்றாசரிடத்தே செல் 

வாரது தன்மை. தூதுசொல்வோள், தான் வதத்துச் சோல்வோன், 
சோலலியதைச் சோல் வோன் என டுநலகையாம்; அவநள் ழற்கூறப் 
பட்டவன் மந்திரிக்தச் சமானமாவான். பற்கூறப்பட்டவன் காற்பங்கு 

குணங்குறைந்தோ னுவான், 

க. இருவகைத் தூதர்க்கும் போது இலக்கணம். 

(1) தன் சுற்றத்தாரிடத்து ௮ன்புடையனா தலும், மர்தரி 

கீதொழில் செய்தற்கு ௮மைக்த குடியிலே பிறத்தலும், ௮.ரசர் சாதி 

விரும்புங் குணமுடையவனா தலும் தாதுவார்த்தையைச் சொல்லு 

வோஸக்கு அடையாளமாம். அரசர் சாதிவிரும்புங் குணங்களை 

மன்னசைச் சேர்ற்கொழுக லென்னும் ௮திகாரத்திலே காண்க. (9) 

தம்மாசனிடத்து அன்புடைமையும், அவனுக்கு அம்காரியங்களை 

௮ ஜியும் அறிவுடைமையும், அவகைளை வேற்ற. ரசரிடத். துச் சொல் 

ஆம்போது அராய்ந்து சொல்லுதலில் வமிமையும் எனச் தூது 

சொல்ல உரியவர்க்கு அவசியமாக வேண்டிய குணங்கள் மூன்றும் 

அவடியமாக வேண்டிய குணங்கள் மூன்றெனவே, மக்திரிகளுக்குள் 
சொல்லிப வேறுகுணம்களும் வேண்டுமென்ப தாயிற்று,



௧௩௪ இருக்குறள் வசனம். 

2௨. தான் வகுத்துச் சோல்லுவானது இலக்கணம், 

(8) வேலினையுடைய வேற்றரசரிடம் ஐத் BOR COTA SF 

வெற்றியைக் தருகின்ற தொழிலைச்சொல்லவோனாஃய தலுக்கு 

இலக்கணமாவது நீதி நூலை அறிந்சமக்இரிகளி_க்அத தான் அகநா 

லிஃல வல்லவனாருசலாம், (அஃதாவது: நாலறிகல் Lo Bee pun 

மச் திரிகளுக்கு மன்ன அ௮றிரக்தபட (OF HUY A திறமையுடையலனாகு 

தல்.) (4) இயற்கையாகிய அறிவும், கண்டோர் விரும்பர் தோற் 

ou பொலிவும், பலரோடும் பலகாலும் ஆராயப்பட்ட கலவியும் என 

நன்கு மதித்கற்கு எதுவாகிப இம்மூன் நினது FAM FD BMA 

வன் வேற்றரசரிடத்தத் தூதுத்தொமிற்குச் செலல2வண்மெ, 

மேத்கூறிய மூன்றும் ஒதக்திருப்பவன் எடுத்தசாரியமுடியமென்ப 

தாம். (5) வேம்றரசர்களுக்குப் பல காரியங்களைச் சொல்லுமிட 
SDS காரணவகையால் தொகுத்துச் சொல்லியும், இனிமையில்லா த 

காரியங்களைச் சொல்றுமிடத்து வெய்யசொழ்களைகீககியும், இனிமை 

யான சொற்களால் மூழச்சொல்லியும் தன்னரசலுக்கு நன்மை 
யைச் செய்பவனே தாதஹவான். (6) நீதிரால்களைக்கற்றுப் 
பகை3வேர்தர் மனம் ஓப்புக்கொள்ளும்படி. தான் சென்றகாரியத் 
தைச் சொல்லி, ௮வவேந்தர் கோபித்தப்பார்த்தால் ௮தற்குப்பயப் 
பட.ரதவனாூக் காலத் தோடுபொருந்தக் காரியமுடிக்கச்தச்ச உபாய 
த்தை ௮றிபவமன தூதனாவான். (1) வேற்றரசர் நில்யும், தன்ன 

சசனிலையும், தன்னிலையும் சீர்தூக்கி, ௮ வைகளுக்கேற்பக், காணு 

முறைமையும் சொல்லுமுறைமையும் தெரிந்து, தன் சொல்லை 
ஏற்றுக்கொள்ளுஞ் சமயம் பார்த்துச் சொல்லவேண்டிய காரியத்துக் 
குச் சகாயமாயிஞார் கூட இருக்குமிடத்தைத் தெரிந்து, சொல்லும் 
வகையை முன்னே விசாரித்து, ௮வ்வகை சொல்லுவோன் Si Bua 
முதன்மையானவனாம். 

௩. சோல்லியது சோல்லுவானது இலக்கணம், 

(8) தன்னரசன் வார்த்தையை அவன் சொல்லியவஹியே 
வேற்றரசரக்கச் சொல்லுவானது இலக்கணமாவது, பொருளா 
காமத்தாலும் வேறுபடச்சொல்லாத பரிசு திரைமபன்மையும், பன 
க்கு ௮வமவற்ற ரசர்கள் மந்திரிகள் துணையார் தன்மையும், ௮வ்வ.௪



௭௦-ம் ௮3 மன்னரைச் சேர்ந்தொழுகல், க-டு 
சர் கோப bw oO warns வணைிஏடைமையுமாகய இம்சூன் 
ரோடு கூடிய மெய்ம்மையுமாம். வேற்றரசர் மர் இரிகள் தணையா 
வது ௭.5 0ன்ருல், தன்சொல்லால் அவவரசர்க்குல் கோபம் வர்௪ 
இடத்து இத தூதர் ரொெயலென்று சொல்லிக் கோபதகைச் சணிச் 
FD oo, (9) தன்னரசன சொல்லிவிட்ட வார்க்தகையை 
வேற றரசர்க்குச் சொல்லுதற்குரியவன் தனக்கு வருந்துன்பத்தும் 
கூப் பயந்து, தன்னரசனுக்குக் குறைவான வார்க்தையை வாய்லழமு 
வியுஞ் சொல்லாத வலிமைபுடையவனாம், (10) தன்னரசன் சொ 
ல்லிவிட்டவரா த்தை தனக்கு நாசத்தைத் தருமானா௮ம பயப்படா 
மல் தனனரசன் சொனனபடியே அவனுககுள்ள இடத்தை வேழம் 
மசனிடத்துச் சொல்்ஓுவோனே தாகனாவான், 

௭௦-ம் அதிகாரம். 

மன்னரைச் சேர் ந்தெொழுகல். 
அஃதாவது:--மந்திரி அரசரைப் போநநீதி நடக்தம் விதம், 

௧. போதுவகையால் குற்றம் தன்னிடத்தில் வராமல் காத்தலரிது, 

(1) மாறுபமிதலையடைய ௮சசரையடுத்து நடக்கும் மந்இரி 

கள் ௮வ்வர௪ரை மிக நீஙகாமலும் மிக நெருங்காமலும் நெருப்பில் 
குளிர்காய்பவர்போல கெருக்குதற்கும் ”ங்குதற்கும் இடையிலே 
நிழ்கக்கடவர், (மாறுபடுதலாவது: முன் கோபங்கொள்ளல்.) (8) 
தம் அரசரால் விரும் (ப்பட்ட உண்டி, ஆடை, அ௮ப.ரண முதலியவ௰் 
மைக் நாம் விரும்பாதிருத்தலானது ௮வ்வரச.ரால் நிலை பெற்ற செ 
ல்வச்தை மந்துரிசளுக்குக் கொடுக்கும். எவ்விகமெனில், அவ்வ. ர 

சா தம்மிற்முழ்ந்து கடக்கையைக் கண்டு, தாமே வேண்டியவைகளை 

க்கொடுப்பசென்க. (8) மந்இரிகள் தம்மைக்காத்துக் கொள்ளவே 

ண்டினால் அரியபிழைகளைத் தம்மிடத்தில் வராமல் காக்கக்கடவர், 

எனென்றால், அவவரசர் ௮ப்பிழைகள் வர். தவைகளாகச் கேட்டுச் 

ச௩தேதெக பின்பு அ௮வ்வரசருக்குச் சந்தேக நிவிர்த்தி செய்சல் 
கூடாது. அசலாலென்க, 

௨. மேலே கூறப்பட்டதைச் சிறப்புவகையாற் கூறுதல், 

(4) மந்திரி, நிறைந்த ௮ரசரிடத்திருக்கும்போது ஒருவன் 

காதிலே இரக௫யம் பேசுதலையும் ஒருவன் முகம் நோகச் சரித்து



௧௩௬ இருக்குறள் வசனம், 

லையும் நீக்கி ஈடக்க வேண்டும். (3: அரசனுக்குப்பிறரோடு இரக 
சியம் நிகமுமிடத்த யாதொருபொருளையுல் காதுகொடுத்துக் கேளா 

மலும் இரகூயம் பேசும் ௮வரைப் பின்றொடர்ந்து கேளாமலும் 
அந்த ரகசியப் பொருளை ௮வ்வரசனே தன் ஸள்ளடக்காமற் சொல் 
லினால் கேட்கவேண்டும், (6) அசசனுக்குக்காரியம் சொல்லும் பாத, 
அப்பொழுது நிகழ்கின்ற ௮வன௮ குறிப்பையறிந்து சொல்லுதற் 
கேத்ற காலத்தையும் பார்த்து வெறுப்பில்லா கனவும் விருப்புடைய 
னவுமாகிய காரியங்களை ௮வன்:மனம் விரும்பும் "வகை சொல்லவே 
ண்டும். (சொல்லுதற்கேற்ற காலமாவது: காமம் கோப முதலியவை 
யில்லாத காலம்.) அவையுள்ள காலத்தில் ஒன்றைச் சொன்னாற் 
பயன்படாதாம். (7) பெரும் பயனுள்ளவையும் ayo Fam விருமபபு 

வனவுமாகிய காரிபங்களை அவன் கேட்டிலனானாலும் சொல்லி, எக் 
காளும் பயனில்லாதவைகளைச் சானே கேட்டானானாலுஞ் சொல்லா 
இருக்கவேண்டும். 

௩. பொறுப்பாரேன்று அரசர்களுக்கு வேறுப்புள்ளவைகளைச் 
செய்யலாகாது. 

(8) இவர் ஈமக்கு இளையவர்,எமக்கு இன்ன முழையுடை 
யவரென்று ௮ரசரை ௮௮மதியாமல் அவரிடத்து கிலைபெற்று நின்ற 
ஒளி2யாடுபொருந்த மச்திரிகள் ஈடக்கவேண்டும். ( ஒளியாவத: 
அரசர் நித்திரை செய்யாநிற்கவும் உலகவ் காக்இன் ற தெய்வத் தன் 
மையாம்,) ௮த் செய்வத்சன்மை உறங்கும்போது உலகம் காக்கு 
மென்பதற்கு உகாரணமாக **உறங்குமாயினு மன்னவன் ன்னொளி, 
கறங்கு செண்டிரை வையகங் காககுமால்”” என்னுஞ் சீவகடச்தா 

மணிச் செய்யுளைக் காண்க. நாமகளிலம்பகம் 219-ஆம் செய்யுள். 

(அவ்லொள்யோடு பொருந்த ஈடதச்சலாவது: அவ்வரசர் தேவரும் 
தாம் மனிதருமாக எண்ணி நடத்தல்.) (9) அசைவற்ற அறிவை 
யுடையவர் ௮.ரசனால் ஈன்கு மதிக்கப்பட்டோமென்று நினைத்த, 

அவன் விரும்பாதவைகளைச் செய்யமாட்டாராம். (10) இவ்வித 

மன்றி, காம் ௮ரசனுக்கு கெகொட் சிசேகரா யிருக்கெரோமென்று 
நினைத்து; தமக்கு இயல்பல்லாதவைகளைச் செய்சன்ற உரிமையா 
னது மந்திரிகளுக்குக் கேட்டைக்கொடுக்கும். 

 



G15 Of ld- 9) BTID, 

குறிப்பறிதல், 
அஃதாவது:--அரசர் நினைத்ததை அவர் சொல்லாம லறிதல், 

௧. குறிப்பறிவாரது சிறப்பு. 

(1) அசனம் குறிக்கப்பட்ட காரியத்தை ௮வன் சொல்ல 
வேண்டாதவிதம் அவனமுகத்தையாவது கண்ணையாவது பார்த்த, 
| DE 0 மந்திரியானவன் எ$தகாளும் VOM S கடலாம் சூழப் 

பட்ட உலகச்திலுள்ளாருக்கு ஆபசணமாவன், (3) ஒருவனது 
மனச்தினிட த.தில் நிகழ்வதைச் சநதேகப்படாமல் துணிவாக௮ற்ய 
வல்லவனை, மனிதனேயாயிலுந் தெய்வத்தோடு சமமாக சன்குமதி 
க்கமீவண்டும். ஏனெனளால், பிறர் நினைத்ததை ௮வர் சொல்லாமல் 
௮.றீ.தல் தெய்வத் தன்மையாதலாலென்க, (8) சம குறிப்பு நிசுமும் 
விதம் அறிந்து, அதனால் பிதர் குறிப்பறியு தனமையுடையவரமை 

௮சசர் தமது உறுப்பாகிய காடுநகா் முதலிவம்றுள் எதைக் கொடுத் 

கொள்ளல்வேண்டும். உள்ளே நிக SIMs தமக்குத் துணையாகக் 

மும் வழி யாவருக்கும் ஒக்தலால் பிறர் குறிப்பை ௮றிதற்குத் தம் 

குறிப்புச் சாதன மாதல் அறிக, 

௨. குறிப்பறியாதவர் இழிவு. 

(5' ஒருவன் மனத்தில் நினைத்ததை ௮வன்சொல்லாம லிய 

வல்லவசோடு மற்றை அ௮றியமாட்டாசவர் ௮வயவத்தால் ஒருசன் 

மையாக ஒத்தாலும ௮றிவால் வேருவர். எனவே, மிருகமாவரென் 

பதாயிற்று, (5) நினைத்ததை ௮றியவல்ல தம் காட்சியால் ௮றிய 

மாட்டாவானால், ஒருவனுக்கு அவயங்களுட் றர சவையாகயெ கண் 

கள் வே?ற யென்னபிரயோசனஞ் செய்யவா! எனவே, அக்சண் 
கள் கண்களல்லவென்பதா:பிற்று, 

௩. குறிப்பறிதற்குச் சாதனம் முகம். 

(6) தன்னை அடுத்த பொருளினிறத்தைத் தான்கொண்டு 

காட்டூறெ பளில் களைப் பால ஒருவன் மனக் இல் மிகுர்ச குணத்தை 
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கறு திருக்குறள் வ்சனம், 

அவன் முகமானது தான்கொண்டு, காண்பிக்கும், (1) உயிரானது 
ஒருவனை விரும்பினாலும் வெறுத்தாலும், தானறிர்து அவ்லிருப்பு 
வெறுப்பாக இரண்டிலும் அவ்வுயிருக்கு முற்பட்டு நிற்குமாத 
லால், முகம்போல அறிவு மிகுந்தது உண்டோ? இல்லையாம். இத 
னல், ௮.றிவு உயிர்க்கேயல்லால் முகத்இற்கில்லை யென்பாரை மறுத் 
தீனுககண்டு கொள்க, (முற்பட்டு கிழ்றலாலது: முகம் உயிரின் 

சுருச்தையறிந்து, ௮து கிரும்பினல் தான் மலர்ந்தும் ௮து வெறுத் 

தரல் தான் கருகியுர் தோன்றலாம்.) (8) குறையுறுவோன் தன் மன 

ததைக் குறிப்பாலறிந்து, தானடைந்த வருத்தத்தைத் தெரிந்து 
திர்ப்பாசையடையப்பெற்றால், ௮வர் தன் முகத்தைப் பார்க்கும்படி. 
யாகத் தான் ௮வர் முகத்தைப்பார்த்து நிற்றல்போதும், எனவே, 

வாயினாலே சன் குறையைச் சொல்லவேண்டா மென்பதாயிற்று, 
இவவளவில் ௮மையாது சொன்னால், தன் குறையை மானமின் றி 
வெளிப்படுத்து தலினா லே குறையுறுவோனுக்குச் ஏறுமையும்,குறிப் 

பால.றிவார் குறிப்பாஷீறியாத சிறுமையும் உண்டாகும். 

& குறிப்பறிதற்கு நண்ணிய கரலி பர்ர்வை, 

(9) அ௮சசருடைய பார்வை வேறுபாட்டுத் தன்மையை 
௮ றியவல்ல மர்இரிகளை அடைந்தால்; அம்மந்திரிகளுக்கு மனத்திலு 
எள பகைத்தன்மையும் ஈட்புத் தன்மையும் வேற்றரசர் சொல்லாமற் 
போனாலும் ௮வர் கண்களே சொல் லும், (10) தட்ப ௮.றிவடையே 
மென்றிருக்கும் மந்திரிகள் ௮.ரசர்கள த கருத்தை ௮ளக்குங் கோலா 
வது, ஆராயுமிடத்து ௮வ்வசசர் கண்களல்லாமல் வேறில்லையாம், 
வடிவு, தொழில், சொல் முசலானவை ௮ளக்குங் கோலாயிலும், 
அவையெல்லாம் ௮வ. ராலே மறைக்கப்படும், பார்வைமன த்தோடு 
கல.தீ.தலால் மமைக்கப்படாதென்பது பற்றி, அதனையே ௮ளவு கரு 
லியாகச் சொல்லினா, 

ee



௭௨-ஆம் அகாரம், 

௮/ை வய றிதல, 
அஃதாவது:--அரசஜேடிரந்த சபையினியல்பை அறிதல். 

5. ஒன்று சொல்லும்போது சபையறிந்தே சோல்லவேண்டும்.. 
(1) செஞ்சொல், ஆக்கச்சொல், கூறிப்புச்சொல் என்னும். 

சொம்கூட்டங்களை அறிந்து, ௮ச்சொற்களிலே ASG, MST Sono 
சுளை ஒழித்து, ஆமவைகளைக் கொள்ளுதலாகிய பரிசுத்தகுண 
முடையவா் சாம் ஒன்றுசொல்் லும்போது, ௮ப்பொழுதுள்ள ௪டை 
யினது உயர்வு,ஒப்பு, தாழ்வுகளைச் சர்தூக்கி ௮ றிந்து, இச்சபையில. 
சொல்லப்படும் காரியம் இத, சொல்லும் விதம் இது, சொன்னால் 
௮.தன் முடிவு இது என்பன முதலியவற்றை ஆசாய்ந்து சொல்ல 
வேண்டும். (2) மேற்கூறிய சொற்களது பொருளை ராய்ந்தறி 
8௪ ஈன்மையடையவர் சபையின் சமயத் தயும் தசாயர்து,கும்றப் 
படாமல் மிகவுந் தெளிந்து சொல்லவேண்டும்... 

௨. சபையறியாத இடத்து வருங் குற்றம், 

(8) மேற்கூறியவிதம் சபையினசவை ௮.றியாதவசா௫ 
ஒன்று சொல்லத்தொடக்கனோர் அச்சொல்லின் கூறுபாடும் ௮றி 

யாதவ.ராவர்; அம்மட்டோ? எல்லாராலும் இகழப்படுதலால் மந் 
௮ம் அவர் கற்ற கல்வியும் இழந் தவசாவர். 

௩. சபை அளவு அறிந்தார் செய்யுந் திறம். 
(4) அறிவால் பிரகாசமூுடையோரது சபையினிடத்து 

அறிவுடையோர் பிரகாசமுடைய ராகக் கடவர். மற்றை: அறிவில் 
லாசது சபையினிடத்துச் தாமும் வெண்சுண்ணச் சார் தினி௰:தை 

அடையக்கடவர். (அறிவில்லாகவ.ராவ ரென்றபடி.) எனவே, ௮. 
Ager surg சபைக்குச்செல்லலாகாதென்பதாயிற்று, வெண்மை 

நிறம், ௮ றிவில்லாமைக்கு உவமானமாம். (சுண்ணம் - சுண்ணாம்பு, 

௪, உயர்ந்தவரது சபையிடத்துச் சேய்யுந் திறம். 

(5) தம்மின் மிகுர்தவரது சபையினிடத்து, ௮வர் சொல் 
து தற்கு முன்னே ஒன்றைச்சொல்லாத அடக்கமானது ஒருவருச்சூ 
இது ஈல்லதென்னு றப்பித்துச் சொல்லப்பட்ட. குணமகள் பல 

னும் ஈல்லதாகும், மந்திச்சொல்லு தலையே விலச்சிெனமையால் பிக் 

திச் சொல்லு சலாமென்யதாயிழ்று,



௧௪௦ இருக்குறள் வசனம். 

௫. உயர்ந்தவரது சபையிடத்துத் தவறிய இடத்து உண்டாகுங் 
குற்றம். 

(6) விரிக்த.நாற் பொருளை உட்கொண்டு, அவைகளினலுண் 
மையை அ௮றியவல்லவரது சபையில் வல்லவனொருவன் சொல்லிழுக் 

குப்படுசலானது முத்திபெறும் பொருட்டு கல்வழியில் நின்ற ஒரு 
வன் அவவழிபினின்றும் நிலைதளர்ந்து கீழ்விழு கலுக்குச்சமானமா 

கும், (நிலைதளர்க்து சழ்விழ்தலாவது: அறிவால் பஞ்சேக்இரியங் 

கனை வெள்றவனொருவன் மனமிஎ௫க் கூடாவொழுச்கத்தா னாகுத 
லாம்.) 

௬௨ ஒத்தவர் சபையினிடத்து எவ்வழியும் பேசலாம். 

(1) குத்றப்படாமல் சொற்களை ஆராய் தலில் வல்லவரது 

சபையினிட தேச பே௫னால் பல நால்களையுள் கற்று, ௮வைகளச 

லாகிய பயனை அறிச்தவரது கல்வியானது யாவர்க்கும் விளங்கப் 
பிரகாசிக்கும், (8) பொருள்களைத் தாமே ௮.றியவல்ல அறிவுடை 
யவர் சபையினிடத்துக் கற்றவர் ஒன்றைச் சொல்லுதல் தாமே 
வளர்வதாகிய ஒருபயிர்நின்ற பாத்இயுள் நீரைச் சொரிர்சாத்போ 
அம். எனவே, ௮வ்விதஞ் சொல்லுவா.ர.து கல்வி மேலும் மேதும் 
வள ர௬ுமென் பதாயிற்று. 

௭, தாழ்ந்தவர் சபையினிடத்து ஒருவழியும் பேசலாகாது. 

(9) கல்லவரிருந்த சபையினிடத்து கல்லபொருள்களை 
அவர் மனம் ஓப்புக்கொள்ளச் சொல்லுதற்குரியவர் ௮ப்ிபாருள் 
சலை அறியாத புல்லர்களிருந்த சபையினிடத்து மறர்தாயினும் 
அப்பொருள்களைச் சொல்லலாகா.து. சொல்வாரானால், தமக்குரிய 
ச௪பையறியாச குற்றமும் அப்புல்ல.ர.து சபையால் இகழப்படுத ஐம் 
வருமென்பது உணர்க. (10) நல்லோர் தம்மினததவரல்லா pam 
சபையினிடத்து, யாதொன்றையுஞ் சொல்லாதிருக்கக் கடவர். 
சொன்னால், ௮து பரிசுத்தமில்லாத சலதாரையிற் கொட்டிய ௮மி 
ழ்,ச.ச்ைகப்போலும், எனவே, அச்சொல் பயனில்லாத சொல்லா 
மென்பது பெறப்பட்ட து.



௭௩-ஆம் அதிகாரம், 
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அஃதாவது:--சோல்லுதற்தரிய சபையை அறிந்து சோல்லுங்கால் 

௮ச்சபைக்த ௮ச்சப்படுதல் இல்லாமை, 

க. சபைக்கு அஞ்சாதவரது சிறப்பு. 

(1) எல்லாச் சொற்களையும் அறிக் த பரிசத். ச குணமுடை 
யவர் கற்றுயர்ந்தவரது சபை, மூடாது சபையென்கி௰ வகையைத் 
தெரிந்து, கற்றுயார்தவரது சபையில் ஒன்ன சொல்லும்போது 
பயத்தினாலே பிழைபடச் சோல்லமாட்டார் (2) கற்மீரூர் 
சபையினிடத்தே தாம் கற்றவைகளை அ௮வர்மனம் ஒப்புக்கொள்ளும் 
விதம் பயப்படாமல் சொல்ல வல்லவர் கற் றவரெல்லாருள்ளும் 
இவா கன்ருகக் கற்றவரென்.௮, உலகத்தாராலே நன்குமதிக்கப்படு 
வர். (3) பகையினிடத்ழப் பயப்படாமற்போய் இறக்கவல்லவர் 
உலகத்திற் பலராவர், சபையினிடத்துப் பயப்படாமற்போய் 
ஒன்றைச் சொல்லவல்லவர் சிலராவர், எ வே, பகையினிட தப் 
போர்செய்யும் வன்மையைப் பார்க்கும் சபையினிடத்துப் பேசும் 
வன்மை பெரிதென்பதாயிற்௮. 

2௨. சபைக்கு அஞ்சாமையின் பயன். 

(4) பல.ூல்களையுக் கத்ரோது சபையினிடத்து ஒரு 

வா தாம் கற்றவைகளை அ௮வர்மனம் அக்கேரிக்கும்படி சொல்லிக் 
காண்பித்து, தாம் கற்றவைகளிலும் அதிகமான பொருள்களை ௮௧ 

மாகக் கற்றவரிடத்திலறிக்து கொள்ளல்வேண்டும். இதனால், எல் 

லாம் ஒருவருக்குக் கற்றல் கூடாமையால் வேறு வேருகய கல்வி 

யுடையார் பலரிருந்த சபையில் தாம் கற்றவைகளைச் சொல்லிக் 

கற்கப்பெறு தவைகளையும் கேட்டறியலாமென்பது கருத்து, 

௩. சபைக்கு அஞ்சாமையின் காரணம், 

(5) வேற்தரசர் சபையில் பயப்படாமல் எ.ர்வார்த் 

we பேசல் காரணமாகச், சொல்லிலச்கண வழியாலே ௮௭௮



௧௫௨ திருக்குறள் வசனம். 

அலைச் தெரிந்து மந்இரிகள் கற்சக்கடவர், எனவே,சொல்லிலக்கணம் 
அறியார் அளவைழூல் கற்க முடியா தென்பதாயிற்று, (அளவை 
மாலென்பது: தருக்கநால்.) தருக்கசாத்தம் படியாதவர் வேற்றர 
௪7 சவையில் னெல்ல வல்லவ சாக மாட்டார். 

௪. சபைக்கு அஞ்சுவோரது இழிவு, 

(6) வீரமில்லாதவருக்கு வாளாயுதத்துடன் என்ன சம் 
பக்த முண்டு, அதுபோலப் புத்இ நுட்ப முடையலரது சபையைக் 
கண்டு, பயப்படுவோருக்கு ராலுடனே என்ன சம்பக்தமுண்டு. 
எனவே, வீ.ரமில்லாதவர் வாளை த் தாக்குதல் வீண்சுமையும், சபைக் 
கஞ்சுவோர் நூலைக் கற்றல் விண்காலப்போக்கும் ஆகல் அறிக. 

(7) சொல்லப்படுஞ் சபை ஈடுவிலே ௪பையைக்கண்டு பயப்படு 

வோன் கற்றறிக்த தூலானது, பகைகர்நடுகில் ௮ப்பகசைவர் கூட்டம் 

கண்கி பயப்படும் பேடி. கையிற் பிடித்த வாளாயுசம் போலும்; 

சானவே, இவ்விரண்டாலும் பயனில்லையெள்று மேலே சொல்லி 

யை வர்பு௮த்தியது காண்க. (பேடி-வி.ரமில்லா தவன்.) **வி.ரம.ூ 
பேடிகையில் வேலுகிகராமால்'” என்ருர் பிறரும். (8) நல்லவரிருந் த 

சபையுள்ளே அவருக்கு ஒப்ப கல்ல சொற்பொருள்களை அச்சத்தால் 

சொல்லமாட்டாதவர் பல நூல்களைக் கற்ருராயிலும், உலகத்துக்குப் 

பிரயோசனப் படுதல் இல்லாதவ.ராவர். (9) ஸமால்களைக் கற்று, 

அவைகளாலே பயனை அறிந்திருந்தும் ஈல்லவரிருக்த சபைக்கு 
அஞ்சி, அவ்விடத்தே சொல்லாதவர் கூடரினுங் கடையரென்று 

உல்கத்.தார் சொல்லுவர். மூடர் இகழப்படார் ஆதலால் sal gues 

கடையரென் அுகூறிஞார். (10) சபைக்குப் பயந்து தாம் கற்றவை 

களைச் சபைக்குஎ.ழ்கச் சொல்லமாட்டா சவர் உயி2சாடிருக்தாலும் 

இ.மக்சகவசோடொப்பாளர்.



CP OU அுசாரம், 

க ர் டு 6 

இனி, அ௮வவரசனாலும், மந்திரியாலும் கொண்டு செலுத்தப் 

படுவதும் ௮ரண் முதலிய அங்சுங்களுக்கு ௮வசயம் வேண்டுவது 

மாகிய நாடு go Rss Sela Orne ox api. 

அஃதாவது: -டுப்படிப்பட்டதேன்பது இதனுவ் விளங்தம். 

க. நாட்டினது இலக்கணம். 

(1) சகாடாவத: எல்லா உணவுப் பொருள்களும் நிறைய 

விளைவு செய் வாரும், துறந்தோர், we samt முதலாயி?2னாரும், 

கோடுக்கக் குறையாத செல்வமுடை?யாருங் கூடி வாழ்வதும், 

(8) அளவற்ற பொருளுடைமையால் பிறதேசத்தாராலம், விரும் 

பத்தக்கதாக, அதிக மழை, விளை வில்லாமை, எலி, விட்டில், சளி, 

௮. ரசண்மை, (வேற்றாசர் நெருங்குதல்.) என்ற இவைகளால் 

வரும் கேடு இல்லாமை Curd ay Faure வீளைவதும், 

(8) பிறராடுகளாற் சுமக்கப்பட்ட மனிதாகள் கூட்டமும், பசு 

முதலாகிய விலக்கின் கூட்டமும், பகைவர் வருத்தலாலாவது ஒர 

சன் முறை தப்பலாலாவ.து உணவிள்லாமையாலாவது தன்னிடத்த 

லே வச்சால், அந்தந்தத் தேசங்கள் போல அப்பாரமெல்லாம் ஒரு 

மிக்கத் தாங்கி அப்படித் தாங்குதற்காகத் தன் ௮.ரசலுக்கு வரிப் 

பொருளைக் குறைபடுத்தா,து முழுவதும உடன்பட்டுக் கொடுப்பது 

மாம், (அஃதாவது: சிசூர் த விளைலின் வளங்களை உடையது காடு 

என்றபடி.) (&) அஇகப் பசியும், நீங்காக நோயும், புறத்திலிருந்து 

வந்து அழிவுசெய்யும் பகையுமாகிய மூன்றும் ௮டையா திருப்பதும், 

(6) சாதி பற்றியும் சமயம் பற்றியும் மாறுபட்டுக் கூடும் பல கூட்ட 

மும், உடளிருந்துசொண்டே பாழாகச் செய்யுள் கள்ளா முதலிய 

உட்பகையும், சமயம் வந்தால் அரசனை வருத்துகின்ற கொலைத் 

தொழிம் கு.றும்பரும் இல்லாததுமேயாம். (6) பகைவராலே கெடு* 

லறியாததும் ஒருசாவுத்திறி கெட்ட இடத்தும் வளங்குறையாதது 

மான நாட்டை எல்லா நாடுகளிலும் முதன்மையது அகுமேன்௮ு



௧௪௪ இருக்குறள் வசனம், 

நூலறிக்தோர் சொல்அகர், கெடுதல்றீயா ததற்குச் காரணம்: சட 
வுட்பூசை முதலிய தருமமும், அரசன் வலிமையுமாம், (வளமென் 
பது: மணி, பொன், கெல் முதலிய சகலத்தையும் அடக்கிநின்ற 
பொதுச்சொல்,) 

௨. நாட்டினது அவயவம். 

(8) &ழ்நீர் மேல்டீர் என்னப்பட்ட இ.ரண்டுவகையான 

நீரும் வாய்ப்புடைத்தாயெ மலையும் ௮ இலிருந்து வருவதாகிய 

நீரும் வலிய ஈகரியும் காட்டி னுக்கு ௮வயவமாம். (கீழ்நீ.ராவன: 

கணறும், கேணியும், மேல்கீசாவன: ஏரிகளும், ஈஇகளும், வாய் 

ப்புடைத்தாகய மலையாவது: மாரிக்காலத்தி லுண்ட நீரைக் கோ 
டைகாலத்தி.ற் கொடுக்குமலை.) 

௩. பிறதேசத்தாரும் விரும்புதற்கு ஏற்ற அழகு. 
(8) கோயிலலாமையும், செல்லவமும், பயிர் விளைவும், 

இன்பமும், காவலுமாகிய இவ்வைக்இனையும் தேசத்திற்கு ௮ழகாகு 
மென்று நாலறிக்தோர் சொல் லுவர். (கோயில்லாமை: நிலாலத்தா 
லாவது. இன்பம்: விழவும், வேள்வியும், சான்றோரும் உடைமை 
யாம், வேண்டும் பொருள்களை ௮துபலிப்பவையுடைமையாலும் 
நில சீர்களது ஈன்மையாலும் வாழ்வார்ககு உள்ளே நிகழ்வது, 
காவல்: ௮ரசன்காவலும், வாழ்வோர் ௧ வலும்,௮ சண்காவலுமாம்.) 

௪. குடிகளுடன் அமைவில்லா த அரசன்குற்றம். 

(9) தம்மிடத்.து வாழ்வோர் தேடி. வருந்தாமல் gates 

தே தானே அ௮டையுஞ் செல்வத்தை உடையவைகளை காடுகளென் நு 
சொல்லுவர். ஆதலால், தேடி வருந்தச் செல்வ த்தைக்கொடுப்பன 

வாகிய காடுகள் ராடுகளாகாவாம். (10) அ சசனோடு பொருக்துத 

லில்லாத நாடாவது; மேற்சொல்லிய குணங்களெல்லாம் நிறைக்து 

ள்ள காயினும் அவைஃளாலே பயனொன்றுமில்லையாம், (௮௪ 
னோடு பொருக் தலாவது: குடிகள் ௮ரசனிடத்தே அன்புடையராத 
ஆம், ௮ரசன் குடகளிடத2த அருளுடையன தலுமாம்.) 

 



எி-௮ம் ுிமாரர், 
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% ன் ச ஞர்; 

இனி, அக்நாட்டிற்கு அவயவமாய் வ௮்டங்குமானாுலும், பகை 
வரால் 0 சொலைவு வரத இடத்து அர்காட்டிறகும், ௮ ரசலுக்கும் 
காப்பாசற் இறப்புப்பற்ரியே வேறோரங்கமாகச் சொல்லப்பட்ட 
அரண் இவவதிகாரத்தாற் DDH net. 

அதாவது:--டுன்ன தென்பது இதனுள் விசாங்கம், 
% 

& அரணின் சிறப்பு. 

(1) அமசனைது வகை 'வலியும் உடையவராப்ப் 
பிறர் மேல செல்வோர்க்கும் சிறர்ததாம். ௮ஃதன் ரி, தம்மேலே 
வரு வார்க்கு அவ் வலியில்லாமற் பயக்து, தனனை அபைடிவார்க்கும் 
சிறர்ததாம். பிறர்மேற் செல்லும்போசு தம் உரிமைப்பொருள் 
கணப் பிநனொருவனெடுக்துக் கொண்டுபோகாமல் onal SDS 
இடமும், தம்பெருமை தொலைந்து முடிவு வரும்போது தாம் 
மறைக்திருத்தக்கு இடமும் அ தலால், இவ்கிதம் இருபகுப்பாருக் 
கும் ௮ரண்(மதில்)சிறர்ததென்பது கூறப்பட்டது; கன்னை என்றது 
௮ ரணை. (மூலசைவலி, HY Maj, ஆண்மை, பெருமைகளாம்.) 

as அரணின் இலக்கணம், 

(2) இவ்விதமன்றி, அரணான எச்காளும் வ.றருத நீருகி 
(அகமும்) நீரும் கிழலுமில்லாமல் பிராணிகள் காபதாகங்க 
ளால் மரணம் அடையத்தக்க வெஸி நிலமும், மலையும், குளிர்க்து 

நிழலையுடைய காடும் உடைய தாம். (வெளி நிலம்: பகைவர் அரண் 

பற்முமைப்பொருட்டு மதிற்புறத்து உள்ளது) எனவே, நீரரண், 

கிலவரண், மலையரண், காட்டாண் என்கிற இக்கான்கு அரணுஞ் 

சூழப்பமிவது ௮ரண் (மதில்) என்று உணர்ச, (8) உயர்ச்யும், 

அகலமும், வலிமையும், ௮ருமையும் என்னப்பட்ட இர்கான்னெது 

மிகுதியையுடைய மதிலை ௮ரணென்று நாலோர்சொல்லுவர். மேற் 

கூறிய கான்கனுள் (உயர்வு: ஏணிக்கெட்டாதது. அகலம்: புறத் 

தோர்க்குத் தோண்டக்கூடாக அடியகலமும், உள்ளிடததோர் 
  

* அரண் - காப்பாதத் ஜெட்புடையவற்றிர் தெல்லாம் பொதுவாய 

தோர் சொல், 
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௧௬௬ இருக்குறள் வசனம். 

கின்று வேலைசெய்தற்கு அரும் தலையகலமுமாரம். (தண்மை: கருங் 

கல் செங்கல்களாலே செய்யப்படுதலால், கு,த்தப்படாமை, அருமை; 
எஈ்இரப் பாவைகளாலே சேரமுடியாமை,) (4) இத் சகைய மதலெ 
ன்னும் ௮ரணானது காக்க வேண்டும் இடம் சிறிதாய் விரிர்த இடக் 

தையுடையகாய்த் தன்னைச் சூம்க்த பகைவரது மன எழுச்சியைக் 

கெடுப்பதேயாம். காக்கவேண்டும் இடம் இறிதென்றது, மேலே 
கூறிய நீரரண் முதலிய சான்கும் உள்ள இடமல்லாத வேறு இடத் 
த. (9) இன்னும் புறத்தோசாலே கொள்ளுதற்கு ௮ரிதா௫ுத் தன் 

னுட்கொண்ட பலவகை உணவு முதலிய பொருள்களை உடைய தாடு 

உள்ளிட சதோர் போர்செய்யும் நிலைக்கு எளிதாஇன்ற குணமுடைய 
துமாம்.(புறத்தோசாலே கொள்ளு சற்கு ௮ருமையாவ து: ara pan®, 
அகழ், எக்இரங்களால் பு,௰்2தார் வந்து வளைதற்கு இடமில்லாதிரு 
தீ.தல். போர்நிலைக்கு எளிதாம் குணமாவது: உள்ளி. த் தோசாலே 
விடப்பட்ட ஐயுதமுதலானவை பு௰த்தோர்மேலே எளிதிலே செல் 
அதும், புறத்தோர் விடப்பட்ட அயுதமுசலானவை உள்ளிடத் 
தோர் மேலே செல்லாமையும், மதிலுள் மேடையின் விசாலமுமாம், 

௩. அரண் காப்பவர் அவசியம் வேண்டும், 

(6) அ௮ரணானது உள்ளிடத்தோர் வேண்டும் எல்லாப் 
பொருள்களையும் உடையதாூப் புறத்தோரால் ௮ ழிவடையுமளவில் 
அ.துவராமல் உதவிக் காக்கவல்ல ஈல்ல வீரரையும் உடையசேயாம், 

(ஈல்ல வீசராவார்; அசசனிட்டது அன்பும், மானமும், மறமும், 

சோர்வில்லாமையு மு.தலாகிய கற்குணங்களை யுடையவர்.) (7) பிறர் 
வசவு போச்கு ஒழியும் வகை கெருக்கிச் சூழ்ந்தும், அப்படிச் 

சூழாமல் சமயம் பாரத்து ஒருமுகமாகப் போர்செய்தும், உள்ளிடத் 

கோசை அவருக்கு ஈம்பிச்கையானவரை விட்டுக் €ழேறையைச் 
இறக்கும்படி செய்தும், புறத்தோராலே பிடித்துக் கொள்ளக் 

கூடாதது அரணாம். (8) இஃது அன்றியும்; அவ் அரணா 
னது சேனைப் பெருக்கச்தால் சூழ்தல் வல்லவராக வந்து, சூழ்க்த 
புறத்தோரையும் தன்னைப் பம்றிய உள்ளிடத்தோர் தாம் பற்றிய 
இடம் விடாதே நின்று போர்செய்து வெல்வதந் ெமூமாம், 
(9) இம்மட்டோ? போர்தொடங்கெ அளவிலே பகைவர் செட 

உள்ளிடத்தோர் செய்யு தொமில் வேறுபாடுகளால் விளச்சம்



CTH UD அ.தி. பொருள் செயல் வகை. ௧௪௨ 

பெற்று, மற்றும் வேண்டும் பெருமையும் உடையதாம். (தொழில் 
வேறுபாடுகளாவன: பகைவர் தொடங்கிய போரை அுறிர் த,எய்.தஸ், 

எறிதல், குத்துதல், வெட்டுதல் முதவியவைகளுள் ௮ப்போசை 
அறிப்பவைகளைச் செய்தல், விளக்கமாவது: பிறரெடுத்த.ப் Sux Eh 

சிமப்புடையதாதல், மற்றும் வேண்டும் பெருமை யாவது: புறச் 
தோ. ரறியாமற் புகுதல், போகுதல் செய்,௪௰்கு உண்டாக்கப்பட்ட 
சுருஙகைவழி முதலானவை யுடைமை, இவ்வழியை இக்காலத்தார் 
திட்டிவாசலென்பர்.) (10) இவ்விதம் முன் சொல்லப்பட்ட பெரு, 

மை யெல்லாம் உடையதாயெ இடத்தும் அ. ரணானது தொழிலில் 

திறமையில்லாதவர் தன்னிடகத் இருச்தால் அ௮ப்பெருமையால் பய 

னடையாதாம். (தொழிலில் இறமையாவது: பசையரசர் வளைந்த 

காலத்து ஏற்ற தொழில் செய்து, இடையூறு வராமற் காக்கும் 

வன்மை.) 

  

௭௬-ஆம் அதிகாரம், 

பொருள்செயல்வகை. 

இனி, பெரும்பாலும் நசாட்டாஒ.ம் ௮ரணாஓம் ஆக்கவும் சாக் 

கவும் படுவ தாகிய பொருள் சம்பாஇம்சிலின் விதம் இவ்வதிகாரக், 

தாலே சொல் ஓுஇன்ருர், 

அஃதாவது:--௫ன்ன தேன்பது இதனுள் விளங்கும், 

க. போருளின் சிறப்பு. 

(1) ஒரு பொருளாக மஇச்கப்படாதவரையும் பொருளாக. 

மதிக்கப்படுவ.ராகச் செய்யவல்ல பொருளையல்லாமல் ஒருவருக்குப்; 

பொருள் வேறில்லை. (மதிக்கப்படா தவர்: அ.றிவில்லா தவரும் 

இஹிகுலதீதவருமாம்.) மதிக்கப்படச் செய்தல்: அறிவுடையவரும் 

உயர்குலதக் தவரும் ௮வர்பாற் சென்று நிற்கப்பண்ணு தல்.) (2) எல் 

லா நன்மையும் உடையவரா யிருந்தாலும் பொருளில்லா தவமை 

யாவரும் இகழ்ந்து பேசுவர், எல்லாக் இமையம் உடையல.ரா யிருந் 
தாலும் ௮ப்பொருளுடையவரை யாவருக் கனப்படுத்துவர், (8), 
பொருளென்று எல்லாராஒஞ் இெப்பித்துச் சொல்லப்படுகன் ௩.



௧௪_ற் திருக்குறள் வசனம். 

கெடாச விளக்கானது தன்னைச் ௫ம்பா இத்தவருக்கு அவர் நினைத்து 

சேசத்திலே போய்ப் பகை யென்னும் இருளைக் கெடுக்கும், 

2. பொருள் சம்பாதிக்கும் வழி, 

(4) அரசன் சம்பாதித்தற்குரிய வழியறிந்து கொடுங், 
கோன்மை யிலகைக் இடைககபொருள் அவனுக்கு அறத்தையும். 

இன்பத்தையும் கொடுக்கும். எனவ, செங்கோன்மையினாலே 

பொருள் சம்பாதிக்க வேண்டுமென்பதாயிம்று, (செங்கோன்மை: 

கீ.தி வழுவாமை) (8) தாம் குடிகளிடத்துச் செய்யும் ௮ருளோ 

ஓம் குடிகள் தம்மிடத்துச் கெய்யும் அன்போடும் கூடி வராத சம் 

பாத்தியப் பொருட்பெருக்கத்தை அரசர் பொருச்தாராகி நீங்க 
விட வேண்டும். (அருளோடும் ௮ன்போடும் கூடி, வருதலாவது: 
குடிகளுடைய வருவாயில் அறிலொன்றாய் வருசலாம்.) அப்படி 
வ.ராமல் வீண்வரி ஏற்படுத்தி மனம்போன வழியெஃலாம் வாங்கும் 
பொருள் பச்ச மண் குடத்து நீர்போலச் சம்பா திக் சவனோடு 
srg கெடும். (0) உடையவரில்லாமல் தானே வந்து டைத்த 
பொருளும், சுங்கப்பொருளும், தன பகைவரை வென்று கப்பம் 
வாங்கும் பொருளும் ௮ சசனுக்குரிய பொருள்களாம். ( தானே 
வந்து இடைத்த பொருளாவது: நிலத்இறடெந்த புதையற் 
பொருள், சுங்கப் பொருளாவது: கப்பலிலும் பண்டியிலும் வரும் 
பண்டங்களுக்கு வாங்கும் வரிப்பணம்.) 

௩. போருளின் பிரயோசனம், 

(7) அன்பினா?ல பெறப்பட்ட ௮ருளென்றெ பிள்ளையா 
னத பொருளென்று உயரத் இச்சொல்லப்படும் அருமைச் செவிலித் 
தாயால் வளர்ந்துவரும், இங்கே வறுமையுடையார்மேம் செல்வ 
தாயெ அ௮ருளர்கெய பிள்ளை ௮வ்வறுமையைக் களைதற்கேதுவாயெ 
பொருளில்லாவிடில் வளராது, ஆதலால், ௮வவறுமை ககா£யவல்ல 
grea) அ௮ப்பொருளைச் செவிலித்தா யென்று சொல்லிய அணுக்கம் 

தெரிரதுதொள்க- இதனால், பொருளுடையாரிடத்து உள தாகிய 

அருளே மிகச் நெற் ஈதாம். (௮னபாவது: ஏச்சனும ஐ சம்பக 
தம் பற்றிப் பிரரிடத்தச் செலஓஞ் செயல, HRT Qs HE 
செயல் முதீரந்து யாமொரு சம்பந்தமும் பம்ராமத் பிறரிடம் துக்



௭௭-௮அம் அதி, படைமாட்சி, EP Fp 

செல்வதாகிய செயல், அ.கலித்ருன், அன்பினா 2ல பெறப்பட்ட ௮௬ 
ளென்கிற பிள்ளை யெனருர். (8) தன் கையதாயே பொருளிருக்க 
ஒரு தொழிலைச் செய்பவனது செய்கையானது மளைமேலே யேறி 
நின்று யாகளைகள து சண்டையைப்பார்க்£ ற்கு ஒப்பாகும். (அுஃதா 
வது: மலை2மலேறினவன் பயமும் வருத்தமும் இல்லாமல் பூமியில் 
கடக்கும் யானைச்சண்டையை மூய்ந் திருந்து எப்படி. ப்பார்ப்பானோ£ 
௮ப்படியே கைப்பொருளுண்டாயிருக்க ஒரு தொழீலை மேற்கொண் 
டவனும் பயமும் வருத்தமும் இல்லாமல் வல்லவமை ஏவி இனிதிரு 
நீது முடிப்பா னெனபதாம்.) (9) தமக்கு ஒன்று உண்டாக நினைப், 
பவர் தாரவியத்தைச் சம்பாதிக்கவேண்டும், ௮ த்ரவியம் பகைவரது 
செருக்கைக் கெயிக்கும் ஆபுதமாரும்; அதுபோலக் கூரிய ஆயுதம் 
வேறில்லை. அ௮ருவப்பொருளாகய செருக்கை மற்றை அயுதங்கள் 
அுக்கமாட்டாமையால் வேறில்லையென்று கூறிஞர், (10) கல்ல 
வழியால்வரும் பொருளை ௮.இகமாக உண்டாக்கினவருக்கு மற்றைத் 
கருமமும் இன்பமும ஒர காலத்தில் எளிய பொருள்களாகும் 
எனவே, பொருளொன் நிருக்தால் தருமமும் இன்பமும் வேண்டுங் 

கால், சிரமமில்லாமல் ஆஃ்கிக கொள்ள லாமென்ப தாயிற்று, 

  

௪௭-௮ம் அதுகாரம், 

௦ 

படை மாட்டு 6 

இனி, பொருளினாலாவதாகய படையை இரண்டதிகாரத்தன 

லே சொல்லத்தொடங்கி முதலி2ல படைமாட்டு சொல்கின்றார். 

அஃதாவது;--சேனையிளது தள்மையாம். 

க. அரசனுக்குப் படையானது மற்றை அங்கங்களுட் சிறந்த 
நென்பதும், அதனுள்ளும் மூலப்படை சிறந்ததென்பதம், அதனுள் 

ளும் வீரன் சிரந்தவனேன்பதும், 

(1) யா (ரை தேர் aren ari Bay நாலு௮ப்புக்களாலு 

நிறைந்து போரிலை காயம்பதேற்குப பயப்படாத நின்று பகையை 

வெல்வதாகயெ சேனையானஅ அரசனது செல்உங்களிலெல்லாந் தலை 

மையான செல்வமாம். (மீசலைழியன்கிது?. மேற்சொல்லிய காஸ்



௧௫௦ திறாக்தறள் வ௪னம். 

கன் கூட்டம்.) நாடு கர் ட தலிய மற்றை உறுப்புக்களுக்கும் ௮.7௪ 
னுக்குங் காவலாகலால், சேனையை முதன்மையான செல்வமென்று 

கூறினார். (3) தான் சிறுத்த இடத்தும் அரசனுக்கு யுத்தத்தில் 
அழறிவுவர் தால் தன்மேலே காயம்படுவதம்குப் பயப்படாது நின்று 

தால்கும் வீர த்தன்மையானது அவன் முன்னோரைத் தொடாந்து 

வருஞ்சேனைக்கல்லாமல் மற்றைச்சேனைக்கு உண்டாகாதாம். சேனை: 

படை; ௮ப்படை: மூலப்படை. கூலிப்படை காட்டுப்படை, காட்டுப் 

படை துணைப்படை கைப்படை என அ௮றுவகைப்படும், (3) எலிக 

ளாகிய பகைதிரண்டு கடல் போல முழங்களொல் பாம்புக்கு என்ன 
துன்பமுண்டாகும். அப்பாம்பு மூசசுவிட்டவுடனே அுப்பகை 

தானேகெடும். ௮துபோல, வி.ரரல்லாதவர் பலர் இரண்டு ஆவாரித். 

தால் அதற்கு வீரன் பயப்படமாட்டான். ௮வனெயுர்தவுடனே 
௮/வர் செட்டுப் 2பாவர், 

௨. படையின் இலக்கணம், 

(4) அரசனுக்குப்படையாவது, போரினிடச்துக் கெடுதல் 

இல்லாமல் பசைஏ.ராலே ஓட்டைபடாத.தா௫ப் பழமையாகவந்த 
செளரியம் உடையதேயாம், (ஒட்டைபடுதல்: பகைவர் தந் த்து 

க்கு உட்பட்டு அவர் வச௪ப்படுதல், செளரியம்: வீரம்) (9) 

யமன் கோபித்துக் சன்மேல்வர்தாலும் மனம் ஒத்து எதிர்நின்று 

தாங்கும் வலிமையுடைய சேனையாம். (60) வீரமும் மானமும் 
பழைய வீரர்சென்ற மாட்டிமைப்பட்ட ஈல்வழியிலே செல்லுதலும் 
௮.சசஞால் ஈம்பப்படுதலுமாகிய இந்நான்கு குணமே சேனைக்குக் 
காவலாம். (7) சேனையாவது,; பகைவராலே வகுக்கப்பட்டுத் 
தன்மேலே வர்க பகையின் போரை விலக்கும் படைவகுப்பை, 
அறிந்து வகுத்துக்கொண்டு அப்பகைவரது தாரிப்படையாகய 
முதற்படையைச் சன்மே2ல வராமல் தடுத்துக் தான் ௮தன்மேற் 
செல்வதேயாம், 

௩. சேனையின் காட்சிப் போலிவில்லாமையாலும், அரசன் கோ 
டைத்தாழ்வுகளாலும், தலைவரில்லாமையாலும் தாழ்வு உண்டாகும் 

(8) சேனையானது பசைவாமேலேசென்று போர்செய்யும் 

வி.ரமும் அப்பகை தன்மேலேலந்தால் பொறுக்கும் வலிமையும்



௭௮-ம் தி, படை..ச செருக்கு. கடுக 

இல்லையாயினும் தனத கோ்றப்பொலிவினாலே பெருமையை 
அடையும், ஆகலால், தோற்றப்பொலிவு அ௮வ௫ியம்வேண்டுவதாம். 
(௮ஃதாலது: அலங்கரிக்கப்பட்ட தேர் யானை குதிரைகளுடனும் 
விருறுக்சொடி, மற்றைக்சொடி, குடை, பலவாக்கியம், எக்காள 
மூதிலானவைகளுடனுர் தோன்றும் அமகுகண்டவுடனே, பகைவ 
சஞ்சும் பெருமை (9) தான் மே.ப்ந்து சறரிதாகலும் மனத்திலி 
ருந்து நீங்காத வெறுப்பும் சீரி 2 தரமும் சனக்கு இல்லையானால் 
சேனையானது பகையை வெல்லும். எனவ, இம்மூன்றும் வராமல் 
அரசன் கரக்க2வண்டுமென்பதாயிற்று, (10) போரினிடத்து நிலை 
மையுடைய வீரரை மிகவடைய தாயினும் தனக்கு மு.தன்மையராகய 
படைத்தலைவரில்லாகு இடத்துச் சேனை நில்லாது, ஆதலால், 
சேனாதிபதிகளே படையை நி௮ த்தவல்லவரென்பதாம், 

- 

௭௮-ஆம் 9) SST TID. 
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க. பகைவர் முன்னே தன் வீரஞ் சொல்வது. 

(1) பசைவ?2ர என்னுடைய தலைவனெதிரே போரேற்று 

நின்று ௮வன் வேல்பட்டு விழ்ந்நு கல்லினிடத்?த தின்ற வீசர் 

பலராவர், நீர் அக் கல்லிலே நில்லாமல் உம்மூடலிலே நிற்றலை 

விரும்பினால், என்னுடைய தலைவனெதஇிசே போசேற்று நில்லாதே 

செல்லுங்கள், (கல்லினிடத்தே நிழ்றலாவது: போரிலே யிறந்து 

போன வி.ரரைக் கல்லாலே செய்வித்து ஈட்டி வைத்தல்.) இது 

பழைய காலத்து வழக்கமாம். 

2. தோற்றவர் மேலே ஆயுதஞ் சேலுத்தாதமிகுந்த வாம், 
(2) காட்டிலொடுகிற முயலத் தப்பாமலெய்சு அம்பைக் 

கையிலேந்துதலைப் பார்க்கினும், வெரி நிலத்திலே நின்ற யானையை 

யெறிந்து தவறிய வேலைக் தாங்குதல் ஈன்று, இது, பகையரசன் 

சேனையோடு சண்டைசெய்து வச்சேனை தோற்றப் பின்னிடக் 

கண்டு நாணிப் பின் அவ்வரசன் மேற்செல்ல லுற்ற ஒர விரன் 

சொல்லு, இதனால்,எஇர்த்து யுத்தம் செய்யக்கூடாசவரோடுயுக்கம்



கு இருக்குறள் வசண, 

செய்து வெல்வதினும், எதிர்த்து யச்சம் செய் பாரோடு uy 5 5 GF 
செய்து தோற்றல் விரமாமெனபது கருத்தாயிற்று, (3) பகைவு 
ரிடத்ேே முகங்கொடாமல் செய்ற விரம், மிழுகக அண் தன்மை 
யாகும், அப்பகைவாக்கு யுத்தஈடில் ஒரு தாழ்வு வந்தகானால், 
அது தீர்த்துக் கொளளுதற பொருட்டு முகங் கொடுத்து உபகாரி 
யாந்தன்மை,௮வ்வாண் தன்மைககுக கூர்மையாகு மென்று நாலோர் 
சொல்லுவர் இதற்குச் சான்றாக, இராவணன் யத்சத்திலே சே 
களை யிழந்து வறியனாய் நிறக, அக்குறை இரும் பொருட்டு 1*இன்௮ 
போய்ப் போர்க்கு காளைவா'” என்று ஸ்ரீராம9ரான் உதவி புரிக்கு 
தைக்காண்க, இசாமாயணம் யுத2 காண்டம். முகம் போர்ப் 
படலம் (200). 

௩. இடையூறுகளுக்குப் பயப்படாதிருத்தல், 

(4) தன் கையிலுள்ள ஆய தமாயெ வேலைத் தன்மேல் 

எதிர்த்து வ$௪ யன மே?ல யெறிர்து விட்டு, வருகிற யானைக்கு 
வேல் தேடித் இரிபவன் தன் மாரபிலிருக் ௪ வேலைக் கண்டு (98௮ 
மகிழச்சி அடைவான். சானவே, தன் மார்பில் பகைவசெ றிந்த 
வேலிருப்பதை ௮ியாமல் மிகக கோப க3தாடு இரிர்தானென்ப 
தாயிற்று, இவனே விரருளுபாக்த விரணா வான், (9) பகைவரைக் 
கொபித்தப் பார்த் சகண் அப்பகைவர் வேலைச் சம்மேலே எறிய 
அதற்குப் பொறுமல் ௮ப்பார்வையை அழித்து இமைக்குமானால், 
அவ்விமைக்கல வீரர்க்குக் சோல்கி அல்லவேரி (இமைத்தல்: 
கண்ணை மூடி. விழித்தல்.) (6) வீரனா ரவன் தன் ஆயுள் காள் 
களில், சென்ற தனங்களை யெடுத்தெண்ணி அ௮த்கினங்களுள் தன் 
முகத்திலும் மார்பிலும் பகைவ ராயுதஙகளால் பெரிய புண்படாத 
இனங்களை யெல்லாம் பயன்படாது விணாகய இனங்களுள்ளே சேர்த் 

செண்ணுவான். இது பற்றியே, சீயகங்கனென்னும் ௮ரசனைத் 

தன் மேல பெரிய காயம்படப் போர்செய்தலையே ஆப.ரணமாக 

உடையவ னென்று ஈன்னூற் இறப்புப்பாபிரத்றுட் கூறியது காண்க, 

(a உ ° ௪ . உ ௩ உ 

௪. வீரரானவர் இறத்தற்குப் பயப்படாதிருத்தல், 

(7) சூமியைச்சூழ்ந்துகிற் தம் புகைவிரும்பி, உயிர்வாழ் தலை 
விரும்பாத வரர விரகம் லகைகட்ரி/லானது அவர்க்கு லக்கா ர



௭௯-ஆம் அ௮.இ. தட்ப, கடு௩ 

குணிமுடையதாகும், (8) போர்சிடைக்தால் தும்முயிருக்காகப் 
பயப்படாமல் அப்போர் செய்யக் செல்லும்வீசா FULT FMR முப் 
போர்வேண்டாமென்று கோபிக்காலு ம், தவவிரமிருஇ குழைய 
மாட்டார், (9) தாம் சொல்லிய சபதம் தீப்பாதிருச்றாம் பொரும் 
டுப் போரிற்போய்ம் சாகவல்ல வீரரை அச்சபதந்தப்பிய விசஞ் 
சொல்லி இகழ் கற்குரியார் ஒருவரு பில்லை. எனவே, சப தமுடிக்கு 

முன்னர் இறந்சாராயிலும், சபத முடித்சவரே அவென்ப தாம், 
(10) தமக்குச் செய்த நன்றிகளை நி த்துத் தம்மை அண்ட, 
அ.ரசரறு கண்கள நிர்பெருகும்படி போரிலே சாகப்பேற்றால், ஓக் 
சாவ யாசிக்காயினுங் கொள்ளும் சகுஇியை யுடையதாரும. ருறறத் 
தார் ௮ழ இறர்தால் வினைப் பயனெய்தல் போலாது, தம் ௮சசன் 
அழப் போரீலிறர்தால் வீர டசால்கம எய் சலால், இச்சாஉ யாரம்மா 
யிலனுல் கொள்ளும் தகுதியை உடையகென்ளுர், 

ene WP eee 
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இனி, படைபோல அரசனுச்குத் தொழிலிடத்து உதவுவதா 

கய குட்பை, ஐக்ததகொரத்தால் விதிமுகத்தாஜம் பன்னிரண்டஇ 

காரத்தால் எதிர்மறை முகத்தாலும் சோல்லம் தொடங்கி, விஇிமுக 

Barr ஐர்தினுள்ளும் முூ.தலி2ல ஈட்புச் சொல் ஓூன்ளுர், 

அஃதாவது: -இன்னநென்பது இதனுள் விளங்தம். 

க. முன்செய்த உதவிபற்றி, வருவசாகிய செயற்கை நட்பின் 
சிறப்பு, 

(1) ஈட்புப்போலச் சம்பாதித்துக்கொள்ளும் ௮ரிய பொரு 

ள்சள் சாவை யிருக்கின்றன? சம்பாதித்றச்கொண்டால் பகைவர் 

செய்யும் போர்ச் கொழிற்குப் புகுசற்ரு வாவொட்டாமல் தடுக்குங் 

காவலானவை ௮ந்த நட்பைப் பால எயையிருக்கின் உன? ஒன்று 

மில்லையாம். (நட்பு: இயற்கை, செயழ்கை யென இருவசைப்படும், 

அவ்விரண்டில், இயற்கை நட்பாவது: பிறப்புமுறையாலாகய தும் 

தேசுறையாலாயெதம் என இருவகைப்படும், அவற்றுள், இயம் 
செவ அசைய அவவ பவ PLL RECN tata SOR TRON Het He Mm meee Me ee Ui NR et mannan 
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she திருக்குறள் வசனம், 

கை ஈட்பு, சு்றமாகலால் சுற்றர்தாழாலென்லும் ௮இிகாரத்து எட, 

ங்கிய த,) செயற்கை ஈட்பு, பகையிடை யிட்டசேசத்சது அதலால், 

அுணைவலி யென வலியறிசலதிகாரத்து எடங்கியது, இனி, இவ் 

வதிகா.ரத்திலே சொல்லப்படுவது, முன்செய்த உதவிபெற்று வரு 

வ.தாயெ செயற்கை ஈட்பே ஆம். 

௨. சேயற்கை ஈட்பின் சிறப்புக்குக் காரணம், 

(2) அறிவுடையவரது சட்புக்கள் பிறைச்சர் இரனைப் 
போல நாள்தோறும் வளருர் தன்மையினவாகும். அறிவில்லாரது 
நட்புக்கள் பூரணசர் தரனைப்போலப் பின்னே நாள் தோறும் குறை 
யுர் தன்மையினவாகும். (8) நற்குணமுடைய மனிதர்கள் தங்க 

லை செய்த சகம் பழகுந்தோறும் அவருக்கு இன்பம் செய் 

தலாவது, நாற்பொருள் கற்குர்தோறும் கம்பவர்களுக்கு இன்பஞ் 
செய்தலைப் போலுமாம், 

௩. நட்பின் பயன். 

(4) ஒருவரோடொருவர் ஈட்புச்செய்சல், சிரிப்பக்கேற் 
றிவைகளைச் சொல்லிச் இரித்தற்கல்ல. அவர்க்கு வேண்டாத பழியும் 
பாவமுமாகிய தீச்செய்கையுண்டான இடத்து மூற்பட்டுக் கண்டி த் 
லப், புத்தி சொல்லு௪ற் பொருட்டேயாம், 

௪, புணர்ச்சி, பழகுதல், உணர்ச்சி ஒத்தல் என்னு மூன்ற 
னுள் உணர்ச்சி ஒத்தலே ஈட்பிற்குச் சிறப்புடையத. 

(9) ஒருவனோடொருவன் சிரேசமாதற்கு ஒரு தேசத்தி 
லாவது ஒரு ஊரிலாவது இருத்தலும், பலத.ரங் கண்டு பேசுதலும் 
வேண்டுவது இல்லை. இருவருக்கும் ஒத்த அறிவு தானே நேச 
மாம் உரிமையைக்கொடுக்கும். அன்றியும், உடன் உயிர் நீங்குதற்கு 
உரிய ஈட்பையும் உண்டாக்கும்.இதற்குச் சாட்சியாக, கோப்பெருஞ் 
சோழனென்னும் ௮ரசன் தன்னுடைய மரணகாலத்து, பாண்டி 
நாட்டிலுள்ள பிசிராந்தையார் என்னும் வித்துவான் வருவானெ 
ன்று சொல்லியபடி, ௮வ்வித்துவான்வக்து ௮ரசனிறந்துபோன தறி 
சது தானும் உடனே உயிர்விடுச்தனன் என்பதை புமசாலூறு 215 
முதல் 218 வசை யுள்ள செய்யுட்களிழ் காண்க,



௮0-ம் ௮. நட்பாராய்தல், ௧௫ 

௫. ஈ௩ட்பினது இலக்கணம். 

(0) கண்ட இடத்து முகமாத்திரமே மலரும் விசம் சே 
கிப்பது சிரெசமன்று, அன்பால் உள்ளமும் மலரர் Rosas gs 
கிமரகமாம், (7) ஒருவனுக்கு ஈகட்பாவது அறிவைச் தருறெ நிய 
வழிகா விலஃி ஈல்வழியிலே கடத்தி ஊ.ிஸ லை கேடுவச்ச இட 

BD HS DUI Sa gs உடனிருந்து அநறுபவீப்பதாம், (8) அன்றி 
யம், சபையினிட தேச உடை குல்ந்தவனுக்குக் கைசென்று தழுவு 
தில் போலச் சி 2ஈக்கப்பட்டவனுக்கு ௮ப்பொழமுசே துன்பத்தை 
நீககுவதுமாம், (9) அரநட்பிற்கு இருப்பிடம் யாதென்றால், எந் 
காளும வேளுபடாமல் கூடுமிடத்தெல்லாம் அறம் பொருள்களிலே 
நட்பாளருக்கு த் தளர்ச்சி வராமல் தான்கும் வலிமையேயாம். 

(தோங்குதல்: வற்புறுத்இச் சொல்லி வேண்டும் உதவி செய்தல்.) 
(10) இவர் எங்களுக்கு இவவளவு அன்பினர், யாங்கள் இவர்க்கு 
இவ்வளவு அன்படையோமென்று, ஒருவரை ஒருவர் இறப்பித் துப் 

CuPc இரேகங் குறையும். எனென்றால், தாம் ௮வரென்கிற 

பேதமில்லாஇருந்தும் பேசப்பட௩ இெப்பித்துப் பேசலாலென்க, 

எனவே, உண்மைச் சிரேகர் ஒருவரை ஒருவர் உபசரித்துப்பேச 
லாகா தென்பது கருத்து. 

  

Hor Alt 9) HSM TLD. 
௦ ௦ ௦ 

நட்பாராயதல; 
அஃதாவது: -ழன் சோலலப்பட்ட இலக்கணழடையவரை இராம். 

நீது அஃதறிந்தே சிநேகிக்க வேஸ்டுதலால், அவரை ஆராயுந்திறம். 

௧. நட்பை ஆராயாத இடத்து உண்டாகுங் குற்றம், 

(1) இகேகத்தை விரும்பி நிற்பவருக்கு ஒருவனோடு சகேகஞ் 

செய்சபின் ௮ச்சகேகி தனை விடமுடியாது, ஆதலால், குணாநன்மை, 

செய்கைஈன்மைகளை ராய்ந்து ஒருவனை!- ச3ந௫க்க வேண்டும், 

அப்படி. ஆராயாமல் இரேகித்தால், அதுபோலக் கேடுதருவது: 

வேறொன் றில்லை, (2) (FOOT GF GX Dire செய்கையாலம் நல்லனென் 

பதும் தயனென்பதும் பலகாலும் பலவழியால் ஆராய்ந்து ஒரு:



௧௬ இருக்குறள் வசனம். 

வ2ஷடுி சிரேகியாதவன் முடிவில், தான்சாவதற்கு எதுவாயெ 

அன்பைச் தானே விளைம்துக்கொள்ளுவான் 

௨.௨. நட்பை ஆராயும் விதமும், ஆராய்ந்தால் சிரேகிக்கப் 
பூவா ரிவரேன்பதும், 

(8) ஒருவனது குணத்தை அ௮றிவதோடும் குடிப்பிறப்பை 
யம், ருற்றக்தையும், ருறைவற்ற சுற்றத்தையும் ஆராய்ந்து, ௮வ 
னோ சிசேகஞ்செய்யவேண்டும். குற்றமில்லாதவர் உலகச் Sod vont 
மையால், பொருக்களச்தக்க குற்றமானால் ௮வசோடு இகேகஞ் 

செய்பலாமென்பதற்காகக் குற்றத்தையும் அராயும்படி கூறினார், 
என 2௮, ஈற்குணமும் நற்குடிப்பிறப்பும் நற்சுற்றக்சாரையும் உடை 
யவனே சிகேகத்துக்கு உரியவ னென்பதாயிழ்று, (4) உயர்ச்த 
குடியிம் பிறந்து உலகத்தார் சொல்லும் பழிக்குப் பயப்படுபவனைச் 

சல பொருள் கொடுக்சாயினும் சரேகம் கொள்ள வேண்டும். 
எனவே, நஈல்லகுடியிற்பிறந்து பழிபாவத்துக்குப் பயப்பேகிறவன் 
சிேகங்கிடைப்பது ௮ருமை பென்பதாயிற்று, (9) தாம் உலக 
நடையல்லாக தியவைகளைச் செய்ய நினைத்தால், அழும் விதஞ் 

சொல்லி விலக்கியும், ௮த் தேவைகளைச் செய்தால் பின்னும் செய்யா 
வகை கண்டித்துள் சொல்லி கெருக்கியும் அ௮வ்வுலக ஈடையாகிய 
தல்லவைகளைச் செய்யும்படி. சொல்லவும் வல்லலசைச் AC sat 
கொள்ளல் வேண்டும். (0) ஒருவனுக்கு, கேடென்பது கூற்றத் 
சாசது சிரெகமாகிய நிலங்களைக் குறையாமல் ௮௭ப்பசாயெ ஒரு 
கோலாம். ஆதலால், ௮வ.ராலே பெயப்படும் அக்கேட்டினிடத்தும் 
ஒருகல்லறிவுண்டாகும், (ஈல்லறிவரவது: தான் பொருள் முதலிய 
குறைந்து, கெட்ட காலத்தில் தனக்கு UHC BAU FN SF FOS 

தார். சன்னோடிருந்து அதுபவித்தலும், தன்னைக் கைவிட்டுப் 
போவது மாகிய அவரது செய்கைகளை த்தெரிவது.) 

௩. ஆராய்ந்தால், சிநேகிக்கப் படாதவர் இவரேன்பது, 

(7) ஒருவனுக்கு இலாபமென்று சொல்லப்பரிவது அறி 

வில்ல₹.ரது சிகேகத்தை நீக்) அவரைக் கைவிடுதலாம். இரேசகம் 

ீம்கினாலும் அமுவில்லாதுவரை விட்டு நீங்காத இடத்து, தீக்கு 

வருதலால் ௮வரையுங் சைவிடவேண்டுமென்.ற கூறிஞர். (இலாப



௮/5-ஆம் 9) Be பழமை, கடுஏ 

மாவது: இம்மை மறுமை இன்பங்களுக்கு உரிமைபெறு சல்.) (8) கம் 
மன ஊக்£ஞ் சுருக்குகற்குக் காரணமாகிய தொழில்களைச் செய்ய 
நினை யாதிருக்க வேண்டும், அதுபோலத் சமக்கொரு துன்பம் வந்த 
இடத்து த் தம்மைக் சைவிடு£வோரது சிரேசுக்தைக் கொள்ளா திருக்க 
வேண்டும். கொண்டால், கெட்டேபோவார், (9) ஒருவன் கெடு 
காலச்து, ளைக் கைவிடுவோருடைய EC maw ergy யமன் 
கொல்லுங்காலத்து (மரணகாலக்.) நினைத்தாலும், நினை சசமனல் 
கைச் சுட்டுவிடும். இவ்விசம் பிறனொருவன் நினைத்தாலும் ௮வன் 
மன ச்தைச் சுடுமென்றால், சமயம் வந்தால் கைவிவொரது நட்பின் 
கொடுமையை யென்னென்று கூ௮வது? கொடியஇனுக் கொடிய 
தாம், 

௪. சிரேகிக்கப் படா தவரும் சிரேகிக்கப்படூபவரும், 
(10) உலக ஈகடையோடு பொருர்இக் குற்றமற்றவரது 

ஈட்பையே பொருக்தல் வேண்டும், உலக நடையோடு பொருச்தாக 
வ.ரனது ஈட்பை முன்னர் ஆராயாமல் கொண்டிருந்தால், அவருக்கு 
வேண்டிய ஒரு பொருளைக் கொடுத்தாயிலும் HG விட்டு 
et: Coxon Ob, 

  

௮5-ஆம் அகாரம். 

LI Lp 63) LBD e 

அஃதாவது:--சிநேகித்தவாது பழையராந்தன்மைபற்றி, துவரி 

செய்த பிழைகளைப் போறுத்தல், நட்பிற் பிழை பொறுத்தற்தப் 

படிமை, காரணமாதலால் ௮க்காரணப்பெயர் சாரியமாகிய நட்பிற் பிழை 

போறுத்தலுக்காயிற்று, 

௧. பழமையானது காலஞ்சேன்றதன்று. இப்படிப்பட்ட 
நட்பேன்பது. 

(1) பமமை யென்று சொல்லப்படுவது பாதென்றால்? ௮.௪, 

பழமையோர் உரிமையாலே செய்தவைகளைச் இறிதாயினும் அழிக் 

சாமல் ௮ச் செய்தவைகளுக்கு உடன்படுவதாகிய கி௫ேகமாம். 

(உரிமையால் செய்கவையாவன: ஒன்றைச்செய்யும்போது கேளா. 

செய்தல்,கெூம் வகை செய்சல்,தமக்கு வேண்பெவைகளை க் தாமே 

யெடுத்துக் கொள்ளுதல், பணிவு, பயமில்லாமை முதலியன.)



கடு திருக்குறள் வசனம். 

௨. பழமையால் வரும் உரிமையின் சிறப்பு, 

(2) சிம்ககத்துக்கு அவயவமாவன;: இரேகர் உரிமையாற் 
செய்பவையாம். அதலால், அவவுிமைக்கு இனிமையராதல் 
உயர்ந்தோர்க்கு முறை, (இனிமையா தல்: உடன் படுதல்,)(8) தம 
க்குச் சம்மதம் இல்லாகவையானாலும் சிநேஇதர் உரிமையினாலே 
செய்த காரியங்களுக்குச் தாம் செய்தவை போல உடன் படாரா 
னால், பழையதாய் வந்த ஈட்பு என்ன பிரயோசனச்தைச் செய்யும். 

௩. தம்மைக் கேளாது ஈட்பினர் ஒன்றைச் சேய்தால், அத 
னைக் கைக்கொள்ளவேண்டும். 

(4) சரகர் உரிமையாலே தம்மைக் சேளாது தம் கருத் 
தைச் செய்தாரானால், ௮ச்செயலினுடைய விரும்பப்படும் தன்மை 
பற்றி, ௮கனை அறிவுடையோர் விரும்புவர், ஒருவருக்குத் தம் 
காரியம் தாம் ௮றியாமலே முடிந்திருத்தலைக் காட்டினும் ஈன்மை 

யில்லாமையால், அச் செயல் விரும்பத் தச்கதென்று உணர்க, 

௪. கெடம்வகை செய்தாராயின், அதற்குக் காரணம் அவரறி 
யாமையும், நட்புமாம். 

(5) தாம் வெறுக்கத் தக்க காரியங்களைச் நேூதர் செப் 
தால், அதற்குக் காரணம் ௮றியாமையாம்; அதுவுமன்றி, மிகுந்த 

உரிமையுமாமென்று அறியக் கடவர். இனால், தியவூழினாலே 

அறியாமை எல்லார்க்கும் பொதுவாக உண்டாகலால், ஈம்மால் வரக் 

கடவது ஈம்முடைய சிகேகதரால் வந்ததென்று கொள்வதன் றி, 

௮வர் அன்பில்லாமையால் abso gong கொள்ளலாகாசென்பதாம், 

௫. அன்பால் கே$செய்த இடத்தும் நட்பு விடந்தன்மைய 
தன்று, 

(6) ஈட்பின் வரம்பிலே கின்றவர் தம்மோடு பழமையில் 

வேறுபடாது நின்றவர் நட்பை, ௮வராலே கேடு வந்த இடத்தல் 
கைவிடமாட்டார். (கேடாவன: 0 பாருட் கேடு, போர்க்கேடு,) (1) 
அன்புடனே பனழையதாய் abs ASHE sos YF G2 eapmuae# 
௮ச் சிகத்துக்கு இடமாயுள்ளார் அழிவு வந்த காரியங்களைச் 

செய்தாலும், அவரீடச்தே அன்பு 8ீக்கமாட்டார்.



௮௨-ம் ௮தி. இநட்பு, ௧௫௯ 

௬. பிழை போறுத்தலின் சிறப்பூ, 

(8) ஈட்புடையாா பிழையைப் பிறர் சொன்னாறுவ் கேளாத 
உரிமை ௮.றியவல்லவருக்கு அர் நட்பினர் பிழையைச் செய்தால், 
அ௮ப்பிழை செய்யப்பட்ட காள் பயன் பட்ட நாளாம், ஏனென் 
மூல், பிழை செய்யாத ராள் அப்பிழை பொறுக்கும் உரிமையறி 
யும் வல்லமை தெரியாதாகலால், செய்க காளே அ௮வவல்லமையை 
வெளிப்படுத்தலா லென்சு. 

௭. பழமையறிவா ரடையும் பயன். 

(9) உரிமை கெடாமல் பழையதாய் வர்க சம் உடை, 

யவாது சேக், அவர் குற்றக்ததை நோக்கிக் கைவிடாதவரை 
உலகமானது சி£ேகவ் சூறித்து இச்சிக்கும், (10) பழைய சே 

Sei sg, அவர் GONG செய்தாராயிலும், தம்மன்பு நீங்கா தவர் 
பசைவ. ராலும் இச்சிக்கப் படுவர், 

  

௮/௨-அம் அதிகாரம், 

BBY. 
இனி, பொறுக்கப்படாத HO Py or ento wine Ag 555 00 

ஈட்பு கட்பாராய்தல் ௮இிகாரத்திலே சருங்கச் சொல்லி, ௮வ்வளவி 

லடங்காமையால் ௮தன இருவகைப்படுத்தி, இரண்டஇகாரத்தி2ல 

சொல்லத்தொடங்கி முன்னே தி உட்புச் சொல் ஐகின்ருூர். 

அஃதாவது:--தீக்தணத்தாரோடூ உண்டாகிய சிநேகமாம், 

க. போதுவகையால் தீ ஈட்புக் கூடாது, 

(1) ஆசை மிகுதியினாலே உண்ணப்போர் போன்ரு 

ராயினும், தீக்குணமுடையவரது சிநேகமானது வளர்தலினும், 

குமைதல் இனியதாகும், ஏனென்றால், வளர்ந்தால் வருங்கேடு 

குறைந் தாலில்லை ஆதலா லெனக, 

௨, தமக்குப் பிரயோசனம் பார்ப்பலரது ஈட்பினது தீமை. 

(2) தமக்குப் பிரயோசனம் உள்ள இடத்துச் சகேகித்து 

௮ஃதிலலாத இடத்து நீக்கும் சமான குணம் இல்லாதவர் சிகேகத்



௧௬௦ திருக்குறள் வசனம். 

osu பெழ்ருறும், இழந்தாலும் இடைப்பதாயெ ரஈன்மை யில, 
(8) சிசேசத்தளவு பாராமல் ௮.தனால் வரும் பிர£யாரனத்களவு 
பார்க்கும் சிசேகரும் கொடுப்பாரைக் கொள்ளாமல் வ்லைப்போரு 

கக் கொள்ளும் வேசையரும், பிறர் கேடு கோக்காது Hor சோர்வு 

பார்த்துத் திரும் திருடரும் தம்முள் ஒருவருக்கு ஒருவர் சமான 
மாவர், பொருகசக் குறித்து வஞ்சசுமாக நடித்தலால், பிரபோ 
சன த்கைக் கருதும் சேகரை மற்றிருவ?ராடு சமானமாக்கிக் கூறி 
னர், 

௩. கேவேந்த இடத்துத் தணையாகாதவரது தீமை, 

(4) மூன்னெல்லாம் உதவிசெய்வதுபோலிருக்து யுத்தம் 
வரக இடத்துப்போர்க்களத்திலே தள்விவிட்டுப்போடுன்ற கல்வி 
யில்லாத குதிரைபோல்வாரது சிகேகத்இலும், தளிமையாயிருத் 
தல சிறப்புடையதாம். சனென்றால், அவர் கேக் இனால் வரு 
க்சேடு தனிமையாயிருக்தால் வராமையாலென்ச, (கல்வியில்லாத 

குதிரையாவது: ஐந்துகஇயும், ப.தினெட்செ்சாரியும், போர் செய்யுந் 
திறமும் அறியா ககுதிசையாம்; இவற்றை, அசுவலக்ஷணல் கூறு 
தாலுட்காண்க.) (5) சிரேகஞ்செய்துவைத்தாலும், சாவலாகாத 
£ீழ்மக்களது இகட்பு ஒருவனுக்கு உண்டா தலைக்காட்டி னும், இல்லா 
திருத்தல் கல்லது. இதனால், இருந்தால் வருங்கேடு இல்லார் 
தால் இல்லையென்பதாம். (காவலாசாமையாவது? தொலைவுவர் த 
இடத்துக் சைவிட்டுநீங்கு தல்.) 

௪. அறிவில்லாதவர், சிரிக்கச்சேய்பவர், இயல்வதசேய்யாதவர் 
ஆகிய இம்மூவர் நட்பினது தீமை. 

(0) அறிவில்லாதவனது மிகநேருந்கெ ஈட்பைப்பார்க்க 
ணும், அறிவுடைய, ரது பகையானது கோடிபங்கு நல்லதாகும். 
ஏனெனில், ௮றிவுடையவனது பகைமை Qi தீககு செய்யாமையா 
ஆம், அறிவில்லாதவன் சிசேகம் பல நீங்கு செய்வதாலு மென்க. 
(1) தாமறிய?2வண்டியவைகளை ௮ : நியச்செய்கற்கு ஏதுவாகாக 
பொருள் கதி, , அடமரு 4 ம், தூர்த்தரும், கழாய்க் கூத்த ரூம்போலத், 
தி.பவற்றிலே மகிழச்சசய்தற்கு ஏதுவாயெ சிகேகத்தால் வரு , இன் 
பல்களைப்பார்க்கினும், பகசவசால வருந்தன்பங்கள் பத்துக்கோடி,



அம் ௮. கூடாநட்பு. க்கக் 

மடங்கு ரல்லவையாம், இகல், பகைவரைப்பார்க் னும் திஈட்பு 
டையவர் கொடியலரொன்பதும் அப்பகைவர் செய்யுர் 2ிமையிலும் 
இவர்செய்யும் ஈன்மை கொடி தென்பதும் பெறப்பட்டன. (விடமா: 
வருக சப்படுத்துவோர்.) (8) தம்மாலே செய்யக்கூடியதைக்கூடாத 
தீர்கக் உத்துவாசோடு கொண்ட FCos gone அவர் வஞ்ச்கங் 
கண்டால், அதை அவர்றியச் சொல்லாமல் தளரவிடவேண்டும், 

eran ma, x Sus சொன்னால்,அதற்குச் சமாதான ஞ் சொல்லிப் 
பின்னும் சகேகஞ் செய்யவருவர் ஆதலாலென்க, (தள.விடுதலா 
வது: சாளுக்கு நாள் றிது சிறிகாக ஈட்பைக் குறைத்து வருதல்.) 

௫. வஞ்சர் நட்பினது தீமை, 

(9) சொழில்வேறு சொல்வே௮ுபட்டவர்து ஈட்பு நனவி 
லே மாத்இசமல்லாமல், கன்விலுர் அன்பஞ்செய்வதாகும். (தொழி 
அஞ்சொல்லும் வே௮ வேறு பிருத்தலாவது: செய்கையிலே பகைவ 

சாயும் சொல்லி2ல சசகராயும் இருத்தல். ஈனவு: தெளிவாயெ கா 

லம்) (10) விட்டிலே தனித்திருந்தபோது உறவாடிச் சபையி 
லே பலருடனிருக்கபோது பழிசொல்.லுவோர.து ஈட்பு எவ்வளவு 

சிறிதாயினும், தள்ளிவிடவேண்டும், ஏனென்றால், நெருப்பு சிறி 

தாயிருக்தாலும் சுடுதல்போல வஞ்சகமுடையார் சறுஈட்பும் கே 

தீருமென்சு, 

௮௩.-அம் _.இிகாரம், 

கூடார நட்பு, 
இனி, மற்றைச் கூடாஈட்புச் சொல்லுகின்றார், 

அஃதாவது:--பகைமையால் உள்ளே கூடாதிநந்து சம்யம்கிடைக்கு 

ம்ளவும் புறத்திலே கூடி நடப்பவர்து சிரேகம், 

க. கூடா ஈட்பினது குற்றம். 
(1) அகத்திற் கூடாதிருந்தே வாய்க்குமிடம் கானுமளவும் 

புறத்திற் கூடி ஈடப்பவரது சிசேகமானது வாய்க்குமிடத்தைக் 
கண்டால், மிக் அடிப்பதற்குள் தஇணையாகிய பட்டடையை ஒப்பர் 

வார். (பட்டடையாவது: பழுக்கக் காய்ச்சிய இரும்பை ௮. ப்ப 
21



௧௬௨ இருக்குறள் வச்னம், 

க்குத் தாக்குங்கல்.) எனலே, தம்மைத் துன்பஞ் செய்பவருக்கு 
உதவி புரிவரென்பதாயிற்று, (9) தமக்கு உறவு அஆவார்போன்று 
உற௰வாகாதவரோடு உண்டாகிய நட்பானது இடம் பெற்றால், பெண் 
சுள் மனம் போல வேறுபடும், (emo ஆவார் போன்று உறவாகாச 
வா: புறத்தொன்றும் அகத்தொன்றும் உடையவர், நட்பு வேறு 
படுதலாவது: பழய பகையே யாகுதல்.) 

௨, மேற்கூறிய குற்றத்திற்குக் காரண்மாகிய அவர்கோ௦ம், 

(3) சல்லவைய/சயெ பல நூல்களைக்கற்ற இடத்தும், ௮௪ 
ளூல் மனந்திருந்தி ஈட்பின.ராகுதல் பகைவருக்கில்லையாம். இத 
ஞல், உள் வஞ்சக முடையவரைக் கல்வியுடைமை பற்றி ஈட்பாகக் 
கொள்ளலாகாதென்பதாயிற்று, (4) சண்டபோது முகத்தால் 
இனிமையுள்ளனவாகச் சிரித்து மனத்தால் எப்பொழுதும் இனிய 
சாகாத வஞ்சகரைக் கண்டால், பயப்படவேண்டும், 

௩. கூடா௩ட்பு உடையவரைச் சோல்லாலே தேளியலாகாதஃ 

(5) மனத்தால் தம்மோடு பொருந்தா தவரை யாதொருவித 
த் தினாலும் சொல்லினால் தெளிய முறைமை இல்லை பென்று நீதி 
நூல் சொல்லும். எனவே, ௮வர் சொல்லெல்லாம் வஞ்சகச் சொல் 
லென்ப,தறிக, (6) நட்பினர் போல நன்மையைத் தருஞ் சொற்க 

ஊளைச் சொன்னா ஓம், பசைவரது சொற்கள் அ௮ர்தன்மையைச் தராமை 

விரைவில யறியப்படும். (விரைவாவது: சொன்ன அப்பொழுதே 

யென்ற்படி.) எனவே, தீமை தருதற்கு ஐயமில்லை யென்பதாம், 

(1) வில்லினது வணக்கம் ஏற்றவர்க்குச் தமை செய்ததைக் குறி 

தீ.த,தனால், பகைவரிடத்ேேத காணப்படுஞ் சொல்லினது வணக்கத் 

தையும் ஈமக்கு கன்மை செய் தலைக் குறித்ததென்று நினையாஇிருக்க 

வேண்டும். இதனால், வில் வளைவும், பகைவரது சொல்வளைவுக் 

தீல்கு தருமென்பதாம், 

௪, கூடா நட்பு உடையவரைச் சேயலாலே தேளியலாகாது, 

(8) தம்மைப்பசைவர் கும்பிட்ட ' கையுள்ளும் அய கமா 

னது மறைந்திருக்கும். ௮ப்பகைவர் ௮ழுத சண்ணிரும் அப்படியே 

ஆயுதமறைந்திருக்குமிடமாம், இதற்கு இலக்யெமாச தொழுத



௮ி/௪-அம் ௮௫. பேதைமை, ௧௬௩ 
கையுளும் படையுள சூழ்ச்சியும் பெரிதால்'” என்ற செய்யுளைச் 
காண்க. பாரதம் வாரணாவ தச்சருக்கம் ௧௧௯ ஆம் செய்யுள். இதனால்) 
பகைவர் தமது தளர்ச்சி காட்டித் தொழுதாலும், அழுதாலும் 
அவர் குறிப்பை அறிந்து சம்மைக் காத்துக் கொள்க என்பதாம். 

௫. கூடாகஈட்பிடத்து நடக்கும் விதம். , 
(9) புறத்திலே மிகச் 8ரேகஞ் செய்து அகத்தி£ல தம்மை 

இகழ்ச்சி செய்யும் பகைவரைத் தாமும் அப்படியே சிரேகித்து 
அவரைப் புறச்தி2ல மூழும்படி செய்து அகத்திலே ௮௪ சரேகம் 
கெடூம் வண்ணம் பொருக்துக் தன்மையுடையது ௮௪ நீதியாம். 
(பொருந்துதலாவது: பகைவரை அவர்போல் ஈடி.த்துக்காட்டி. ௮வ 
ருடன் பழகுதல்.) (10) தம் பகைவர் ஈட்பினராய் ஈடக்கும் 
காலம் வந்தால் தாமும் புறத்திலே அவரோடு ஈட்புச் செய் ஐ, ௮௧ 
த்.தி2ல ஈட்பை நீங்கப் பின் புறத்இலே செய்யும் ஈட்பையும் விட்டு 
விடல் வேண்டும். 

  

௮௪-ஆம் ௮ காரம். 

8) ॥ ov) த oF) LD « 

இனி, அர்ஈட்பை எதிர்மறுத்துப் பசைமகத்தாலே சொல்லத். 

தொடங்கினா. ௮ப்பகைதான் முழுதும் விடலாகாத குற்றமாகய 
குரோாதத்தாலும், காமத்தாலும் வருவதாம். அவைகளுள் குரோ 

SSSA uma ஜஐந்ததஇிகாரத்தாலும், காமத்தால் வருபவை 

ஜர்ததகொரத்தாலுஞ் சொல்லுதற்கு அவ்விரண்டுக்கும் மூலமாக: 

மயக்கத்தை இருவகைப்படுச்இ, இரண்டஇகாரத்திலே சொல்லக் 

தொடங்கி முதலில பேதைமை சொல் ஓ௫ன்றார், 

அஃதாவது: -யாதோன்றும் அறியாமை, 

௧, பேதைமையின் இலக்கணம், 

(1) அறியாமை யென்று சொல்லப்படுவது, மற்றைக் கு.க 

இங்சனிலெல்லாம் மிகுந்ததொன்று.. ௮து யாதென்று சேட்டாஷ்



௧௬௪ திருக்குறள் வசனம். 

தனக்குக் கேடு தருமவைகளைக் கைக்கொண்டு அக்கர் தரு மவைசளைக் 
லாயிடிதலாம். (கேடாவன: வறுமை, பழி, பாவங்கள், ஆக்கமாவன? 
செலவம், புகழ், புண்ணியம்.) (2) அறியாமை எல்லாவற்றுள்ளும் 
உயாச்ச அறியாமையாவது: தனக்கு காத செய்கையில் ஆசை 
யைச் செய்தலாம். 

3., அறிவில்லானது பொதுத்தொழில். 

(3) பழி பாவங்களுக்கு சாணாமையும், கருமங்களிலே விதி 
விலக்குகளை ஆராயாபையும்,யாவரிடத்துக் தாக்ஷண்யம் அறப் பேசு 
தீலும்,குடிப்பிறப்பு கல்வி ஒழுச்கம் முதலியவைகளைப்்பேணாமையும் 
ஆய இவைகள் மூடனது தொரஜில்களாம், (4) மனம் வாக்கு 

காயங்கள் ௮டங்குதற்கு ஏதுவா௫ய நால்களைப் படித்தும் 9 a0 

வடக்கத்தால் வரும் பயனை அறிந்தும் பிறருக்கு ௮ தனையறியும் 
படி. சொல்லியும் சானடங்காத நூடன் போல் மூடரில்லையாம். 

௩. அறிவில்லான் மறுமைச் சேயல், 

(5) மூடனானவன் வரும் பிறவிதோறும் தான் புகுர்.து 
அழுர்துதற்கு இடமாகிய ஈரகத்தை இவ்வொரு பிறப்புள்ளே 
செய்துகொள்ள வல்லவனாவான். எனவே, எல்லாக் கொடுவினைக 
ளையுஞ் செய்வனென்பதாயிறறு, 

௪.  அறிவில்லான் சேல்வம்படைக்கும் விதம், 

(6) செய்யு முறைமை அறியாத மூடனானவன் ஒரு 
கொழிலைச் செய்யச் தொடங்குவாளுயின், ௮.௮வும் பயன் படாமற் 
கெடும். ௮ஃது, ஒன் தானோ? தானும் தளை பூட்டப்படுவன். 
(சளை: விலக்கு.) 

௫. அறிவில்லான் சேல்வம் அடைந்த இடத்துப் பயன் கோ 
ள்ளும் விதம், 

(1) மூடனானவன் பெருஞ், செல்வச்சை ஊழாலடைந்த 
இட.,5௮, கன்னோடு சம்பக்தம் இல்லாதவசாயெ அயலார் எல்லா 
கலமும் ௮பவிக்க, தன்னோடு எல்லாச்சம்பர் தமும் உடைய சுற்றத் 
தார் ப௫ித்திருப்பர், (8) இன்னும, அ௮ம்மூடனனவன் தன் கையில் 
ஒரு பொருட உபைமையாகப் பெற்று ம௫ழ்தல் பித்தனையுடைய



௮ி௫ு-அம் ௮௫. புல்லறிவாண்மை. .க௭௬டு 

ஒருவன் கள்ளுண்டு மயங்யெது போலும். மூடனுடைய அறியா 

மை பித்தாகவும் அவன் ஒரு பொருள் பெற்றுல் ௮, கள்ளாக 
வுங் கண்டு கொள்க, 

௬. அறிவில்லானது ஈட்பின் குற்றம். 

(9) பின்பிரிவு வந்த இடத்து அப்பிரிவு இருவருக்கும் 
கொடுப்பசாகய துன்பம் ஒன்றில்லை. அதலால், மூடாது நேசம் 

மிகவும் இனியது; இது ௮ம்மூடரைப் புகழ்வதுபோலிகழ்ர்ததாம்ஃ 

௭. அறிவில்லான் சபையிடத்திருக்கும் விதம். 

(10) பெரியோ ரது சபையிடத்து மூடனாவான புரு தலா 

னது அத்தம் பட்ட காலைச் சயனத்தின் மேல் வைத்தாற் போ 

அம். இதனால், ௮ச்சயனம் அசுத்தப்பிவது போல ௮ச்சபையும். 

இழிவப.ிி மென்பதறிக, (சயனம் உ படுக்கை, 

eee 

௮௫-ஆம் அதிகாரம். 

பு. வல்லறிவாண்மை. 

இனி, மற்றைப் புல்லறிவாண்மை Osa Qa erat. ௮து: புன் 

விய ௮.றிவையாளுதற்றன்மை என்பதாம்; 

அஃதாவது: தான் சிற்றறிவினயிநந்தே தன்னைப் பேரறிவிண 

௧ மதித்து உயர்ந்தேராலே சொல்லப்படும் உறுதிக் சொல்லைக் 

கோள்ளாமை. 

க. புல்லறிவின் குற்றம். 

(1) ஒருவனுக்கு இல்லாமை பலவற்றுள்ளும் மிகுர்த இல் 

லாமையானது ௮.றியில்லரமையாம்- மற்றைப்பொரு ஸில்லாமை 

யோரி என்முல், அதனை உலகத்தார் அப்படிப்பட்ட இல்லாமையஈ 

சுக் கொள்ளார். ஏனென்றால், புல்லறிவாளா செல்வமடைர்தாலும் 

௮ தனால், இம்மை. மறுமைப்பயனடைதற்கு எ.துவாயே செயல். 

செய்யா சாதலால், அப்பொருள் இல்லாமையினா வே அவருக்குக் 

கேடில்லை ௮கலாலென்க,



௧௬௭ திருக்குறள் வசனம், 

2. புல்லறிவாசார் தம்மிடத்து நல்லவை செய்தலறியாமை, 

(2) புல்லறிவுடை(பவன் மனமகிழ்ந்து ஒருவலுக்கு ஒன்று 

கொடுத்தல் கூடிய தானால், அத .மினுக்காரணம் ௮வ்வொரு பொருளை 
வாங்குகன்றவனது கல்வினையே அன்றி, வேஜொன்று மில்லை. இத 
னால், இம்மைட் பயன் கருதியாவது மறுமைப்பயன் கருதியாவது 
அப்புல்லறிவாளர் கொடுத்திலரென்பதாயிற்று, 

௩. புல்லறிவாளர் தம்மிடத்தம் தீயவை சேய்தலே அறிவர், 

(3) புல்லறிவடையவர் தாமே தங்களை வருத்தப்படும் வரு 
தீதமானது வருத்தப்படுத் து. தத்குரிய பசைவருக்கும் செய்தல் அரி 
தாரும், எனென்றுல், பகைவர் தாம் தெரிக்க ஒரு தகை காலம் 
பார்த்திருந்து செய்வதல்லது, வறுமை பழி பாவ முதலானவை பல 
வும் எக்காலமும் புல்லறிவுடையார் தமக்குக் தாமே செய்தல் 
போலச் செப்யக்கூடாது அதலாலென்க,. 

௪. புல்லறிவாளர் தம்மை மகிழ்தலின் குற்றம். 

(4) புல்லறிவுடைமை எனப்படுவது யாதென்றால், அது: 
நல்லறிவுடையோம் நாமென்று தம்மைத்தாமே நன்கு மதிக்கும் 
மயக்கமாம். (9) புல்லறிவாளர் தாம் படியாத நூல்களையும் 
படி தீ தவ.ராக மேலிட்டுக்கொண்டு ஈடச்தலானது குத்றமறப்படிச் 
சு ஒருநாலுண்டாயின் ௮ர் நூலினிடத்தும் இவர் வல்லவசென் 
ப.த இப்படி த கானிருக்குமோ?என்னும் சந்தேகத்தைக் கொடுக்கும். 
ஆதலால், தாம் தெரியாசதைக் தெரிஈ் சதாகச்சொல்வார் அவமதிக் 
கப்பருவபென்பதாயிற்று, (0) புல்லறிவாளர் தம்மிடத்து உண்டா 

(3) குத்தக்களை அறிந்து நிக்காரானால், மறைக்கத் தக்க ௮வயவத் 
த ஆடையால் மறைச்தவராகத் தம்மை நினைத்தஓம் புல்லறிவா 
கும். அதாவது: மறைக்கப்படுமவை பலவுள்ளும் உயர்ச்தவை 
களை யெல்லா மறையாது தாழ்ந்த ஒன்றையே மறைத்து அ௮வவளவி. 
லே தம்மை உலகஈடை உள்ளவராக மதித்தல். எனவே, Gloss 
மழறையாதவர் மறைக்கத் தக்க அவையவத்தை மறையாமல் இரிபவ 
சோ டொப்பாவரென்பதாயிற்று, (குற்றங்களாவன: பழி பாவன் 

கன். புள்லறிவு: அற்ப: ௮.றிவு,)



௮௬-ம் ௮. இகல், ௪௬ 

ர. உறுதிச் சொல்லைக் கொள்ளாமையின் குற்றம், 
(7) பெழாதற்கரிய உபதேசப் பொருள்களைப் ?பற்ருலும் 

உட்கொள்ளாது போக்கிவிடும் புல்லறிவாள்ன் தானே தனக்கு 
Deis அன்பத்தைச் செய்வானாவான். (8) புல்லறிவாளனான 
வன் தனக்கு உறுதியானவைகளை அறிவுடையோர் சொல்லவு,் 
செய்யமாட்டான். Sf HA WANTON தானாகவுஉ இவை செய்யத் 
தக்கவை யென்றறியவுமாட்டான். அ௮வலுயிர் உடம்பைலிட்டுப் 
போமளவும் பூமிக்குப் பொறுத்தற்கு அரிய ஒரு கோயர்கும். மலை 
முதலானவைகளை௪ சுமக்கின்ற பூமிக்கு அவற்றினும் இப்பாவ 
உடம்பு பெரும்பா. ரமாதலால் கோயென்ன கூறினர், (9) தன்னை 
எல்லாம் அதிக்தவனாக மதித்தலால் பிறராலொன்றை 1 Mut 
சன்மை யில்லாத புல்லறிவாளனுக்கு ஒன்றை உணர்ததப் புகு 
வோன் ௮வனாலே பழிக்கப்பட்டு, தான் ௮.றியா,சவனாவன், இனி, 
அறியுர் தன்மை யில்லாத அபபுல்லறிவாளன் தான கொண்டது 

விடாமையால் தான் அறிந்த விதத்தால், உணர்த்தப் புகுந்தோன் 

கூறப்படும் பொருளை ச் தெரிந்2வனாவன், (தானறிந்தவிகமாவத: 

உண்மைக்கு மாறுபாடாகற து.) (10) உயர்ந்தோர் பலராலும் 

உண்டென்.று சொல்லப்படுகிற பொருளைத் தன் புல்லறிவால் இல்லை 

யென்று சொல்லுவோன் மனிதனே யாலும், பூமியிற் காணப்படு 

கற ஒரு பேயென்னு நினைக்கப்பவோன், உயர்ஈதோருண் டென் 

பனு பலவாம், அவை: கடவுள், மறுபிறப்பு, நல்வினை, தீவினை 

முதலியன, 

௮௬-ஆம் அதிகாரம் 

இகல், 
இனி, குரோதம்,காமங்களுள் ௮சசர்க்குக்குரோதம் ௮திகமா 

யுள்ளதாதலால், ௮.தனால் வருமவைகளைச் சொல்லத் தொடங்கி 

முதலிலே இகல் சொல்லுறார். 

௮%தாவத: இருவர் தம்ழள்ளே போர்செய்து உலிமை தோலைத 

ற்கு ஏதுவாகிய மாறுபாடாம்,



& Sr 9} திருக்குறள் வசனம், 

௧, மாறுபாட்டினது குற்றம். 

(ப சகல உயிர்களுக்கும் பிறவுயிசோடு கூடாமை யென் 

னர் தயகுணத்தை வளர்க்குங் குற்றமாவது மாறுபாடாமென்று 

மாலோர் சொல்லுவார், 

உ. மாறிபடர்தவருக்கு வரும் நன்மை, 

(3) அசசர் தம்மோடு கூடாமையை நினைத்து ஒருவன் 

வெறுக்கக் தக்க செய்கைகளைச் செய்தானாயினும் அவ?னேடு விரோ 

இத் கலைக்குறித்துத் துன்பந்தருஞ் செய்கைககாத் தாம் அவனுக்குச் 

செய்யாதிருத்தல் உயர்ந்த குணமாம். அன்பர் தருமவைகளைச் 

செய்தால் பகைமை வளரச் தாம் தாழ்ந்து குறைதலாலும், செய் 

பாவிடில் ௮வன் வெனுக்கச் தக்கலைகள் குறைந்துபோகத் தாம் 

ஒங்கி வருசலாலும் செய்யாதிருத்தல் உயர்ந்த குணமென்றுர், 
(8) ஒருவன் மாறுபாடென்றை துன்பத்தைச் செய்யும் கோயைத் 
தீன் மனத்திலிருக்து நீக்குவானானல், அப்படி நீக்குதல் எக்காளும் 
அழிவில்லாமைக்கு எதுவாப கெடா,௪ புகழை அவனுக்குக் கொடுக் 
கும்... (4) மாறுபாடென்டிற ger dean பலவினுமிகுர் ச துன்பம் 

ஒருவனுக்கில்லை யானால் ௮வ்வில்லானம, இன்பங்கள் பலவிலுக்கும் 

மிகுக்த இன்பத்தை அவனுக்குக் கொடுக்கும். (மிகுந்த துன்பம்: 
யாவருக்கும் எளியவனாயிருப்பது. மிகுந்த இன்பம். எல்லாப் பய 

னும் பெற்றிருப்பது. (5) மாறுபாடு தம் மனத்துத்தோன்றிய 
இடத்து ௮,தனை ஏற்றுக்கொள்ளாது சாய்ந்தொமுக வல்லவரை 
வெல்ல நினைக்கும் தன்னை யுடையவர் யாவர்? (சாய்ச்தொழுகலா 
வது: உடன்படாிருத்தல்.) 

க. மாறுபட்டவருக்கு வருந்தீமை, 

(6) பிறரோடு விரோஇித்தலிலே மேதும் மேலும் எழும் 
புதல் எனக்கு இனிதென்று அவ் விரோதத்தைச் செய்பவன து 
உயிர் வாழ்க்கை குற்றப்படுதஓம் முழுதுவ் கெடுதலுஞ் சமீப 
காலத்திலுண்டாகும். [ குறி்றப்படுதலாவதூ: வறுமையாலே அன் 
பப்படுதல்- முழு துங்கெடுசலாவது: மரணமடைதல்.) (7) மாறு 
பாட்ஜோட பொருக்துதலையடைய Sag Celso oder



DoT Mid 975). பகைமாட்சி, ௧௬௧௯ 
வுடையவர் வெற்றி பொருந்துதலை யுடைய நீ இ நாற்பொருள்களை 
அறியமாட்டார். எனவே, மாறுபாடு உடையவர்க்கு அறிவு கல 
ங்குமென்பதும் ௮வர் வெற்றியடைய மாட்டாரென்பதும் தயின, 

௪. மாறுபட்டவருக்கு வரும் நன்மையும் திமையும், 
(8) தன்னுள்ளத்து மாறுபாடு கோன்றிய இடத்து 

JB) FOOT BEDE SH ஒருவனுக்கு அக்கமாம். ௮ம் மாறுபாட்டி?ல 
உடன்படு தலை மேற்கொள்ளுவாஞாயின, கேடும் தன்னிடச்து வரு 
தலை மேற்கொள்ளும். (பேற்கொள்ளலாவது: நினைத்தல்.) (9) தன 
னிடச்து அக்கம் வரும்போது காரணம் உண்டாயினும் மாறுபாட் 
டை நினைக்கமாட்டான். தனக்குக் கேடு செய்து கொள்ளுமிடத்துக் 
காரணமில்லாதிருந்தும் ௮ம் மாறபாட்டினிடத்2த மிகுதலை நினைப் 
பான்: (௮.இகமாக நினைப்பானென்றபடி) எனவே, ஆக்கத்துக்குங் 
கேட்டுக்கு முன்னே நிகழ்வன மாறுபாடு இன்மையும், மாறுபாடு 

உண்மையுமாம், (10) வி2ராதம் ஒன்றினாலே தன்பஞ்செய்பவை 

யெல்லாம் உண்டாகும். சேமம் ஒன் Neca ஈல்ல நீது யென்னும 

பெருஞ் செல்வம் உண்டாகும். (துன்பஞ்செய்பவை: வறுமை, 
பழி, பாவங்கள் முதலானவை.) 

௮/௪-அம்-அதிகாரம், 

LID SDT LF, 

அஃதாவது:--இுறிவில்லாமை ழதலிய தற்றங்கருடைமையால் பகை 

யை மாட்சிமைப்படுத்த”. அரசர்கீத எங்வமியாலும் பகையில்லாமை 

கூடாமை பால் மேலே பப நட வகையால் விலக்கப்பட்ட இகலை டூவ்வி 
டத்தே சிறப்புவகையால் விதிக்கின்றார். மாட்சிமைப் படூத்தலாவது: 

துணப்படுத்தல; டூதற்தப்போநள் வேலலுதற் கேற்ற பகைமேன்பது., 

& பொது வகையாற் பகைமாட் சி. 

(1) சேனையும் பொருளும் முதல.ிய வேற்றுமைத்துணை 

யும், ஈல்லறிவும் நீதியு முதலாகிய ஒற்றுமைத்துணையும் உடைய 

வலி.பவசோடு பகசைத்துச்சண்டைசெ.ப்தலை நீங்கவேண்டூம். மேம் 

ae



சு௭௦ திறாக்குறன் வசனம், 

கூறிய தணைகளில்லா தவசோடு பகையாகுதலை நீங்காமல் விரும்ப 
வேண்டும், ஏனென்முல், தணைவலியில்லாதவரோடு பகைதப் 
போர்செய்வார்க்குச் தம் வலிகெடாமல் வெற்றியுண்டாம் ஆதலா 
லென்க, இப்பகைசான் வெல்லுதற்கேற்ற பகையம். 

௨. சிறப்பு வகையாற் பகைமாட்சி. 

(2) சுற்றத்தார்மேல் ௮ன்பில்லாசவனும் வலியதணையில் 

லாதவஜம் அதலோடு, தானும் வலியில்லாத ஒருவன் தன்மேல் 

வர்த பசைவனது வலிமையை யெப்படித்தொலைத்து வெல்லுவான்? 
எனவே, மேற்கூறிய துணைசளோடு சுற்றத்தார் துணையும் வேறு 
வலிய துணையும் தன்வலிமையும் இல்லாதவனே வெல்லுதற்கேற்ற 

பகையாமென்பதாயிற்று, (8) பயப்பட வேண்டாதவைகளுக் 

குப் பயப்பிவானாபும், அறிய2வண்டுமவைகளை ஆறியானாயும், 
பிற2ராடு பொருந்துதலில்லா தவனாயும், உலோபகுணம் உடையவ 
னாயும் உள்ள ஒருவன் பசைவர்க்கு மிக ஏளியவனாவரன், (4) கோப 

தீதினின்று நீங்காசவனும் இரகசியத்தை வெளிப்படுத்துபவனு 

மாய ஒருவன் மேலே போருக்குச்செல்லு சல் எர்நாளும் எவ்விட 
தீதும் யாவருக்கும் இலைசாகும். (5) நீதி நூல்களைக் கல்லாத 
வனும், ௮ர்.நால்கள் விதித்ததொழில்களைச் செய்யாகவனும், தனக் 
குவரும் பழியைக்கரு தாதவனும், தனமில்லாதவனுமாகய ஒருவன் 
பகைமை பசைவருக்கு இன்பமாம். (இன்பமாவது;: இவனை வெல் 
அதல் எனிதென்றபடி.). (0) தன்னையும் பிறரையும் அறியாமை 
க்கு ஏதுவாகிய கோபத்தையுடையவனும் மேன்மேலும் வளர் 
கன்மகாமத்தையுடையவனுமாகிப இருவரதுபகையைத் தானே 
விரும்பிக்கொள்ள2 வண்டும், இவ்விருவருள் முன் சொல்லப்பஃ்ட 
வனுக்கு யாவரும் பகையாதலாலும் பின் சொல்லப்பட்டவனுக்கு 
க்காரியந்தோன்றாமையாலும் இவ்கிருவருர் தாமே அழிவராதலால் 
அவரது பகைமை விரும்பிக்கொள்ள த்தக்கதாயிற்.று, (7) தொழிலை 

ஆரம்பித்திருந்து ௮தற் கேற்காதவைகளைச்செய்பவனது பகையைச் 
சில பொருளைச் செலவிட்டாவது நிச்சயமாகக் கொள்ளுதல் வேண் 
டும். (ஏற்காசவையாவன: மெலியவஞாயிருர்து தணிசலும் வலிய 
வளுபிருந்து தணிதறும் போல்வன)



71௮2-ஆம் ௮௮. பகைத்திறந்செரிதல். sore 

௩. பகைமாட்சியால் ஆகிய பயன். 

(8) ஒருவன் குணம் ஒன்றுமில்லாசவனா9க் குற்றம் 
Uday முடையவனாகிய இடத்து அவன் அணை பில்லாதவனாவன். 
அப்படியில்லாதவனா தலே அவன் பகைகருக்குச் சகாயமா தலையு 
டையது, (பசைவர்க்கெவியவனாவனென்றபடி.) (குணமாவன? 
இறைமாட்சியுள்ளே சொல்லப்பட்டவை, குற்றமாவன: இவ்வடு 
கர.ரத்துள்ளே சொல்லப்பட்டவையும் பிறவும் இப்படிப் பட்டவை 
யுமாம்,) (9) நீதியை ௮ ிலில்லாத பயப்படுகின்ம பசைவரைப் 
பெற்றால், அவரை வெல்வார்க்கு உயர்வுள்ள இன்பங்கள் நீங்கா 
வென்பதாம். (10) நீதி நால்கக£க் சல்லாகவனேடு பகைத்தலால் 
வரும் எளிய பொருளை ௮டையாதவளை யெந்நாளும் புகமடைய 
மாட்டானு. எனவே, நீதி நால்களைக்கல்லாதவளைப் பகைக்கவேண்டு 
மமென்பதும், அதனால் எய் தம் பொரு அடையவேண்டும் என்ப: 
௮ம் காண்க. (எளிபபொருசராவது: முயற்சி சிரிகாகக்கடைச்த 
பொருள்.) 

2) ௮-ஆம் அதிகாரம். 
௦ 7 6 

பகைதீதிறந்தெெரிதல் 
அஃதாவது:--மாட்சிமைப்படா ந பகையை நக்குதற்தற்றழம், ழன் 

வேயிநந்த பகையுள் நட்பாக்தநீ் தன்மையதும், அயலாக்தந் தன்மை 
யதும், அவற்றினிடத்தே சேய்வதும், மற்றைக் களையுந்தன்மையதும், 

அுநனிடத்தே சேய்வனவும், களையும் பநவழம், களையாமற்போனால் உண் 

டாதங்கந்றழம் என டூவ்விதங்களை ஆராய்தல். 

௧. பொதுவினும் சிறப்பினும் பகை கோள்ளுதற் குற்றம். 

(1) ஒருவன் பகையேன்ன சொல்லப்படுந் தநிமையுண்டாக் 

சூவ தனை விளையாட்டிடத்சேயானாலும் விரும்பக்கூடாது. தனக் 

கூத் இமையை யுண்டாக்கும் பகைதான் மாட்சிமைப்படாத பகை 

யென்பது, (வலிய பகையென்றபடி.) (3) வில்லை ஏராகவுடைய 

உழவராகிய விரோோடு பகைசகக்கொண்டாலும் சொல்லை ஏராக 

உடைய உழவ.ராகய மர்திரிகளோடு பகை த்துக் சொள்ளாதிருகீக 

வேண்டும், ஏனேன்றால், வீரர் பகை தனக்கு மட்டும் கே விவேக்



௧௭௨ திருக்குறள் வசனம், 

கும். மர்திரிகள்பகை தன்னோடு தன் வமிச த்தார்க்கும் கேடு கிளைக்கு 
மாசலாலென்க. கேடு செய்வதில் இரண்டுஞ் சமமாதலால் விசர் 
பகையங்கொள்ளக்கூடாதென்பதே கருத்தாம், (8) சுற்றத்தாரும் 

சேனை முதலியவையும் இல்லாமல் தனிய யிருர்துகொண்டு பல் 

லாரோடும் பகைத்துக்கொள்பவன் பித்தங்கொண்டவரைப் பார்க்க 

னும் ௮.றிவில்லா சவனாவன், எனென்றால், துணையுள்ள இடத்தும் 

பகை வெல்லுதல் சந்தேகமாயிருக்க, அச்்துணையில்லாமல பல்லா 
சோடும் பகைத்து அலரால் வேறு வே௮ு போர்செய்யிடத்தம் ஒரு 
முகமாகப் போர்செய்பிடத்தும் அழிந்தே விடுகலாலென்ு இத 

ஞல், பிச்தருக்கு அ.றிவில்லாமையுமுணர்ச, 

௨.  நட்பாக்குதற் றன்மை, 

(4) பகையை வேண்டியபோது வேஅபடுத்தி, தனக்கு 

நட்பாகச்செய்துகொண்டு நடக்கும் இயல்பையுடைய ௮ ரசனது 
பெருமையுள்ளே உலகம் இருக்கன்ற து. (வேறுபடுத்தலாவது; 
பகை நிலையினின்று நீக்கல்.) (5) தணையில்லாத ஒருவனுக்கு வருழ் 
தீஞ்செய்யும் இரண்டு பகையுண்டானால் ௮வவிரண்டனுள் பொருந் 
திய தாகிய ஒரு பகையை அப்போதைக்கு இனிய அணையாக ௮வ 
ன் செய்தகொள்ள வேண்டும். (பொருக்தியதாவறு: Lo OO ay (LI ens 
யை வெல்லுதற்கு ஏற்ற.) 

௩. அயலாக்குந் தன்மை. 

(0) தான் முன்பு தெளியப்பட்டவஞாயிலும் தெளியப்ப 
டாதவனாயினும் பசைவனைத் கனக்கு ஒரு தாழ்வு வரத இடக்இல் 
சேசா தவனாசவும் சேர்ச் தவனாகவும் இரண்டுக்கும் நடுவில் விட்டு 
வைத்திருச்கவேண்டும். தெளியப்பட்டவனைச் சே.ராதவனாக்குதற் 
குக்காரணம், உள்ளாய் நின்று கெடுத்து விடுதல், தெளியப்படாத 
வனச் சேர்த்தற்குக் காரணம், ௮ த தாழ்வுவந்த காலத்து உதவி 
செய்தல், 

௪. ௩ட்பு பகை யென்னும் இருவகை இடத்தும் செய்வது, 
(7) கொகந்திருக்குஞ் செய்தியைத்தாமாக அடியாத AS 

இ தீருக்கு,ச் சன் னேவைச்சொல்லா இருக்கவேண்டும், எளிமையை 
ட்பகைவரிட த்துக் காட்டிச்கொள்ளா இருக்கவேண்டும்,



௮௯-ம் ௮௫. உட்பகை, ௧௭௩ 

டு. பகை களையும் தன்மை. 
(8) வலியவனாப்த் தான் போர்செய்யும் வி. தமம் மெலிய 

வாய போது போர்விலக்கும் விதமும் முசலாயெ தொழில் செய் 
யும் வகையை அறிக், அத்தொழில் முடிக்கும் பொருள் படை 
முதலியவைகளை விருத்திசெய்து மறதியடையாமல் தன்னைக் 
காத்தால் தன் பகைவரிடத்து உண்டாயெ கெருவங் கெட்டுவிடும். 

௬. பகை களையும் பருவம். 

(9) கமாயவேண்டுவதாயயே முள்ளுமரத்தை இளையது 
(இளம்பருவம்) ஆகிய நிலையிலே களையவேண்டும். அப்படியின் றி 
வயிரமேறி முதிர்ர்தபோது களைய த்தொடங்கொல், களைபவரது 
கையை அது தானயறுத்துவிடும், இதனால், பகை வளருமுன 
ஆரம்பத்தில ௮ தனைக்கெடுப்பது இலேசாகும். அ௮ப்பகைவளர்ந்து 
பெருகிஞெம் கெடுக்கமுடியாது, ௮ப் பகை தன்னைக் கெடுத் தவிடு 
மென்ப தாயிற்று, 

௭. பகை களையா வழீ உண்டாகுங் குற்றம். 

(10) தம்மோடு பகைப்பாரது செருக்கைக் கெடுக்க 
வேண்டிய தாயிருக்க, இஃதென்னசெய்யமென்னஅ இகழ்ச்சியாழ் 

கெடுக்காத ௮ரசர் பின் அப்பகைவர் மூச்சுவிமெளவிலை யிறந்து 

விடுவார். (விரைவில் ௮ப் பகைவர் வெல்வரென்றபடி ,) 

ககா சாகாக் 

௮௧-ம் அதிகாரம். 

உட்பை, 

அஃதாவது--புறப்பகைக்த இடமாக்கிக் கோடூத்து அது வேல்ஸு 
மளவும் உள்ளாயிநக்தம் பகை; டூதுவுங் களையப்படுவதிலே சேர்ந்த, 

தாம், 

௧. உட்பகை ஆகாது. 

(1) ஒருவனுக்கு அனுபவிக்கப் படுவனவாகய நிழலும் 

நீரும் முன் இன்பஞ்செய்வனவாயிலும் பின் சோய்செய்பும் தனுஷ் 

இனியன Maar, ௮ிதுபோலசத் தீழுவவேண்டுவன ஆசய



கு தருக்குறள் வசனம். 

சுற்றத்சார் இயல்புகளும் முன் இன்பஞ் செய்வன அபினும் பின் 
சமயம் வந்தபோது துன்பஞ் செய்யும் ஆனால், இனியன அல்லவாம், 
(கோய்: பெருங்கால் பெருவயிறு முதலானவை,) (9) வாள் 

போல் வெட்டுவோமென்று வெளிப்பட்டுநிற்குஞ் சத்துருக்க 
ளுக்கு ௮ஞ்சவேண்டாம், அ௮ப்படியன் றி, உறவிரையபோல் மறைந்து 

நிற்கும் பகைவரது சி2ேகத்துக்கு அஞ்சவேண்மம், வாள்போலெதி 

ர்ப்பசிஞ் சத்துருக்களுக்கு தீ தப்பலாம், உறவினர் போலும் உட்பகை 
வருக்குதி சப்பலாசாது. ஆதலால், அவருக்குப் பயப்பட வேண் 

டாமென்றும் இவருக்குப் பயப்படவேண்டுமென்று ல் கூறிஞர். 

௨... உட்பகையால் தனக்கு வருந் தீங்கு, 

(8) உட்பகையாயிோருக்குப் பயந்து தன்னைக் காத்துக் 
கொண்டு நடக்கவேண்டும். அப்படி. ஈநடவாதபோது தனக்குஜ் 
தளர்ச்சி வந்த இடத்துக் குயவன் மட்பாண்டக்ை உடைக்கும் 

அய தம்போல அவர் தப்பாமல் கெடுக் துவிரவர்- (4) புறம் 

இருந்தியது போன்று, அகந்திருக்காத உட்பகை ௮ ரசனுக்கு 
உண்டாமானால், அப் பகை சுற்றத்தார் வாப்படாமைக்கு ஏதுவா 
செய குற்றம் பலவற்றையும் கொடுக்கும், (9) புறத்தில உறவு 
முறைத் தன்மையோடுகூடிய உட்பகையான௮ ௮.ரசனுக்கு உண்டா 
னால், ௮து மரணமடையுர் சன்மையோடு கூடியகுற்றம் பலவற்றை 
யும் ௮வ்வரசனுக்குக் கொடுக்கும், (உறவு முறைத்தன்மை: சந் 

இச்தற்கு இடமில்லாதிருத்தல்,) (6) பகைமையானது தனக்கு 
உள்ளாயினாரிடத்து உண்.ானால் இறவா இிருக்தலானது கூடுதல் 

அசசனுக்கு எர்காளும் இல்லை.(மரணசக்கைத் கருமென்றபடி.) 

௩, உட்பகை சிறிதேன்று இகழப்படாது. 

(1) செப்பினத சேர்க்கைபோலப் புறத்தே வேற்றுமை 
தெரியாமற் கூடினா னாபினும், உள்ளிட த்துப் பகையுண்டாயெ குடி 
பிஓள்ளவர் அகத்தே தம்முட் சேரமாட்டார். ௮வர் உட்பகையால் 
மனம் வேறுபட்டமையால் புறப்பகை பெற்றவிடத்து வேறு 
வேருவசென்பதாம். (செப்பின் சேர்க்கை: செப்பு மேன் ரேடியோடு 
சேர்த்தல்.) (8) முன் வளர்ந்துவச்ததாயினும், உட்பகையு ற்ற குடி. 
யானது ௮சத்தின?ல தேய்க்கப்பட்ட இரும்புபோல அவ்வுஃ்



௯௦-ஆம் அதி, பெரியாரைப்பிழையாமை, ௧௭௫ 

பகையாலே சேய்க்கப்பட்டும் சேய்க்து போகும். WM), அரசனது 
உட்பகை ௮வன் பெருமைபை நேர க, எள்ளின் ரவை யொத்த 
சிறுமைபுடைபம யாயினும், அப்பெருமை பெகலாம் அழிய 
வரும் 330 ௮வவுட் பகை / ஒர் விடு ர ச புண்டாகும், ஆ கலால், 
உட்பகையைச இலிதென்று ெக்கலாசர ௮, 

HY மன ஒற்றுமை இல்லாதவரை நீக்கவேண்டூம், 

(10) மனப்பொருத்தம இல்லா சவரோடு ஒருவன் கூடி 
வாழும் வாழ்க்கையானது ஒரு குடி சையினுள்ளே நாகப்பாம்போடு 

கூடிவாழ்ந்தாற்்2பாலும், இடச்சிறுமையால் தீப்பமுடயாமல் அப் 
பாம்பாம் கடிக்கப்பமதல் நிச்சயமாம் அதுபோல அவனுயிருக்கு 
நாசம் வருதல் நிசசயமென்ற மி, (கரகப்பாம்பு: ஈல்லபாம்பு,) 

  

௯௦-ஆம் அகாரம். 

பெரியாரைப் பிழையாமை, 

அஃதாவது:--பெரியராயிரரை அவமதித்து நடவாமை, இரட்டுற 

மோழீதலால் பெரியாரேன்பது, வலி உ௰௰" லே பெரியராசிய வேந்த 

ரையும் தவத்தீஷயே பேரியராகிப ழனியரையுங் தறிக்தம், 

& பேரியவரிடத்துப் பிழைசேய்யா திருத்தலின் சிறப்பு, 

(1) எல்லாக் காரியங்களையும் முடிக்கவல்லவருடைய பெரு 

மை; அறிவு, முூயற்யொய வல்லமைகளை ௮வமதியாதிருத்த 
லான, தம்மிடத்து திய்கு வ.ராமம் காப்பவருடைய காவல்களுக் 

கெல்லாம் முதன்மையான கரவலாம், ஏனென்றுல், வல்லவருடைய 

வல்லமையை ௮வமஇத்தால், ௮வர் ௮லஉமதித்தவருடைய சேனை, 

கோட்டை, பொருள் முதலி.ப எல்லாவற்றைபும் அழிஐ துவிவோர் 

௮ சலாலென்க, 

௨. பொதுவகையால் பெரியவரிடத்துப் பிழை செய்தற் குற்றம், 

(3) அரச. ரானவர் தம்மினும் வலியாரன பெரியவரை 
நன்கு மதியாமல் அவமதித்து நடப்பா ராயின், ற் நடக்கையானலு



௧௪௭௭ திருக்குறள் வசனம், 

௮ப் பெரியவ.ரால் எர்ராளும் நீங்காச துன்பங்களை அவருக்குக் 
கொடுக்கும். (௮ துன்பங் களாவன:; இருமையிலும் ஓயாமல் வரு 
இற மூவகைச் துன்பக்கள்., அவவை: தன்னைப்பற்றியும், பிறரைப் 
பற்றியும், தெய்வச்தைப்பற் மியூம் வருவன, இவற்றை நு. தலாவ.து 
அதிகாரம் 4-வது குவளுரசையிற் காண்க, (கன்னைப்பமழ்றி வருதலா 
லாவது: கூரம் வயிம்லுவலி முதலியன. பிறரைப்பற்றி GU Th BOUT 
வது: ௮ன்னிபரால ௮.4 5ல், வெட்டுதல் முதலியன, தெய்வத் 
சைப்பதறி வருதலாவது: இடி தலைமேல் விழுதல், மரம் ஒடிந்து 
மேல் விழுதல் மு.தலிபனவாம்) 

௩. அரசர்க்குப் பிழை செய்தற் குற்றம். 

(8) வேற்றரசரைக் கொல்ல வேண்டினால், அதை ௮ப் 
பொழுசகே செய்ய வல்ல அ௮ரசரிடத்து, பிழையைத் தான் கெட 
வேண்டினானாயின் கீதிநூலிற்சொல்லப் பட்டதைக் கேளாமல் ஒரு 
வன் செய்பவேண்டும்.இதனால். பெரிய அரசரிடச்தப் பிழைசெப் 
யலாகாதென்பது கீதிரால்கள் கூறும் விதியென்பதணா்க, (4) வினை 
வலி தன்வலி துணைவலியாகிய மூவகையாமற்றலும் உடையவர்க்கு 
அவவாற்றல் இல்லாதவர் துன்பமான காரியங்களை முற்பட்டுச் 
செய்தல், தானே வருறயமனைத் தன்னிடத்து விரைர்து வரும் 
படி. கையைக் காட்டி ௮ழைத்தாம் போலும். எனவே, கரம் 
மரணமடைவரென்பதாம். 

௪. குற்றமுடையவர் அருமைபுடைய அரண் சேர்ந்தாலும் உய் 

யமாட்டார். 

(6) கொடுமையுடைய அ௮.ரசனால் கோபிக்கப்பட்டஅரசர் 
அவனுக்குச்தப்பி யெல்கே2பாயுபிர்வாழ்வா? தரிடத்தும் உயிர்வாழ 
மாட்டார், ஏனென்றால், வலிய௮.ரசனால் ௮. சீ சப்பட்டவருக்கு ஒரு 
வரும்இடக் கொடுக்க மாட்டார். கொடுத்தாலும், இவர் இனி) தலை 
யெடுக்சு மாட்டாசென்பதுகருஇி, ௮ வ்வலிய அ௮சசனோடு ஈட்புறு தற் 
பொருட்டும் இவரிடம் ஏதாவது பொருளிருந்தால் HOE MUS 
HS SP CUTHAGH Dumra dard guar gt Fon Coren se



௬௦-அம் ௮௫. பெரியாரைப் பிழையாமை, ௧௭௪௭ 

௫. முனிவர்க்குப் பிழைசேய்தலின் குற்றம், 

(6' காட்டினிடத்தச் சென்றவ ஜொருவன் ஏக்காட்டுத் 
தீயால் சுடப்பட்டாலும், ஓ டிவழியால் உயிர்பிழைப்பன். தவத்தாறி 
பெரியவருக்குத் தீங்குசெய் து நடப்பவா எவ்வழியாலும் பிழைக்க 
மாட்டார். எப்படியென்முல், கெருப்பானது முதலில் உடம்பில 

ட.ற்றி ௮துவழியாக உயிர் மேல செல்லும். ௮ம் டையில், ஒரு 
வழியாற் பிழைக்கலாம், அருந்தவர் SST அ௮ப்படிப்பட்டதல் 
லாமல் உடம்பையும் உயிரையும் DM MBS UDC Dig & sich BI g 

தித் கெடுத்துவிடுமென்னு சொல்லுக. இவ்விசண்டையும் இராவ 
ணனாற் சுடப்பட்ட அனுமார் உயிர்பிழைத்த சரிதமும், கபில முனி 
வர் கோபத்தால் சகரர் ௮றுபதினயிரம்பேர் இறந்தசரிதரும் புலப் 
படுத்து கல் காண்க. (7) சாபானுக்கிரகங்களுக்கு எ.துவாகிய பெரு 
மையால் உயர்க்க அருந்தவர் ௮ரசனைச் கோபிப்பாரானால், ௪த.ர௬க 
சேனையால் அழகுபெற்ற அவன் ௮சசாட்டியும் சம்பாதித்து வைத்த 
பெரும் பொருளும் என்னபயனடையும? ஒருகண த துள்ளேவெக்து 

நீராய் விடும், அ. சலால் அருக்தவர்கோபம் உண்டாகாதபடி ௮.ரசன் 
கடக்கவேண்டும். (8) மலையைப் போலும் பெரிய தவ முடையவர் 
இந்நிலத்.து கிலைபெற்றார்போலுள்ள செல்வசை அவர் குடியோடு 
கெட கினைப்பாரானால், ௮ச்செல்வ ரட்பொழுதே கெடுவார். மலைபோ 

அம்பெரிய தவம்உடையசென் 2 த,வெபில்மழைசாத்றுமுதலானவை 
களைப்பொறுதீ்து அசையாமல் உயட்ந்து நிற்நலாலென்க. (9)கா.த்.த.ற் 
கு ௮ருமையால் உயர்க்க விரதங்களுடையபெரியவர் தவவலியாற 
கோபிப்பாரானால், இந்திரனும் சன் பதவியிழக்து அ௮ழிக் த கெட்டுப் 

போவான். இதற்குச்சாட்சி ஈகுடன்பிழைசெய்து அகத்திய முனிவர் 

சாபத்தால் தான்பெற்ற இக் இரபதவியிழந்ததை, திருவிளை யாட் 
பு.சாணம் இந்இ.ரன் பழிதீர்க்க படலம் 05-ஆம் பாடலிற்காண்க, 

௬. முனிவருக்குப் பிழைசேய்தவர் ஒருசார்பு பற்றியிருந்தா 
லும் உய்யமாட்டார். 

(10) மிகவும் அதிகமான தவத்தையுடையவர் கோபிப்பா 

சானால், அக்கோபிக்கப் பட்டவர் மிகவும் பெரிய .சார்புடை யவராயி 

னும், ௮தனால் பிழைக்சமாட்டார். (சார்பு: ௮ரண் படை பொருள் 

நட்புஎன்பனவாம்,)இதற்குச்சான முகத்திரிபுரதிது அசுரர்கள் Rand 

சான சீசாபத்தாலழிர்த கதையைப் பலபுராணால்களாஓமுணாரக, 
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௯௧- ஆம்- அதிகாரம். 

பெண்வழிச். சேறல், 

இனி, காமத்தால் வருபவை, நேரேபகையல்லவாயினும் அக் 

கம்கெடுத்தல், ௮ழிவைத்தருசலென்றை தொழில்களாலே பகை 

யோடு ஓத்தலால் ௮வைகளைப் பகைப் பகுஇபின் முடிவிலேசொல் 

லத்தொடங்க, முசலிலே பெண்வழிசசே௰ல் சொல் ஓஇன்ருர். 

௮ஃதாவது:--தன்வமீ நடத்தற்தரிய மனையவள்வமியீலே தானடத் 

~ க. மனைவியினது சொல்வழி நடத்தலின்குற்றம். 

(3) இன்பங்காரணமாக, தம்மனையாளை விரும்பி ௮வள் 

வழிஈடப்பவர் தமக்கு இனியதுணையாகய தருமத்தை ௮டைய 

மாட்டர். பொருள்சம்பா இத் தலிலே முயல்பவர் ௮தற்குவிரோத 

மென்று இகழப்படும்பொருளும் அவ்வின்பமாம். இல்லறத்தில் 
மனைவியோடுகூடிச் செய்யும் விருந்தோம்பல் முதலிய தருமத்துக்கு 

அவள் தம் சொல்வழி ஈடத்தலானது ௮வள்சொல்வறிநிம்பார்க்கு 

இல்லாமையால் ௮த்தருமத்தை ௮டையாரென்றார், அ௮த்தருமத்து 

ற்கும், தன் ஆண்னமக்கும் காரணமாகிய பொருள்சம்பாதஇத் த.லுக் 
கும் செல்லகிடாமையால் அவ்வினபம் ௮ தற்குவி2?சா தமெனவுப் 
கூறினார். (2) தன் ஆண்மையைவிரும்பாமல் மனையாளது பெண்மை 

யாகிய இன்பத்தை விரும்டபிவோனது செல்வமானது இவவுலகத்தி 

அள்ள ஆண்பாலார்க்கெல்லாம் பெரிய ஒருகாணம் உண்டாகு, 
தனக்கும் நராணத்தைக் கொடுக்கும். (ஆண்மையைவிரும்பாமையா 
வது: தான்பெற்ற செல்வத்தைப் பிறர்க்குக் கொடுப்பதும், தானறு 
பவிப்பதுமாயெ சுதர்இிரத்தை ௮வள்் சொழ்கேட்டு இறஹர்துநிற்றல்,) 
இவ்விதம் நிற்றலே ஐண்பாலார்க்செல்லாம் பெரியகாணத்தை உண் 
பாக்கியது, 

ae மனைவிக்குப் பயப்பட தலின் குற்றம். 

(8) ஒருவன்மனையாளிடத்துக் காமங்கருஇக் £ழ்ப்படி ௪ற்கு 
ஏதுவாகியயயமான* அ௮ப்பயமில்லாத நல்லவரிடதச்துச் செல்லுங் 
கால் வெட்கப்படுதலை யெக்காளும்௮வனுக்குக் கொடுக்கும், (வெட்க 

ப்படுகலாவது: கல்லவரிடச்தப்போம்போது இவரஈம்மை மனைவி 
சொம்சேட்பவனென்றிகம்ச்து சினைப்பாசோவென்றெண்ணி மனங்



௬௧-ம் ௮தி, பெண்வழிச்சேறல், Solin 
குறைதல்,) (4) தன்மனையாளுக்குப் பயக்துஈடக்கின் தனால் மறு 
மைப்பயனில்லா தவனுக்கு ஒவ்வொருதொழிலையும் மேற்கொண்டு 
நடத் தம்போதும் ஈல்லோராலே கொண்டாடப்படும்பெரு மையில்லை, 
ஏனென்றால், புருஷத்தன்மையில்லாதவன் செய்யுந்தொழில் aps 
யாது ௮ தலாலென்க, மறுமைப்பயனில்லா சவனைன் றதற்குக் கார: 
ணம் இல்லறஞ்செய்தல் கூடாமையேயாம். sla, suche pwr 
னது மனையாள் தன்சொற்கேட்பவளாயிருக்கப் பட்டவலுக்கே செய்ட 
யமுடியு மென்பதாயிற்று.. (5) தன்மனைவிக்குப் பயப்படுகன் றவன் 
தான்? தடியபொருளேயானாலும கல்லார்களுக்கு ௮ப்பொருள்களா 
லே நல்லகாரியககளைச் செய்தற்கு எந்தநாளும்பயப்படிவான். (கல். 
லோரென்பவா: அருந்தவர் பெரியோர், தாய்தந்தையர், விருந் இனர் 
முதலியோராம்,) எந, சராளும் பயப்பவொனெனவே, தா ய்தந்தைகளு 
க்கு இன்றியமையாமல் செய்யப்படுவனவாயெ சிராத்தங்களும் 
அர்தாளிழ் செய்யக்கூசுவானென்பதாம். (6) பகைத்த வீ.ர.ரது மலை, 
போலும் தோள்களை வென்றதும் அல்லாமல், வீரத்தாலே சுவர்க்க 
மடைக் ச சேவர்களைப்போல இவ்வுலகதஇல் வாழ்ந்தாலும், தம்மில். 
லாளுடைய பச்சை மூங்கில் போலுந் தோள்களுக்குப் பயப்படுகிற, 
வர் ஆண்மையில்லா தவ.ராவர், (ஆண்மை: பரூஷார்த்தம்., 

௩. மனைவியின்: ஏவல் செய்தலின் குற்றம். 

(7) மனையாளுடைய ஏவற்றொழிலை நாணமில்லாமல் செய், 
து திரிகின்றவனது ௮ண்டன்மையைப் பார்க்கிலும், தாணத்தை 
யுடைய ௮வள் பெண்டன்மை மேன்மையுடையதாம், ஏனென்றால், 
தான் ஏவல் செய்யப்படும் புருஷன் தனசுகு எவல்செய்கிற சறெப்பர. 

லென்க. (8) தாம் வேண்டியபடியன்றி, தம் மனைவியானவள் 

வேண்டி.யபடி ஏவல்செய்து ஈகடப்பவர் தம்மோடு சகேகஞ் செய்தவ 
ரது குறையை நீக்கமாட்டார். ௮ தவுமல்லாமல், DM GLE Gs துணை 

யாகிய தருமத்தையுஞ் செய்யமாட்டார், இதனால், இம்மை oy 

மையாகிய இரண்டின் பயலும் இழப்ப ரென்பதறிக. (9) தருமச் 
செயலும், அது முடிதற்கு ஏதுவாகிய பொருட்செயறும், அவ, 

விரண்டின் வேருகய இன்பச் செயல்களும் தம்முடைய மனையாள். 

ஏவலைச் செய்பவரறிடக்திலே உண்டாகாவா ம்,



& Dio திருக்குறள் வசனம், 

௪. மே?2ல சோல்லிய மூன்றுக் தோகுத்துச் சோல்லுதல். 

(19) தொழில் செய்யும் தலோசனையிலே சென்ற மனச் 

தையும் ௮தனாலாகிய செல்வத்தையும் உடையவருக்கு: மனையாளைச் 
சேர்.சலால் விளையும் ௮றியாமை எக்காலத்தும் உண்டாகாது, (அறி 

யாமையாவது: மேற்சொல்லிய விரும்பு தல், பயப்படுதல், எவலென் 

கிற மூன்றுமாம்.) 
inner சாகாத 

௯௬௨-ஆ.ம் அகாரம் 

வரைவின் மகளி, 
௮ஃதாவது:--தம் இன்பத்தை விலை கோடுப்பவர் யாவர்கீகம் விற் 

பதலலது அவ்வின்பத்துக்கு ஐவார் ஐகாரேன்கின்ற வரைவு டூலலாத 
பேண்களது ஓயலஃபு, 

& போதுப் பேண்கள் சோல்லுஞ் சேயலும் போய். 

(1) ஒருவனை அன்புபற்றி விரும்பாரா௫, பொருளுக்காக 
விரும்பும வேசையர் அப்பொருள் கைவருமளவும் அன்புபற்றி 

விரும்பின ராகச் சொல்லும் இனிய சொல் முன்னே சுகம்போலத் 
தோன்றினாலும் பின்னே அவனுக்குத் துன்பத்தைக் கொடுக்கும், 
( துன்பச்தைக் கொடுத்தல்: வறுமையுண்டாக்கல்.) (2) ஒருவனுக்கு 
உள்ள பொருளை அளந்தறிந்து அப்பொருள் கிடைக்கும் அளவும் 
தமது குணங்களை யெடுத்தப் பேசுஞ் சொல்லினிடத்தன் நி, தம் 
மிட். தக் குணமில்லாக வேசையரது ஈடக்கைவழியை ஆலோடத் 
தறிச்து பொருக்தாமல் விட்டுவிடல்வேண்டும், (8) கொடுப்பாரை 
விரும்பாது பொருளையே விரும்பும் பொது மாத. ரது பொய்ம்மை 
யுடைய தழுவுதல் (கட்டிச் சேர்தல்) ஆனது கூலியின் பொருட்டுப் 
பிணமெடுப்பவர் இருட்டூ விட்டில் முன்னறியாத பிணத்தைத் தழு 
விஞற்்2பாலும்; (௮ஃதாவது: அக த்திலேயருவருத்துப் புறத்திலே 
தழுவு.தலாம்.) இருட்டு விட்டிலென்று கூறியது மிகவும் ௮ருவருப் 
YD pau விளக்கு ச.்சாம். ௮ஃசெப்படியென்றால், பூசிமுடித்து 
மணப்ப? தஇக்கெடத் தயிரூந் தாலும் நேரேமுன்காணப்படாமையால் 
இப்பிணம் மலசலாஇிகளாஇிகளால் என்ன ஆபாசமா யிருக்குமோ 
வென்று நினைப்பு உண்டாதல் பற்றி யென்பதாம், இருட்டு வீட்டில்



௯௬௨-அம் ௮, வரைவின்மகளிர் ௧௮௧ 

முன்னறியாக பிணமென்பதற்கு இன்னு மொருபொருள் கூறலாம், 
அதோவது: ஊராராலே கூலி கொடுத்து சடுத்செறியப்்படும் 
அராஇப்பிண மென்பதாம், அதற்சென்ன குறிப்பெள்றால், செக்சு 
இடத்தில் ஒரு விளக்கும் இலலாமலிருப்பதாம். 

௨. போதுட்பேண்களை உயர்ந்தோர் தோடமாட்டார். 

(4) இன்பமாகிய பொருளையிகழ்க்து பொருளாகிய பொரு 
ளையே விரும்பும் பெண்களது அற்பசுகக்தை அருளோடுகூடிய பொ 
ரூமா ஆராய்ர்து சம்பா திக்கும் அறிவினையுடையவர் oy FI GSS 
மாட்டார். எனவ, ௮ருளோடு கூடாமல் அடீ இவழியால் வந்த 
செல்வமே அ௮வ்வேசையர் வழியில் செலவாமென்பதாயிற்டறு. (5) 
இயற்கையாகிய மதிரன்மையால் மாட்சிமைப்பட்ட செயற்கை அறி 

வினையுடையவர் பொருள் கொடுப்்பவர்க்கெல்லாம் பொதுவா ஆ 
சையையுடைய பெண்களது அற்ப சுகத்தை யநபவிக்கமாட்டார். 
(இய.ற்கையாகய மதிரன்மை: முற்பிறப்பிலே செய்ச நல்வினகளா 
ல் மனந்தெலிஷடையதாதல்.) (6) ஆடல்பாடல் ௮ழகென்பவை 
களாலே களித்துக்சமது ௮ற்பசுகத்சை வீலைகொடுப்பவர்க்கெல்லாம் 
பரப்பும் வேசைய.ரதுதோளை ௮றிவொழுக்கக்களாகிய தமது புக 

ழை உலகத்தே பரப்பு தற்குரிய உயர்ந்தோர் பொடமாட்டார், 

௩. போதுப்பேண்களைத் தீண்டவார் இழிந்தவர். 

(7) வெவ்வேறு பொருள்களை மனத்தினால் ஆசைப்பட்டு 

அவை கொடுப்பாளை ௮வை காரணமாக மெய்யினாலே சேரும் வே 
சைய. ரது தோள்களை மனத்தை நிலையிலே நிறுத்த வல்லமையில்லா 

தவர் சேருவர்: மெய்யினாற் சேருவரெனவே, மனத்தால் வெறுப் 
பசென்பதாம். (8) வடிவு செயல் செய்கைகளால் வஞ்சித் தலில் 

வல்லமையுடைய வேசையர் புணர்ச்சியை ௮வ்வஞ்சளையை ஆராய் 
நீதறியும் ௮றிவில்லா தவர்க்குக் சாமநெறியால் உயிர்வாங்கும்பே 

யாகிய தெய்வம் பிடித் தலென்று நூலோர் சொல்லுவர் (9) உய 

ர்ச்்ோதோர் இழிக்தோபேன்னாது விலைகொடுப்பார் யாவஉாயும் சேரும் 

குற்றச்தையுடைய, விலையாலுயார்ச ஆபரணங்களை அணிந்த வே 

சையது மெல்லிய தோள்கள் அ௮க்குற்றத்தையறியும் ௮றிவில் 

லாத &€ம்மக்கள் அழுந்தும் ஈரகமாம். (10) ஒருவனோடு புறக்



கறு திருக்குறள் வசனம். 

தாற் கூடுதலும், ௮கச்தாற் கூடாமையுமாயெ இரண்டு மனத்தை 

யுடைய வேசையரும், கள்ளும், சூதும் இலக்குமியாற் கைவிடப் 
பட்டவரது சசேகப்பொருள்களாகும். எனவே, இம்மூன்றும் தரித் 

இி.ரச்தை யுண்டுபண்ணும பொருள்களென்ப தாயிற்று, 

  

௯௩-ம். அகாரம். 
௦ 9 

கன நு ண 63) LD» 

Hostagji—@et, ஒழக்கத்தையும் உணர்வையும் ௮ழித்தலால் 
பரத்தையரோடு ஒப்பதாகிய கள்ளை உண்ணாமையது சிறப்பு எதிர்மறை 
மூக்த்தாலே சோலலுகின்றர். 

க. கள்ளுண்பவருக்குப் பகைவர் பபப்புடமாட் டாரேன்பதும் 
புகழில்லையேன்பகும். 

(1) கள்ளின் மேலே ஆசைகொண்டுதுரிடும் அரசருக்கு 

எந்நாளும் பகைவர் பயப்படமாட்டார். அஃதல்லாமல், DO UD FT 

தம்முன்னோர் பெற்றுகின் உ புகழையும் இழக்த விடுவர். 

௨. புகழ் இழப்பதற்குக் காரணம் 

(2) அறிவுடையவர் அவ்வறிவு கெடுதற்கு ஏதுவாகிய 
கள்ளை உண்ணா திருக்கவேண்டும். உண்ண 3வண்டுமானால், ஈல்லோ 
ரால் மதிக்கப்படவேண்டா தவர் உண்ணக்கடவர். (3) என்ன 

குத் மஞ்செய்தாலும் பொறுத்து மகிழ்ச்சியடையும் தாய்முன்பா 
னானும் ஒருவன் சளளுண்டுகளித்து நிற்றல், ௮ .வளுக்கு di BH LICH 
செய்வதாம். ஆதலால், றிது குற்றமும் பொருதபெரியோர் 
முன்பு ஒருவன் களளுண்டுகளித்து நிற்றல், ௮ப்பெரியோருக்கு 

என்னபயனைத்தரும்? (4) யாவரும் இகழும் கள்ளென்று சொல் 
லப்படு£ற பெரியகுற்றத்தையுடையவரைப் பார்ப்பதற்குப்பயந்ு 
காணமா௫ய நல்லவள் முகத்தில் விழியாமல் புறங்காட்டி, ஓடுவள். 

௩. கள்ளுண்பவர் அறிவிழத்தலின் குற்றம், 
(5) ஒருவன் விலைப்பொருளைக் கொடுத்துக் கள்ளாலே 

தனக்கு, மெய்மமறதியைக் சொள்ளுகல் ௮வன் பழகினைப்பயளு



௬௩-ம் ௮. கள்ஞண்ணாமை. ௧௮௩ 

இய அறியாமையுடையதாகும், (அறியாமையாவது: வீலைகொடு 
SH ஈல்லதைவாங்காமல் கெட்டதைவாங்கு தல்) (6) உறக்க 
னவர் செத்தவசோடெண்ணப்படுவசேய ன்ரி,ிவறெண்ணப்படார், 
ஏனென்றால், இருவருக்கும் ௮றிவில்லாமை காரணம்பற்றியென்க. 
அதுபோலக் களளைக்குடிப்பவர் எக்காலத்தும் அறிவில்லாமையால் 
ஈஞ்சுண்பவபேயாவர், இதல், கள்சானது நஞ்சுக்கு ஒப்பென் 
பதும், கஞ்சைப்போல வெறுக்கத்தக்கதென்பதும தெளிவாக விளங் 
குகன்றன. 

௪. கள்ளுண்ணுதலை மறைக்கமுடியாது, 

(7) ஒருவருககுந்தெரியாமல் மறைக் இருக்கது கள்ளை க்கு 

டித்து அக்களிப்பால் அ.றிவுமீசார்பவர் உள் ளூரில்வா ழபவரால் உள் 

ளேநடக்கிற காரியத்தை அறிந்து எந்காளுஞ இரிக்கப்படுவர், (8) 
இசகயமாகக் கள்சைக்குடி த்துக்கொண்டு நான் கள்ளுண்டறியே 
னென்று உண்ணாதபோமழுது தமது அசா.ரம் பேசு தலைவிட்டுவிட, 
வேண்டும். ஏனென்முல், கள்ளைப் பின்பு உண்டபொழுே பிறர 

றிக், சால் முன்பு ௮அவமானமாமென்று ஒளித்த குற்றமும் முன்னைப் 

பார்க்கினு மிகுக்து வெளிப்படும் ,தலாலெ௬்க. 

௫. கள்ளுண்பவனைத் தேலிவித்தல் முடியாது. 

(9) கள்ளுண்டுகளித்த ஒருவனை இது அகாதென்று சார 

ணங்காட்டித் தெளிவித்தலானது நீருள்ளே முழுகிய ஒருவனை 

விளக்கினாலே தேடுதலைப் போலும். எப்படியென்றால், விளககு நீரு 

ட்செல்லாமல் கெடுதல் பாலக் காரணம் கட்குடியன் மனதிற் 

புகாமல் கெடுமென்க. 

௬... கள்ளுண்பதை நீக்குதற்குக்காரணம், 

(10) கள்ளுண்பவனொருவன் கள்ளை உண்ணாமல் கெளி 

ந்இிருந்ச பொழுதில் களளுண்ம்கேளித்த மற்றொருவனைக்காணும் 

போது தானுண்டபோது உண்டாகும் தன்மயக்கத்தை ௮வன் 

மயக்கத்தாலறிந்து, அதுவும் இப்படித்தானே யிருக்குமென்று 

நினைக்கமாட்டான்போலும். நினைத்தால், கள்ளுண்ணமாட்டானென் 

பினு கருத்து, 

 



௯௪- அம்- அதிகாரம், 

Ch Bs 
அதாவது$-இனி, அக்கள்ரூண்டல்போல அறம்போநளின் பங் 

களுக்தத் தடையாகிய சூதாடலும், பரிணியநுபவித்தலும் சோல்லத் 
தொடங்கி ழதலிலே சூதினதியஃபு சோ ல்லுகின்றர், 

க. சூது தரித்திரத்தை உண்டாக்குதலின் குற்றம். 

(0) தான் வெல்லும் வலிமையுடையவனானாலும் சூதாடுத 
லை விரும்பாதருக்க வேண்டும், வென்றுபொருள் கொள்வார் இரு 
க்னெருரே யென்றால், அவவென்றபொருளும, இரையெனக்கருஇ 

cB ex ost ga உண்ட தூண்டிலிலிருக் த இருமபுக்குச் சமானமாகும்; 

இதன் கருத்தாவது, அவ் இரும்பு தன்னையுண்டமீளைக் கெடுத்தல் 
போல ௮ப்பொருளூம் தன்னை அடைக் தாரைக் கெடுத்துவிடுமென்ப 
தாம். (2) அத்தாண்டிலினிரும்பு போன்ற ஒரு பொருளை முன்பெ 
க௮ இன்னும்பெறுவோ மென்னும் கருத்தால் ஆாறுபொருளை யிழ 
ந்து வற்யராகும் சூதாட்டம் உடையவர்க்கும் ௮ப்பொருளால் 

அறமும் இன்பமும் பெற்று வாழ்வதொரு வழியுண்டாகமாட்டாது. 

(8) அ.சசனானவன் சூதாடுதற்கு உருட்டுங்கவ£றுக்கட்டையிலே 
தோன்றிய ஆதாயத்தை (தொகையை) இடைவிடாமல் சொல்லிக் 
கொண்டு சூதாடுவாளாயின் ௮வன்சம்பாதித்த பொருளும் ௮ப்பொரு 
ள்வரும் வழியும் ௮வனை விட்டுப்போய் பகைவரிடத்தே தங்கும், 
(4) முன்னில்லாத துன்பல்கள் பலவும் தன்னைவிரும்பினவர்ககுச் 
செய்.து புகழையும் கெடுக்கும் சூதுபோல வறுமையைக் கொடுக்க 
வல்லது வேறொன்றில்லையாம். (5) முற்காலத்திலே எல்லாப் 
பொருளும் உடையவரா யிருந்தும் இல்லாதவராய்க் கெட்டவர், சூத 
ளையும் ௮தையாடும்இட த். இனையும் ஆடுதம்கு வேண்டும் கைததொமி 
ல்யு மேற்கொண்டு கைவிடாச soo. இதற்குச் சாட்சி 
யாகப் பாண்டவரும் களச்சக்ரெவர்ச்இயும் HIF pig காட்டுக்குச் 
சென்ற சதை உலகப்பிர9த்தம், 

_ &. சது சிறுமைபலசேய்து, அவைகளால் இருமையுங்கெடுக் 
கும், 

(6) தன.ஐபெயர் சொல்ல மங்கலம் ௮ல்லாமையால் Ow 
ன்று வேழ பெயர் சொல்லப்பம ep? edu விடூல்கப்பட்ட



௯-ஆம் அதி. மருந்து. கடு 
வர் இம்மையிலே வயிற நிறைய உண்ணமாட்டார். மறுமையி?ல 
ஈரகததுன்பம் ௮றுபலிப்பர், வபிறு மிறைய உண்ணமாட்டாசென் 
ற்று தரித்திரம் அதிக்கப்பர தல் கூறியவாமும். ஈரக் ன்பம் ௮. 
பவிப்பாரென்ற கனுற் பிபாவல்களுக்முப் பயப்படா சென்பதாயி 
கி௮, (7) அறம் பொருளின்பங்களுக்கு விஇி* தகாலம் சூதாடுமிட. 
தீதி ௮சசனுக்றுக் கழியுமானால் அது: தெொளாய்வந்க அவன் 
செல்வத்தையும் ஈற்குணங்களையம் கெடுத் தவிடும், (9) சூதாட்ட 
cores gs தன்னோடு பழகெனவன து பொருளைக்கெடுர்துப் பொய்யை 
மேற்கொள்ளச்செபய்து மனத்திலுண்டாகின் ற அருளைக் கெடுத்து, 
அவளை இம்மையிலும் மறுமையிலும் துன்பத்தை ௮டையச்செய் 
யும், (9) grrr GBs தனக்கு விளையாட்டுக் தொழிலாக 
விரும்புவானாயின்,புகழுக் கல்வியும் செல்வமும் ஊணும் உடையுமெ 
ன்ற இவ்வைந்தும் அவளைச் சேராவாம். 

௩. சூது விடூதற்கு அருமையும் விட்டவாது பெருமையும், 

(10) சூதாடலால் இருமைப்பயன்களையும் இழக்குந்கோ 

௮ம் அச்ளுதின்மேல் அசைவைக்கும் ஸு. ரனேபோல உயிரானது 

உடம்பால் மூவகைச் துன்பங்களை ௮ நபவிக்குந்தோறும் அவ்வுடம் 

பின்மே?ல வைக்கும் அசையுடையது, (வகைத் துன்பமாவன?: 

வாத பித்த சிலேற்பனத்தால்வரும் வியாஇகள்.) இதனால், சூதினை 

வெறுத்துவிடுபவனை யொகச்கும் உடம் னே வெறுத்துவிடும் உயிசெ 

ன்பது காண்க, 

  

௬௫-ம். அதிகாரம். 

மரு க்து, 
பழவினையானும் காரணங்களாலும் மனிதர்க்கு வாத பித்த 

லைற்பன கோய்கள் வரும்) அவைகளுள் பழவினையால் வருவன 

௮வ்வினைகழியும் போதல்லாமல் தீராமையால், அவைகளை ஒழித்து, 

மற்றைக் கா. ரணங்களால்வரும் கோய்களைத் தீர்க்கும் திறமை சொல் 

லுகின்றார். காரணம்களாவன : உணவு தொழில்களது ஓவ்வாமை 

யாதலால், சோய்களுங் காரணங்களால் வருவனவாயின.(ஓவ்வாமை: 

வேறுபாடு) 
24



௧௮௬ திருக்குறள் வசனம், 

௧. உடம்புகளுக்கு இயல்பாகிய நோய் மூவகையென்பதும் 

அவை துன்பஞ்செய்தற்குக் காரணம் இருவகையேன்பதும்,. 

(1) உணவும் செயல்களும் ஒருவன் சரீ ரசுபாவத்துக்கு ஒத்த 

அளவினவன் றி, அதனின் மிகுமானாலும், குறையுமானாலும் வயித் 

இய நூலோரால் எண்ணப்பட்ட வாதம் பித்தம் லேட்மமெனப் 

படுகின்ற மூன்று வியாதியும் அவனுக்குக் துன்பத்தைச் செய்யும்* 

௨. உண்ணப்படுவனவும் அவைகளினளவும் காலமும் பயனும், 

(2) ஒருவன் முன்னுண்ணப்பட்டது £ரணித்த சன்மையை 
அடையாளங்களாலே தெளிய அறிந்து பின்னே உண்பானாயின், 
அ வனுடம்புக்கு வேற மருர்தெனஒன்று வேண்டுவதில்லை. (௮டை, 
யாளங்களாவன : உடம்பு சிறுத் இருச்.சல், பார்வை பரிசுத். சமாயிரு 
தீதல், கை கால் முதலிய உறுப்புக்கள் தொழிற்கு உரியனவாதல், 
பூ? மிகுத்தல் முதலியனவாம்.) (8) முன்னுணனணப்பட்டது உரணி 
தீதால் பின்னுண்ணப்படுவதனைச் €ரணிக்கும் ௮ளவறிக்து உண்ணக் 
கடவன். அப்படியுண்பது பெறுதற்கரிய இம்மனிதவுடம்பினைப் 
பெத்தவன் நெடுங்காலம் ௮ தனைக்கொண்டு செலுத்தும் வழியாகும், 
(4) முன்னுண்ணப்பட்டது சரணித்சசன்மையையறிர்து பின்னே 
மிகப்பசித்து உண்ணும்போது மாறுசகொள்ளாத உணவுகளை உறு இ 

யாகத் செரித்துகொண்டு உண்ணக்கடவன்;. முன்னுண்ணப்பட்டது 
சீரணித்ததைச் தெரிந்தே பின்லுண்ணவேண்டுமென்பதை வற்புறு 
தீது தற்காக ஒருதரத்தோடுவிடாபல் பின்னும்இரண்டுதாம்கூ நினர். 
மாறு கொள்ளாத உணவுகளாவன : காலத்துக்கும் சரீரத் துக்கும் 
ஏ.த்றவுணவுகளாம். அன்றியும், தேனுகெய்யுஞ் சமமாகக் கலந்தால் 
நஞ்சாதல் போல), ஒருபதார்த்தத்தோடு மற்றொரு பதார்த்தங்கலந் 
தால் அக்கலப்பால் வி£ராதமில்லாச உணவுகளுமாம், (9) மேத் 
சொல்லிய விதத்தால் விரோதமில்லாச உணவைச் தன்னுள்ளம் 
வேண்டிய அளவு உண்ணாமல் வியாதியுண்டாகாத விதம் சிறிது 
குறைத்து * ஒருவலுண்டால் அவலுயிருக்குத் துன்பம் உண்டாக 
மாட்டாது.



௯௫-ஆம் அதி, மருத்து, ௧௮௪ 
ஈ... மேற்கூறியபடி உண்ணாத இடத்து உண்டாகுங் குற்றம், 

(0) மேலே சொல்லப்பட்ட குூறைதலை ஈன்றென்றறிந்த 
அவ்வாறே உண்பவனிடத்து இன்பமிருப்பதுபோல மிகவும் ௮௧ 
மாக இரையை (உணவை) விழுங்குவோனிடத்து நோயானது நீம் 

காதிருக்கும், (குறைதலாவது: உண்ணலாம் அளவிற் சிறிது குழைய 
உண்ணல்.) YM ys GAS கண்டமட்டுஞ் சாப்பிடுபவனை மிருக 
மென்பதற்கு அடையாளமாக அ௮வனுணவை இரை யென்று கூறி 
னா, மிருகத்திஜணவுக்குக்தான் இரையென்றுபெயர். (1) தன் 
சரீர சுபாவமும், அதற்கேற்ற உணவும், காலமும் ஆராயாதவனாஇ 
வேண்டிய உணவை வேண்டிய காலத்து வயிற்றுத் தீயளவல்லாமல் 
ஒருவன் மிகவும் உண்ணுவானானால், நோயானது அளவில்லாமல் ௮வ 
oft seg வளரும், 

௪. மேற்சோன்ன குற்றம் வந்தஇடத்துத் தீர்க்கும் வழி, 

(6) வயித்தியன் நோயாளியிடத்து நிகழ்செற கோயை 
அதன் குறிகளால் இன்னதென்று துணிந்து பின்பு அ௮ச்சோய் வரு 

வதற்குக்காரணத்ை ஆராய்ந்து பின் ௮.௫ தீர்க்கும் உபாய த் இனை. 
ஆசாய்ர்து அகனைக் குற்றப்படாமல் செய்யவேண்டும். கோரணம்: 

உணவு செயலேன முன் சொல்லப்பட்டலை. குற்றம்: பழைய 

வயித்தியர் செய்யு முறையிலே தவறுதல்.) (0) வயித்திய சாத் 

தஇி.ரங்கற்ற பண்டிதன் அவ்வுபாயத்தைச் செய்யுங்கால் நோயாளி 

அளவையும் ௮வனிடதீ2த நிகழ்சின்ற சோயின் அளவையும் தான் 

செய்தற்கேற்ற காலத்தினையம் அச்சாத்இார வழியால் பார்த்து 

அ௮வைகளோடு பொருந்தச் செய்யக்கடவன். (கோயாளியின். ௮ 
லரவன: சரீர சுபாவம், வயத; வேசனைகளினளவு, தீர்க்கச்சக்கது, 

தீர்க்கக்தகாச௫ முதலானவைகளாம்.) 

௫. வியாதி அடைந்தவன் தீர்த்தற்கு வேண்டுங் கருவிகள்.. 
(10) பிணிக்கு மருந்தாவது: ௮ப்பிணியை அடைந்தவன், 

அப்பிணியைத் தீர்க்குமருத்துவன், அம்மருத்துவனுக்குச் சாகனமர 
இய மருந்து, அ௮ம்மருந்தைத் தப்பாமற் செய்பவன் என்று சொல் 

ல. பபட்ட கான்கு பகுப்புடைய நான்கு Bogs ara. (திறம்:வசை,) 

இவற்றுள், பிணியை ௮டைந்தவன் வகை நான்காவன;: பொருளு 

டைமை, வபித்டுபன் சொல்வழி நிற்றல், வியாதி நிலையச் சொல்



௧௮௮ திருக்குறள் வசனம், 

லு.தல், மருர்லுத் துன்பம் பொறுத்தலாம், மருத்துவன் வகைகான் 

காவன: நோயைப் பார்ப்பதற்குப் பயப்படாமை, வயித்திய நூலறி 

டைமை, பலகாலும் வியாதி தீர்த்து வருதல், மனம் வாக்குக் காயம் 

பரிசுத்தமாதலாம். மருந்தின் வகை கான்காவன: பல பிணிகளுக் 

கும் பொருத்தமாகயெ சுவையாசுல், தாது விருத்தி முதலியவைகளா 

அயர்தல்,எளிதிலே டை த்தல், சரீ. ரசுபாவ த்தோடு பொருக்தலாம். 

மருந்த செய்பவன் வகை ரான்காவன: நோயாளியிடத்சே அன்பு 

டைமை, மன முதலி.ப பரிசுச்தமாதல், சொல்லியபடியே செய்யும் 

வல்லமை, ௮.றிவுடைமையாம், இவை எல்லாம் கூடிலைன்றி வியாஇ 

திராமையால் இப்பதிஞ கூட்டத்தையும் மருந்தென்றார். 

  

அங்க இயல் முற்றிற்று, 

@ 

ஒழிபியல். 

இனி, ௮வ்வசசியல் முூதலானவைகளிலே அடங்காதொழிர்த 
வைகளினியல்பைப் பஇன்ரூன் றகொரத்தினலே சொல்லத் தொட 
BE Up SASH குடிமை சொல்கின்ளூர், 

௯௬௭௬-ம் அதிகாரம், 

கு (9. 60} LD ¢ 

அஃதாவது: உயர்ந்த தடியினிடத்துப் பிறந்தவாது தன்மை, 

& குடிப்பிறந்தாரது இயல்பு. 

(1) கருத்தும் சொல்லும் செயலும் தம்முள் மாறுபடாத 
செம்மைக் குணமும், சாணமும் ஒன்றுசேர 'உயர்ர்,௪ குடியிற் பிறந் 
தவரிடத்தே யிருக்குமன் றிப் பிறரிடத்தேதே சுபாவமாக உண்டாகா 
வாம், சான, ஒருவர் கற்பித்காலுண்டாகுமென் றதாயிற்று, ஆனா 
அம் ௮லை:நில்லாவாம். (9) உயாக்ச குடியிலே பிறர்தவர் தமக் 
குரிய ஈன்னீடைக்கையும் சத்தியமும் நாணமுமாகிய இம்மூன் றினிட, 
கீ.தும் தவமமாட்டார். (3) எக்காலத்தும் வேறுபடாச குடியிம்



௬௬-ம் அ.தி, குடிமை, ௧௮௧ 
பிறர் சவருக்கு வறியவர் சென்ற இடத்து முகமலர்ச்சியும் உளள 

gece . ச ச ௪ வை கொடுத்தலும் இன்சொற் சொல்லுதலும் இகழாமையுமாயெ 
இந்நான்கும் உரியவையாகு மென்று நாலோர் சொல்லுவர், 

௨௨ குடி.ப்பிறந்தவர் வறுமை வந்த இடத்தும் வேறுபடமாட்டார். 
(4) அரேகமாக அடுக்க கோடி ௮ளவின தாய பொரு 

ளப் பெற்றாலும் உயர்ந்த குடியிலே பிறந்தவர் திமதொழுக்கம் 
குறையுர் தொழில்களைச் செய்பமாட்டார். (5) பழமை தொட்டு 
வருகிற குடி.யி3ல பிறந்தவர் தாம் கொடுக்கும் பொருள் முன்னிரு 
ந்த அளவில் குறைர்த இடத்தும், தமது குணத்இனின்றுங் குறை 
படமாட்டார்.  (பழமைதொட்டு வருதலாவது : ரீண்டகாலமாக 
மேம்பட்டு வருதலாம்.) (0) வசையற்று வருனெற நம்முடைய 
குடிப்பிறப்புக்கு ஓத்து வாழ்2வாமென்று, நினைத்து, அப்படியே 
வாழ்வோர் வறுமை வந்த காலத்தும் வஞ்சனையைப் பொருந்திப் 

பொருத்தமில்லாத தொழில்களைச் செய்யமாட்டார். 

௩, குடிப்பிறந்தவர் வேறுபட்டவழி உண்டாகுங் குற்றம், 

(1) உயர்ந்த குடியிற் பிறக்தாரிடத்து உண்டாகிற குற்ற 

மானது தான் சிறியதேயானாலும் ஆகாயத் தில் சந்திரனிட த்தக் 
களங்கம் போல உயர்ந்து தோன்றும், (8) மூலகலமுடையவனாப் 
வருகின்றவனிடத்ச ௮ன்பில்லாமையுண்டாமானால் உலகமானது 
அம்மனிதனை ௮க்குலப் பிறப்பினிட க்தே சந்தேகப்படும், (சந்தே 
சுப்படிதலாவது : வேறுகலப்பாற் பிறர் சவனோவென்ப.து.) 

௪. குடித்தன்மைக்கு வேண்டம் போருள்கள். 

(9) நிலத்தினியல்பை ௮தனிடச்2ச முளைத்த முளையக 

னது காண்பிக்கும், அதுபோல நல்ல குலத்திற் பிறந்தார் வாய்ச் 

சொல்லானது அவர் காலத்தினியல்பைக் காண்பிக்கும். நிலத்இ 

ளியல்பறிதர்ருப் பல காரணமிருக்கினும் முளைமாத்திரஞ் சொன்ன 
படியால் குலத்தியல்பறிதற்குப் பல காரணமிருக்கினும் சொல்லொ 

ன்ஹறே போதுமென்பதாம். (10) ஒருவன் தனக்மு ஈநலமுடைமை 
வேண்டுவானாயின், காணமுடைமை வேண்டும். குலமுடைமை வே 

ண்வொனாயின், வணங்கத்தக்க யாவரிடத்தும் வணங்குதலை வேண் 
bn, BSL OU 6D « ணை



௬௭ ஆம்-அ/ அகாரம். 

மானம், 

இனி, குடிப்பிறர் சவாக்கு உரிய குணங்கள் சொல்லத்தொட 

ங்கி, மு.சலில் மானஞ்சொல்லுகின்ரூர். 

அஃதாவ்து:--எந$்நாளும் தன்னீலையிலே தாழாமையும் ஊழால் 
தாழ்வு வந்த டுடத்து உயிர் வாழாமையுமாம். டூஃது: அக்தடிப்பிறப்பை 

அழியாமல் நிலைநிறுத்துவது, 

க. தாம் தாழ்தற்குக் காரணமானவைகளைச் சேய்யாமையின் 
சிறப்பு, 

(1) ஒருவன் இவை செய்யாத இடத்து மரணம் வருமே 

ன்னுஞ் சிறப்புடையனவானாலும், தன் குடிப்பிறப்பானது தாழ்வ 

டையவருஞ்செயல்களை விட்டுவிடவேண்டும். தான் இறக்கவருமி 

டதத, இ.ரிவான தொழில்களைச் செய்தாயிலும் பிழைக்கலாமெ 

ன்னும் வடநாலின் முறையைமறுத்து உடம்பினது நிலையில்லா 

மையும் மானத்தினது நிலையுடைமையும் ஆராய்ந்து ௮வ்விழிதொ 

ழில்கமாச் செய்யலாகாதென்றறிக, (8) புகழடனே மானத்தை 
நிலை நிறுத்த விரும்புவோர் புகழ்சம்பா இக்குமிடத்தும் தங்குடி 
க்கு ஓவவாத செ.யல்களைச்செய்யமாட்டாராம். புகழ்சம்பாதிக்கும் 
இடத்்ிதன்ற கனால் புகழைப்பார்க்கிலும் மானம் பெரிதென்பதா 
யிற்று, (8) குடிப்பிறக்தவருக்கு நிறைக்தசெல்வம் உண்டான 
இடத்து யாவரிடத் தம் பணிவு வேண்டும். குறைந்தவறுமையு 
ண்டானவிடத்துப் பணியா திருத்தல்வேண்டும். ஏனென்றால், குடி. 
ப்பிறந் சவருக்குச் செல்வமிருக்கும்போது ௮.ச்செல்வம் உயர்ச்சி 
யைச் தருதலினாலே பணிதலால் இகழ்ச்சியில்லை. வறுமையுடைய 
போது ௮வ்வறுமை இகழ்ச்சியைத் தருதலினாலே பணிசலாலுயர் 
ச்சியில்லை. அதலாலென்ச, 

_ உ. தாம் தாழ்தற்குக் காரணமானவைகளைச் செய்தலின் குற் 
றம். 

(4) உயர்குடியிற் பிறர் தமனிசர் தம்முயர்ந்த நிலையிலிரு 
நீது தாழ்ர்தஇடத்த த் தலையிலிருந்து விழக் சமயிருக்குச் சமானமா 
வர். (9) குடிப்பிறப்பால் மலைபோலுயர்க் தவரும் பழிக்கப்படுந் 
தாழ்தற்கேதுவாகய செயல்களை ஒரு குன்றிமணியளவ (சிரிது)



௧௮-௮ம் ௮.௫. பெருமை, ௧௯௧ 

ஆயினுஞ்'செய்வாரானால் தாழ்மையடைவார். (0) தம்மை ௮வமஇ 
ப்பார் பின்னே ஒருவன் மானத்தை விட்டுச் சென்று நிற்கின்ற நிலை 
யானது இவவுலகத இல் புகழையுண்டாக்காது. தெய்வலோகத்தி 
லே செலுத்த மாட்டாது. இவ்விரண்டுமில்லாமல் செய்வது யாத? 

௩. மானத்தின் பொருட்டாகிய மரணத்தின் சிறப்பு. 
(7) தன்னையிகழ்வார்பின்னேபோய்ப் பொருள்பெற்று ஒரு 

வன் அதனால் உயிர்வாழ்தலைப்பார்க்கினும், பழையநிலையி3ல நின்று 
இதர்தானென்று சொல்லப்படுதல் அவனுக்கு ஈல்லதாம், (8) உயர் 
குடிப்பிறப்பின் வலிமையாகிய மானக்கெடவந்த இடத்து இற 
நீதுபோகாமல் பிரயோசனம் இல்லாசவுடம்பைக் காப்பாற்றும் 
வாழ்க்கையானது பின்னும் இறவாஇருப்பதற்கு மருக்சாரு?மா? 
எப்படியாவது இறக்துபோரும் உடலைப்பார்க்ும் இறவாத 
மானமே உயர்வுடைய தென்பது இதனாலறிக, (9) தன்மயிர்க் 
கூட்டங்களில் ஒருமயிர் நீங்கினாலும், சன்மானம் நீக்கு கலால், உயிர் 

வாழாத கவரிமானை யொப்பாவார் மானம் நிலைநிற்பதாகவக்தால் 
அதற்காக உயிரை விட்டுவிடுவர். இதனால், உயிரினுமானஞ் சிறந்த 

தென்பது பெறப்பட்டது. (10) தமக்கு ஒரு ௮வமானம் வந்த 

இடத்துப்பொறு ச துக்கொள்ளாமல் இறக்கன், மானமுடையவரது 

புகழ்வடிவை உலகத்தார் எர்காளும் தொழுது துஇசெய்வர். 

௯௮-அம்-அ திகாரம்,. 

பருமை, 
அ%தாவது:-சேம்தற்கரிய சேயல, செநக்கீல்லாமை, பிறர் தற்றத் 

சோலலாமை ழதலிய நற்துணங்களாலே பேரியவராயினோது தன்மை 
யாம். நிஃயிலிநந்து மேலும் மேலும் உயர்த்துவதாகிய டுக் குணங்க 

ரூண்டாவது நிலையிலிநநீது தாழாமையுள்ள டூடத்தேயாம், 

க. பெருமையின் சிறப்பு, 

(1) ஒருவனுக்குப் புகமாவத: பிறராலே செய்தற்கு ௮ரி 

யவைகளைச் செய்வோமென்று நினைக்கிற ஊக்சமிகுதியாம். ஒருவ 

துக்கு இகழாவது: ௮வ்வூக்சமிகுதியாய செயலை யொழிந்து உயிர்



௧௯௮௨ திருக்குறள் வசனம், 

வாழக்கடவோமென்று கினை தீ தலரம், (செய்தற்கரிபனவ: அளவிற 
தீ. ௪ உபகாரம், ௪சை முதலியவைகள். ஊக்கம்: மன எழுச்சி,) 

௨... குடிப்பிறப்பு மாத்திரத்தாலும் செல்வமாத்திரத்தாலும் 
பேருமையுண்டாக மாட்டாது. 

(2) எல்லா மனிதருயிர்க்கும் வினைவசத்தால் டர் பூத காரிப 

மா௫ய உடம்பைப் பொருக்திடின்று, ௮தன் பயனபவித்ச லாகி.ப 
பிறப்பியல்பு ஓத்திருக்குமானாலும், பெருமை இறுமைக்கு ஏது 
வென்னப்பட்ட தொழிற்பிரிவுகளாகி.ப நிறப்பிபல்கள் உடம்பு 

கோறும் வேறுபடுவதால் ஒவ்வாவாம். (8) செய்தற்கு ௮ரிய 
வைகளைச் செய்யமாட்டாமல் சிறிய ராபினோர் உயர்ந்த ஆசனம் 
களி3ல யிருக்தாலும் பெரியராகார். செய்தற்கு அரியவைகளைச் 

செய்து பெரிபராயி£னோர் தாழ்க்த வெறு நிலத்திலிருக்தாராயினும் 

சிறியராகமாட்டார்.. இதனாலே செல்வமாத்திரக்தாலும் குடிப் 

பிறப்பு மாத்திரத்சாலும் பெருமையண்டாகாதென்பது காண்சு, 

௩. பெருமையுண்டாகும் வழி, 

(4) பிளவுபடாத மனத்தசையுடைய கற்புள்ள மாதரைப் 

போலத் தன்னைத்தானே ஒருவன் நிறையின் வழுவாமல் காத்து 

ஈடக்க வல்லவனாயின், பெருமைக்குணமும் ௮வனிடச் ௮ண்டாகும். 

(நிஹறை:மனமொஜழி மெய்களை யடக்9 உபகார முதலானவைசெய்தல்.) 

௪. பேருமையுடையார் செய்தி, 

(5) மேற்கூறியவைகளாலே பெரூமையுடையவ சாயிமனோர் 
தாம் வறிய. ராகயெ வழியும் பிறராலே செய்தற்கு ௮அருமையடைய 
வையாகிய தம் செயல்களை ௮ வை செய்யும் வழியால் முடிவு பெறச் 
செய்ய வல்லவராவர், 

௫. பெருமையில்லார் செய்தி, 

(6) அப்படிப்பட்ட பெரியாரை வழிபட்டு ௮வ ரியல்பைக் 
கொள்ளுவோமென்னுங் கருத்துச் சிறியசாயினோர் மனத்து உண் 
டாகாதாம், (7) தனக்குத்தகும் பெரியோரிடத்து அடங்கியிருத்த 
லைச் செய்வதாக றெப்பும் தனக்குத்தகாக சி.ரியவரிடத்து உண் 
டாகுமானால்)௮டங்கியிரு க தலை விட்டுச் செருக்சினிட சத மிகுக்து



௯௯௨௮ம் அகி, சான்பபண்மை, ௧௫௩, 

செயலை யுடைய இர்கும, (கைகுகு சீம oul sua FOLGE 
சமமாகும பெரியவா FUL FS BSH 5H O Cas So HHE FOUTS F 
சிறியவா. சிறப்பு (HY sto செலவம கல் விகனின லா” புமிகுதி.) 

௬. மேற்கூறிய இருவர்செயல்களும், 
9 . 6 ஞ் ௬ (8) பெருமையுடையவர் சிறப்பு உண்டாகிய நாளிலும் 

அட ௫ நடப்பா, சிறுமைய/டையவா சூறப்பிலலாச GTO) gy on 
3 ௬ ௪ 

*. * தீமமை மெசசிப் புசழ்கல பேகமொண்டு திரிவர், (0) பெருமைக 
குணமாவத; காரணம உண்டாபெ இடதறும அல்தியல்பென்டுற 
ண்ணிக் செருசுகலலா திருக் உலாம. ”அமைககுணமாவது: சாரனா 
மில்லாதஇட ததும் ௮ஃ இருப்பது 2பாலப் பாவிததுககொண்டு செருக் 
இன ாடிவிலே நின்று விமிதலாம. (10) பெருமையுடையவர் பிறர் 
மானதையேசொலலி அவமானகதை மறைத்து சிபபர், சிறுமை 
யுடையவா பிறாகுணத்தை WY Hid M0 BOHOL சொல்லிவிடு 
eur, (tor em! பெருமை) 

௯௯.௮அம் அதிகாரம், 

சான ழு ண் டை, 

அஃதாவது: பலகுணங்களாலும் கிறைடது அவைகளை ஆளு 
தற் றன்மை. இது, பேரநமையுளடங்காத பஉகுஷங்களையும் கோதத்துக 
கோண்டு தீற்பதாம், 

க. போதுவகையால் *சால்புக் க ஐீற்றகுணங்கள். 

(1) கமக்ரு இது தகூவதென்றிந்து பலகுணங்களாலும் 

நிறைநது ௮க்சுண களை ஆளுகம்றன்மையை மேம்மொண்டு நடப்ப 

வருக்கு கல்லகுணக்களெல்லாம இயல்பாயிருசகுமென்று நாலோர் 

சொலலுவர். (௮) கலவி கேச விகராலுயர்ஈதோர் ஈலமாவது குணக் 

களாகிய நலமே. அது நீம்கலான உறுப்புக்களாலாடிய நலம் எக்த 

லததினும் உள்ளதன்று, குணங்களாலாகிய நலந்தான் ௮கஈலமென் 

பது, உமப்புக்களாலாகிய SQ) SLD ப.றநலமென்பது, இக்தகலம், குடிப் 
Pen oom, பனையை ints le UE Wa அக்கம், 

29 

  

அடை கணவாய் ne வலை 

ஈ சால்பு - உயர)



௧௯௪ திருக்குறள் வசனம், 

பிறப்பும், கல்வியுமுதலாக நாலோரெடுத்த ஈலம்களுள் அடங்காமை 
யால் எர்த ஈலத்தினும் உள்ளதன்றென்று கூறினா. அதலால், இர 
கலம் உயர்க்கோர்க்கு ஈலமல்லவென்பது கண்டுகொள்க. (உறுப்புக்க 
ளாவன: ஈண் கால் முதலியவைகளரம்,) 

2. சிறப்புவகையால் சால்புக்கு ஏற்றகுணங்கள். 

(8) சுற்றத்தாரிடச் தல்லாமல் ௮ன்னியரிடத்தும் உண்டா 

கிய அன்பும், பழறிபாவங்களுக்கு நாணுதலும், யாவரிடத்தும் உபகா 

சஞ்செய்தலும், பழமையானவரிடத்துத் தாட்சண்யப்படுதலும், 

எவவிடத்தும் மெய்ம்மைசொல்லு தலுமாகிய ஜாதுகுணங்களும் 

சால்பென்லும் பாரத்தைத்தாங்யெ நூண்களாகும், (4) தவமாவது? 

பிறஅ.றங்களும் வேண்மொனாலும், ஒரு உயிசையுங்கொல்லாத ௮றத் 

தினிடத்திலுள்ளதாம். அதுபோலச் சால்பாவது: பிறகுணய்களும் 

வேண்டுமானாலும், றர்திமையைச் சொல்லாத குணத்தினிடத்திலு 

ளளதாம், ஆசலால், தவத்திற்குக் கொல்லாமைக்குணம் இறத்தாற் 

போல, சால்பிற்குப் பிறர் குற்றச்தைச் சொல்லாமைக்குணம் & 

நத சென்பதாம். (3) ஒரு கருமத்தைச் செய்துமுடிப்பவ.ர.து வலி 

மையாவது; அதற்குத் தணையாவாரைத்தாழ்ந்து தேடிக்கொள்ளுத 

லாம், அப்படிக் சேடிக்கொண்டால், அது: சால்புடையவர் தம் பகை 

வரைக்கெடுக்கும் ஆயுதமாகும, (0) குணமா௫ய பொன்னினளவறி 

க.ற்கு உரைகல்லாகிய செயல் யாதென்றால், தம்மீனுயார்தவரிடத் 

அக் கொள்ளுர் தோல்வியை இழிர்தவரிடத்துங் கொள்ளுதல்; ௮ஃ 

தாவது: வெல்லும் வலிமையுடையவராயிருந்தும் இழிந்தவரை த் 

தமக்குச் சமமாக்கிக் கொள்ளாமல் அவருக்குத் தோல்வியடைந்து 

தாம் உயர்தல், (1) சால்புடையவர் தமக்குத் துன்பம் தருமவைக 

ளைச் செய்தவர்க்கும், இன்பந்தருமவைகளையே செய்யாவிட்டால் 
சான்றாண்மை வேறே என்ன பயனுடையதாகும்? 

௨. பல குணங்களாலும் மிறைந்தவரது சிறப்பு, 

(8) குணமென்னறு சொல்லப்படும் வலிமை தன்னிடத்து 

உண்டாகப் பெற்றால், ஒருவனுக்கு வறுமையால்வருவது இகழ்வாக 

மாட்டாதாம். எனவே, தரித்திர இசையுனுஞ் சான் ருண்மையுடை 

யவர் பேன்மை அ௮டைவாசென்பதாயிழ்லு.. (9) குணமுடை௰ம



௧௦௦- ஆம் அதி. பண்புடைமை, ௧௯( 

யாகிய கடலுக்குக் கசையென்று சொல்லப்படுே வார், மற்றைக் ட. 
அங்களாயுள் நில்லாமல் காலம் வேறுபட்டாலும், தாம் வேறுபட 
மாட்டார். ஒர நிலையினில் நிழ்பாரென்றபடி, (10) பலகுண 
ஙகளாலும் Sonne sai தமது தன்மை குறைவாரானால், பெரிய பூமி 
யுர் தன் பாரத்தைத் தாங்கமாட்டா ததாய் முடியும். இகனால், குண 
ங்களால் நிறைந்தவர் தன்மை. குறையாமையும் பூமி தன் பாரத் 
தைச் தாங்குதலும் இயற்கையாகதலால், இவ்விரண்டும் மாறுபடா 
என்பதாயிழ்.று. 

  

௧0௦௦-ஆம் அகாரம். 

பண் புடடைமைம, 

அஃதாவது:--பேநமை சான்றண்மைகளில் தாம் வரவாது நின் 
றே எல்லாரியலபுகளும் அறிந்து நடத்தலுடையராதல. 

& எல்லாரியல்புகளும் அறிந்து ஒத்து௩டப்பதந்தக் காரணம் 

(1) எவரிடத்தும் எளியசமயசத்சவராயிருக்தால் பண்புடை 

மை யென்னப்படுகிற அரிதாகிய ஈல்வழியடைதல் எளிதன்று நா 

லோர் சொல்லுவர், (எனியசமயமாவது: தட்மைப்பார்க்க வந்தவர் 

சிரமப்படாமற் பார்ப்பதற்கு இடங்கொடுத்தல்; அஃது: உலகத்தை 

யெல்லாம் வ௫ியமாக்குவதாம், (2) பிறர்மேல் ௮ன்புடையனா சம். 

உயர்ந்த குடியிற் பிறத்தலுமாகிய இவ்விரண்டும் ஒருவனுக்கும். 

பண்புடைமை யென்று உலகத்சார் சொல்லும் நல்வழியாம் 

2 ஓத்து நடக்குங் குணமுடையாரது உயர்ச்சி. 

(8) உயிரின் வேருகி கிலைபெருத உடம்பிலே. மனிதர் 
உயாமிீதாரோடு சமானமாகமாட்டார். உயிரின வேருகாமல் நிலை. 

பெறு தலுடைய பண்பினால சமானமாவர், (4) நீதியையும் 

அறத்தையும் விரும்பிய தமக்கும் பிறர்க்கும் பயன்பமிக லுடை 

வரத பண்பை உலகத்தார் மகிழ்ச்து கொண்டா?ிவர். (5) தன் 

னைப் பிறரிகழ்தல் ஒருவளுக்கு விளையாட்டினிடத்துர் துன்பத்சருவ 

தாம். அதலால், பிறரின்பமறிக்து ஈடப்பவமிடத் தப். பகையுள ளு 

இடத்தும் ௮வ்விகழ்த ஓ.ண்டாகாமல் இனிமையாகய ப. அபு dale



B Indiv திருக்குறள் வசனம், 

உண்டாவனவரம், (4) ஈற்குணம் உடையவரிடத்ேேச உலயெலுண் 
டாதலால், அது: எந்நாளும் உளதாய் வருகின்றது, அவரிடத்தில் 
லையானால், அவ்வலகியல் பூமியிஞுட் புரந்து இறந்த போவதாகும். 
(உலகியல் : உயர்க்தோர் நடை.) 

he ஒத்து௩டக்கும் குணமில்ல*தவரது இழிபு. 

(4) ஈன்மக்களுக்கே உரிய நற்குணமில்லாதவர் அரத்தை 
ப்போலுங்கூர்மையுடையமேயாயினும், இரறிவினதாகிய மரத்தை 
ஒப்பாவர். எனவே, ஈஹ்குணமில்லாதபோது அரம்போலும் கூர் 
மை தீயவழியிலேசெல்லுமென்ப தாம், (8) ஈட்பினைத் தம்மோடு 
செய்யாதவராகிப் பகைமையைச் செய்யுக் தியவர்க்கும் காம் பண் 
யுடையவ.ராய் ஈநடஃமல் வேண்டும், அப்படிரநடவாமை அறிவுடை 

யோர்க்குக் கிற்மாம, (குற்றமாதல்: அ௮தக்தீயவரோடொப்பா 
தல்.) (9) குணமிலலாமையால் ஒருவரோகேலர்து மனமகழமா 
ட்டா தவருக்கு மிகவும் பெரிய பூமியானது இருளினிடத்தே சிடர் 
தீதாகும், எனவே, இருளினிட தழக்கடக்க உலகத்தில் ஒருபொரு 
ளும் ௮றியப்படா ததுபோல எல்லாரிடத்து ம் கலச்துபேசா தீவருக்கு 

உலகியல் அறியப் படாதென்ப காயிற்று, (10) குணமில்லாகவன 
முன்னை ஈலவினையினலே அடைச்ச செல்வமானது குணமில்லா* 
றற த்தால் ஒருவருக்கும் பயன்படாது கெடு தல் ஈல்லபசவின்பால் 

தானடைக்க பாம் ரகோலக்கினாலே கெட்டாற்போலுமாம், 

  

ee 

௧௦௧-அம். அதிகாரம். 

நன் றியில் செல்வம், 
அஃதாவது:--சம்பாதீத்தவனுக்தம் பிறர்க்தம் பயன்படூதலிலலாத 

செல்வத்தினியஃபு, 

௧. நன்றியில்லாத சேல்வம் சம்பாதித்தவனுக்குப் பயன்ப 
Lit Be 

(1) கன் மனையிடமெல்லாம் நிறைக்கு எதுவாயே பெரி 
யபொருளைச் சம்பாடுத்துவைதது அப்பொருளை உலோபத்தால் 
அபனியாதவன் உயிரோடி ருக் தானாயினும் செ,த்கவனுவன். ஏனெ



௧௦5-அம் ௮. நன்றியில் செல்வம். ௧௯௭ 

ன்ருல், அப்பொருளைச்செலவுசெ.ப்சற்கு அகுஞ்சுதக்கம் செக்க 
க 6 + க = . வனுககுப்போலச் தனக்கும இல்லாமையாலெனக, 

௨. நன்றியில்லாத செல்வம் பிறர்க்குப் பயன்படாது. 
(2) பொருளொன் றினால் எல்லாம் உண்டாகுமென்று 

௮ தனச்சம்பாதித் ஐ, அப்பால் (ருக்குக்கொடாது உலோபத்த 
601 GF; செய்யுமயக்கத் இனுலே ஒருவனுக்கு மாட்டிமையில்லாத பே 

ய்ப்பிறப்பு உண்டாகும, பேய்ப்பிறப்பென்ற து: கானுமநபவியாது 
பிறருக்கும் கொடாது பொன்னைக்காத்துக்கொண்டிருத்தல் பரு 
றியெனக. இதனை, “பொன்காத்த பூகமபோ”" லென்ற் பழமொழி 
யாலுக்காண்க, (8) மற்றவர்களைப்பார்க்னும் தாம் ௮இகமாகக் 
FUT Bi) Sts On oo பொருரள்சம்பாதிக் மல் மாத்திரமே விரும்பி 
௮.கன் பயனாயெ புகமை விரும்பாத மனிதரது பிறப்பு, பூமிக்குப் 
பாசமாமன்றி, வே ரிலலையாம, (புகழ்: இருமைக்கும் உறு இயாகய 
தருமம்; அதனைரசமபாதிப்ப?த பிறப்பின Lids ob.) (4) யா 
தொரு பொருளையும் தறாுமவிபி2ல கொடு சறியாமையால் ஒருவ 
சாவும் இச்சிசகப்படா தவன் தானி௰ந்த இடத்து இங்கே மிச்சமா 
க இருக்கினறதென்று' எக் .தப்பொருளை 'நினப்பானோ? எனவே, 
மிச்சமாக இருககிற்பொருள் புக2மயா தலால் அிப்புகழை மூன்னே 

செய்துவையாமையால், வேழேபிருக்கிறபொருள் ஒன்றுமில்லையெ 

னப காயிழ்று. 

௩. நன்றியில்லாதசேல்வம் தனக்கும்பிறர்க்கும் பயன்படாது. 

(9) பிறருக்குக்கொடுப்பதும தானநுபவிப்பதுமாகய இர 

ண்டு செய்கையும் இலலாத உலோப ருககுப்பலவாக ௮0 _5ய கோடி 

இவியம் இருந்தாலும் ஒன்றுமில் ல, யாகொன்னுமில்ல! சவர்போல 

மேற்சொல்லிப இரண்பெடனு டஇழத்தலால் கோடியிருந்தும் ஒன் 

அமில்லைபனருர். (0. தானறுபவியாத.பக அதன்மேலுசதா 

னம் வாங்குதற்கு ஏற்ற தருதியுடையவர்க்கு அவர்வேண்டி௰ 

ஒருபொருளைக் கொடுக்கப் தணமில்லாகவன் ௮வ்விரண்டுஞ்செய்,த 

ற்கு இயைச்சசெல்வத்திறரு ஒருவியாதியாவான். இதனால், ஈல்லது 

செய்தம்கு உபயோகமாகிய செல்வம், ௮துசெய்யாமையால் ழி 

ந்.து விடுமென்பதாம்,



By Oy திருக்குறள் வசனம், 

௪. ஈன்றிமில்லாத ௮ச்செல்வத்தின் குற்றம், 

(7) ஒருபொருளும் இல்லாதவருக்கு அவர் வேண்டிய 
ஒன்றைக் கொடாதவனது செல்வம் வீணாகக் கழிதலானது பெண் 
களுக்குள் உயர்ர்த அழகையும் குணத்தையும் பெற்ற குமரி 
யொருத்தி கொடுப்பாமில்லாமையாலே கணவனில்லாமல் தனிய 
ளாயிருந்து கெழெவியானாற்போலும், (8) வறியவருக்குச் சமீபம் 
உடையவனுாயிருக்தும், ஒன்றுல் கொடாமையால் அவ்வறியவரால் 
இச்சிக்கப்படாச உலோபன் செல்வம்பெறுதல் ஊர்நடுவிலுள்ள 
எட்டிமரம் பழுத்தாற்போலுமாம், (எஃ்டிமரம்: கஞ்சுமரம்.) 
எனவ, உலோபன் செல்வம் ஈஞ்சக்குச் சமானமென்ப தாயிற்று. 
(9) ஒருவன் கொடாதிருத்தற்பொருட்டுச் சுற்றத்தாமிடத்தும் 
கட்பினரிடத்தும் அன்புசெய்வ தனை ஒழித்து, வேண்டுவனவற் 
மை ௮ுபவியாமல் தன்னையும் வருத்தப்படுத்இ, வறியவர்க்குக் 
கொடுக்கலாகிய அறத்தை நினையாமல் சம்பாஇத்த ஒள்ளிய 
பொருளைக்கொண்டுபோய்ப் பயனரபவிப்பார் அன்னியர், (௮ன்னி 
ய.ராவா; தாயாதிக்காரர்கள், இருடர், கொடுங்கோலரசர் மு.தலியவர் 
களாம்.) அ௮ன்னியசென்றதனால், உலோபன் பொருள் அவன் 
சந் ததியாருக்கம் உதவாதென்பதாயிற்று. (10) புகழமுடையதா 
Bu செல்வத்தினை உடையவருக்குச் இறியதரித்திரம் ஒருகால் 
வந்து நிற்பது, உலகத்தையெல்லாம் நிலைநிறுத் தூற மேகம் இலகா 

லம் பெய்யாது நிற்சன்றதோரியல்பினையுடையதாம். ௮ங்றனம் 
பெய்யாது நின்றாலும், பின் | பெய்து ளாழ்விப்பதுபோலச் இறிய 
தரிச்.இ.ரம் பின்பு நீங்கிப் பெருஞ்செல்வர் ஆவராம், 

௧௦௮௨-ஆம் அதிகாரம். 

நார ணுடைடை ம, 
அஃதாவது: -ழன்புசோல்லப்பட்ட சால்பூ பண்பு ழதலியதணங்க 

ளால் உயர்ந்தோர் தமக்தத் தகாத. கநமங்கஷீலே நாணுதலுடையராந் 
தன்மை, 

& நாணினது இலக்கணம்.



5௧0௨-ஆம் அதி. சாணுடைமை, ௧௯௯ 

(1) நன மக்களது நாணுவது; இழிர்ததொழில் காரண 
மாக காணுதலாம். அ௮ஃகல்லாமல், மனம் வாக்கு சாயங்கள து HO 
GSB ETSY வருகிற நாணங்கள் ௮ழகய கெற்றியடைய குலப்பெண்க 
ளது காணமகளாம், 

a. நாணின் சிறப்பு, 

(2) உண்டியும் ஆடையும் உறக்கமும் காமமும் பயமும் 
மனிதருயிர்க்செல்லாம் பொதுவாகும். நன்மக்களாயெ உயர்க்தோ 
ர்க்குச் சிறப்பாவது காணமுடைமையாம். அகவே, இர்சாணம் உய 
ர்ந்கோரீடத்தன் றி, எல்லாமனிதரிட ஈதும் இராதென்றறிக, (8) 
உயிர்களெல்லாம் உடம்பைத் தினக்கிருப்பிடமாகக்கொண்டு ௮வ்வு 
டீம்பை விடமாட்டாவாம். ௮ துபோல), நற்குணங்களினிறைவா 
னது காணென்௫ற நற்குணத்தைத் தனக்ூருப்பிடமாகக்கொண்டு 
௮ தனை விடமாட்டாது, (4) பெரியோர்க்கு காணமூடைமை ஆப 
சரைமல்லவோ? அ௮வ்வாபரணம் இல்லையானால், ௮லர் பெருமிதநடை 
யான பார்த்தவர்க்கு நோயாம். எப்படியென்னில், காணமில்லா த 

arg இறுமாப்பைக் காண்பவர் சகித்தம்கு மூடியாமையாலெனக, 

௩. நாணுடையவாது சிறப்பு. 

(9) பிறருக்குவரும் நிர்தையையுக் தமக்குவரும் நிந்தை 

யையுஞ் சமமாக மதித்து காணுவாசை காணத்திற்கு இருப்பி௨ 

மென்று உலகத்தார் சொல்லுவா, 

௪. நாணுடையவர் செயல், 

(0) உயர்ந்தவர் தமக்குச் காப்பாக சாணத்தைக் கொள்வ 

தல்லாமல், பரப்பான பூமியைக் கொள்ளவிரும்பார். பழிபாபங்கள் 
அடையாமற்காக்கவல்லதாதலால் நாணச்தைக்காவலென்றார், இத 

னால், நாணமும் பூமியுஞ் சமமாக்க, இவ்விரண்டில் எதுவேண்டுமென் 

ரூல், பழிபாவங்கள் புகும லழியாகியபூமியை உயார்?தார் கொள்ளா 

செனக்காண்க. (1) சாணத்தை ௮தனது சிறப்பறிக்து'விடாத கைப் 

பற்றுபவர் அந்கானும் உயிரும் நிற்கமாட்டாச இடதது,ரசாண்கெடா 

மை காரணமாக உயிரையீச்குவர், உயிர்கெடாமை காரணமாக நாணை 

நீக்சமாட்டார். ஆஃலால், சாண் உயிரினுஞ் ஜெர்ததென்பதாம்,



209 | . மிருக் நற றள் வசனம். 

௫. நாணில்லாதவாது இழிவு. 

(8) கேட்டவரும் கண்டவரும் காண த் தக்கபியை ஒருவன் 

தான நாணாது செய்வானாயின், வன் செய்றையானது, oh (LDL 

அவனை விட்டு £சகதககக குற்றமுடையகா சம. (9) ஒழுக்கம் 

ஒருவனுக்குக் தவறுமானால், அத் ரவு அவன் குடி ப்பிறப்பு ஒன் 

en ptt Om கெடக்க, நாஎளில்லாமை ஒருவண் ட தது நின்றால் நீ 

நிலை அவனுடைய நலமுழுமையுல் செடுக்கும. லமாவது: பிறப்பு 

கல்வி குணம செயல் இனம் முசலானவைகளாம்.) (10) தம்மன 

கீ.தில் ராணம் இல்லாத மனிதர் eT Hamman Sums Kae HSH oor 

௮ சஞ்சரிப்பானது, மரத்சால் செய்யப்பட்டபாவை எச்இரக்கயி 
இ.ரினாலாகிய சஞ்சரிப்பால் உயி உடையதாக மயககியதுபோதம், 

BOR" ID அகாரம், 

குடிசெயலவகை, 
அஃதாவது:- ஒநவன்தான் பிறநீதகடியை உயாச்சேய்தலின் விதம், 

க. குடிசேய்தற்குக் காரணம், 

(1) ஒருவன் தன் குடியுயர் கற்பொருட்டுத் தொடக்கிய 
கருமமுடியாமையால், அக்கருமமுடியும் வரையம இளைக்கமாட்டே 
னென்கிறமுயற்சிப் பெருமைபோல், மேலாய பெருமை அவனுக் 
கு '2வஜொனறில்லை. இகனால், பலவகைத் தொ ழில்செய் சலினா 
லே ஊ.இயம் உண்டாகக் குடி உயருமென்பதாம், (2) முயற்சி 
யும் நிறைந்த அறிவும் என்று சொல்லப்பட்ட இரண்டிணயுடைய 
ஒப்வில்லாச கருமச்செயலால், ஒருவனது கூடி உயரும். (நிறை 
தல்: இயற்கையறிவு4 Cru Homan) Sayed நிரம்பு.தல். அறிவாவது: 

உயர்தற்கு ஏற்றசெயல்களும் ௮ முடிக்கும் விதமும் அராய்க்று 
பிழைபடாமலெண்ணு தலாம்.) 

2. குடிசேய்தற்கு ஊழ் துணையாவது: 

(8) என் குடியினை உயரச்செய்யசகடவே? னன்று தற்கு 
ஏ.ற்ற தொழிலின் முயற்? செய்கிற ஒநவனுக்குத் 2 ப்வமானலு 
உடையைகெகிழாது இசவ௫தஇக்மொண்டு தான் முன்னேவற்று



௧௦௩-அம் ௮... முடிசெயல் வகை, ௨௦௧ 
a Cd ட் * அ 

. ௬ * க ௬. நிற்கும். இது, முயற்சி இரு மினையாக்கும்” என்பத DL) Dé ga 
Sos) காண்க, (4) தமகுடக்கு அகந்தொழிலை வியா முயற்சி 
செய்பவருக்கு ௮ தகதொழில் முடிககும off sen BOW AS? au oor 

2 ௬ . டாமல GH oar py aougih. eran Ba, BOE LD LP ip ch. dy PLD OWS FT 
யிற்று, 

ஈ.. குடிசெயல் சேய்வாரடையும் நெட்பு 
(51 குற்றமானவைகளைச் செய்யா தவா ழ் BOK GOW 

உயரச்செய்து வாழ்பவனை அவனுக்குச் சுறறமாகமவண்ம உலகத் 
தார். தாமசெனறு ரூழ்வர், (குற்றமாவன; தரும ்திகளுக்கு 
விமீராகமான சேயல்க௭ .) சென்று ரூம்கலி பயன்பெழுமூ பொ 
ரூட்டென்க, (0) ஒருவனுக்கு ஈல்ல அண்மையென்ன உயர்த்இச் 
சொலலப்பவு, தான் பிழந்ககுடியை அளுக்மன்மைையம் 
தனக்கு உண்டாக்கிக்கொள்ளு தலாம். (Gp aw gem தற்றன் மையா 
வது: தன் குடியிலுளளவசை உயரச்செய்து தன வழிஈடக்கச் செப் 
தில்.) (7) யுத்தகளத்துச் செனலவர் பலரானாலும் போர்தாங்கு 
கல் சுத்தவிரர்மேலகாதல்போல, குடிபினிடத்தப் பிநர்தவர் பல 
சானாலும் அதன் பாரம பொறுத்தல் வலிமையுடையவாமேல?த 
யாகும், இதனால், நன்கு மஇக்கப்படூவார் ரூமேபப பாம் தாஙகுவரே 

மியன பதாம். 

௪. குடி உயரச்சேய்வார் குடிசேயல்வகை செய்யுமியல்பு. 

(8) குடி உயரச்செய்தலை கோச்காது வெயில் மழை பனி 

புடைமையை கோக்க, பின்னே செய்?2வாமெனறு சோம்பலாயி 

ருக்துகொண்டு, இக்குடியிலுள்ளாரெல்லாரும் சகமடைய கான் மட் 

டும் இக்காலத்துத்துன்பமுற்௮ு இக்காரியஞ் செய்வேனோவென்று 

கினைப்பாராடுல் அக்குடிகெடும், ஆகலால், சன் குடும்பத்தை உயரச் 

செய்வார்க்கு இன்னகாலமென்பது இல்லையாம். (0) கன் குமெபத் 

தை நட்பு பகை அயலென்னு மூன்றால்வரும் மூன்றுவித துன்பங் 

களும் அடையாமல் காக்க முயல்வானது சரீரம் முயற்சிச தள்பம் 

இருத்தற்கு இருப்பிடமாம். ௮வ்வளவு தானோ? இன்பத்திற்ிருப் 

பிடமாகுதலில்லையோ! எனனால, ௮ கற்கூம் இருப்பிடமாகல்உண்டு, 

. எவ்வாறெனில், கன் குடிமுழதும் உபரகே, கான் இருமைய்பபனும் 

AG



௨௦௨ திருக்குறள் வசனம், 

எய்து தலாலெனக, எனவே) இம்மை மறுமைப்பயன்] கருதுவோன் 

தன் மெய்வருத்தம் பாராது சன் குடும்பத்தை உயரச்செய்வதற்கு 

விடாமுயற்சி செய்வானென்ப தாயிற்று, 

டூ. குடிசேயல்வகை சேய்வாரில்லாத குடிக்கு உண்டாகுங் 

குற்றம், 
(10) தான் வீழும்போறு முட்டுக்கொடுத்துத தாங்கவல்ல 

ஈல்ல gerne பிறவாத குடியாயெமரம் துன்பமாகிய கோடா 

சியானது, ௮அமமசத்தினுடைய அடியை வெட்டி ச்சாய்க்கக் ஜே 

விழும். அடியென்றது: ௮க்குடி. விக்கு உரியவரை, 

௧௦௪-அம் அதிகாரம். 

D_ Lp வு e 

அஃதாலது:--வணிகர்க்தம் பேநம்பான்மை [வேளாளர்க்தம் உரித 
தாகிய உழதற்றேழிலாம். வணிகர் வேளாளராகிய வைசிமரில் ஒரு பிரி 
வார். 

௧. உழவினது சிறப்பு: 

(1) உலகத்தார் உழுதலால் வரும் மெய்வருத்தம் நோக்கி 
வேறு தொழில்களைச் செய்து திரிந்தும் முடிவிலே எருடையார் வழி 
யின.ராவர். ஆதலால், எல்லா வருத்த மடைந்தும், தலைமையாகிய 
தொழில் உழுகலேயாம். வேறு தொழில்களாலே எவவளவு இரவி 
யம் பெற்றாலும் உணவின் பொருட்டு உழுவாரிடத்.தச் செல்ல வேண் 
தெலால், ௮வ்வுணவுப் பொருளுக்கு ஏதுவாயெ உழவே தலைமை 

யாகிய தொழிலென்று சொல்லப் பட்டது, 

௨. உழவு செய்வாரது சிறப்பு, 

(2) உழவு தொழில் வல்லவர் அத்தொழிலைச் செய்யமாட் 
டாமல் வேறு தொழில்களின்மேற் செல்லப்பட்டயாவரையும் தாங் 
குதலால் உலகத். சாராய சேர்க்கு: அச்சாணியாவார். (உலகத்தா 
Cram pg: Hepat Kase uw மற்றவரை.) கலங்காமல் கிலை 
நிறுத்து சலால், உழவர் ௮ச்சாணிக்கு ஒப்பாயினர், (8) எல்லாரும் 
உண்ணும்படி உழுகலைச் செய்து ௮சனால் தாமும் உண்டு வாழ்க்



௧0௦௪-ம் அதி. உழவு. ௨௦௩. 
ஐவசே தமக்குச் சுதந்திரப் வாழ்க் றவ.ராவர். மற்றவரெல்லா 
ரும் பிறரைச் சொழுது தாம் உண்டு அவருக்குப் பின் சென்று 

நடப்பவராவர். (4) உழுதற்றொழிலால் கெல்லையடைய ராகிய 
தண்ணவியுடையோர் பல வேந்தர் குடைநிழலிஓ.ள்ளதாகயெ pif 
முழுவசையுர் தம்முடைய வேந்தர் குடை நிழலுக்குக் ழே பார்ப் 
பா. இதனால், உழவர் தம் ATF MER வெற்றியை உண்டாக்கு 
தம்கு ஆதாரமா யிருக்கெழு சென்பதாம், (9) தம்முடைய 
கையால் உழுதல் செய்து உண்ணுதலை யியல்பாக உடையவர் 9 of 
டத்திற்போப், யாடுக்கமாட்டார். தம்மிடத்தில் வநத யாசிப்பவருக்ளு 
அவர் வேண்டிய ஒரு பொருளை ஒளிக்காமல் கொடுப்பாராவா, (6) 
உழவு தொழிலுடையவரது சையானது ௮த்தொழிலைச் செய்யாது 
மடக்குமானால் யாவரும் விரும்பும் உணவையுர் துறந்தோமென்று 
சொல்லுக் அறவிகட்கு அத்துறவறர்திலே நிற்றலும் இல்லையாம். 
உழவால் வரும் உணவுப் பொருள் கொண்டு, இல்லறத்தார். துறவி. 
கள் பசியை மாற்றுதல் உழவுதொழிலில்லு. இடத்து இல்வையா ௪ 
லால், ௮த்துறவிகளது துறவு நிலை யில்உயென்று கூறிஞர். 

he உழவ செய்யும் விதம், 

(1) ஒரு நிலத்தினை உழுதவன் ஒருபலப் புழுதி காற்பல 

மாம்படி அப்புழுதியைக் காயச் செய்வானாயின், ௮கனிடத்துக் 

செய்த பயிர் ஒருகைப் பிடிக்குள் ௮டங்கயெ எருவும் இட வேண்: 

டாமல் பருத்து விளையும். (8) அப்பயிருக்கு உமுதலைப்பார்க்க. 

னும், எருப் போடுதல் நல்லதாகும்; இவ்விரண்டும் செய்து கை 

பிரிங்கெ பின் அய்பயிரைப் பட்டிமாடு முதலான வைகளால் அழிய. 

விடாமல் காப்பது ரீர்பாய்ச்சலினும் ஈன்ருகும். எனவே, உழுதல். 

எருப்போடுதல், களைபிடுங்கல், நீர் பாய்ச்சல்; காத் தலாகய ஐந் 

௮ம் வேண்டு மென்பதாம். (பட்டி மாடு: காவலற்றமாடு,) (9) அந். 

நிலத்துக்கு உரியவன் அதணிடத்துகத் தனந்கோறும போய்ப் பார 

த்து. வேண்டியவை கெய்யானாசச சோமபலுடையவஞளுயிருக்தால்,. 

அர்கிலம், மனைவியைப் போலத் தன்னுள் வெறுப்பபறு அ வசி 

பினாங் விடும், மனைவி பிணவங்கிளுல, கணவன பேசசம் இழக சல். 

போல நிலம் பிணம்கினால், அரநிலமுடைபவன பலன களை மிழுகது 
விவொனென்பது உவமான. முகத்தாற் கண்டு டிகாவ ஆ.



௨௦௯ திருக்குறள் வசனம், 

௪. உழவு சேய்யாத இடத்து உண்டாகுங் குற்றம். 
(10) தரித்திரம் உடையோமென்று செய்ய? வண்டி ய 

உழுதல் முமலிய2வலகளைச்செய்யாது சோம்பி யிருப்பவரைக் கண் 
டால், நிலமகளொன்று உயர் ததள் சொல்லப் படுகிற நல்லாள் தின 
னுள் சள சிரிப்பள். (GA gs sera giF Si பொருள் செலவிட்டூப் 
பெரிது பயன் கொள்ளும் அ.றிவில்லானென் நிகழ் தல்.) 

  

௧௦௫-ஆம் அதிகாரம் 

"BUG Ta. 
௮- தாவது:--௮நுபவிக்கப்படம் எல்லாப் போநளும் இல்லாமை, 

க: தரித்திரத்தின் கோடமை. 

(1) ஒருவனுக்குத் தரித்தரம் போலத் துன்பஞ் செய்வது 

எ.து வென்று கேட்டால், அத்தரித்திரமே யன்றி வேறில்லை.சமான 

மாகச் துன்பஞ் செய்வ? யில்லை யென்றால், அதிகமாகத் துன் 

பஞ் செய்வது இல்லை யென்பது சொல்லாம£ல விளங்கும். (8) 
வறுமை யென்னப்படும் ஒப்பற்ற பாவியானவன் ஒருவனி_த்து 
வரும்போது மறுமை யின்பமும் இம்மையின்பமும் அவனுக்கு இல் 
லாமற் போகும், மறுமை யின்பமாவத? கொடுத்தப் புகழ் பெறு 

தல். இம்மையின்பமாவது தானறபகிச் சல்.) (8) வறுமை யென்று 

சொல்லப்படுகிற அசையானது தன்னாலே பிடிக்கப் பட்டவருடைய 

பழைய குடிப் பிறப்பின் வரவாகிய பெருமையையும், அதற்கேற்ற 

புகழ்ச்சொல்லையும் ஒருமிக்கக்கெடுத் தவிடும் ஆசையில்லாவிட்டால், 

வறுமைய மில்லை. ஆதலால், வறுமையை ஆசை யென்றுர். பெரு 

மையையும் புகழ்ச்சொல்லையும் கெடுக்கும் சனவே,௮க்குடியிலஓுள்ள 

பழமையானவருக்கு இல்லாக இழிதொழில்களையும் ௮வமானச்சொ 
ஜ்களையும் உண்டாக்கு மென்பதாயிற்று, (4) வறுமையானறு பிற 

ரிடத்தப் போய் நின். எமக்குக்கொடுமென்.று யாசிக்கும் ௮வமா 

னச் சொல்லுண்டாதற்கு ஏதுவாயே சோர்விளை உயர்கத கடிப்பி 
றக் வரிடத்திலும் உண்டாக்கும், (சோர்வாவது: தாம்படுிற துன் 

அதவ வட வஸ். 
  

  

* நல்குரவு - @U SET.



௧௫-ஆம் அ.தி. தல்குரவு. ௨௦௫ 
பத்துச்காக ௮வ்வவமானச் சொல்லைச் சொல்ல நினைத்தல்.) (5) அவ் 
வுமையென்று சொல்லப்படும் DAUD paw னுள்ளே பலவாகிய 

தனபஙகளும வந்து விருத்தியாகும, (பல துன்பங்களாவன: செல் 

வர் வீமி நோக்கிப் போதற்றுன்பமும், அவரைக் காணுதற் றுன்ப 

மும், கண்டபின் அவர் ஒன்றுக் கொடாதபோது உண்டாக் துன்ப 
மும், கொடுத்தால் கொடுக்கப்பட்டதை வாங்கற்றுன்பமும், அது 
கொண்டு வந்து ௮நபவிப்பவைகளைச் சேர்க்கும் துன்பமும் முதலா 

இய துன்பங்களாம். 

a. தரித்திரப் பட்டவருக்கு உண்டாகுங் குற்றம், 

(0) உண்மை நாற்பொருளைச் சந்தேசம் ௮றக் கெளிய 
அறிந்து சொன்னாராயினும, வறுமைப் பட்டவரது சொல்லானது 
பயனில்லாததாக முடியும், (அஃதாவது: இவர் வார்த்தையை ஈம்பி 
விரும்பிக் கேட்டோமானால், தாட்சண்ணிபம் உண்டாக யிவருக்கு 
ஏதாவது கொடுக்க வேண்டியது வந்தாறும வருமென்று பயந்து 

யாவரும் கேளாதிருதத்லாம்.) (7) நருமத்்2தாடு பொருக்க லில் 
லாச வறுமை யுடையவன் தன்னைப்பெற்ற தாயினாலும் அன்னி 

யன் போல கினைத்துப் பார்க்கப் படுவான், எந்த விதத்தாலும் 

வெறுப்பிலலாத தாயும் இவவிதம வெறுத்துக் கைவிடுலாளானால் 

கொடுத காலொன்௮ும கொடாவிட்டா லொன்றும் பேசு சற் 

ததார் முதலியவர் வெறுப்பாரென்பத சொல்லவும் வேண்டு 

மோ: தருமத்2தாடு பொருக்தாத வறுமையென்றது: இயவறழி 

யிற்பொருமாச் செலவிட்டதனால் வந்த துகபத்தை. (8) நேற் 

௮ங் கொலைசெய்ததுபோன்று எனக்குத் துன்பங்களைச் செய்த 

வறுமையானது இன்றைக்கும் என்னிடத்ழில் வரக்கடவதோ? வந 

தால் யாதுசெய்்?2வன். (இது: நேற்றும்.௮2 வருத்தப்பட்டுக் 

கிடைத கதைக்கொண்டு வயிறுதிரப்பிய ஒருவன் வாக்கியமாம்.) 

(9) தியிற்கிடந்து நித்திரைசெய்தலும், மக்திரமருக்துகளால் ஒரு 

வனுக்குமுடியும். தரித்திரம் வரத இடத்து யாதொன்றுலும் நின் 

இரைசெய்யமுடியாது. எனவே, தியினுங்கொடியது அத்தரித்இ 

மென்பது கண்டுகொள்க,



௨௦௬ திருக்குறள் வசனம். 

௩. தரித்திரம் அளவுக்கு மிஞ்மெ இடத்துச் செய்யவேண்டூவது; 

(10) அதுபகிக்கப்படும் பொருளில்லாதவர் தம்மாலே 

நிலையாமை நோக்கித் துறக்கப்படும் பொ ருள்களெல்லாம் தாமே 
தம்மைத் துறந்திருக்கவும் தாம் முழுவதும் துறவாமலிருத்தல் ௮ய 
லார் வீட்டு உப்பிற்கும் புளித் ச,சண்ணீருக்கும் யமனாம். (துறக்கம் 
படும் பொருள்களாவன: பெண்டு பிள்ளை சுற்றத்தார் மூ தலியவர், 
முழுவதுந்துறவா திருத்தலாவது: தரித்திர மிகுதியால் சூற்றத்சா 
சால் தாமே துறக்கப்பட்டவர் எஞ்டி நின்ற தம் உடம்பின்பழ் நினை 
யும் ஒழியாதிருத்தல், இஃதன்றி, புறப்பற்றுத் தானே நீ௫௫யிருந் 
தம் அகப்பற்று நீங்காதிருத்தலுமாம். இதனால் கிலைநிற்பசாயெ 
மானத்தையிழந்து அயலார் விட்டிற்போய் உப்பும் புளித்த தண்ணீ 
ரும் யாசித்து உண்டு, நிலையில்லாத உடமபைவளர்த்.துக் கொண்டி 
ருப்பதினும் ௮வ்வுடம்பின் பற்றொழித்தலே செய்யத் சக்கதென்று: 
சொல்லியபடி காண்க, 

  

௧௦௭௬-ஆம், அதிகாரம். 

"இரவு. 
இனி, மானங்கெடாச wrasse, யாயாமையோடு Oe 

லால், அர்த யாசித்தலாலும் மோகம் அடைவதற்கு உதவியாகிய 

உடம்பைக் காக்கலாமென்த கரும.நால் APS SIU DH, :ஓன்முமு 
அம் துறத்தலென்றதை விலக்குதற்பொருட்டு, யாசித்தல சொல்லு 
இன்றார். 

௧... வறுமையால் உயிர் ரீங்கும் அளவில் அவமானமில்லாத 
இரவு விலக்கப்படமாட்டாது. 

(1) வறுமைப்பட்டவர் யா9த்தற்கு எற்புடையவரைக். 
கண்ட இடத்தே யாசிக்கக்கடவார். அவர் யாடிப்பவரைக்கண்டு 
ஒளித்தா.சானால் அவருக்குப் பழியுண்டாகும். யாிப்பவருக்குப் 
பழியாகமாட்டாது, (யாசித்தற்கு ஏற்புடையராவார: கேட்குமு 
ன்னே குறிப்பறிந்து மாறாமல் கொடூப்பவர்,) சண்ட இடத்தே 

சண்ட. அகளுஷஷிவதகல்வவிவவிடளு... கழுத வனலுக் சரம:   

* இரவு - யரரித்சல்,



5௦0௭-ஆம் ௮, இரவு, ௨௦௭ 
யென்றதனால் கொடுப்பவரைக்காண்பதரிதாம். எனென்முல், உல 
கத்தில் பெரும்பாலார் உலோபராயிருத்தலாலேன்ச. (2) யாசி 
தீதபொருள்கள் கொடுப்பாரது அறிவுடைமையால் யாசத்தவன் 
TOS LI (LD (ip LOG கிடைக்குமாயின், அவளுக்கு யாத்தலும் இன்பத் 
அக்கு எதுவாகும். (துன்பமாவன: ஈவாரிடத்துக் காலமும் இடமும் 
௮றிக்துசெல்லுதலும், ௮வர் குறிப்பறிதலும், அ௮வரரத்தன்வசப் 
படுத்தலும், அவர்மனம் இசங்கத் தக்கவை நாடிப்பேசுதலும் முத 
லானவைகளால் வருவனவும், அவரில்லையென்ற இடசத்.துவருவன 
வுமாம். இத்தன்பங்களுருமற்கிடைத் தலாவது: கொடுப்பவர், முன் 
னே குறிப்பறிந்து கொடுக்சக்கொள் ளுதல்.) 

a. யாசிக்கத்தக்கவர் இயல்பு, 

(8) யாரிப்பவரைக்கண்டு ஒளித் தலில்லாத கெஞ்சினையு 
டையவராய் யாடிப்பவர் மானச்தையறிபவர்க்குமுன் ear நின்று 
அவரிடத்தில் ஒன்றையாசித்தலும் யாசிப்பவருக்கு DO Lp GH on. 
UG, (மானமறிதலாவது: கேட்கத்தொடங்கிக் கேட்கமாட்டா 
மல் தம் முன்னிற்றற்கு ஏதுவாயெ அதனியல்பை யறிகலாம்.) 
அவவறிதலுடையவர்க்கு முன்னே யாசகர் நின்றாலும் போதும். 
குறிப்பறிந்து கொடுப்பர். கலால், கேட்டலாயெே இழிவில்லை 
யாம். அவவிழிவில்லாமைதான் தரழகென்பது, (4) சொப்ப 
னத்திலும் தமக்குள்ளது மறைத்தலையறியாசவரிடத்து யாசித்த 

அம் வறியவர்க்குக் கொடுத்தலேபோலும், எப்படியென்ருல், 

யாசித்தலாகய சான் புகழ்கொடாதாயினும், முன்னுண்டாகய புகழ் 

கெடவாராமையாலென்ச, அஃதாவது: சூறிப்பறிர்து கொடுப்பாரி 

டம் யாசிக்கும் சிறுமை பலாறிக்து பழிக்கப்படாமை, (9) 

வாயினா ர்சொல்லமாட்டாமீல் முன்னே நின்றமாத்திரத்தால் யாச 

கர் சம உயிரகாத்தற் பொருட்டு யாசித்தலைமேற்கொளவது, அவர் 

க்குக் தம்மிடத்தில் உள்ளதை ஒளியாமற் கொடுக்கின் றவர் இவ்வுல 

தத்இலிருக்கன் ௦ படியினாலே.கான் வேறொன்றாலில்லை. (6) உள் 

ளசை ஒளித்கலாகய கோயிலலாதவசைக்கண்டால் மானக்கெடா 

மல் யாசிப்பவருக்கு வறுமையால் வருந்துன்பக்களெல்லாம் ஒரு 

மிக்கக்கெட்டுவிடும், இதனா ல, கொடையாளிகள் உள்ளதை ஓரி



௨௦௮ இருக்குறள் வசனம். 

க்க மாட்டார்களென்பதும் ஒருகால் ஒளிப்பாசானால், ௮வ்வொளி 
ப்பு நோய்போலச் துன்பக்தருமென்பதும் விளங்குதல் காண்க. (1) 
தம்மை அவமதித்து இழிவுசொல்லாமல் பொருள் கொட$ப்பவலரக் 

கண்டால் யா௫ிப்பவரது மனம் மகிழ்ச்சியடைர் ௪ உள்ளிடத்தே 

மலருர்தன்மையுடையதாம்.  (உள்ளிடத்சே மலருக்தள்மையா 

௮: ஐமபுலன்களாலும் €ேபரின்பமடைக் தவராகத் சும்மை நிஷத் 

iS OSM on Ch SE.) 

௩. உலகிற்கு யாசிப்பார் வேண்டம, 

(6) வறுமையால் யாசிப்பவரிலலையானால் குளிர்க சு இட 
முடைய இப்பூமீயிலுள்ளவரது போககுவரவுகள் உயிரிஉலாச 

மரபபாவைகள் எந்திசக்ஃயிமமுல போதல் வருதலை ஒப்பாகும. 

உயிரிருகதும் கொடுத்தப் புகழமபுண்ணியபமடையாமையால் இவ் 

விசுககூறினார், இதலை, ய) சிபபவர் புகழைபம், புண்ணிய தைக் 

யும் கொடுத்தற்கு ஏதுவாதலால்; அவர் இடையாவிடில் ௮வ.உரத 

தேடியாபினும் பெற?வணமமனபதாயிற்று பூமி உள ள்வான் 

ற்று யாசிப்பவரல்லாத மறறவரமை (9) தமமிடத்தில் வற்து 

ஒன்றையாசித்துக்கொள்ளு தலை விரும்புவார் இல்லாத இடத்துக 

கொமிப்பவரிடத்தில் ஒரு டகழூம உண்டாகமாட்டாது. 

Fe யாசிப்பவருக்கு அவச£டம :ன ஒருகுணம்வேண்டுூம், 

(10) கொடுப்பவனுக்குக் கொடுக்கப்படும்பொருள் கைகூ 
டாத இடத்து, இன் எனக் கக்கொடுக்கவில்லை யென்று அவனி 
டத்துக் கோபஞ்செய்யாதிருக்கவேண்டும். கொடுக்கப்படும் பொரு 
2 கொடுக்கவேண்டும சமயத்தில் டையாதென்பதம்கு வேறு 
சாட்சி2வண்டாம். யாசிப்பபனது வறுமையாயெ one oil 
தானும் சாட்சியாயிருகக லோன்றே போதும், ௮ தாவது: கொடு 
ப்பன் தனக்கேயல்லாமல் தன்னிடத்தில் யாசித்தவருக்கும் ௮ன் 
றைக்கன்று பொருள்சமபாஇத்தற்குப் படுக்துன்பசுதைச் தனக் 
கே யாகவைத்துத் தான்படுிற துன்பக்தைத சானறிந்தால் தெரியு 
மென்பதாம்.



50௪௮ம் அகாரம், 

இ T @ சீ F ம், 

அதாவது:--மானங்கெடவரம் யாசித்தலுந்தப் பயப்படுதல், 

க. யாசித்தலின் கொடமை, 

(1) தமக்குள்ளதை ஒவியாமல் இவர் வசப்பெற்றேமே 
ன்௮ு மனமகிழ்ந்து யாசகருக்குக்கொடுக்கும் கண்போ்றெர்தவ 
Oe. & gob ஒருவன் யாஇியாமல் வறுமைப்படுதல், யாசிச்துச் செ 
ல்வம் பெறு தலைப்பார்க்ிும் கோடிமடங்கு ஈன்றாகும், இதன் 
கருத்த, உளளதை ஒஷியாமல் கொடுப்பாரிடத்து யா௫த்தல் மான 
ங்கெடொாதது ஒன்ேயல்லாமல், வேறுறெப்பில்லாமையால் ப் 
படியாசித் தலையும் விட்டு, செய்யதச்சகுவதோர் முயற்சசெய்து வே 
னஞ் செய்தலே இறெர்சதென்பது, (3) இவ்வுலகச்தைப் படை 
ssa இவ்வுலகத்தில் வாழ்வார்க்கு முயன்று 2வனஞ்செய்தலை 
யல்லாமல் யாசித்தும் சவனஞ்செய்தலை விஇத்தானாயின், ௮க் 
கொடியவன் தாலும் ௮ம் தயாசகர்போல் எங்குஞ்சுழூன்று கெடக் 
கடவன், (முயலுதலாவது: பலதொழில்களுள் இயன்ற தொன்றை 

ச்செய் தலாம்.) 

௨.  யாசித்தல் தரித்திரம் நீங்குதற்கு வழி அன்று. 

(8) வறுமையால் வருந்துன்பத்தைத் தொழில்செய்து 

சம்பாஇத்து நீக்கக்சட?வாமென்று நினையாமல், யாத்து நீக்கக் 

கடகோமென்று நினைக்கும் வல்லமைபோல முரட்டுத்கன மடை, 

பாலு, (முசட்டுத்தனமாவது: ஆவதையாலோசியாறு நிற்றலாம்.) 

௩. மேலேகூறிய வழியல்லாததை மாட்சிமையுடையார் 
சேய்யார் 

(4) KH His RESS assy 9. , பொருளில்லாமல் வழமைப்பட் 

ட இடத்தும் பிறரிடத்திற்போய் யாசித்தலுக்கு உடன்படாத 
நிறைகுணம் எல்லாவுலகச்திலும், ௮டங்கா த பெருமையுடை ய சாம். 

(5) தன் முயற்வழி.யால் கிடைச்சது தெளிக்க ரீர்போ 

லச் சமைத்த கூழேயாயிலும், ௮தனை உண்னு,சற்கு மேலாச இன்பு 

at



2 50 திருக்குறள் வசனம். 

நீதருவது இல்லை, எனவ, யாசித்தலால் வரும் ௮உமானமில்லா 

மையால் முயற்சியால் வர்ச கூழ் அமிழ்தத்துக்குச் சமானமாகு 

மென்பது கருத்து, 

௫. தருமத்தையும் முயன்றுசேய்வதல்லது மாசித்துச்செய்ய 
vit dg T 5. 

(0) தகண்ணீரகிடையாமல் இறக்கு நிலைமை. ப தாயே பசு 

வுக்குதி தரும3ரக்கி யிதற்குத்தண்ணீர் தரல்வேண்டுமென்று யா 

சத்துக் 2கட்டாலும், அப்படியாடித்துக் கேட்பதுபோல ஒருவலு 

டையகாவுக்கு அவமானம் வந்தது வேறில்லை. இதனால், தருமத் 
தையும் முயன்றுசெய்பவேண்டியசேயன்றி யாசித்தச் செய்யலா 

சாதென்பதாயிற்று, 

௬, மானங்கெடவரும் யாசகத்தை விலக்கவேண்டும். 

(4) யாசிப்பவபையெல்லாம் நான் யா௫க்கன்றேன். நீங்க 

ள்யாசிக்கவேண்டுமானால், தமக்கு உள்ளதை ஒளிப்பவரிடம் இஸ் 

யாசிபாதிருங்கள். ஏனென்றால், உள்ளதை ஒளிப்பவரித்.இல் 

யாசித்கால் மானங்கெடுமென்க, 

௭. யாசகத்தின் குற்றமும் யாசகரைக்கண்டூ ஒளித்தலின் 
குற்றமும், 

(8) வறுமைக்கடலை இதனால் கடப்போபென்று ஒருவ 

னேறிய யாசகமென்னும் இன்பமில்லாச சோணியானது தூம் 
போத, கொடுப்போர் உள்ளதை ஒளித்தலாப வன்னிலத்திலே 
மோத, பிளந்துவிடும், இதனால், வறுமைக்கடலைக் கடப்பதற்கு 
உடையாததோணி முயற்ச் யென்பது காண்க, (வன்னிலம: வலிப 
கிலம்; ௮ஃ தாவது: பாறையுள்ளஇ.உம்,) (9) பொருளுடையவர் 
முன்னே பொருளில்லாதவர் போய்சின்று யா௫த்தலின் கொடு 
மையை தினைத்தால், எமது கெஞ்்சங்கரைந் தரு கும். அவவிதம் 

யாசித்தவருக்குக் தம்மிடத்தில் உள்ளதை ஒளிச்துக்கொள்வபர் 
இல்லையென்றலின் கொடுமையை நினைத்தால் உருகும் நெஞ் 
சம் இல்லாமல அழிந்துபோகும், யாசிச் தலைப்பார்க்கினும் இல்லை 

்பன்பது மிகக்கொடிய தாம். (109) உள்ளதை ஒளிப்பவர் ஒன் 
௮ றில்லைபன்று சொல்லியமாக்திரத் 22 யாிப்பவருக்கு உயிர்



5OD]- Bib 95), sian, ௨௧௧ 
போகின் ற ௪, உள்ளதை ஒளிப்பவர்க்கு உபி ங்கேபுகுச்து நரி 
கீனுநிற்குமீமா? கேட்டாரைக கொல்வசாயெ இலலையென கொல 
லானது சொல்வாரைக்கொல்லாமல் விடாது, அமலால், எமக, 
புஞுந்து pat 5 gp De dupa? எனறார். (உயிர்2பா நரலால: இணி! 
யாமென் செய்போாமென்று எம்இ நிற்றல்.) 

  

௧௦_௮/- ஆம் அதிகாரம். 

ம ய மை, 

௫ ட ஓ ஐ 6. ட a அஃநாவத:- ழன்னே aT Fury arent gmaatwuouaragin Farid 
9 ~ ௦ * 9 ௩ க ௫ க யூ 9 யலால் சோலலப்பட்டதணங்களுள் எற்புடையலைகளை& குறிப்பில் 

யாவரக்தம் போரந்தவைத்தமையாஷ, அங்கேகுறீபபால் சோவ்லியலை 
6 ௦ ௦ 6 ய யும், இங்கே ஒழிபிபலுள் வெளிப்படச் சேோல்லியவையுமாகிய தண, 

கீரூள் யாதுமில்லாராசிய கீழோரது தன்மை, 

de கீழோரது குற்றமிகுதி, 

(1) கீழோர் வடிவத்தால் முழுவது மக்களே போபிநப் 
பா; அச் மார் மக்களை' ஓத்தல்போன்ற ஓபபு நாம் Ca oS noord 
சாஇகளிட த துக்கண்டஇல்லை, (மக்களாவாா: உயர்ந்தோர்.) என 
வே, உயர்ந்தோரும் 2ழாரும் கண்கால் மேதீலிய அவயவல்களால் 
சமானராகக் தோன் னும், ௮ ரிவால் வேருகத் 2 தான்றுவரென்ப 
தாம், இல்கெ சாதிியன்றது பகுப்பென்௮ கொள்ளவேண்டும். 

௨௨ க்ழோர் பழிபாவ முதலானவைகளுக்கு அஞ்சார். 

(3 தமக்கு உறுதி.பாயெ புழ் புண்ணியம் ஞானங்களை 

அ.றிலாரைப்பார்2 ஓம், அவைகளை அறியாத 7ழ்மக்கள் ரனமைபு 

டையவராவா. ஏனெைகறால், அவ்வரிபவரைப்2பால கெரி 

SH பழிபாலங்களுக்குப் பபப்பமிங்கவலை. ௮௪/ம் 24 (ரக 

இலலை, ஆதலாலன க, 

௩. கீழோ விலக்ரட்ப$தலிங்லாமல் வேண்டியது Catt 
வார், 

(8) தேவரும பழ்ம2/ளூம உர தனமையாமரம். wera 
ச . ₹5 t 5. 5 ம பமை நீயமிட் 

எத) லென் முஷ் 0 GUENTL OUITMA b Lind Suv wee t



a ச ௨௧௨. திருக்குறள் வானம், 

யாரில்லாமல் தாம் விரும்பும் ௮வைகளைச்செய்தலாலென்௧, என் 
வே, ஈூழார் உயர்க் தோர் சொல்வழி நில்லாசென்பதாயிற்று; 

௪, கீழோர் மேன்மையடையம் விதம். 

(4) கிழார் தம்மிலுந்தாழ்கத கள்ளமனமுடையவரைக் 
கண்டால், அவர் ஈடத்தையிலே அவசைக்காட்டிலும் தாம் வஞ்ச 
SOF BD, ௮தனாலே மேம்பட்டு இறுமாந்திருப்பா். (மேம்படுத 

லாவது? அக்தத்திருடனிஓம் இர்தத்திருடன் பிறரறியா தபடி 

களவுசெய்தலில் வல்லவனென் று சொல்லப்பட்டி ௬ தலாம்.) 

௫ கீழ்மக்கள் ஆசாரஞ்சேய்தல் இயல்பன்று. 

(5) கழோரிடத்து ஈல்லொழுக்கங்கண்டது உண்டானால், 

அ தற்குச்காரணம் இத, இல்லாவிட்டால் இரா௪சண்டனை உண் 
டாமென்று பயப்படும் பயமேயாம்; ௮ஃஇல்லையானால், விரும்பப் 
பிம் பொருள்வருமாகில் சிறிது உண்டாகும். எனவே, பயத்தினால் 
பெரும்பாலும், பொருளால் சி௮பான்மையும் உண்டாவதன்றி இய 
கையிலே அசாரமி௨லையென்பதாம். 

௬, கீழோரது அடக்கமில்லாமை. 

(6) தாங்கள் கேள்லிப்பட்ட இசகடியச்சொல்லை இடக்தோ 
ர்தாங்கிக்கொண்டுபோயப் அர்கியருக்குச் சொல்லுதலால் £ம்மக் 
கள், அடிக்கப்படும் பறைக்குச்சமானமாலர், இங்கே இர்சயெச் 
சொல்லென் த: வெளிப்பட்டால் Dn Oey GVMEGS FOG SHC 
சொல், (பறையாவது; பிறர ரியாகதை அறிகிக்கும் கருவி.) 

௭, கீழோர் கோடுக்கும் விதம், 

(7) ஜார் தம் கன்னத்தை வடு த்துத்தாக்கும் முறுகி 

இய கையையுடை.மீயாரல்லா தவருக்கு யாசித்துக்கேட்டாலும் தரம் 

உண்டு கழுவிய ஈரக்கையையும் அ௮சைக்கமாட்டாக் ஏனென்னுஷ்் 
அக்கையில் ஏ? தனுங்சழுவப்படாமல் ஒட்டியிருக்க பருக்கை 
சழ விழுந்து விணாகுமே யென்னுங் கருத்தாலென்ச. எச்ச 
கைடிட்டுக் காக்கையோட்டமாட்டான்”” என்னும் பழமொழி இத 
ற்குச்சாட்சியாதலிக, (8) மேலாயிஷேோர், மெலியவர் போய்த் 
கும் குறையைச் சொன்னவுடனே இரங்கி ஏலும் இயன்றது



௧௦௮/-அம் அதி, கயமை, ௨௧௩. 

கொடுத்து மகிழ்வர், ஹோயினோர் வலி.பவர்வக்து கரும்பைப் 
போலக் தம்மை கையகறுக்கியஇடக்து வேண்டியதைக்கொடுத்து, 
வருக அவர், 

௮, கீழானவன் பிறர் செல்வங்கண்டு போறாமை யடைதல், 

(9) க€ஹழோனவன், அர்கியர் பட்டுந்தூ லும் உடுத்தலையும், 
பாலுஞ் சோ௮ம் உண்ணு சலையுங்கண்டால் பொறாமையால் அவர் 
மேல் குத்றமில்லையாகவும் குத்றமுண்டாக்க வல்லவனாவன். (வல் 
லவனாதல்: கேட்டவர் நம்பும்படி பொய்யைப் பொருக்தச்சொல் 
அ தலாம்.) 

௯. கீழோர் பிறருக்கு அடிமையாய் ரிற்பர். 

(10) ேழார் உணவில்லாமையாலாவது வேரன்றாலா 
லது ஒரு துன்பம் தமமையடைசக்கபோலு அ௮த்துன்பங்காசணமாகச் 

சக்கிரச்கில் தம்மை வ்லைசெய்தற்கு உரியவ.ராவர். ௮துவன் றி, 

வேறெக்தத் தொழிலுக்கு உரியவராவ£ இதனால், சேழார் பிற 

ருக்கு அடிமையாதற்கு உரியவென்பறு காண்க. 

இசண்டாவது பொருட்பால் முற்றிற்று, 

Premera | yee,



மூன்றாவ தர 

காமத்துப்பால், 

bar ad wi ew. 
இல்லை 

இனி, ௮ப்பொருளைத் தணைக்காரணமாக உடையதாய் இம் 

மையே தருவதாகிய இன்பத்தைச்சொல் ஓ.ம்படி. யெடுத்தக்கொ 

ண்டார். இவ்விடத்து இன்பமென்றது, ஒர காலத்தில் ஒரு பொ 

ருளால் வை, ஒளி, ஊறு, ஐசை, காறற?மன் ற ஐம்புலன்களை 

யும் அநுபவித்தற்கிறப்புடைத்தாகெ காம இன்பத்தினை, இத: 

புணர்ச்சி, பிரிவு என விருவகைப்படும், ஏனை இருத்தல் இரங்கல் 

ஊடலென்பனவோ? என்றால், இக் நூலாிரியர் பொருட்பாகுபாட் 

டினை ௮றம் பொருள் இன்பமென வட நால்வழக்ருப்பற்றிச் சொ 

ல்ல, தலால், அப்படியே அம்மூன் நினையும் பிரிவினிடத் தடக்கனொ 

சென்றறிக. இனி, ௮னவகளைத் தமிழ்நால்களோடும் பொருக்£ப் 

புணர்ச்சியைக், களவென்றும் பிரிவைக், கற்பென்றும் பெரும் 

பான்மைபற்றி வகுத்து அவைகளைச் சுவைமிகுதியண்டாக்க உலக 

நடையோடு ஓத்தலும் ஒவ்வாமையும் உடையனவாக்ச் சொல்லு 
கின்றார், ஆவ?வாழுக்கம் இரண்டனுள், களவாவது;: பிணி மூப்பு 
இறப்புக்களில்லாது எர்தாளும் ஒரு தன்மையாய் உருவும் திருவும் 
பருவமும் குலமும் குணமும் ௮ன்பு மூ.சலானவைகளாலே தம்முள் 
ஒப்புடைய.ராகிய தலைவனும் தலைவியும பி.ரர் கொடுப்பவும், அடுப்ப 
வுமில்லாமல் ஊழ்வகையால் தாமே Ou Bice புணர்க்து வரு 
வது; அதனை, எழஇகாரத்திலே சோல்ல,த்தொடங்கி முதலில 

ககையணங்கு௮ு த்தல் சொல்லுகின்ரர், 

௪௦%- அம் அ.தஇசாரம், 
௦ ௦ ௦ 

bD GU or hh Gh HIS FOV, 

அஃதாவது; -போமில் விளையாட்டு ஐசையால், பேண்கள் கட் 
டம் நீங்க, அங்தத் தனித்து நீன்ற தலைமகளை வேட்டையாடும் ஆசையால் 
டளைதர் கூட்டம் நீங்கத் தனித்து வந்த தலைவன் அவளழத தனக்த வநத் 
தம் உண்டாக்ததலைச் சோல்லுதலாம். (போழில் . சோலை)



50௦௯-ஆம் ௮. சகையணங்குறுத்தல், உகட 
டக தலைவியின் உருவு முதலானவை முன் கண்டறிந்தவை 

யல்லாமல் கிறந்திருத்கையால் அவலாத் தலைவன் ஓயுறல், (ஐயுறல்: 
சந்தேகப்படூதல்.) 

(1) கனம் பொருந்திய Gm அணிந்த இவள் இச் 
சோலையிலிருப்பவளாகய ஒரு தெய்வப் பெண்ணோ? அல்லாமல், 
பிரமன் DTT gs விஷேடமாகச் சிரல் டி.க்கப் பட்ட மபிலேயி 
அல்லாமல், ஒரு மானுடப் பெண்ணோ இவளை G) sn on Qan on gr 
அதுணியமாட்டாமல் என்மனம் மயங்ருகின்றது, 

௨. மானுடப் பேண்டன்று தெளிந்த தலைவன் அவள் 
பார்வையாலாகிய வருத்தஞ் சோல்லுதல். 

(௮) இப்படிப்பட்ட அழமகைடிடையவள் என் பார்வைக்கு 
எதிமிர நோக்குதல், தானே மோதி வருச்துூற ஒரு தெய்வப் 
பெண் மோதுதற்குச் சேனயைக் கொண்டு OG FH CUT gH தன்மை 
யுடையதாம். (எதிர நோக்குதல்: குறிப்புப் பார்வை.) ௮ஃகா 
வ தன்னை அழகால் வருத்துதலன் றி.ும், குறிப்புப் பார்வையா 
அம் வருத்தினுளென்றபடி. (8) கூற்றென்.று நாலோர் சொல்வ 
தை முன் சேட்டறிர்2தனன்றி, பார்த்தறிந்திலேன். இப்போது 
பார்த்தறிந்தேன். அது: பெண் குணங்களூடே பெரியவையாய்ப் 

போர் செய்கின்ற கண்களை யுடையது, பெண் குணங்களால் இன் 

பம் தருதலும் உண்மீடனும், துன்ப மிகுஇபற்றிக் கூற்றுவனாக்கிக் 

கூமினான், (4) 0 பண்குணகங்களையுடைய இம்மா துக்குக் கண்கள் 

தம்மைச் கண்ட்வரது உயிருண்ணும் தோற்றச்துடெ கூடி. மாறு 

பட்டி ரந கன. (9) என்னை வருதி ஈதலாலே யம£ீனா? என்மேல் 

ஒ௫தெலாலே கண்ணே இபல்பாக ௮ஞ்சுதலாலே பெண்மானோ? 

௮ றியேன் இம்மாது கண்களின்பார்.வயானது இம்மூன்றிலுடைய 

தன்மைகளையும் உடையதா பிருக்கின் றது. (6) பிரியா ஈட்பாயெ 

கொடிய புருவங்கள் தாம் கோணாமல் செவ்வையாய் ஈ$நிலையினி 

ன்று விலக்கினால் ௮ப்புருவங்களைக்கடர்.து இவளது சண்கள் ஈடுக்கு 
தற்கு ஏதுவாகிய துன்பத்தை எனக்குச் செய்யமாட்டாவாம். இத 

னால், தாம் ஈல்ல நிலை.பில்லாமல் மாறுபட்டிருப்பார் பிராக் கண் 
உ. 

டி த்துப் புத்தி கூறமாட்டா ரென்பதாயிற்றா,



௨௧௬ இருக்குறள் வசனம். 

௩. தலைவன் தலைவியின் தனங்களால் ஆகிய வருத்தஞ் சொல் 
லுதல். 

(7) இம்மாதருடைய சாப்தலில்லாக தனங்களின் மேலி 
ட்ட ஆடையானது ௮த்தனங்கள் கொல்லாமல் காத்தலால், கொல்லு 
வதாகய மதயானையின் மேலேயிட்ட முகபடா த தினை ஒக்கு மென்ப 

தாம், எனவே, சிறிஐு மறையாவிட்டாலும், கொல்லுமென்பது 

விளங்குகின்றது. மாதரென்பதிஓள்ள அர்:சாரியை, இவ்விதம் 

வரும் இடரந்தோறும் கொள்க, 

௪. தலைவன் தலைவியின் நேற்றியாலாகிய வருத்தம் சொல்லு 
ல், 

(8) போர்ச்களத்தேயெதிர்த்து கில்லாத பகைவரும் ௪ இர் 

த்து சின்றவரது ௮ரபவம் கேட்டுப் பயப்படிதற்கு ஏதுவாகிய 

என் வலியின்பெருமை இம்மாகருடைய ஒளிபொருந்திய நெற்றி 
யொன்றுக்கு ஐயோ! தோற்றுப்போனது, சென்ற காரியத்துக்கு 
வருக்கு, தலால், என் வலிமையின் பெருமை யென்னென்று தலைவன் 

கூறியதனால் இத தற்புகழ்ச்யொகாழென்க, 

௫, தலைவன் தலைவியின் ஆபரணங்களால் ஆகிய வருத்தஞ் 
சொல்லுதல், 

(9) புறத்திலே அழயெ பெண்மான்போன்ற அஞ்சுதலு 
டைய பார்வையையும், அகத்திலே வெட்சச்ையும் உடைய இவளு 
க்கு உறறுமைபுடைய இப்பார்கையும், நாணமுமா௫ய ,அப.ரணங் 
களே போதுமானவையாயிருக்க, வேற்றுமையுடைய அப ரணம்கள் 
பலவற்றைச்செய்து ௮ணிதல் என்ன பிரயோசனமுடையத? இத 
னல், ஆலோசனையில்லாமல் ஆபரணங்களை அணிந்தவர் ௮றிவில்லா 
சென்புகாம். 

௬. தலைவியின் குறிப்பு அறியலுற்ற தலைவன் சோல்லுதல், 

(10) காய்ச்சப்பட்ட மதுவானது தன்னை உண்டவரிடத் 
சேயல்லாமல், காமம்போலக் சுண்டவரிடத்ேே மகழ்ச்சி செய்தலை 
யுடையசன்.௮.(காமமென்றது: அையஅபலித்தற்குரியபெண்களை.) 

ரை முலமா அழம
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கு நிப்பறிதல், 
இஃதர்வது:--தலைவன் தலைவி குறிப்பை அறிதலும்,தோமீ தறிப்பை 

அறிதலும்,அந்தோமி அவ்விநவர தறிப்பை அறிதலுமாம்.தலைவி அழகை 
க்கண்டு வநநீதிய தலைவன் தலைவியைக்கூடும்போது, இக்தநிப்பறிதல் 
அவசியக் வேண்டூமேன்பது காண்க, . 

௧, தலைவன் தலைவி மனக்குறிப்பை அவள் பார்வையாலறிதல், 
(1) இவளுடைய மையுண்ட கண்களிலிருக்கன்.௦ பார்வை 

யானது இப்பொழுது என்மேல் இரண்டு பார்வையாயிற்று. அவற் 
அள், ஒரு பார்வையானது நோய் செய்யும் பார்வையாம், மற்றொரு 
பார்வையானது அற்கோயைத்தீர்க்கும் மருக்தாகும், இனால், ஒரு 
பாராவை மருட்பராவையும்; ஒரு பார்வை அருட்பார்வையுமாமென் 
பதாம். (2) இவளது சண்கள் நான் காணாமல் என்னைப்பார்க்க 

ன்ற சிறிய பார்வையானது மெய்யுறு புணர்ச்சி விருப்ப,ர்தில் ஓத்த 

பாதியளவன்று, அதனிலும் அதிகமாம், இதனால், தலைவியைக் 

கூடுதல் கிச்சயமென்று தெளிம்மா னென்க, 

௨. தலைவன் தலைவியது குறிப்பைப் பார்வையாலும் நாணு 
லும் அறிதல், 

(8) ௮ம்மாது நான்பாராத அளவில யென்னை அன்போடு 

பார்த்காள். பார்த்து, ஏசோ ஒன்றை நினைத்த வெட்சப்பட்டுத் 

தலை குனிந்தாள். அ௮வவிதம் குனிதற்கு ஏதவாயே குறிப்பானது 

எம்மிருவரிடதீதுந்தோன்றிய அன்பாகிய பயிருள் ௮௮, வளரும்படி 

பாய்ச்ச நீராயிற்று, 

௩. தலைவன் தலைவியின் குறிப்-ப காணாலும் மகிழ்ச்சியாலும் 
அறிதல், 

(4) தன்னை ரான் பார்க்கும்போது எதிர்பாராமல் நாணித் 

தலைகுனிந்து நிலத்தைப்பார்க்கின்றாள். ௮அதையறிக்து Crew Lin LT 

போது, தான் பார்த்துக் கு௮ஞ்ரிப்புக் கொள்ளுவாள். (9) நேரே 

குறிப்பிட்டுப் பாராமை மாத்திரமல்லாமல் ஒரு கண்ணைச் சுறுக்கின 

வள் போல என்னைப் பார்த்துத் தன்னுள்ளே மகழ்கின்றாள்; இவை 

யெல்லாம் இவளைச் சேர்வது நிச்சயமென்று தலைவன் தெளிதற்கு 

ஏூதுவாயின, 
28



உக இருக்குறள் வசனம், 

௪... தோழி தலைவியைத் தூரத்தில் கொண்டுபோன இடத்தே 
: அவளது குறிப்பையுணர்ந்த தலைவன் தன்னுள்ளே சொல்லுதல், 

(6) புறத்திலே ௮யலார்போலக் சடுஞ்சொற்சொன்னா ஓம் 

உள்ளே பகையாதவரது ௮ச்சொல் பயன்படுதல், குறை முடிக்க 

நின் றவ.ராலே €க்கிரம் அறியப்படும்(கடுஞ்சொல்: இவ்விடங்காவல் 
மிகவுடையது. இனி, வராதேயென்ப௫ மு.தலாயெவை, குறையமுடி. 

க்க நின்றவர்: தோழிப்பெண்கள்.) (7) பின் இனிதாவதாய் முன் 
தன்புறுத்துவ தாய சொல்லும் உள்ளேபகையாதிருந்தே புறத்தே 
அகைச்தவர்போன்ற கோபப் பார்வையும் அயலார்போ லிருந்து ஈட் 

பாயினவர்க்கு ஏதேனும் ஒருகுறிப்புப்பற்றி எருவனவாம். இத 

ளால், ௮ச்சொல்லுக்கும் ௮ப்பார்வைக்கும் ௮ஞ்சவேண்டா மென்ப 

தாயிற்று, (8) என்னை நீக்குச்ெற சொல் ஓச்குப்பொருமல் கான் 

மிகவேண்டுதலாக வருந்திகோக்கிய இடத்து, ௮துதெரிர்து இரக்கம் 

செய், சவளாகி உள்ளேசிரிக்கின்றாள். ௮.கனால், அசைந்த சாயலை 
யுடைய அவளுக்கு அச்சிரிப்பினிடதச்து ஒருகன்மைச் குறிப்புண்டு, 
(அசைதல்; பிரகாடித்தல்.) (9) முன்னறியா தவர்போல ஒருவரை 
யொருவர் பொதுப் பார்வையாகப் பார்த் தல் ஆசையையுடைய இரு 
வரிடத்தும் உண்டாகின்றன. (10) காமம் ௮அபவித்தற்கு உரிய 
இருவருள் ஒருவரது கண்களோடு ஒருவர் கண்கள் பார்வையால் 
ஓக்குமானால், மன£்திலில்லாமல் வாயளவி2ல தோன்றுசன்ற சொ 
கள் ஒருபயனும் உடையனவல்லவாம். எனவே, உண்மையை வெ 
ளிப்படுத்துவது கண்ணே யென்பதாயிற்று, 

  

ககக-ம் அதிகாரம். 

புணர்ச்சி மகிழ்தல், 
அஃதாவது:--அப்படிக் தறிப்பு அறிந்து புணர்ந்த தலைவன் ௮ப் 

புணர்ச்சியை மகிழ்நீது சோலலுதல், 

௧. தலைவன் இயற்கைப் புணர்ச்சி முடிவிலே சோல்லுதல், 

(இபற்கைப்புணர்ச்சியாவது: ஒரு இராசகுமாரன் வேட்டைக்குப் 
போய்த் தனிப்பட்ட, மலைச்சோலையிலே விளையாடவந்து தோழிகளை 
வீட்டுத் தனித்து நின்ற ஒர் இராசகன்னிகைையக் கண்ட கூடுவது.)



௧௧௨௧-ஆம் அ. புணர்ர்சி மகிழ்தல், ௨௧௯: 
(1) கண்ணாலே கண்டும் செவியாலே கேட்டும் நாவாலே 

யுண்டும் மூச்சகாலே மோர்தும் மெய்யாலே தொட்டும் அருபவிக்கப் 
படுகிற ஐது விசமாகிய இனபங்களும், ஒளி பொருக்இப வளைய 
லணிர் ௪ இப்பெண்ணிடத்தே உண்டாயின, எனவ, இவ்வைந்து: 
இன்பங்களையும் ஒர காலத்தில் அ.துபவிக்கப்பரிவகாயெ இடம். 
பெண்களை அன்றி வேறில்லை யென்பதாயிற்று, 

௨. இடந்தலைப்பாட்டிலே சொல்லுதல், (இடக்தலைப்பாடா: 
வது: இரண்டாந்தரம் முன் கூடிய இ_த்தே தலைவன் தலைவியைக் 
குறித்துச் சேன்று கூடுதல்) 

(2) வாத பித்த லேட்டுமம் ஆ$ூய வியாஇகளுக்கு டருச்: 
தாவன அவவைளுக்கு விரோதமாகய குணங்களையுடைய வெவ். 
வேறு பொருள்களாகும், இச ஆபரணங்களாயுடையவள் தன்னா: 
லாகிய காமவியாதக்கும் தானே மருக்துமாயினாள். எனவ, அவள்: 
பிரிச்தால் நோயும், புணர்ந்தால் மருர்துமாமென்பது காண்க, 

௩, பேரின்பத்துக்கு உரிய ரீ இப்படிப்பட்ட சிற்றின்பத்தில் 

அழுந்துதல் தகாதேன்ற தோழனுக்குத் தலைவன் சொல்லுதல், 

(5) பஞ்2க்திரியங்களின் இன்பத்தை அ௮ருபவிப்பார்க் 

குத் தாம் விரும்பும் பெண்களது மெல்லிய தோள்களிடத்து நித் 

இரை செய்யும் நித்திரைபோல அவ்வின்பங்களைச் துறச்த யே, 

ககளால் அடையப்படுவதாகிய வைகுர்து உலசம் இணிமையடை, 

ய2தா? இல்லை. 

௪. தலைவன் பாங்கற் கூட்டமுடிவிலே சோல்லுதல், (பாங். 

கற்கூட்டமாவது: மூன்றாந்தரம் தலைவன் தனது தோழனைத் துணை. 

யாகக்கோண்டூ தலைவியைக் கூடூதல்.) 

(4) தன்னைவிட்டு நீக்கினாற்சுடும், நீங்காமல் கெரு௬்உ. 

ஞழற் குளிரும், இப்படிப்பட்ட ஜியை யெனக்குர் சீருலதற்கு 

இவள் எவ்வுலசத்தி2ல சம்பாஇத்தாள். தன் காமததியை அவள்: 

தீந்தகாகச் சொல்லினான், ஏனென்றால், அவளால் வலி்ப்பெ விஷூ 

Glan sy a,



௨௨௦ திருக்குறள் வசனம், 

௫, தலைவன் பாங்கியிற் கூட்டமுடிவிலே சொல்லுதல், (பாங் 

கியிற் கூட்டமாவது: நான்காந்தரம் தலைவன் தோழியைத் துணையா 
கக்கோண்டூ தலைவீயைக் கூடுதல்.) 

(9) எப்பொழுது பெற்றுக்கடினாலும், மூலரால் நிறைந்து 
கூர தலயுடையவளது கோள்கள் மிகவும் இனிய போருள்களைப் 
பெற விரும்பிபபெரழுது இடைத்த, அவ்வப்பொருள்களைப்போல 

இன்பஞ்செய்யும். (0) சன்ளைப்பெருது வாடிய என்னுபிரானது 

பெற்றுப், பொருக்துக்தோறும் தளிர்க்கும்படி தண்டுதலால், இப் 

பெண்ணுக்குச் தோள்கள் அ௮மிழ் சத்தால் செய்யப்பட்டன. வாட் 
டர்தவிர்த்துப் பிழைக்கச் செய்யுங்குணம் ௮மிழ்தத்.தக்கு உரியதா 
தலால் அ௮வ்வம௰ிழ்தத்தால் தோள்கள் செய்யப்பட்டன வென்று 
கூறினன். 

+ & நீ இவளைக் கலியாணம் செய்துகொண்ட, உலகத்தார் தம் 
வீட்டிலிருந்து தமது பங்குப் பொருளையுண்கின்ற இல்லறத்தோடு 
பொருந் தவேண்டூமென்ற தோழிக்குத் தலைவன் சொல்லுதல், 

(1) இந்த அழகு நிறைக்ச நிறத்தையுடைய பெண்ணின் 

புணர்ச்சியானது உலகத்தார் தம்முயற்சயொல் வர்த பொருத் தல 

க்குரிய மனையிலிருந்து, தென்புலத்தார் முதலாய ஐவருக்கும் 

பருந்து கொடுத்துதி தமதுபங்கைச் தாம் உண்பதுபோல இன்பஞ் 

செய்வதாம். ஐவரராவார், ௦-ம் அதி, 5-வது வசனத்றிமுசொல் 

லப்பட்டீவா, 

௭, ஒத்த அன்புடைய உனக்கு ஒருபோதும் விடாத புணர்ச் 
சியே இனிதாகலால், விவாகஞ்சேய்துகொள்ளேன்ற தோழிக்குத் 
தலைவன் சோல்லுதல். 

(8) காமமிகுஇயொல் ஒருபொழுதும் காற்றும் இடையே 

புகப்பெருத தழுவுதலானத, ஒருவரை ஒருவர் விரும்புகின்ற இரு 
வருக்கும் இனியதேயாகும். 

௮, மரைக்கவேண்டாமையால் இடையிலே நீங்கலில்லாத 

புணர்ச்சியே இன்பப் பயனுடைத்தென்று விவாகஞ்சேய்து கொள் 

ளேன்ற தோழிக்குத் தலைவன் சொல்லுதல்ஃ



BH2.- Dip OB. தலம் [னை அரைத்தல். 908% 

(9) yoorte® இனிதகாகற்பொருட்டு வேண்டும் ஊடலும் 
அவவூடலை அளவறிந்து ்ங்குதலும், ௮தன் பின்னுண்டாகின்ற 
அப்புணர்ச்சிபுமாகிய இவையலலவா? விவாசஞ்செய் தகொண்டு 
காமத்தை யிடை விடா தடைச்தவர் பெுறப பனகள், 

Go. தலைவியைப்புணர்ந்து உடன்கோண்டூபோகின்ற தலைவன் 
தன்னுள்ளே சொல்லுதல், 

(10) செய்ய ஆபாணதக்தையணிர்த இவளிடத்துச் சேரச் 
சேரக் காமம் (காதல்) தால்களாலும் அட்ப அறிவாலும் பொருள் 
களை ௮றிய; முன்னை அறியாமை காணப்படுதல்போலக் காணப்படு 
கன்றது. (அ௮ஃ்காவது: புஇது புதிசாகத் தோன்றும் நட்ப அறி 
விற்கு அதன்முன் தோன்றும் அறிவு குறைபடுதலால், காமமும் 
மேலு மேலும் அுபவிக்கும்போது முன் ௮.றுபவசத்சைப்பார்க்க 
னும் இப்2பாது அநுபவிக்கெறது மிமச்சுகமென்று தோன்றுதல்) 

  

௧௧௨-ஆம் அதிகாரம் 

தலம்புவா நதுளைத்தல், 
அஃதாவது:--தலைவன் தலைவியினது நலத்திடோ வநணித்துக்செ௩ஃ 

QT ov. 

க. தலைவன் இயற்கைப்புணர்ச்சி முடிவிலே சொல்லுதல். 

(1) அனிசப்பூவே! வாழக்கடவாய், மிருதுவாலே யெல்லு 

ப்பூவினும் நீ ஈல்லகுணமுடையாய், அப்படியிருக் தாலும், எம் 

மால் விரும்பப்பட்டவள் உன்னிலும் மெல்லிய குணத்தையடைய 

வளாம், 

௨. தலைவன் இடந்தலைப்பாட்டிலே சோல்லுதல்: (இடந் 
தலைப்பாடாவது; தலைவன் முன்கண்ட இடச்திலே பின்னும் தலை 

வியைக்காணுதல்.) 

(2) மனமே! யானே காணப்பெற்ற இவள் சண்கள்ப் 

பலராலும் காணப்படு மலர்கள் ஓக்குமென்று நினைத்து, தாம. 

சை சூவளை நீலம் முதலிய மலர்களைக்கண்டால் மயங்குகின்றாய, 

wor ot Jey இருக்ததென்னவிதம்: ௮ஸியாமையென்றபடி,



௨௨௨ திருக்குறள் வசனம். 

he தலைலியைச் சேர்க்கக்கருதிச் செல்லும் பாங்கனுக்குத் 
தலைவியின் இபல்பைத் தலைவன் சோல்லுதல், 

(8) மூங்கில் போலும் கோள்களையுடையவளுக்கு நிறம் 
தவிர் நிறமாயிருக்கும். பல்லானது முத்தாயிருக்கும். இயற்கை 
வாசனை நல்லவாசனையாயிருக்கும், மைபூசப் பெற்றகண்கள் வேல் 
களாயிருக்கும், 

௪. தோழஞற்கூடிய இடத்துத் தலைவியைச் சேர்ந்த தலைவன் 
சோல்லுதல். 

(4) குவளை மலர்கள் பார்க்) சொழிலுடையவைகளா 
யிருஈ தால், மாட்சிமைப்பட்ட ஆபரணங்களை உடையவளது கண் 
adn ஒப்பாக மாட்டோமென்று Do én, அ௮க்காணத்தனாலே தலை 
குனிர்துபார்க்கும். பார்க்கிற தொழிலில்லாமையால் காணுதஓம் 
சாணு தலும் இல்லாமல் ஆகாயத்தை நோக்கின. 

௫, பகற்குறியிலே தலைவி பூவணிகண்டு தலைவன் சொல்லு. 
தல், (பகற்குறியாவது: பகற்காலத்தில் ஒரிடத்தில் அடையாளம் வை 
த்து இருவரும் வந்து கூடுதல்,) 

(௦) இவள் தன்னுடைய மென்மை நினையாமல் ௮னிச்௪ 
மலரைக் காம்புகொய்யாஅ சூடினாள். இனி, இவளிடைக்கு நல்ல 

வை. பாய பறைகள் ஒலியா. ஏனென்றால், ௮னிச்௪ மலர்க் காம்பின் 
பாரம் பொருமல் இடை முறிர்துவிடும், அப்போது செத்தபறை 
முழங்கும் ஆதலாலென்ச, (நல்லபறை: மஙகலவா ததியம்.) இடை 

முறிச்துவிட2வ, இவளிறந்துபடுவளென்ப தாயிற்று, இதன்கருத்து, 

இவளுடைய மென்மையை. அளவுகடந்து கூறினானென்ப.த. 

௬. இரவுக்குறியிலே தலைவன் சந்திரனைக்கண்டு கூறுதல். 
(இரவுக் குறியாவது: இநவிலே தலைவி மனையரு தவந்து தலைவன். 
கூடூதல் ) 

(6) ,தகாயத்திலேசோன்றும் ஈட்சத்தரங்கள் வேறுபாடு 

பெரிதாயிருக்கவும், சமது நாயசகனாயெ சந்திரனையும் எமது சாய 

முகத்தையும் இத சுந்தரன் இது முகமென்று அறியமாட்டாமல், 
தமது நிலையினின்றும் சலம் s இரின் றன: எங்கும் உலாவு.லால்



௧௧௩-ஆம் அதி. காதற்சிறப்புரைத்தல். ௨௨௩ 
கலங்கித் திரிகின்றன எனருன், (1) அர்த ஈட்சத் தரங்கள் மேலே 
சொல்லியபடி கல ஙகுதற்குக்காரணம் யாது முன்குறைந்த இடம் 
பின் நிறைந்து விளங்குகின்ற சந்திரனிடத்தப்பேல இம்மாதர் 
முகத்தினிடத்துக் களங்கமுண்டோ? இல்லா திருக்கவும் சலங்கு தல் 
அறியாமையாம், (8) சந்திரனே Bu duamaps sure நான் மத 
மும்படி ஒளிவீச வல்லமையுடையாயாளால், நீயும் THAN FFAS 
கப்படு தலையுடையை ஆவாய். அன்றியும் வாழக்கடவாய். (9) சந்தி 
ரனே மலர்போலும் கண்களையுடைய இவள் முகத்துக்குச் சமானமாக 
வேண்டுவையாடல்,இதுபோல யான் காணத்தோன்று, பலர் காணத் 
தோன்றுதே, இவள் முகம் பலர் காணத்தோன்ராமையால், வ் 
வு.பர்ச்சி உனக்குண்டாக மாட்டாதென்று சக் இரனையிகழ்க்து கூறி 
ஞன், 

௭, தலைவியைக் கூட்டிக்கொண்டு போவென்று உடன்போக் 
குச் சொன்ன தோழிக்குத் தலைவன் கூட்டிப்போதலின் வருத்தஞ் 
சோல்லுதல். 

(10) உலகத்தாரால் மென்மைக்கு உகாரணமாக எடுத்துச் 

சொல்லப்பட்ட அ௮ளிச்சப்பூவும் ௮ன்னப்பறவையின் இறகும் ௮வ 

ளூடைய காலுக்கு நெருஞ்சமுட்போல வரு.,தம் செய்யும். என 

வே, அ௮வ்விரண்டினு மிருதுவானது காலென்பதாயிற்று. அகவே, 
இப்படிப்பட்ட கால்கள் கூரிய கல்லுமுள்ளும் உள்ள கொடிய பாலை 

நிலத்து வழியில் எப்படி. ஈடக்குமென்று கூறினா னென்பதாம்ஃ 

  

௧௧௩-ஆம் அதிகாரம். 

௦ நி ௦ 6 . 

STD | MOLIL or dB, 

௮ ஃதரனது:--தலைவன் தன்னுடைய ஆசைமிததியைச் சோல்லுத 

லும், தலைவி தன்னுடைய ஆசை மிகுதியைச் சோலலுதலுமாம், 

௧. தலைவன் இயற்கைப் புணர்ச்சி முடிவிலே தன் விருப் 

பத்தை அறிவித்தல்: 
(1) இம்மெல்லிய சொல்லை யுடையவளது வெண் பல்லி 

அறிய நீரானது பாலுடனே தேனைக்சலந்த கலவையபோஜும் இனி



௨௨௪ திருக்குறள் வசனம், 

மையடையதாம், இதனால், பாலுந்?தனும் கலக்க சுவை இன்ன 
தென்று ௮றியப்படா ததுபோல, இவள் பல்லிலூறி.ப கீரும் இன்ன 
சுவயென்று ௮றிய முடியாதென்பது கருச்து, 

a. தலைவன் பிரிவிலுண்டாகிய சந்தே, சிலிர்த்தி கூறுதல். 

(அஃதாவஅ:ஊழினாலே கூட்டப்பட்ட புணர்ச்சியாகலால்,அப்போது 

உணர்ச்சி யில்லாதிருந்தவள் அல்வுணர்ச்சி தோன்ற இவன் எவனோ 
வென்றும் என்னிடத்து அன்புடையவனோ வென்றும் இனிமேலும் 
இவனைக் கலத்தல் கூ$ிமோ வென்றும் அவள் உள்ளத்தே தோன் 
றும் ஐமத்தைக் குறிப்பாலறிந்து அவ் வைப£ங்கச் சொல்லுதலாம்.) 

(2) இப்பெண்ணுக்கும் எமக்கும் உண்டாய நட்புக்கள் 
உடம்புக்கும் உபிருக்கும் எப்படி ப்பட்டவை?3யா? அப்படிப்பட்ட 
ஒற்றுமையடையவையாகும். இருவகை ஈட்புக்களும் ௮) தொட 
ங்கி வேறுபாடில்லாமல் சலந்து வரு தலால் இங்கனம் கூறினான், 

௩. இடந்தலைப்பாட்டிம தலைவி நீங்கும்போது தலைவன் 
சொல்லுதல், 

(3) என் கண்ணிழர்சருமணியிலிருக்குன்ற பாவையே!8 அவ் 
விடம் விட்டுப்போவாயாக. போகாதிருப்பாயாகில், எம்மால் விரும் 
பப்படுகிற நெற்றியை உடையவளுக்கு இடமில்லையாம், எனவே, 
கண்மணியினும் தலைவி Ani sacra sri Op. 

௪. பகற்குறியிலே தலைவியைப் புணர்ந்து நீங்கும் தலைவன் 
சோல்லுதல், 

(4) எனக்கு ஆசாய்ச்து கொள்ளப்பட்ட ஆபரண த்தை 

யுடைய இவள புணரும் போது உடம்பானது உயிரோடு கூடிவாழ் 

தல் போலிருக்கின்றாள். அவ்விதம் இல்லாமல் பிரியும்போது அவ் 

வுபிர் அவ்வுடம்பினின்.றும் நிக,ப்2பாதல் போல இருக்கின்றாள், 

௫: ஒருவழித்தணந்தபோது எம்மை நினைத்தீரோ வென்ற 
தோழிக்குத் தலைவன் சோல்லுரல், இதுவரை தலைவன் சோன் 
னது போல இனி, தலைவி சோல்லுதல் (ஒருவநித் தணத்தலாவது; 
தலைவன் யாதேனு மோரு காரியத்தைக் குறித்துப்பிரிதல்.)
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(5) ஒளியினவாூப் ார்செய்கனெ ற கண்களையுடையவளது 
குணங்களை கான் மறக்தேனாபின், நினைப்பே 2, ஒருபோதும் மறத் 
திலறியேன் ஆதலால், நினைத்தலும் அறியேன். (குண்ங்களாவன? 
காணம், மடம், அச்சம், பயிர்ப்பு.) 

௬. ஒருவழித்தணத்தலில் தலைவன்றன்மையைத் தோழி பழிப் 
பாளென்ற, அஞ்சி அவள் கேட்க, தலைவி தன்னுள்?ள சொல்லுதல். 

(6) தாம் காணாமையால் தாரத்2த போயினாரென்று நினைப் 

நின்றும் போகார். ௮ றியாமல் கண்க$ா பிமைத்ேனானால், ௮. தனால் 
வருக்துவதுஞ் செய்யார், ஆதலால், சாணப்படாத அட்பமுடைய 
லா. இடைவிடாத நினைவின் முதிர்ச்யொல் எப்போதும் மூன்னிற்ற 
லால் கண்ணுளளே நிற்கின்றாரென்றும் இமைத்தலாலும் வருந்தில 
சென்றும் கூறினாள். (7) என்மேல் அசையுள்ள தலைவர் என் கண் 
ணுள்ளிருக்கின்றார். அதலால், கண்ணுக்கு மைடூசவுமாட்டேன். 
ஏனென்ளுல், பூசும் அவ்வளவு காலமும் அவர் மறைக்இருத்தலை 
அறிந்சதனாலென்க, (8) எனது தவர் or on Clem FF goon Gor 
யிருக்கின்றார் ஆதலால், அவர் சூடுறு தலைய மிந்து உண்ணும்போது 

சூடுள்ளபதார்த் தங்களை உண்ணு தற்குப் பயப். ரடுவேன். 

௭, வரைவிடை வைத்துப் பொருள் வயிற்பிரிந்த இடத்துத் 
தலைவி போறுத்திருத்தற்போருட்டுத் கோழி தலைவன்றன்மையைப் 

பழித்துக் கூறியபோது தலைவி தலைவன்றன்மையையுயர்த்திச்சோல்லு 
தல். (வரைவிடைவைத்துப் போருள்வயிற்பிரிதலாவது:கவியாணஜஞ் 

சேய்தலுறுதிப் படுத்தி அதற்கு வேண்டும் போருள்சம்பாதிக்கத் தலை 
வன் தலைவியைப் பிரிந்துபோதல்,) வரைவு : கலியாணம். 

(9) என்கண் இமைக்குமானால், என்னுள்ளிருக்கிற தலைவர் 

மறைகலறிக்து கண்ணை யிமைககமாட் டேன். அவவளவுக்கக இவ் 

an ravi தாங்காத கோய்செய்தார். ௮னபிலபரன்று அவரைச் சொல் 
a . . . ச , yee . 
லுவர், (10) என்மனத்தள் தலைவர் எ.ப்பாதும் மகிழ்ச் துவாசஞ் 
செய்வர்.  அ.தனையறியாமல், இவ்வூசவர் பிரிக்திரு,ச்னெருர், அன் 
மீலரென்று அவரைச் சொல்ஒஐகினருர். இலவிதம பிரியாமலவிருக் 
தம் ௮ன்புடையவரைப் பழிக்கக்கூடாதென்று தோழிக்குச் தலைவி 

a ae 
குறிப்பாற் கூறுயது கண்டுகொள்க, 

————~ a9



௧௧௪- இம் அதிகாரம், 
° ட ட காணுத்துறவுரைத்தல், 

அஃதாவது:--தூரத்தே பிரிந்து சகியாதனனுகிய தலைவனும், தன் 
காமத்தைப் பாங்கி ழதலானவரால் 'வேளிப்படுத்ததீதேர்டங்கிய தலைவி 
பும் தமது நாணம் டுழுத்தலைச் சோல்லுதலாம். 

க. காரத்தே பிரிந்து வருந்திய தலைவன் சோல்லுதல், 

(1) அரியபெண்களோடு காமத்தை ௮ரபவித்து, பின் 
அது பெருமல் துன்பம் அடைந்த ஆடவர்க்குத் தொன்றுதொட்டுக் 
காவலாயவருகின் "பனைமடலாலே செய்யப்பட்ட குதிரையல்லது 
இனி, எனக்கு வலியது இல்லை. இஃதென்னையெனில், ஒரு பெண் 
ணை விரும்பப்பட்டவன் அப்பெண்ணைச் சேக்டையாளிட்டால், 

அவளை ஒரு படத்திலே யெழுதிக்சையிலே பிடி த்.துக்கொண்டு பனங் 
கருச்குமட்டையாற் செய்த குதிரைமேலேறி நடங்துவரும்போது 
அம்மட்டை அறுக்கும் வாயெல்லாம் இரத்தம் வெளிப்படாமல் 
Qe Bhim வெளிப்பட்டால், அப்பெண் யாராயிருந்தாலும், ௮.ரசன் 
அவனுக்குக் கொடுக்கும்படி செய்து விவாகஞ்செய்வித்தலால், இது, 
பாமையகால எழக்கம், அதலால் அப்படிச்செய்தாவது தலைவியைச் 
சேர்வேனென்பதற்குப் பனைமடற்குதிரை,, யல்லது வேறுவல்ல 
தில்லையன்று தலைலன் கூறினானென்பதாம். (மடல், தொன்று 

தொட்ட காவலாவது: தன்மேல் ஊர்ந்தவருயிர்போகாமல் நெடுகக் 
காத்துவருதல்.) 

2, காணமுடைய உமக்குப் பனைமடற்குதிரையேறுதல் முடி 
யாதேன்று வீலக்கலுற்ற தோழிக்குத் தலைவன் சோல்லுதல், 

(2) பிரிதலால் உண்டாய வருத்தத்தைப் பொறாத உட 

அம் உயிரும் ௮வற்றிற்குக் காவலாகய பனைமடற்குதிரையை ஏறு 

தலைவிலக்குவதாகிறு நாணத்தை ஒழித்துவிட்டு ஏ.றகினைக்ன்றன. 

௩. நாணமே அன்றி,ஈல்லாண்மையும் உடைமையால் மடலே 

றுதல் முடியாதேன்ற தோழிக்குத் தலைவன் சொல்லுதல், 

(8) நாணத்தையும் மிகுந்த ஆண்மையையு முன்னேயுடை 
யேன், அவ்விரண்டும் காமத்தால் நீங்குதலால் காமம் மிகுந்தவர் 
ஏறும் மடலை இப்போது உடையேன். (சாணம்: இழிவானவை செய் 

யுமிடத்து விலக்குவது, ஆண்மை: ஒன்றுக்கும் தளராதிருச்தல்.)



BEP- MIO YD. நரணுூத்துறவுரைத்தல், ௨௮௪ 
௪. மாணமும் ஈல்லாண்மையும் காலவேள்ள த்துக்குப் புணே 

(கப்பல்) ஆதலால், அவ்விரண்டும் நீங்குவனவல்லவென்ற தோழி 
க்குத்தலைவன் சோல்லுதல், 

(4) நாணமும் நல்லாண்மையுமாகய கப்பல்களைக் காமமா: 
கிய பெருவெள்ளமானது என்னைவிட்டு இழுக்துக்கொண்டுபோடன்: 
2.து. எனவே, இந்த வெள்ளத்துக் கடத்தும் வலியடைய கப்பல். 
கள் இவையல்லவென்ப தாயிற்று, 

௫. போறுக்கமாட்டாமையாசிய துன்பமும். மடற்கு திரையும் 
உமக்கு. எப்படி வந்தனவேன்ற தோழிக்குத் தலைவன். சோல்லுதல்,. 

(6) மாலைக்காலத்து அ நபவிக்கும் துன்ப ததையும். ஆதற், 

கு மருச்தாகிய மடற்குதிரையையும் முன்னறியேன். மாலைபோலத். 
தொடர் க சிறியவசையலையுடையவள் இப்பொழுது எனக்குக் தந். 

தாள். இதனால், உன்னாலே அவ்விரண்டும் நீக்கலாமென்பது ௧௫ 

த்து. 
௬. மடலூரும்போது இன்றைக்கு விட்டூ நாளைக்கு ஊரென்ற 

தோழிக்குத் தலைவன் சோல்லுதல், 

(6) உன் மாது காரணமாக என்கண்கள் ஒருபோதும் நித். 

தளை செய்யாவாம். அதனால், எல்லாரும் நித்திரை செய்யாத? 

யிரவிலும், பனைமடற்கு திரையேறு தலையே மிகஷம் நினைப் பேன். 

இதனால், என்குறை முடிப்பது நாளையென்று. நினையாதே யென்ப 

தாம், 

எ. காமத்தை அறிவிலராகிய பேண்களைப்பார்க்கினும் அறிஷ; 

டையராகிய ஆடவால்லவா? போறுக்கவேண்டியவரேன்ற தோழிக். 
குத் தலைவன் சொல்லுதல். 

(7) கடல்போலக் கரையற்ற காமசோயை அதுபவித்தும்,. 
பனைமடற்குதிரையிலுமல் பொறுத்துக்கொண்டிருக்கிற. என்பி. 

ப்புப்போல Nees தகுதியுடைய பிறப்பு உலக க்இிலிலலை. 

இதுவரை தலைவன் சொலவியது. இணி தலைவிசெரல்வது. 

௮. காவற்சிறை மிகுந்து காமம் பேருகிய இடத்துத் தலைஷி 

சொல்லுதல்



2.2 9 திருக்குறள் வசனம், c 

(5) குற்புக்குணத்தால் நாம் வெல்லக்கூடாதவரென்று பய 
ப்படாமலும், மிகவும் காக்க ரதக்கவரென்று இரக்சஞ்செய்யாமறும் 
பெண்கள் காமமும் ௮வர் மறைத மலைக் கடந்து ௪பையினிடத்து 
வெளிப்படுவ தாயிருக் 52. இங்க உலகத்ழப் பெண்கள் காமத்தி 

யல்பு சொல்வாள் பாலக் தன் காமத இயல்பு சொல்லினுள். (சபை 
யாவது: ௮வள் சாய் தகதையர் கூட்டம்.) (9) நான முன ௮டங்கி 
யிருத்தலால் எல்லாரும் எனனை அறிக்இலர். இனி, அப்படி ௮டங்கி 

யிராமல், நானே வெளிப்பட்டு HAAG Sus er gy நினைத்து என் 

கரமமான௮ இவவூர் விதியில் மயங்கிச் சுழல்கின்றது. (மயங்குதல்: 
சில.ர.றிந்து தம்முட் பேசுதல். FY MSO: UOT தூற்றுதல்.) 

௯௨ செவிலியாகிய வளர்த்த தாய்க்குத் தன் காமத்தை வெளி 
ப்ப$த்திவிட்டு, தான் நிற்கும் விதங்கண்டு சிரித்த தோழியோட 
ஊடல் செய்து தலைவி தன்னுள்ளே சோல்லுதல். 

(10) சான் கேட்கும்படி அன்றி, கண்ணாற் காணும்படி 
அறிவில்லாதவர்கள் என்னைச் சிரிக்வெருர்கள். அப்படிச் இரிக்க் ற 
தீன்கா. ரணம் சானடைந்த துயர்களை ௮வர்களடையாமையேயாம. 

  

கக௫- அம்- அ Saray, 

HVT MY YS EH. 
அஃதாவது:-- களவோழக்கம் வேண்டிய தலைவன், பிறர் 

சோல்ஜகின்ற அலர் தனக்கு உண்டாகின்ற விதந்தைத் தோழிக்கு அறி 
வித்தலூம், உடன்போக்காகஒன்று வேண்டிய தலைவியும் தோமியும் அன் 
வலரைத் தலைவனுக்கு உறிவித்தலுமாம், (அலர்: வசைச் சோல்) 

௧. இரவுக் குறிதவறிப்போய்மறுகாள் வந்த தலைவனை ஊரார் 
தூற்றும் வசைச்சோல்லைச் சேர்ல்லி விவாகச்செய்தி வினாவிய இடத் 
துத் தோழிக்குத்தலைவன் சொல்லுதல், 

(1) உன்மாதுக்கும் எனக்கும் உண்டாய நட்பு இவ்வூரில் 

அ௮லரா யெழுதலால், அவளைப் பெறாமல் வருக்துனெத என்மமிய 

உயிரானது அவளைப் பெற்றதுபோல கிலைபெழும், அந்நிலை 
பேற்றை நல்ல ஊழால் நானே அ. றிவசல்லது அலர் தாற்றுன்ற



கக௫. ஆம் OB. DWT றிவு அத்குல். 2௨௬௯ 

பலரும அறியமாட்டார். அலமெழுதலால், அரிய உயிர் நிற்கு மென் 
DB, அவவலருண்டாகாமால் சாரம் எற்பொருடடுச் சீக்கிரம் விவாக 
முடியுமென்பது கருதி யெனக, 

es இரவக்குறிதவறுதலா.3 தலைவனைத் கூடப்பேறாத தலைவி 
அத்தலைவன் காவல்சேய்த இடத்தின் usa Gas, தோழிக்குச் 
சொல்லுவாள் போலப் பழிச்சோல்லைக்கூறி விவாகச்சேய்தி வினா 
வுதல், 

(2) தலைவனை நான் காணப்பெற்றது ஒரு நாளேயாகும். 
அ சுனாலுண்டாகிய பழிச்சொல்லானது அவவளவின தாகாமல் சத் 
த.ரனைப் பாம்புகெளவிய செய்திபோல உலகமெலகும் வியாபித்தப் 
பெரிதானது. இதனால், காணாமலிருக்கவும் இப்படிப் பழிக்சொல் 
லடைகல் இணிேேலாகால விவாகஞ்செய்்நுமொள்ள வேண்டுமென் 
பது கருத்து; (8) மலாபோ லு கண்களையுடையவளத ௮ ௬மை 
(பிறர்சென்று சேரக்கூடாமை) அறியாமல் இ௮வூரிலுளளவாகள் 

அவசைச்சாமானியமாக யாரும் சென்று சேரக்கூடிய எஸியவளாக்கி 

அவளோடு பழிர்சொற் கூறு தலை எனக்கு உதவியாகச் செய்தனர், 

( உதவியாவது: சீக்கிரம் விவாத முடிவதற்குக கா. ரணமாதல்.)(4)௪ ங் 

களுக்குப் புணர்ச்சி உண்டாயிருத்தலை இவ்வூர,ர்௮றிதலால் உண் 

டாகிய பழிச்சொல்லான.து எனக்கு வருவ தாகிய ஓரு பயனல்லவா? 

எதனாலென்றால், ௮ப்பதிசசொற்கேட்ட என்மனம் ௮வள் சோக் 

சையைப் பெருமலிருகதேபெற்றதபோலும் இன்பமுடையது. அத 

லாலென்க, (5) என் காமம் இவவூரார் தூற்றுகின் ற பழிச் சொல் 

லால் மேலுமேலு மிகுதலை யுடையது, ௮ப்பழிக்சொல் இல்லை 

யாகில், தன்னுடைய தன்மை கெட்டுச் சுருக்குப் 2பாகும. (கன்மை: 

இன்பம்.) (6) களளுண்பார்க் fhe MS oy BS BM LY iL க்ள்ருரண்ணு 

தல் இணிதாதல் பால SOUS Sb BID MSS ப ப.ரிர்சொலலுண்டா 

குககோறும் இனிதாயிருக்கின் நற; 

௩. விவாகஞ்செய்யத் தாமதிப்பது போறாத த%௦விமைத் தலை 

வன் காவலிடத்துக்குப் பக்கத்திலிருப்பது தெரிந்த தோழி ஊரார் 

பழிச்சொல்லையும், தாய்சொல்லையும் நீ நோக்கப் பொறுத்தல்வேண்டூ 

மேனச்சோல்லிய இடத்துத்தலைவி கூறுதல்,



க் e ௪ ௨௯௩௦ திருக்குறள் வசனம், 

7) இக்காம கோயாயெ பயிர் இவ்வூரிலுள்ள மாசர் 
கூறுகின்ற பழிச்சொல் எருவாக அது கேட்டுக் கோபித்துத்தாய் 
சொல்லுகின்ற கடுஞ்சொல்லானது தண்ணீ ராகவளர்இள ற.து, (8) 
அயலார் தூற்௮ுகின்ற பறிமொழியால் காம் காமத்தைக் கெடுப் 
போமென்று தினைத்தலானது நெய்யினாலே நெருப்பைக் கெடுப் 
போமென்று நினைத்தல் போலும். சானவே, விவாகஞ்செய்தால் 
காமத்தைக் கெடுக்களாமென்ப.து விளங்யெதும் ௮ன்றி காமத்தை 
வளர்த்தற்கு உரியபழிச்சொல்லைக் கெடுத்தற்குஉரியதாசக்கொள் 
ளலாகாதென்பதுமாயிற்று, 

௪. மணஞல்சேய்தற்குப் போருள் சம்பாதிக்கத் தலைவன் பிரிந் 
தபோது போறாதவளாகிய தலைவி அவன்வக்து காவலிடத்துக்குப் 
பக்கத்திலிருத்தல் அறிந்து, அயலார் பழிச்சோல்லுக்குப் பயந்து சகித் 
வக்கோள்ள வேண்டூமேன்ற தோழிக்குச் சோல்லுதல், 

(9) தம்மைக்கண்ட காஸில் உன்னைவிட்டு நீங்கமாட் டேன், 

பயப்படாதே யென்றார். HUST இன்றுசண்டவர்பலரும் காணப் 

படும் விதம் ஈம்மை விட்டு நீங்கியபின் அயலார் தூற்றும் பழிச் 

சொல்லுக்கு காம் காணமுடியுமோ? முடியாது, 

டூ. தலைவன் காவலிடத்துக்குப் பக்கத்திலளனாக, தோழி 
தீலைவிக்குச் சோல்வாளாய், பழிச்சோல்லறிவித்து உடன்போதற்கு, 
ஆசை கோள்ளச் சொல்லுதல். 

(10) காம் தலைவருடன் போதற்குக் கா.ரணமாதல் ப.ற்.றி, 

முன்னமே யிச்சுப்பதாகிய பழிச்சொல்லை இக்தவூர்தானே சொல்லு 

இன்றது. இணி, தலைவர் சாம் வேண்டினால் தாமும் அதற்குடன் 

படுவர், ஆதலால், இப்பழிசசொல் மக்கு நன்றாகவந்து. வாய். 

சக்த.



கற்பியல். 
இனி, கற்பு பதினெட்டதிகாசத்தாலே சொ ல்லத்தொடக்கி 

மூ.தலிலே பிரிவாற்றாமை சொல் ஓ.இன்ரார், ் 

௧௧௯௬-ஆம் அ திகா, 

பிரி வா D (PO WD, 

AHocsiagimataws& 'சேய்துகோண்டபின் தலைவன் அறம், 
போருள், இன்பங்களின் போநட்டூத் தலைவியைப் பிரிந்து தாரத்திலும், 
அவ்விடத்திலும் சேலலூநாளில், அப்பிரிவை அவள் போறுக்கமாட்டாத 
எளாநீதன்மையாம்; அது இங்கே பிரிலை அறிவித்த தலைவனுக்தத் 
தோழீ சோலலுதலும், தோமிக்தத் தலைவி அவன் தறிப்பாலறிந்து 
சோலலூதலும், பிரிவை அறிவித்த இடத்துச் சொல்லுதலும், பிரிந்த 
இடத்து ஆற்றுவிக்தந் தோழிக்தத் தலைவி மறுத்துச் சோல்லதலும்என 
நான்கு வகைப்படும். ் 

& பிரிந்து விரைவில் வருவேனேன்ற தலைவனுக்குத் தோழி 
'சோல்லுதல். 

(1) 8 எங்களைப் பிரியாதிருத்தல் உண்டானால், அதை 

எங்களுக்குச் சொல்லுவாய். அது நீங்க, நீ பிந்து போய்ப் பின் 

வருதலை நீ பிரிந்து போப் வரும்வசை உயிரோடிருப்பவர்க்குச் 
சொல்லுவாயாக, எங்களெனஜ் தலைவியையுஞ் சேர்த்துக் கூறி 
ளை. இதனால், நீ பிரிந்த பொழுசே தலைவி இறந்து போவா 

ளென்பதாம், 

௨. தலைவனது பிரிவைக் குறிப்பாலறிந்து தலைவி தோழிக் 
குச் சோல்லுதல், 

(2) தழையும் மாலையும் கொண்டுவந்து, என் பின்னே 

காத்து நின்ற காளில் ௮வர் பார்வைமட்டும் புணர்ச்சி குறித் தமை 

யால், ஈமக்கு இன்பம் உடையதாய் இருக்கது. இன்று அப்புணர் 

ச்சிகான் ஈடக்துகொண்டிருக்கவும் ௮ப்புணர்ச்சி, பிரிவாரென்றஞ்சு 

கின்ற அச்சத்தினையுடையதாயிற்று, அ௮வரன்பினிலையிது, ௮ச் 

சம் எதனால் தெரிந்ததென்றால், அளவுக்கு மிஞ்சிப் புசழ்தலும் 
௮ணிதிருக்தலும் முதலியவற்றுலென்க, (3) பிரியேனென்ற சம்



௨௩.௨ திருக்குறள் வசனம். 

சொல்றும் ஈம் பிமிவு பொறுமையும் அறிதலையடையவராகிய தலை 
விடத்தும் ஓவ வொரு சமயம் பிரிவுண்டா தலால், ௮வர் வார்த்தை 
யும் செய்கையும் பழ்.ரி கம்மிடகதில் ௮ன்புடையசென்று தெளிடம் 
தெளிவு, அரிதாயிரும்ன்றது. (அரிது: SY DIG TLDs) 
(4) காணப்பட்ட முதல் நாவிலே ரூ ஈன்மையான ௮ன்பு செய்து 
உன்னைவிட்டுப் பிரி2யன் ரசா இர வன்ற தலைவா, தாமே பின் 

பிரிவாரானால் அவருக்கல்லாமல் ௮வசால் செனளிகிககப்பட்ட சொல 
லை மெய்யென்று ஜெனிர் தவருக்குக் GMP prawn sir? CO seh 
ததவ ரென்று சன்னைப் பிறா போலக் கூறினள். Osea, Gere 

அம் செயலும் ஒவ்வாத குற்றம் அவருக்கு உண்டாகும்; அஃது 
உண்டாகாத விதஞ் செய்யென்பது கருத்து.!5) என்னுயிசைப்போ 

காமல் காப்பாற்றுவாயாகில், ௮.தனை அள தற்கு இருந்த தலைவரு 

பிரிவைத்தடுப்பாயாக, தடுப்பாரில்லாமல் Hout eres torts DAG gp 

போவா.ரானால், அவரால் அள.ப்பட்ட உயிரும் போகும். ஆதலால், 
௪ 

௩ 

பின்பு ௮வரைச் சேருதல் எனக்கில்லையாகும். 

௩. தலைவன் பிரிவை அறிவித்ததை வந்து சொல்லிய தோழி 
க்குத் தலைவி சொல்லுதல், 

(6) பிரிவைச்சகிப்பகறியாக ஈமது நிலைமையறிந்த அதி 

தலைவர் தாமே ஈம்மூன்னே நின்றும் தம் பிரிவைச் சொல்லும் 

கொடுமையையுடையவ.ரானால், ௮க்.என்மையரான பின்பு ஈம் வரு 

த்தம் தெரிந்துவந்து முதன்மையான அன்பு செய்வாசென்னும் 
ஆசையை விட்டுவிடவேண்டும். (7) நெய்தல் நிலத்தலைவன் 
சான்னைப்ரியலுற்றை ௮வனறிவிக்காமல் தானே அறிந்து எண் 

முன்கையினின் றங் சழலுகின் றவளையல்கள் எனக்குச் சொல்லமா 

ட்டாவோ? அ௮வனறிவிக்க அறிந்துவர்து நீ சொல்லவேண்டுமா? 

இதனால், ௮ தீ தலைவனைப்பிரிவு விலக்காமல் வந்தாயென்று கோபித் 

தாளென்பதாயிற்று, (6) பெண்களுக்குத் தம் குறிப்பறிகிறதோ 

மியரிலலா த வேற்.ராரினிடத்து வாழுதல் தன்பஞ்செய்வ தாகும். 

தம் காதலரைப்பிரதல் அப்படிவாழ்கலைக்காட்டி லும் துன்பஷ்செ 
ய்வதாகும். தலைவன் பிரிவினைத்தடுததுவாரா.து உடன்பட்டுவர் த 
தோழியோடு பிணங்குவாளா தலால், அவலாழ்வும், பிரிவும் தனக்கு 
ண்டாயிருத். தலை உலகஈடை சொல்லுவாள் போலச்சொல்லிஞள்,



க்க்ர-அம் அ.தி. படர்மெலிற்திங்கல், ௨௩௩ 
௪. காமம் தீய போன்று தானின்ற் இடத்தைச்சூடம் ஆதலால், 

நீ பொறுத்தல் வேண்$மென்ற தோழிக்குத் தலைவி சொல்லுதல், 
(9) நெருப்பானது தன்னைம்தொட்டால் மந்திரமுதலிபவ் 

திருல் கட்டுப்படாமல் சுட்டாற் சிமேயன்றி, காமகோயைப் 
போலச் சன்னையநுஅவி.பாமல் விட்டு நீஉூனொால், சுநிதலைச்செய்யு 
மோ? இனால், தீயினும் கொடியதனை நான் பொறுக்கும் விசம் 
எப்படியென்பகாம். 

டு தலைவியர் பலரும் பிரிவை! பொறுத்திருப்மார். அது செய் 
கின்றிலை பென்ற தோழிக்குத் தலைவி சொல்லுதல், 

(10) ந சொல் ஆன்ற சரி, பிரிவை அறிலித்த இடத்து 

கோயை ௮.௪௫ உடன்பட்டுப் பிரியும்போது உண்டாகிய துன்ப 
யும் ஒழித்து, பிரிர் சால் அப்பிரிவையும் பொறுத்துப் பின்னுமி 
ருந்து உயிர்வாமும் பெண்கள் உலகத்தில பலர், உடன்பட்டு, 

ஒழித்து, பொறுத்து, இருஈ்து என்பவை, ஒலிக்குமிப்பால் வாழ்ப 
வரில்்லையென்ப?ச விளக்குவனவாம். கருத்து, யாலும் இறந்து 
Cus Seu Ol an oars gr 

HHT- HD 9] PHTTLD 
o ௦ ப 

படாமெமெலிந் இரங்கல், 
அ%தாவது:--பி$வு போறுக்கமாட்டாதவளாகிய தலைவி கறுத்து 

கின்ற துன்பத்தை, தான் எப்போதும் நினைத்தால் அந்நினைப்பால் மெலி 

நீது வரநீநுதலாம், 

௧. காமகோயை வெளிப்படூத்துதல் உன் வேட்கத்துக்குத் 
தகாதேன்ற தோழிக்குத் தலைஙி சோல்லுதல், 

(1) கான காமகோயைப்பிறரறிதற்கு ராணிமறைக்னெ3றன், 

அப்படி. மறைக்கவும் இர்கோயானத, மா வேண்டுமென்று இறை 

ப்பவர்க்கு ஊற்றுநீர் உ தல்போல Cog மேலும் அதிகப்படும், 

௨. இவ்விடத்தோர் அறியாமல் மறைத்தலாமினும் அவ்கிடத் 
துர்சென்ற தலைவரறியத் தூதுவி$தலாயினும் செய்யவேண்டுமேன்ற 
தோழிக்குத் தலைவி சோல்லுதல், 
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௨௩௪ திருக்குறள்வசனம். 

(2) இக்காமகோயை இவ்கிடதச்தோர் அறியாமல் மறை 

க்சவும் வல்லனமயில்மீலன். இல்லாவிட்டால், இந்கோயைச் செய் 
தார்க்குர் சொல்லென்பாயாகில், சொல்லுதலும் எனக்கு நாணம் 
தீரும். இனியென்செய்வேன்? இதனால், ஒருவேளைக் கொருவேளை 
காமமதிகப்படுசிறதென்பதும் தூரத்தில போயிருப்பவர்க்கு இது 
சொல்லியனுப்பினால் இன்னும் சாவா திருக்கிருளென்று ௮வெண் 
ணுவரென்பதும் தோன்றுகின்றன. (8) காமதோயும், அக்ரோ 
யைச் செய்தவர்க்குச் சொல்லுதலைத் தடுக்கின்ற நாணமும் தம் 
மைப் பொருத என்னுடம்பினிடத்.ஐ உயிர் காவடி.த் தண்டாக அத் 
தண்டின் இருபக்கமும் தூல்குசன்றன. (தாங்குசல்: ஒன்றினொ 
ன்று மிகாமல் காமமும் காரணமும் சமமாக நிற்றல்.) இதனால், இவ் 
விரண்டின் பாரம் பொருமல் என்னுயிரிற்.றுப் போமென்பது வின் 

Gla ps. 

௩. தலைவியர் காமக்கடலில் வீழ்வார். வீழினும், அதற்கேற்ற 
மரக்கலத்தால்(கப்பலால்)ீந்திக் கடப்பாரேன்ற தோழிக்குத் தலைவி 
சோல்லுதல், 

(4) யாவருக்கும் உண்டாய் வருகின்ற இரண்டினுள்ளும் 

காமக்கடலே எனக்கு உண்டாகின்றது. LESS கடக்கும் 

artim wy புணை (கப்பல்) எனக்கு உண்டாகவில்லை, இதனால், 

தூது செல்லுதற்கு உரிய நீயும் ௮வ்விசஞ் செய்யவில்லை யென்பது 

குதிப்பு” 

௪. தூது விடாமை நோக்கித் தலைவி தோழியுடன் பிணங்கிச் 
சோல்லுதல், 

(5) இன்பஞ் செய்தற்கு உரிய சிகேசத்தினிடத்துச் தன் 
பத்தின் வரவைச் செய்வார் துன்பஞ் செய்தற்கு உரிய போதகச் 
தினிடத்.து என்ன செய்யமாட்டாரோ? தெரியேன்; 

டூ. காமத்தினால் இன்பமடைந்தவர்க்கும் அதனாலாகிய துன்ப 
மும் வருமேன்ற தோழிக்குத் தலைவி சொல்லுதல், 

(0) காமம், புணர்ச்சியினால் இன்பஞ் செய்யும்போ௮ அவ்வி 
ன்பம், சடல்போலப் பெரியதாகும், ிக்காமர்தானே பிரிவினாலே



௧௧௭-அம் அதி. படர்மெலித்திரங்கல். ௨௩௫ 
அன்பஞ் செய்யும்போது, அத்துன்பம் அவ்வின்பக்கடலிலும் 
பெரியதாகும், இதனால், இன்பச்சதோடு துன்பம் சமமாயிருர்தால், 
பொறுக்கக் கூடும், அப்படி. யில்லாமல் ௮ இகமாயிருத் தலால் பொறு சகச கூடாதென்பதாம், 

௬: காமக்கடலை நிறைகுணமே புணையாக நீந்தலாமென்று 
தோழிக்குத் தலைவி சோல்லுதல். புணை - கப்பல், 

(7) காமமாகிய பெரிய சமுத்திரத்தைக் கடந்தும் FH 
முத்தத்துக்குக் கரை காண்டுன் நி2லன். அப்படி, காணா, காலம் 
எல்லாரும் நித்திரை செய்யும் நட இசாத்திரியாயிற்று. அந்த நடு 
சாத்இரியிலும் ஒரு துணையில்லாமல் நானே தனியாயினேன். தனி. 

த்திருக்தும் இழவாதிருக்கன்றேன். ஈததொரு தீவினைப் பயனிருந் 
தவிகம் யாது? இதனால், நீ தணையாயிஞயில்லை யென்பது குறிப்பு. 

௭... தலைவி இராத்திரியின் கொடுமை சொல்லி வருந்துதல். 

(8) இச்்,ச இராக்காலமானது உலகத்தில் நிலைபெற்ற உயி 
ர்களையெல்லாம் தானே தூங்கச் செய்தலால், என்னை அல்லது 
வேறு துணையை யுடையதில்லை. ஆதலால், என்னிடச்து அன்பு 

டையதாயிருக்தது: இதனால், நிலைத்திருக்கற உயிரைச் அணைய 
சுக் கொள்ளாமல் இப்போதிறந்து போற என்னைத் துளை யாகக். 
கொண்டது அ௮வ்விராக்காலத்துக்கு அறியாமை யென்பது குறிப் 

பால் விளக்கெது. (இது இகம்ச்சிக்குறிப்பு) (9) காதலோடு, 
காம் இன்புற்ற சாள்கஸிலல சிறியவையாயிருக்து ௮வர் பிரிவைப், 

பொறுக்கமாட்டாச இர்சாள்களில பெரியவையாய்ச் செல்லு. 

கின்ற இராத்திரிகள் அ௮க்கொடியவராகய காதலர் கொடுமைக்கு 

மேலே, தாம் கொடுமை செய்கின்றன. தன் வருத்தம் கருதாமஞ் 
பிரிக்கதனால் தலைவரைக் கொடியவன்முள். 

௮, நின்கண்களிலே போழகு அழநிதலால் அழாதிருவென்ற, 
தோழிக்குத் தலைவி Canara gn 

(10) மனம் போன்று தலைவரிருக்கின்ற நாட்டிற்குக் சே 
ல்ல வல்வமை யில்லாமைபினா£ல எனது கண்கள் தமது bom 
நீர்தமாட்டா.இதனால், தலைவரைச் சேரும்வரை கண்ணீசொழுகுதவ் 
அருதென்பதாயிற்று. (நீர். துதல்:௮ழா திருத்தல்.) 

கைலை லாவக,



EEO அம்- அதிகாரம். 

கண்விதுப் பழிதல், 

அஃதாவது;:--கண்கள் தலைவனைக்காணுதற்த விரைதலாலே வர 

நீதுதல. விரைதல் - அவசரப்படூதல், 

க. மின்கண்கள் அழுது அழகையீழக்கின்ற ரீ பொறுத்தல் வே 
ண்ன்று மறுதரஞ் சோன்னதோழிககுத் தலைவிசோல்லுதல். 

(1) தீராத காமநகோயை நாம் அறிந்தது தாம் தலைவரை 
எனக்குக் காட்டலாலன் ரோ? அன்னைத் னம் அப்படிக் காட்டிய 
கண்கள் இன்று என்னைக் காண்பிக்கச்சொல்லி அழுனெறது எதை 
நினைத்த? (2) மேல் விரவதனை ஆராய்த்தறியாமல் அன்று 
தலைவரைப் பார்த்த மையுண்ட சண்கள் இன்று Quon ssw wo 
மால் வச்சால் பொறுத்தல் வேண்டு மென்று பகுத்தறியாமல் துன் 
பம் ௮றுபவிப்பது என்ன காரணம்? இகனுல், பின்வருவதற்யா 
மல் ஒன்றைச் செய்சார், வந்ததைப் பொழக்கமாட்டாமல் வருக் 
அவ.ரானால், முன்னை ௮றிபாமையிலும் பெரிய அறியாமை யென்ப 
தாயிற்று, ( அறியாமை:மடத்தனம்) (8) இக்கண்கள் அன்று 
தலைவரை விரைந்து பார்த்து இன்றும் தாயே இருந்து அழுகன் ற 
அ௮றியாமைச் செயல் நம்மாலே இரிக்கத் தக்க தின்மையுடையதாம். 
(4) இந்த மையணிந்த கண்கள் நான் பிழைக்க மாட்டாமைக்கு 
ஏதுவாகிய கெடாத நோயை என்னிடத்து நிறகச் செய்துவிட்டுச் 
தாமும் மேன்மேலும் அழுதற்குஇடமில்லாமல் நீர் வற்றிப்போக மிக 
அழுது சும்மா சலித்திருந்கன. இனால், பிறர்க்குக் துன்பஞ் செ 
ய்வார் தாமும் துன்பமடைவாரென்பதாம், (6) எனக்குச் சட 
அம் சிறிதாம் வண்ணம் பெரிகா௫ிய காமகோயைச் செய்த எனது 
கண்கள் அ.த்திவீனையினா2ல sap BS Dens செய்யாதனவாகித் 
தன்பத்சை ௮றுபவிக்கும். (0) எமக்கு இக்காம கோயைச் செ 
யதகண்கள் தாமும் தூங்காமல் அழுதலிலே இருக்கின்றது மிகவும் 
இவிதாயிழ்று. இதனால், தமக்குதி துன்பம செய்தவர்க்கு ஒரு 
ஆன்பம் வர்தால், ௮தைச் தரம் காண்பரேல் மஉழ்ச்சி யடைவாரெ 
ன்பதாம். (2) விரும்பி உள்ளம் குழைத்து வேண்டி அக்காலம் 
தலைவரைப்பார்த்த கண்கள் இக்சாலம் தூங்காபல் ௮ழுகலாகிய 
துன்பத்தை ௮றுபவிச்ச நபலித்து௪ தம் உள்ளிராககிற 5ம் கெட் 
டுப்போகக் கடவன.



௧௧௯௬-ஆம் அ. பாப்புறுபரீவால். ௨௩௭ 

௨ தலைவர்பிரிந்துபோகவில்லை,. அவரிங்கேயிருக்கின்றார்; அவ 
ரைப்பார்க்கும் வரையும் நீபோறுத்தல் வேண்டுமேன்ற தோழிக்குத் 
தலைவீ சோல்லுதல், 

($) மனக்தால் ஸிரும்பாது சொல் மாத்திரத்தால் விரும் 
பியவர் இங்கே இருக்கின்றார். கண்கள் அவரைக் காணாமல் பொறுக் 
கின்றன இல்லையானால், அவரிருத்தலாலே பயன் யாத? (மன 
ததால் விரும்பாது சொல்மாத்திரத்தால் விரும்புதலாவத: பிரிக 
ம்கு அஞ்சு தலை வழ்புறுத்தி முன்னே கூறியபடி யில்லாமல் பிரிக் 
அ போதல்.) 

rh. நீயும் போறுத்து உன் கண்களும் தூங்க வேண்டுமேன்ற. 

தோழிக்குத் தலைவி சோல்லுதல். 

(9) தலைவர் வராத நான்களி?ல அவர் வரவ பார்த்து நித 

இரை செய்ய மாட்டா. வக்௪ நாள்களிலே அவர் பிரிவொன்று பய 

ந்து நித்திரை செய்யமாட்டா, அதலால், அவ்விரஷ்டு காலங்கஸி 

ஆம் பொறுத்தற்கரிய ஒன்பத்தை என்கண்கள் அடைந்தன. 

௪. தலைவரை இவ்வூரார் நிந்தியாமல் அவர் கொடமையை 
மறைக்க வேண்டூமேன்ற தோழிக்குத் தலைவலி சோல்ஷூசல், 

(10) என்னைப்போலும் பமையடித்சலுற்ற கண்களையடை 

யவர் தமது 'கெஞ்ில் அடக்கிய இரகூயத்தை அறிதல் இவ்வூரிலுள் 

ளார்க்கு எளியதாகும். (பறையடி.த்தலாவது: பலரறிய வெளிப்பட 

தீ.தஸ்) $ தனால், தாம் முள்ள நிகழ்ச்சியைத் தாம் மறைத்தாஅம் 
கண்கள் காட்டிவிமி மென்பதாயிற்று, 

  

௧௧௯௬-ஆம் அதிகாரம். 

பசப்புறுபருவால, 
அர் தாவது:--பகப்புறுதலா கிய வரத் தம்ங்சப்பநவது, டி$ிவு பேர 

ர௬௦யால் வநவதேோரர் நீறவேறிறுமை, 

க, மூன் தலைவன் பிரிதலுக்குச் சம்மதித்த. தலைவி அப்பிரிவூ 
போராமல் பசலைநிறமடைந்த இடத்தத் தன்னுள்ளே சொல்லுதல்.



௨௩௮ இருக்குறள் வசனம்: 

(1) என்னை விரும்பிய தலைவர் பிரிந்துபோதலுக்குச் சம் 
மதித்து நான் ௮ப்பிரிவைப் பொருமல் இப்பொழுது பசலை நிறம் 
அடைச்ச என்னியல்பை யாருக்குச் சொல்லுவேன்? எனவே, பிரித 
அக்குச் சம்மதியாவிட்டால் பசலை நிறம் வ.ராதென்ப தாயிற்று. 

௨. பசலைபோறாளேன்று கவலையற்ற தோழிக்குத் தலைவி 
போறுப்பேனேன்பது தோன்றச் சோல்லுதல். 

(2) கான் பொறுத்துக் கொண்டிருக்க, இப்பசலை நிறம் 
தன்னை ௮த்.தலைவர் உண்டாக்கனாபென்னும் சந்தோச மிகுதியால் 
உரிமைபற்றி என்மேலேறிப் படர்சின்றது. தோழி! இதற்கு நீ கவ 
லைப்படாதே. 

௩. அழகும் நாணமும் கெடாமல் நீபோறுத்தல் வேண்டுமே 
ன்றதோழிக்குத் தலைவிசோல்லுதல். 

(8) அத்தலைவர் பிரிகின்ற பொழுதே நோயும் பசலையும் 
எனக்குக் கொடுத்துவிட்டு அ௮வ்விரண்டுக்கும் பண்டமாற்றாக என் 
னுடைய சாணத்தையும் அழகையும் கொண்டு போயினார். எனவே, 
தலவரைப்பிரிசலால் நாணத்தையும் அழகையும் இழந்து, சோயும் 
பசல்யும் ௮டைந்தா ளென்பதாயிற்று. 

௪. பிரிகின்றவர் தேற்றிய சோற்களையும் அவர்கற்குணங்களை 
யும் அறிவாயாகையால் அவர்லிரைந்து வருவாரேன்ற தோழிக்குத் 
தலைவி சொல்லுதல். 

(4) அத்தலைவர் கூறிய சொற்களை மனத்தால் நினைக் 

Com வாயாற் சொல்லப்படுவதும் ௮வ.ரது ஈற்குணமே. ௮ப்படி 

யிருக்கவும், பசலைிறம் வ$ததை அலோடித்தால் ஏ2தா? வஞ்சனை 

யா யிருக்கின்றது. எனவே; தலைவரை மறந்தவருக்கே பசலை 

நிறம் வ.ர2வண்டுமென்பதாம், 

௫. தலைவர் பிரிந்துசமீபமாயிருக்கவும் நீபோறுக்கின்றாயில்லை 
யேன்ற தோழிக்குத் தலைவி முன்னேகிகழ்ந்தது கூறுதல், 

(0) அக்காலத்து எமது தலைவர் பிரிந்து செல்வாராக, என் 

சமரம் இங்கே பசலை சிறமடைவ தன்றோ? இன்று அப்பசலை நிறம் 
வேறொன்றுகுமோ? அவர் செலவும், பசலை வரவும் பகலிரவுகள்



௧௨௦0-ஆம் அ.தி. தனிப்படாமிகுதி. ௨௩௬ 
போல மாறிமாறி வருவன. அுறிந்திருக்தும் ௮றியாகதவள் போலத் 
தோழி?ய/ நீ சொல்லுசன்றது யாது? (0) விளக்கது சோர்வு 
பார்த்து நெரும்வெருின்்ற இருளைப்போலவே இப்பசலைகிறம் தலை 
வன புணர்ச்சியில்லாக சோர்வானசமயம் பார்த்து நெருங்கிவரும் 
(1) முன்னொருநாளிலே தலைவசைத்தழுலிப் படுத் திருந்தகான் ௮.றி 
வில்லாமல் சற்றுநேரம் விலனேன். மிலயெ அவ்வளவு நேரத்இல் 
பசலை நிறமானது அள்ளிக்கொள்ளப்படும் பொருள் போல வந்து 
நிறைந்தது. சற்றுநேரம் பிரிவுக்கே ௮ப்படியானால், இப்பெரும் 
பிரிவுக்கு ௮கும்விதம் சொல்ல வண்டுமோ. 

௬. நீ இப்படிப் பரலை ரிறமடைவது தகாதேன்ற தோழி 
யோ தலைவி பிணங்கிச் சோல்லுதல். 

(8) இவள் பொறுத் இராமல் பசலைசிறமடைந்தாளென்று 
என்னைப்பழிகூறுவதல்லது இப்பெண்ணை அத்தலைவர் பிரிக்தாரெ 
ன்று சொல்லுவார் ஒருவருமில்லை. (9) இப்பிரிவை யானேயுடன்படு 
ம்வகை சொல்லித் தேற்றியதலைவர் ரீசொல்லியபடி. ஈல்லகிலையினரா 
வரென்றால் என்னுடம்பு அடைவது ௮டைய, பசலைநிறம் வரக்க 
டவது, இ.சனால், தலைவர் சொற்றவருமல் வரக்கடவசானால், எப்படி 
ப்பட்டதுன்பம் வரும்விதமாகவும் பசலைவந்தாலும் பாதகமில்லை 

ன்பது கருத்து. 

௭. தலைவி போறுத்தற் பொருட்டுத் தோழி தலைவனத தன் 
மையைப் பழித்த இடத்துத் தலைவி தலைவனது தன்மையுயர்ச்சி 
கூறுதல். 

(10) பிரிவை யுடன் படும்படி சம்மஇக்கச் செய்த தலை 

வர் ௮ருளா திருத் தலைச் சிநேக மாயுள்ளோர் பழிகூரு.ரானால், ப௫ 

ப்பு.த் தானாயினாளென ஒற்றுமையால் தாம் அ௮ப்பேரைப் பெறுத 
லெனக்கு சன்றாகும், 

  

௧௨0௦-ம் அதிகாரம். 

தனிப்படர் மிகுதி, 
அஃதாவது: -தனியாகிய துன்ப மிததியாம், அறழம் போநளும் 

நோக்கிப் பிரிதலால், அத்துன்ப மீததி தலைவ னிடத்தில்லாமல் தலைவி 

யிடத்து உண்டாதல்,



௨௪௦ திருக்குறள் வசனம். 

க. உன்னைப் பார்க்கிலும் பொறாதவராய்த் தலைவர் விரைவிலே 
வருவார். 2அவரோடூ பேரின்பத்தை அஙபவிப்பாயேன்ற தோழிக்குத் 
தலைவி சொல்லுதல். 

(1) தம்மா விரும்பப் பட்ட கணவர் தம்மை விரும்பப் 
பெற்ற மாதர் காடி அ௮றுபவத்தினது வித்தில்லாத பழத்சைப் 
பெற்றாரல்லவா? (வித்தில்லாசபழமென்ற; தடையில்லாமல் ௮.3 
பவிக்குங்காம மென்றபடி ) கணவர் பிரிதலேபன்றிப் பின்வராமை 
யும் உடைமையால் அப்பழக் நாம்பெறவில்லை யென்பதாயிற்று. 
(4) அறமும் பொருளும் இன்ப்மும் கோக்?) கணவர் பிரிந்தால் 
அ வரைவிட்டிருக்கமாட்டா.க மாதருக்குச் சமயமறிந்துவர்து செய் 
யும் ௮க்கணவரது முதன்மையான அன்பு தன்னையே நோக்கி உயிர் 
வாழ்கன் ஐவருக்கு மேகமானது பருவமறித்துவந்து பெய்யும் மழை 

போலாகும். இதனால், சமயமறிந்து கணவர் வராமையால் பரு 
வரோக்கி மேசம் பெய்யப்படா துரயிர்போல இறத்தலே நமக்குள் 
ள்தென்பது கூறினானயிமறு, (3) தம்மால் விநம்பப்படுறதலை 
வரால் விரும்பப்பிகின்றமா தருக்குச் தலைவர் பிரிஈ்சாலும் விரைக் 
துவருவார். வந்தால் காமின்பும்று வாம்வோமென்லுஞ் செருக்கும் 

பொருந்தியி நக்கும். : eo 

2. தலைவரது தன்மையைப் பழித்தலுக்குப் பயந்து அவரநு 
அ நளில்லாமையை மறைத்தால், நீ தெய்வத்தன்மை பொருந்திய dit) 
புடையாய். ஆ :லால், கற்புடைய மாதரால் நன்குமதிக்கப்பவாயே 
ன்ற தோழிக்கு தலைவி சொல்லுதல். 

(4) கற்புடைய மாதராலே நன்கு மதிக்கப்பரிம் பெண்க 
ளும் தம்மால் விரம்பப்பரிகிற தலைவராலே விரும்பப்படாரானால் 
ந்ல்வினை பில்லாதவராவர். எனவே, சாயகனால் அவமதிக்கும் பெண்க 
நக். த மற்றைமதிபபால் பயனில்லையென்பதாயிற்று. 

௩. தலைவர்மேல் ஆசைநீங்காமல் பொறுத்தர்யே எற தோழிக் 
குத் தலைவி சோல்லுதல். 

(5) ஈம்மாலே காதல் கொள்ளப்பட்ட தலைவர் ஈம்மை (போ 

லே அவர் நம்மிடத்தில் காதல் கொள்ளாத இடத்து நமக்கு என்ன 

“இன்ப தநைச்சிசய்வார்? (6) மகளிர் ஆடவ சென்ற Qo ire gw



௧௨௧-அம் அதி. நினைந்தவர் புலம்பல்: ௨௪௧ 

இலும் இல்லாமல் ஆசை இரிடத்தில் உண்டானால் வுன்பஞ்செய்வ 
தாம், காவடிப்பாரம்போல் இரண்டி டங்களிலும் ஓத்இருக்குமானா 

ல் இன்பஞ்செய்வதாகும். (1) காமல்றதை வு அபவித்தற்கு உரிய 
இருவரிடத்தும் ஒத்துகில்லாமல் ஒருவரிடத்து சின்று போர்செப் 
Bar nar ey Bus மனமகன் ௮வவிடததுப பசபபாலாயெ நோயையும் 
அன்பமிகுதியையம அ௮றியமாட்டா 3 oy? இனி, பிழைக்கும் வழி 
யாது?, 

௪. தலைவனது தூதுவாக்காணாத தலைவிசோல்லுதல். 

(8) தீம்மால் விரும்பப் றும் தலைவ Ni BG தரினிய 
சொல்லும் பெருமல் பிரிவுபொறுக நு உயிர்வாழ்சின் ற பெண்களைப் 
போலத், தைரிய மடை பவர் உலகத்.இலில்லை. (9) என்னால் விரு 

மபப்பட்ட தலைவர் எனக்கு அ நள்செப்பாரானாலும், Yat Dns ss 
உண்டாகும், எநத வார்த்தைகளும் என் கா துகளு க்கு இன்பஞ்செய் 

கன்றனவாம்.  எந்தவார்த் தைகளுமென்றது, ௮வரவசாரேன்இற 

கொடி ய வார்த்தையும் என்னும பொருள்பட. நின் Dbl அவவார்தி 

கையும் பெற்றிலேனென்பது கருத்து. அவர் இற த்தென்பதற்கு 
அவரைப்பற்றி யென்பது பொருள், 

௫. தலைவனது து.துவரப்பேறாமல் தான் தூதுவீட நினைத்த 
தலைவி தன்னேஞ்சோட சோல்லுதல். 

(10) உன்னி 0 ஈருகாககலைவருக்கு உனது மிகுந்த 
கோயைச் சொல்லலு ற்றான2!! நீ பொறுக்குமா ட்டாயானாலும், அரி 

தாெ அகனைவிட்டு உனந்குக் ஜூசஷெய்கிற கடலைக் தர்ப்ப தற் 
e .. “5 

கு மபற்சி செய்; HG Ql ows (gir. 

  

௧௨௧௪ ஆம் அஇகாரம். 

திவ ந்தவரார் புலம்பல். 
அஃதாவது:--ழன் கூடியகாலத்தின் இன்பத்தினை நீனைத் துத்தலைவி' 

தனிமையடைதலும்; தலைவியைப்பிரிந்து படைவீட்டினிடத்துச்சென்ற 

தலைவன் தனிமையடைதலுமாம். 

க. தூதாய்ச் சேல்லும் பாங்கனுக்குத் தலைவன் சொல்லுதல். 

(10) மூன் அநுபவிக்க நாளில் உண்டாகிய இன்பத்தை, 

பிரிந்த இடத்து இப்்2பாது நினை க்காதும், அபொழுது பெற்றது 

1



௨௪௨ திருக்குறள்வசனம்; 

போல ஜிய தாதி பெரூாடிழ்ச்சியடைதலால், உண்டபோதல்லது மக 

மச்சிசெய்யாக கள்ளைப்பார்க்கினும் சாமமான அ இனிமையுடையதா 
கும். (3) தம்மால்லிரம்பப்பவொரைப் பிரிவினிடத்து நினா கா 
ல் கினைஈ்தவர் க்கு அப்பிரிவால் வருவ 2தார் துன்பமில்லை. ஆதலா 

ல், காமம் எவளவாயினும், இன்பம் கரவதொன்றேயாகும். 

a. தலைவனை நனைந்து வருந்துகின்ற தலைவி தோழிக்குச்சோ 
ல்லுதல். 

(9) எனக்குத் அம்மல் உண்டாவதுபோலத் தோன்றிக் 
கெட$கின்றது, அதனால், தலைவர் என்னை நினைப்பவர் போன்று 
தினையாராகல் வேண்டும். தூ. ரத்துள்ளாசாகய உறவினர் நினைந்த 
இடத்து நினைக்கப்பட்டவருக்குத் தும்மல் தோன்.றற உலகஈடை 
பற்றி, இவ்வாறு கூறினாள். (4) எமது மனத்தில் ௮வரெப்பொ 
முதும் உள்ளவரா யிருக்கின்றார். அப்படியே ௮வர் மனத்திலும் 

காமும் இருச்சின்தேமோ இல்லையோ? (5) தமது மனத்தில் யாம் 
வ.ராமல் எம்மைக் காவல் கொண்ட தலைவர் எமது மனத்தில் நீங்கா 
மல் தாம் வக்திருப்பதற்கு வெட்கப்பட மாட்டாரோ? இதனால், 
காம் நினைக்கின்றோம். அவர் நினைத்திலசென்பது கருத்து. 

ட... அத் தலைவரோட கூடிய நாளை மின்பத்தை நினைந்து வருந் 
துகின்றாய்; அதனை மறத்தல் வேண்டுமேன்ற தோழிக்குத்தலைவி சோ 
ல்லுதல், 

(6) கான் அவரோடு புணர்ந்த நாளை யின்பத்தை நினைத்த 
லால் பிரிக் த காளில் உண்டாகும் துன்பவெள்ள த்தில் உயிர் வாழ்ந் 
ருக்கின்றேன், அந்நினைப்பு இல்லையானால், வேறெ.தனா ஆயிர்வாழ் 
வேன். (7) ௮ தலைவரைக் கூடிய இன்பத்தை மறத்தல் அறி 
யேனாி இன்று கினைந்திருக்கவும் பிரிவானது என்னுள்ளத்தைச் 
சுடுகின்றது. அப்படிப் பிரிவு சயொத கான் மறந்தால், எ. தனாலிற 
வாதிருப்பேன். 

௪... திரும்பிவந்து தலைவர் உனக்கு இன்பஞ்சேய்வாரேன்ற 
கோழிக்குத்' தலைவி சோல்லுதல். 

(8) தலைவரானவர் தம்மை கான் எவ்வளவு மிக நினைத்தா 
தும், ௮,சற்குக் கோபிக்க மாட்டார். அவ்வளவன்றோ? அவமென



௧௨௨- ஐம் ௮9. கனவுநிலையுரை தீதல். 2. FMR. 

க்குள் செய்யுமின்பமாவது, கோபிக்கமாட்டாரென்ற ௪; தன்னை. 
நினையாதிருக்கின்றா சென்று குறிப்பால் இகழ்ர்தபடியாம். 

௫. தலைவன் தூது வாக்காணாது வருந்துகின்ற தலைவி திடஞ் 
சொல்லுகிற தோழிக்குச் சோல்லுதல். 

(9) முன்னெல்லாம் காம் வேறல்லேமென்று சொல்வாரு, 
டைய அருளில்லாமையை மிகவும் நினைந்து எனது இனிதாயெ. 
உயிர்கழிகின்றது. இதனால், எனனுயிர் போதற்கு வருக் இலேன்... 
அ௮வரன்பில்லாமைக்கு வருக்தூன்றே னென்பது கருத்து. 

௯. திடஞ்சொல்லிய தோழிக்கு எதிர் மொழிகூற அறியாத தலைவி! 
காமமிக்க அதிக துக்கத்தால் சஈதிரனைப்பார்த்துச் சொல்லுதல். 

(19) என் மனத்தை விடாதிருநதே விட்டுப்போன தலை. 

வசை, கண்ணனவாலாயினும், எதிர்ப்படும் வகை சந்தரனே[. நீ. 
மறையாதிருப்பாயாக. அப்படிச் செய்தால், நீ வாழக்கடவாய், இ.த. 
னால், மஹைநதால் பார் ததற்ரு முடியாமல் இருள் வக். வீடு. 

னபதாம், 

௧௨௨- ஆம் அுநாரம்... 

0 ௦ ° 

கனவு bh] CVUL MO TB BV » 

அங்தாவது:--தலைவி தாக்கண்டி கனவினது நிலைமையைத் By? 

க்தச் சோல்பதல. 

க தலைவன் தூது வரக்கண்ட தலைவி சோல்லுதல், 

(1) சான வருந்தறகை அறிந்து அவ்வருத் தம் இச.வி௫த்.த. 

தலைவருடைய நூதைக் கொண்?, என்னிடத்து cues கனவினுக்கு; 

என்ன உபசாரத்தைச் செய்வேன்? 

௨. தூதுவிட நினைந்த தலைவி சொல்லுதல், 

(2) தாங்காது வருந்துகின்ற கயல்போலும் மையுண்ட. 

ன்கண்கள் யான் யாசித்து வேண்டுத% காரணமாகக் தண்



௨௪௪ இருக்குறள் வசனம். 

கனவிலே காணப்பட்ட தலைவருக்குப் பிரிவைப் பொ த்திருக் 

ன,௰௦,கன்மையை பான் விரிவாகச்சொல்லுவேன், 

௩. பிரிவுபோறக்கமாட்டாளேன்று கவலையுற்ற தோழிக்குப் 
போறுப்பேனேன்பது தோன்றத் தலைவி கூறுதல். 

(8) விழிச் திருக்கும் காலத்தில் வசத அருள் செய்யாத 

தலைவரைக் கனவினிட த்துக் காணுதலால், என்னுபிரான௮௫ man ® 

ருக்கின்றது. (4) விழித்திருக்கும் காலததில் வந்து அருள் சேய் 

யாத தலைவரை ௮வர்போன இடநஈதேடிக்கொண்டு வந்து தருதலால் 

௮க் சனவாலெனக்கு இன்பம் உண்டாடன்றது. (6) விழித்திருக் 

கிற போது தலைவரைக் கண்டு அ௮ரநுபவித்த இன்பமும் கண்ட அப் 

பொழுதே இனிதாயிற்று. இன்று கனவினிடத்து ௮வரைக்கண்டு 

அதுபவிதத இன்பமும் கண்ட இப்பொழுதே இனிதாயிற்று. அத 

லால், எனக்கு இரண்டும் சமானமாயின. (6) விழிப்பென்று 

சொல்லப்படுற ஒருபாவி இல்லையானால், கனவினிடத்து வந்து 
கூடிய தலைவர் என்னைப் பிரியமாட்டார். 

௪. விழித்துத் தலைவனைக் காணாத தலைவி கனவிற் புணர்ச்சி 
நினைந்து பிரிவைப்போறாமல் சொல்லுதல், 

(1) ஒரு காளாவது விழித்திருக்றபோது வந்து அருள் 

செய்யாத பாதகசாகெ தலைவர் இனக்சோறும் கனவில் வர்து எம் 
மைவருத்துவது எனன சம்பந்தம் பற்றியோ? தெரியேன். இத 
னால், உலகத்தார் விழித் திருக்கிறபோது காணாதது கனவிலே இல்வை 
யென்று சொல்லுவா; ௮.து என்னிடத்தில் இலலை யென்று சொல் 
வினளென்பதாம், 

௫. அப் பிரிவைத் தான்போறுத்தற் போருட்டூத் தலைவன் 
தன்மையைப்பழித்த தோழிக்குத் தலைவி தலைவன்றன்மையை ௩ம 
பபடூத்திச் சோல்லுதல். 

(8) என்னெஞ்சை விடாமலிருக்கன்ற தலைவர் கானுறல் 
கும் போது வந்து என் தோள் மேல் உள்ளவராய்ப் பின் விழிக்கு 
ம்போது வினரவுற்று முன்போல நெஞ்லுள்ளவசாவர். (9) தம
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க்கொரு காதலர் இல்லாமையால், அவரைககனவிலே சாண அறியாத 
Lot alt தாமறிய விழித்திருககுமபோது வநது ௮ருள் செய்யாத 
என காதலரை நொந்து சொளவர், எனவே, கணவரிருக்தால் நோ 
er gems gab, (10) இவ்வூரிலுளள மாதா, வ்ழிச இருக்கும் 
போது நம்மை விட்டு நீங்கினரென று தலைவர் மேலே கொடுமை 
சொல்லுவர். கனவினிடத்த ௮.ச் தலைவர் & aang வருதலைக் கண் 
டறுயமாட்டாரோ? 

Cervera 

௧௨௩-அம் அதிகாரம். 

பொழுது கண்டி ாங்கல், 
அஃதாவது; -மாலைப்போழது வந்த இடத்து அதனைக்கண்டு தலைவி 

வநந்துதல். 

௧. தலைவி மாலைக்காலத்தோட ஊடி ச்சோல்லுதல். 

(1) பொழுதே! மீ தலைவரை தான் கூடியிநந்த நாளின் மா 
லைக் கால2மா? ௮லலை. அகராளிலே தலைவைக கூடியிருந் து பின் 
பிரிச்சா.து உயிரை உண்ணும் இ௮கதிக்காலமாயிருந்தாட், ஆதலா 
ல், கெவாயாக, 

௨... தலைவி அநுபவத்தை மாலைப் போழுதின் மேலேற்றிச்சோல் 
லுதல். 

(2) பகலும் இரவும் கலந்திருந்த மாலையே! நீயும் எம்மைப் 
போல ஒளி இழரதிருக்கெருய். வாழ்வாயாக. உனது துணையும் 
எனது அணைவர் போல இரககம இல்லாமை யுடையதோ! சொஜ்று 
வாய். 

௩, பொறுத்தல் வேண்டுமென்ற தோழிக்குத் தலைலி சோல்லுதல், 

(8) தலைவரைச் சேர்ந்த காளேல்லாம் என்முன்னே ஈடுக்க 

மடைந்து பசந்து வசத மாலைக்காலமானது, எனக்கு உயிர் வாழ்த 

ACO வெறுப்பு உண்டாகி ௮வ்வெறுப்பால் உண்டா துன்பம் 

ஒருகாலைக்கொருகால் ௮.இகப்பட இப்போது வளரும். (4) தலைவர்



௨௪௬ இக்குறள் வசனம்- 

உள்ள பொழுசெல்லாம் என்னுயிர் தளிர்க்க வர்ச மாலைக் காலமா 
ண, தலைவரில்லத இப்பொழுது கொலைசெய்த இடத்துக் கொ 
லைபாளிகள் போல அ௮வ்வுபியைக் கொள்ளுசற்கு வருகின்றது. (6) 
தலைவர் கூடிய காள் போல இன்று வே௮ுபடாமல் வருகிற காலைப் 
பொழுதுக்கு என்னாலே செய்யப்பட்ட உபசாரம் யாத? வேறுபட்டு 
வருகின்ற மாலைப்பொழுதுக்குச் செய்யப்பட்ட ௮பகாரம் யாத? 

௪. இன்று இப்படிப் பட்டவளாகின்ற நீ அன்று தலைவர் பிரி 
வுக்கு எப்படிச் சம்மதித்தாயேன்ற தோழிக்குத் தலைவி சோல்லுதல். 

(6) முன்னெல்லாம் ஈட்பாய் எனக்கு இன்பஞ் செய்து 

வநத மாலைக்காலமானது இன்று பகையாய்த் நுன்பஞ் செய் தலைத் 

தலைவர் பிரிதற்கு முன்னே ௮றியப்பெற்றிலேன். அ௮றிக்தேனு 

னால், பிரிவுக்கு உடன்படே னென்பது கருத்து. 

௫. மாலைப்போழுதிலே இப்படிப்பட்டவளாதற்குக் காரணம் 
யாதேன்றதோழிக்குத் தலைவி சோல்லுதல். 

(7) இக் காமகோயாகய மலர் காலைப்பொழுதிலே காயரும் 
பாடப் பகற்பொழுசெள்லாம் மலரும் பருவத்.துப் பெரிய அரும்பாகி 
மாலைப்பொழுதி£ல மலர்கின்றது. (8) முன்னெல்லாம் இன்பம் 

செய்த இடையன் வேயங் குழலோசை இப்போது நெருப்புப்போ 

லச் சுமிவதாகி மாலைந்கால த்துக்கு தீ தா.ஒமாகி அம்மாலைவர்து என் 

னைக் கொல்லும் இடத்து அதற்குக் தணையாகிக் கொல்லும் அயுச 
மூமாயிற்று. இதனால், தானே சொல்வதாகிய மாலைக்காலம் தனச் 
குச் சகாயமாகக் கொல்லுதற்கு ஒரு ஆடிதமம் பெற்றால், என்ன 

செய்யமாட்டாதென்பது கருத்து, (9) இதற்கு முன்னெல்லாம் 

யானே மதிமயங்கிச் துவ்பமுற்று வருந்தினேன். இனிமேல் கண் 

,டவரும் மதமெருளும்படி மாலைக்காலம் வரும்பொமுது இவ்வூரார் எல் 

லாரும் மதிமயங்கி துன்பசகாயை அ௮றுபவிப்பார். இதனால், மாலை. 

க்காலம் வ.ரவ.॥ இறந்துபாடுறுந் துன்பத்தைச் செய்கன் றதென்ப. 

தாயிறறு. (10) smart Aaa பொறுத்து இறவாதிருந்த 

என்னுபிசானது பொருளியல்பே தமக்கு முக்கியுமாகவுடைய gar 

ரைகினை க் த்த. மயங்கப்பட்ட இம்மாலைக்காலத் இல இறக்கும். இண
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சொல்லி என்ன பயன்? இறக்குமென்றது, வருதற்குக் குறித்த காள் கழிந்ததனா லென்க. 
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® உறுப்புநலனழிதல், 

அஃதாவது:-- தலைவியினுடைய கண்ணும் தோளும் நேநீறீயும் De 
லான அவயவங்கள் அழகமீதலாம், 

& பிரிவாற்றாமை மிகுதியால் வேறுபட்ட தலைவிக்குத் தோ 
ழி சோல்லுதல். 

(1) பிரிவாற்றாமை சம்மிடத்து கிற்க கெடுக்தூரத்திலே 
சென், தலைவரை நினை த்தமுதலால் உன்கண்கள் ஒளி இழச்தன.௮ன் 
அடும், தமக்கு ராணின ஈல்லமலர்களுக்கு காணிவிட்டன. இதனால், 
கண்டார் தலைவரைக் கொடியரென்று சொல்லுவர். நீ பொறுத்துக் 
கொள்வா யென்றதாயிற்று. (2) கிறம் வேறுபட்டு நீசொழுகு் ய 
நின்கண்கள் ஈம்மால் விரும்பப்பட்ட தலைவரது அ௮ருளாமைபைற 
பிறருக்குச் சொல்லுவனபோல் இருக்கின்றன. ஆதலால், இனி நி 
பொறுத்தல் வேண்டும். (6) தலைவசோடு கூடியகாளில் இன்ப 
மிகுதியால் பூரித்த உன்னுடைய தோள்கள் இன்று ௮ வர்பிரிந் இரு த் 
தலை மிக அறிவிப்பவையோல வாடஇன்றன. இது, தகாததாம், 
(4) அன்றைத்தினமும் தலைவர் நீங்கு தலால், வராற்பெற்ற செ 
ய.ற்கையழகு மாத்திரமல்லாமல், பழைய இயற்கையழகும் இழச்த 
உன்னுடையததோள்கள் இன்றைத்தினம் ௮ கற்குமேலும் பெருமை 
இழந்து பசும்பொன் வளையல்கள் கழலச் செய்கின் றன, இவை, இப் 
படிச் செய்யலாகா வென்பதாம். இதனால், தலைவர் பிரிந்த நாளில் 
அ௮ன்பிலரென்பதும் குறித தநாளில் வசாமையால் பொய்யரெனப 
அம் வெளிப்பட்டன. (9) தழுவும் கைகள் விலனொலும் பொரு 
தவளுக்கு இப்படிக் சாலகாமதஞ் செய்தால் என்னாமோ? என்று 
நினையாத கொடியவருடைய பொல்லாக்கை வளையல்களுங் கழலச் 
செய்த, பழைய இயற்கைய;மகும் இழர்த இத்தோள்கள் சொல் 
கின்றன. இனி, அப்படிச் சொல்வ த மறைக்கும் உபாயம்யாத?



௨௪௮ திருக்குறள் வசனம். 

௨. தான் பொறுத்தற் போருட்டுத் தலைவன்றன் மையைப்பழி 

தீத தோழிக்குத் தலைவி சொல்லுதல், 

(6) தலைவா பிரிவை யான் பொறுத்திருக்கவும் என் வசப் 
படாமல் வளையல் சழலும்படி. தோள்கள் லாட அ௮வழற்றைக்கண்டு ம 
அவரைக் கொடியவரென்று சொல்லு தப் பொருமல் யான் என் 

னுள்ளே கோகின்றேன். இதனால், அவர் பிரிக்சுகற்கு கோகன் நில 
னென்பதாயிற்று, 

௩. தோழி தலைவன் இயலைப்பழித்தல் போறாது தலைவி தன் 
னேஞ்சுக்குச் சோல்லுதல்: 

(1) மனபே!?காமியாலை கொடியரென்று சோல்லப்பட்ட 
தலைவருக்கு என் வாடுிற கோளினால் விள௫ற துன்ப மிகு$ியைச் 
சொல்லி, ஒரு மேம்பாட்டையடைய வல்லமையடையாயோ? வல்ல 
மையடையாயானால், ௮தை ஓப்பது வேறில்லையரம். 

௪. தோழிலை ஈடிக்குக் கிருந்பிவருகிறதலைவன் முன்னடந்த 
தை நினைத்துத் தன்னுளே சோல்லுசல், 

(8) தன்ளை இறுகச்காறவிய கைகா இவளுக்கு ராக? 

orm asm am Ravin gars ei sens. அல்வளவுட் Que 

மல் பசியவளையல்களை அரிக் சளள௯ நெறிறியானது நிற௩ வ 

பட்ட. அப்பாப்பட்ட கற்றி இப்ரிவிந்கு யாதுசெப்புமோ? 

இகலை, இணி, விசைக்தூசல்ல ?வண்டுமென்பசு கருக்கு, (9) 

அப்படி ச்காறவிப கைகளைத் களர் ச்தலால், அப்புணர்சடிக்கு நரிவே 

இறுகாற்று எணழக்கசாக, அவ்வளவு இடையபிட்ட சார ச்சைப்பொ 

மல் ௮ப்பெண்ணின ௪ ருவிர்க்க கண்கள் பாலை நிறமடைக்குன, 

அப்படிப்பட்ட சண்கள் மலைக்கும் காரிகளுமாயே இவ்வளவடடை 

ரரிட்ட காரத்தை எப்படிப் பொறுச்சுன. (10) புணர்ச்சி 

களைச் சளாத்தியடிபாழ?ச பசலைகிறமடைச் ச கண்ணை அ ஒளி 

பொருர் பெ டிரற்றி பசலை கிறக்சைச் செய்ககு கண்டு கைகளையும் 

ளர்க மெொ்களும் நீங்கிக் கென்றற்காற்று நமையும்வசை பசக் 

இூலனென்று தன்வளிமையும் அக்கெற்றியின் மென்மையும் கோக் 

௫த் துன்பமடைற்து வெட்கப்பட்டது, இசனால், அப்படி. ௮வள்



௧௨௫.ஆம் ௮தி. நெஞ்சொடு ொத்தல், ௨௪௯ 

அவயவங்கள் ஒன்றினை டொன்று முக்த கலனமழியுமா சலின், நாரம் 

விரைந்து செல்லு வா மமன்பது கருது, 

௧௨௫.ஆம் அதிகாரம். 

ஜதெஞ்சொடுகிளத்தல. 

அஃதாவது--பிரிவுபோறமை  அதிகப்பட்ட தனக்கு ஒரு ஆதாரங் 
காதை தலைவி தன்மனத்தோடூ சேய்யும்வகையறியாது சொல்லுதல். 

& தலைலி பிரிவாற்றாமை நீங்கும் விதம் நாடுதல், 

(1) மனமே!ஒன்றாலுந்தீராத மிக்க2காயை த் ர்க்கும் மரு 
நீ சாவதொன்றை கானறியும்படியாக உயிரினுஞ் இறக்க நாணத்தை 
விட்டு, செய்வது ஒன்றானாலும் அறிச்துசொல்லமாட்டாயா? இத 
ளால், சொல்லாயென்ருல் என்னுபீர் தமியாதென்பகாம், 

௨.  தலைவிதலைவனைக்காணும் ஆசைமிகதியால் சொல்லுதல், 
(3. என்மனமே! வாழ்வாம், ௮.த தலைவர் என்மேல் அசையி 

லசாகவும் நீ ௮வர் வரவுபார்த். ஐ வருக்அ.கற்குக் காரணம் உன்ன றி 

யபாமையே அன் றி, வேறொன் றில்லை. (அறியாமையாவ சு: அவரி 

டக்து சாம் போவகறியாஇருத்தல்.) இத, இகழ்ச்யோதலால் அவ் 

விகழ்ச்சிக் குறிப்புக் தோன்ற வாழ்வாயெனறாள், (6) மனமே! 

அவரிட த்துக்குப் போகாமல் இட்கேயும் இறக்இிடாமலிருக்து அவ 

றது வரவை நினைத்து நீ வருந்துகின்றகனுல் என்னபயன்? 

இத் துன்பசோய் செய்த தலைவரிடத்து ஈம்மேல் இரக்கஞ்செய் 

இவ. ர நினைத்தல் உண்டாகமாட்டாது. (4, மனமே! நீ௮த் 

தலைவரிடத்துச் செல்லலுற்றாயானால், இக் கண்களையும் உடன் 

கூட்டிக்கொண்டு செல்லுக. அப்படியன்றி, நீ மாத்ரம் செல்வா 

யானால், இக்கண்கள் ௮வரைக்காணவேண்டி என்னை மீ காட்டென்று 

தின்பவையபோல வருத்தம் செய்யும். (6) மனமே! காம் தம்மை 

விரும்பினா லும் ஈம்மை விரும்பாத தலைவரை வெறுத்தாசோன்று 

நினைந்து பிணக்கிக் கைகிட்டிருக்கும் வழி நமக்கு உண்டோ? 

இல்லை. ஆதலால், அவரிடத்து ஈம் போவ?5 சம்கதென்பதாம். 
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உ௫௦ திருக்குறள் வசனம்; 

௩. தலைவன் கோடமை நினைந்து செல்லுதற்கு உடன்படாத் 
நேஞ்சினைத் தலைவி கோபித்துச் சொல்லுதல். 

(6) என்மனமயே! கான் தம்மோடு ஊடல்செய்தால் கூட 

லால் அவ்வூடலை நீக்கவல்ல தலைவரைப்பார்த்தால், பொய்யாகவாவ 
அ ஒருதரம் பிணங்கிப் பின் ௮கனை நீக்கமாட்டாம். அது செய் 
யும் அளவும் பொருத நீ இப்போது அவரைக்கோடியரென்ற பொ 
ய்க் கோபமாகக் கோபிக்கின்றாய். இனி, ௮.தனை ஒழித்து ௮வரிடத் 
அச் செல்லத் துணிவாயாக, இதனால், கண்டால் வெறுக்கமாட்டாக 

நீ காணாத இடத்து வெறுக்கன்்றதனாற் பபனில்லை யென்பதாம். 

௪. நாணம் தடுத்தலாலே செல்லுதலில்லாத தலைவிசொல்லு 
ல். 

் (1) ஈல்லமனமே! ஒன்று செய், ௮ஃதாவது, சாணத்தை 
விடமாட்டாயானால் காமவிருப்பத்தை விட்டுவிட, இவ்விரண்டும் 
விடாமை உன் கருத்தால், ஒன்றற்கொன்று பகையாயே இவ்விர 
ண்டையும் நானோ ஒருமிக்கத் தாங்கும் வலியில்லேன். (6) என்மன 
மே! தலைவர் கம்பிரிவாற்றாமை ௮.ரியாமையால் இரக்கஞ்செய்து 
வரது ௮ருள் செய்யாராயினரென்று நினைத்து அப்பிரிவாற்றாமை 
யை அறிவித் கம் பொருட்டு ஈம்மைப் பிரிந்தபோயெ தலைவர் பின் 
னே அன்பமுற்றுப்போகலு ற்ற நீ அறியாமையடையாய். இதனால, 
ஈம்பிரிவாற்ருமையை அறிந்திருந்தும் பிரிந்காரென்பதும் அவ்வி 
தம் பிரிர்தவர் இனி என்ன செப்தாலும் அருளாசென்பதும் பெற 
titer (9) என்மனமே/ தலைவர் உன்னுள்ளிருப்பவ.ராக 

முன்னெல்லாம் கண்டிருந்தும், இப்பொழுது புறத்தே தேடி யாரிட 

தீ.துச் செல்லுகன்ளாய்? இதனால், தலைவி எப்பொழுதும் தலைவ 

ரை நினைத்துக் கொண்டிருக்கின்ற ளென்ப தாயிற்று, 

டூ. தலைவரை மறந்துபொறுத்தல் வேண்ட மேன்பது மன 
த்துக்குத் தோன்றத் தலைவி சொல்லுதல். 

(10) மனமே! ஈம்மைக்கூடாத வண்ணம் துறக்து போயின 

தலைவரை காம் நினைத்தால் முன்னிழர்த புறத்தழகே ௮ன்றி, இன் 
லு அகத்தழகையும் இழந்துவிடப்போகிறோம். (௮க)த்தழகு: 

நிறை 

 



௧௨௬. ஐம் இகரம். 
௦ நிறையழிதல். 

அஃதாவது:--தலைவிமனத்திலே அடக்கப்படுமவைகளைஆசைமீததி 
யால் அடக்கமாட்டாமல, வாய்விட்டுச்சோவலுதல்: 

G நாணும்ரிறையும் அழியாமல் பொறுத்தல் வேண்டுமென்ற 
தோழிக்குத் தலைவி சொல்லுதல். 

(1) காணமாகிய தாழ்க்கோலினைக் கோக்க நிறை யெனறு 
சொல்லப்படுகிற கதவைக் காமவிருப்பமாகிய உலிமு.றிக்கின் ஐது. 
இனி, காணும் நகிறையுமாகிய இரண்டும், நிற்றலும் இல்லை. யான் 
பொறுத்தலும் இல்லை. (நிறை: கலங்கா ஒரு நிலை) 

2. கேஞ்சினிடத்தே தோன்றிய காமம் நேஞ்சத்தால் அடக்கப் 
படூமேன்றதோழிக்குத் தலைவிசொல்லுதல். 

(2) எல்லாரும் தொழில் நீக்குகின்ற ஈமி ராத்திரியிலும் 
என் மனத்தைத் கண்டித்துத் தோழிலிலே அளுகின்றது. அதி 
லால், காமமென்று சொல்லப்பட்ட ஒன்று ஐயே௩தாட்சணியமில் 
லாததாயிருந்தது. இகனால், காமம் தன்னால் அடக்கப்படாமை 
சொல்லினாளா தல.றிக, ் 

mh மகளிர்காமம் மறைக்கப்படமேன்ற தோழிக்குத் தலைவி: 
சோல்லுதல்ஃ 

(1). இக்காமக்தை சான் ஐயோ! என்னுள்ளே மலை. 

ச்சு நினைப்பேன். அதனால், இக்காமம் என் கருத்தின் வழிவ.ர௱ 

பல் தும்மலைப்2போல் வெளிப்பட்2ட விரிகின்றது, (4) ஐயே௱ 

நான் இதுவளை என்னை கிறையுடை2ய னென்று நினை தஇிருப். 

பேன். அதனால் என்னினைவை மாற்ற எனது காமம் மறை. 

லைக் கடந்து பலரும் அறிய வெளிப்படுகின்றது. எனவே, காமம். 

ஒருவருக்:க அடங்கின தல்ல வென்பதாயிற்று, 

௪, ௩ம்மை மறந்தவரை நாமுமறந்து வி$வேமென்ற. தோழி 

க்குத் தலைவி சொல்லுதல், 

(9) தம்மை நீங்ூப். பன தஸ்வர்பின் செல்லாமல் தாமு 

ம் நீக்கி நிற v நிறை புடைமையானீது காமநோயருதார் அறி



௨௫௨ இருக்குறள் வசனம். 

தொன்றல்லாமல் காமகோயுற்றூர் JY uO grax Mae, renal, ST 
கோயுடையார் மானமில்லா தவரெனபதாயிற்று. (6) என்னை நீக 
இச் சென்ற தலைவர்பின்னே யான் செலவவேண்டுதலால், என்னை 
அடைந்த அன்பமான எ. தன்மையதென்முல், மிக நல. இறு, 
இகழ்ச்சிக் குறிப்பு; அஃதாவது? மிக்க Cary wu தென றபடி. 

௫. பரத்தையிடத்துப் பிரிந்துவந்த தலைவனோ நிறையழிவி 
னாலே கூடிய தலைவி ரீ பிணங்காமைக்குக்காரணம் யாதேன்ற தோ 
ழிக்குத் தலைவி சோல்லுதல்,. 

(1) கம்மால் விரும்பப்பட்ட தலைவர் வந்து காமத் தினா லே 

நாம் விரும்பியவைகளைச் செய்யுமளவில், நாணென்று சொல் 
'லப்பட்ட இச்சிறியதையம் அறியமாட்டோமாகியிருந்தோம். ௮பே 

சேர்த்து இருக்தோ 
மெனக்கூ றினள். (8) நமது நிமையாகய கேோட்டைல sy LD 

தீம் பற்றிச், தோழியையும தன்னோடு 

க்கிற அயுதம், பலபோய்கள் பேசவல்ல இருடனாயே தலைவனு 

டைய தாழ்ந்த சொற்களல்லவா? ஆதலால், அ௮ந்நிறை நிற்கும்விதம் 

யாது? எனவே, தலைவன் தாழ்க்த சொல்லையுடையனாகல், தலைவி 

நிறையும் ஊடலும் நில்லாவென்பதாயிற்று,(9 ) தலைவர் வந்தபோது 

ஊடல் செய்யக் கடவேனென்று நினைத்து அ௮வசெதிரே நில்லாமல் 

வெறோரிடத்திலே போனேன். போயும் என்மனமானது கலங்கா 

நிலையில் நில்லாமற் கெட்டு ௮வரோடு கலத்தலை அறிந்து இனி, 

அந்கினைப்பு, நில்யாதென்னு தழுவினேன். (10) கொழுப்பைத் 
தியிலிட்டால் ௮௮ உருகுமாறுபோலத் தலைவரைக் கண்டால் நிறை 
யழிந்து உருகுகின்ற மனமுடைய மாதருக்கு நாம் ஊடல் செய்து 
பின் புணர்ந்து அந்நிலையி3லை நிறபோமென்று நினைததல் உண்டா 
குமோ? 

௧௨௭௪-ஆம் அதிகாரம், 

அவர்வயின்விதும்பல, 
அஃதாலது:--தூரதேசப் பிரிவிலே தலைவனும் தலைவியும் ஜூசை 

மீததி பால் ஒரவரையோருவர் காணுதற்த விரைதல். (விரசைதல்: ௮வச



௪ ௪ f ச . ௪ ஓ க௨௭-ஆம் அ, அவரிவமின் விதும்பல். ௨௫௩ 

5... தலைவி தலைவனைக் காணுதற்கு அவசரப்படூதலாற் சோல் 
லுதல், 

(1) என விரல்கள் தலைவர் ஈம்மைப் பிரிஈத போகிய தாள் 
. rR ப ச உர் . * * + களைர் சுவரிலே குறிவைத்துத் தொட்டெண்ணுதலால்,கேய்ந்தன. 

அதுவே அல்லாமல், என் கண்களும அவர் வரும வமிபார்த.து ஒளி 

யிமர்து புல்லியலாயின. இவவாமுகியும், ௮௨ர் வரவு உண்டாவதி 
ல்லை. ( புல்லியவா தல்:சிவக் த வெதும்பிச் சுருங்குகல்) இச்செய்கை 
களால் ஆசை மிகுஇயாதல நிக. 

2. பிரிவாற்றாமை மிகுதலால், எப்போழுதுந்தலைவரை நீனை 
யாதேசிறிதமறக்கல் வேண்டூமேன்ற தோழிக்குத்தலைவிசோல்லுதல். 

(2) விளங்காகின்ற ஆபரணமுடைய கோழியே! இறந்து 

படுகின்ற இக்காளில் தலைவசை மறப்பேனானால், மறுபிறப்பிலும் 
அழகானது என்னை விட்டு 8௦௧, எனல தோள்கள் வகாயல்கள் கழ 

லப் பெறுவன. னவே, இச்சமயம் வரை நினைத்தால் மறுமை 
யில ௮வசை அடைந்து இன்புறலாம். ஆதலால், மறக்கமாட்டே 
மனன்பதாம். மரண சமயத்தில் எதை நின ததாலும அது மறு 

மிறப்பிலே கைகூடுகல் நால் முடிபு. (8) இன்பத்தை விரும்பா 

மல் வெற்றியை விருமபி காம் தணையாதலை யிழந்து தது மனவூ 

ச்கமே தணையாகப் போயின தலைவர், அவ்வெற்றியையும ஊக்கத் 

தையும் இழந்து இலகு வருதலை விரும்புதலால், இந்த கீலையிலும் 

உபிரோடி ருக்கின்்றேன். இலலையாயில், இறக் துபடுமீவனென்பதாம். 

(4) காமத்தை நீங்கினவராகி சம்மைப் பிரிநது போன தலைவா கா 

மததைக் கூடினவராஅ நம்மிடதது வருதலை நினை த்தலால், என் மன 

மானது வருச்சமொழிஈ்து மேன்மேலும் பருத்தெழுகின்றது. என 

வே, ௮வர் வரவை நினையாமல் இருப்பனோகில் இறக்து படுவேனெ 

ன பதாம். 

௩. தலைவனது வரவு சோல்லிப் பிரிவாற்றாமையால் ரிறம்்2வ 
றுபடரதே யேன்றதோழிக்குத் தலைவிசொல்லுதல். 

(0) என் கண்கள் நிறையும் வசை என் கணவனை நான் 

காண்பேனாக. றுப்படிக் சண்ட பின்பு என் மெல்லிய தோள்களில் 

உள்ள பசலை நி௰ம் சானே நிங்கும். (5) இவ்வளவு காளாகவசா



t 

௨௫௪ இிரும்தறள் வசனம். 

இருந்த தலைவன் ஒருகாளஎன்னிடக்த வருவானாக,. வர்தால் துன் 
பஞ் செய்கின்ற காமகோயெல்லாம் Qa, wool த்இிறுள்ள இன் 
பமாகிய அமிர்தத்தை ஐம்பொறிகளால் உண்பேன். (Gun Basen: 
மெய் வாய் கண மூக்கு செவிகளாம.) (1) என் கண்போன்ற Ap 
ந௧ தலைவர் வருவாசானால், ௮வர் வராமல் தாமதம் செய்ததற்காகப் 
பிணம்குவேனோ? ௪௫க்க மாட்டாமல் தழுவுவேனோி இவ்விரண்டும் 
வேண்டுசலால் இவ்விரு செயல்களையும் கலப்பேனோ? யாது செய்யக் 

5 கடவேன். எனவே, இம்மூன் றனையும் செய்தல் கருததாதலாலசை 

மிகுதி என்பதாயிய்று. 

௪. அரசனுக்குத் துணையாகப் பிரிந்த தலைவன் போர் முடிவு 
தாமதித்த இடத்தே தலைவியை நீனைந்து தன்னுள்ளே சொல்லுதல். 

(8) அரசன் போர்செய்தல் புரிந்து வெல்வாளாக, ராமும் 
மனைவியைச் சென்று கூடி அவ்விடத்து மாலைக்காலத்துக்குப் புது 

மை செய்யக் கடேேம். ௮ஃ9தென்னென்றால், போர் செய்யுமிட 
தீது வந்த மாலைக்காலத்துக்கு எஇர் கொள்ளுதல் அலங்கரித்தல் (Lp 5 
லியவையில்லாமல், இவ்விரண்டும் மனைகலக்் த மாலைக்காலத்துக்கு உ 
ண்டாதலென்க. (9) தூரதேசத்திற்குச் சென்ற தம் காதலர் இரும்பி 
வரக்தறித்த நாளை நினைத்துக் கொண்டு, அக்காள் வரும் வசை உயி 

ரைத.தாஙகி வருந்து மாதர்க்கு ஒரு நாளானது பல காள் போல 

நீண்டதாகச் காட்டும். இது, தலைவி வருத்தக்சைத் தலைவன் பிறர் 
மேலேற்றிச் சொல்லிய படியாம். (10) தலவிஈம் பிரிவபொறு 

மல உளளம் உடைந்து இறந்தஇடத்து ஈம்மைச் சேரக்கடவளானா 

ல், என்ன பயன்? அன்றி, சர்ந்தாலென்ன பயன்? அன்றி, மெய் 

யறக் கலந்தா லென்னபயன!? இவை ஒன்ுலும் பயணிலலை. ஆத 

லால், காம் விரைந்து செல்லவேண்டுமென்பது தலைவனது கருத்து. 

  

க௨௮௮- ஆம் அதிகாரம்: 
௦ ரூ ் ௦ 

குறிப்பறிவுறுத்தல், 
அஃதாவது:- தலைவன்தலைவி தோமிஎன்ற டவர்கள் ஒருவரித நிட்டை 

ஒருவருக்கு அறியக் செய்தல்,



௧௨.௮/-ஆம் ௮. குறிப்பறிவுறுத்தல், ௨௫ 

& பிரிந்து கூடிய தலைவன் ஆசைமிகுதியினாலே புணர்ச்சித் 
தொழிலைப் புதிது புதிதாகப் பலசாளும் பாராட்டல் கண்டூ தலைவி 
இன்னம் பிரிவானென்று அஞ்ச, அதைத் தலைவன் குறிப்பால் அறிந்து 
தலைவிக்குச் சோல்லுதல், 

(1) நீ சொல்லாது மறைத்தாயானாறும் அதற்கு உடன் 
படாமல் நின்னைக் கை சுடந்து நின் மையுண்ட கண்களே எனக்குச் 
சொல்வது ஒரு காரியம் ( தலைவனின்னமும் பிரிவானென்று அஞ்சு 
தல்) உண்டாயிருக்கிறது, இனி, நிமீய அதனைச் தெளியச் சொல் 
வாயாக, 

௨. நாணத்தால் தலைலி தன்னினைப்பைச் சோல்லாத டடத் 
துத் தலைவன் தோழிக்குச் சோல்லுதல். 

(2) என் கண்ணிறைந்த௮ழகையும் மூங்கல்போன்ற தோ 
சாகளையும் உடைய உன்னுடைய மாதுக்குப் பெண்பாலாரிடத்து 
நிறைந்த ௮. றியாமை அளவுக்குள் ௮டங்காது மிகுக்தது. (8) கோக் 
கப்பட்ட. படிகமணிக்குள்ளிருந்து புறச்ேேேவிளங்கி ச் தோன்றும் 
தாலைப்போல இம்மடக்தையினது அழகுக்குள் of nig புறச்சே 
விளங்கிச் தோன்றுவதாகய ஒரு , குறிப்புண்டு, இதனால், ௮க் 
குறிப்பை கானறிந்திலேன். நீ அறிந்து சொல்லெபது கரு 

தீது. (4) மலரும்பருவத்து அரும்பினனு மொட்டிலுள் உள்ள 

தாய்ப் புறத்தில் தோன்றாத வாசனைபோல உன் மாதினது AN 

ப்பின் மு.திர்ச்சியுள்ளே ஒரு குறிப்பிருக்கறது. இதனால், அக் 

குதிப்பு முழுவதும் வெளிப்படாது இருக்கன்றதென்பதாம், (5) 

நெருங்கு வளையல்களையுடைய தலைவி'என்னிடத்தில் இல்லா தபிரி 

வை நினைத்து, ௮.தனை பெனக்குச் சொல்லாமல், மறைத்துப்போன 

கள்ளத்தன த.இன் குறிப்பால், பொருந்திய என் துன்பத்தை நீக்கு 

மருந்சொன்று உன்னிடத்திலுடையது. (அஃதாவது: பிரியேனெ 

aug தலைவிக்குச் சொல்லிக் தேற்று தல்.) 

௩. தலைவன் குறிப்பறிந்த தலைவி அக்குறிப்பை அக்குறிப்புத் 
தேளிவிக்கவந்த தோழிக்குச் சொல்லுதல். 

(6) தலைவர்வந்து தம் பிரிவினாலாகிய துன்பத்தை மிசவும் 

நீக்இ நாம் சந்தோஷிக்கும் விதமாகக் ‘x O@erp புணர்ச்யான௮



6.௫௬ ். : இருக்குறள் வசனம். 

பின்னும் பிரிவினாலாகிய துன்பத்தை அரிதாகப் பொறுத்இிருக்து 
அவரது ௮ன்பிலாமையை நினையுக் தன் மையையுடையது. இதனால், 
தலைவர் இரும்பஏம் பிரிக்துபோவாரென்பது குறப்பால் விளககுக 
திதன்று கூறினாளாயிற்று, (1) குஸீர்க்த நீர்த்துறைகளையடை 
ய தலைவன் ஈம்மை மெய்யினாலே கூடி யிருஈ'2த மனத்திலே பிரி 
நீதமையை அவன்குறிப்பால் அரிதற்கு உரிய கமமிலும் இவ்வளை 
யல்கள், மூன்ன 2ம ௮.ிக்கன.!௮% தாவது: தலைவன் பிரிர்தபோவா 

னென்று நினைத்த மாச்திரச்சிறலே சரீரமெலிகலால் வளையல்கள் 
கழன் றனவென்பதாம. (8) எமது தலைவா Gunton பிரிந்துபோ 

பிஷர், நாமும் அப்பிரிவால் உடம்பு வேற்றுகிரம் ௮டைந்து எழுகா 

ளஞூடை?2யாம் ஆ.பி2னாம், ஏழுகாளெனறது, பிரிவைச் சந்தேகத்த 

காளமுதல் இன்றுவரையென்க. 

௪. , தலைவி குறிப்பறிந்த தோழி அதனைத் தலைவனுக்கு அறிவி 
த்தல், 

(0) நான் கெளிவித்த இடத்தே கதெளியாமல் அவர்பிரிய 

கானிங்கே யிருக தால், இவை நில்லாவெனறு, சன் வையலகளைப் 
பார்தது நில்லாமைக்குக் கூரனாமாக இவை மெலியுமென்று மெல் 

லிய தோள்களையும் பார்த்தப், பின் இவ்விரண்டும் உண்டாகாமல் 
கீர் கடந்து காத்தலவேண்டுமென் று தன் கால்களையும் பார்த்து HOU 
விடத்து ௮வள் செய்த குப்பு உம்முடன் அவள் வருதலாயிருந் 

தீது. (நீரென்றது; கால்களை.) 

௫. பிரியாமைக் குறிப்பினைத் தோழிக்குத் தலைவன் அறிவித் 
மெ. 

(10) பெண்கள் தமது காமநோயைக் கோழியர்க்கும் வா 
யாற் சொல்லாமல் கண்ணினாற் சொலலி ௮ந்கதோயைத் திர்திதல்வே 
ண்டுமென்.று ௮தி2 சாரியை யாசியாமல் உடன்போதல் குறித்து 
தீ,கமது கால்களை யாசி தல் சமக்கு இயல்பாகிய பெண்மைமேலும் 
ஒரு பெண்மையுடைததெனறு அறிக்தோர் சொல் லுவர், இப்படிச் 

சொல்லவே, நான.பிரிரயனேன்.று தலைவன் தோழிக்குக் குறிப்பி 
தீதவாழுயிற்று, (யாசித்தல்: இரந்து?கட்டல், பபண்மை: பெண் 
களுக்குரிய குணம்.) _ 

ம்ருக eR



BS _Ty- MI அமி Bld) 

௦ ௫ ௫ 

புணர்ச்சி விதும்பல், 

அஃதவிது:--தலைவனுந்தலைவியும் புனிச்சி இடத்து APSO Fay 

& பிரிதற்தறிப்புடையவனசியதலைவனோட6 ரீ பிணங்காமை 
க் தக்காரணம் யாதென்று பரிகாசித்துச் சிரித்த தோழிக்குத் தலைலி 
சோல்லுதல். 

(1) நினைத்த அளவிலே களிப்படைதலும், கண்ட அள்ளி 
லே மூழ்ச்யெடைதலும் கள்ளுண்டவருக்கில்லை. கர்மமழுடையவரு 
க்கு உண்டு. (களிப்படைதலாவது: உணர்வு கெடாது 2ூந்தல். 
மகிழ்ச்சியாலது: அவ்வுணர்வு கெட்டுவிடுதல்.) (2) சாமமானது 
பனையளவினு மிக மகளிருக்கு உண்டாமானால், இனையளவும் தலைவ 
ரோடு மகளிர் ஊடல் செய்.பா.திருக்கவேண்டும். இகனால், ஊடீனா 

ல் பொழுது வீண்போமென்று காமம்  றபவிக்க விரைக்சவாருற் 
ல் காண்க, (8) சம்மை ௮வமதஇித்துத் தான்வேண்டும் அவைகளை 
யே செய்தாலும், தலைவனை என்கண்கள் காணாதிருக்கின் றனவில்லை, 
அப்படியானால், அவனோடு எப்படி கடல் செய்வது£ (4) தேர் 
மிய! தலைவரைக் காணுகற்குமுன அவர் செய்த சூம்ரத்தை யெ 
ண்ணி ௮வ?ரா£டு பிணங்குசற்குச் சென்றேன். என்மனம் அவ் 

ரைக் கண்டவுடன் ௮தை மறக்து புணர்தலிலே சென்றது. திலா 
ல், என்னெண்ண் மூடி.யவில்லை பென்பதாம். (5) மூன்னெல்லாவ் 
கண்டிருர்தும் மையெழுதும்போறு ௮வவெழுது கோலினகருமை 

யைக் காண்மாட்டாத சண்ணப்போலத் தலைவனது குற்றத்தை 

அ வனை க்சாணுத இடத்கெல்லாம் கண்டிருந்தும் அவனைக் கண்ட, 

இடத்துச் காணமாட்டேன். (0) நான் தலைவனைக் காணும்பொழுது 

அவன் GOL weer ren வைகளைக் காணாாாட்டேன். அவனைக் Fill GOD) B 

பொழுது குற்ற ங்களல்லா சவைசளைக் காணமாட்டேன், (1) கம்மை 

இழுத்துக்கொண்டு போதல் அறிர்துகொண்டு ஐடுகின் நநீரியே பாப் 

கோர்செயல்போல, ஊடல் நிலைக்கமாட்டாதென்பது அறிந் துரி 

ண்ெெ கணவனோடு ஊடல்செய்து பெறும் பயன்யாது? 

eg



& (9) திருக்குறள் வசனம். 

௨... தலைவி புணர்ச்சி விரைத்லறிந்த தோழி தலைவனுக்குச் 
சோல்லுதல். 

(8) கள்வனாகிய தலைவனே! எங்களுக்கு உன மார்பானது 
Gas ஒழுக்கம் உணர்வு நிறையாகிய இவைகள் இல்லாமையைச் 
செய்தாலும், தன்னை உண்டு களித்தவருக்கு ௮வமானப்படத்தக்க 
இனிமையில்லாதவைகளைச் செய்தாலும், உண்ட. அவராலே மேலு 

மேலும் விரும்பப்படுவதாகய கள்ளைப்போலும். 

ஈட... தீராத ஊ்டலிலே தலைவன் சோல்லுதல்; 
(9) காம இன்பம் பூவிஸ் மெல்லிதாயிருக்கும்; அப்படி 

ல்லிதா் 'பிருக்கையை அறிந்து, ௮.௪ன் பக்குவ த்தைப் பெறுவோர் 
உலகத்திற் இலர். குறிப்பும், அசையும், அபவிப்பும், இன்பமும் 

ஒரு காலத்திலே ஒத்து அறுபவித்தற்கு உரியரிருவர், அதற்கேற்ற 
காலமும் இடமும் உபகரணங்களும் பெற்றுக்கொண்டு கூடி ௮தப 
விக்க வேண்டுதலால், இவை எல்லாருக்கும் இயை தல் P| Tonto 
நோக்க ௮தன் பக்குவத்தைப் பெறுவோர் சலசென்ரான். அவைக 
ஞ்ள் ஏ£தனும் ஒன்று ஓவ்வாமல் வேறுபடிலும், வாடுதலால் மலரி 

ணு மெல்லிதென்றான். இதனால், குறிப்பு ஒவ்வாமையால் அப் பக் 
குவத்தை யான் பெற்றிலே னென்பதாயிற்று. (குறிப்பு ஒவ்வாமை 
பாவது: தலைவன் பிரியாதிருக்கவும் பிரிவானென்று தலைவி நினைத் 
தல்.) (10) என்கா தலியாகய தலைவி முன்னொருகாள் புணரச்சென் 
2 என்னே 9, தன்னுடைய சண்பார்வை மாத்திரத்தாலே ஊடல் 
செய்௫ புணர்தலிலே என்னைப்பார்க்னொும் தான் விரைவுற்றுக் கண் 
மாத்திரத்திலே ஊடியஅதனையும் அப்பொழுதே மறந்துகூடிகிட் 
டாள். ஆதலால், நானிப்படி வருந்தவும் வியையாமல் ஊடல்செய்து 
நிற்கின்ற இவள் அ௮வளல்லள் பாசோ? 

  

௧௩௦- ஆம். அதிகாரம், 

்ெ நெஞ்சொடுபுலத்தல், 
அஃதர்வது:-காரணம் உண்டாகிய இடத்தும் ஊடல் செய்யாமல் 

புண்ர்ச்சியைவீநம்புகின்ற மாத்துடனே தலைவி ஊடுதலும், தலைவ்* 
சனடுதலுமர்ம்,



௧௩௦-அம் அ.தி. தெஞ்சொடு புல த்தல்: ௨௫௯ 

க... தலைவனிடத்துக் குற்றம் உண்டாகியஇடத்தும் பிணங்க 
நினையாதரேஞ்சிற்குத் தலைவி சோல்லுதல். 

(1) மனமே ௮ தீதலைவர் மனம், நம்மை நினையாமல் ௮வர் 
வசப்பட்டு நிற்றல் Som. Kb gb நீ அவரையே நினைத்து எம் வசப் 
பட்டு நில்லாதலு யாது காரணம்” (வசப்படாமை: PAL. YS 
உடன்படாதிருக்தல்.) இதனால், தாமாக அறிந்து ஒரு காரியஞ் செ 
wus தெரியாதவர் ஒருவரைக் கண்டாயிலுஞ் செய்வர். நி௮துவுஞ் 
செய்க் நிலை யென்பது கருத்து. (9) எனதுமனமே' ஈட்மிடத் 
அ அனபில்லாசதலைவரைஉள்ளபடியறிக்த இடத்தும் காம்போனால் 
பமைய தாட்சணியத்தால் கோபியாரென்பது பதடி ௮வரிடத்துச் 
செல்கின்றாய். உனக்கு இப்படிப்பட்ட ௮. மியாமையுமுண்டோ? (8) 
மனமே] என்னிடத்து நில்லாமல் விரும்பி அப்படியே ௮.த்தலைவரி 
டத்துச் செல்லுதற்குக் காரணம் கெட்டவர்க்கு ஈட்புற்ற௦வர் உலகத் 
இல் இல்லையென்னு: நினைவா? ௮ல்லது உன்னியற்கையோ? சொல் 
வாயாக. எனவே, தளர்ந்த இடத்துக் கூட இருந்து வருர். காமல் 
கைவிட்டுப்போகு மூடசது சகேகம்போன்றது உன் இகேகிதமென் 
தாயிற்று, (4) மனமே/க௮வரைக் கண்டபொழுதே இன்பம் ௮.நு. 

பவிக்க நினைப்பதல்லாமல்,அவர்குதிறக்தை கோச்கிப் பிணக்கைமுன் 
இண்டாக்கி அவ்வின்பத்தைப் பின் ௮ளவறிக்து ௮பவிர்க கிக். 
கமாட்டாய். ஆதலால், இணி, அப்படிப்பட்ட பிணங்கும். இறங்களை 

எனலுடனே எண்ணுவார் யாவா? கானது செய்யேன். முன்னெ. 

ல்லாம் பிணங்க எண்ணி,பிருக்.து பின் புணர்ச்சிக்கு அவச. ப்படுகின் 

ஐ,தனால் இப்படிச் சொல்லினாள். (பிணங்குதல்:ஊடுதல்.) 

௨... தூதாகச் சென்ற தோழி கேட்கத் தலைவி சொல்லுதல். 

(5) தலைவரைச௪ சேராத நாளிலும் சேசாதிருப்பதற்கு 

அஞ்சும். சேர்க்க நாளிலும் ௮வ.ரத பிரிவை நினைத்து அஞ்சும். 

அ.திலால், என் மனமானது எந்நாளும் நிம்காக துன்பத்தை யுடைய: 

தாயிற். (0) தலைவரைப் பிரிச்திருந்து. ௮வர் கொடுமைகளை 

கான் தன்னோடு நினைத்தால் அச்சமயம் அறிந்து ஏன்னைக் இன் ம் 

பொருட்டே என் மனமானது இங்கிருந்தது. saan பிணக்கு, 

சும்கருக்கவில்லை. (1) தன்னை மரிந்ச ஆவலா மறக்சமாத்டாத



௨௭௦ இருக்குறள் வாணம். 

மாட்டிமை யில்லாத எனு அ.றிவில்லா மனத்தோடு கூடி eras god 
done சிறந்த நகாணத்தையும மறந்து விட்டேன். (சாணத்தை 
மறத்தலாவது3 தலைவரைக கண்டவுடன் புணர்ச்சிக்கு விரைதல்.) 
(8) உயிர் மேல் ஆசைய டைய என மனமானஇ கம்மை இசழ்ந்து 
சென்ருரென்று நாமும் இகழ் 2வாமானால, Gan பு ஈமக்கு அவமான 
மாமென்று நினைக அ௮கதலைவா திறக்தையே நினைக்கின்றது. 
(திறமாவது:தாலுக்கு உடன் புரிதல், வருதல, கூடல் முதலானவை 

யாம.) 

௩. கேடத்தற்கு முடியாத பிணக்கிலே தலைவன் சொல்லுதல், 

(9) ஒருவருக்குத் துன்பம் வக்க இடதது அத்தன்பத் 
தைநீக்குதற்குத் தாம் உரித்தாகப் பெற்ற தமது மனமானது ளை 

யாகாத இடத்து வேறு துணை யாசன்றவர்கள் ஒருவருமில்லையாம். 
(10) தாம் உரித்தாகவுடைய மனம் ஒருவருக்குத் தம்மவ.ராகா. 
இடத அயலார் தம்மவரில்லையாகுதல் இலேசல்லவா? இகன் தர 
pula, Calms Gaus தலைவியென்று நினைத்து என் மனமே 
யென்னை வருத்துகின்ற பின் அ௮வ்வேறொருத்த பிணங்கு ற 
த எளிதென்பதசம். 

  

௧௩%. அம் அ இகாரம். 

புலவி. 

அல்தாவது:--தலைவன் தலைவி ஆகிய இருவர் நேக்கும் புணர்ச்சி 
ஜீரும்பாது பிணங்க நினைத்த இடந்து ஒருவரோ டோநவர் பிணங்கல். 

&. தூதாகச் சென்ற தோழி தலைவி காதுக்கு உடன்படூதற், 
பொருட்டு, அவளோட சிரித்துச் சொல்லுதல். 

(ப அுக்காகலர் அடையும் துன்ப கோயினைச் இறிது 

சாண்போம். நீ வரை விரைந்து போய்த் தழுவாமல் இருக 

ஊடல் செய்வாயாக, 

௨. பிணக்குத் தீர்ந்து கூதுக்கு உடன்படூம் வகை தோழி தலை, 

விக்குச் சோல்லுதல், 

(2) ஊடல் புணர்ச்சி இன்பத்துக்கு வேண்டிய ௮ளவின 

தாகுதல் உப்பானது உணவுகளை இனிய சுவையாக்குதம்கு வேஸ்



௧௩௩௧-ம் ௮௫. புலவி, உக 

6ம் ௮அளவுடையதாகுதல் போலும். இனி, அ௮வ்வூடலை அளவுக்கு 
மிஞ்சி அதிகப்படுத் ததல் அவவுப்பளவு சிறிது மிகுந்கது போலும, 
எனவே, ஊடல அ௮திகப்பட்டால புணாச்சி, இன்பம் சராதென்ப 
தாம. 

ர் 

௩. பரத்தை யிடத்திருந்து வந்த தலைவனோடூ தலைவி oom ts 
கிச் சொல்லுதல். 

(0) ஆடவர், தம்மை ௮டையாமற் பிணக்யெ மகளிரை 
அப்பிணக்கு நீககப் பணாராமல் விடுதல் முன்னமே துன்பமுற்று 
வழுச்இனவருக்கு ௮தன மேலும மிகுச்த துன்ப தோய் செய்தது, 
போலும். (பிணககிய மகஷா:பரத்தையர்) (4) உம்மோடு பிண 
sew wT Sm gums Sa பிணக்குத் இர்த்துக் ௩ டாதிருத்தல் வாடி, 

ய கொடியை அடியிலே அறுககல் போலும், இதனால், யாம் 

உம்மோடு பிணஙகுதற்கு உரி3யமில்லை. எம்பிணக்குக தீர்த் 

தல் வேண்டா மெனபதும உமக்குரியவ ராவார் பரகசதைய ரென் 

பதும் பிறவுஞ் சொல்லிளைாயிழறு, 

௪. தலைலியைப் பிணக்குத் தீர்த்துக்கூடிய தலைவன் தன்னு 
ள்ளேசோல்லுதல், ' 

(5) கறகுனங்களாலே தருதியுடைய தலைவர்களும் ௮ழ 

சாவது,”மலர் போலும் கண்கணயடைய பெண்கள் மனதஇிலுண்டா 

இனற பிணக்கின் மிகுதிடல்லவா* (அழசாவத: இன்பப்பயனைய் 

பெறுதல்.) இவ்விதம் தான் ௮ு.நுபவிக்கு இன்பத்துறகு ஏதுவாவது 

பிணக்கெனபது காண்க. (6) காமமானறு மிகு கலாமாகிய 

துனிபில்லாவிட்டால் உண்பார்க்குச் சுவையுடைய தா௫க் கொம்பிலே 

பழுத்து உதிரும பருவத்றுல் கனிக்குக் சமானமா யிருககும். 

குறைந்த கலாமாகிய புலவி இஃ்லாவிட்டால் உண் ) ர்க்கு உண்ணு 

ம்பருவமில்லாத கருக்காய்க்குச் சமானமாயிருககும். எனவே, 

துனி வேண்டாமையும் புலவி வேண்டுதலும் ஆகிய இவ்வி. ரண்டும 

வேண்டுமெனக் கூறியவாருயிறறு, (தனி:பெரும்பிணக்கு. பலவ. 

இறுபினாக்கு. கருக்காய்: மிக இளங்காய்.) (7) புணர்ச்யொனது 

உண்டாக நேரஷ் செல்லுமோ செல்லாதோ? என்று நினைச்சுலால்



€ ௨௬௨ இருக்குறள் வசனம். . 

இன்பத்திற்கு ௮வூயம் வேண்டும் | ஊடலினிடத்தேயும் ஒரு 

துன்பம் உண்டாம. (௮ஃ தாவது:பொஅ த்திசொமல். கூடலிலே by Gu 

ச.ரப்படுதல்.) 

௫. நீக்க முடியாத ஊடலிலே தலைவன் தலைவியோடூ ஊடிச் 
சொல்லுதல், 

(84) இவர் ஈம்பொருட்டு வருர்தனாரென்௮ு அ௮வ்வருத்தத் 

தை அறிகிற ௮ன்புடைய.வரில்லாத இடத்து ஒருவர் வருந்துகின்ற 

தனாலே பயன் யாத? இதனால, தன் வருக சம அறியாதிருக்கின் 

முள் தலைவி ஆதலால், சான்வருக்துனெ ற,னால் ப.பனில்லையென் று 
தலைவன் கூ ரினனெனப.த காண்க. (4). நகிழலிடததுள்ளநீர் மிக 

க்குளிர்ந்த இனிமையாரும். அதுபோல, புணர்ச்சிக்கு ௮வூயம் 
வேண்டும் பிணக்கும் ௮ன்புடையவரிடத்தே மிக இனிமையாகும். 
அன்பில்லாதவிடத்து இனிமையாகாது. இகனால், ௮ள்புடையவர் 
பொறுத்திருக்க முடியாமைக்கு கோகு தலும், கூடு தலிலே ஆசையும் 
உடையவராதலால், இவளிடதது ௮வவிரண்டும் இல்லாமையால் ஊ 
டு தலம் துன்பம செய்கிறதென்று கூறினனென்க. (10) தான் 

உடலில வருந்தி நிற்கவும் தன்னைக் கைவிட்டி ருக்க வல்லவசோடு 

என்மனம் கூடக்கடவேமென்று முயற்சி செய்தற்தக் காரணம் 

தன்னாசையே Sy 631 10) வேறில்லை. இதனால், தணியாத ஊடலுடை 

யா கூட்டம் உண்டாகப் பெழுென்பதாயிற்று. 

  

௧௩௨- ஆம் அதிகாரம்: 

புல விநு ஹூக்கம், 
அஃதஈ௩வது :--தலைவனும் தலைவியும் ஒ௫ படகீகையிலே கூடியிரு, 

நீத இடத்து அவனிடத்துப் பிணங்ததற்தக் காரணமிலலாதிநக்கவும், 

சை அதிகப்படுதலால், நுட்பமாக்ய ஒர காரணமிநக்கிறதாக உட் 
கோண்டு, அதை அவன் மேலேற்றி ௮வள் பிணங்ததல். 

௧. உலாப்போய் வந்த தலைவன் படக்கையிடத்து வந்தபோது 
தலைவி சோல்லுதல். 

(1) பரத்தையரிடத்துசக் செல்லுதலையுடையாய்! பெண் 
ஹியல்பினையுடையா செல்லாருக், தமது, கண்களால் பொதுவாகு



க்௩௨-௮ம் ௮. புல்விநுணுக்கம்; உங் 

உன்னை அறுபலிப்பர். ௮ தனால், ௮ப்பெண்கள் எச்லொயெ உன்மார் 
பைப் பொருந்தேன். தான் நேரக்க இன்புற்றபடியே அப்பரத்சை 
யரு கோக்கி பின்புறுவரொன்று சக்தேடுத்து ௮வள் அவரிடத்தப் 
பொருமையடைதலால் புல்விநுணுக்கமாயினது காண்க. 

௨... தலைவன் நீங்கியபோது சேன்ற தோழிக்குத் தலைவி படக் 
கை யிடத்து ஈடந்ததைச் சோல்லுதல். 

(2) யாம் தலைவரோடு ஊடல்செய்த பேசா திருக்ேமாக; 
அவவூடல் நீங்கி; யாம் தம்மை நெடுங்காலம் வாழ்கவென்று சொல் 
னுவோமாக நினைத்து, ௮வர் suet. துல்மீனால் வாழ்த்துதல் 
பழைய வழசக்கமர் தலால், அதுபற்றிப் பேச கேரர்ததென்பது கரு 
தீது. இயல்பாக உண்டாயெ தும்மலைத் தர்ன் பேசுதற்காகத் தும் 
Here gy கொள்ளுதல் புலவிறுணுக்கமாம். 

௩... தலைலியினது ஸ்டற் குறிப்பைக் க்ண்டூ ரீங்க்ள் கூடி 
யிருக்கவும் இவ்வூடல் உண்டாவ்தற்குக் தாரணம் யாதென்ற் 

தோழிக்குத் தலைவன் சோல்லுதல். 

(6) வளைந்த பூமாலைஎய்ச் ரூடினேனாயிலும், உம்மால் இச் 

சிக்கப்பட்ட ஒருத் இக்கு இப்பூ அ௮லங்கரித், கலைக் காட்டுதல் வண்டிச் 

சூடினீரென்௮ கோபியா நிற்பள். இப்படிப்பட்டவள் ௭டுதற்கு ஒறு 

காரணம் வேண்டுமோ? (4) காமம் அறுபவித்தற்கு உரிய இரு 

வ.ரா யுள்ளவர்எவரினும் நாமிகுர்த காதலையடையேமென்பது நினை 

த்து, யாரினு மிகுக்க இசையையுடையேமென்று செர்ன்்னோனாக. 

உனது தலைவி ௮ கருதர்மல், என்னால் விரும்பப்பட்ட மாதர் பல 

ருளளும் உன்னிட த்து மிகுக்த காதலையுடையேம் என்றே CEES 

இ எந்த எந்தப் பெண்களைப் பார்க்ொம் எ்ன்னிடத்து ஆசையுடையி 
ரென்று சொல்லி ஊடினாள். தலைவன் அன்பு மிகு தியினாலே 

சொல்லியதை வேறு பெர்ருள்படக் கருதிப் பிணல்யெது இங்சே 

புலவிநணுக்சமாம், (9) ஆசை மிகு திபிஞ்லே இப்பிறப்பிலே உன் 
னைப் பிரியமாட்டேனென்று சொன்னேனாக, அதனால், என்லை மறு 

பிறப்பி£ல பிரிவேனென்கிற கருத்துடையவனுக நினைத்து அவளி 

கண்ணிறைக்த நீரைக்கொண்டனள். (அஃதாவது: ௮ழுதாளென்ற 

படி) (6) பிரிந்த காலத்தில் இடைவிடாமல் உன்னை நினைச்ேே
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உக்ர! திருக்குறள் வசனம். 

Oar an @ » கருத்சால் நினைத்தேனென்றேன். அவள் அதனை ௨௫ 
கால் மறக்து பின் நினைத்தேனென்று சொல்லியதாக எண்ணி அதற் 
கு விரீராதமாக என்னை மறர்தீரென்று சொல்லீ, முன்னே தழுவச் 

ற்கு நினைத்தவள் என்னைத் தீழுவாதவள்£கிப் பின் பிண்ல்குவதற்கு 
ப்பொருந்தினள். (1) கூடியிறாககின்றபோது யான் தம்மினே 
னாக. தன்னியற்கைபற்றி வாழ்த்திஷள். அப்படி வாழ்த்திய தானே 
அக்கருத்தைத் தடுதது உம்மை நினைந்து வருந்து ற மாதருள் 
எவர் நினைத்தலால் தும்மினீசென் று சொல்லிப் பிணஙககினாள். ௮ன் 
புடையார் நினைததபோது நினைக்கப்பட்டவருக்கு 5: தும்மலுண்டா 
Gower a பெண்கள் வழக்கு: இவவழககையும உள்ளதாக நினை 
திதுப் பிணங்குதல் புலவிறுணுக்கமாம் (8) எனக்குத் தும்மல் 
தோன்றிய இடகது யா நினை த்தலால் தும்மினீ ரென்று பிணங்கு 

தற்குப் பயந்த ௮.த்.தும்மலை வரவொட்டாமல் அடக்கினேன், உம 
க்கு வேண்டியவா உமமை நினை த்.தலை எமக.த மறைக்கலுற்மீ2ரா? 

என்௮ அழுதாள். இதனால், துமமினாலும் குழ்தம, அதை அப 
க்கினாலும் குற்றம் எனறால், இனிச் செய்யவேண்டியது எது எனப 

தாம். (9) இல்விதத்தா2ல பிணங்கிய தலைவலியை நான் வண்க்இ 

ப் பிணக்குத் மீர்க்கும்போது அவள் பிறமாதருக்கும் ௮வர் Deore 
கஇெயபோது இப்படியே வணங்கப் பிணக்குத் ஈீர்க்குர்தன்மையுடை 
ர் ஆடின்திரென்று சொல்லிக், கோபியா நிக்பள். இதனால், எப்ப 
டி.த் தெளியித்தாலும் தெளியாளென்று அக்குற்றங்களுக்கு உடன் 
பட்டுத தலைவன் வணங்குதலும் பிணக்குதற்கு எதுவாயிற்றென்ப 
தாம். (10) என் சொற்களும் செயல்களும் பற்றித் தலைவி கோபி 
தீதலால், அச்செயஓ.ம் சொலும் இல்லாமலிருந்து அவள் அவயவம் 
களின் ஒப்பில்லாமையை நினைந்து ௮வளையே பார்த்துக்கொண்டிரு 
கீதாலும, நிர் என் ௮வயவமெல்லாம் எந்தப் பெண்களுடைய ௮வய 

வத்துக்கு ஒப்பென்று நினைத்துப் பார்த்திபென்று சொல்லிக் கோபி 

யா நிற்பள், இதனால், சும்மாயிருர்தாதும் குதிறமர்பிற்றறெனப 
தாம்,



க௩௩-௮ம் அதிகாரம், 
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அஃதாலது:--றுப்படிப்பட்ட ஊடலல் சமக்தக் கூடலின்பம் Op 
நீத இடத்து ௮சீஈறப்பிற்த ஏதுவாகிய அவ்வூடலைத் தலைவி மகிழ்தலும் 
தலைவன் மகிழ்தலுமாம். 

௧. தலைவி காரணமில்லாமல் ஊ$ூகின்றமை கேட்ட அப் 
படி நீ ஊ6கின்றது என்னவென்று கேட்ட தோழிக்கு அவள் 
சொல்லுதல். 

(1) அதீ தலைவரிடத தப் பிழைகளில்லா இருந்தாலும் tp 
க்கு ௮அவரருள் செய்கன்ற விதம், மத்ற மாதரும் ௮டைவரென் ந 
பொருமையால் ஊடுதலையண்டாக்க வலிமையுடைய தாகன் ற.நு, 

a. ஊர௫ிகின்ற போதும் தலைவர் நல்லருள் பெறுதலா 
யிருக்க, அதை யிழந்து ஊடலால் வருந்துவது என்னேன்ற தோ 
ழிக்குத் தலைவி சோல்லுதல். 

(2) ஊடுதல் காரணமாச சம்மிடத் தச் தோன்றுகின்ற சிறிய 
அன்பதீதால், தலைவர் செய்கிற நல்லருள் வாமோனாலும் பின் பெரிய 
இன்பத்தைக் கொடுக்கும். (8) நில ச இனோடு நீர் கலந்தது 
பால ஒறறுமையுடைய காதலரிடச்.து ஊடுதல்போல ஈமக்கன்பம் 

செய்வதொரு கெய்வலோகம் உண்டோ? இல்லை. ஊடல் தெய்வ 
லோகசத்தைப் பார்க்கனும் இன்பஞ் செய்வதென்பது கருத்து. 

௩. அவ் வூடல் எதனால் நீங்குமென்ற தோழிக்குத் தலைவி 
சொல்லுதல். 

(4) காதலசைத் தழுவிக்கொண்டு பின் விடாமைக்கு ஏது 
வாகிய அவவூடலி னுள்ளே சென்ற என்னுள்ளத்ை உடைக்கும் 

வணக்கமும் தாழ்ச்க வார்த்தையுமாகிய அ௮யுதம் ௮க் சாதலரிடத்தே 

உண்டாகும். ஆகலால், ஊடல் நீங்கும் விதம் இதூவாம், 

௪. தலைவியை ஊடல் நீக்கிக் கூடிய தலைவன் அதிக் முகி 

ழ்ச்சி அடைந்தவனாய்த் தன்னுள்ளே சோல்லுதல். 
(5) ஆடவர் தம்மிடத்துப் பிழையில்லாதவரா யிருக்கா 

அ.ம்,பிழையுடையோர் போல ஊடப்பட்டுக் தம்மால் விரும்பப் 

படு மாத. ரது மெல்லிய தோள்களைக்கூடப்பெறாத அளவில், ஊடு 

தலால், சொல்லுதற்கு அரிய ஐரின்பமுடையவராவர். இசனல், 

தவறில்லாமல் உண்டாகிய ஊடலும் தனக்கு இன்பமாயிற்ழென்ப 
தாம். (0) உயிர்களுக்கு, பின் உண்ணுதலைப் பார்ச்கிலு முன் 

லுண்ணப்பட்டது ரணித்தல் இன்பத்தைக் சொடுக்கும். அது 
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ஆர திருக்குற்ள் வானம். 

போலக் காமத்துக்கு, பின் புணர்த்லைப் பார்க்ஹும் மூன்னுள்ள 
குற்றம் காரணமாக ஊடுதல் இன்பத்தைக் கொடுக்கும். இதனால், 
பசித்த உண்ணும் உணவு, மிக்க இன்சுவை யுடையதும் ௮திகமாக 

உண்ண்ப்படுசலும் போல, ஊடிப் புணர்க்தால் காமம் பேரின்பமும் 
பெரிது ௮ பவிக்கப் படுகலுமாமென்பதாயிற்று.(1) காமம் அறு 

'பவிப்பதற்கு உரிய இருவருள் ஊடலிறறோ்றவர் வென்றோராவர் 

அஃது அப்பொழுதறியப் படாதாயிலும், ன்னே புணர்ச்சியிலே 
அவராலறியப்படும். (௮வரென்றது: ஊடலில் தோல்வியடைந்த 
வளை.) இதனால், ஊடலிலே தோற்ற யான் கூடலில் பேரின் 
பம் பெற்றே னென்று தலைவன் தன் அறுபவல் கூறினளுயிற்று, 
(8) இப்போது இவளது Aso) வெயர்வை யுண்டாகும் 
படி. புணர்ச்சிபிடத்து உளதாகிய இனிமை இன்னும் ஒருதரம் 
இவள் ஊடப் பெற்று, யாம் ௮டைவோமோ? இனி, அவவின் 

'பங்கடைத்த லரிது. அதனை, யானே பெற்றே னென்று பெற்ற 
தன் சிறப்பைத் தலைவன் சொல்லினானென்பது இதனா லறிக: 
(9) விளங்குகின்ற ஆபரண சதை உடையவள் இன்னும் எம் 
மோடு ஊடுவாளாக, அப்படி ஊட நிற்றற்கும், Maa log 
தீர்த்தற்பொருட்டும் காம் அவளை யாசித்து நிறறற்காக் காலம 
பெறும் விதம் இவவிசவு விடியாமல் நீட்டித்து நிற்க வேண்டும், 
இதனாலே, கூடலினும் ஊடலே உயர்ந்த இன்பமா?மன்பதா 
யிற்று. (10) காமம அறுபவித்தற்கு இன்பமாவது, ௮.தனை ௮ துப 
வித் தற்கு உரியோர் ௮ராமை பற்றித் தம்முள் ஊடுதலாம், ௮ப் 
படி ஊடுதற்கு இன்பமாவது ௮வ்வூடலை அளவறிந்து நீங்தெத தம் 
மூள புணர்தல் கூடுமானால்,அப்புணர்ச்யொம்.  இகனால், ஊட, 
லின்பமும் கூடலின்பமும யானே Gunso னென்றுதலைவன் சி 
ஞாெனபதாம். ஆராமை:௮அன்பு. 

கற்பியல் ருற்றிற்று, 
கரமத்துப்பால் ஈறற்றிற்று 

திருவள்ளுவ நாயனா சருளிச் செய்த தமிழ் ே.கமாகய இருக் 
குள 1880௮ம பரிமேலழகருசையிலும உளள பொருளடங்கிய 
வசனம், 

மதுரைத் தமிழ்ச்சங்க வித்துவான் 
Up. It அநணுப௮க்கவிராயரால் ஏழுதப் பெற்று, 

மூஜீறுப் பேற்றது. 
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விஷய அகராதி, 
அஞ்சுவன செய்தலின குநத்ரம், ௧௧௪ 
௮.திசலைவரோடு கூடிய நாளைஅனபசதை நிளந்து வருந் துகின்ருய், 

அசனைமறத்தல் வேண்டுமென்ற சோழிச்குச் தலைவிசொல்லுசல், ௨௪3௨ 
அப்பிபிலைஎ் சான்பொறுதசற் பொருட்டித்தலைவன் சன்மையைப் 

பழிசச சோழிக்குச் தலைவி தலைவன்றன்மையை ஈயப்படுத் தீச் 
சொல்லுதல் ௨௪௪ 

அயலாககுக தன்மை ௧௭௨. 
வி.ரார்க்குப் பிழைசெய்தற் குற்றம் ௧௭௪௪ 
அரசனது கற்குணகற்செய்கையாஇப மாட்டுமை ௭.௩ 
அரசனுக்கு அங்கமாவன இவையென்பதம் இவை முழுதும் உடை 

மையே அவன் வெற்றிச்குக் காரணமென்பதம் ச 
௮.ரசனுக்குச் துணையாகப்பிரி*ச௪ சலைவன் போர் மூடிவு தாமதித்த 

இட,ததே தலைவியை கினைஈது தன்னுள்ளே சொல்லுசல் aber 

அரசனுக்குப் படையானது மற்றை அங்கங்களுட் சிறர்ததென்பதும், 

அசனுள்ளே மூலப்படை சறந்தசென்பதும், ௮ சனுள்ளாம் வீரன் 

இறந்தவனென்பதும் ௪௪௯ 

௮ ரசன் அஞ்சுஞ் செயலும், ௮து செய்சாலடைவதும் ௧௧௪ 

அரணின் இலக்கணம் EPA 

அரணின் சிறப்பு 3 

AIoreruuust HxaPww Caen Go ௧௪௭ 

அருளாகிய துணையில்லார்க்கு வருககுற்றம் ax 

அருளாகிய துணையுடையார்க்கு இமை மறுமை யிரண்டினுந் 

துன்பமில்லை ன 

அருளின் சிறப்பு ௪௩ 

அருளுண்டாவதற்கு உபாயம் சுடு 

அகும், நாணமும் செடாமல் நீ பொறுத்தல் வேண்சிென்றத சோழி 

ச்சுச் தலைவி சொல்லுசல் ௨௩௮. 

அறஞ்செய்யும் வழி பக 

௮றஞ்செய்வாபே யிம்மையி்பமும் புகழுமெய்துஉர் eS 

அறத்தினியல்பு So 
ps or நிலையில்லாத உடம்பு ஙிலைச் இருச்கிறடோமே செய்ய 

வேண்டும் of 

௮றதஇன் மிக்க உறுஇயில்லை 

௮.றம் பொருளின்பம் நடச்சுற்கும் காரணமும் மழையே i. 

அறம் மோக்ஷர்தரும்



2 விஷய அகரா இ. 

அ.மிவில்லா,சவர், சிரிச்சச செய்பவர், இயல் வத செய்யாதவர் ஆய 
இமூ௮ர் ஈம்பினது தீமை ௧௬௦ 

அறிவில்லானது ஈட்பீன் குற்ந௩ கசடு 
அ.றிவில்லானது பொதுத்சொழில் ச்சு 

அ றிவில்லான் எபையிடச் இருச்கும் விசம் && B) 
அறிவில்லான் செல்வம் ஆடைக்ச இடத்துப் பயன் கொள் ஞம் விதம் ௪௬௪ 
அ.றிவில்லான் செலஎம் படைக்கும் வீசம் ர 
HOS Vern cor மறுமைச் செயல் x 
அறிவினத இறப்பு AO 
அ.திவுடைமையிள இலச்சணரந் ௮௧ 
அறிவுடையவர த இலக்கணம் வ 

அறிவுடையவரது உடைமையும் மற்றவரது இன்னை யும் ௮௨ 
அறி௮டையவருக்குச் துன்பம் இல்லை 

அறிவும் ஆண்டையும் பெருமைடம் ஆய மூவசை வலிமையுள் பெரு 

மை.பின் பகுப்பாகிய பொருள் வலியறிசல் Ee. 
அன்பால் கேடுசெய்க இ... ச்.ஐம் நட்பு விரிர்தன்மையதன் ஐ ௧௫௮ 
௮ன்பில்லாச வி உண்டாருங்க றம் கடு 
௮ன்பினது உண்மை EP 

அன்பினது சிறப்பு ர 
நசையறறவாது செப்பு ௬௯ 
ஆசையற்றனர் மு,ச்தஇியின்பச்சை உடலோடு நின்றே அடைவர் ௭௦ 
ஆசையின் குற்றமும் தனை வரலவொட்டாமல் தடுப்பதே அறமென்ப 

ம் ௬௯௬ 

ஆசையே தன்பச்திற்குச் சாரணம் ov 
அையயச் கெடுச்சஉன் இரப்பு 3 

ஆசையைக் செதல் முத்திச்சகுரேபே சாரணமென்பதம் அது வரும் 

வழியும் ர 
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ஆருதற்கு உரியவனது இலக்கணம் ௬௯ 

ஆர தற்கு ௨உரியகளை ஆளாக்கி தம் FOO: 

இடக்ச?உப்பாட்டிலே சொல்லுசல் ௨௧௯ 
இடங்சலைப் பாட்டிலே சலைவி நீயகும்போது சவைவன் சொல்லுசல் ௨௨௨ 

இடை யூ.று களுக்குப் பயப்படா இருச்சல் a G >. 

இம்மைப்பயனும் மறுமைப்பயனுந் சருதர்குக்காரணம் ௧௬ 

இம்மைப்பயன் GF, 

இம்மைப்படண் GG



Magu கரா இ. ௫ 
இ.பற்கையாகிய பொது அறிவு மனச்சா லாமென்பஅம் செயற்கையாக 

சி.றட்பறிவுபற்றி இவன் இன்னானென்றறிதல் இனச்சாலா 
மென்பதும் ௮௬ 

இரவுக்குறி 2. .றிப்போய் மறுகாள் வந்த சீலைவனை ஊரார் காரறும் 
வசைச் செ, ப்லைச்சொல்லி விவாசஃ ws வினாகிய இடத்தச் 
தோழிக்குச் தலைவன் சொல்லுசல் ௨௨௮ 

இரவுச்குறிசவற தலால் தலைவனை ப கூடப்பெரறாச தலைவி. எதகை௨ன் 
காவல் செய்த இடக்தின் பக் ஈமாயிருக்க, சோ.நிக்குச் சொல்லு 
வாள்டோலப் பழிச் ?சொல்லைம் கறி விவாகச் செய்தி விஞவுகல ௨௨௯ 

இரவுக்கு றியிலே தலைவன் சந்திரனேக்கண்டு உறல் ௨௨௨ 
இ௱ுமைப்பயனுமொன்றாஈப் பெறுதல் “ah 
இருவசைத் தூதர்க்கும் பொக இலக்கணம் சாடஈ. 

இருவகைப் பற்றுகளை விடாதவரு£்கு மோக்ஷம் இல்ல Gl) 
இருவகைப்பற்றையும் விட்டவர்க்கே மோக்ஷம் உண்டு த 
இல்லறத்தின த லையே பயனுடைச் சென்னுஞ் செப்பு ௬ 
இல்லறச்தன் நிலை எல்லாவுபகாரச்சிற்கு. முரிமையுடை யத 
இல்லறச் இன் நிலை நின்றார் ௮றஞ் செய்யும் விசம் 
இல்லறசதின் மறமைப்படன் ௧௦ 

இ்வாழ்ச்கைக்கு வேண்டுவது மனையாளது குணமேயன்றி வேறில்லை se 

இல்விடசசோர் அறியாமல் மறைசதலாயினும் அவ்விடத்து சேன்ற 

தலைவரறியச் தாது விடுசலாயினும் செய்யவேண்டு பென்ற 

தோழிக்குச் தலைவி சொல்லுதல் ௨௩௩ 

இறவா,சவரும் இரந்தவரும் Fa 
இனிய சொல்லுக்லெச்சணம் ௧௭ 

இனிய முசசத்சோடு கூடிய இன்சொல் முன்னரே விருந்தினரை வசப் 

படுச்துதலீன் விருந்து புப்பபன்கட் இறந்தது ௪௮ 

இணியவை கூறுவார்ச்கு இம்உமப்பய னெய்தம் ப 

இனியவை கூறுவார்க்கு மறுமைப் பயனேய்தும் 

இன்ப. துன்டங்களுக்குக் காரணமாகிய ஊழின் வவிமை எழ 

இன்று இப்படிட்பட்டவளாகின்ற நீ அன்று தலைவர் பிரிவுக்கு எய்ப 

டிச் சம்மதித்தா யென்ற சோழிச்குச் தலைவி சொல்லுதல் ௨௪௬ 

ஈ சையின் இலக்சணம் he. 

ஈகையின் இறப்பு yp 

சயாமையிண் குதிறம் ௯ 
௪ 4 ச ச ச 9 ் ச ௪ 

உடம்புசளாக்கு அளவு செய்யப்பட்டநாள் சழிமம் விசம் ௧௨



& 

௬ விஷய அ.கரர தி. 

உடம்புகளுக்கு இயல்பாகிய கோய் மூவகை என்ப தும அவை Hor UG, 
  

செய்தற்கு காரணம் இருவகை யென்பதும் ௧௮௬ 

உடல்புகளுக்கு இறப்பும் பிறபபும் மாறிமாறி வரும் வீதம் ௬௩ 
உடம்புகள் உயி ச்சு உரியவையல்ல ௬௪ 
உடம்புகள் உயிர் நீகக.ப இட ச்துக்டச்கும் விசம் சட 
உடம்புகள் ஒரு கண மாயின கி.நககு மென்று நம்பலாகாது ” 
உடம்புகள் ஒரே இடச்இல் பிறந்த அளவிலே இறததல் ல 
உட்பகை அகாது ௧௪4. 

உட்பசை சறிதென்று இகழப்படாது ௧௪௫ 
உட்பகையால் சனக்கு வருந் இக்க ” 
உண்ணப்படுவனவும் அடைகளி னளவும் காலமும் பயனும் ௧௮௪ 

உடார்சவரது சபையிடசதுச் செய்யுக்திறம் ௧௩௯ 
உயர்க்தவரத சபையிடம் ஐச் வதிய இடத்து உண்டாகும் குற்றம் ௧௪௦ 
உயாவு ஒப்பில்லாச இன்பம் மோக்ஷமென்பதும் தற்கு நிமித்த சார 

ணம் சனிப்2பொருளாகிய பிரமமென்பதும் ௬௭ 
உலக௩டை சவறு தவனுடைய பொருள் பயன் படும் i GT 

உலக௩டை சகரம் செய்தலால் வருக்கேடு கேடாகாது ” 
eas sorw dss Osugsoler Orciy உசா 
உலகம் நடத்தற்குச் காரணம் மழை ௩ 

உல ற்கு யாடிப்பார் வேண்டும் ௨௦0௮ 
உலாப் போய் வந்; தலைஉன் படுக்கை இடத்து வந்தபோது தலைவி 

சொல்லுதல் ௨௬௨ 
உலோபச்தின் தீமை AK. 
2 paler g Hoy ௨0௨ 
உழவு செய்யாத இடச்து உண்டாசங் குற்றம் ௨௦௪ 
உழவ செய்யும் விதம் ௨௦0௩ 
உறவு செய்வாசது இறப்பு ௨0௨. 
உறு.இச்சொல்லைக் கொள்ளாமையின் குநீறம் களஏ 
உன்னைப்பார்ச்தும் பொரு தவமாய்ச் த£லைகர் விரைவீலே வருவார்.நீ 

அகு2ராடூ பேரின்பச்சை அறுபவிப்பா மெ கற தோழிக்குச் 
தலைவி சொல்லுதல் ௨.௪0 

ஊக்சதேகடயவர அ உயர்ச்சி ௧௪௪ 
ஊக்கம் இல்லாசவச து இழிவு 1 
ஊ நினாலாகயெ தன்பச்துக்கு வருந் சாமை ௪௨௨. 

௦ நினாலாகிய அன்பச் துக்கு வரு5தாணமக்கு உபாயம் 520 

ஊழினாலே துன்பம் வர்தாலு௦ முயற்சிவிடத்தச்தசன்று 2௨0௦



விஷப அகராதி, or 
  

ஊனுண்ணாமையின் SB uNEH ௪௪ 
ஊன் உண் டாராயினும் உயிர்களுக்கு ஒரு நீங்கு நினையாராயின் அவசை 

அருளானது ஆளுமென்பாரை மறுச்து அளாசென்பது &@ 
ஊன் சின்றார் மனம் தீங்கு நினை த்தலுண்டென்று உவமானச்தாற் 

கூறி மேலே சொல்லியதை வற்புறுச்சல் ௪௬ 
எல்லாரியல்புகளும் அறிந்து ஒ.ச்துநடப்பதற்குக் காரணம் சகடு 
எனசென்னும் புறப்பற்று விடுதல் ௬௪ 

ஓக்ச அன்புடைய உனக்கு ஒரு போதும் விடாத புணர்ச்சியே இனி 
சாசலால், விவாசஞ் செய்துகொள்ளென் ந சோழிக்குத் தலைவன் 
சொல்லுசல் 2.20 

os gat சபையினிட ச்.து எவ்வழியும் பேசலாம் ௧௪௦ 
ஓ௫சதுநடக்குங் குணமுடையார து உயர்ச்சி ௪௬௫ 

ஓ.ச்து௩டக்கும் குணமி&ஃ்லாதவரது இழிவு ௧௬௬ 

ஒப்பவன் செய்யுச் இறம் ௧௩௨ 
ஒரு பட்சம் சாராத மனத்தோடு சரும மிருந்தபடி சொல்லுசல் நடுவு 

நிலைமை என்பதும், ஒரு பட்ஈஞ் சார்ந்ச மனச்தோடு சருமமிருக் 

சீபடி சொல்லுதல் ஈடு நிலைமை யன்றென்பதும் உ௨ 

ஒருவகையால் ஒுழிக்சப்படவொர் 500 

ஒரு வழிச்சனா ச்தலில் தலை௨ன் நன்மையைத் சோழிப.நிப்பாளென் 

௮,௮ஞ்சி gar Coa, stared 'சன்னுள்ளே சொல்லுதல் உ௨உட 

ஒரு லழி.ச்சணந்சபோது எம்மை நினைந்சரோ வென்ற சோடழிக்குத் 

தலைவன் சொல்லுதல் 2.0.7 

ஒருவனை ஆண்ட. இடத்துச் செய்யத்தக்கது 20௧ 

ஒருவன் செய்த ஈன் றல்வசை மறக்கும் உபாயம் ௨௦ 

ஒழுகி ச்இன் நெப்பு ௨௪ 

ஒழுச்கமில்லாமையாற் பின் வருங் குற்றம் உடு 

ஒழுக்கமுள்ள இடச்து உண்டாகுங் குணமும் அஃதில்லாச இடச்து 

உண்டாகுங் கு ரிறமும் 9 

ஒற்றரை ஆளும் விதமும் அவராலே கடந்தை அறியும் விசமும் அறிந் 

தரல் அவருச்குச் சிறப்புச் செய்யும் விதமும் கசடு 

ஒற்றனது இலக்கணம் ESP 

ஓற்றனாலாகிய பயன் பு 

ஒற்றனில்லாச இடத்து வம் குற்றம் ன் 

ஒற்தன் சிறப்பு ் 

ஒன்று சொல்லும்போது சபையறிக்சே சோல்லவேண்டும் ௧௩௯



௮ விஷு। அக்ராஇ, 

கடவுளடியை நினைப்பார்க்குப பிறவி யறுசலும், ௮வ்வாரன்றி வேறு 
நினைப்பார்ச்குப் பிறவி அறாமையும் ஆம் 

கடவுளது திருவடிகளேத் சொழாதவர் படி சதசனாலே பயனில்லை & 
கடவுளை சினைச்சலும் வாழ்த்தலும் ௮வன் வழி நிற்றலுஞ் செய்தார் 

சோகம் பெறுவர் 

கடவுளை நினைச்சலும் வாழ்ச்சலும் வணங்சலும் செய்யா தவழி உண் 
டாகும் குற்றம் ௨ 

கணஉனைப்பேணிய பெண்கள் சேகர்கசாற் பேணப்படவர் ௧௨ 
சல்லாசகரது இயற்கை யறிவின் கூத்றம் ௭௭ 
சல்லாசவரது செல்வத்சின் குர்றம் ௭௮! 
கல்லாதவர் சபையிலே பேசுதற்குரியர் ஆசார் ௭௭ 
கல்லாசவர் சாதியுபர்:9 ॥னார் பபனில்லாமை ௭௮ 

கல்லாதவர் பயன்படாமை ச் 

கல்லா,சவர் மனிசப் பிறப்பினாலே பமன்படாமை ௪௬ 
கல்லாதவர் வடிவழகினொலே பயனில்லாமை ௭௮ 

கல்லியத சிறப்பு ௯ 
களவு செய்வார் கெடுவர் Ger 

களவு செய்வார்கச்கும் செய்யாசார்ச்கும் உண்டாகும் படன்கள் 

களவு௦ துறவறமும் இருளும் ஒளியும்போல ஒன்றுக்சொன்று பசை 
யாசலால் கூடிரிற்பனவல்ல டு௩ 

சனவை நீச்குகற்குச் சாரணம் ” 
கள வோடு நீங்காது நிற்பது வஞ்சனை டு ௪ 
கள்ஷண்ணுதலை மறைக்கழுடியாது EHR, 

சள் ஷுண்பசை நீச்குசற்குச் காரணம் 

கள்ளுண்பவருச் சப் பகைவர் பயப்படமாட்டா ரென்பதும் புச தில்லை 
யென்பதும் ௧௮௨ 

கன்ஞண்பவர் அறிவிழச்சலின் குற்றம் க 

கள்ளுண்பவனைச் செளிவிச்சல் முடிமாது ௧௮௩ 

கற்பின் சொப்பு க்க 

கற்படைபலாத தற்புகழ்ச்சி 4 
கற்புடையவள் வலிமை ன 
கற்ருரது உயர்வு ௭௬ 
கற்ருரது உயர்வும், கல்லாசவாது இழிவும் 
கற்கப்பகிம் நால்கஞ்க்குக் கருவியாவனவும், அவைகள் அவசியம் 

வேண்டிமென்பதும் எடு 

72 

காணப்படுந்தணை கன்மையிஜங் கருஈப்படுந் தொழில் நன்மை 
சிறந்தது 2௨௭



விஷய அகராதி, ௯ 

சாமக்கடலை நிறைகுணமே புணையாக நீ£தலாகுமென்ற தோழிக்குச் 
தலைவி சொல்லுதல் omg 

காமச் கினால் இன்பமடைந்சவர்க்கும் அ சனாலாகிய துன்பமும் வரு 
மென்ற தோழிக்குத் சலைவி சொல்லுதல் ௨௩௪ 

காமச்ை, அறிவிலராகய பெண்களைப் பார்க்இனும் அறிவுடையரா 
இய அடவரல்லவா பொறுக்க வேண்டுமென்ற தோழிக்குத் தலை 
வன் சொல்லுதல் ௨௨௭ 

காமகோயை வெளிப்படுச்துசல் உன் வெட்கச்துக்குச் தசாசென்ற 
சோமிக்குச் சலைவி சொல்லுசல் ௨௩௩ 

காமம் தியேபோன்று சானின்ற இடத்தைச் சுடும் ஆதலால் 8 பொறு 
தீ,சல் வேண்டுமென்ற தோழிக்குச் தலைவி சொல்லுதல் 

காரணமா௫ய குற்றங்களைக் கெடுச்தோர் காரியமாகயெ இருவினை களைச் 

செய்யாமையால் அவருக்கு வருசற்குரிய அன்பங்களும் இல்லை ௬௮ 

காரணமில்லாமம் செய்க.தங் சாலத்தினார் செய்ததும் பிரயோசனங் 

க்ருகாது செய்ததுமாயெ உதவியின் பெறுமை அளக்க முடி 

யாத 

eo) 

௧௯ 

காலத்தினது செப்பு do Fin 
காலம் ௮திதலின் பயன் 

காலம் ௮றியாச இடச்தே செய்யவேண்டுவது 

காலம் பார்,ச்.இிருக்கும் இடச். தப் பகைமை சோன்றுமலிருக்க வேண் 

டும் ௬௪ 
காலம் பார்க் து இருச்தலுக்கும் தொழில் செய்தலுக்கும் இலக்கணம் 
காரலம்வர் ச இடச்து விரைந் த செய்யவேண்டும் 

சாலம் வருமளவும் ஒடுங்குதலின் சிறப்பு 

காவற்கிறை மிகுந்து சாமம் டெருகிய இட த்.ஐ.த் தலைவி சொல்லுதல் ௨௨௭ 

கீழானவன் பிறர் செல்வங் கண்டு பொறாலம யடைதல் ௨௧௩ 
கழோரது அடச்சகமில்லாமை ௨௪௨ 

கீழோரது ருற்றமிகுதி ௨௧௧ 

சீழோர் கொடுக்கும் விசம் ௨௧௨ 

கீழோர் பழிபாவ முகலானவைகருரக்கு அஞ்சார் ௨௧௧ 

சீழேோர் பிறருக்கு அடிமையாய் நிற்பர் ௨௧௩. 

மோர் மேன்மை யடையும் விசம் ௨௪௨ 

கீமோர் விலக்கப்பமுதலில்லாமல் வேண்டியது செய்வார் ௨௬௧ 

&ீழ்மச்கள் ஆசாரஞ் செய்தல் இயல்பன் று ௨௧௨ 

குடி. உயரச்செய்வார் குடிசெயல் வகை செய்யுமியல்்பபு ௨௦௧



6 

BO விஷய அகராதி, 
  

குடிகளுடன் அமைவில்லாச ௮ரசன் குற்றம் ௧௧௪ 

குடிகள் அஞ்சும் தொழில்களைச் செய் சவன் ஆயுளையும் வலிமையையும் 

செல்வத்தையும் இழந்து விடுவான் ௧௧௦ 

குடிகள் பயப்படுவன செய்யாமையின் இலக்கணம் ௧0௯ 

குடிசெயல்வகை செய்வாரில்லாச குடிக்கு உண்டாகும் குற்றம் ௨௦௨ 

குடிசெய்தந்கு ஊழ் துணையாவது ௨௦௦ 

குடிசெய்தற்குச் காரணம் 99 

குடிசெயல் செய்வாரடையும் இெப்பு ௨௦௧ 

குடிச். சன்மைச்கு வேண்டும் பொருள்கள் ௧௮௯௬ 

குடிப்பிறந்தவர் வறுமை வந்த இடத்தும் வேறுபடமாட்டார் 5) 

குடிப்பிறந்தவர் வேறுபட்டவழி உண்டாகும் குற்றம் 

குடிப்பிறந் சார.து இயல்பு ௧௮௮ 

ச்ஷ்ப்பிறப்பு மாத்திர சாலும் செல்வமாச்தரச்சாலும் பெருமை 

யுண்டாக மாட்டாது ௧௬௨ 

குணங்குற்றங்களை அறியும் கருவி ௬௮ 

குணமிகுந்சவரைச் கொள்ளவேண்டுமென்பதும் குற்தமிகுக்கவரைச் 
தீள்ளவேண்டுமென்பதும் 

குணமும், குற்தமும் தெரிந்து குணமுடையவரைச் தெளிதல் வேண் 
டும் ௬௪ 

குறிப்பறிதற்குச சாசனம் முகம் ௧௩௩௭ 

குறிப்பறித.ற்கு நண்ணிய கருவி பார்வை ௧௩௮ 
குறிப்பறியா தவர் இழிவு ௧௩௭ 

குறிட்பறிவாரது இறப்பு ” 

குற்றங்களாவன ௮௨ 

குத்றநுடையவர் அருமையுடைய அரண் சேர்க் சாலும் உய்யமாட்டார் ௧௪௭௬ 
கூடா ஒழுக்கச்தாரது குற்றமும் அவரை அறிந்து நீச்கவேண்டு மென் 

பதம் Go 
கூடா ஒழுச்ச,த சாரை அறியும் வழி டுக 
கூடா ஒழுக்சச்சினது குற்றம் PR 
கூடா ஒழுச்சுச்ை விட்டுச் தவஞ்செய்வார்க்கு வேஷம் வேண்டாலா 

கய அவரது இழப்பு டுக 

கூடா ஈட்பிடத்து நடக்கும் விசம் ௧௪௩ 

கூடா ௩ட்பினத குற்றம் ௧௬௧ 

கூடா ௩ட்பு டையவரைச் செயலாலே தெளியலாகாது ௧௬௨ 
கூடா 5ட்பு உடையவரைச் சொல்லாலே செளியலாசா௫ ?



விஷய அகரா இ, ௧௩ 
  

செடாச துணையாவது 
of 

கெடுத்தற்கு மூடியாச பிணஃஇலே சலை௨ன் சொல்லுதல் உ௬ட 
செடும் ௨சை செய்சாராயின், அசறகுக காரணம் ௮வரறியாமையும் 

சட்புமாம் 
௧ட௮ 

கேம் ஆகமம் ஏருதற்குச் சாரணம் ௩௦. 
கேடிவாச இடத்துச் தணையாகாதவரத- இடை ௧௬௦. 
கேசி வராமை சாரணமாகவும் செல்வம் வருங் காரணமாகவும் நடுநி-ை 

மை சவறலாகா சென்பதும், தவறுசல் கேவெருதற்குக் சாரண 
மென்பதும், சவறு தவன் தாழ்வு செல்எமென்ப தும்: ௨௫ 

கேட்டைச்சராத ௩டர்சசைச் சொல்லலும் ஈன் மையைத்தரும் ௩ட 
வாசசைச் சொல்லு சலும் மெய்ம்மையாமென்பழம், கேட்டைம் 
தீரும் நடந்ததைச் சொல்லுதலும் நன்மையைச் தராத நடவாத 
சைச் சொல்லுதலும் பெயய்ம்மையாமென்ப தம் டூ 

கேள்வியில்லாச இடச்து உண்டாகும் குற்றம் HO» 
கேள்வியினாலே இடப்பட்டவருக்கு வரும் நன்மை » 

கேள்வியின் ஜெப்பு ௭௯ 

கேள்வியுடையவரது இறப்பு 99 4 
கொடுங்கோலுடைய அரசரது நாட்டில் வாழ்வார்க்கு வரும் குற்றம். ௧0௯ 

கொஙெகோலுடைய அரசனது நாட்டில் உண்டாகுவ குற்றம ல 

கொடுங்கோலுடைய அரசன் அடையம் குற்றம் ௧0௮. 

கொடுங் கோான்மையின து குற்றம் oy 

Qeradsusder SM pw & 

கொலை செய்வோர்ச்கு வருந்தீங்கு »> 

கொலைப்டாவம்கொன்ருர்மேல் கிற்கும் ஆகலின், ஊனுண்பார்ச்ுப் 

பாவமில்லை யென்பாரை மறுச்துப் பாவம் உணடென்பது Ginn 

Caraerenuder சிறப்பு ௬0, 

கொல்லாமையை மறலாதவனது உயர்ச்டி 
கொல்லாமையையுடையதே நன்மார்க்கம் த 

சொல்லா விரதத்சோர்க்கு பரும ஈன்மை Re 

கோபஞ் செய்தவருச்கு வருந்தீங்கு இ 

கசோபஞ்செய்தவர் செய்யாசவ ராகிய இருவர்பபன் ஷப 

கோபஞ்செய்யாதவருக்கு வரும் நன்மை ye 

கோபஞ்செய்யா திருப்ப தின் நன்மை wn 

கோபஞ்_செய்யாமல் இருக்குமிடம், Gsm 

கோபச்தினத இங்கு அந்ய



௧௨ விஷய அகராதி, 
  

சபைக்கு அஞ்சாசவர.து இழப்பு க்கி 
சபைச்கு அஞ்சாமையின் காரணம் 5, 
சபைக்கு ௮ஞ்சரமையின பயன் 17 
பக, I GTGarg es Oisloy EHO. 

Bid tly BRT செய்யு இறம் 2௩௨௯ 
ஈபையறியாத நடத்துவருக் குற்றம் ் 
சிரேகிசசப படாதவரும் சிகேகிக்கப்படுபவரும் a@e 
௪லவேளைகளில் சமோகுண ச்தினாலே மன மலம் வேறுபட்டாலும் கல் 

லினம் அங்வேறுபாட்டைத் இருச்சி மறுமை இன்பச்ழை உண் 
LS Gio Ht 2 

சற்ப்புடையவன் கற்கவேண்டு மென்பதம், சறசத்தகு நால்சகளூம் 

அவைகளைக் கற்கும் விதமும், கற்றதனாற் பயனும் ௭௫ 
சிறப்புவகையால் சால்புக்கு ஏற்ற குணங்கள் ௧௬௪ 
இிறப்புவகையாற் பகைமாட்சி ௧௭௦ 
சிற்றினம் பெரியோர்ச்கு ஆகாது ௮௬ 
சிற்றினம் பெரியோர்க்கு ஆகாசென்பதற்குச் காரணம் 

சுற்றத்நினது சிறப்பு ௧0௪ 

சுதறச்சைச் தழுவுதல் செல்வத் தக்கு ஏதுவும், அரணும் பயனும் Bid ௧௦௨ 
சுற்றம் கழுவு சற்கு உபாயம் ன் 
சூது சிறுமை பல செய்து அவைகளால் இருமையுங் கெடுக்கும் ௧௮௪ 
குது சரித்தாத்தை உண்டாக்கு சலின் குற்றம் 9 
குதுவீடுதற்கு அருமையும் விட்டவ ரது பெருமையும் ௪௮௫ 
செங்கோலின.த இலக்கணம் ௧௦௬ 
செங்கோலீன் இறப்பு ர 
செங்சோல் செலுச்சாதவன.த கேடு ௧0௪ 
செயசோல் செலுச்தியவன் அடையும் பயன் 50% 
செங்சோல் செலுத்தும் ௮ சனுக்குத் தயவரிடச்து மூவகைச் தண்ட 

Ye செய்யவேண்டும் ௧௦௪ 

சே.டற்சை நட்பின் சறப்பிற்குக் காரணம் ௧௫௯ 
செய்யச்தகுச் சொழிலும், ௮,ச்சொழில் செய்யும் விசமும் ௮௮ 
செய்யச்சகுர் தொழில்களுச்கு உபாயமும் ௮சன் உரிமையும் ௯௦ 
செய்யத்தகுக் தொழில்களைச்செய்து விட த்தகுக் சொழில்களை விட்டு 

விடல் ௮௯ 
செய்நன்றி மறச்தலீன் கொடுமை ௨௦ 
செயவதும் நீக்குவதும் இஃது இஈசென்பது ௭



விஷய அகரா. BR. 

செல்வம் நிலையாமை டென்பதும், செல்வம் உள்ளபொழுசே ௮தஞ் 
செய்யவேண்டு மென்பதும் ௬௨ 

செவிலியாயெ வளர்ச் சதாயக்குச் சன் சாமச்சை வெளிப்படு ச் இவிட்டு 
தான் மிற்கும விசங்கண்டு சிரித்த சோழியோடு ஊடல் செய்து 
கலைவி தன்னுள்ளே சொல்லுசல் ௨௨௮ 

சேனையின் காட்டுப் பொலிவில்லாமையாலும் அரசன் கொடைச்சாழ் 
வுகளாலும் தலைவரில்லாமையாலும் தாழ்வு உணடாகு ௦ ௧௫௦ 

சொல்லச் தகுவனவும் தகாசனவும் ௩௪ 
சொல்லமாட்டாதவச து இழிவு ௪௨௭ 
சொல்லாலுஞ் செயலாலும் வரும் ஒழுக்கங்கள் உடு 
சொல்லியது சொல்லுவானது இலச்சணம் EGP 
சொல்லினது இலக்கணம் ௧௨ ௬ 
சொல்லுதல் வல்லார து இறப்பு ட் 

சொல்லைச் சொல்லும் விதம் 

சொல்வல்லமை மச்இரிகளுச்கு அவயம் வேண்டும் ௧௨௫ 
சோம்பலில்லாசவன் அடையும் பயன் ௧௧௯ 

சேரம்பலினது குற்கம் EES 

சோம்பவினது தீமை ov 
சோர்வினாலே அன்பஞ்செய்த$ விலக்கல் CR) 

ஞான யோக முதிர்ச்சியுடைய உயிரைப் பின்வரும் துன்பங்சள சேச 

மாட்டாமையாற் கெட்டுவிடும் ௬௭ 

தீரு.இமிக்ச புகழ் நீங்காமற் காவாச வழியுண்டாகுக் குற்றம் ௧௨ 
தச்கவரையும் சகா, சவரையும் அறியும் வழி 25 
சதை சடைமை & fi. 

தந்ையைப் பார்க்கினும் அவையச்தரர் மைந்தனை ம௫ழ்வர் ” 

தீமக்குப்பிியோசனம் பார்ப்பவரது நட்பினது இமை EBS 

sosOsrgG uwterée ds ou S0GéG gorug செய்தனை விலக்கல் டு௮ 

தம்முடன் பழகென வரை ௮சசர் தண்டியாமல் சகண்ணோேட்டஞ் செய்ய 

வேண்டுவது பிதர்ச்குச் குறறஞ் செய்த இட ,ச்சல்லரமல் தமக்குக் 

சுூற்றஞ் செய்ச இடச்சென்பது ESR. 

தம்மைக் கேளாது நட்பினர் ஒள்றைச் செய்தால், அதனைச் சைக்சொ 

ள்ள வேண்டும் EG) 

SOE DISET உலச நடை தலறலாகாது ௩.௪ 

திரித்தரத் இன் கொடுமை ௨௦௪ 

திரித்திரப்பட்டவ ருச்குஉண்டாகுங் குற்றம் 2.08.



SF விஷப அகராதி, 
  

தாத் இரம் அளவர்கு மிஞ்சிய இடச்துச் செய்யவேண்வேது ௨௦௪ 
கருமச்தையும் மூ.பனறு செய்வதல்லது யா௫த்துச் செய்யலாகாது ௨௧௦ 
கலைவரது சன்மையைப்பழித்தலுக்குப் பயந்து அவரது அருளில்லா 

மையை மறைத்தால் 8 தெய்வச்தன்மை பொருந்திய கற்புடை 

யாய் ஆதலால் கறபுடைய மாதரால் நன்கு மதிச்சப்படுவாய் என் ற 

  

தோழிக்குச் சலைவி சொல்லுதல் ௨௬0 
தலைவரை இவ்வூரார் நிர்தியாமல் ௮வர்கொையை மறைக்கவேண்டு 

மென்ற தோழிக்குச் தலைவி சொல்லுதல் ௨௩௭ 

தலைவரைமதந்து பொறுத்தல் வேண்டுமென்பது மனச் துக்குச்தோன் 

2S தலைவி சொல்லுசல் ௨௫ 

தலைவர் பிரிநது சமீபமாமிருச்சஏிம் நி பொறுக்கின்றாபில்லை யென்ற 

தோழிக்குச் தலைவி மூன்னே நிகழ்ந்தது கூறுதல் ௨௩௮ 

சலைவர் பிரிச்துபோகவில்லை அவரிங்சேயிருக்சன்றுர்; அவரைப்பாரக் 
கும் வரையும் நீ பொறு ச்தல்வேண் பென்ற தோழிக்குச் தலைவி 
சொல்லுதல் ௨௩௭ 

தீலைவர்€மேல் ஆசை நீங்காமல் பொறுச்சா டென்த தோழிக்குச் தலைவி 
சொல்லுசல் ௨௪௦ 

தலைவனது தூதுஏரக்காணுச தலைவி சொல்லுதல் ௨௪௧ 
தலைவளாது தூதுவரப் பெலுமல் சான் தாதுவிட நினைச்ச தலைவி தீன் 

னெஞ்சோடு சொல்று;.சல் » 

தலைவனது பிரிவைக் குறிப்பாலறிந்து தலைவி தோழிக்குச் சொல்லு 
sa ௨௩௧ 

தலைவனது வரவு சொல்லிப் பிரிலாற்றாமையால் நிறம் வேறுபடாசே 
யென்ற சோழிக்குச் சலைவி சொல்லுகல் ட்டு ௩. 

தலைவன் இடந்தலைப்பாட்டிலே சொல்லுசல் ௨௨௧ 

தலைவன் இயற்கைப் புணர்ச்சி முடிவிலே சொல்லுசல் ௨௪௮ 
தீலை௨ன் இயற்கைப் புணர்ச்சி முடிவிலே சொல்லுதல் ௨௨௪ 
தலைவன் இயற்கைப் புணர்ச்சி முடிவிலே சன் விருப்பதை ௮றிவிச் 

FH ௨௨௩. 
தலைவன் காவலிடத்துக்குப் பக்கச்திலுளனாக, தோழி தலைவிக்குச் 

சொல்வாளாய், பழிச்சொல்லறிவிசது உடன் Cums ne ௮சை 
கொள்ளச் சொல்லுதல் ௨௩0 

தலைவனிடச்துச் குற்றம் உண்டாய இடச்தும் பிணங்க நினையாச 
கெஞ்சிற்கு,த் தலைவி சொல்லுசல் 2 Gar 

த்லைகனை நினைந்து வருத்துகன்௦ தலைவி தோழிக்குச் சொல்லுசல் ௨௨௯



விஷப அகராதி ௧௫ 
eaten, 

தலைவன் குறிப்பறிர்ச தலைவி அச்சுறிப்பைத் தெளிவிச்சவந்சதோழி 
க்குச் சொல்லுதல் உடுடு 

தலைவன் கொடுமை நினைந்து செல்லுசற்கு உடன்படாத கெஞ்சினை ச 
தலைவி கோபித்துச் சொல்லுகல் ௨௫௦ 

தலைவன் தலைவி மனகச்குறிப்பை அவள் பார்ன வயாலறிசல் உச௪ 
தலைவன் தலைவியத குறிப்பைப் பார்வையாலும் நாணாலும் அறிதல் 
தலைவன் தலைவியின் ௮பரணங்களாலாயெ ஒருச்சஞ் சொல்லுதல் ௨௧௬ 
தலைவன் தலைவியின் குறிப்பை காணாலும் மஒழ்ச்சியாலும் அறிசல் ௨௧௭ 
தலைவன் தலைவியின் தனங்களாலாயெ வருச, சஞ் சொல்லுதல் ௨௧௬ 
தலைவன் தலைவியின் நெற்றியாலாயெ வருச்சஞ் சொல்லுதல் ” 
Sour passes. Sted Qsragew OF RK. 
தலைவன் தூதுவரச் காணாது வருக்துன்ற தலைவி இடஞ்சொல்லுற 

சோழிக்குக் சொல்லுதல் 

அிலைஉன் நீங்யெபோது சென்ற சோறிக்குச் தலைவி படுக்கையிடத்த 
93 

நடர்கைச் சொல்லுதல் ௨௬௩. 
தலைவன் பாங்கற் கூட்டமுடிவிலே சொல்லுசல் ௨௧௯ 
தலைவன் பாங்கியிற் கூட்டமுடிவிலே சொல்லுதல் ௨௨௦ 

தலைவன் பிரிவிலுண்டாகிய சர்சேககிவீர் சதி கூறுதல் ௨௨௪ 

தலைவன் பிரிவை அறிவிச்சை வ%௮ சொல்கவிய தோழிக்குச் தலைவி 
சொல்லுதல் ் ௨௩௨ 

தலைவி அநபவச்சை மாலைப்பொழுதின் மேலேற்றிச் சொல்லுதல் உ௪டு 

தலைவி இரா,ச்இரியின் சொடுமை சொல்லிவருந்துதல் உடடு 

தலைவி காரணமில்லாமல் ஊடுஇன்றமை கேட்டு அப்படி நீ ஊடுடு 

ன்றதென்னவென்று கேட்ட தோழிக்கு ௮வள் சொல்லுசல் ௨௬௫ 

தலைவி குறிப்பறிந்த தோழி ௮,சனைச் தலைவனுக்கு அறிவிச்சல் ௨௫௭௬ 

தலைவி தலைவனைச் சாணுதற்கு அவசரப்படுதலாற் சொல்லு சல் உடு௩ 

தலைவி தலைவனைச்காணும் ஆசைமிகுஇயால் சொல்றுசல் ௨௪௯ 

தலைவி பிரிவாற்றாமை நீங்கும் விதம் நாடுதல் ௨௪௯ 

தலைவி புணர்ச்சி விரைதலறிர் ச தோழி தலைவனுக்குச் சொல்லு சல் உடு௮ 

தலைவி பொறுத்தற்பொருட்டுச் தோழி தலைவனது தன்மையைப் 

பழித்த இடச் த,ச்தலைவி சலைவன௮ தன்மை யூயர்ச்சி உறுதல் ௨௩௯ 

தலைவி மாலைக் காலத்தோடு ஜாடிச்சொல்லுசல் உ௪டு 

தலைவியர் சாமக்சடலில் வீழ்வார். வீழினும், அதற்கேற்ற மரக்கல 

தால் சடப்பாரென்ற சோழிக்குச் தலைவி சொல்லுசல் ௨௩௪ 

தலைவியர் பலரும் பிரிவைப் பொுத்திருப்பார், ௮ செய்கன் மிலை 

யென்ற சோழிக்குச் தலைவி சொல்லுசல் ௨௩௩.



\ 

௧௬ விஷப அகராதி. 
  

திலைவியினது ஊடற் குறிப்பைச்சண்டு நீங்கள் கூடியிருக்கவும் இல் 
வூடல் உண்டாவதற்குக் காரணம் மாதென்ற தோழிக்குச் தலை 
வன் சொல்லுதல் ௨௯௩. 

தலைவியின் உருவு முதலான வ மூன் கண்ட றிந்தவை யல்லாமல் சிற 
கீதிருக்சையால் அவளை ச் தலைவன் வயு நல் உகடு 

கலைவி.பின் குறிப்பு அறியலுற்ந தலைவன் சொல்லுதல் உ௪௪ 
கலைவியை ஊடல் நீக்கக்கூடிய தலைவன் அதக மகிழ்ச்சி அடைந்தவ 

யைச் சன்னுள்ளே சொல்லுசல் eG 
தலைவியச் கூட்டிச்சொண்டுபோவென்று உடன்போக்குச் சொன்ன 

தோழிக்குச் சலைவன் கூட்டிப்போசலின் வருச்.சஞ்சொல்லுசல்௨௨௩ 

அவியைச் சேர்க்கச் ௧௬௪ செல்லும பாங்கனுக்குசத் தலைவியின் 

இயல்பைச் தலைவன் சொல்லுதல் 2.2.9. 

தலைவியைப் பிணக்குச் தீர்த்துக் கூடிய தலைவன் சன்னுள்ளேசொல் 
LYS Ov ௨௬௧ 

தலைவியைப் புணர்ந்து உடன்சொண்டு போடுன்த தலைவன் சன்னுள் 
ளே சொல்லுதல் 228 

கவஞ்செய்பாதவருக்கு இம்மையின் பமூம் இல்லையா தாழ்வு ௪௯ 
சிவஞ்செய்வாரஅ உயர்ச்சி ௪௮ 
தவச்தின் இலக்கணம் Pot 

தவத்தின் சிறப்பு ௪௮ 

SPIETESH Amy க்க 

தன் வலிமை அறியாத இடச்து உண்டாகும் குற்றம் ௬௧ 
சாட்சணியஞ் செய்யாத சண்ணின் குற்றம் ௧௧௨. 

காட்சணியஞ் செய்பாசவரது இழிவு ௧௧௩. 

தாட்சணியத்தின து ஜெப்பு 

தாட்சணியம் செய்யும் விதம் 

சாம் சாழ்தற்தக் காணமானவைகளைச் செய்தலின் குற்றம் ௧௯0 
சாம் தாழ்தற்குக் காரணமானவைகளைச் செய்யாமையின் இறப்பு 2 
சாய் மைந்தனை மகிழும் விதம் Si. 
தாழ்க்தவர் சபையினிட ச் து ஒரு வூறியும் பேசலாகாத ௧௪௦ 
தான் அடைந்து கின்ற பொருளினும் அதற்குச் கசாரணமாயெணகச்சஞ் 

F mts a ௧௪௬௭௬ 
தான் சேர்க்க இனத்தினாலே மனமும் செயலுந்தூயனாவன் ௮௭ 
தான் பொறுச்சற் பொருட்டுச் தலைவன் தின்மையைப்பழித,ச௪ தோழி 

க்குத் தலைவி சொல்லுசல் - 2 Fy 

சான் வகு2௮௪ சொல்லுவானது இலக்சணம் SFR.



விஷய அகராதி, கஜ 
அிடஞ் சொல்லிய சோழிக்கு எதிர் மொழிகூற ௮றியாத் தலைவி காம 

மிச்ச ௮தஇிக துக்கத்தால் சந திரனைப் பார்த்துச் சொல்லுசல் ௨௪௩ 
திரும்பிவந்.து சலைவர் உனக்கு இனபஞ் செய்வாரென்ற தோழிக்குத் 

தலைவி சொல்லுதல் ௨௪௨ 
தமை செய்யப்போய் ஏழை விடவருவானும் அது செய்யாமத்டோய் 

பின்பு நன்மை செயய வருவானுமாயெ சுற்றச்தாசைத சழுவுதல் 
வேண்டும் ௪0௩. 

தீயசொற் கூறு சலாலுண்டாகுக குற்றம் ௧௯ 
தீராத ஊடலிலே தலைவன் சொலலுதல் e@s 
தீவினைச்குப் பயப்பட வேண்டும th # 
தீவினை செய்யா சவன் கேடில்லாத௨னாவான் ந ௬ 

அ.தந்தவரது ஆணை டு 
தஇ.றந்தார்ச்குக் களவாவது இதுவென்பதும் ௮சை நீக்கவேண்டுமென் 

பதும் டு ௨ 

அறக்தார் பெருமைக்குக காரணம் பஞ்சேக திரியங்களைக் கெடுத்சலும் 
யோகப்பயிற்சியும் தத்துவ வுணர்ச்சியுமாம் ” 

Bobsri Qugeow Qwaerds பெருமையினும் உயர்ந்த த ௪ 

காதாகச்சென்ற சோழிகேட்கத் தலைவி சொல்லுதல் ௨௫௯ 
அ. சாசசசென்௦ சோழி தலைவி தாூதுக்கு உடன்படுதற் பொருட்டு, 

அவளோடு சிரித்துச் சொல்லுதல். ௨௬0 

அதாய்ச் செல்லும் பாங்கனுக்குத் தலைவன் சொல்லுதல் உ௪௪ 

gd. fortes சலைவி சொல்லுசல் ௨௪௩ 

தூதுவிடாமை நோக்கித் தலைவி சோழியுடன் பிணங்செ சொல்லு 

தில் ௨௩௪ 

அ.ரத்சே பிரிந்து வரர்சிய தலைவன் சொல்லுதல் ௨௨௬ 

செெளியப்படா,சவர் இவரென்பதும், செளியப்படாதவரை,ச் தெளிந் 

கால் உணடாகுங் குற்றரமூம, செளியுக்கு அளவும் ௬௮ 

தொழிலை முடித்து இரும்பி வருகிற தலைவனை முன் ந௩டநத்தை நினை 

சதக சன்னுள்ளே சொல்லுதல் ௨௪௮ 

தொழில் வலிமை அறியாத இடத்து உண்டாகுங் குற்றம் ௬௨ 
தொழில் வல்லமை யில்லாசவரது இழிவு ௧௩௧ 

சகோழனாற்கூடிய இடச்து,ச் தலைவியைச் சேர்ச்ச தலைவன் சொல்லு 

தில் ௨௨ 

தோழி தலைவன் இயலைப் பழித்தல் பொருது தலைவி தன்னெஞ்சுக் 

ச சொல்லுசல் ௨௪௮ 

3



6 டி 

௧௮ விஷப அகராதி, 

'கோழி தலைவியைச் தூரத்தில் சொண்டுபோன இடச்சே ௮வள் 
  

குறிப்பை யுணர்ச்த தலைவன் தன்னுள்ளே சொல்லுதல் ௨௧௪௮ 
'தோற்றவர் மேலே ஆயுதஞ் செலுச்சாத மிகுந்த வீரம் கடக் 
நடுவு கிலைமையாகும் விதம் ௨௨ 
கடுவு நிலமையால் வந்௪ செல்வம் கன்னமயைச் தரும், மத்றைச் செல் 

வர் தீமையைச் தரும் ௨௧ 
நடுவு நிலைமையின் இறப்பு ” 
நட்பாக்குசறீ றன்மை ௧௪௨ 

aor இலச்சணம் ௧௫௫ 
கட்பினது பயன் ௧௫௯ 
கட்பு வகைமழென்னும் இருவகை யிடச் அஞ் செய்வது 
ஈட்பை ஆராயாச இடத்து உண்டாகும் குற்றம் ௧௫டு 
கட்பை ஆசாயும் விதருசம், ஆராய்ந்தால் சிகேகக்கப் பவொ ரிவரென்ப 

ம் ௧௫௬ 
ஈம்மை மதர்தவரை நாமுமறந்து விடுவே மென்ற Csr ses smd 

சொல்லுதல் உடுச௪ 
Ba ors 5) னுடன்பாட்டினால் நன்மையும், தீயிள ச் தினுடன்பாட்டி 

னால் தீமையும் உண்டாகும் ௮௮ 
கற்குண ஈற்செய்கைகளும் வரவுக்குச் சக்க செலவு செய்தலுஞ் இறந் 

Sor ௧0 
'நன்றி செய்தாரது நட்பை விடலாசாது 2.0 
கன்றி யில்லாத அ௮ச்செல்வத இன் குற்றம் ௧௬௮ 
நன்.றியில்லாத செல்வம் சம்பாதித்சவனுக்குப் பயன்படாது ௧௬௭ 
கன்.நியில்லா,ச செல்வம் தனக்கும் பிறர்க்கும் பயன்படாது ௧௬௭ 
நன்.றியில்லா,ச செல்வம் பிறர்க்குப் பயன்படாது 9 
சாட்டினது அவயவம் Spar 

நாட்டினது இலக்கணம் Sm. 
காணச்தால் சலைவி சன் கினைப்பைச் சொல்லாச இடச்துத் தலை௨ன் 

சோழிக்குச் சொல்லுதல் உடுடு 
காணமுடைய உமக்குப் பனைமடற் குதிசை யேறுதல் மூடியாதென் 

அ விலக்கலும்ற தோழிக்குத் தலைவன் சொல்லுதல் ௧௨௪ 

காணமும் நல்லாண்மையும் காம வெள்ளத்துக்குப் புணையசதலால், ௮வ் 

வி.ரண்டும் நீங்குவனவல்லவென். ந சோழிக்குச் தலைவன் சொல் 

லுதல் ௨௨௭ 

சாணமே அன் றி, கல்லாண்மையும் உடைமையால் மடலேறுதல் முடி 
யாதென்ற தோழிக்குச் தலைவன் சொல்லுதல் ௨௨௭



விஷப அகராதி. ௧௯. 

  

காணம் சடுசசலாலே செல்லுசலில்லாத தலைவி சொல்லுசல் 2.@o 
கரணில்லாகவச.ு இழிவு ௨௦௦ 
நாணின து இலக்கணம் ௪௬௮. 
காணின் சிறப்பு 

௧௬௯ 
நாணுடையவாது இறப்பு 

நா ணுடையவர் செயல் 

நாணும் சிறையும் அரியாமல் பொறுச்சல் வேண்டு மென்ற தோழிக் 
குச் தலைவி சொல்லுதல் a@e 

நிலையா சவைகளை நிலையுடையவை யென்று sag se Uns gor 
பதிதுக்குக் காரணம், ஆதலால் அது: மோக்ஷம் ௮அடைவாககு 
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இ.ழக்கு ௪௨ 
மின்கண்களி2லே போழகு அழிசலால் ௮ழாதிருவென்ற தோழிக்குச் 

sod சொல்லுதல் ௨௩௫ 
நின்சண்கள் அழுது அழகையிழக்க்ற நீ பொறுத்தல் வேண்டுமெ 

ன்று மறுசரஞ் சொன்ன தோழிக்குச் சலைவி சொல்லுதல் ௨௩௬ 

£ இப்படிப் பசலை நிறமடைவது சகாசென்ற சோழியோடு கலைவி 

பிணங்கச் சொல்லுதல் ௨௩.௯ 

நீ இவளைச் கவியாணஞ் செய்துகொண்டு உலகத்தார் சம் வீட்டிலிரு 

ந்த தமது பங்குப்பொருளை யுண்டுன் ற இல்லறத்தோடு பொரு 

௩.௪ வேண்டு மென்ற தோழிக்குத் 'சலைவன் சொல்லுதல் ௨௨௫ 

றீக்கமுடியாச ஊடலிலே தலைவன் தலைவியோடு ஊடிஈசொல்லுக 9) ௨௬௨ 

நீயும் பொறுச.து உன் கண்களும் தூங்கவேண்டு மென்ற சோ।ப்க்குத் 

தலைவி சொல்லுதல் ௨௩ 

கெஞ்சினிடத்சே தோன்றிய காமம் கெஞ்சச்சால் அடக்கப்படு மென்: 

2 சோழிக்குத் தலைவி சொல்லுதல் ௨டக 

பகந்குறியிலே தலைவி பூவணிகண்டு தலைவன் சொல்லுதல், ௨௨௨௨ 

பச்குறியிலே தலைவீயைப்புணர்ந்து நீங்கும் தலைவன் சொல்லு தல் ௨௨௪ 

பகைகளையா வழி யுண்டாகும் குற்றம் ௧௪௩ 

பகை களையும் சன்மை yas 

பகை களையும் பருவம் 

பசை மாட்யொல் ஆ௫ூய பயன் ௧௭௪௧ 

பசைவர.து கோட்டையின் புறத்து இறங்குசற்கு ஆகும இடச்மை 

௮றிதல் டட ௬௫- 

பகைவரைச சார்தலாகாச இடமும் சார்க்ச இடதது உணடாகுங்குறி 

pio 4௩. 

கபம் பசைவர் முனனே சன்வீரஞ் மேோரல்வது



௨௦ விஷய அகராதி, 
  

பகைவன் வலிமையும் அவனது துணைவலிமையும ௮றிடாக தஇுடத்து 

உண்டாகுக குற்றம் HS 

பசலை பொருமிஎன்று சவலையுற்ற தோழிககுச தலைவி பொறுப்பே 

Goraru g தோன்றச சொல்லுதல் ௨௨௩௮ 

படையின் இலக்கணம் ௧௫௦ 

பயனில்லாச சொற்களைச் சொல்லாமையின் குணம் ௩௩௪ 

பயனில்லாத சொற்களைச் சொல்லுசலின் குற்றம் ௩௩ 

பர்சை மிடச்திருந்து லந்த தலைவனோடு தலைவி பிணங்கஇச் சொல் 

Hse ௨௪௧ 

பரதிை யிடச்துப் பிரிச்து வந்ச தலைவனோடு சிறையழிவினாலே கூடி 

யதலைவிநீ பிணங்காமைக்குச் காரணம யாதென்ற தோழிக்குச் 

சொல்லுதல் ௨௫௨ 

பல குணங்களாலும் நிறைந்தவரத இறப்ப A i 

பழமை யறிவாரடையம் பயன் கக 

யழமையால் வரும் உரிமையின் ஈறப்பு ௪௫௮ 

பழமையானது காலஞ் சென்றதன்று இப்படிப்பட்ட ஈட்பென்பது கடு௭ 

பற்றற கலாற் பிறவி யறுசலும் அருதபொழுது பிறவி அருமையும் 

காணப்படும் டு 
பற்று விடுசற்கு உபாயம் 
பாலமும் பழியுந் சருந்தொழிலைச் செய்சல் அசாசென் றதற்குக் கார 

ணம் ௧௨௮! 
LITA pth Lis) ub SORE தொழிலைச் செய்யலாகாது 

பினாக்குத் தீர்ந்து தூதுக்கு உடன்படும் வகை சோழி smell eG 
சொல்லுதல் 

பிரிகின்றவர் தேற்றிய சொற்களையும் அவர் நற்குணங்களையும் அறிவா 
யாகையால் ௮வர் விரைந்த வருவாபென்ற தோழிக்குத் தலைவி 
சொல்லுதல் ௨௩௮ 

Piso குறிப்புடையவனாகிய சலைஉனோடு நீ பிணங்காமைக்குக் கார 
ணம் யாதென்று பரிகாடத் துச் ரித்த தோழிககுத தலைவி சொல் 
HEX ௨.௫௪ 

பிரிந்து கூடிய சலைவன் ஆசை மிகு தியினாலே புணர்ச்சத் தொழிலைப் 
பு.தி.*ுபுதிதாகப் பலகாளும் பாராட்டல் கண்டு தலைவி இன்னம் 
பிரிவானென்று அஞ்ச, அதைத் தலைவன் குறிப்பால் அறிந் து 
தலைவிச்குக் சொல்லுசல் Lee 

பிரிந்து விரைவில் வருவேவென்ற தலைவனுக்கும் தோழி சொல் 
தல் ௨௩௧ 

ச்சி 

x 

2. &0



Magu அகராஇ. ௨௧ 
பிரியாமைக் குறிப்பினை ச் தோழிக்குச தலைவன அறிவித தல் 2 (Bi be 
பிரிவார்ராமை Je sere எப்பொழுதும் தலைவரை நிகையாசே 

சிறிது மறக்கல் வேண்டு மென்ச சோழிக்குத தலைவலி சொல் 
லுதல் 

௨௫௩ 

பிரிவாற்றாமை மிகுதியால் கே௱பட்ட தலைவிக்குத் சோழி சொல் 
MEN 

2 4 gp 
பிரிவு பொறுச்சமாட்டா ளென்று சவலையர் ற சோழிக்குப் பொறுப் 

பேனென்பது சோன்றத் தலைலி கசல் ௨௪௯ 
பிழை பொறுத்தலின் இறப்பு ௪௫௯ 

பிறசேசத்சாரும் விரும்புச.ற்கேற்ற அழகு ௧௪௭ 
பிறப்பு தன்பமென்பதும் ௮சறகு முதற் காரணம் விபரீத ஞான , 

மெனபம் ௬௭ 

பிறருக்குச் இவினை செய்,சவர் சாம் கெடுவர் ட்டி 
பிறர் செய்யும் இமையைப் பொறுச்சல் ௨௮ 
பிரர் சொல்லிய குற்றங்களைப் பொதுத்சல் ஷ் 
பிறர் பொருளை விரும்பாமையின் குணம டக 
பிறர் பொருளை விரும்புதலின் குற்றமும் விரும்யாமையின்குணமும் 5, 
பிறர் பொருளை விரும்புதலின் குற்றம் ௩௦ 
பிறவாமைக்கு வழி யென்ப.தும் மேலாகிய செல்வமென்பதம் வேண் 

டாமை யாதலால் அதன் சிறப்பு HS 
பிஐவிக்கு ஆசை வித்து பு 

பிறன் மனையாளை விரும்பாசவனிடச். த உண்டாருங் குணம் ௨௭ 

பிறன் மனையாளை விரும்புவானிடச்து உண்டாகும் குற்றம் 2௬ 

புரழில்லாதலர.து சாழ்வு ட் 

புகழின் சிறப்பு ௪௦ 
புாழுடையவர் ௮டையும் மேன்மை 2 
புகழ் இழப்பதற்குக் சா.ரணம் சட 

புணர்ச், பழகு சல், உணர்ச்சி ஒத்தல் என்னு மூன் னுள் உணாச்9 
ஓ.ச்.தலே நட்பிற்குச சிறப்புடையது ௧௫ 

புசல்வரைப் பெறுதலின இறப்பு அஃ 

புல்லறிவாளர் தம்மிடச்.து நல்லவை செய்த லறியாமை ௧௪௯௬ 

புல்லறிலாளர் தம்மிடச் தும் தயவை செய்தலே யறிவர் 93 

புல்லறிவாளர் தம்மை மகிழ்சலின் குற்றம் 25 

பல்ல நிலவின் சுற்றம் ௧௬௫ 

புறஙகூறு திரு ச்சலின் உன்மை ௩௨ 

. பூதங்கூறுதலின் கொலெம 38



௪ 

ao விஷய அகராதி. 
  

புறகூறுதலை BA SOG eww ர். 

புதிஙகூறுவார்க்கு உணடாகுங் குற்றம் ௩.௨ 

பெரியவரிட ச.துப் பிழைசெயயா இருத்தலின் இறப்பு கஎடு 
பெரியாசைச் துணைச்கொள்ளாச இடச்து உண்டாகும் குற்றம் 2B 
பெரியாரைச் துணைக்கொள்ளு சலின் இறப்பு ௮௪ 
பெரியாரைச் துணைச்சொள்ளுசவின் பயன் ௮ 
பெரியோரது இலச்சணமும் ௮௨ரைத் துணையாகச் சொள்ளவேண்டு 

மென்பதும் கொள்ளும் விதமும ௮௪ 

பெருமையில்லார் செய்தி ௧௬௨, 
பெருமையின் இெப்பு ௧௯௪ 
பெருமையுடையார் செய்தி ௧௬௯௨. 
பெருமை யுண்டாகும் வழி 9 
பேழைமையின் இலக்கணம் ௧௬௩. 
பேரின்ப ச் துக்கு உரிய நீ இப்படிப்பட்ட சற்றின்பத ல் அழுந்து சல் 

தீசாசென்ற சோமனுக்கு.ச் தலைவன் சொல்லுசல் ௨௧௯ 

பொதுப்பெண்களை உயர்ஈதோர் சொடமாட்டார் ௧௮௧ 

பொ துப்பெண்களை ச் தீண்டுவார் இழிஈதவர் ' » 
பொதுப்பெண்கள் சொல்லுஞ் செயலும் பொய் ௧௮0 

பொதுவசையால் அ௮டச்குஞ் இறப்பு ௨௩ 

பொதுவகையால் குற்றர் சன்னிடச்.த வராமற் கா, தரிது ERB 

பொதுவகையால் சால்புககு ஏற்ற குணங்கள் ௧௬௩ 

மபபொதுவகையால் தீடட்புக் கூடாது கடுக 
பொதுவகையால் தன்பஞ்செய்கலை விலக்கல் ௯ 
பொதுவகையால் துன்பஷ்செய்சவரு*கு வருக் இற்கு 9 
பொதுவகையால் சொழில்செய்புக் இறா கச 
(பொதுவகையால் பெரியவரிடத்அப் பிழைசெய்தற் குத்றம் கடு 
பொதுவசையாற் பசைமாட்டு ௧௬௯ 
பொழதுவசையினாலே குற்றச்சை நீக்குதல் ௮௨ 
பொதுவினும் சறப்பினும் பசைகொளளுசதற் குற்றம் ௧௪௧ 

பொய் மறைச்சப்படாசதா யிருச்தலினால் ௮) மிசால்லலாகாது டுடு 
'பொருளில்லாமையால் வரச த SF) OS வரு தாமையும், அதற்கு 

உபாயமும் ௧௨௨ 
பொருளின் றெப்பு ௧௪௪ 
பொருளின் பிரயோசனம் ௧௪௮ 
பொருள்களுச்குக காரணமா€ய ஊழின் வலிமை. ௭௦ 
பொருள் சம்பாதிக்கும் வழி Eo



விஷய அகராதி, ௨௩ 

பொருள் நூல்களையுவ் கருவி நூல்களையுக் கத்ரோரது உயர்வும், அவை 
களைச் சல்லாதவரது இழிவும் எடு 

பொருமை யில்லாமையின து குணம் ௨௯ 
பொறுமை யுடைமையின அ குற்றம் ௨௯ 
பொறுச்சமாட்டாமையாகிய துன்பமும் மடற்கு இரையும் உமக்கு எப் 

படி. வ5சன வென்ற தோழிக்கு உ தலைவன் சொல்லுதல் ௨௨௭ 
பொறு, மல் வேண்டுமென்ற சோழிக்குத் தலைவி சொல்லுசல் ௨௪௫ 

பொறுப்பாரென்று ௮.ரசர்களுக்கு வெறுப்புள்ளவைகளைச் செய்யலா 

காது ௧௩௬ 

பொலறயுடைமையின் இறப்பு ௨௪ 

போர் செய்தற்கு ஆகும் இடம் அறிதல் கடு 

மகளிர் காமம் மறைக்சப்படுமென்ற சோழிக்குச் தலைவி சொல்லுதல் ௨௫௪ 

மக்சளைப் பெற்றார் பெறும் மறுமைப் பயன் ௧௨ 

மடலூரும்போது இன்றைக்கு விட்டு காளைக்கு ஊரென்ற தோழிக்குச் 

தலைவன் சொல்லுதல் ௨௨௭ 

மணஞ் செய்தற்குப் பொருள் சம்பாதிச்சச் தலைவன் பிரிந்தபோது 

பொரு, தவளாகிய தலைவி அவன் வந்து காவலிடத்துக்குப் பக்கச் 

இலிருத்தல் அறிந்து அயலார் பழிசசொல்லுக்குப் பயந். சச் 

அச்ிசாள்ள வேண்டுமென்ற சோழிக்குச் சொல்லுதல் ௨௩0 

மதமானங்களின் தீமை ௮௩ 

மந்திரிகள.து சிறப்பு san 

மக இிரிகளஅ செயல் ௧௨௫ 

மர்இிரிகளுள் விடப்பலொச.த கு.ற்.றம் ந 

மச்.இிரிகள் ௮ஞ்சம் தொழிலும் ௮ செய்சாலடைவதும் காச 

மக்.இிரிகள் குணத்தன்மை ௧௨௪ 

மறவாததும் மறப்பதும் இன்னத இன்னசென்பது 2.0 

மறவாது செய்யவேண்டியவைகள் 
௧௦௪ 

மறவாமைக்கு உபாயம் ௧௦௫ 

மறவாமையின் சிறப்பு ௪0௪ 

மறவியின் குற்றம் 
௧௦௩ 

மறவியுடையவருக்கு வருந்துன்பம் ௧௦௪ 

மறைச்ச வேண்டாமையால் இடையிலே நீங்கலில்லா,ச புணர்ச்சியே 

இன்பப்பயனுடை த்தென்று விவாகஞ்செய்து கொள்ளென்ற 

தோழிக்குச் தலைவன் சொல்லுதல் 2.2.0 

மற்றைத் தருமங்கள் கொடுக்கப்பட்டன எல்லாம், வாய்மை சானேத..ந 

9௪ 
வல்லது



உள விஷ.ய அகராதி, 

மன அடக்கம் ௨௪ 

மனஒத்றமைபில்லாரை நீச்சவேண்டும் கடு 

மன5லம் முன்னை ஈல்வினையினாலே இயல்பாசவுடையார்க்கும் இன 

நலம் வேண்டும் ௮௭ 

OMT EEF OO OL WHITE MID அரசருக்குஇனஈன்மை உறுதியுடையது ௮௮ 
கனை விக்குப் பயப்படுதலிஸ் குற்றம் ௧௭௮ 
மனைவியின த சொல்வழி ஈட,ததவின் குற்றம் 3 
மனைவியின் ஏவல் செய்தலின் குற்றம ௧௪௧௯ 
ம்ரவைப்பொழுதிலே இப்படிப்பட்டவளா, ற்குக் காரணம் யாதென்ற 

தோழிக்குச் சலைவி சொல்லுதல் ௨௪௬ 

மட்துபடாதவருக்கு வரும் நன்மை ௧௬௮ 

மாறபட்டவருக்கு வருந் தீமை ௧௬௮ 
மாறபட்டவருக்கு வரும் நன்மையும் இமையும் ௧௬௯ 

மாறுபாட்டினது குற்றம் ஒ 

மானங்கெடவரும் யாசசச்சை விலச்கவேண்டும் 2.50 

மானச்தின் பொருட்டாகிய மரணச்இன் நெப்பு ௧௧௯௧ 
மானுடப் பெண்ணென்று தெளிக்த தலைவன் ௮வள் பார்வையாலாயெ 

வருச்சஞ் சொல்லுதல் உடு 

மூசற் கடவுளது உணமை 

பூயத்சியில்லாதவனது கு.ற்௰ம் ௧௨௦ 
முயத்சியின்மைக்கும் உடைமைக்குங் காரணக்கள் ” 
முூயற்செ ஐ இறப்பு ௧௧௯ 
மூயற்தியுடையவன ஐ நண்மை ல 
முழுதும் விடலாகாச சாமத்சை யறுபவிக்கும் விதம் ௮௩ 
முனிவர்க்குப் பிழை செய்தலின் குற்றம் aca 
நூணிவர்ச்குப் பிழைசெய்தவர் ஒரு சார்பு பத்தியிருக்காலும் உய்ய 

மாட்டார் 
9) 

மூன் சசய்த உதவிபற்றி, வருலசாகய செயற்சைநட்பின் சிறப்பு & Ot. 
Gar stoner Ils éSe smug ss தலைவி அப்பிரிவு பொருமல் 

பசலை நிறம் அடைச்ச இடத்துச் தன்னுள்ளே சொல்லுதல் ௨௩௭ 
மெய்மமையாமெ தருமத்தின் மூதன்மை ௫௬ 

மெய்யுணர்வினது இலச்சணம் ௬௯ 
மெ.ப்யையுணர்க்சவாச்கே முச்சதியுண்டென்பதால் ௮ம்மெய்யின் ௪2 

ட்பு



விஷய அகராதி, உடு 

மெய்வருச்ச ச் சாலாயெ தன்பச்தற்கு வரு5,தரமையும் அதற்கு உபாய 
Gp 62. 

Goduaecr Osis திறம் ச்௩௨ 
மேலேகூறப்பட்டதைச சிறப்பு வகையாற் கூறுதல் ௧௩.௫ 
மேலே கூதிய இருவா செயல்களும் ௪௬௨௩. 
மேலேகூறியதை நியாயச்தால் வற்புறுத்தியது oe 
மேலேகூறிய வழியவலாசசை மாட்சிமையுடையார் செய்யார் ௨0௯ 
மேலே கேட்டசைச் இந்திச்சல் ௬௭ 

மேலை சொல்லிய இறுவசை ஊழின் வல்லமையும் பொதுவாசச் கூறு 
தல எ. 

மேலேசொல்லிய மூன்றும் தொகுத்துச் சொல்லுதல் ௪௮0 
மேற்கூறிய ஆணைபுடையராயிலும் உயிர்களிடத்து அருடையவ 

ராவர் 

மேற்கூறிய குர், பம். காரணமா அவர் கொடுமை ௧௬௨ 
மேற்கூறி.ப காள் கழிகசால் நிலையாமையுண்டாம்; அது வருமுன் ௮வ 

சசமாக அறஞ் சமக ௬௩ 

மேத்கறியபடி ணத இடத்து உண்டாகும் குத்றம் ௧௩௭ 

மேத்கூறிய மாட் சிமையும பயனும் ௪௫ 

மேற்கூறிய மூன் ப சுவியும் அறிவுடையோர்க்குச் செய்சவழீப் பெலி 
தீரம் , 2.0 

மேற்சிந்திஈசதை,ச சசளிசல் ௬௭ 

மேத்சொனன குறற௦ ஈத இடத்துச் நர்ச்கும் வழி ௧௮௭ 

மைந்தன் கடமை GE. 

Cores 955 மு,.தற்காசணமா௫ய மு,சற்பொருளை அறிதற்கு உபாயம் 
மூன்று அவற்றுள் கேட்டல் ௬௭ 

மோக்மாவது இகவென்பதும் அலது ஆசையைக் கெடுத்தவருக்கு 
அ௮ப்போே உணடாமென்பதும் ௭௦ 

யாசகத்தின் குற்றமும் யாசகசைக்கண்டு ஒளி,ததலின் குற்தமும் ௨௧0 

டாசிச்கத்தக்கவர் இயல்பு ௨௦0௭ 

யாசித்தலின் கெரடுமை ௨௦௯ 

யரசித்தல் தரிச்திரம் நீங்குதற்கு வழிஅன்.று ச 
யாடிப்பவருக்கு அவசியமான ஒரு குணம் வேண்டும் ௨0௮ 

யு? தியினாலும் ஊானுண்டல் இழிச்சசென்பது ௫௪ 

வஞ்சர் நட்பினது தீமை EUG 

வசைவிடைவைத்துப் பொருள்வயிற் பிரிர்ச இடச். தத் தலைவிபொறு 
த்.திரு,ச்.2.ம் பொருட்டுச் தோழி ,சலைவன் மின்மையைப்பழித் தக் 
கூறியபோது தலைவி தலைவன் ஐன்ன்மயை யுயர்ச்திக் சொல்லு 
fo 2.2, B 

4A



௨௬ விஷய அகராதி, 

வலிமை ஒப்புமை மெலிமை என நிலை மூவசைப்படு மென்பதும், ௮வ 
  

ற்றுள் வலிமையின இழப்பும் ௧௩௨ 
வவிமையின் பகுப்பும், ௮,சனை யறிந்து பகைமேற் செல்வோர் பெறும் 

பயனும் ௬௪ 
வலியவன் செய்யுந் இறம் ௧௩௨ 
வழியாலாகியது சிறிசெனினும் அஙவ்வின்பம் பெரிது ௨0௯௬ 
வறுமையால் உயிர்நீங்கும் அளவில் ௮வமானமில்லாத இரவு விலச்சப் 

படமாட்டாது ௨௦௬ 

வாச்டின் அடச்சம் ௨௪ 
வாழ்க்கைத் துணைச் சாவசோர் ௮ணிசலம் ௧௨ 
வீசேட அறிவு உண்டாவதற்கு காரணம் சான் சேோ$ச இனம் ௮௭ 
விடத்தகுக் ச தொழிலும் விடாச இடச்து உண்டாகும் குர்.தமும் Si de 
வியாதி அடைந்சவன் இர்.ததற்கு வேண்டும் கருவிகள் ௧௮௭ 
விரும் கினரைக் காப்பவருக்கு மூசலாவது இனிய மும் வேண்டும் ser 

விரு தினயபைக் காப்பவர் இம்மைக்கண் எய்தும்பயன் ௧௬ 

விருந்தினரைக் காப்பவர் மறுமைக்கணெய்தும் பயன் 
விருர்தினரைக் காவாதவழி யுண்டாகுங் குற்றம் ௧௭ 
விருந்தினரைப் பா.துகாச்சலின் மெப்பு 2௬ 
வினை ச்திட்பத்தின் அருமை ௧௩௦ 
வினை, Hus Rew இறப்பு ” 

வினை ததிட்பத்சுன் பகுப்பு ௧௨௯௬ 
வினை ச்கிட்பமாவது இன்னசென்பது ” 
வினை சஇட்பம் உடையவரடை யும் பயன் ௧௩௨௦ 

வினை,ச்திட்பம் உடையவரை அறியும் விதம் ” 
Stan $F ub eacouet Osrisa Deine ol gd சக 
விவாகஞ்செய்ய சாமதிப்பது பொறா தலைவியைச் தலைவன் சாவவலிட 

தீதக்குப் பக்கச் திவிருப்பது தெரிந்த சோழி ஊரார்பழிச்சொல் 

லையும் சாய் சொல்லையும் நீ கோச்டப்பொறுத்தல் வேண்டமெமெனச் 

சொல்லிய இடச்துத் தலைவி கூறுதல் ௨௨௯ 

விழிச்துச் சலைவனைச் சாணாத தலைவி கனவிற் புணர்ச்டு நினைந்து 

பிரிவைப் பொருமல் சொல்லுதல் ௨௪௪ 

வினையினது இயல்பு, ௮றிவு, வலிமை உடையவனை விடலாகாது ௧௦௦ 

வீராசனவர் இறச்தற்குப் பயப்படா இருத்சல் கடு௨ 

வேசுடை, சவறுதல் பிராயச்சித்த ச்தால் நீட்குதல் போல ௨லக௩டை 

தவறுதல் பிசாய?ித்சச்தசால நீங்காது ௩௬ 

வைரங்கொண்டு பிறர்க்குச் துன்பஞ்செய்தலை விலக்சல் ௫௮ 

மை ப்(0] es



பிழை திருத்தம். 
  

வரி 

  

பக்கம் பிழை. | இருத்தம், 

2 25 | upar X& மகளார் 

10) 26 ஞூடமை டைமை 

15 2 (யவனென்று யவரென்று 
18 12௨ |[ஈட்புவகை ௩ நட்பு பகை 

21 11] | தீமைமையை இமையை 
99. (19 (பெற்றால். - | பெற்றால். 
26 90 மனிவி மனைவி 
23 22 | அவசை வென்று வென்று 
29 28 மூல்ர் ௮வ ரூல் அவர் 
ol 25 | பாமையின் குற்றமுங் புதலின் குற்றமும் ally 

குணமும் ம்பாமையின் குணமும் 

43 11 | aor களாயிரு 

45 உ. படித்த படுத 

48 22. பத்தையம் பத்தையும 

40 20  வதற்க் வதற் 
54 29 (ஈடர்தை B05 BRD 
55 18 | பசாமால் பேசாமல் 

60 18 (யுடய யுடைய 

10 99 (பிறபுக் பிறப்புக் 

81 15 1(கொள்ளகொள்ள கொள்ளக்கொள்ள 

82 | 21 [|ம்திக்க மதிக்க 
86 16 |[ரியல்யான நியல்பான 
90 39 |யாவன, யாவன 7 

» 94 (மாவன, Conca, 
ச ௪ பாலவன,. வை உபாய 

”? 24 | போல்வன, நல்ல மல்ல Ce emis நவ்ல 

25 (இவை உபாயமல்ல 
வென்பதாம் 

96 | 19 | அழிதற்குரிய அழித்தழ்கரிய 
100 18 ala சச்சந்த 

105 1 | இருத்தல். இருத்தல், 
190 18 | இரத்தைக் Bia fon 5+ 
121 8 (சாப்ட் சாபாட 

we 19 லணடின் லாண்டு 
199 11 | தடைப்ப தடைப 

9 90 யடையும்.' யடையும், 

12 அங்கவியல் 

  
  

    
பிலை. 
 



2 பிழை திரு த்தம் 

  ப் 

  

  

  

    

  

  
  

  

  

பக்கம் | வரி | பிழை. | Bom Bib, 

133) | 898 | ௮அவகைகா அவைகளை 
144 14 1 செல்லவழம் செலவு மும் 
154 2 | x dps Sripre Te DH 5 IPTH 
166 9 (படும் படிக அம் 
168 20 லாவது லாவது 

110 த |பகைாயம் பகையாம் 
114 51 சேோரத்கல் 2௪7 அல. 

116 6 | வருதலா வருக 
7? 15 இனால். ட ஷி ஷால், 

ETT 4 (பட்டாலும். பட்டாலும், 
186 30 சலாஇகளாதஇகளால் | Far Hy wire 

194 31 ய.னும் !ரினும 
208 16 வேண் வேண்டு 

215 7 | Gag அண்ட 
217 99 | + mo H Raa 

221 20 'அனணிளஎப்பூ அனிச சப்பூ 
229 3 |(உண்டாகாமால் உண்ட ஈகாமல் 

23 21 FA ORUD (Lp Hm 
237 7 யானால். யாலை, 

37 22 | காம முள்ள தம மன்னா 
239 உ. (வருவன. | வருவன 

22 26 தாம அப் ரம் சொல்ல அபு 

247 12 | இகலை. இசகஞால், 
7 14 ண்ய இன்ற 

ப 7? 1த மைமைற மையைப் 
248 21 | இகலை. இதனால், 

ரச a2 SOT & Bored. BMT 5 LNT, 

20% 3 So BOY By அ/ காவ து 

261 19 | தலைவர்க்கும் BOM BF 
263 22 | Gen ன் 2ீனானாக சொ ன்னைனாக 

 




