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க ைர 
 
    'ஒண் டீந் தமிழ்,' 'பாேலய் தமிழ்,' 'பாட் யற்றமிழ்,' 'ம  வாய்ைம வண்டமிழ்,' 
'தண்டமிழ்,' 'ெபாங்கு தமிழ்,' ' த்  த்தமிழ்,' 'தமிெழ  மள ப்ப ஞ் சலதி'ெயன 
ஆன்ேறார் உற்ற ைரத்த ெபற்றிைம சான்ற நற்றமிழ் நற்றமிழாமா  ஆரய்ந்  
வளர்த்த ம ைரச் சங்கங்கள் தைல, இைட, கைட ெயன ன்றா ெமன்ப. அவற் ள் 
ஒவ்ெவான்றி னின் ம் ெவளிப்ேபாந்த அாிய ெபாிய ல்கள் பற்பல. அவற் ள்; 
தைலச் சங்க ெலான்ேற  மிஞ்ஞான் றில , இைடச் சங்க ல்க ள் 
'ெதால்காப்பியம்' ஒன் ேம ள , கைடச் சங்க ல்க ட் பல ள. 
 
    வைக 
    இப் பலவற் ள்; ேமற்கணக்கு ல்க ம், கீழ்க் கணக்கு ல்க ம் அடங்குவ.  
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அவற் ள், கீழ்க் கணக்கு ல்கள் பதிெனட்ெடன்ப. அதைன, 
 
        'நால  நான்மணி நானாற்ப ைதந்திைண ப் 
        பால்க கங் ேகாைவ பழெமாழி மா ல 
        மின்னிைலெசால் காஞ்சி ட ேனலாதி ெயன்பேவ 
        ைகந்நிைலய வாங்கீழ்க் கணக்கு' 
 
    என் ம் பாவா னறிந்  ெகாள்க. இைவ கீழ்க்கணக்கு லாய ெதன்ைன ெயனின், 
ஐந்த யி ேனறாத ெசய் ட்கள் அறம் ெபா ள் இன்பங்கட் கிலக்கணங் கூ ம்வழிப் 
பிறெபா ம் இைட யிைட தாவிச் ெசல்லச் சிலெவ த்தாற் சிலவாக வ த ன்; 
 
        'அ நிமிர் விலலாச் ெசய் ட் ெடாகுதி 
        யறம்ெபா  ளின்ப ம க்கி யவ்வைகத் 
        திறம்பட வ வ  கீழ்க்கணக் காகும்' 
 
    என் ம் பன்னி  பாட் யற் சூத்திரத்தா ம், 
 
        'வ ன ப்பிய  றாேன வ குக்குங் காைலச் 
        சின்ெமன் ெமாழியாற் றா ய  ப வ ேலா 
        ட ம்ைம தாேன ய நிமிர் வின்ேற' 
 
    என் ந் ெதால்காப்பிய ம் ெபா ள திகார ம் ெசய் ளிய ல் 236-வ  சூத்திர த்தா ம் 
அத ற்குப் ேபராசிாிய ம் ந ச்சினார்க்கினிய ம் வ ைரந்த  ைரயா ந் ெதளிக  ெவன்க . 
இக் கீழ்க்க ண க்கு ல்க ைளேய 'தாய  ப வ ல்' என ங் கூ ப . 
 
    இைவ ப திெனட்ட  ெளான்  'நால  நா ' என ம் 'நால யார்' என ம் 
வ ழ ங்கு மிந் ல். அற ம், ெபா ள், இன்ப ம் ப ற்றி சில வாய  ெமல் ய  ெமாழிக ளான் 
ஐந்த யி ேனறா  நா  ெவண்பாக்க ளி ன ைமத ன், இ  கீழ்க்க ண க்கு  
லாயின ைம காண்க . 
 
    ெபய ர்க் கார ண ம் 
 
    நால  என்ப  நான்காகிய  அ க ைள ைடய  என  விாிந்  ெவண்பாவிற்குப் 
ப ண் த் ெதாைகப் ற த் ப் பிற ந்த  அன்ெமாழித் ெதாைகக் கார ண ப் ெபயராய்; 
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அத ன்ேம ம், ெவண்பாவா னிய ன்ற  ற்குக் க வி யாகுெபயராயிற் ெறன்க . ஆர் 
என்ப  சிற ப் ப்ப ற்றி வ ந்த  விகுதியாெமன் ண ர்க. 
 
    வரலா  
 
    வ ற்க ட ஞ் ெசன்ற ைமயின், அவ ர வ ர்க்குாிய  நாட் ைன விட் ப் பாண்  நா  க்க  
எண்ணாயிர ஞ் ச ம ண  னிவ ர்க ைள வ ர ேவற்  உக்கிர ப் ெப வ தி ெயன்பான் 
உண்  உைற ண் த ய ன  உத விப் ற ந்த ந்த ன ன். அவ ர வ ர் நா  ெசழிப் ற்ற ைம 
ெதாிந்த ம் அம் னிவ ர்க ள் த த்த ம் நா  ெசல்ல ப் ப ாிந்  அர ச ைனத் த ம க்கு விைட 
த மா  ப ன் ைற ேவண்ட  அவ ன் க ல்விய றி ெவா க்க ங்க ளிற் சிற ந்த  அன்னாாிற் 
பிாிய  ம ன மின்றி விைட தாராதி ந்த ன ன். அஃதறிந்த  னிவ ர்க ள் த ைலக்ெகா  
பாவாக  எண்ணாயிர ம் பாக்க  ளிய ற்றித் த த்த ம் இ க்ைகயின் கீழிட் ப் பிறரறியா 
வண்ணம் இரவின்கண் ம ைர நீங்கிச் ெசன்றனர். ம நாட் காைல யரசன் 
அம் னிவர்கைளக் காணா  கவைல ெகாண்  அவர்க ளி க்ைககைள ஆராய்ந் ழி 
அவரவர் இ க்ைகயின் கீழ் ஒவ்ெவா  பாவைரந்த ஏ  இ க்கக் கண்  ஒன்றற் 
ெகான்  ஒப்  ேநாக்க ஒன்ேறாெடான்  க த்  வைகயான் ஒவ்வாைம ணர்ந்  
அவற்ைற ைவைகயாற்றின் எறி மா  ஏவினன். எறி ண்ட ஏ க ள் நா  
எதிேரறிக் கைர ேசர்ந்தன. அங்ஙனஞ் ேசர்ந்தைம ேகட்  மன்னன் வியந்  அவற்ைறத் 
திரட்  ஒ  லாக்கி 'நால யார்' எனப் ெபயர் ைனந்தனன். 
 
        மன்னன் வ தியர்ேகான் ைவையப்ேப ராற்றின் 
        எண்ணி யி நான்ேகா டாயிரவ-- ன்னி 
        ெய தியி  ேமட்  ெலதிேர நடந்த 
        ப திலா நால ையப் பார்' 
 
    என் ம் ெவண்பா இதற்குச் சான்  பகர்தல் காண்க. 
 
    பாகுபா  
 
    ப மனா ெரன்பார் இந் ைல ன்  பால் பதிெனாாியல் நாற்ப  அதிகாரம் ஆகப் 
பாகுப த்தா ெரன்ப. அவர் அவற்ைறத் தக்க காரணங் ெகாண்ேட ஒ மி ைறயின் 
ைவத்தாெரன்ப  அங்ைகயிெனல் யாம். அங்ஙனமாக, அவர் ைற ெபா ந்தா ைற 
    ெயன்பர் ஒ  சிலர். பாயசம் ப கிப் பின் உண்ணப் குவா  லகி ண்டாக ன், 
அவ ைர ெவற் ைரெயன வி க்க. சில அதிகாரங்களில் அவற்றிற் குாிய ெபா ட் 
ேகலாப் பாக்கள் ேதான் கின்றன. இந் ல் பல்ேலா ாியற்றிய ெதான் றாக ன், 
இத் ைணப் ெபா ட்ெபா த்த ற அைமந்தேத வியப்ெபன் றைமக.. இனி 
    இப் ப மனா ெரன்பார் இந் ற்கு ஓராிய ைர ம் வகுத்தன ெரன்ப. 
 
    காலம் 
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    இந் ற் காலம் கைடச் சங்க காலெமன்பதற் ைகயமின் . இக் காலத்  ஆராய்ச்சி 
வல்லார் அஃ  இரண்டாயிரம் ஆண் கட்கு ன் என்ப. 
 
    சீர் 
 
    'ஆ ம் ேவ ம் பல் க் கு தி 
    நா  மிரண் ஞ் ெசால் க் கு தி' 
 
    'பழகுதமிழ்ச் ெசால்ல ைம நா ரண் ல்' 
 
    'ெவள்ளாண் மர க்கு ேவதெமனச்சான்ேறா 
    ெரல்லா ங் கூ  ெய த் ைரத்த - ெசால்லாய்ந்த 
    நால  நா  நன்கினிதா ெவன்மனத்ேத 
    சீல ட னிற்க ெதளிந் ' 
 
    என் ம் பின்ேனார் ெகாள்ைககளான் ற்ெப ைம இனி  விளங்குதல் காண்க. 
 
    வி மிய ெசால் ம், ெக மிய ெபா ங் ெகாண் ; ெசறி , ெதளி  த ய 
குணங்க ம் தன்ைம நவிற்சி, உவைம த ய அணிக ம் நிரம்பி; ஆண்மகன் ேதடத் 
    தக்கன வாகிய அறம் ெபா  ளின்பம் ெடன் ம் நாற்ெபா ைள ம் நன்கு 
விாிக்கும் இந் ன் சீர் கண்டன்ேறா இதைனப் பாடங் ேகட்கு லாக்கினர் 
தமிழகத் ப் ெபாியார். 
 
    தி ெநல்ேவ த் ெதன்னிந்திய ைசவ சித்தாந்த ற்பதிப் க் கழகத்தார் 
வி ம்பியவா  யான் இதற்கு ஓர் 'அ ம்ெபா ள் விளக்கம்' எ தினன். அதன்கட 
குைறேய ங் குற்றேம ங் காணப்ப ன், அறி ைட லகம் அவற்ைறப் பாராட்டா  
ெகாள் மா  ேவண் கின்றனன். 
 
            வா.ம. 
    ------------------     
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நால யார் 
கட ள் வாழ்த்  

 
    ேநாிைச ெவண்பா 
        வானி  வில் ன் வரவறியா வாய்ைமயாற் 
        கானிலந் ேதாயாக் கட ைள - யாநிலஞ் 
        ெசன்னி றவணங்கிச் ேசர் ெமம் ள்ளத்  
        ன்னி யைவ க ெவன் . 
 
    அ ம்ெபா ள் விளக்கம் 
 
    வான் இ  வில் - இந்திர த சு. இன் - ஐந்த ; ஒப் ப் ெபா ள . வர  - 
பிறப் . அ  வ த லறியாலாகாைமயின் 'வானி  வில் ன் வர ' என்றார். 
 
    'விழித்திைமக்கு மாத்திைர யன்ேறா ெவா வனழித் ப் பிறக்கும் பிறப் ' என 
இந் ற் பின் ம் [இரவச்சம்], 
 
    'உறங்குவ  ேபா ஞ் சாக்கா றங்கி 
    விழிப்ப  ேபா ம் பிறப் ' எனத் தி க்குறளி ம், 
    'பிறந்தவர் சாத  மிறந்தவர் பிறத்த  
    றங்க ம் விழித்த ம் ேபான்ற ேபான்ற ண்ைமயால்'  என மணிேமகைலயி  
மி த்தல் காண்க. 
 
    அறியா - அறிந் . வாய்ைம - தத் வஞானம். 'வாய்ைமயால் அறியா' என மாற் க. 
கால் நிலம் ேதாயாக் கட ள் என்ற  அ கைன. கட ள் - 'கட' பகுதி, 'உள்' விைன 

தற்ெபா ள் விகுதி; எல்லாவற்ைற மங் கடந்தவன் என்ப  ெபா ள். ெசன்னி - 
தைல. ேசர் ம் - ேசர்ேவாம். ன்னியைவ - நிைனத்தைவ. ' க என்  ேசர் ம்' என 

 ெசய்க. 
    --------------   
 

1. அறத் ப்பால் 
1.1. றவறவியல் 

 
 



 8

தல் அதிகாரம்- ெசல்வநிைலயாைம 
 
        அ சுைவ ண்  ய மர்ந்தில்லா ட்ட 
        ம சிைக நீக்கி ண் டா ம் - வறிஞராய்ச் 
        ெசன்றிரப்ப ேராாிடத் க் கூெழனிற் ெசல்வெமான் 
        ண்டாக ைவக்கற்பாற் றன் .          1 
 
        கடீர் ெப ஞ்ெசல்வந் ேதான்றியக்காற் ெறாட் ப் 
        பக  நடந்தகூழ் பல்லாேரா ண்க 
        அக ற யார்மாட்  நில்லா  ெசல்வஞ் 
        சகடக்கால் ேபால வ ம்.          2 
 
        யாைன எ த்தம் ெபா ய, குைட நிழற்கீழ்ச் 
        ேசைனத் தைலவராய்ச் ெசன்ேறா ம், ஏைன 
        விைன உலப்ப, ேவ  ஆகி ழ்வர், தாம் ெகாண்ட 
        மைனயாைள மாற்றார் ெகாள.          3 
 
        'நின்றன நின்றன நில்லா' என உணர்ந் , 
        ஒன்றின ஒன்றின வல்ேல, ெசயின், ெசய்க- 
        ெசன்றன ெசன்றன, வாழ்நாள்; ெச த் , உடன் 
        வந்த  வந்த , கூற் !          4 
 
        என்னா ம் ஒன்  தம் ைக றப் ெபற்றக்கால், 
        பின் ஆவ  என்  பி த்  இரார், ன்ேன 
        ெகா த்தார் உயப் ேபாவர்-ேகா  இல் தீக் கூற்றம். 
        ெதா த்  ஆ  ெசல் ம் சுரம்.          5 
 
        இைழத்த நாள் எல்ைல இகவா; பிைழத்  ஒாீஇ, 
        கூற்றம் குதித்  உய்ந்தார் ஈங்கு இல்ைல;-ஆற்றப் 
        ெப ம் ெபா ள் ைவத்தீர்!-வழங்குமின்; நாைளத் 
        'தழீஇம் தழீஇம்' தண்ணம் ப ம்.          6 
 
        ேதாற்றம் சால் ஞாயி  நாழியா, ைவக ம் 
        கூற்றம் அளந் , ம் நாள் உண் ம்; ஆற்ற 
        அறம் ெசய்  அ ைடயீர் ஆகுமின்; யா ம் 
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        பிறந் ம், பிறவாதாாில்.          7 
 
        'ெசல்வர் யாம்!' என்  தாம் ெசல் ழி எண்ணாத 
        ல்லறிவாளர் ெப ஞ் ெசல்வம், எல் ல் 
        க ங் ெகாண்  வாய் திறந்த மின் ப்ேபால் ேதான்றி 
        ம ங்கு அறக் ெகட் வி ம்.          8 
 
        உண்ணான், ஒளி நிறான், ஓங்கு கழ் ெசய்யான், 
        ன்  அ ங் ேகளிர் யர் கைளயான், ெகான்ேன 
        வழங்கான் ெபா ள் காத்  இ ப்பாேனல், 'அஆ! 
        இழந்தான்' என்  எண்ணப்ப ம்.          9 
 
        உடாஅ ம், உண்ணா ம், தம் உடம்  ெசற் ம், 
        ெகடாஅத நல் அற ம் ெசய்யார், ெகாடாஅ  
        ைவத்  ஈட் னார் இழப்பர்;-வான் ேதாய் மைல நாட!- 
        உய்த்  ஈட் ம் ேதனீக் காி.          10 
    --------- 
 
    அ ம்ெபா ள் விளக்கம் 
 
    1. அ சுைவயாவன: கார்ப் , ைகப் , உவர்ப் , வர்ப் , இனிப் , ளிப்  என்பன. 
அமர்ந்  - வி ம்பி; (விைரயா ) அைமந்  என்ற மாம். இல்லாள் - மைனவி. 
ம சிைக - பிற்பி ைய. நீக்கி - ( ற்பி யின் ஆறின பகுதிைய) நீக்கி, வறிஞர் - 
தாித்திரர். கூழ் - அற்ப ண . இரப்பர - யாசிப்பர். உண்டாக - நிைல ள்ளதாக, 
ைவக்கற்பாற்  - நிைனக்கத்தக்க தன்ைம ைடத் . 
 
    2. கள் தீர் - குற்றம் அற்ற. ேதான்றியக்கால் - எதிர்கால விைனெயச்சம். ெதாட்  - 
(ேதான் ம் அந்நாள்) ெதாடங்கி. பக  - எ ைமக் கிடாய்கள். எ ைமக் கிடாய்கள் 
உ ைழத்த தன் பயைனத் தான் ய்த்த ன், அதற்குப் பிற  ாியராெமனல் 
குறித்தற்கு 'பா  நடந்த கூழ்' என்றார். கூழ் - ஈண்  'உண ப் ெபா வாம்'. 
அன்னதானத்திற் ெகாப்பெதா  தானம் பிறிதில்ெலன்பார் 'உண்க' என்றார். 'உண்  
ெகா த்ேதா யிர் ெகா த்ேதாேர' எனப உங் காண்க. அக  - ந  நிைலைம. 
சகடக் கால் - வண் யின் உ ைள. 
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    3. எ த்தம் - பிடாி. குைட - சந்திரவட்டக் குைட. ேசைனத் தைலவர் - அரசர்; இ  
'பைடமன்னர்' என்றாற் ேபான்ற . 'தம்ைமச் ேசைன சூழ்ந் வர' என்ப  குறிப் . 
ெசன்ேறா ம் - உலாப் ேபாந்தவர்க ம். ஏைன விைன - தீவிைன. உலப்ப - ெக க்க 
ேவ  ஆகி - நிைலமாறி. ெகாண்ட - மணஞ்ெசய்  ெகாண்ட. மைனயாைள என் ழிச் 
சிறப் ம்ைம விகாரத்தாற் ெறாக்க . மாற்றார் - பைகவர். 
 
    4. நின்றன - (ஐம்ெபாறியான் அறிய) நின்ற ெபா ள்கள். நில்லா - நிைலயா. 
ஒன்றின -(ெசய்யக்) கூ ய அறவிைனகைள. 'ெசயின் வல்ேல ெசய்க' என மா க. 
வல்ேல - விைரவின்; இஃதிைடச் ெசால். ெச த்  - ேகாபித் . உடன் - விைரவின். 
கூற்  - யமன்; உடைல ம் உயிைர ம் கூ  ெசய்த ற் 'கூற் ' எனப் ப தல் 
காண்க.'நின்றன நின்றன','ஒன்றின ஒன்றின' இவ் வ க்குக்கள் மிகுதி பற்றியன; 
'ெசன்றன ெசன்றன', 'வந்த  வந்த ' இவ் வ க்குகள் நிைர  பற்றியன. 
 
    5.ஆ ம் - 'ஆயி ம்' என்பதன் விகாரம். ெபற்ற்க்கால் - ெபற்றல். பின் ஆவ  - 
(ெகா த்தல்) பின்  ெசய்யலாவ . பி த்  - இ கப்பி த் க் ெகாண் . இரா - 
இராமல்; விைனெயச்ச விகுதி ணர்ந்  கட்டெதன்க. உய - பிைழத் ; இ  'உய்ந் ' 
என் ம் எச்சத் திாிபாம். ேகா  - பக்ஷபாதம்; இ  தனிைலத் ெதாழிற்ெபயர். 
'கூற்றம்' என் ழி. 'அம்' சாாிைய. ெதா த்  - (பாசத்தாற்) கட் . ஆ  ெசல் ம் - வழி 
நடக்கும். சுரம் - சு  நிலத்தினின் ம். 
 
    6. இைழத்த நான் - (ஊழ்விைன) வித்த ஆ ணான். அகவா - கடவா. ஒாீஇ - நீங்கி; 
இ  ெசால் ைசயளெபைட. குதித்  - கடந் ; 'கூற்றங் குதித்த ங் ைககூ ம்' என்றார் 
தி வள் வனா ம். ஆற்ற - மிக. நாைள - அ த்த நாேள; ஈண் ச் சிறப்ேபகாரந் 
ெதாக்கெதன்க. தழீஇம் - சப்தா கரணம்; இரட்ைடக் கிளவி; இஅற்ைகயளெபைட. 
தண்ணம் - சாப்பைற, 'இறப்  ேந ம்' எ*ன்பதைனத் 'தழீஇந் தழீஇந் தண்ணம் ப ம்' 
என ேவெற  வைகயாற் கூ த ன், இ  'பிறிதினவிற்சியணி' ெயன்றறிக. 
 
    7. ேதாற்றம் சால் - ேதான் தல் அைமந்த, காலந் தவறா  ேதான் த ன் இங்ஙனம் 
விேச த்தாெரன்க; இனி, 'விளக்க மிக்க' எனி மாம். ஞாயி  - சூாியன். நாழியா - 
ப யாகக்ெகாண்  ைவக ம் - நாேடா ம். ந்நாள் - ம் நாள் எனப் பிாிக்க. யா ம் 
பிறந் ம் பிறவாதாாில். (அவ்வா  ஆகாவி ன் மனிதராய்ப்) பிரந்தி ந் ம் 
பிறவாதா ள் ைவத்  எண்ணப் ப வர்; அஃதாவ  விலங்ெகா  ைவத்  
எண்ணப்ப வர். 'பிறவாதாாில்' என் ழி ஏழ  பிாித் க் கூட்டற் ெபா ட் . 
எண்ணப்ப வர் என்ப  ெசால்ெலச்சம்; 'அறத்தாறி ெவன ேவண்டா சிவிைக, 
ெபா த்தாேனா ர்ந்தா னிைட', (குறள்-37.) என் ழி 'உணரப்ப ம்' என்ப ேபால, 
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ஞாயிற்ைறப் ப யாக வகஞ் ெசய்  நாைளத் தானியமாக வகஞ் 
ெசய்யாைமயின் இஃேதக ேவச வகவணி. 
 
    8. ெசல்வர் யாம் - (இ  ெபா ) யாஞ் ெசல்வ ைடேயாம். தாம் ெசல் ழி - தாஞ் 
ெசல்லக் கடவதாகிய ம ைம லகத்ைத. எல் ல் - இரவில். ெகாண்  - ேமகம். 
'வாய்திறந்த' என்ப  காரணப் ெபா ட் ல் வந்த ெபெயெரச்சம்; ெவளியிட்ட ெவன்ப  
ெபா ள் 'மின் ' என் ழி உசரஞ் சாாிைய. ம ங்கு அற - இட ந் ெதாியாதப ; இழி  
சிறப் ம்ைம விகாரத்தாற் ெறாக்கெதன்க. 
 
    9. ஒளியாவ  தாம் உளகாலத்  எல்லாரா ம் நன்கு மதிக்கப்ப தல், 'ஓஒதல் 
ேவண்  ெமாளிமாழ்குஞ் ெசய்விைன' என் ந் தி க்குற க்குப் பாிேமலழக ைர 
காண்க. கழாவ  தமக்குப் பின் உலக ன்னள ம் நிற்கும் கீர்த்தி. ன் அ ங் 
ேகளிர்- ேசர்தற்கு அாிய உறவினர்; ேகளிர் என்பதற்கு (நன்ைம) ேகட்பவர்' என்ப  
ெசால் ன்ப  ெபா ள். ெகான்ேன - ைகம்மா  க தா . 'ஆஆ' என்ப  இரக்கக் 
குறிப்பிைடச் ெசால். உண்ணான், நிறான், ெசய்யான், கைளயான், வழங்கான் 'என்பன 

ற்ெறச்சங்கள். 
 
    10. அளெபைடகள் இைச நிைறக்க வந்தன. ெசற் ம் - வ த்தி ம். ெகடாஅத-
(என் ம்) அழியாத; 'தாம் அழியாைமக்குக் காரணமாகிய' என ம், '(தன்ைன வி ம்பிச் 
ெசய்தவர்கைளக்)ெக க்காத' என ம் ெபா ள் கூ வா ளர். ஈட் னார் - (ேமன் 
ேம ம்) சம்பாதித்தவர். காி - சாட்சி. ேதனீக்கள் பல நாள் ஓயா  உழன்  பல 
மலர்களிற் சிறி  சிறி  ெகாண்  ேசர்த் ைவத்த ேதைன ஒ  நாள் பிறெனா வன் 
ெகாண்  ேபாவ  ேபால, ஒ வன் பலகாலமாகச் ேசர்த் ைவத்த ெசல்வத்ைத ஒ  
நாள் கள்வர் த ேயார் கவர்வெரன்ப  க த் . 
    --------- 
 

அதிகாரம்  2. இளைம நிைலயாைம 
(இளைமயின் நிைலயில்லாைமைய உணர்த் தல் .) 

 
        நைரவ ம் என்ெறண்ணி நல்லறி வாளர் 
        குழவி யிடத்ேத றந்தார் ; - ைரதீரா 
        மன்னா இளைம மகிழ்ந்தாேர ேகால் ஊன்றி 
        இன்னாங் ெக ந்தி ப் பார்.          11 
 
        நட் நார் அற்றன நல்லா ம் அஃகினார் 
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        அற் த் தைள ம் அவிழ்ந்தன ;- உட்காணாய் ; 
        வாழ்த ன் ஊதியம் என் ண்டாம் ? வந்தேத 
        ஆழ்கலத் தன்ன க .          12 
 
        ெசால்தளர்ந்  ேகால்ஊன்றிச் ேசார்ந்த நைடயினராய்ப் 
        பல்கழன்  பண்டம் பழிகா ம் - இல்ெசறிந்  
        காம ெநறிபட ங் கண்ணினார்க் கில்ைலேய 
        ஏம ெநறிபட  மா .          13 
 
        தாழாத் தளராத் தைலந ங்காத் தண் ன்றா 
        ழா விறக்கு மிவண்மாட் ங் - காழிலா 
        மம்மர்ெகாண் மாந்தர்க் கணங்காகுந் தன்ைகக்ேகா 
        ல ம்மைனக்ேகா லாகிய ஞான் .          14 
 
        எனக்குத்தா யாகியா ெளன்ைனயீங் கிட் த் 
        தனக்குத்தாய் நா ேய ெசன்றா - ட னக்குத்தா 
        யாகி யவ  ம வானாற் றாய்த்தாய்க்ெகாண் 
        ேடகு ம ளித்திவ் லகு          15 
 
        ெவறியயர் ெவங்களத்  ேவன்மகன் பாணி 
        றியார் ந ங்கண்ணி ன்னர்த் தயங்க 
        மறிகுள குண்டன்ன மன்னா மகிழ்ச்சி 
        ய றி ைட யாளர்க ணில்          16 
 
        பனிப  ேசாைலப் பயன்மர ெமல்லாங் 
        கனி திர்ந்  ழ்நதற் றிளைம - நனிெபாி ம் 
        ேவற்கண்ண ெளன்றிவைள ெவஃகன்மின் மற்றிவ ங் 
        ேகாற்கண்ண ளாகுங் குனிந் .          17 
 
        ப வ ெமைனத் ள பல் ன்பா ேலைன 
        இ சிைக  ண்டீேரா ெவன்  - வாிைசயா 
        ண்ணாட்டங் ெகாள்ளப் ப தலால் யாக்ைகக்ேகா 
        ெளண்ணா ர றி ைட யார்.          18 
 
        மற்றறிவா நல்விைன யாமிைளய ெமன்னா  
        ைகத் ண்டாம் ேபாழ்ேத கரவா தறஞ்ெசய்ம்மின் 
        ற்றி யி ந்த கனிெயாழியத் தீவளியா 
        ன ற்கா திர்த  ண் .          19 
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        ஆட்பார்த் ழ  ம ளில்கூற் ண்ைமயாற் 
        ேறாட்ேகாப் க் காலத்தாற் ெகாண் ய்ம்மின் - பீட்பி க்கிப் 
        பிள்ைளையத் தாய லறக் ேகாடலான் மற்றதன் 
        கள்ளங் கைடப்பி த்த ன ன் .          20 
    ---------- 
 
    அ ம்ெபா ள் விளக்கம் 
 
    11. நைர - ைமப்ப வம்; இஃதாகுெபயர். குழவியிடத்ேத - இளைமப் 
ப வத்திேலேய. 'அறிவாளர் எண்ணித் றந்தார்' என க்க. ைர - குற்றம். மன்ன - 
நிைலெபறாத. இளைம - இளைமப் ப வத்தில். ேகால் - த ைய. இன்னாங்கு - 

ன்பத் டன். 
 
    12. நட்  - சிேநகம். நார் - கயி . நல்லா ம் - மாதர்க ம். அஃகினார் - (அன் ) 
குைறந்தார்கள். அன்  தைள எனப் பிாிக்க: தைள - கட் . உள - மனத்தில். ஊதியம் - 
பயன். ஆழ் கலத்  அன்ன - ழ்குகின்ற மரக்கலத்தி ள்ளார்க்கு வ வ  ேபான்ற: 
க  - ன்பம். 
 
    13. கழன்  - ழ்ந் . பண்டம - இவ் டம்பாகிய ெபா ள். பழிகா ம் - (கண்ேடார் 
யாவரா ம்) பழிக்கப்ப மள ம்; 'கா ' என்ப  எல்ைல குறிப்பேதா ாிைடச்ெசால். 
இல் ெசறிந்  - இல் வாழ்க்ைகயிற் ெபா ந்தி; 'இல்' என்ப  ஆகுெபயர். காமெநறி - 
ஆைசயின் வழியில். பட ம் - ெசல் ம். கண்ணினார்க்கு - ேநாக்க ைடயார்க்கு. ஏம 
ெநறி - ேபாின்பமாகிய ட்  வழியில். பட ம் ஆ  - ெசல் ம் வைக. 
 
    14. தாழா - (உடம் ) வைளந் ம். தளரா - ெம ந் ம். இறக்கும் - இறக்க நிற்கும்; 
'விறக்கும்' எனப் பிாித்  'அஞ்சும்' எனப் ெபா ள் கூ வா ளர். 'தாழா, தளரா, 
ந ங்கா, ஊன்றா, ழா என்பன உடன்பாட்  விைனெயச்சங்கள். காழ் - மன தி. 
மம்மர் - மயக்கம். அணங்கு - ேமாகினி ெயன் ம் ெதய்வப்ெபண்; தி மகள் என்ப  
ெமான் . அம்மைனக் ேகால் - அவள் தாயின் ஊன் ேகால். ஞான்  - நாளில். 
ெசன்றாள் - இறந்தாள். 
 
    15. இட்  - ைவத் . நா ேய - ேத ேய. தாயாகியவ ம் - தாயானவ ம். அ  
ஆனால் - அப்ப ேயயானால், அஃதாவ  தனக்ெகா  தாையத் ேத ச் 
ெசல் தலானால். தாய்க்ெகாண்  - தாவிக் ெகாண் , அஃதாவ  ேத க்ெகாண் . 
அளித்  - எளிைம ைடத் . 
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    16. ெவறி அயர் - ெவறியாட்டா கின்ற அஃதாவ  ஆேவசங் ெகாண்டா கின்ற. 
ெவங்களத்  - ெகா ய ப யி மிடத்தில். ேவல்வர் என்ப  ெசால்ெலச்சம்; 
'அறத்தாறி ெவன ேவண்டா சிவிைக, ெபா த்தாேனா ர்ந்தா னிைட', (குறள்-37.) 
என் ழி 'உணரப்ப ம்' என்ப ேபால, ஞாயிற்ைறப் ப யாக வகஞ் ெசய்  
நாைளத் தானியமாக வகஞ் ெசய்யாைமயின் இஃேதக ேவச வகவணி. 
 
    மதன்-ெவறியாட்டாள ைடய. பாணி-ைகயி க்கின்ற. றி ஆர் ந  கண்ணி-
தளிர்கள் இைடயிைடேய ெபா ந்திய நல்ல மாைல. ன்னர்த் தயங்க-தன் 
கண்ெணதிாில் விளங்க. மறி-ஆ . குளகு உண்  அன்ன-(அம்மாைலயிற் றளிர்கைள) 
இைரயாகக்ெகாண்  உண்  ெபற்ற  ேபான்ற. 'இைல கர் விலங்கு ணாேவ, 
குளெகன வியம்ப லாகும்' என்ப  நிகண் . உண்  அன்ன-'உண்ட  அன்ன' 
என்ேற ம், 'உண்டால் அன்ன' என்ேற ங் ெகாண் , 'ெதாழிற் ெபயர் விகுதி 

ணர்ந்  ெகட்ட ' என்ேற ம், 'விைனெயச்ச விகுதி ணர்ந்  ெகட்ட ' என்ேற ம் 
இலக்கண ைரக்க. மன்னா மகிழ்ச்சி - நிைலெபறாத மகிழ்ச்சி. குறிஞ்சி நிலமாக்கள் 
அந் நிலத்ெதய்வமான கப்ெப மா க்கு ஆட் க்கிடாையப் ப யிட்  அைழப்ப, 
அப்ெப மான் ஒ வன்மீ  ேதான்றி யா ப் ப ேயற்  வரந்தரப் ெப தன் மர . 

கப்ெப மான் தன்மீ  ேதான்ற நிற்பவைன அப் ெப மான  ேவைல ஏந்தி 
நிற்றல்பற்றி 'ேவன் மகன்' என ம், 'ேவலன்' என ங் கூ ப. இன் ம் ஒ  கணத்தின் 
ெவட் ண்  ேபாதற்குாிய ஆ  தனக்கு ேநர்வதைன அறியா , ெவறியாட்டாளன் 
ைகயி ள்ள மாைலயிற் றளிர்கைள ண்  மகிழ்வ ேபால அறி ைடயார் 
    நில்லாத இளைம யின்பத்திற்கு மகிழ்வதில்ைல என்ப  க த் . 
 
    17. பனி - குளிர்ச்சி. கனி உதிர்ந்  ழ்ந்தற்  - பழங்க திர்ந்  ழ்ந்த ேபான்ற 
(நிைலயாத்) தன்ைம ைடத் . 'இளைம ழ்ந்தற் ' என்க. நனி ெபாி ம் - மிக 
அதிகமாக. ேவல் கண்ணள் - ேவல் ேபா ங் கூாிய கண்கைள ைடயவள். 
ெவஃகன்மின்-வி ம்பாதீர். மற் -பின். குனிந் -கூனி. ேகால் கண்ணள் ஆகும் - 
ஊன்  ேகாைலக் கண்ணாக ைடயவளாவள்; 'ேகாற்க ெணறிகாட்டக் ெகால்கூற் 

ைழயதா' (வைளயாபதி) என்றி த்த ங் காண்க. இ  பிறிதினவிற்சியணி. 
 
    18. எைனத்  உள - எவ்வள  ஆகி ள்ளன? 'எைனத் " என்ப  “எத்தைனத் ' 
என்பதன் ம உ. பல் ன்பால் - பற்களின் தன்ைம. ஏைன - எத்தன்ைமயன? 'எவன்' 
என்  வினாவின் விகாரம். இ சிைக ம் உண்டீேரா - இரண்  பி யாயி ம் 
உட்ெகாண் ேரா? 'ஜீர்ணசக்தி சிறிேத ம் உண்ேடா?' என்ப  க த் . அன்றி 
'இரண்  ேவைளக் கவளங்க ம் உண்டீேரா?' எனப் ெபா ள் கூ வா ண் . 
வாிைசயால்- ைறயாக. உள் நாட்டம் ெகாள்ளப்ப தலால் - மனத்தில் ஆராய்ந்  
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(பல ம்) விசாாிக்கக்கூ யதா யி த்த ன். யாக்ைக ேகாள்-உடம்பின குணமாகிய 
இளைமைய. 
 
    19. நல்விைன மற்  அறிவாம் - ண்ணிய க மத்ைதப்பின் அறிந்  ெசய்ேவாம்? 
மற்  விைனமாற் . ைகத் -ைகப்ெபா ள். கரவா -ஒளியா . கனி ஒழிய-பழங்கேள 
யன்றி; இனி, 'கனி (உதிரா ) ஒழிய அஃதாவ  பழங்கள் மரத்ெதா  நிற்க' என் 
பா ளர். தீவளியால்-க ங்காற்றால். பின்னிரண்ட கட்கு, ' தியேர யன்றி 
இைளஞ ங் ெகா ய யமனாற் சாத ண் ' என் ம் ெபா ள்பட நிற்ற ன், இ  
பிறி ெமாழிதலணி, 'ஒட்டணி', எனி மாம். 
 
    20. ஆள் பார்த் -(ஆ ள் ந்த) ஆட்கைளத் ேத க் ெகாண் . உழ ம்-
(எப்ேபா ம்) திாிகின்ற. அ ள் இல்-இரக்க மில்லாத. ேதாள் ேகாட் -ேதாளிற் 
ேகாக்கப்ப வ  அஃதாவ  கட் ச்ேசாற்  ட்ைட; இங்கு ம ைமக்கும் ேவண் ம். 
நல்விைனக்கு ஆயிற் ெறன்க. காலத்தால்-இளைமப் ப வத்தில்; இ  ேவற் ைம 
மயக்கம். உய்ம்மின் - ஈேட ர். பீள் பி ங்கி- திராத க ப்பத்ைத 
ெவளிப்ப த்தி.அலற-கதறி அழ. பிள்ைளைய ேகாடலான் குழந்ைதைய (உயிர்) 
ெகாள் தலான். அதன் - அந்த யம ைடய. கள்ளம்-வஞ்சைனைய. கைடப்பி த்தல்-
(என் ம்) மறவா  நடத்தல். 
    --------------- 
 

3-ஆம் அதிகாரம். - யாக்ைக நிைலயாைம 
 
        மைலமிைசத் ேதான்  மதியம்ேபால் யாைனத் 
        தைலமிைசக் ெகாண்ட குைடயர் - நிலமிைசத் 
        ஞ்சினா ெரன்ெற த் த் ற்றப்பட் டாரல்லா 
        ெலஞ்சினா ாிவ் லகத் தில்.          21 
 
        வாழ்நாட் கலகா வயங்ெகாளி மண் லம் 
        ழ்நாள் படாஅ ெத தலால் - வாழ்நா 
        லவா  ெனாப் ர வாற் மின் யா  
        நிலவார் நிலமிைச ேமல்.          22 
 
        மன்றங் கறங்க மணப்பைற யாயின 
        அன்றவர்க் காங்ேக பிணப்பைறயாய்ப் - பின்ைற 
        ஒ த்த  ண்டாெமன் ய்ந் ேபா மாேற 
        வ க்குமா மாண்டார் மனம்.          23 
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        ெசன்ேற ெயறிப ெவா கால் சி வைர 
        நின்ேற ெயறிப பைறயிைன - நன்ேறகாண் 
        க்காைலக் ெகாட் ண் த்தீக் ெகாண்ெட வர் 
        ெசத்தாைரச் சாவார் சுமந் .          24 
 
        கணங்ெகாண்  சுற்றத்தார் கல்ெலன் றலறப் 
        பிணங்ெகாண்  காட் ய்ப்பார்க் கண் -மணங்ெகாண்டீண் 
        ண் ண் ண் ெடன்  ணர்வினாற் சாற் ேம 
        ெடாண்ெடாண்ெடாண்ெடா ெணன் ம் பைற.          (25) 
 
        நார்த்ெதா த் தீர்க்கிெல னன்றாய்ந் தடக்கிெலன் 
        பார்த் ழிப் ெபய்யிெலன் பல்ேலார் பழிக்கிெலன் 
        ேதாற்ைப  ணின்  ெதாழிலறச் ெசய் ட் ங் 
        கூத்தன் றப்பட்டக் கால்.          (26) 
 
        ப மைழ ெமாக்குளிற் பல்கா ந் ேதான்றிக் 
        ெக மிேதார் யாக்ைகெயன் ெறண்ணித்-த் மாற்றந் 
        தீர்ப்ேபம்யா ெமன் ண ந் திண்ணறி வாளைர 
        ேநர்ப்பார்யார் நீணிலத்தின் ேமல்.          (27) 
 
        யாக்ைகைய யாப் ைடத்தாப் ெபற்றவர் தாம்ெபற்ற 
        யாக்ைகயா லாய பயன்ெகாள்க-யாக்ைக 
        மைலயா  மஞ்சுேபாற் ேறான்றிமற் றாங்ேக 
        நிைலயா  நீத்  வி ம்.          (28) 
 
        ன் னிேம னீர்ேபா னிைலயாைம ெயன்ெறண்ணி 
        இன்னினிேய ெசய்க வறவிைன-யின்னினிேய 
        நின்றா னி ந்தான் கிடந்தான்றன் ேகளலறச் 
        ெசன்றா ெனனப்ப த லால்.          (29) 
 
        ேகளாேத வந்  கிைளகளா யிற்ேறான்றி 
        வாளாேத ேபாவரான் மாந்தர்கள்-வாளாேத 
        ேசக்ைக மாெனாழியச் ேசணீங்கு ட்ேபால 
        யாக்ைக தமர்க்ெகாழிய நீத் .          (30) 
    ------------------ 
 
    அ ம்ெபா ள் விளக்கம் 
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    21. மதியம்-( ர்ண) சந்திரன்; 'ஆம்' என்ப  சாாிைய. குைடயர்-ெவண்ெகாற்றக் 
குைட ைடயராய். மைல யாைனக்கும், மதி ெவண்ெகாற்றக் குைடக்கும் உவைம. 

ஞ்சினார்-ெசத்தார்; இ  மங்கல வழக்கு. ற்றப்பட்டார்.(பலரா ம்) 
இகழப்பட்டார்கள். எஞ்சினார்-(சாகா ) மிஞ்சி நின்றவர்கள். 
 
    22. அலகா-அளைவயாக. வயங்கு ஒளி மண் லம்-விளங்குகின்ற 
கிரணங்கைள ைடய சூாியமண் லம். ழ்நாள் படா அ - உதியாத நாள் 
இல்ைலயாக; 'படா அ ' என்ப  அைசநிைற யளெபைட. உலவா ன் - கழிவதன் ன். 
ஒப் ர  ஆற் மின் - உபகாரத்ைதச் ெசய் ங்கள்; உலகநைடயிைன யறிந்  ெசய்தல் 
'ஒப் ர ' என்பர் பாிேமலழகர்; ஒப்  உர  எனப் பிாிந்  (உலகம்) ஒப்பிய வன்ைம 
(அஃதாவ  சிறந்த ெசயல்) எனப் ெபா ள் கூ வர் ெபாியார். ேமல்-(அவ்வாழ்நாட்கு) 
ேமல். நிலவார்-வாழார். 'யா ம், நிலவார் நிலமிைசேமல்' என்பதற்கு வ ந் ம் 
ந ந் ம் பிறெபா ள் கூ வா  ளர். 
 
    23.மன்றம் கறங்க- கல்யாண மண்டப ம் ஒ க்கும்ப . பற- வாத்தியம். 
பிணப்பைறயாக- சாப்பைறயாக. பின்ைற- உடேன. மாண்டார்- மாட்சிைமப் பட்ட 
ெபாிேயார், வ க்கும்- உ தியாய் நிற்கும். 
 
    24. ெசன் -(இறந்த விடத்திற்குப்) ேபாய். எறிப-( தல்) ெகாட் வர்; இ  பலர்பான் 

ற் . ஒ கால் - ஒ ைற. சி வைர - சிறி ேநரம். நின்  - (ெகாட்டா ) இ ந் . 
எறிப - (இரண்டாவ ) ெகாட் வர், க்காைல ெகாட் ள்- ன்றாவ  
ெகாட் ம்ேபா . -(பிணத்ைத) . எ வர்- றப்பட் ப் ேபாவர். பிணத்ைதச் 
'ெசத்தார்' என்ற  இழி பற்றிவந்த திைண வ வைமதி. நன்ேற-இகழ்ச்சிக்குறிப் . 
காண்-அைச. 
 
    25. கணங்ெகாண் -ெப ங்கூட்டமாய்க்கூ . அலற-கதறி அழ. காட் -சு காட் ல். 
உய்ப்பார்-ேசர்ப்பவர்கைள. மணம் ெகாண் -கல்யாணஞ் ெசய் ெகாண் . ஈண் -
இவ் லகத்தில். உண்  உண்  உண்  என் -(இன்பம்) உள  உள  உள  என்  
க தி; இ  ணி பற்றிவந்த அ க்கு. உணர்வினான். சிற்றறி ைடயா க்கு. 
கல்ெலன் , ெடாண் ெடாண் ெடாண் என்பன ஒ க்குறிப் . பைற-சாப்பைற. பைற 
சாற் ம் என்ற  தற்குறிப்ேபற்றம். 
 
    26. நார்ெதா த்  ஈர்க்கில் என் - கயிற்றாற்கட்  இ த் க்ெகாண்  ேபானால் 
என்ன? நன்  ஆய்ந்  அடக்கில் எந்நன்றாகச் சுத்தஞ்ெசய்  அடக்கஞ்ெசய்தால் 
என்ன? பார்த் ழிப் ெபய்யில் என்-கண்டவிடத்தில் ேபாகட்டால் என்ன? ஈண்  அகரந் 
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ெதாக்க . பல்ேலார் பழிக்கில் என் - பல ங் கண்  பழித்தால் என்ன? ேதாற்ைப ள்-
உடம்பி ள். ெதாழிழல் அற ெசய்  ஊட் ம்-இ விைனகைள மிகச்ெசய்  
(அவற்றின் பயைன) உண் கின்ற; 'ஊட் ம்' என்ப  தன்விைனப் ெபா ளில் வந்த 
பிறவிைனெயன்க; இனி, 'இ விைனகைள மிகச்ெசய்  (அவற்றின் பயைன) 
உண்பிக்கின்ற' என ம், இ விைனகைள மிகச் ெசய்வித்  (அவற்றின் பயைன) 
உண்பிக்கின்ற என ம், 'ெதாழில்கைள மிகச்ெசய்  உண்பித்  வந்த' என ம் ெபா ள் 
கூ வா ளர். 
 
    27. ப ம்-ெபய்கின்ற. ெமாக்குகளின்-குமிழிேபால. ஓர் யாக்ைக இ  என் -ஓ டம்  
இ ெவன் ; 'ஓர்' என் ம் அைட இழி  குறித்  நின்ற . த மாற்றம் - பிறவித் 
த மாற்றத்ைத. ேநர்ப்பார்-ஒப்பவர். யார்-ஒ வ மில்ைல என்றப . 
 
    28. யாக்ைகைய-உடம்ைப; (எ ம்  நரம்  த ய சப்த தா க்களாற்) 
கட்டப்ப வ  என்ப  ெசால் ன்ப  ெபா ள். யாப் ைடத்  ஆ-கட் ைடயதாக; 'ஆ' 
என் ழி விைனெயச்ச ஈ  ெதாக்க . ெகாள்க-(அ  நிைலயாதாக ன் 
உள்ளெபா ேத) ேத க்ெகாள்க. மஞ்சு-ேமகம். மற் -விைனமாற் . ஆங்ேக - 
ேதான்றிய ேபாலேவ.நீத் வி ம்-(உடம்ைப) விட்ெடாழி ம். 
 
    29. ல் னி என்க. நிைலயாைம - (உடம் ) நிைலயாைம ைடயா ; 'உடம் ' 
என்ப  அதிகாரத்தான் வ விக்கப்பட்ட . இன்னினிேய-இப்ெபா ேத. 'இன்னினி' 
என்ப  நிகழ்காலம் உணர்த் ம் ஓாிைடச்ெசால். கிடந்தான் - ப த்தான். ேகள் - 
உறவினர்; இ  பண்பாகுெபயர். ெசன்றான் - இறந்தான். 'உடம்  நிைலயாைம' எனப் 
பண்பி பண்பாக உபசாிக்கப்பட்ட . 
    ---------- 
    ெசய் ள் 30 தல் விளக்க ைர ல் பக்கம் கிைடக்கவில்ைல 
    ----------- 
 

4 - ஆம் அதிகாரம் - அறன்வ றத்தல் 
 
        அகத்தாேர வாழ்வாெரன் றண்ணாந்  ேநாக்கிப் 
        கத்தாம் ெபறாஅர் ரங்கைட பற்றி 
        மிகத்தாம் வ ந்தி யி ப்பேர ேமைலத் 
        தவத்தாற் றவஞ்ெசய்யா தார்.          (31) 
 
        ஆவாநா மாக்க நைசஇ யறமறந்  
        ேபாவாநா ெமன்னாப் ைலெநஞ்ேச-ேயாவா  
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        நின் ஞற்றி வாழ்த்தி ெயனி நின் வாழ்நாள்கள் 
        ெசன்றன ெசய்வ ைர.          (32) 
 
        விைனப்பயன் வந்தக்கால் ெவய்ய யிரா 
        மனத்தி னழி மாம் ேபைத-நிைனத்ததைனத் 
        ெதால்ைலய ெதன் ணர் வாேர த மாற்றத் 
        ெதல்ைல யிகந்ெதா  வார்.          (33) 
 
        அ ம்ெபறல் யாக்ைகையப் ெபற்ற பயத்தாற் 
        ெப ம்பய  மாற்றேவ ெகாள்க - க ம் ர்ந்த 
        சா ேபாற் சால ம் பின் தவி மற்றதன் 
        ேகா ேபாற் ேபாகு டம் .         (34) 
 
        க ம்பாட் க் கட்  சி காைலக் ெகாண்டார் 
        ம்ெப ந்  ேவங்காற் யராண் ழவார் 
        வ ந்தி டம்பின் பயன்ெகாண்டார் கூற்றம் 
        வ ங்காற் பாிவ திலர்.          (35) 
 
        இன் ெகா லன் ெகா ெலன் ெகா ெலன்னா  
        பின்ைறேய நின்ற  கூற்றெமன் ெறண்ணி 
        ெயா மின் றீயைவ ெயால் ம் வைகயான் 
        ம மின் மாண்டா ரறம்.          (36) 
 
        மக்களா லாய ெப ம்பய  மா ங்கா 
        ெலத் ைண  மாற்றப் பலவானாற் ெறாக்க 
        உடம்பிற்ேக ெயாப் ர  ெசய்ெதா கா- ம்பர்க் 
        கிடந் ண்ணப் பண்ணப் ப ம்.          (37} 
 
        உறக்குந் ைணயேதா ராலம்வித் தீண்  
        இறப்ப நிழற்பயந் தாஅங்-கறப்பய ந் 
        தான்சிறி தாயி ந் தக்கார்ைகப் பட்டக்கால் 
        வான்சிறிதாப் ேபார்த்  வி ம்.          (38) 
 
        ைவக ம் ைவகல் வரக்கண்  மஃ ணரார் 
        ைவக ம் ைவகைல ைவகுெமன் றின் வர் 
        ைவக ம் ைவகற்றம் வாழ்நாண்ேமல் ைவகுதல் 
        ைவகைல ைவத் ணரா தார்.          (39) 
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        மான வ ங்கல நீக்கி யிரெவன்  
        மீன விளிவினால் வாழ்ேவன்ம-னீனத்தா 
        ட் யக் கண்  திேசர்ந் திவ் டம்  
        நீட் த்  நிற்கு ெமனின்.          (40) 
    ----------   
 
    அ ம்ெபா ள் விளக்கம் 
 
------- 
    ெசய் ள் 31 தல் 38 வைர விளக்க ைர ல் பக்கம் கிைடக்கவில்ைல 
----------- 
 
    39. ைவக ம் - நாேடா ம். ைவகல்-ெபா  கழிதல். கண் ம்-அறிந்  ைவத் ம். 
ைவகைல - அப் ெபா  கழிதைல. ைவகும் என் -(நன்கு) கழி ெமன் . தம் 
வாழ்நாள்ேமல் ைவகுதல்ைவத் -தம  ஆ ணாள் கழிதலாகக் ெகாண் ; ஈண்  
'ைவகுதல் ைவத் ' என்பதற்குத் 'தங்குதலாகக் ெகாண் ; ஈண்  'ைவகுதல் ைவத் ' 
என்பதற்குத் 'தங்குதலாகக் ெகாண் ' என் ைர கூறினா ளர். இன் றா  விைரந்  
அறஞ் ெசய்வெரன்ப  குறிப்ெபச்சம். இ  ெசாற்ெபா ட் பின்வ  நிைலயணி. 
 
    40. மானமாவ  தம் நிைலயிற் றாழாைம ம் ெதய்வத்தாற்றாழ்  வந் ழி உயிர் 
வாழாைம மா ெமன்பர் பாிேமலழகர். அ ங்கலம்-அாிய ஆபரணத்ைத. இர -இரத்தல், 
யாசித்தல். ஈன இழிவினால்-இழிந்த ெதாழி னால். வாழ்ேவன்மன் - உயிர்வாழ்ேவன்; 
'மன்' என் ம் இைடச்ெசால் 'உடம்  நில்லாைமயின் அ  காரணமாக மானத்ைத 
விட்  இரந்  உயிர் வாேழன்' என் ம் ெபா ைளத் த த ன், ஒழியிைசப் ெபா ளின் 
வந்தெதன்க. ஈனத்தால்-இழிெதாழிலான். உ தி-வ ைம. நீட் த்  நிற்கும் எனின் -
பல் ழிகாலம் நிைலெபற்  நிற்குமாயின். 
 
    யதன்ைம என் ந் ெதாடைரத் ' ய்  அன்ைம' என ம், ' ய் தன்ைம' என ம் 
பிாித் ; 'சுத்த ைடய  அல்லாத தன்ைம' என ம், 'சுத்தமாகிய தன்ைம' என ம் 
ெபா ள் கூ ப. 
    ------------- 
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5 - ஆம் அதிகாரம் - ய்தன்ைம 
 
        மாக்ேகழ் மடநல்லா ெயன்றாற் ஞ் சான்றவர் 
        ேநாக்கார்ெகா ெனாய்யேதார் ச்சிைல* - யாக்ைகக்ேகா 
        ாீச்சிற கன்னேதார் ேதாலறி ம் ேவண் ேம 
        காக்ைக க வேதார் ேகால்.          (41) 
        * க்கிைல என ம் பாடம். 
 
        ேதாற்ேபார்ைவ ேம ந் ைளபலவாய்ப் ெபாய்ம்மைறக்கு 
        மீப்ேபார்ைவ மாட்சித் டம்பானான்-மீப்ேபார்ைவ 
        ெபாயம்மைறயாக் காமம் கலா  மற்றதைனப் 
        ைபம்மறியாப் பார்க்கப் ப ம்.          (42) 
 
        தக்ேகாலந் தின்  தைலநிைறயப் ச்சூ ப் 
        ெபாய்க்ேகாலஞ் ெசய்ய ெவாழியிேம-ெயக்கா  
        ண்  விைன  ைறக்கு ெமனப்ெபாிேயார் 
        கண் ைக விட்ட மயல்.          (43) 
 
        ெதண்ணீர்க் குவைள ெபா கயல் ேவெலன்  
        கண்ணில் ன் மாக்கள் கவற்ற வி ேவேனா 
        உண்ணீர் கைளந்தக்கா ங்குசூன் றிட்டன்ன 
        கண்ணீர்ைம கண்ெடா  ேவன்.          (44) 
 
        ல்ைல ைக வன் த்ெதன் றிைவபிதற் ங் 
        கல்லாப் ன் மாக்கள் கவற்ற வி ெவேனா 
        எல்லா ங் காணப் றங்காட் திர்ந் க்க 
        பல்ெலன்  கண்ெடா கு ேவன்.          (45) 
 
        குட ங் ெகா ங் கு தி ம் ெமன் ந் 
        ெதாட  நரம்ெபா  ேதா -மிைடயிைடேய 
        ைவத்த த ம் வ ம் மா மற்றிவற்  
        ெளத்திறத்தா ளீர்ங்ேகாைத யாள்.          (46) 
 
        ஊறி வர்த்தக்க ெவான்ப  வாய்ப் ல ங் 
        ேகாதிக் குழம்பைலக்குங் கும்பத்ைதப்-ேபைத 
        ெப ந்ேதாளி ெபய்வளா ெயன் மீப் ேபார்த்த 
        க ந்ேதாலாற் கண்விளக்கப் பட் .          (47) 
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        48. பண்டம் அறியார் ப சாந் ம் ேகாைத ம் 
        கண் பா ராட் வார் கண் லர்ெகால் - மண் ப் 
        ெபைடச்ேசவல் வன்க கு ேபர்த்திட் க் குத் ம் 
        ைடச்சாகா டச்சிற் ழி.          48 
 
        49. கழிந்தார் இ தைல கண்டார்ெநஞ் சுட்கக் 
        குழிந்தாழ்ந்த கண்ணவாய்த் ேதான்றி - ஒழிந்தாைரப் 
        ேபாற்றி ெநறிநின்மின் இற்றிதன் பண்ெபன்  
        சாற் ங்ெகால் சாலச் சிாித் .          49 
 
        50. உயிர்ேபாயார் ெவண்டைல உட்கச் சிாித் ச் 
        ெசயிர்தீர்க்குஞ் ெசம்மாப் பவைரச் - ெசயிர்தீர்ந்தார் 
        கண் ற் றிதன்வண்ண ெமன்பதனால் தம்ைமேயார் 
        பண்டத் ள் ைவப்ப திலர்.          50 
    --------- 
 
    அ ம்ெபா ள் விளக்கம் 
 
    41. மா-அழகு ேகழ்-நிறம். இனி 'மாக்ேகழ்' என்பதற்கு 'மிக்க நிறம்' என ம், 
'மாந்தளிர் நிறம்' என ம், 'தி மகெளாப்பாம்' என ம் ெபா ள் கூ ப. மட நல்லாய்-
இளைம வாய்ந்த ெபண்ேண! அரற் ம்-வாய்விட் க் கத ம். சான்றவர்- (நற்குண 
நற்ெசய்ைக) நிைறந்தவர்; அஃ  ஈண் ப் ' ல்லறி வாளைர' உணர்த்திற் . இங்ஙனம் 

ல்லறிவாளைரச் சான்றவெரன்ற  எதிர்மைற யிலக்கைணயாம். 'ெகால்' 
ஐயப்ெபா ட் . ெநாய்ய -அற்பமானதாகிய. ச்சிைல-(உயிரான  ஒ க்குக் 
கு யி க்கும்) டாகிய உடம்பின் தன்ைமைய. ஈச்சிறெகன்ப  மிக்க சி ைமக்குக் 
காட் யேதார் அளைவ. 
 
    42. ெபாய் மைறக்கும்-(தன்னகத் ள்ள) பல அசுத்தங்கைள மைறக்கின்ற. 'ேபார்ைவ 
மாட்சித் ' என் ழி ன்ற  விாிக்க. மாட்சித் -அழகுைடத் . காமம் கலா -
வி ப்பத்ைதச் ெசய்யா . ைப மறியா-ைபையப் ேபால,(உட்பக்கம் ெவளிப் 
பக்கமாம்ப ) மாற்றியதாக. பார்க்கப்ப ம்-ஆராய்ந்  பார்க்கேவண் ம். 
 
    43. தக்ேகாலம் - வால்மிளகு; இ  பஞ்ச க வாசத் ெதான் , 'தக்ேகாலந் தீம் த் 
தைகசா லவங்கம், கற் ரஞ் சாதிேயா ைடந் " என்றி த்த ன் அைவ இன்னெவனக் 
காண்க. தக்ேகாலம் மற்ைற நான்கு க வாசங்கட்கும் உபலக்ஷணம். தின் -ெமன் . 
ேகாலம்-அலங்காரம். ஒழி ேம-ஏகாரம் எதிர்மைற. விைன ள்-விைனயான்; இ  
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ேவற் ைம மயக்கம். உைறக்கும்-வன்ைமெப ம். ைகவிட்ட-ெவ த் விட்ட. 'ைக' 
என்ப  தமி பசர்க்க ெமன்பா  ளர். மயல்-ெசத்ைதயாகிய மகளி டம்பின் 
அசுத்தங்கள். 
 
    44. குவைள-நீலமலர். கண் இல்-அறிவில்லாத. ல் மாக்கள்-அற்பமனிதர்கள். 'மா  
மாக்க  ைமயறி வினேவ' என்ப  ெதால்காப்பியச் சூத்திரம். கவற்ற-(என் மனத்ைதக்) 
கவைலப் ப த் வதான். வி ேவேனா-(என  ஒ க்கத்ைதக்) ைகவி ேவேனா, 
விேடன் என்றப . உள்நீர் கைளந்தக்கால்-உள்ேள இ க்கின்ற நீைர எ ப்பின். ங்கு 
சூன்றிட்டன்ன- ங்ைகத் ேதாண் யதி ெயாத்த. 'சூன்றிட்டன்ன' என் ழித் 
ெதாழிற்ெபயர் விகுதி ' ' ணர்ந்  ெகட்டெதன்க. நீர்ைம-தன்ைமைய. 
 
    45. ' வல் ல்ைல ைக த்ெதன் ' என மா க. வல்-பற்கள். ைக-
அ ம் . றங்கா -சு காட் ல். உதிர்ந்  உக்க-சிந்திக் கிடக்கின்ற; இஃெதா  
ெபா ட் பன்ெமாழி. பல் என் -பற்கைள  எ ம் கைள ம். 
 
    46. குட ம்-குட ம்; இ  ெமாழியீற் ப்ேபா . ெகா ம்-ெகா ப் ம். கு தி ம்-
இரத்த ம். என் -எ ம் ம். ெதாட ம்-(ஒன்ேறாெடான் ) ெதாடர்ந்  நிற்கும். த ம்-
தைச ம். வ ம் ம்-நிண ம். எத்திறத்தான்-எந்தப் பகுதியானவன்; இதற்கு 'என்ன 
ேமம்பா ைடயன்' என்ப  ெமான் . 
 
    47. குழம்  ஊறி-மலக்குழம்  சுரத்த ன். உவர்த்தக்க- அ வ க்கத்தக்க. 
ஒன்ப வாய்-நவத் வாரங்களாகிய. ல ம்- உ ப் கெளல்லாம், ேகாதி அைலக்கும்-
சிதறி சுகின்ற. கும்பத்ைத-(மகளிர ) உடம்பாகிய பாண்டத்ைத. ெபய்வளாய்-இ  
'ெபய்வைள' என்பதன் ஈ திாிந்த விளி. என் ம்-என்பன்; இ  ெசய்  ெமன்  ற் . 
மீ-ேமல். க ந்ேதாலால்-ெபாிய ேதா னால். கண்விளக்கப்பட் -கண்ெணாளி 
தரப்ெபற்  அஃதாவ  கண்கவரப்ெபற்  என்பதாம். 'ேபைத என் ம்' என்றிையக்க. 
 
    48. பண்டம்-(உடம்பாகிய) பண்டத்தினிழிைவ. அறியார்- அறியாராகி; இ  

ற்ெறச்சம். ப  சாந் ம்- சப்ெபற்ற சந் தனத்ைத ம். ேகாைத ம்-மாைலைய ம். 
பாராட் வார்-வி ம்பிப் கழ்வார்; இ  விைனயாலைணந்த ெபயர். ைட சாகா -

ைட நாற்றத்ைத ைடய (உடம்பாகிய) வண் . அச்சிற் ழி-(உயிராகிய) அச்சு 
றிந்  இறந்தெபா ; 'இற் ழி' என் ழி அகரந் ெதாக்கெதன்க. ேபர்த்திட் -தள்ளி. 

'குத்தல் கண் லர் ெகால்' என்றிையத் ப் ெபா ள்ெகாள்க. 
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    49. கழிந்தார்-இறந்தவர்க ைடய. இ தைல-(இ காட் ற்) சிந்திக்கிடக்கின்ற 
தைலகள். உட்க-அஞ்சும்ப . குழிந்  ஆழ்ந்த-மிக ஆழ்ந்தி கின்ற. கண்ணவாய்-
கண்கைள ைடயவாய். ஒழிந்தாைர-(இறவா ) நின்றவர்கைள (ேநாக்கி). ேபாற்றி-
(மனத்ைதப் ெபாறிவழிச் ெசல்லா ) பா காத் . ெநறி-( றவறமாகிய) நல்வழியில். 
இதன் பண்  இற் -இவ் டம்பின் தன்ைம இப்ப ப்பட்ட . சால-மிக. சாற் ங்ெகால்-
ெசால் ம் ேபா ம். இ  தற்குறிப்ேபற்றவணி; ெகால்-அவ் வணிக்கு உ பாய் வ ம் 
இைடச்ெசால். 
 
    50. உயிர்ேபாயார்- இறந்தவர்க ைடய. ெசம்மாப்பவைர- (மகளிர்மாட் ) 
மயங்கிக்கிடப்பவைர; அல்லாப்பவர், ேசாகாப்பவர் என்பனேபாலச் 'ெசம்மாப்பவர்' 
என்ப  ஒ  ெசால். ெசயிர் தீர்க்கும்- அம் மயக்கமாகிய குற்றம் நீங்கச்ெசய் ம். கண் -
(அத்தைலகைளப்) பார்த் . 'இற்  இதன் வண்ணம்' எனப் பிாிக்க. என்பதனால்- என்  
(உள்ளப ) உணர்வதனால். தம்ைம- தம  உடம்ைப. ஓர் பண்டத் ள்- ஒ  
ெபா ளின். ைவப்ப - ைவத்  மதித்தல். 
    ---------- 
 

6. ற  
 
        விளக்குப் கஇ ள் மாய்ந்தாங் ெகா வன் 
        தவத்தின் ன் நில்லாதாம் பாவம் - விளக்குெநய் 
        ேதய்விடத் ச் ெசன்றி ள் பாய்ந்தாங்கு நல்விைன 
        தீர்விடத்  நிற்குமாம் தீ .         51 
 
        நிைலயாைம ேநாய் ப் ச் சாக்காெடன் ெறண்ணித் 
        தைலயாயார் தங்க மம் ெசய்வார் - ெதாைலவில்லாச் 
        சத்த ம் ேசாதிட ம் என்றாங் கிைவபிதற் ம் 
        பித்தாின் ேபைதயார் இல்.          52 
 
        இல்லம் இளைம எழில்வனப்  மீக்கூற்றம் 
        ெசல்வம் வ என் றிைவெயல்லாம் - ெமல்ல 
        நிைலயாைம கண்  ெந யார் றப்பர் 
        தைலயாயார் தாம் உய்யக் ெகாண் .          53 
 
        ன்பம் பலநாள் உழந் ம் ஒ நாைள 
        இன்பேம கா வர் ஏைழயார் - இன்பம் 
        இைடெதாிந் தின்னாைம ேநாக்கி மைனயா 
        றைடெவாழிந்தார் ஆன்றைமந் தார்.          54 
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        ெகான்ேன கழிந்தன் றிளைம ம் இன்ேன 
        பிணிெயா  ப் ம் வ மால் - ணிெவான்றி 
        என்ெனா  சூழா ெத ெநஞ்ேச ேபாதிேயா 
        நன்ெனறி ேசர நமக்கு.          55 
 
        மாண்ட குணத்ெதா  மக்கட்ேப றில்ெலனி ம் 
        ண்டான் கழித்தற் க ைமயால் - ண்ட 
        மி ெயன் ம் காரணத்தின் ேமன் ைறக் கண்ேண 
        க ெயன்றார் கற்றறிந் தார்.          56 
 
        ஊக்கித்தாம் ெகாண்ட விரதங்கள் உள் ைடயத் 
        தாக்க ந் ன்பங்கள் தாந்தைல வந்தக்கால் 
        நீக்கி நி உம் உரேவாேர நல்ெலா க்கம் 
        காக்கும் தி வத் தவர்.          57 
 
        தம்ைம யிகழ்ந்தைம தாம்ெபா ப்ப தன்றிமற் 
        ெறம்ைம யிகழ்ந்த விைனப்பயத்தால் - உம்ைம 
        எாிவாய் நிரயத்  ழ்வர்ெகால் என்  
        பாிவ உம் சான்ேறார் கடன்.          58 
 
        ெமய்வாய்கண் க்குச் ெசவிெயனப் ேபர்ெபற்ற 
        ஐவாய ேவட்ைக யவாவிைனக்-ைகவாய்க் 
        கலங்காமற் காத் ய்கு மாற்ற ைடயான் 
        விலங்கா   ெப ம்.          (59) 
 
        ன்பேம மீ ரக் கண் ந் ற ள்ளா 
        ாின்பேம கா வ ேரைழய -ாின்ப 
        மிைசெதா  மற்றத னின்னாைம ேநாக்கிப் 
        பைசதல் பாியாதா ேமல்.          (60) 
    ---------- 
 
    அ ம்ெபா ள் விளக்கம் 
 
    51. ' க' என்ப  காரணப் ெபா ட் ல் வந்த ெசயெவெனச்சம். மாய்ந்தாங்கு- 
அழிந்தாற்ேபால. 'பாவம் நில்ல ' என மா க. ேதய்விடத் - குைற ங்கால். 
பாய்ந்தாங்கு-பரவினாற்ேபால்.'தீ  நிற்கும்' என்க. 'தீ ' என்ப  குறிப்  



 26

விைனயாலைணந்த ெபயர். தவம் என்ற  ஈண் த் றவறத்தின் ேமனின்ற . ஆம் 
இரண் ம் அைசகள். 
 
    52. சாக்கா  இ  கா  என் ம் விகுதி ெபற்ற ெதாழிற் ெபயர். 'என் ' எண் ம் 
எண்ணிைடச்ெசால்ைல 'நிைலயாைம' த ய நான்ெகா ந் தனித்தனி கூட் க. 
தைலயாயர்- உத்தமர். தங் க மம்-தமக்கு உ திையச் ெசய் ந் ெதாழிலாகிய 
தவத்ைதேய; 'தவஞ் ெசய்வார் தங்க மம் ெசய்வார் மற்ெறல்லா, மவஞ்ெசய்வாராைச 

ட்பட் ' என்றார் நாயனா ம். சத்தம்-ஈண்  ஆகுெபய ராய் வியாகரணத்திற் காயிற் . 
ேசாதிஷம்- கணிதம். இனி, த க்கெமன ம் கிரகபல ண ர்த் ம் ெலன ங் 
கூ வ மாம். ெதாைலவில்லா - கற் யாத; ேம ம் 'கல்விகைரயில கற்பவர் 
நாட்சில' என்ற உங் காண்க. பிறவிப் ெப ம்பயனாகிய  ேபற்றிற்குக் 
காரணமாகிய ற  ெநறி நில்லா  க வி ல்கைளேய ெபா ளாகக்ெகாண்  
ஆ ண் வ ம் கற்ெறாழித்த ன் 'பிதற் ம் பித்தாிற் ேபைதயாாில்' என்றார். 
 
    53. இல்லம்-இல்வாழ்க்ைக ம்; இஃதாகுெபயர், 'அம்' என்ப  சாாிைய, எழில்-
வளர்ச்சி ம்; அன்றி, எழில் வனப் - மிக்க அழகும் எனி மாம். மீக் கூற்றம்- ேமம்பட்ட 
ெசால் ம் அஃதாவ  ெசாற்ெசல ம்; கூறப்ப த ன் 'கூற்றம்' ஆம் வ ெயன்ற  
ேதகபலம், மேனாபல த யவற்ைற. 'என்றிைவ" என் ழி அகரந் ெதாக்க . 'மல்ல 
கண் ' என் றிையக்க; விைரயா  ஆராய்ந்  அறிந்  என்ப  ெபா ள். ெந யார்-கால 
தாமதஞ் ெசய்யா ; இ  ற்ெறச்சம். உய்யக்ெகாண் -கைடத்ேதற ெவண்ணி. 
 
    54. உழந் ம் - அ பவித் ம். ஒ நாைள இன்பேம-ஒ  நாைளச் சிற்றின்பத்ைதேய; 
'ஐ' என்ப  சாாிைய, 'ஏகாரம் பிாி நிைல. கா வர்-வி ம் வர்; 'கா " என்ப  
“காம " என்பதன் விகாரம் என்ப. ஏைழயார்-அறி னர்கள். இன்பம் இைட 
ெதாிந் -இன்பத்தின் சி ைமைய ந நின்  ஆராய்ந்  அறிந் ; அன்றி, இன்பம் 
இைடநிைல அஃதாவ  மா ப தைல அறிந்  என்பா  ளர். மைன ஆ  அைடவ-
இல்ெநறி ேசர்தைல. ஆன்  அைமந்தார்-(அறிவான்) நிைறந்  (அதற்ேகற்ப) 
ஐம் ல ம் அடங்கின ெபாிேயார். 
 
    55. ெகான்ென - பயனின்றிேய. கழிந்தன்  - கழிந்த . இன்ேன-இப்ெபா ேத. 

ணி  ஒன்றி என்ேனா  சூழா  எ  ெநஞ்ேச- ணிெவா  ெபா ந்தி என்ேனா  
கலந்  (ெசய்யக்கடவதைன) ஆராயா  ( லன்வழிச்) ெசல்கின்ற மனேம! நமக்கு 
நன்ெனறி ேசர ேபாதிேயா-நமக்கு நல்ல ட்  ெநறி ைகவரத் ( றவிற்குச்) 
ெசல்வாேயா? “ ணிெவான்றி ேபாதிேயா?' என த்த  ெமான் . 
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    56. மாண்ட-மாட்சிைமப்பட்ட, குணத்ேதா  - நற்குணங்க ம். மக்கள் ேப -
மக்கைளப் ெப த ம். இல் எனி ம்-(தன் மைனவிக்கு) இல்ைலயாயி ம். ண்டான் 
- மணஞ் ெசய்  ெகாண்ட கணவன். கழித்தற்கு அ ைமயான்-அவைள நீக்குதற்குக் 
கூடாைமயா ம். மி  என் ம் காரணத்தின் - ன்பெமன்கிற காரணம் பற்றி ம். 
ேமல் ைறக் கண்ேண - ேமலாகிய ற ெவா க்கத்ேத (நின் ); இனி, '(மணஞ் 
ெசய்தற்கு) ற்ெபா திேல' எனி ம், ' ற்காலத்தில் ல்களில்' எனி மாம். க  
என்றார்.-(மணத்ைதக்) 'க ' என் ஞ் ெசால்லா ஞ் ெசான்னார்கள். 'க ' என் ஞ் 
ெசாற்கு 'மணம்' 'நீக்கு' ஆகிய இரண்  ெபா ள்க ண் . க யத்தக்க  அஃதாவ  
நீக்கத்தக்கதாக ன் 'மணத்திற்கு' க ெயன்ற ெபயர் தந்தனெரன ஆசிாியர் காரணங் 
கற்பித் க் கூறிய  'நி க்தி' என் ம் அலங்காரம்; தமிழ் அணி ைடயார் 
இதைனப் 'பிாிநிைல நவிற்சி யணி' என்பர். 
 
    57. ஊக்கி- யன் . உள் உைடய- வ ங் ெக ம்ப  தாக்கு அ ம்-த த்தற்கு 

யாத; 'தாங்க ம்' என்ப  'தாக்க ம்' என வ த்தெதனக் கூறிப் 'ெபா க்க யாத' 
எனப் ெபா ைரப்பா  ண் . தைலவந்தக்கால்-வாின்; 'தைல' என்ப  
தமி பசர்க்க ெமன்பர். நீக்கி-(அத் ன்பங்கைளத்)தள்ளி. நி உம் - (அவ்விரதங்கைள) 
நிைலநி த் கின்ற. உரேவாேர-மன வ  ைடயாேர. தி வத்தவர்-பாக்யசா கள்; 
இச் ெசால் ல், 'அத் ', 'அ' என்பன சாாிையகள். 
 
    58. 'ெபா ப்பதன்றிப் பாிவ உஞ் சான்ேறார் கடன்' என்க. 'ெபா ப்ப ' என் ழி 
எச்ச ம்ைம ெதாக்க . விைனப் பயத்தால் - தீவிைனயின் பயனால். உம்ைம - 
ம ைமயில். எாிவாய் நிரயத்  - தீ நிரம்பிய நரகத்தில்; இனி, 'எாிகிற வாைய ைடய 
நரகத்தில்' என ம், எாியின் தன்ைம வாய்ந்த நரகத்தில்' என ம் ெபா ள் கூறி மாம். 
எாிவாய் நிரயமாவன தப்தகும்பம், கும்பீ பாகம் த யன. பாிவ உம் - இரங்குவ ம்; 
இஃ தின்னிைச யளெபைட. 
 
    59 ெமய்-உடம் . ஐவாய்-ஐந் வழிகைள ைடய. ேவட்ைக அவாவிைன - 
ேவட்ைகயாலாகிய அவாைவ; ேவட்ைகைய ம் அவாைவ ம் எனி மாம். 
ேவட்ைகயாவ  ெபா ள்கண் ேமற்ெசல் ம் பற் ள்ளம். அவாவாவ  
அப்ெபா ள்கைளப் ெபறேவண் ெமன ேமன்ேமல் எ ம் ஆைச. ைகவாய் - தவ 
ெவா க்கத்தில் கலங்காமல் காத் -(தன் மனங்) கலங்காதப  த த் . உய்க்கும் 
(மனத்ைதச்) ெச த் ம். விலங்கா -தவறா . 
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    60. மீ ர-ேமன்ேமல் மிக. கா வர்-வி ம் வர். இைச ெதா ம்-(தம்மிடத் ப்) 
ெபா ந் ந் ேதா ம். இன்னாைம-(அதனால் வரக்கடவதாகிய) ன்பத்ைத. பைசதல் 
பாியா -வி ம்  தைலக்ெகாள்ளார். ேமல்-ேமேலார்; இ  பண்பாகு ெபெயர். மற் , 
ஆம் அைசகள். 
    ---------- 
 

7 - ஆம் அதிகாரம் - சினமின்ைம 
 
        மதித்திறப் பா  மிறக்க மதியா 
        மிதித்திறப் பா  மிறக்க-மிதித்ேதறி 
        ஈ ந் தைலேம த்தலா லஃதறிவார் 
        கா ங் கதமின்ைம நன் .          (61) 
 
        தண்டாச் சிரப்பிற்றம் மின் யிைரத் தாங்கா  
        கண் ழி ெயல்லாந் றப்பேவா-மண்  
        அ ெபயரா தாற்ற விளிவந்த ேபாழ்தின் 
        கிற்கு ள்ளத் தவர்.          (62) 
 
        காவா ெதா வன்றன் வாய்திறந்  ெசால் ஞ்ெசா 
        ேலாவாேத தன்ைனச் சு தலா-ேலாவாேத 
        ஆய்ந்தைமந்த ேகள்வி யறி ைடயா ெரஞ்ஞன் ங் 
        காய்ந்தைமந்த ெசால்லார் க த் .          (63) 
 
        ேநர்த்  நிகரல்லார் நீரல்ல ெசால் யக்கால் 
        ேவர்த்  ெவகுளார் வி மிேயா-ேசார்த்ததைன 
        உள்ளத்தா ள்ளி ைரத் ரா ர்ேகட்பத் 
        ள்ளித் ண் ட் மாங் கீழ்          (64) 
 
        இைளயா னடக்க மடக்கங் கிைளெபா  
        ளில்லான ெகாைடேய ெகாைடயப்பய-ெனல்லா 
        ெமா க்கு ம ைக ர ைட யாளன் 
        ெபா க்கும் ெபாைறேய ெபாைற.          (65) 
 
        கல்ெலறிந் தன்ன கயவர்வா யின்னாச்ெசா 
        ெலல்லா ங் காணப் ெபா த் ய்ப்ப-ெரால்ைல 
        இ நீற்றாற் ைபயவிந்த நாகம்ேபாற் றத்தங் 
        கு ைமயான் வாதிக்கப் பட் .          (66) 
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        மாற்றாராய் நின் தம் மாேறற்பார்க் ேகலாைம 
        ஆற்றாைம ெயன்னா ரறி ைடயா-ராற்றாைம 
        ேநர்த்தின்னா மற்றவர் ெசய்தக்காற் றாமவைரப் 
        ேபர்த்தின்னா ெசய்யாைம நன் .          (67) 
 
        ெந ங்கால ேமா  நீசர் ெவகுளி 
        ெக ங்கால மின்றிப் பாக்கு-ம ங்காைல 
        நீர்ெகாண்ட ெவப்பம்ேபாற் றாேன தணி ேம 
        சீர்ெகாண்ட சான்ேறார் சினம்.          (68) 
 
        உபகாரஞ் ெசய்ததைன ேயாராேத தங்க 
        ணபகார மாற்றச் ெசயி - பகாரந் 
        தாஞ்ெசய்வ தல்லாற் றவற்றினாற் றீங்கூக்கல் 
        வான்ேறாய் கு ப்பிறந்தார்க் கில்.          (69) 
 
        கூர்த் நாய் ெகளவிக் ெகாளக்கண் ந் தம்வாயாற் 
        ேபர்த் நாய் ெகளவினா ாீங்கில்ைல-நீர்த்தன்றிக் 
        கீழ்மக்கள் கீழாய ெசால் யக்காற் ெசால்பேவா 
        ெமன்மக்க டம்வாயான் மீட் .          (70) 
    -------------- 
 
    அ ம்ெபா ள் விளக்கம் 
 
    61. மதித்  இறப்பா ம்-(தம்ைம) நன்கு மதித் ச் ெசல்வா . இறக்க-ெசல்க. மதியா-
நன்கு மதியா ; விைனெயச்ச விகுதி ணர்ந்  ெகட்ட . மிதித் -(தம்ைம) அவமதித் . 
    ஈ ம்-ஈெயன்கிற பறைவ ம்; உம்ைம இழி  சிறப் . கா ம்- (தம்ைம ம் பிறைர ம்) 
வ த் கின்ற. கதம்-ேகாபம். 'அஃதறிவார்' என் ழி ஆய்தம் ெமய்ேபால ஒ த்த . 
 
    62. தண்டா-நீங்காத. தாங்கா -தாியா . கண் ழி எல்லாம் – கண்ட 
விடங்களிெலல்லாம்; 'கண் ழி' என் ழி அகரந் ெதாக்கைம காண்க. றப்பேவா?-
வி வார்கேளா? விடாெரன்றப . அ  ெபயரா  - ைவத்த காைலப் ெபயர்க்க 
ெவாட்டாதப . 
    'இளி மண் வந்த ேபாழ்தின்' என  ெசய்க; அதன் 
    ெபா ள் 'இழி  (இைடயீ ன்றி) ெந ங்கிவந்த காலத் ம்' 
    என்பதாம்; சிறப் ம்ைம ெதாக்கைம ெதாிக. கிற்கும்-(உயிர் 
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    றவா  நின்  தாங் ெகாண்ட விரதத்ைத) க்கவல்ல. 
    உள்ளததவர் மன தி ைடயார்; இ  பிறவிைனப் ெபா ளின் வந்த தன்விைன, 
இதைன வட லார் 'அந்தர்ப்பாவிதணிச்' என்ப. 
 
    63. ஒ வன் தன் வாய் காவா ' என் றிையக்க 'யாகா 
    வாராயி  நாகாக்க' என்றார் நாயனா ம். ெசால்-தீச்ெசால். 
    ஓவாேத - ஒழியா . ஓவாேத ஆய்ந்  - ஒழியா  ல்கைள ஆராய்ந் . அைமந்த 
ேகள்வி-நிைறந்த ( ற்) ேகள்விேயா  கூ ய. காய்ந்  - இ  ெசயேவ ெனச்சத்திாி 
ெபன்க. க த் - ேகாபித் , 'க ப் ஞ் சிவப் ம் ெவகுளிப் ெபா ள' என்ப  
    ெதால்காப்பியச் சூத்திரம். 
 
    64. ேநர் -எதிர்த் ; இ  ேநர்ந்த  என்பதன் வ த்தல்.நீர் அல்ல-தகுதியற்ற 
ெசாற்கைள. ேவர்த் -(மனம்) 
    ங்கி. வி மிேயார்-சீாிேயார்; 'வி மஞ் சீர்ைம ஞ் சிறப்  மி ம்ைப ம்" என்ப  
ெதால்காப்பியச் சூத்திரம். ஓர்த் -இ  'ஓர்ந் ' என்பதன் வ த்தல். 'ஊர் ேகட்ப 
உைரத் ' என மா க. உராய்-(எங்கும்) திாிந் . ' ண் ட் ம்' என்ப  'தனக்குத் 
தாேன ேக  விைளத் க் ெகாள் ம்' என் ம் ெபா ட் . 
 
    65. இைளயான்-இளைமப் ப வ ைடயான். 'அடக்கம்' 
    என் ழிப் பிாிநிைல ஏகாரந் ெதாக்க . ஈண்  அடக்கமாவ  மனம் 
    ெபாறிவழிச் ெசல்லா  நி த்தல். கிைள ெபா ள் - ேமன்ேமல் 
    வள ம் ெபா ள். 'ெகாைடப் பயன்' என்ப  'ெகாைடயாகிய பயன்' என விாி ம். 
ஒ க்கும்-அழிக்கவல்ல. ம ைக-வ ைம ம், உரன்-(அவ் வ ைமையக் கால மிட 

த யன அறிந்  காட்டவல்ல) அறி ம்; இனி, ம ைக உரன் 'மிக்க வ ைமைய' 
எனி மாம். 
 
    66. கயவர்- டர். 'வாய்' என ேவண்டா  கூறினார்; அதன் இழி  ேதான்றற்கு. 'கல் 
எறிந்தன்ன இன்னாச் ெசால்' என்க. உய்ப்பர்-(தம  விரதத்ைதச்) ெச த் வர். இ  
நீற்றால்-(மந்திாித் ) எறிந்த வி தியினால். வல்ைல-விைரவின்; அஃதாவ  எறிந்த 
அப்ேபாேத. ைப-படம். கு ைமயான்-உயர்கு ப் பிறப்பின் தன்ைமயான். 
வாதிக்கப்பட் -த க்கப்பட் . 
 
    67. மாற்றாராய்-பைகவராய். தம் மா  நின்  ஏற்பார்க்கு-  தம  பைகைமைய 
எதிர்ெகாள்ள நிற்பவாிடத்ேத. இ  ேவற் ைம மயக்கம். ஏலாைம-(தாம் அப் 
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பைகைமைய) ேமற் ெகாள்ளாைம. ஆற்றாைம-ெபாறா ; இ  விைனெயச்சம். 
இன்னா- ன்பந் த வனவற்ைற. அவைர - அவர்க்கு; இ ம் ேவற் ைம மயக்கம். 
 
    68. ஓ ம்-கழியி ம்; உம்ைம சிறப் . நீசர்-கீழ்மக்கள். பரக்கும்-ேமன்ேமல் 
வள ம். சு ம் காைல-காய்ச்சப்ப ம்ேபா . ெவப்பம்-சூ . சான்ேறார்-ெபாிேயார். 
 
    69. ஓராேத-நிைனயாமேல; ஏகாரம் ேதற்றத்ெதா  இரக்க ணர்த்திற் . ஆற்ற-மிக. 
தவற்றினால்-ேசார்வா ம்; ஈண்  உம்ைம ெதாக்கெதன்க; இனி, (அவர் ெசய்த) 
'அபகாரத்தால்' என்பா  ளர். தீங்கு ஊக்கல்-தீைம ெசய்ய ய தல். வான்ேறாய் 
கு ப்பிறந்தார்க்கு - வானின் உயர்ச்சி ெபா ந்திய கு யிற் பிறந்தவர்க்கு; 'வா யர் 
ேதாற்றம்' என்பதற்குப் ெபா ள் கூறின பாிேமலழகர் “வா யர் ேதாற்றம்' என்ப  
'வான்ேறாய் கு ' என்றாற்ேபால இலக்கைண வழக்கு" என்ப உங் காண்க. 
 
    70. கூர்த் -(சினம்) மிகுந் . ெகளவிக்ெகாள-க த் ப் 
    பி ங்க. ேபர்த் -மா பட் . நீர்த்தன்றி-தகுதி ைடய ெசாற்கைளயன்றி. மீட்  
ெசால்பேவா-மாறாக (அப்ப ப்பட்ட ெசாற்கைளச்) ெசால் வாேரா? ெசால்லா 
ெரன்றப . 'வாயான்' என ேவண்டா  கூறினார், நல்ல ெசாற்கைளேய பயின்றெதன 
அதன்  சிறப்  ெதாித்தற்கு. இஃ ெத த் க்காட் வைம; இதைன வட 
    லார் தி ஷ்டாந்தலங்கார ெமன்ப. எ த் க்காட் வைமயாவ  உபமான 

பேமயங்கைளத் தனித்தனி நி த்தி இன்ன  உபமானம் இன்ன  உபேமயம் எனத் 
ேதான்ற இைடயில் உவம  ெகாடாமற் கூ வ . 
    ------------- 
 

2. இல்லறவியல் 
8 - ஆம் அதிகாரம் - ெபாைற ைடைம 

 
        ேகாைத ய விக் குளிர்வைர நன்னாட 
        ேபைதேயா யா  ைரயற்க-ேபைத 
        உைரப்பிற் சிைதந் ைரக்கு ெமால் ம் வைகயான் 
        வ க்கிக் கழிதேல நன் .          (71) 
 
        ேநர ல்லார் நீரல்ல ெசால் யக்கான் மற்ற  
        தாாித் தி த்த றகுதிமற்-ேறா ம் 
        கழ்ைமயாக் ெகாள்ளா  ெபாங்குநீர் ஞாலஞ் 
        சமழ்ைமயாக் ெகாண்  வி ம்.          (72) 
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        காதலர் ெசால் ங் க ஞ்ெசா வந் ைரக்கு 
        ேமதிலா ாின்ெசா ற் றீதாேமா-ேபாெதலா 
        மாதர்வண் டார்க்கு ம கடற் றண்ேசர்ப்ப 
        ஆவ தறிவார்ப் ெபறின்.          (73) 
 
        அறிவ தறிந்தடங்கி யஞ்சுவ தஞ்சி 
        உ வ லகுவப்பச் ெசய் -ெப வதனா 
        ன் ற்  வா  மியல் ைடயா ெரஞ்ஞான் ந் 
        ன் ற்  வாழ்த லாி .          (74) 
 
        ேவற் ைம யின்றிக் கலந்தி வர் நட்டக்காற் 
        ேறற்றான் ெவா க்க ெமா வன்க ண்டாயி 
        ன்ற் ந் ைண ம் ெபா க்க ெபாறானாயிற் 
        ற்றாேத ர விடல்.          (75) 
 
        இன்னா ெசயி  மினிய ெவாழிெகன்  
        தன்ைனேய தாேனாவி னல்ல - ன்னிக் 
        கலந்தாைரக் ைகவி தல் கானக நாட 
        விலங்கிற்கும் விள்ள லாி .          (76) 
 
        ெபாியார் ெப நட் க் ேகாடறாஞ் ெசய்த 
        அாிய ெபா ப்பெவன் றன்ேறா-வாியேரா 
        ஒல்ெல ன வி யர்வைர நன்னாட 
        நல்லெசய் வார்க்குத் தமர்.          (77) 
 
        வற்றிமற் றாற்றப் பசிப்பி ம் பண்பிலார்க் 
        கற்ற மறிய ைரயற்க-வற்ற 
        மைறக்குந் ைணயார்க் குைரப்பேவ தம்ைமத் 
        றக்குந் ணிவிலா தார்.          (78) 
 
        இன்பம் பயந்தாங் கிழி  தைலவாி  
        மின்பத்தின் பக்க மி ந்ைதக்க-வின்ப 
        ெமாழியாைம கண்டா  ேமாங்க வி நாட 
        பழியாகா வாேற தைல.          (79) 
 
        தான்ெக ந் தக்கார்ேக ெடண்ணற்க தன் டம்பி 
        ன்ெக  ண்ணார்ைகத் ண்ணற்க-வான்கவிந்த 
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        ைவயக ெமல்லாம் ெபறி  ைரயற்க 
        ெபாய்ேயா ைடமிைடந்த ெசால்.         (80) 
    ------- 
 
    அ ம்ெபா ள் விளக்கம் 
 
    71. ேகாைத - மாைலேபால வி கின்ற. வைர - மைலகைள ைடய ேபைதேயா -
அறிவி ேயா ; 'ேபைத' என்ப  பண்பாகுெபயர். யா ம்-உம்ைம ற் ம்ைம. 
உைரப்பின் - ெசான்னால். ேபைத சிைதந்  உைரக்கும்-அறிவி  வரம்  கடந்  
ேபசுவன். ஒல் ம் வைகயான் - கூ ய மட் ல். வ க்கி-தப்பி. கழிதேல- (அவைன 
விட் ) நீங்குதேல; ஏகாரந் ேதற்றம். இஃ  ஆ உ ன்னிைல. 
 
    72. நீர் அல்ல-தகுதியற்றனவாகிய ெசாற்கைள. தாாித் தி த்தல்-ெபா த்தி த்தல். 
மற் -(அதற்கு ேவறாகிய) ெபாறாைமைய. 'ஓ ம்'-அைச; 'அஞ்சுவேதா  மறேன' 
என் ழிப் ேபால. 'ஞாலம்" என்ப  ஈண்  உயர்ந்ேதார்ேமல . சமழ்ைமயா-பழிப் க் 
ேக வாக. 
 
    73. காதலார் - உள்ளன் ைடயார். க ஞ்ெசால் - ெசவிக்கின்னாத ெசால். ஏதிலார் - 
பைகவர். உவந்  உைரக்கும் – மகிழ்ந்  ெசால் ம். இன் ெசா ன் - ெசவிக்கினிய 
ெசால் ம். மாதர் - அழகு ெபா ந்திய. ேசர்ப்ப - கைரைய ைடய அரசேன! ஆவ  
அறிவார்ப்ெபறின் - (தமக்கு) நன்ைமயாவதைன அறியவல்லாைரப் ெபற்றால்; 
ெப த ன் அ ைம ேதான்ற 'ெபறின்' என்றார். 
 
    74. அறிவ  - அறியேவண் யவற்ைற. அடங்கிய – ெபா ைம ைடயராய். 
அஞ்சுவ  - அஞ்சத்தக்க பழிபாவங்க க்கு. உ வ  - ெசய்யேவண் யவற்ைற. 
ெப வதனால் - ெபற்ற ெபா ள்களான். அாி  - இல்ைல. அறிவ , அஞ்சுவ , 
உ வ , ெப வ  என்பன சாதிெயா ைம. ஒ  ெபயர் ஒ ைமயீ  ேதான்ற நின் ம் 
பன்ைமப் ெபா ைளத் தாின் அ  சாதிெயா ைம ெயன்ப. 
 
    75. ேவற் ைம - (நான் நீ என்கிற) ேவ பா . கலந்  - மனங்கலந் . நட்டக்கால் - 
சிேநகிதத்தால். ேதற்றா ஒ க்கம் - அறியாச் ெசய்ைக; (பிறர்க்கு) அறிவிக்கக் 
கூடாச்ெசய்ைக எனி மாம். 'ேதற்றா' என்ப  தன்விைன பிறவிைனகட்குப் 
ெபா விைன. ஆற் ம் ைண ம் - கூ யமட் ல். ற்றாேத - (அச் ெசய்ைகையப்) 
பலரறியச் ெசால்லாேத. ரவிடல் - ரத்ேதவி க; 'விடல்' என்ப  அல்லீற்  
உடன்பாட்  வியங்ேகாள். 
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    76. இன்னா - ன்பந்த வனவற்ைற. இனிய ஒழிக என்  - (அைவ) 
இன்பந்த வனவாய் விடக்கடவனெவன் ; அகரந் ெதாக்க . தன்ைனேய - (அச் 
ெசய்ைகக்குக் காரணமாகிய தீ விைனைய ற்பிறப்பிற் ெசய்த) தன்ைனேய என ம், 
( ன் நன்கு ஆராயா  அவெரா  நட் ெகாண்ட) தன்ைனேய என ம் ெபா ள் கூ ப. 
ேநாவின் அல்ல  - ெவ த் க்ெகாள்வதன்றி. ன்னி கலந்தாைர - ெந ங்கி 
நட் ெகாண்டாைர. ைகவி தல் - ேசாரவிடற்க; இ  கல்லீற்  வியங்ேகாள். கானகம் - 
காட்ைடச் சார்ந்த. விலங்கிற்கும் - மி கத்திற்கும்; உம்ைம இழி  சிறப்  வள்ளல் - 
(கூ ப்) பிாிதல். அாி  - அ ைம ைடத் . 
 
    77. ேகாடல் - ெகாள் தல். அாிய - (ெபா த்தற்கு) அாிய குற்றங்கைள. ெபா ப்ப - 
ெபா ப்பர். 'நல்ல ெசய்வார்க்குத் தமர் அாியேரா!' என க்க. தமர் - நண்பராவார். 
ஓகாரம் எதிர்மைற. ஒல்ெலனல் ஒ க்குறிஇப் . 
 
    78. வற்றி - (உடம் ) உலர்ந் ; (உண்ட உண ) ற் ம் அ த ன் அஃதாவ  
ஜீர்ணித்த ன். ஆற்ற - மிக. பண்பிலார்க்கு - குணமில்லாதார்க்கு; பண்பாவ  எல்லா 
ாியல் க ம் அறிந்  ஒத்  ஒ குதல், 'பண்ெபனப்ப வ  பாடறிந் ெதா கல்' 
என்றார் க த்ெதாைகயி ம். அற்றம் - (தம ) வ ைம. உைரயற்க என்ப  எதிர்மைற 
வியங்ேகாள். மைறக்குந் ைணயார்க்கு - (பசிைய) நீக்குந் தன்ைமயாளர்க்கு; 
'மைறக்கும்' என்ப  இப் ெபா ட்டாதைல 'தம் வயிற் குற்ற மைறயாவழி' என் ந் 
தி க்குறளி ங் காண்க: இனி, அதற்கு 'ெவளியிடா ெதாழி ம்' என் ம் ெபா ம் 
ெபா ந் தல் அறிக. தம்ைம றக்கும் ணிவிலாதார் - தம  உயிைர மாய்க்கும் 
மன தி யில்லாதார். 'அற்றம் உைரப்ப' என்றிையக்க. 
 
    79. பயந்த ஆங்கு - தந்த அவ் வழியில்; அகரந் ெதாக்க . தைலவாி ம் - ேநாி ம்; 
'தைல' என்ப  தமி பசர்க்க ெமன்ப. இன்பத்தின் பக்கம் - அவ் வின்பம் வ கிற 
வழியில். இ ந்ைதக்கு - இ ந்த உனக்கு; அ  விைனயாலைணந்த ெபயர்; 
'இ ந்ைதக்க' என் ழி நான்க  அகரச்சாாிைய ெபற்ற , 'கு ஐ ஆெனன வ உ 
மி தி, அ ஒ  சிவ ஞ் ெசய் ள்ேள' என்பேதாத்தாக ன். ஒழியாைம கண்டா ம் - 
நீங்காதி த்தைல அறிந்தா ம். பழி ஆகா ஆேற - (அறி ைடேயார்) பழிப்  
உண்டாகாத வழிேய. தைல - தைலைமயான . 
 
    80. தக்கார் - ெபாிேயார். ஊன் - தைச. உண்ணார் ைகத்  உண்ணற்க - 
உண்ணத்தகாதார் ைகப்ெபா ள்ெகாண்  உண்ண ேவண்டா; உண்ணத்தாகாதார் கு , 
ெதய்வம், வறிய ராதியர்; அவர் ெபா ள்ெகாண்  உண் தல் ெப ம்பாவெமன்ப  
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அற ற் ணி .' 'ைகத் ' என்பதற்கு 'உண ' எனப் ெபா ள் ெகாண்  
உண்ணத்தகாதார் தாழ்ந்த வ ணத்ேதாெரன ம், அன்ேபா பசாியாதாெரன ம் 
உைரகூ வா  ளர். 'உயிர் ெசன்  தான்ப  ண்ணார்ைகத் ண்ணாப், 
ெப ைமயிற் பீ ைடய தில்' (இனியைவ நாற்ப ) என்றார் பிற ம், கவிந்த - ய. 
இைடமிைடந்த - இைடயிற் கலந்த. 
    --------- 
 

9. பிறர்மைன நயவாைம 
(காம மயக்கத்தாற் பிறர் மைனவியைர வி ம்பாைம.) 

 
        அச்சம் ெபாிதால் அதற்கின்பம் சிற்றளவால் 
        நிச்சம் நிைன ங்காற் ேகாக்ெகாைலயால் - நிச்ச ம் 
        கும்பிக்ேக கூர்ந்த விைனயால் பிறன்தாரம் 
        நம்பற்க நா ைட யார்.          81 
 
        அறம் கழ் ேகண்ைம ெப ைமஇந் நான்கும் 
        பிறன்தாரம் நச்சுவார்ச் ேசரா - பிறன்தாரம் 
        நச்சுவார்ச் ேச ம் பைகபழி பாவம்என்  
        அச்சத்ேதா ந்நாற் ெபா ள்.          82 
 
        க்க விடத்தச்சம் ேபாத ம் ேபாதச்சம் 
        ய்க்கு மிடத்தச்சம் ேதான்றாமற் காப்பச்சம் 
        எக்கா ம் அச்சம் த மால் எவன்ெகாேலா 
        உட்கான் பிறன்இல் கல்.          83 
 
        காணின் கு ப்பழியாம் ; ைக றின் கால்குைற ம்; 
        ஆணின்ைம ெசய் ங்கால் அச்சமாம்; - நீள்நிரயத் 
        ன்பம் பயக்குமால்; ச்சாாி; நீகண்ட 
        இன்பம் எனக்ெகைனத்தால் கூ .          84 
 
        ெசம்ைமெயான் றின்றிச் சிறியா ாினத்தராய்க் 
        ெகாம்ைம வாி ைலயாள் ேதாள்மாீஇ - உம்ைம 
        வ யாற் பிறர்மைனேமற் ெசன்றாேர, இம்ைம 
        அ யாகி ஆ உண் பார்.          85 
 
        பல்லா ரறியப் பைறயைறந்  நாள்ேகட் க் 
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        கல்யாணஞ் ெசய்  க ப் க்க - ெமல் யற் 
        காதன் மைனயா ம் இல்லாளா என்ஒ வன் 
        ஏதின் மைனயாைள ேநாக்கு.          86 
 
        அம்பல் அயல்எ ப்ப அஞ்சித் தமர்பாீஇ 
        வம்பலன் ெபண்மாீஇ ைமந் ற்  - நம் ம் 
        நிைலைமஇல் ெநஞ்சத்தான் ப் ர  ; பாம்பின் 
        தைலநக்கி யன்ன ைடத் .          87 
 
        பரவா, ெவளிப்படா, பல்ேலார்கண் தங்கா ; 
        உரேவார்கண் காமேநாய் ஓ ! ஓ ! ெகா ேத ; 
        விரவா ள் நா ப் படல்அஞ்சி யா ம் 
        உைரயா உள் ஆறி வி ம்.          88 
 
        அம் ம் அழ ம் அவிர்கதிர் ஞாயி ம் 
        ெவம்பிச் சு ம் றஞ்சு ம்; - ெவம்பிக் 
        கவற்றி மனத்ைதச் சு தலால், காமம் 
        அவற்றி ம் அஞ்சப் ப ம்.          89 
 
        ஊ ள் எ ந்த உ ெக  ெசந்தீக்கு 
        நீ ள் குளித் ம் உயலாகும்; - நீ ள் 
        குளிப்பி ம் காமம் சு ேமகுன் ேறறி 
        ஒளிப்பி ம் காமம் சு ம்.          90 
    ------- 
 
    அ ம்ெபா ள் விளக்கம் 
 
    81. ெபாி  - ேபரள ைடய . நிச்சம் - உண்ைமைய;  இ  'நிஸ்சய' ெமன் ம் 
வடெமாழியின் விகாரம். ேகா ெகாைல - ராஜதண்டைன. நிச்ச ம் - எந்நா ம்; 'நிச்சல்' 
என்ப  'நித்யம்' என் ம் வடெமாழிச்சிைத . கும்பிக்ேக - நரகத்திற்ேக. கூர்த்த விைன 
- (ஏ வாகிய) மிக்க பாவமாம். தாரம் - மைனவிைய. நம்பற்க - வி ம்பா ெதாழிக! 'நம்  
ேம  நைசயாகும்ேம' என்றி த்தல் கண்  ெகாள்க. 
 
    82. ேகண்ைம - நட் . ெப ைம - ேமம்பா . நச்சுவார் - 
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    வி ம் வாைர. அறம், கழ், ேகண்ைம, ெப ைமெயன்றதற் ேகற்பப் பாவம், பழி, 
பைக, அச்செமனல் ைறயாயி ம், ெசய் ேணாக்கிப் பிறழைவத்தார். ெபா ள் 
என்ப  ஈண் ப் பதப் ெபா ள் என் ம் ெபா ட் . ற் ம்ைம விகாரத்தாற் 
ெறாக்க . 'பைக பாவ மச்சம் பழிெயன நான்கு, மிகவாவா மில் றப்பான் கண்' 
என்றார் தி வள் வனா ம். 
 
    83. ேபாத ம்ேபா  - மீண்  வ ம்ேபா . ய்க்குமிடத்  - அ பவிக்கும்ேபா . 
ேதான்றாமல் - ெவளிப்படாதப . காப்  - காத் க்ெகாள் தல். உட்கான் - 
அஞ்சாதானாகி; இ  ற்ெறச்சம். 
 
    84. ைக றின் - அகப்ப ன். கால் குைற ம் - கால் ெவட்டப்ப ம்; 'கால்' என்ப  
மற்ைற ப் க்கைளய்ெம உபலக்கணத்தா ணர்த் ம்; ராஜதண்டைன 
ேந ெமன்ப  க த் . ஆணின்ைம - ஆண்ைமயில்லாைமயாகிய தீெயா க்கத்ைத; 
ஆண்ைமயாவன நிைற. ெபாைற, ஓர்ப் , கைடப்பி  என்பன. அைவ ள்வழி 
    நல்ெலா க்கந் தைலசிறத்த ன், ஆணின்ைம தீெயா க்கமாயிற்ெறன்க. 
நிரயத் ன்பம்-நரகேவதைன. ச்சாாி-தீச்ெசய்ைக ாிபவேன! என்ைனத் -
எவ்வளவிற் ? இ  'எத்தைனத் ' என்பதன் ம உ. 
 
    85. ெசம்ைம-ந நிைலைம. ஒன்  இன்றி-சிறி ம் இல்லா ; ஈண் ச் சிறப் ம்ைம 
ெதாக்க . ெகாம்ைம-திரட்சியாகிய. வாி-ெதாய்யிெல திய. மாீஇ-ேசர வி ம்பி. 
உம்ைம- ற்பிறப்பில். இம்ைம-இப்பிறப்பில். அ யாகி-ந ம்சகராய் ஆ -கூத்தா . 
 
    86. பைற அைறந்  - வாத்தியங்கைளக் ெகாட் வித் ; 'அைறந் ' என்ப  
பிறவிைனப் ெபா ளில் வந்த தன்விைன. ெசய் -ஈண் ப் 'ப ' விகுதி ெதாக்க . க  - 
காவல். ெமல் இயல்-ேமன்ைமயாகிய தன்ைம ைடய. இல்லாள் ஆ-

ட் ள்ளவளாக. 'என்' என்ப  'எவன்' என்பதன் விகாரம். ஏதில்- ஏதிலன்; இ  
பண்பாகுெபயர். 'ேநாக்கு' என்ப  தனிைலத் ெதாழிற் ெபயர். 
 
    87. அயல்-அயலார்; இஃ தாகுெபயர். அம்பல் எ ப்ப- பழித்தல் ெசய்ய. தமர்-
உறவினர். பாீஇ-வ ந்த; இ  ெசய ெவெனச்சத் திாி . வம்பலன் - அயலான . 
ைமந் ற்  - களி பைடந் . நம் ம் நிைலைம இல் - நம்பத்தக்க நிைலைம இல்லாத. 

ப் ர  - அ பவம் நக்கி அன்ன  - நக்கினாற் ேபான்ற தன்ைமைய அஃதாவ  
அபாயத்ைத. 
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    88. பரவா-வள ராம ம். ெவளிப்படா-ெவளியாகாம ம். பல்ேலார்கண் தங்கா - 
பலாிஞ் ெசன்  தங்காம ம். உரேவார் கண் காமேநாய் - அறி ைடயாாிடத்ேத 
ேதான் ம் காமேநாயான . விரவா ள் - (அந்ேநாய்) கலவாதாாிடத்ேத; 
பைகவாிடத்ேத என்பா ளர். நா ப்படல் அஞ்சி - ெவட்கப்ப தற்குப் பயந் . 
யா ம் உைரயா -சிறி ம் ெவளிப்படா ; இ  குறிப்  ெமாழி: இனி, (விரவார்) 
பழிக்கச் சிறி ம் இடமில்லாதப  எனி மாம். ஆறிவி ம் - அடங்கிப்ேபாம். ஓஓ 
ெகா ேத- (அ ) மிக ங் ெகா ய ! ஏகாரம் ேதற்றம். ெவளிப்பட்ெடாழியா  உள்ேள 
நின்  மிக வ ந்தி அடங்குத ன், அறி ைடயார் காமம் மிக ங் ெகா  எனப்ப த 

ணர்க. 
 
    89. அம் ம்-பாண ம். அழ ம்-ெந ப் ம். அவிர் கதிர் ஞாயி ம்-விளங்குகின்ற 
கிரணங்கைள ைடய சூாிய ம். ஞாயி - நாயி ; இ  தற்ேபா . ெவம்பி - 
ெகாதித் . றம் சு ம்- உடம்ைப வ த்தம். கவற்றி-கவைலப்ப த்தி. அஅற்றி ம்-அவ் 
வம்  த யவற்றி ம். 
 
    90. உ  ெக  - உ வம் மிக்க; 'உ ட் காகும்' என்றி த்த ன், அச்சம் மிக்க 
எனி மாம். உயல் ஆகும் - தப்பிப் பிைழக்கக் கூ ம். சு ேம-சுடா விடா . குன்  
ஏறி ஒளிப்பி ம்-மைலேமேலறி ஒளித் க்ெகாண்டா ம். 'ெசந்தீ' என் ழித் தீக்குச் 
ெசம்ைம பிறிதினிைய  நீக்கிய விேசடணமன் ; இயற்ைக பற்றிய ெதான்ெறன்க. இப் 
பாவின்கண் ேவற் ைமயணி இ த்தல் காண்க. 
    ------------ 
 

10. ஈைக 
(வறியார்க்கு ஒன்  ஈதல்.) 

 
        இல்லா விடத் ம் இையந்த அளவினால் 
        உள்ள விடம்ேபாற் ெபாி வந்  - ெமல்லக் 
        ெகாைடெயா  பட்ட குண ைடய மாந்தர்க்(கு) 
        அைடயாவாம் ஆண்ைடக் கத .          91 
 
        ன்னேர சாநாண் னிதக்க ப் ள 
        பின்ன ம் பீடழிக்கு ேநா ள - ெகான்ேன 
        பரவன்மின் பற்றன்மின் பாத் ண்மின் யா ங் 
        கரவன்மின் ைகத் ண்டாம் ேபாழ் .          92 
 
        ந க்குற் த் தற்ேசர்ந்தார் ன்பந் ைடயார் 
        ெகா த் த்தான் ய்ப்பி  மீண் ங்கா லீண்  
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        மி க்குற் ப் பற்றி  நில்லா  ெசல்வம் 
        வி க்கும் விைன லந்தக் கால்.          93 
 
        இம்மி யாிசித் ைணயா ம் ைவக  
        ம்மி ையவ ெகா த் ண்மி - ம்ைமக் 
        ெகாடாஅ தவெரன்பர் குண் நீர் ைவயத் 
        த டாஅ வ ப்பி னவர்.          94 
 
        ம ைம  மிம்ைம  ேநாக்கி ெயா வர்க் 
        கு மா றிையவ ெகா த்தல் - வ ைமயா 
        லீத ைசயா ெதனி  மிரவாைம 
        ஈத ரட்  ம்.          95 
 
        ந ள் ேவதிைக சுற் க்ேகாட் க்க 
        ப பைன யன்னர் பலர்நச்ச வாழ்வார் 
        கு ெகா த்தக் கண் ங் ெகா த் ண்ணா மாக்க 
        ளி காட்  ேளற்ைறப் பைன.          96 
 
        ெபயற்பான் மைழெபய்யாக் கண்  லகஞ் 
        ெசயற்பால ெசய்யா வி ங் - கயற் லால் 
        ன்ைன க ம் ெபா கடற் ற ண்ேசர்ப்ப. 
        என்ைன லகுய்  மா .          97 
 
        ஏற்றைக மாற்றாைம ெயன்னா ந் தாம்வைரயா 
        ராற்றாதார்க் கீவதா மாண்கட - னாற்றின் 
        ம கடற் றண்ேசர்ப்ப மாறீவார்க் கீதல் 
        ெபா கட ெனன் ம் ெபயர்த் .          (98) 
 
        இறப்பச் சிறிெதன்னா தில்ெலன்னா ெதன்  
        ம றப்பயன் யார்மாட் ஞ் ெசய்க - ைறப் தவி 
        ைனயம் கூஉந் தவசி க ைஞேபாற் 
        ைபய நிைறத்  வி ம்.          (99) 
 
        க ப்பி  கண் ரசங் காதத்ேதார் ேகட்ப 
        ாி த்  ழங்கியேதார் ேயாசைனேயார் ேகட்ப 
        ர க்கிய லகுங் ேகட்குேம சான்ேறார் 
        ெகா த்தா ெரனப்ப ஞ் ெசால்.          (100) 
    ---------- 
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    அ ம்ெபா ள் விளக்கம் 
 
    91. இல்லாவிடத் ம் - (ெசல்வம்) இல்லாதகாலத் ம். இையந்த அளவினால் - 
கூ யமட் ல்; இ  ேவற் ைம மயக்கம். ெபாி  உவந் -மிக மகிழ்ந் . ெமல்ல-
சிறிதாக. ெகாைடெயா - ெகா த்தேலா . பட்ட-கூ ன. ஆண்ைடக்கத -
அவ் லகத் க் கத கள். 'ஆண்ைட' என்பதின் 'ஐ' சாாிைய. அைடயா- டப்படா. 
 
    92. ன்னேர-உங்கள் கண் எதிாில்; பிரதியக்ஷமாக என்றப . சாம் நாள் - மரண 
காலம். னி தக்க ப்  - (யாவ ம்) ெவ க்கத்தக்க கிழப்ப வம். பின்ன ம்-ேம ம். 
பீ  அழிக்கும் ேநாய் - வ ைமையக் குைலக்கும் ேநாய்கள். ைகத்  - ைகப் ெபா ள். 
ெகான்ேன- ணாக. பரவன்பின்-(ெபா ைள ேம ம் ேம ம் ேத தற்கு) 
அைலயாதி ம். பற்றன்மின் - (ெபா ைள உேலாபத்தால்) இ கப்பி யாதி ம். பாத்  
உண்மின்-(ேசா  த யவற்ைறப்) பகுத் க்ெகா த்  உண் ம்; 'பாத் ' என்பதில் 
'பகு' என்பதன் ம உவாகிய 'பா' பகுதி. யா ம் காவன் மின்-ஒன்ைற ம் ஒளியாதி ம். 
 
    93. ந க்கு உற்  - (வ ைமயால்) உடல் ந ங்குதல் அைடந் ; 'ந க்கு' என்ப  

தனிைல திாிந்த ெதாழிற்ெபயர். தன் ேசர்ந்தார்-தன்ைனச் ேசர்ந்தார . ைடயார்-
நீக்கார். ய்ப்பி ம் - அ பவித்  வாி ம். ஈண் ங்கால் - வள ங்காலத்தில். மி க்கு 
உற் -வ ைமெபா ந்தி; 'இ க்கு உற் ' எனப் பிாித்  'இ க்குதல் ெபா ந்தி' 
என ம், 'உேலாபகுணத்ைதப் ெபா ந்தி" என ம் ெபா ள் ெகாள்வர். வி க்கும் 
விைன உலந்தக்கால்- ( ற்பிறப்பிற்ெசய்  குைறயாக) விட்ட நல்விைன மாயின். 
'தன் ேசர்ந்தார்', 'தான் ய்ப்பி ம்' ' ைடயார்' என ஒ ைம ம் பன்ைம ம் மயங்குதல் 
காண்க. 
 
    இப்பாவிற்கு அ வயம் 'ெகா த் த்தான் ய்ப்பி  மீண் ங்கா லீண் ம், வி க்கும் 
விைன லந்தக்கால் 'மி க்குற் ப் பற்றி ம் நில்லா  ெசல்வம்,' ந க்குற் த் 
தற்ேசர்ந்தார் ன்பந் ைடயார்' ஆக ன், இஃ  அ மறி மாற் ப் ெபா ள் ேகா 
ெளன்ப. 
 
    'ெபா ளழிதற்குக் காரணம் விைனப்பயேனயன்றி ஈைகயன் ' என்ப  இப்பாட் ன் 
க த்ெதன்க. 
 
    94. இம்மி யாிசித் ைணயா ம்-மத்தங்காய்ப் ல்லாிசி யளவாயி ம்; 'ஆன்' 
என்ப  ஆயின் என்பதன் விகாரம். ைவக ம்-நாேடா ம். ம்மில் இையவ-உங்களாற் 
கூ யவற்ைற; இ  ேவற் ைமமயக்கம். அன்றி, 'உங்களிடத்தில் அைடந் ள்ள 
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ெபா ள்களில்' எனப் ெபா ைரத்த  ெமான் . உம்ைம- ற்பிறப்பில். என்பர்-
என்றிகழப்ப வர்; ஈண் ப் 'ப ' விகுதி ெதாக்க . குண்  - ஆழம். குண்  நீர் - ஆழி, 
கடல். அடா அ ப்பினவர்-(தமக்ெகன உண ) சைமக்காத அ ப்பிைன ைடய 
இரப்ேபார். அளெபைடகள் ெசய் ேளாைச நிைறக்க வந்தன. 
 
    95. ம ைம ம்-ம ைமப்பயைன ம். அஃதாவ  றக்க வின்பத்ைத ம். இம்ைம ம் 
- இம்ைமப்பயைன ம் அஃதாவ  கைழ ம். ம ைம இம்ைம என்பன ஆகுெபயர்கள். 
உ ம் ஆ -தக்கப்ப , இையவ-இ  விைனயாலணந்த ெபயர். ெகா த் தல் - ஈக; இ  
'தல்' ஈற்  வியங்ேகாள். இரவாைம-யாசியாைம. ஈதல் இரட்  உ ம் - ெகா த்த ன் 
இ மடங்கு நல்லதாம் ன்றாம  ற் ேமாைன. 
 
    96. ந  ஊர்-ஊர் ந ; இ  ன் பின் னாகத் ெதாக்க ஆறாம் ேவற் ைமத் ெதாைக, 
அஃதாவ  இலக்கணப்ேபா . ேவதிைக சுற் க்ேகாள் க்க-ேமைடயினாற் சூழ்ந்  
ெகாள்  தைலப் ெபா ந்திய. 'சுற் க்ேகாள்' என்ப  தனிைல திாிந்த ெதாழிற் 
ெபயர். ப பைன அன்னர்-பயன் த கின்ற ெபண் பைனைய ஒப்பர். பலர் நச்சு 
வாழ்வார்-பல ந் தம்ைம வந்  அைடந்  பயன் ெகாள்ள வாழ்பவர். கு  
ெகா த்தக்கண் ம்- கு ம்பம் ெசல்வத்தான் மிக்கவிடத் ம். இ  காட் ள் ஏற்ைறப் 
பைன (அன்னர்)-சு காட் ள்ள ஆண் பைனைய ஒப்பர்; ஏற்ைற- ஆண்ெபயர், 
'ஆற்றெலா  ணர்ந்த வாண்பாற் ெகல்லாம், ஏற்ைறக் கிளவி ாித்ெதன ெமாழிப' 
என் ந் ெதால்காப்பியச் சூத்திரத் திற்கு நச்சினார்க்கினியர் 'எல்லாம் என்றதனால், 
சி  பான்ைம ஆற்ற ல்லாதன ங் ெகாள்க; அ  'இ காட்  ேளற்ைறப்பைன' 
என்ப  ேபான்  வ வன என உைர வைரந்தைம காண்க. 
 
    97. ெபயற்பால்-ெபய்தற்கு உாிய காலத்தில்-இனி, 'ெபய் தற் குாிய பகுதியாகிய 
நீைர' எனி மாம். 'ெபாய்யாக்கண்' என்ப  எதிர்மைற விைனெயச்சம்; இதைன 
ஈ ெகட்ட எதிர் மைறப் ெபெயெரச்சத் ெதாடராகக் ெகாள்வா  ண் . உலகம்- 
உயர்ந்ேதார்; அறிஞர்கள். ெசயற்பால-ெசய்யத்தக்க உதவிகைள. கயல் லால்-
மீன்களின் லால் நாற்றத்ைத. ன்ைன- ன்ைன மலர்கள். க ம் - நீக்கும். ேசர்ப்ப - 
கைரைய ைடயவேன [ேசர்ப் -கைர]. உலகு-உலகத்தியிர்கள். உய் ம -பிைழக்கும் 
வழி. எனைன-யாேதா? ஐ-சாாிைய. 
 
    98. ஏற்றைக-(யாசகன ) ஏந்திய ைகைய. மாற்றா - ம க்காமல், என் ஆ ம்-
யாெதான்றாயி ம். தாம் வைரயார்- தாம் (இ  தரலாகாெதன் ) நீக்காதவராய்; 'தாம் 
(அவைர) நீக்காதவராய்' என ம், தாம் (இன்னார்க்கு இன்னைதக் ெகா க் 
கலாெமன் ம் இன்னைதக் ெகா க்கவாகாெதன் ம் வைரயைற ெசய்  
ெகாள்ளாதவராய்' என ம், 'தமக்ெகன ஒன்ைற ம் வைரந்  ைவத் க் 
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ெகாள்ளாதவராய்' என ம் உைர வகுப்ப  மாம். ஆற்றாதார்க்கு - (மா ெசய்ய) 
வ யில்லாத வறியர்க்கு. ஆண்கடன் - ஆண் மகன  கடைமயாம். ஆற்றின் - 
(ஒன்ைறக் ெகா த்தைலச்) ெசய்தால். மா  ஈவார்க்கு - (அதற்குப்) பிரதியாக 
மற்ெறான்ைறக் ெகா ப்பார்க்கு, ெபா  கடன் - ெகா த்த கடன். 
 
        ஆற் நர்க் களிப்ேபா ரறவிைல பகர்ேவார் 
        ஆற்றா மாக்க ள ம்பசி கைளேவார் 
        ேமற்ேற லகின் ெமய்ந்ெநறி வாழ்க்ைக 
 
    என் ம் மணிேமகைல ய கள் ஈண்  அறியத்தக்கன. 
 
    99. இறப்ப சிறி  என்னா  - (தமக்குள்ள ெபா ள்) மிகச் சிறிெதன் ெறண்ணாம ம். 

ைற - (அங்ஙனஞ் ெசய்யின், அச் ெசயல்) கிரமமாக. த ன் - வாயில் ேதா ம். ஐயம் 
கூஉம் - பிச் ைசக்குச் ெசல்கின்ற; ' கும்' என்ப  ெசய் ேளாைச நிைறக்கப் ' கூஉம்' 

என் அளெப த்த . க ைஞேபால - பிச்ைசப் பாத் திரத்ைதப் ேபால. ைபய - ெமல்ல; 
இ  குறிப்  விைனெயச்சம். நிைறத் வி ம் - (அறப்பயனால் அவ யிைர) நிரம்பச் 
ெசய் ம். 
 
    100. க ப்  இ  - கு ந்த யா ல க்கப்ப கின்ற. கண் ர சம் - கண்ணிைன ைடய 

ரெசா ைய. இ த்  ழங்கிய  - (ேமகம்) இ யா நின்  ழங்கியைத. அ க்கிய - 
ஒன்றன்ேம ெலான்றாக அைமந்த. லகும் - சுவர்க்க மத்ய பாதாளம் என்கிற 

ன் லகும். சான்ேறார் ெகா த்தார் எனப்ப ஞ் ெசால் - சான் ேறாரால் ெகா த்தார் 
எனப்ப ஞ் ெசால்ைலேயாெவனில்; சான் ேறார் - ன்றாம் ேவற் ைமத் ெதாைக. 
சான்ேறாரால் எனப்ப ம் என இைய ம்; அன்றி. 'ெகா த்தார் எனப்ப ஞ் சான்ேறார் 
ெசால்' என்றிையத்  'எனப்படம்' என்ப  ெசய்விைனப் ெபா ளின் வந்த ெசயப்பாட்  
விைனெயன ம், 'சான்ேறார் ெசால்' ஆறாம் ேவற் ைமத் ெதாைக ெயன ங் ெகாள்ப 
ஒ  சாரார். 'சான்ேறார்க்குக் ெகா த்தார்' என விாித்  நான்க  ெதாகுத் தலாய் 
நின்ற  என்ப மற்ெறா  சாரார். 
    ----------- 
 

11 - ஆம் அதிகாரம். - பழவிைன 
 
        பல்லா  ய்த்  வி ங் குழக்கன்  
        வல்லதாந் தாய்நா க் ேகாடைலத் - ெதால்ைலப் 
        பழவிைன  ம ன்ன தைகத்ேததற் ெசய்த 
        கிழவைன நா க் ெகாளற்கு.          (101) 
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        உ  மிளைம  ெமாண்ெபா  ட்கு 
        ெமா வழி நில்லாைம கண்  - ெமா வழி 
        ஒன்ேற  மில்லாதான் வாழ்க்ைக டம்பிட்  
        நின் ழ்ந் தக்க ைடத் .          (102) 
 
        வளம்பட ேவண்டாதார் யார்யா  மில்ைல 
        அளந்தன ேபாக ம வரவ ராற்றான் 
        விளங்காய் திரட் னா ாில்ைலக் களங்கனிையக் 
        காெரனச் ெசய்தா  மில்.          (103) 
 
        உறற்பால நீக்க வர்க்கு மாகா 
        ெபறற்பா லைனய  ம ன்னவா மாாி 
        வறப்பிற் ற வா  மில்ைல ய தைனச் 
        சிறப்பிற் ற ணிப்பா  மில்.          (104) 
 
        திைனத் ைணய ராகித்தந் ேதசுள் ள டக்கிப் 
        பைனத் ைணயார் ைவக ம் பாடழிந்  வாழ்வர் 
        நிைனப்பக் கிடந்த ெதவ ண்டா ேமைல 
        விைனப்பய ன ல்லாற் பிற.         (105) 
 
        பல்லான்ற ேகள்விப் பய ணர்வார் ய ங் 
        கல்லாதார் வாழ்வ தறிதிேரற் - கல்லாதார் 
        ேசதன ெமன் மச் ேசறகத் தின்ைமயாற் 
        ேகாெதன்  ெகாள்ளாதாங் கூற் .          (106) 
 
        இ ம்ைபகூர் ெநஞ்சத்தா ெரல்லா ங் காண 
        ெந ங்கைட நின் ழல்வ ெதல்லா - ம டம்பம்  
        அன்னங் கிழிக்கு ம ைலகடற் றண்ேசர்ப்ப 
        ன்ைன விைனயாய் வி ம்.          (107) 
 
        அறியா  ம ல்ல ர றிவ தறிந் ம் 
        பழிேயா  பட்டைவ ெசய்தல் - வளிேயா  
        ெநய்த ன ற யிர்க்கு நீள்கடற் ற ண்ேசர்ப்ப 
        ெசய்த விைனயான் வ ம்.          (108) 
 
        ஈண் நீர் ைவயத்  ெளல்லா  ெமத் ைண ம் 
        ேவண்டார்மற் றீய விைழபய ன ல்லைவ 
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        ேவண் ம் ேவண்டா வி  றற்பால 
        தீண்டா வி த ல ாி .          (109) 
 
        சி கா ெப கா ைறபிறழ்ந்  வாரா 
        உ காலத் ற்றாகா வாமிடத்ேத யாகுஞ் 
        சி காைலப் பட்ட ெபாறி  ம தனா 
        காலத் ெதன்ைன பாி .          (110) 
    ---------------- 
 
    அ ம்ெபா ள் விளக்கம் 
 
    101. பல் ஆ ள் - பல பசுக்களின் ந வில். உய்த்  வி  ம் - ெச த்திவிட்டா ம். 
குழகன்  - இளங்கன்றான ; 'குழ' எனப  உாிச்ெசால். தாய் நா  ேகாடைல 
வல்லதாம் - தாையத் ேத யைடத ல் வல்லைம ைடயதாம்; 'ேகாடைல' என்ப  ேவற் 

ைம மயக்கம். தைகத்ேத - தன்ைமயேத. தன் ெசய்த கிழவைன - தன்ைனச் ெசய்த 
உாிைம ைடயவைன; 'கிழவன்' என்ப  'கிழத்தி' என்பதன் ஆண்பால். நா  ெகாளற்கு 
- ேத  யைடத ல்; இ ம் ேவற் ைமமயக்கம். 
 
    102. உ ம் - அழகும். ஒள் ெபா ம் - ேமலான ெசல்வ ம். உட்கு - (பிறர்க்கு) 
அச்சத்தாலாகின்ற மதிப் ம். ஒ வழி - ஒேர தன்ைமயாக; ஒ வனிடத் ம் 
என்பாாி ளர். ஒ வழியாதா யி  ெமா  வழியால், ஒன்ேற ம் - ஒ  
நல்விைனயாயி ம்; அன்றி, ஒ  வழி ஒன்ேற ம் - ஒப்பற்ற உயர்கதிக் ேக வாகிய 
ஒ  நற் ெசய்ைகேய ம். உடம்  இட்  நின்  ழ்ம் தக்க  உைடத்  - உடம்ைபச் 
(சில நாள்) ெபற்  நின்  (அவ் டம்பாலாகிய பயன் சிறி ங் ெகாள்ளா ) ந் 
தன்ைம ைடய ; ' ழ்ம்' என்ப  ஈற் யிர்ெமய் ெகட்  நின்ற எதிர்காலப் 
ெபயெரச்சம்; 'தக்க ' என்ப  தைக, தகுதி என்பனேபாலக் குணத்ைத ணர்த் ந் 
ெதாழிற்ெபயர். 
 
    103. வளம்பட - (ெசல்வ த யவற்றாற்) சிறப் ைடய; அன்றி, ெசல்வம் 
உண்டாமா  என்ப  ெமான் . யார் - யாவர்? யா ம் இல்ைல - ஒ வ மில்ைல; 
இனி, யார் யாவ ம் இல்ைல - எப் ப ப்பட்டவ மில்ைல. என்பா ம் உளர், ேபாகம் 
அவரவர் ஆற் றான் அளந்தன' என்றிையத்  ' க ம் இன்பம் அவரவர  ஊழ் 
விைனயால் ( ன்னேர) அள  ெசய்யப்பட் ள்ளன. 'விள காய்' 'கள கனி' எனப் 
பிாிக்க. கார் என-காிய உ வினதாக. இஃெத த் க் காட் வைமயணி. 
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    104. உறல்பால-(ஊழ்விைனயால்) ேநரத்தக்க ன்பங்கைள. உ வர்க்கும் - 
னிவர்க்கும். ஆகா-கூடா. ெபறல்பால் அைனய ம்-ெபறத்தக்க தன்ைம ைடய 

இன்பங்க ம். அன்ன ஆம்-அத் தன்ைமயேவயாம்; 'நீக்கல் ஆகா' என்றப . மாாி-
மைழ. வறப் பின் - ெபய்யாதாயின். த வா ம்-(அைதப்) ெபய்விக்க வல்லா ம். 
சிறப்பின் - (அம்மைழ) மிகுதியாகப் ெபய்யின். அதைன தணிப்பா ம்-அைதக் 
குைறக்க வல்லா ம். இனி, 'ெபறல்பால் அைனய ம் அன்னவாம்' என்பதற்குப் 
'ெபறத்தக்க தன்ைம ைடய இன்பங் கைளப் ெப தல்க ம் ( னிவர்க்கும்) 
ெபற யாதனவாம்' எனப் ெபா ைரத் , இச் ெசய் ள் எதிர் நிரனிைறப் ெபா ள் 
ேகாள் என்பா ண் . 
 
    105. திைன ைணயர்-திைனயள  சிறியராய். தம் ேதசு உள் அடக்கி-தம  ஒளிைய 
உள்ளடக்கிக்ெகாண் , பைன ைணயர்- பைனயள  ெபாியர் ைவக ம்-நாேடா ம். 
பா  அழிந்  வாழ் வர்-ெப ைம ெகட்  உயிர் வாழ்வர். ேமைல விைனப்பயன் 
அல்லால்- ற்பிறப்பிற் ெசய்த தீவிைனப்பயனல்லா ; 'ேமைல' என்ப  ஐயீற் ப் 
பண்பாகு ெபயர். பிற-ேவறாய். நிைனப்ப கிடந்த  எவன் உண்டாம்-(அதற்குக் 
காரணமாக) நிைனக்கத் தக்க  ேவ  யா ள ? எ மில்ைல என்றப . திைன, 
பைனெயன்பன சி ைம, ெப ைமகட்குக் காட் ய அளைவ. 
 
    106. ஆன்ற-சிறந்த; 'அகல்' என்பதன் ம  ஆகிய 'ஆல்' என்ப  இதன் பகுதிெயன்ப. 
ேகள்வி - ற் ேகள்விகளான். பயன் - (பிறவிப்) பயைன. ய ம்-(விைரவின்) 
இறக்க ம். வாழ்வ - (ெந ங்காலம்) வாழ்வதன் காரணம். ேசதனம் என் ம் அ ேச  
அகத்  இன்ைமயால்-அறிெவன்கிற அந்தச் சாரத்ைத உள்ேள ெபற்றீராைமயால். 
ேகா  என் - அசாரெமன்  நிைனத் . இஃ  ஏ த் தற்குறிப்ேபற்றவணி. 
 
    107. இ ம்ைப கூர் ெநஞ்சத்தார் - ன்பம் மிக்க மன ைடயராய் எல்லா ம் காண-
யாவ ம் (தம்ைமப்) பார்க்கும்ப . ெந ங்கைட-ெபாிய களின் வாயில்களில். 
உழல்வ  எல்லாம்- (பிச்ைச ேவண் ) வ ந் கின்ற ெசய்ைக ெயல்லாம். 'அடம்பம் ' 
என் ழி 'அம்' சாாிைய; அடம் -ஒ  ெகா யின் ெபயர். ன்ைன விைன - ற்பிறப்பிற் 
ெசய்த தீவிைனப்பயன். 
 
    108. அறியா ம் அல்லர்-அறியாதவ ம் ஆகார்; 'உம்ைம' இழி  சிறப் . அறிவ  
அறிந் ம்-அறியேவண் யவற்ைற அறிந்  ைவத் ம்; உம்ைம உயர்  சிறப் ; 
'அறிவ ' சாதிெயா ைம. பழிெயா  பட்டைவ-உலக நிந்ைதயாகிய ெதாழில்கைள. 
வளி ஓ - காற்  சுத னால்; 'ஓ ' என்ப  எச்சத் திாிெபன்க. ெநய் தல் - ெநய்தற் ; 
இஃெதா  வைக நீர்ப் . நற -ேதன்; இ  'நறா' என்பதன் விகாரம். விைளயான் - 
தீவிைனயான். 
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    109. ஈண்  நீர் ைவத் ள்-ெந ங்கிய கடல் சூழ்ந்த மி யில்; 'நீர்' என்ப  
ஆகுெபயர். எ ைண ம்-எவ்வள  சிறி தாயி ம். தீய ேவண்டார்-ெகா யனவாகிய 

ன்பங்கைள வி ம் பார். 'மன்' அைச நிைல. விைழ பயன் நல்லைவ-(யாவ ம்) வி ம் 
ம் பயன் நல்லனெதன்க. உறல் பால-(ஊழ் விைனயால்) வந்  அைடதற்குாிய இன்ப 
ன்பங்கள். தீண்டா வி தல்-(அவைர) அைடயாமல் வி வ . அாி -இல்ைல. 

 
    110. சிறகா-குைறயா. ெப கா - மிகா. ைற பிறழ்ந்  வாரா-( ற்பிறப்பில் ெசய்த) 

ைற மாறி வாரா. உ  காலத்  ஊற்  ஆகா-( ன்பம்) வ ங்காலத்  ஊன் ேகால் 
ேபால உதவி (அத் ன்பத்ைத) நீக்கா. 'ஊற் ' என்ப  'ஊன் ' என்பதன் விகாரம்; 
அஃதீண்  ஆகுெபயர். ஆம் இடத்ேத ஆகும்-வரேவண் ய காலத்திேல வ ம். 
சி காைல பட்ட ெபாறி ம்-க வில் அைம ங் காலத்தின் அைமந்  கிடந்த ஊழ் 
விைன ம். இ  காலத் - (தீவிைனயாற்) ெக தியைட ங் காலத்தில். என்ைன பாி -
இரங்குவ  ஏன்? 
    ---------------- 
 

12 - ஆம் அதிகாரம்.- ெமய்ம்ைம 
 
        இைசயா ெவா ெபா  ளில்ெலன்றல் யார்க்கும் 
        வைசயன்  ைவயத் தியற்ைக - நைசய ங்க 
        நின்ேறா ப் ெபாய்த்த னிைரெதாடீஇ ெசய்ந்நன்றி 
        ெகான்றாாிற் குற்ற ைடத் .          (111) 
 
        தக்கா ம் தக்கவ ரல்லா ந் தந்நீர்ைம 
        எக்கா ங் குன்ற லராவ - ர க்காரம் 
        யாவேர தின்னி ங் ைகயாதாங் ைகக்குமாந் 
        ேதவேர தின்னி ம் ேவம் .          (112) 
 
        காலா  ேபாழ்திற் கழிகிைளஞர் வானத்  
        ேமலா  மீனிற் பலராவ - ேரலா 
        இடெரா வ ற்றக்கா லீர்ங்குன்ற நாட 
        ெதாடர் ைடேய ெமன்பார் சிலர்.          (113) 
 
        வ விலா ைவயத்  மன்னிய ன்றி 
        ன வண ெதய்த வி தைல  ெமய்  
        ந வண ெதய்தாதா ெனய் ம் உைலப்ெபய் 
        த வ  ேபா ந் யர்.          (114) 
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        நல்லாவின் கன்றாயி னாகும் விைலெப உங் 
        கல்லாேர யாயி ஞ் ெசல்வர்வாய்ச் ெசாற்ெசல் ம் 
        ல்லீரப் ேபாழ்தி ழேவேபான் மீதா ச் 
        ெசல்லாவா நல்கூர்ந்தார் ெசால்.          (115) 
 
        இடம்பட ெமய்ஞ்ஞானங் கற்பி  ெமன்  
        ம டங்காதா ெரன்  ம டங்கார் - தடங்கண்ணா 
        ப்ெபா  ெநய்பா ற யிர்காயம் ெபய்த ங் 
        ைகப்பறா ேபய்ச்சுைரயின் காய்.          (116) 
 
        தம்ைம யிகழ்வாைரத் தாமவாின் ன்னிகழ்க 
        என்ைன ய வெரா  பட்ட  - ன்ைன 
        விறற் ங் கமழ்கானல் ங்குநீர்ச் ேசர்ப்ப 
        உறற்பால யார்க்கு ம்.          (117) 
 
        ஆேவ வின வாயி  மாபயந்த 
        பால்ேவ வின வ ல்லவாம் - பால்ேபா 
        ெலா தன்ைமத் தாகு ம றெநறி யாேபா 
         பலெகாள லீங்கு.          (118) 
 
        யாஅ லகத்ேதார் ெசால் ல்லார் ேத ங்கால் 
        யாஅ பாயத்தின் வாழாதார் - யாஅ 
        ாிைடயாக வின்னாத ெதய்தாதார் யாஅர் 
        கைடேபாகச் ெசல்வ ய்த் தார்.          (119) 
 
        தாஞ்ெசய் விைனயல்லாற் ற ம்ெமா  ெசல்வ மற் 
        றியாங்க ந் ேதாிற் பிறிதில்ைல - யாங்குத்தாம் 
        ேபாற்றிப் ைனந்த டம் ம் பயமின்ேற 
        கூற்ற ங்ெகாண் ேடா ம் ெபா .          (120) 
    ------------ 
 
    அ ம்ெபா ள் விளக்கம் 
 
    111. இைசயா ஒ  ெபா ள்-(ஒ வற்குக்) ெகா ப்பதற்குக் கூடாதெதா  ெபா ைள. 
இல் என்றல்-(இரப்ேபார்க்கு) இல்ைல ெயன்  ெசால் தல். வைச அன் -
பழிப்பாகா . ைவயத்  இயற்ைக-உலகத்தார் இயல்பாம். நைச-வி ப்பம். அ ங்க-
ெக ம் ப . நின் -(ெகா ப்ேபெனன் ம் நிைலயில்) நின் . ஓ - ெந ங்காலங் 
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கழித் . ெபாய்த்தல்-ம த்தல். நிைர ெதாடீஇ- ஒ ங்காகிய வைளயல்கைள 
ைடயவேள! ெசய் நன்றி-ஒ வன் ெசய்த பகாரத்ைத. ெகான்றாாின் - மறந்தார  

குற்றத்தி ம்; 'சிறப் ம்ைம' ெதாக்கெதன்க. குற்றம் உைடத் -(அதிகமான) குற்றத்ைத 
ைடய . இ  மக உ ன்னிைல. 

 
    112. தக்கா ம் - (அறிெவா க்கங்களால்) தகுதி ைட யா ம். தகா ம்-(அத்தைகய) 
தகுதி ைடயாரல்லாதா ம். தம் நீர்ைம-தம  இயல்பாகிய குணம். குன்றல் இலர் 
ஆவர்-குைறத ல்லாதாராவர். அக்காரம்-க ப்பஞ்சாற் க் கட் . ைகயா . கசவா . 
'ேவம் ைகக்கும்' என க்க. ஏகாரம் ன்ன  இழி  சிரப் ம் பின்ன  உயர்  
சிறப் மாம். ஆம்-அைச. 
 
    113. கால் ஆ  ேபாழ்தின் - ெசல்வம் பல்குங் காலத்தில்; 'காலா தல்' நிைனத்த 
விடஞ் ெசல் தல்; இஃ  இலக்கைண யாற் ெசல்வம் ெப தைல ணர்த்திற் ெறன்க. 
ேபாழ் -'ெபா ' என்பதன் ம உ. 'கழி' என்ப  உாிச்ெசால். கிைளஞர்-கிைள 
ேபாலத் த வார் என்ப  ெசால் ன்ப  ெபா ள். மீனின்- நட்சத்திரங்களி ம். 
ஏலா-தகாத; இஃதீ ெகட்ட எதிர்மைறப் ெபயெரச்சம். இடர்- ன்பம். ெதாடர் 

ைடேயம்-உற ைடேயாம். 
 
    114. வ -குற்றம். மன்னிய ன்றாவன அறம் ெபா  ளின்பம். ந வண  என்ற  
ெபா ைள, எய்த-(ஒ வன்) அைடய. இ தைலயாவன அற ம் இன்ப ம். எய் ம்-
அைடவன். ந  வண  எய்தாதான் - இைட நின்ற அப்ெபா ைளப் ெபறாதவன். 
உைல ெபய்  அ வ  ேபா ம் யர்-(ெகால்லன்) உைலயினிட் க் காய்ச்சுவதனா 
லாகுந் ன்பத்ைத ஒக்குந் ன்பத்ைத. 
        'ஒண்ெபா ள் காழ்ப்ப வியற்றியார்க் ெகண்ெபா  
        ேளைன யிரண்  ெமா ங்கு' 
    என் ந் தி க்குறைள ஈண்  ேநாக்குக. 
 
    115. ஆவின் - பசுவின . நாகும் - இளங்கன் ம்; 'எ ைம  மைர ம் ெபற்ற  
நாேக' (ெதால் - ெசால்). விைலெப உம் என் ப  இன்னிைச யளெபைட. ெசல் ம் - 
ஏற் க் ெகாள்ளப்ப ம். 'வாய்ச்ெசால்' என் ழி 'வாய்' என ேவண்டா  கூறின  அதன் 
சிறப் ணர்த்தற் ெகன்க. ல் ஈரம் ேபாழ்தின் உழேவ ேபால் - சிறி  ஈரத்ைத ைடய 
காலத்தில் உழ  (நிலத்தில் ஆழ்ந் திறங்கா  ேமேலறிச் ெசல்வ ) ேபால. மீ  ஆ  - 
(உள்ளத்திற் பதியா ) ெவளியிற் ேறான்றி. நல்கூர்ந்தார் - வறியர்; நல்கு ஊர் என் ம் 
இரண்  ெசாற்கள் ஒ  ெசால் தன்ைமப்பட, 'நல்கூர்' பகுதியாயிற் ெறன் ைரத் , 
பிறர் நல்குதல் குறித்  ஊர்தல் அஃதாவ  ெசல் தல் எனப் ெபா ள் பகர்வர். 
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    116. உடம்பட - விாிவாக. ெமய்ஞ்ஞானம் - தத் வ சாத் திரங்கைள. 'என் ங் 
கற்பி ம்' என மா க. அடங்காதார் - (இயல்பாய்) அடங்குந் தன்ைமயில்லாதார். தட 
கண்ணாய் - ெபாிய கண்கைள ைடயாய்! இ  மக உ ன்னிைல. காயம் - 
ெப ங்காயத் ைத ம். ெபய்  - தனித்தனிேய ேசர்த் . அ ம் - சைமப்பி ம். ைகப்  
அறா - (இயல்பான) கசப்  நீங்கா. 
 
    117. இகழ்வாைர - (காரணமின்றிப்) பழிப்பவைர. அவாின் ன் இகழ்க - அவர் 
பழிப்பதற்கு ன் (அஃதாவ  பழிக்கும் அப்ேபாேத) இகழ்க; அன்றி, 'அவரேத றத்ேத 
யன்றி ேநாிற் பழிக்க' எனி மாம். அவெரா பட்ட  என்ைன - அவர்கெளா  
தமக்குளதாகிய கண்ேணாட்டம் என்? அல்ல , 'அவர்கெளா  தமக் குளதாகிய உற  
என்? ன்ைன விறல்  - ன்ைனயின  வன்ைம ைடய மலர்கள். ன்ைன 
ெநய்தனிலக் க ப்ெபா ளாத ன், ஈண்  இடம்ெபற்ற ெதன்க; மலர்க க்கு 
வன்ைமயான  கட ன  லானாற்றத்ைதப் ேபாக்கி அதன் ேம ம் தம் மணங் கமழச் 
ெசய்தல். கானல் - ேசாைல. உறல் பால யார்க்கும் உ ம் - வரக்கடவனவாகிய இன்ப 

ன்பங்கள் எவர்க்கும் (தவறா ) வந்ேத தீ ம். இப் பாவான், காரணமின்றிப் 
பழிப்பா ைடய வாைய யடக்குதற்கு ஒ பாயங் கூறினைம காண்க. 
 
    118. ேவ  உ வின - ெவவ்ேவ  நிற ைடயன. ஆ பயந்த பால் - அப் பசுக்கள் 
தந்த பால்கள். ேவ  உ வின இல்ல - (ெவண் ணிறெமான்ேற யன்றி) ெவவ்ேவ  
நிற ைடயனவாகா. 'அறம் பால்ேபால் ஒ  தன்ைமத்  ஆகும்' என ம், 'ெந  உ  
பல ெகாளல் ஆ ேபால்' என ம்  ெசய்க. அறம் ஒன்ேற யாயி ம் அதைனச் 
ெசய்தற்குாிய வழிகள் பல ெவன்ப  ெபா ள். 'ெநறி ஆேபால் உ  பல ெகாளல்' என 

த் , 'வழிகைளப் பசுக்கைளப் ேபாலப் பல வகமாக்க் ெகாள்க' என் ைர 
கூ வா  ளர். ஈண் க் 'ெகாளல்' என்ப  அல் லீற்  உடன்பாட்  
வியங்ேகாெளன்க. ஈங்கு - இவ் லகத்தில். 
 
    119. ஓர் ெசால் - ஒ  பழிச் ெசால்ைல. இப் ெபா ள் இட ேநாக்கிக் கூ ப. 
உபாயத்தின் - தந்திரத்தின். இைட ஆக் - (தம  ஆ ணாளின்) ந வில். இன்னாத  - 

ன்பத்ைத. எய்தாதார் - அைடயாதார். கைட ேபாக - (ஆ ணாள்) வைர. 
உய்த்தார் - அ பவித்தார். தல் வாக்கியத்தி ள்ள 'உலகத் ' 'ேத ங் கால்' என்பன 
மற்ைற வாக்கியங்களி ஞ் ெசன்றைமவ  தல் விளக்கணி. 'உபாயம்' என்ப  சாம 
ேபத தான தண்டங்கைள ெயன்ப; 'ஜீவேனாபாயங்களாகிய உழ , பசுக்காவல், 
வாணிகம், ேசவக த ய ெவன்ப மாம். அளெபைடகள் ெசய் ேளாைச நிைறக்க 
வந்தன. 
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    120. தம்ெமா  ெசல்வ  - தம  உயிெரா  ேபாவ . ேநாின் - ஆராயின். பிறி  - 
ேவெறான் . ேபாற்றி - பா காத் . ைனந்த - (ஆைட யாபரணஞ் சந்தன 

த யவற்றால்) அலங்காித்த. பயம - பயன். ஏகாரம் ேதற்றம். ெகாண்  - (உயிைரக் 
கவர்ந் ) ெகாண் . ஓ ம்ெபா  - விைரந்  ெசல் ம் ேபா . 
    ------------------ 
 

13 - ஆம் அதிகாரம்.- தீவிைனயச்சம் 
 
        க்கத் ட் ங்கித் றவின்கட் ேசர்கலா 
        மக்கட் பிணத்த சு கா  - ெதாக்க 
        விலங்கிற்கும் ள்ளிற்குங் காேட லங்ெகட்ட 
        ல்லறி வாளர் வயி .          (121) 
 
        இ ம்பார்க்குங் காலரா ேயதிலார்க் காளாய்க் 
        க ம்பார் கழனி ட் ேசர்வர் - சு ம்பார்க்குங் 
        காட் ளாய் வா ஞ் சிவ ங் கு ம் ங் 
        கூட் ளாய்க் ெகாண் ைவப் பார்.          (122) 
 
        அக்ேகேபா ல ங்ைக ெயாழிய விரல கித் 
        க்கத் ெதா ேநா ெய பேவ - ய க்கா 
        ல லவைனக் காத த் க் கான் ாித் த் தின்ற 
        பழவிைன வந்தைடந்தக் கால்.          (123) 
 
        ெந ப்பழற் ேசர்ந்தக்கா ெனய்ேபால் வ உ 
        ெமாிப்பச்சுட் ெடவ்வேநா யாக்கும் - பரப்பக் 
        ெகா விைனய ராகுவர் ேகாடா ங் ேகா க் 
        க விைனய ராகியார்ச் சார்ந் .          (124) 
 
        ெபாியவர் ேகண்ைம பிைறேபால நா ம் 
        வாிைச வாிைசயா நந் ம் - வாிைசயால் 
        வா ர் மதியம்ேபால் ைவக ந் ேத ேம 
        தாேன சிறியார் ெதாடர் .          (125) 
 
        சான்ேறா ெரனமதித் ச் சார்ந்தாய்மற் சார்ந்தாய்க்குச் 
        சான்றாண்ைம சார்ந்தார்க ணில்லாயிற் - சார்ந்ேதாய்ேகள் 
        சாந்தகத் ண்ெடன்  ெசப் த் திறந்ெதா வன் 
        பாம்பகத் க் கண்ட ைடத் .          (126) 
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        யாஅ ெரா வ ெரா வர்த ள்ளத்ைதத் 
        ேத ந் ைணைம ைடயவர் - சாரற் 
        கனமணி நின்றிைமக்கு நாடேகண் மக்கண் 
        மனம்ேவ  ெசய்ைக ம் ேவ .          (127) 
 
        உள்ளத்தா ன ள்ளா தித் ெதாழிலராய்க் 
        கள்ளத்தா ன ட்டார் கழிேகண்ைம - ெதள்ளிப் 
        னற்ெச ம்  நின்றைலக்கும் ங்குன்ற நாட 
        மனத் க்கண் மாசாய் வி ம்.          (128) 
 
        ஓக்கிய ெவாள்வாட ன் ெனான்னார்ைகப் பட்டக்கா 
        க்க ம ழிப்ப உ ெமய்யாகு - மாக்க 
        மி ைம ஞ் ெசன்  சு தலா ன ல்ல 
        க மேம கல்லார்கட் டீர் .          (129) 
 
        மைனப்பாசங் ைகவிடாய் மக்கட்ெகன் ேறங்கி 
        ெயைனத் ழி வாழ்திேயா ெநஞ்ேச - ெயைனத் ஞ் 
        சி வைரேய யாயி ஞ் ெசய்தநன் றல்லா 
        பயேனா வில்ைல யிர்க்கு.          (130) 
    ------- 
 
    அ ம்ெபா ள் விளக்கம் 
 
    121. க்கத் ள் - ன்பமாகிய இல்வாழ்க்ைகயில். ங்கி - ேசாம்பியி ந் . பிணத்த 
- பிணங்கைள ைடயன. 'சு கா  பிணத்த' என்க. ெதாக்க - கூ ய. ள்ளிற்கும் - 
பறைவக க்கும். கா  - சு கா கள். லம் - அறி . ல் அறிவாளர் - தாழ்ந்த 
அறிவின ர . 'வயி  கா ' என்க. இ  ேவற் ைமயணி. இப் பாவான், லால் 
ம க்கப்பட்டதறிக. 
 
    122. இ ம்  - இ ப்  விலங்கு; இ  க வியாகுெபயர். ஆர்க்கும் - ட்டப்பட்ட. 
ஏதிலார்க்கு ஆள் ஆய் - அயலார்க்கு அ ைமகளாய்; 'ஏதிலார்' என்ப  'யாெதா  
சம்பந்த மில்லா தார்' என் ம் ெபா ட் . க ம்  ஆர் கழனி ள் - க ம் கள் நிைறந்த 
கழனியில், 'க ம் பார் கழனி ள்' எனக் ெகாண்  'வட்ைட நிலங்களி ம் 
விைளநிலங்களி ம்' எனப் ெபா ள் கூற  மாம். ஆர்க்கும் - ஒ க்கும். காட் ள் ஆய் - 
காட் ற்ெபா ந்தி. சிவ ம் - க தாாிைய ம். கு ம் ம் - காைடைய ம். சிவல், 
கு ம் ழ் என்பன மற்ைறப் பறைவக க்கும் உபலக்ஷணம். ஆய் - ஆக்; 
இஃெதச்சத்திாி . ெகாண்  ைவப்பார் - ெகாண் ேபாய் ைவத்  வளப்பவர்கள். 
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    123. அக்ேக ேபால் - சங்குமணிையப்ேபால நிற ைடயன வாய். அகம் ைக ஒழிய - 
உள்ளங்ைக ஒன்ேற நிற்க. ெதா ேநாய் - குட்டேநாய், இஃதி ெபயெராட் ப் 
பண் த்ெதாைக. எ ப - உண்டாகப் ெப வர்; 'ேநாய் எ ப' என்ற  
திைணவ வைமதி. அ கால் - ற்பிறப்பில், அலவைன - ஞண்ைட. காத த்  - 
வி ம்பி. கால் ாித்  - (அதன்) காைல ஓ த் . 'தின்ற' என்ப  காரணப் ெபா ட் ல் 
வந்த ெபயெரச்சம்; 'சங்கு சுட்ட சுண்ணாம் ' என் ழிப்ேபால. அைடந்தக்கால் - 
ேசர்ந்தால்; 'கால்' என்ப  விைன ெயச்ச விகுதி. 
 
    124. அழல் - ெவப்பம். ெநய்ேபால்வ உம் - ெநய் ம்; உயர்  சிறப் ம்ைம 
அந்ெநய்யின் தன்ைமைய ம், ண்கைள யாற் ம் இயல்ைப ம் காட் ற்ெறன்க. 
'ேபால்வ ' என்ப  ஒப்பில் ேபா  அல்ல  உைரயைச. எாிப்ப சுட்  - (உடம் ) 
ேவகும்ப  சுட் . எவ்வேநாய் - ன்பந்த ம் ேநாைய. பரப்ப ெகா விைனயர் ஆகுவர் 
- மிகக் ெகா ய ெதாழில்கைளச் ெசய்பவராவர். ேகாடா ம் - 
ந நிைலைம ைடயா ம். ேகா  - தவறி. க விைனயர் ஆகியார் சார்ந்  - 
க ைமயாகிய பாவச்ெசய்ைககைள ைடயாைரச் ேசர்வ ராயின். 'ேகா  
க விைனயர்' எனக் ெகாண் . 'மிகப் பலவாகிய பாவச் ெசய்ைககைள ைடயாைர' 
என் ைரத்த  ெமான் . 
 
    125. ேகண்ைம - நட் . பிைற - இளஞ்சந்திரன். வாிைச வாிைச ஆ - ைறயாக. 
நந் ம் - வள ம். வான் ஊர் மதியம்ேபால் - ஆகாயத்திற்ெசல் ம் நிைறமதிேபால. 
ைவக ம் - நாேடா ம். 'தாேன ேத ேம' என்க. ெதாடர்  - நட் . ெபாியவர், சிறியார் 
ஆகிய இ வைகயார் நட்பின் றிறம் கூறியப யால், 'சிறியார் நட் பிைன அஞ்சி வி க' 
என்ப  க த்ெதன இவ் வதிகாரத்திற்குத் தகக் ெகாள்க. 
 
    126. சான்ேறார் என மதித்  - (நற்குண நற்ெசய்ைக களான்) நிைறந்தவெரன் 

ன்னி. சார்ந்தாய் மன் - மிகுதி ம் நட் க் ெகாண்டாய்; 'மன்' என்ப  ஒழியிைசப் 
ெபா ெளன்ப  ெமான் . சார்ந்தாய்க்கு - (அப்ப ) நட் க்ெகாண்ட உனக்கு. 
சான்றாண்ைம - (அத்தைகய) நிைற ைடைம. சார்ந்தார் கண் - (உன்னால்) 
நட் க்ெகாள்ளப்பட்டாாிடம். இல் ஆயின் - இல்ைல யானால். சார்ந்தாய் ேகள் - 
(ஆராயா ) நட் ெகாண்டவேன ! ேகள். சாந்  - சந்தனம். ெசப்  - சிமிைழ. 
கண்டன்ன  உைடத் . கண்ட தன்ைமைய ைடத் . இ  காட்சியணி. 
 
    127. 'ஒ வர் தம் உள்ளத்ேத ேத ம் ைணைம உைடய வர் யாஅர் ஒ வர்' 
என்றிையக்க; 'பிறெரா வர் மனநிைலைய ஆராய்ந்தறியக்கூ ய வன்ைம ைடயார் 
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எவர் ஒ வர் அஃதாவ  ஒ வ மில்ைல' என்ப  ெபா ள். சாரல் - 
மைலப்பக்கங்களில். கனம் - ெப ைம. ேகள் - ன்னிைல யைச மாம். 
 
    128. உள்ளத்தான் - மனப் ர்வமாக. நள்ளா  - நட் க் ெகாள்ளா . உ தி ெதாழிலர் 
ஆய் - (தம ) நன்ைமையேய நா ந்ெதாழிைல ைடயராய். கள்ளத்தான் - 
வஞ்சைனேயா . கழி ேகண்ைம - மிகுதியான நட் . னல் - அ வி நீர். ெச ம்  - 
ேசற்ைற. அைலக்கும் - ஒழித்  நிற்கின்ற. மாசு - குற்றம். ேகண்ைம காரண ம் மாசு 
அதன் காாிய மாக ன்; ஈண் க் 'ேகண்ைம மாசாய் வி ம்' என்ப  
உபசாரவழக்ெகன்ப. அத்தைகய நட்பிற்கு அஞ்ச ேவண் ெமன்ப  க த் . 
 
    129. ஒக்கிய - (பைகவைரக் ெகால்ல) ேமல் எ த்த; 'ஓங்கு' என்பதன் 
பிறவிைனயாகிய 'ஒக்கு' பகுதி. ஒள் வாள் - ஒளிெபா ந் திய வாள். ஒன்னார் - 
பைகவர்; இஃ  'ஒன்றார்' என்பதன் ம உெவன்ப; ைகப்பட்டக்கால் - ைகயின் 
அகப்பட்டால். ஊக்கம் அழிப்ப உம் - (பைகவைர அழியாைமேயா  தன்) 
வ ைமைய அழிப்ப ம். (கல்லார்கண்) ஆக்கம் - (ேபைதயாிடத் ) ஆகுதல், 
அஃதாவ  ேசர்தல்; அஃ  ஈண் ச் ேசர்த ன் பயன் குறித்  நின்ற . இ ைம ம் 
ெசன்  சு தலால் - இம்ைம ம ைம யிரண் ந் ெதாடர்ந்  வ த் த ன். 
கல்லார்கண் தீர்  - (ேபைத யாினின் ) தீர்தல் அஃதவ  நீங்குதல். நல்ல க மம் - 
நற்ெசய்ைகயாம். 
 
    130. மைன பாசம் - மைனவியினிடத்  ஆைச. 'ைகவிடாய்' என்ப  ற்ெறச்சம்; 
'ைக' என்ப  தமி பசர்க்க ெமன்ப. ஏங்கி - இரங்கி. எைனத்  ஊழி - எத்தைன 
ஊழிகாலம். எைனத் ம் - எவ்வள ம். சி வைரேய ஆயி ம் - 
சிற்றளவிைன ைடயேத யானா ம். நன்  - நல்விைன. 'உயிர்க்கு உ பயேனா நன் 
றல்லால் இல்ைல' என க்க. உ பயேனா - (பிறப்பினால்) அைட ம் பயேனா. 
இல்ைல - (ேவ ) இல்ைல. 
 
    அறத் ப்பால் ற் ம். 
    -------------------    
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2. ெபா ட்பால் 
2. 1. அரசியல் 

14 - ஆம் அதிகாரம். - கல்வி 
 
        குஞ்சி யழகுங் ெகா ந்தாைனக் ேகாட்டழகு 
        மஞ்ச ள ழகு ம ழகல்ல - ெநஞ்சத்  
        நல்லம்யா ெமன்  ந  நிைலைமயாற் 
        கல்வி ய ழேக ய ழகு.          (131) 
 
        இம்ைம பயக்குமா லீயக் குைறவின்றாற் 
        ற ம்ைம விளக்குமாற் றா ளராக் ேக ன்றா 
        ெலம்ைம லகத் ம் யாம்காேணங் கல்விேபான் 
        மம்ம ர க்கு ம ந் .          (132) 
 
        களர்நிலத் ப்பிறந்த ப்பிைனச் சான்ேறார் 
        விைளநிலத்  ெநல் ன் வி மிதாக் ெகாள்வர் 
        கைடநிலத்ேதா ராயி ங் கற்றறிந் ேதாைரத் 
        தைலநிலத்  ைவக்கப் ப ம்.          (133) 
 
        ைவப் ழிக் ேகாட்படா வாய்த்தீயிற் ேக ல்ைல 
        மிக்க சிறப்பி ன ரசர் ெசறின்வவ்வா 
        ெரச்ச ெமஎனெவா வன் மக்கட்குச் ெசய்வன 
        விச்ைசமற் றல்ல பிற.          (134) 
 
        கல்வி கைரயில கற்பவர் நாள்சில 
        ெமல்ல நிைனக்கிற் பிணிபல - ெதள்ளிதி 
        னாராய்ந் தைம ைடய கற்பேவ நீெராழியப் 
        பா ண் கு கிற் ெறாிந் .          (135) 
 
        ேதாணி யியக்குவான் ெறால்ைல வ ணத் க் 
        காணிற் கைடப்பட்டா ெனன்றிகழார் - காணா 
        ய வன் ைணயா வா ேபா யற்ேற ல் கற்ற 
        மகன் ைணயா நல்ல ெகாளல்.          (136) 
 
        தவல ந் ெதால்ேகள்வித் தன்ைம ைடயா 
        ாிக ல ெரஃகுைடயார் தம் ட் குழீஇ 
        நக  னினிதாயிற் காண்பா ம கல்வானத் 
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        ம்ப ைறவார் பதி.          (137) 
 
        கைனகடற் ற ண்ேசர்ப்ப கற்றறிந்தார் ேகண்ைம 
        னியிற் க ம் தின் றற்ேற - னிநீக்கித் 
        ாிற்றின் றன்ன தைகத்தேரா பண்பிலா 
        ரமி லாளர் ெதாடர் .          (138) 
 
        கல்லாேர யாயி ங் கற்றாைரச் ேசர்ந்ெதா கி 
        ன ல்லறி  நா ந் தைலப்ப வர் - ெதால்சிறப்பி 
        ெனாண்ணிறப் பாதிாிப் ச் ேசர்தலாற் த்ேதா  
        தண்ணீர்க்குத் தான்பயந் தாங்கு.          (139) 
 
        அலகுசால் கற்பி ன றி ல் கல்லா 
        லக  ேலா வ ெதல்லாங் - கலகல 
        கூஉந் ைணயல்லாற் ெகாண்  த மாற்றம் 
        ேபாஒந் ைணயறிவா ாில்.          (140) 
    ----------------- 
 
    அ ம்ெபா ள் விளக்கம் 
 
    131. குஞ்சி - மயிர் ; இஃ  ஆண்மயிாின் ெபயர். ெகா ந்தாைன - ம ப்பைமந்த 
ஆைட. ேகா  - கைர. மஞ்சள் - கலைவப் ச்சு. ெநஞ்சத்  - மனத்தின்கண். நல்லம் 
யாம் - யாம் தீைமயிலம். ந  நிைலைமயான் - ந  நிைலைமேயா ; இஃ  
மயக்கம். ேமற்கூறிய அறங்களின் வ விலம் என்  ந  நின்  க தற் ேக வாகிய 
ஒ க்கத்ேதா  கல்வி ைடைம ம் ெபற்றி த்தேல அழகு என்ப  க த் . இதற்குப் 
பிறர் ேவ  ெபா ள் கூ வர். ஆடவர்க்குாிய குஞ்சிைய த ம், மகளிர்க்குாிய 
மஞ்சைள ஈற்றி ம், இ வர்க்கும் ெபா வாகிய தாைனைய இைடயி ம் ைவத் க் 
கூறினதாகக் ெகாண்  இப் பாட்  ஆண் கல்வி, ெபண் கல்வி ஆகிய இரண்ைட ங் 
குறித்த்ெதன்ப ெரா  சிலர். 
 
    132. இம்ைம - இப் பிறப்பின் பயைன; இஃதாகு ெபயர். பயக்கும் - த ம். ஈய 
(பிறர்க்குத்) தாின். குைறவின்  - கைறத ல்ைல. விளக்கும் - ( கழான்) விளங்கச் 
ெசய் ம். தாம் உளர் ஆ - தாம் உயி ள்ளவராக வா மள ம். ேக  இன்  - 
அழித ல்ைல. எம்ைம உலகத் ம் - எவ் லகத்தி ம். மம்மர் - மயக்க ேநாைய. 
அ க்கும் - ஒழிக்கின்ற. கல்விைய ம ந்தாகக் கூறியதற் ேகற்ப. மம்மைர ேநாயாகக் 
கூறாைமயின் இஃ  ஏகேதச வகவணி. 
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    133. களர் நிலத்  - (இழிந்த) உவர் நிலத்தில். வி மி  ஆ - சிறந்ததாக; 'வி மி ' 
என்ப  'வி மம்' என் ம் உாிச் ெசால் அ யாகப் பிறந்த குறிப்  விைனயாலைணந்த 
ெபயர். கைட நிலத்ேதார் - இழிந்த சாதியிற் பிறந்தார். தைல நிலத்  - ேமன்ைமயாகிய 
இடத்தில். 
 
    134. ைவப் ழி - ேசமமாகிய இடத்தினின் . ைவப்  - ெதாழிலாகு ெபயர்; ைவப் ழி 
இ ெபயெராட் ப் பண் த் ெதாைக. ேகாட்படா - (பிறராற்) கவரப்படா. வாய்த்  - 
(தக்க பாத்திரம்) கிைடக்கப் ெபற் . மிக்க சிறப்பின் - (தம்மி ம்) மிக்க சிறப் ைடைம 
பற்றி. ெசறின் - (ெபாறாைமெகாண் ) ேகாபிப்பராயின். வவ்வார்-அபகாாியார். எச்சம் 
என-ஆக்கெமன் , ஒ வற்குப் பின் எஞ்சி நிற்ப  எச்ச ெமன்க; எஞ்சு-பகுதி ம், அம்- 
விைன தற் ெபா ள் விகுதி மாம். ெசய்வன-ேத  வப்பன. விச்ைச-கல்விப் 
ெபா ள்கேள யாம்; 'வித்யா' என் ம் வட ெமாழி சிைதந்  'விச்ைச' என வந்த . 'பிற 
அல்ல' என மா க. ெசல்வத்திற்கும் கல்விக்கு ள்ள ேவ பா கைள எ த் க் 
கூ த ன் இ  ேவற் ைமயணி. ஒ வன் தன் மக்கட்குப்ெபா ைளத் ேத  
ைவத்த ற் கல்விையத் ேத  ைவத்தேல சிறப் ைடத் ெதனற்குக் காரணங் கூறியவா  
காண்க. 
 
    135. கல்வி கைரஇல-கல்விகேளா வில்லன. நாள்சில- ஆ ணாட்கேளா 
சிலவாம். ெமல்ல நிைனக்கின் - விைரயா  ஆராய்ந்  ேநாக்கின். பிணி பல-
ேநாய்கேளா பலவாம். ெதள்ளிதின் - ெதளிவாக. அைம ைடய-தகுதி ைடய 

ல்கைளேய; பிாிநிைல ஏகாரம் பிாித் க் கூட் க. கற்ப - (அறி ைடயார்) கற்பர். 'நீர் 
ஒழியப் பா ண்கு கு' என்ற , அன்னப் பறைவைய; பாைல ம் நீைர ங் 
கலந் ைவப்பின் அப் பறைவ நீைர நீக்கிவிட் ப் பாைலேய உண் ெமன்ப  

ற் ணி . ெதாிந் -( ல்களின் தன்ைமையப்) பகுத்தறிந் . 
 
    136. ேதாணி இயங்குவான் - மரக்கலத்ைத நடத் ேவான்; 'ேதாணி' என்ப  
'த்ேராணி' என் ம் வடெமாழிச் சிைத . ெதால்ைல வ ணத்  - பழைமயான 
சாதிக ள். கைடப்பட்டான் என்  - இழிவாகிய சாதியிற் பிறந்தவெனன் . காணின் - 
அறியி ம்; சிறப் ம்ைம ெதாக்கெதன் ணர்க. இகழார் - அவமதியா ; இ  

ற்ெறச்சம். *'***' என்ப  ன்னிைலயைச. 'நீ அறிவாய்' எனப் ெபா  
ைரப்பி மாம். ஆ  ேபாய் அற் -ஆற்றிற் ெசன்ற ேபா ம். 'ேபாய்' என்ப  ஈ  

ெதாக்குப் 'ேபாய்' என நின்ற  என்ப  ெமான் . ல் கற்ற மகந் (தாழ்ந்த சாதியிற் 
பிறந்தவனாயி ம்) அற ல்கைளக் கற்ற ெவா வைன. நல்ல-நல்ல 

ற்ெபா ள்கைள. 'ெகாளல் ேபாயற் ' என்றிையதல் கண் ெகாள்க. 
 
    137. தவல் அ -தவ த ல்லாத. ெதால் ேகள்வி-பைழைமயான (ெதான் ெதாட் ப் 
பரம்பைரயாக வ கின்ற) ற் ேகள்வியின . ேகள்வித்தன்ைமயாவ  ேகள்வியின்ப  
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நடத்தல். இகல் இலர்-பைகயில்லார். எஃகு உைடயார்-கூாிய வறி ைடயர். எஃகு- 
கூர்ைம; அஃதீண்  அறிவின் ேமற் . குழீஇ-கூ ; 'கு வி' என்ப  'குழீஇ' என 
விகாரப்பட்  அளெப த்த . இ  ெசால் ைச யளெபைடயி னடங்கு ெமன்க. 
நக ன் -உைரயா  மகிழ்த ம். இனி  ஆயின் - இன்பந் த வதானால். அகல் 
வானத்  உம்பர் உைறவார் பதி-பரவிய ஆகாயத்தின் ேமலதாகிய சுவர்க்கத்தில் 
வசிக்கின்ற ேதவர்கள  அமராவதி நகரத்ைத. காண்பாம்-காண வி ம் ேவாம். 
அறி ைடேயா டன்கூ  உைரயா  மகிழ்தல் இந் நில லகினன்றி 
வா லகினின்றாக ன் யாம் அதைனக் காண வி ம் ேவா மல்ேலாெமன 
அறி ைடயார் உறவின் இன்பத்ைதப் கழ்ந்  கூறினாராதல் காண்க. 
 
    138. கைன-ஒ க்கின்ற. ேகண்ைம-நட்பான . னியிந் னியி ந் . தின்றற்  - 
தின்றாற்ேபால வரவர இன்ப மிகுவதாம். ாின் - அ யி ந் . தின்றன்ன தைகத்  - 
தின்றாற் ேபான்ற தன்ைமத்  அஃதாவ  வரவர இன்பங் குைறவதாம். அேரா -
ஈற்றைச. ஈரமிலாளர் - அன்பிலார . ெதாடர்  - நட் . இ  பய வைமயணி. 
 
    139. ஒ கின்(அவர்க்கிணங்க) நடப்பராயின். தைலப்ப  வர்-உண்டாகப் ெப வர். 
'அறி  தைலப்ப வர்' என்ப  திைண வ வைமதி. ஒள் நிறம்-விளக்கமாகிய 
நிறமைமந்த. த்ேதா - ' ைம ஓ ' எனப் பிாிக்க. தான் பயந்தாங்கு - தான்(தன் 
மணத்ைதத்) தந்தாற்ேபால. த்ேதா  கல்லார்க்கும் பாதிாி மலர் கற்றார்க்கும் 
நன்மணம் நல்லறிவிற்கும் உவைம. ப்பாைனயிற் பாதிாி மலர்கைள ம் நீைர ம் 
ெபய்  ைவப்பின் அந்நீர் நன் மணம் ெப ெமனத் ெதளிக. 
 
    140. அலகு சால் - அள  மிக்க. கற்பின் - கல்விக க்குள். அறி  ல் - ஞான 

ல்கைள. உலக ல் - உலகத்திற்ேக பயன் ப  கிற ல்கைள; அைவயாவன; 
த க்கம், வியாகரணம் த யன. கல கல கூஉம் ைணயல்லால் - கல கல ெவனக் 
கூ மளேவயன்றி 'கல கல' என்ப  அ கரணம், இரட்ைடக் கிளவி; அ  
ெபா ளின்ைம குறித்  நின்ற . ெகாண்  - (அவ் லக ல்கைள ஓ வ ) ெகாண் ; 
த மாற்றம் ேபாம் ைண அறிவார் இல் - பிறவியினின்  த மா தல் 
நீங்குந்தன்ைமைய அறிவாாில்ைல. 
    --------------- 
 

15 - ஆம் அதிகாரம். - கு ப்பிறப்  
 
        உ க்ைக லறி டம்பழிந்தக் கண் ங் 
        கு ப்பிறப் பாளர்தங் ெகாள்ைகயிற் குன்றா 
        ாி க்கண் ட ைலவந்தக் கண்  ம ாிமா 
        ெகா ப் ற் கறிக்குேமா மற் .          (141) 
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        சான்றாண்ைம சாய ெலா க்க மிைவ ன் ம்* 
        வான்ேறாய் கு ப்பிறந்தார்க் கல்ல  - வான்ேறா  
        ைமதவழ் ெவற்ப படாஅ ெப ஞ்ெசல்வ 
        ெமய்தியக் கண் ம் பிறர்க்கு.          (142) 
 
        இ க்ைக ெயழ  ெமதிர்ெசல  ேமைன 
        வி ப்ப ெவாழிதேலா ன்ன - கு ப்பிறந்தார் 
        குன்றா ெவா க்கமாக் ெகாண்டார் கயவேரா 
        ெடான்றா ணரற்பாற் றன் .          (143) 
 
        நல்லைவ ெசய்யி னியல்பாகுந் தீயைவ 
        பல்லவர் ற் ம் பழியாகு - ெமல்லா 
        ண ங் கு ப்பிறப்பி திய ெமன்ேனா 
        ண  ெமா வர்க் ெகனின்.          (144) 
 
        கல்லாைம ய ச்சங் கயவர் ெதாழிலச்சஞ் 
        ெசால்லாைம ள் ேமார் ேசார்வச்ச - ெமல்லா 
        மிரப்பார்க்ெகான் றீயாைம ய ச்ச மரத்தாாிம் 
        மாணாக் கு ப்பிறந் தார்.          (145) 
 
        இனநன்ைம யின்ெசாெலான் றீதன்மற் ேறைன 
        மனநன்ைம ெயன்றிைவ ெயல்லாங் - கனமணி 
        த்ேதா ைமக்கு ழங்குவாித் தண்ேசர்ப்ப 
        இ*ற்பிறந்தார் கண்ேண ள.          (146) 
 
        ெசய்ைக யழிந்  சிதன்மண் ற் றாயி ம் 
        ெபய்யா ெவா சிைற ேபாி ைடத்தாகு 
        ெமவ்வ ழந்தக் கைடத் ங் கு ப்பிறந்தார் 
        ெசய்வர் ெசயற்பா லைவ.          (147) 
 
        ஒ ைட பாம்  ெகாளி  ெமா ைட 
        அங்கண்மா ஞாலம் விளக்கு உந்-திங்கள்ேபாற் 
        ெசல்லாைம ெசவ்வேனர் நிற்பி  ெமாப் ரவிற் 
        ெகால்கார் கு ப்பிறந் தார்.          (148) 
 
        ெசல்லா விடத் ங் கு பிறந்தார் ெசய்வன 
        ெசல் டத் ஞ் ெசய்யார் சிறியவர்- ல்வாய் 
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        ப மம் ெபா ப்பி ம் பாய்பாி மாேபாற் 
        ெபா ர ணாற் த ன் .          (149) 
 
        எற்ெறான்  மில்லா விடத் ங் கு ப்பிறந்தா 
        ரற் த்தற் ேசர்ந்தார்க் கைசவிடத்- ற்றாவ 
        ரற்றக் கைடத்  மகல்யா றகழ்ந்தக்காற் 
        ெறற்ெறனத் ெதண்ணீர் ப ம்.          (150) 
    -------------- 
 
    அ ம்ெபா ள் விளக்கம் 
 
    141. உ க்ைக உலறி - உ க்கும் ஆைட ங் ெகட் ; "ெபால்லா க்ைகயாற் 
ெபா விழந் " என்ப மாம். கு ப் பிறப்பாளர் - உய ர்ந்த கு யிற் பிறந்தார்; ெகாள்ைக 
- ஒ க்கத்தினின் ம்; இ க்கண் - ன்பம்; "மலர்ந்த ேநாக்கமின்றி ைமயல் ேநாக்கம் 
படவ ம் இரக்கம்' என்பர் நச்சினார்க்கினியர். தைலவந்தக் கண் ம் - மிக விைள ம் 
ேபா ம்; அாிமா - சிங்கமாகிய மி கம்; ெகா  ல் - படர் ல்ைல. கறிக்குேமா - 
ேம ேமா? ஓகாரம் எதிர்மைற. '  பசிப்பி ம் ல்ைலத் தின்னா ' என்ப  
பழெமாழி. 'தைலவந்தக் கண் ம் வாிமா' என்ப  பாடெமன்ப; அற்றாயின் 'வாிமா' 
என்ப  யாதல் காண்க. 
 
    142. சான்றாண்ைம - (நற் குணங்களின்) நிைறந்  (அவற்ைற) ஆ தல்; சாயல் - 
ெமன்ைம; 'சாயன் ெமன்ைம' என்ப  ெதால்காப்பியச் சூத்திரம்.ெமன்ைமயாவ  
மனெமாழி ெமய்களான் அடங்குதல்; பழிபாவங்கட்கு அடங்குதல் என்பா ளர். 
ஒ க்கம் - நன்னைட. வாந்ேதாய் கு  - மிக யர்ந்த கு யில். வான் ேதா ம் - 
ஆகாயத்ைத ய ளா ம். ைம - ேமகம். படா - (அைவ ன் ம்) உளவாகா. 
 
    --------- 
    ல் பக்கம் ெசய் ள் 143 தல் 148 வைர விளக்க ைர டன் கிைடக்கவில்ைல 
    ----------- 
 
    149. ெசல்லாவிடத் ம்- (வ ைம த யவற்றாற்) ெசய்ய யாத காலத் ம். 
ெசய்வன- ெசய் ம் உபகாரங்கைள; ெசல் இடத் ம்-(ெசல்வ த யவற்றாற்) ெசய்ய 

ந்த காலத் ம். 'சிறியவர் ெசய்யார்' என்க. ல்வாய்- மான். இஃதன்ெமாழித் 
ெதாைக. ப மம் ெபா ப்பி ம்- ேசணத்ைதத் தாங்கினா ம். பாய்- 
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பாய்ந்ேதா கின்ற. பாிமா ேபால்- குதிைரேபால. ெபா  ரண் ஆற் தல்- ேபார் 
ெசய் ம் வன்ைமைய ைடத்தாதல். இஃ ெத த் க் காட் வைம. 
 
    150. எற்  ஒன் ம் - எத்தனைமத்தாகிய ெதா  ெபா ம். அற் - (ேவ  கதி) 
இல்ைலயாகி. தன் ேசர்ந்தார்க்கு- தம்ைம அைடந்தவர்க்கு; இஃ ெதா ைமப் பன்ைம 
மயக்கம். அைச விடத்  ஊற்  ஆவர்- தளர்ச்சி வந்தக்கால் ஊன் ேகால் ேபால 
நின் த வர். அகல்யா  - அகன்ற  நதியான . அற்றக் கைடத் ம்- நீர் 
வற்றியேபா ம். அகழ்ந்தக்கால்- (தன்ைனத்) ேதாண்  னால். ெதற்ெறன-விைரவாக. 
ெதள்நீர்ப ம்- ெதளிவாகிய நீர் ஊ ம். இ ம் எ த் க்காட் வைம. "யா  நீர் 
ப ம்." என் ழி இடத்  நிகழ் ெபா ளின் ெறாழில் இடத்தின் ேமேலற்றப்-
பட்டதாக ன், இஃ பசார வழக்ெகன்க. 
    ------------------- 
 

16 - ஆம் அதிகாரம் - ேமன்மக்கள் 
 
        அங்கண் விசும்பி னகனிலாப் பாாிக்குந் 
        திங்க ஞ் சான்ேறா  ெமாப்பர்மற்-றிங்கண் 
        ம வாற் ஞ் சான்ேறாரஃ தாற்றார் ெத மந்  
        ேதய்வ ெரா மா சுறின்.          (151) 
 
        இைச  ெமனி  மிைசயா ெதனி ம் 
        வைசதீர ெவண் வர் சான்ேறார்-விைசயீ 
        னாிமா ளங்கிழித்த வம்பினிற் றீேதா 
        வாிமாப் பிைழப்ெபய்த ேகால்.          (152) 
 
        நாம்ெப ந்  நல்கூர்ந்தா ராயி ஞ் சான்ேறார் 
        குரம்ெப ந்  குற்றங்ெகாண் ேடறா- ரங்கவறா 
        உள்ளெம  நாாினாற் கட்  ளவைரயாற் 
        ெசய்வர் ெசயற்பா லைவ.          (153) 
 
        ெசல் ழிக் கண்ெணா நாட் காணி ஞ் சான்றவர் 
        ெதால்வழிக் ேகண்ைமயிற் ேறான்றப் ாிந்தியாப்பர் 
        நல்வைர நாட சிலநா ள ப்ப ற் 
        கல்வைர  ண்டா ெநறி.          (154) 
 
        ல்லா ெவ த்திற் ெபா ளில் வ ங்ேகாட்  
        கல்லா ெவா வ ைரப்ப ங் கண்ேணா  
        நல்லார் ச ந்தி ங் ேகட்பேர மற்றவன் 
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        பல்லா  ணாணல் பாிந் .          (155) 
 
        க த் க் சு ம்பிைனக் கண்டகர றி 
        இ த் நீர் ெகாள்ளி  மின்சுைவத்ேத யாகும் 
        வ ப்பட ைவதிறந்தக் கண் ங் கு ப்பிறந்தார் 
        கூறார்தம் வாயிற் சிைதந் .          (156) 
 
        கள்ளார்கள் ண்ணார் க வ க ந்ெதாாீஇ 
        எள்ளிப் பிறைர யிகழ்ந் ைரயார்-தள்ளி ம் 
        வாயிற்ெபாய் கூறார் வ வ  காட்சியார் 
        சாயிற் பாிவ திலர்.          (157) 
 
        பிறர்மைற யின்கட் ெசவிடாய்த் திறனறிந் 
        ேததிலா ாிற்கட் கு டனாய்த் தீய 
        றங்கூற்றின் ைகயாய் நிற்பாேனல் யா  
        மறங்கூற ேவண்டா வவற்கு.          (158) 
 
        பன்னா ஞ் ெசன்றக்காற் பண்பிலார் தம் ைழ 
        ெயன்னா ம் ேவண் ப ெவன்றிகழ்ப-ெவன்னா ம் 
        ேவண்  நன் மற் ெறன்  வி மிேயார் 
        காண்ெடா ஞ் ெசய்வர் சிறப் .          (159) 
 
        உைடயா ாிவெரன் ெற தைலயாப் பற்றிக் 
        கைடயாயார் பின்ெசன்  வாழ்வ- ைடய 
        பிலந்தைலப் பட்ட  ேபாலாேத நல்ல 
        குலந்தைலப் பட்ட விடத் .          (160) 
    ------------ 
 
    அ ம்ெபா ள் விளக்கம் 
 
    151. அம் கண்- அழ கிய இடமகன்ற. விசும்பின்-வானத்தின் நின் . அகல் நிலா 
பாாிக்கும்- பரந்த நிலைவ சுகின்ற. திங்க ம்- சந்திர ம். சான்ேறா ம்-
ெபாிேயா ம். மன் ஒப்பர்- ெப ம் பா ம் (தம்மில்) ஒப்பாவர். ம  ஆற் ம்- 
(தனக்குள்ள) களங்கத்ைதப் ெபா த்தி க்கும். அஃ - ஆற்றார்-அதைனப் 
ெபா த்திராமல். ெத மந்  ேதய்வர்- (மனம்) வ ந்தி அழிவர். ஒ  மாசு* உறின்- 
சிறி  களங்கம் (ஊழினால் தம்ைமப்) ெபா ந்தினால். சந்*திர ம் சான்ேறா ம் 
தண்ைம ெசய்த ன் ஒத்தி ப்பி ம் சந் திரன் ம வாற் தலா ம், 
சான்ேறாரஃதாற்றாைமயா ம் சந்திர னிற் சான்ேறார் சிறப் ைடயாெரன்ப  
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க த்தாக ன் இ  ேக* ைமயணி. 'அங்கண் விசும்பிற் றிங்கள்' என 
விேச த்தைமயின் 'ேமன்மக்கள்' உயர் கு ப் பிறப் ைடயார் என்ப  குறிப்பிற் 
ெகாள்க. 
 
    152. வைச தீர-பழிப்பில்ைலயாக. எண் வர்- ( அாிய காாியங்கைளேய ெசய்ய ) 
நிைனப்பர். விைசயின்-ேவகத்ேதா . நாிமா- நாியாகிய விலங்கு; இஃ 
தி ெபயெராட் ப் பண் த் ெதாைக. உளம்-மார்ைப; இ  தானியாகுெபயர். கிழித்த- 
பிளந்  ஊ வின. 'அம்பினின்' என் ழி ஐந்த  எல்ைலப்ெபா ள . அாிமா- 
சிங்கமாகிய விலங்கு. பிைழப்ெபய்த-'பிைழப்ப எய்த' என்க; ஈண்  அகரந் ெதாக்க  
விகாரம். பிைழப்ப-(இலக்குத் தவறி) உய் ம்ப ; பின்னிரண்ட யிற் 'பிறி  
ெமாழிதலணி' ள . 
 
    153. நரம்  எ ந் -(உணவின்ைம காரணமாக உடம்  ெம ந் ) நரம் கள் 
ெவளித்ேதான்றி. நல்கூர்ந்தார்-வ ைம யைடந்தார். குரம்  எ ந் - 
(நல்ெலா கத்தின்) வரம்  கடந் . குற்றங்ெகாண் -குற்றமான ெசய்ைகைய 
ேமற்ெகாண் . ஏறார்- (அச்ெசய்ைகயின்) மிக்கு நடவாமல்; இ  ற்ெறச்சம். உரம்- 
(தம ) அறிைவேய. கவ  ஆ- க வியாகக் ெகாண் ; கவ - பைனமட்ைட; இஃ  
ஒன்ைறப் பி த் க் கயிற்றாற் கட் தற்கு ஆதாரமாம். உள்ளம் என் ம் நாாினால்-

ய ற்சி என்கிற கயிற்றினால். கட் -மனத்ைதக் கட் . இனி 'கவல் தா  உள்ளம் உரம் 
என் ம் நாாினால் கட் ' என் றிையத் , 'கவைலையப் பற் கிற மனத்ைத அறிவாகிய 
கயிற்றாற் கட் ' எனப் ெபா ள் கூறி ம் இ க்கா . உளவைரயால்- (ெபா ள் 
தமக்கு) உள்ள அளவிற்குத் தக. 
 
    154. ெசல் ழிக்கண்- ேபாகுமிடத்தில்; இ  'ெசல் உழி' எனப் பிாி ம். இதன்கண் 
வகரெமய்ைய "ெமய்யீற் டம் ெமய்' என்பர் நச்சினார்க்கினியர். ெதால்வழி-
ெதான் ெதாட்  வந்த அஃதாவ  பழைமயாகிய. ேகண்ைமயின்-நட்ைபப் ேபால. 

ாிந் - வி ம்பி. யாப்பர்-(தம்ேமா  அவைரக்) கட் வர். நல்வைர- நல்ல 
மைலகைள டய; மைலக்கு நன்ைம நாட் ற் கர ணாத ம் மிளகு த ய 
திரவியங்கேளா  அ வி ம் உைடத்தாத ம், அ ப்ப ன்- கால பட்  வ மாயின். 
கல்வைர ம்- கன்மைலயி ம். இதன்கண் 'பிறி  ெமாழிதல்' என் ம் அணி ள . 
 
    155. எ த்தின் ல்லா- இலக்கணத்திைனப் ெபா ந்தாத; ' ல்லா எ த்தின்' என்ப  
வட ன் ; 'எ த்தின்' என் ழி 'இன்' சாாிைய. ெபா ள் இல்- ெபா ணர்ச்சி 
யில்லாத. வ ங்ேகாட் - ண் கூட்டத்தில்; உைரப்ப ம்- (யாதாயி  ெமான்ைறச்) 
ெசால்ல ம்; இனி 'உைரப்ப' என்பைதப் ெபயராகக் ெகாண்  'உைரப்பவற்ைற' எனப் 
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ெபா ள் கூறி மைம ம். பல்லா ள்- பல ர் ன். நாணல்- அவமானப்ப தற்கு, 
பாிந் - வ ந்தி. கண்ேணா  தாட்சிண்யங்ெகாண் . 
 
    156. க த் - (வாயாற்) க த் ம். கண் தகர றி- க க்கள் உைட ம்ப  
(ஆைலயி ட் ச்) சிைதத் ம், இ த் - (உலக்ைக, கல் த யவற்றால்) இ த் ம். 
நீர்-இரசத்ைத. இன் சுைவத்ேத- இனிய உ சி ைடயேத; ஏகாரம் ேதற்றம். வ ப்பட- 
குற்றந் தங்கும்ப ; ைவ  இறந்தக்கண் ம்- இகழ்ந்  ெசல் ம். சிைதந் - (தம  
மனநிைல) ெகட் , இஃ  எ த் க் காட் வைம. 
 
    157. கள்ளார்- பிறர் ெபா ைளக் கள  ெசய்யார். க வ  க ந்  ஒாீஇ - ( ல்கள்) 
விலக்குந் தீய ெசயலகைளத் (தா ம்) விலக்கி ெயாழித் . எள்ளி- அவ மதித் , இகழ்ந்  
உைரயார்- பழித் ப் ேபசார். தள்ளி ம்- தவறி ம்; 'கள்வார்க்குந் தள்  யிர்நிைல' 
என் ந் தி க்குறளி ம் 'தள் தல்' இப்ெபா ட்டாதல் காண்க. வ  அ  காட்சியார்-
குற்றமற்ற  அறிவிைன ைடயார். சாயின்- தளாி ம்; ஈண்  இழி  சிறப் ம்ைம 
ெதாக்க . பாிவ - வ ந் வ . 
 
    158. மைறயின்கண்- இரகசியத்ைதக் ேகட்பதில். திறன்- அறிந் - (அதனால் தனக்கு 
வரக்கடவதாகிய ன்பத்தின்) கூ பாட்ைட யறிந் . ஏதிலார்-அயலார . இல் கண்-
மைனவியைர (வி ம்பிக்) காண்பதில். ங்ைகயாய் - ஊைமயாய். 'நிற்பாேனல்' 
என்ப  அங்ஙனம் நிற்ற ன் அ ைமைய விளக்கிநின்ற . 'யா  அற ம்' என உம்ைம 
பிாித் க் காட் க. 
 
    159. பண்  இலார் - நற்குணமில்லாத கீேழார். உைழ- ஏழ . என்னா ம் - 
யாதா  ெமா ெபா ைள. ேவண் ப- அவ ர் வி ம் வ ர். இக ழ்ப  - அவ ம திப்ப ர். 
ேவண் ம் - வி ம்பி ம். ந ன்  என்  - ந ல்ல ேதெயன் ; இஃ ட ன்ப த ல் 
உண ர்த்திற்ெறன் க . வி மிேயார் - ேமன்ம க்க ள். சிற ப்  - உப சார ம். 
 
    160. உைடயார் - ெபா ைடயார். ஒ த ைல ஆ ப ற்றி- ஒேர ணிவாக ப் பி த் . 
க ைடயாய ர் - கீழ்ம க்க ள். வாழ்வார் - உயிர் வாழ்வார்க ள். உைடய  பில ம் - 
(ேவண் ய வ ற்ைற ெயல்லாம்) உைடய ெதா  சுர ங்க ம். த ைலப்ப ட்ட  - அைடந்த . 
ேபாலாேத- ேபாலாகாேதா? ஈண் , 'ஏகார ம்' எதிர்ம ைற, இர ண்  எதிர் ம ைற ஓர் 
உட ன்பாடாயின ைம காண்க . குல ம் - குல த்திற் பிற ந்தாைர; இஃ திட வாகுெபய ர். 
த ைலப்ப ட்ட விட த்  - அைடந்தக்கால். 
    -------------- 
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17 - ஆம் அதிகாரம் - ெபாியாைரப்பிைழயாைம 
 
        ெபா ப்பெரன் ெறண்ணிப் ைரதீர்ந்தார் மாட் ம் 
        ெவ ப்பன ெசய்யாைம ேவண் ம்-ெவ த்தபி 
        னார்க்கு ம வி யணிமைல நன்னாட 
        ேபர்க்குதல் யார்க்கு மாி .          (161) 
 
        ெபான்ேன ெகா த் ம் ணர்தற் காியாைரக் 
        ெகான்ேன தைலக்கூடப் ெபற்றி ந் -மன்ேனா 
        பயனில் ெபா தாக் கழிப்பேர நல்ல 
        நயமி லறிவி னவர்.          (162) 
 
        அவமதிப்  மான்ற மதிப்  மிரண்  
        மிைகமக்க ளான்மதிக்கற் பால-நய ணராக் 
        ைகயறியா மாக்க ளிழிப்  ெம த்ேதத் ம் 
        ைவயார் வ த்த  லார்.          (163) 
 
        விாிநிற நாகம் விட ள ேத  
        மின் க ஞ்சினஞ் ேசணின்  டகு 
        ம ைம ைடயா வரண்ேசர்ந்  ய்யார் 
        ெப ைம ைடயார் ெசறின்.          (164) 
 
        எம்ைம யறிந்தி  ெரம்ேபால்வா ாில்ெலன்  
        தம்ைமத்தாங் ெகாள்வ  ேகாளன் -தம்ைம 
        அாியாரா ேநாக்கி யறனறி ஞ் சான்ேறார் 
        ெபாியராக் ெகாள்வ  ேகாள்.          (165) 
 
        நளிகடற் றண்ேசர்ப்ப நாணிழற் ேபால 
        விளி ஞ் சிறியவர் ேகண்ைம-விளிவின்றி 
        அல்கு நிழற்ேபா லகன்றகன் ேறா ேம 
        ெதால் க ழாளர் ெதாடர் .          (166) 
 
        மன்னர் தி  மகளி ெரழினல ந் 
        ன்னியார் ய்ப்பர் தகல்ேவண்டா- ன்னிக் 
        குைழெகாண்  தாழ்ந்த குளிர்மா ெமல்லா 
        ைழதங்கட் ெசன்றார்க் ெகா ங்கு.          (167) 
 
        ெதாியத் ெதாி ந் ெதாிவிலார் கண் ம் 
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        பிாியப் ெப ம்படர்ேநாய் ெசய் ம்-ெபாிய 
        **லவா வி ங்கழிச் ேசர்ப்பயார் மாட் ங் 
        கலவாைம ேகா  ம்.          (168) 
 
        கல்லா  ேபாகிய நா ம் ெபாியவர்கட் 
        ெசல்லா  ைவகிய ைவக  - ெமால்வ 
        ெகாடாஅ ெதாழிந்த பக  ***ற் 
        படாஅவாம் பண் ைடயார் கண்.          (169) 
 
        ெபாியார் ெப ைம சி தைகைம ெயான்றிற் 
        குாியா ாிைம யடக்கந் - ெதாி ங்காற் 
        ெசல்வ ைடயா ஞ் ெசல்வேர தற்ேசர்ந்தா 
        ர ல்லல் கைளப ெவனின்.          (170) 
    ----------------- 
 
    அ ம்ெபா ள் விளக்கம் 
 
    161. ைரதீர்ந்தார் மாட் ம் - குற்றதி னீங்கினாாிடத் ம் அஃதாவ  குற்றமற்றா 
ாிடத் ம்; உம்ைம உயர்  சிறப் . எச்ச  ம்ைம எனி  மி க்கா . ெவ த்தபின்- 
(அவர் ெபாறா ) ெவ ப்பின்; இஃெததிர்கால விைனெயச்சம். ஆர்க்கும் - ஒ க்கும். 
ேபர்க்குதல் - (அதனால் வ ந் தீங்கிைன) நீக்குதல். அாி  - கூடா . 
 
    162. 'ெபான்ேன' என் ழி ஏகார ம் உய ர்  சிற ப் . ண ர்த ற்கு- கூ த ற்கு. ெகான்ேன 
- ஒன் ங் ெகாடாம ேல. 'த ைலக்கூட ' என் ழித் 'த ைல' த மி ப ச ர்க்க  ெமன்ப . அன்ேனா- 
இஃதிர க்க ப் ெபா ள் த வேதா ாிைடச்ெசால். ப யன் இல் ெபா தா- ன் கால மாக . 
ந ய ம் இல் - இன்ப த்ேதா  ெபா ந் த  ல்லாத . 'ெகா த் ம், ெபற்றி ந் ம்' என் ழி 
உம்ைமக ள் உய ர்  சிற ப் ப் ெபா ள ன ; 'க ழிப்ப ேர' என் ழி ஏகார ம் 
இர க்க ப்ெபா ள . 
 
    163*. ஆன்ற  ம திப் ம்- ந ன்கு ம தித்த ம். 'ஆன்ற ' என்ப தில் 'ஆல்' ப குதி; அ  'சால்' 
என்ப த ன் ம உ, 'அக ல்' என்ப ன் ம உ எனி மாம். மிைக ம க்க ளான் - 
ேமன்ம க்க ளான். ம திக்க ற் பால - மதித் ச் ெசய் ந் த ன்ைம ைடய ன . ந ய ம் உண ரா- 
(பிற ர் குண ச் ெசய ல்க ளின்) ந ன்ைமைய ண ர மாட்டாத . ைக அறியா - ைற அறியாத . 
மாக்க ள் - கீேழார். இழிப் ம்- இக ழ்ந்  கூ த ைல ம். எ த்  ஏத் ம் - மிக ப் க ழ்ந்  
கூ த ைல ம்; 'ஏத் ' என்ப  த னிைலத் ெதாழிற்ெபய ர். வ த்த  லார் - ற் 
ெபா ள்க ைள ஆராய்ந்த றிந்த  ெபாிேயார்; இ  வ ட ன் . ைவயார்- ஒ  
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ெபா ளாக  எண்ணார். 'உண ரா, அறியா' என் ம் எதிர்ம ைறப் ெபய ெரச்ச ங்க ள் 
அ க்கி 'மாக்க ள்' என் ம் ெபய ர் ெகாண்  ந்த ன . 
 
    164. விாி நிற ம் நாக ம் - ப ட ம் விாிக்கின்ற  ஒளிைய ைடய  பாம்பான .விட ர்-
ெவ ப்  நில த்தி ள். உ மின் க ஞ் சின ம் - இ யின  மிக்க  ேகாப  த்தாலாகிய  
ேபான்ற  ஒ . 'க ஞ்சின ம்'* என்ப  இ ெயா க்கு இல க்க ைண.ேசண் நின் ம்- 
ெந ந் ர த்தி க்க ம்; 'நின் ' என்ப  'நிற்ப ' என் ம் எச்ச த்திாி . உட்கும் - 
(அத ற்கு) அஞ்சும். அ ைம உைடய  அர ண் ேசர்ந் ம் - (ப ைகவ ர் கு த ற்கும் 
அழித்த ற்கும்) அாிதாகிய  காவ ட த்ைதச் ேசர்ந்தி ப்பி ம். உய்யார் - 
(அஞ்சுத னின் ம்) த ப்பார். ெப ைம ைடயார் ெசறின்- ெப ைம ைடய  அர ச ர் 
ேகாப்பிப்பாராயின், இ ெயா க்கு அஞ்சுத ல் பாம் பின் த னன்ைம. இஃ 
ெத த் க்கா ட் வ ைமய ணி. 
 
    165. எம்ைம அறிந்தி ர் - எம  சிற ப்ைப (நீர்) அறிய  வில்ைல; 'எம்' என்ப  
ெச க்குப் பற்றி வ ந்த  த னன்ைமப் ப ன்ைம. எம்ேபால்வார்- எம்ைம ஒத்த வ ர். த ம்ைமத் 
தாம் ெகாள்வ - த ம்ைமத் தாேம சிற ப்பித் க் ெகாள்வ . ேகாள் அன்  – ெகாள்ைக 
யாகா ; 'ேகாள்' என்ப  த னிைல திாிந்த  ெதாழிற் ெபய ர். அாிய ர் ஆ - (பிற ர்க்கு) 
அ ைமயான  குண ங்க ைள ைடய ராக . ேநாக்கி- க ண் . ெகாள்வ - ஏற் க் 
ெகாள்வ . 
 
    166. நளி-ெப ைம; 'தட ங் கய ம் நளி ம் ெப ைம' (ெதால்-உாி) என்றார் 
ஆசிாியர் ெதால்காப்பியனா ம்'. நான் நிழல் ேபால-உதய காலத் ச் சாையேபால. 
விளி ம்-(வரவரக்) குைற ம். 'சிறியவர் ேகண்ைம விளி ம்' என்க. ேகண்ைம-நட் ; 
நண்பர் ஒ வைரெயா வர் நன்ைம வினாத ன், நட்  'ேகண்ைம' எனப்ப த ணர்க. 
விளிவின்றி - குைறத ன்றி. அல்கு நிழல் ேபால்-(அ யில்) தங்கும் உச்சிக் காலத் ச் 
சாையேபால; 'அல் குதல்' என்பதற்குத் 'தங்குதல்' என்ப  ெபா ள். அகன்  அகன்  
ஓ ம்-ேமன்ேம ம் வளர்ந்  நீ ம். ெதால் கழாளர் ெதாடர்  - பழைமயாக வ கிற 

கழிைன ைடய ெபாிேயார் நட் . 'நாள் நிழல்ேபால' என்பதற்கு ' ற்பகற் 
சாையேபால' எனப் ெபா ைரத் , அதற்குத் தக 'அல்கு நிழல்ேபால' என்பதற்குப் 
'பிற்பகற் சாையேபால' எனப் ெபா ைரத்த ெமான் ; ஈண்  'அல்குதல்' என்பதன் 
ெபா ள் 'சு ங்குதல்' அஃதாவ  பகற்ேபா  சு ங்குதல். இ  ற் வைமயணி. 
 
    167. தி -ெசல்வத்ைத ம். எழில் நல ம்-வளர்ச்சி ேயா  கூ ய அழைக ம்; 'எழில்' 
என்ப  'இல்' விகுதிெபற்ற ெதாழில் ெபயர். ன்னியார் ய்ப்பர்-(அவைர) 
ெந ங்கியி ப்பவர் அ பவிப்பர். தகல்ேவண்டா-(இன்னார்) தகுதி ைடயாெரனல் 
ேவண் வதில்ைல. குைழ-தளிர். குளிர் மரம் - குளிர்ந்த நிழைலத் த கின்ற மரம். 
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தங்கண் ன்னி ெசன்றார்க்கு எல்லாம்- தம்மிடத்ேத ெந ங்கி வந்தவர்க க் ெகல்லாம் 
ஒ ங்கு உைழ- ேவற் ைமயின்றி ஒ  ப த்தாய் இடமாம். ' ன்னிக் ெகாண் ' என 

த் த் ' ன்னி' என்ப  எச்சத்திாி ெபன்பா ளர்- இப் பாட் ல் ஒப் ைமக் 
கூட்டவணி ம் எ த் க்காட் வைமயணி  மி த்த லறிக. 
ஒப் ைமக்கூட்டவணியாவ  இரண்  த ய ெபா ள்கைளப் ெபா வாகியெதா  
த மத்தின் ப்ப . 'மன்னர் தி ' 'மகளிாிெனழினலம் ' ஆகிய இரண்  
ெபா ள்கைள ம், ' ன்னியார் ய்ப்பர் தகல்ேவண்டா' என்கிற ெபா வாகியெதா  
த மத்தின் த்தைமயின், இஃதவ்வணியாயிற்ெறன்க. 
 
    168. ெதாிய ெதாி ம்-(உண்ைமப் ெபா ள்) விளங்கும்ப  ஆரா ம். ெதாிவிலார் 
கண் ம் - அறிவிலாாிடத்தி ம்: உம்ைம இழி  சிறப் . பிாிய-பிாியின். ெப ம்படர் 
ேநாய் ெசய் ம்-(அப்பிாி ) மிக்க நிைனவிற்ேக வான ன்பத்ைதச் ெசய் ம்; 'படர்' 
என்ப  உாிச்ெசால். 'படேர ள்ளல் ெசல  மாகும்' (ெதால்-உாி) என்றார் ஆசிாியர் 
ெதால்காப்பியனார். உலவா - நீர் அறாத. இ ங்கழிச் ேசர்ப்ப-ெந ய 
கழிக்கைர ைடயவேன! கலவாைம - கூடாைம. ேகா  உ ம்-(கூ ப் பிாித ம்) 
பன்மடங்கு நல்லதாம். 
 
    169. ேபாகிய, ைவகிய, ஒழிந்த என்பன 'கழிந்த' என் ம் ெபா ளன. நாள், ைவகல், 
பகல் என்பன ஒ  ெபா ளனவாக ன், இ ெபா ட்பின்வ நிைலயணி ெயன்க. 
ஒல்வ-(தம்மால்) இயன்றவற்ைற. படாஅவாம்-உளவாகாவாம். பண் ைடயார் கண்-
நற்குண நற்ெசய்ைக ைடயாாிடத் . 
 
    170. ெப ைம-ெப ைமக் குணமாவ . சி தைகைம - (ெச க்கின்றிப்) 
பணி ைடயராதல். ஒன்றற்கு-(கல்வி, ெசல்வம், ஆண்ைம த யற்றின் யாதாயி ம்) 
ஒன்றி க்கு; இனி, இதற்குப் 'பரம்ெபா க்கு' என உைர பகர்வா ண் . உாிைம-
உாிய குணமாவ . அடக்கம்(மன ெமாழி ெமய்களான்) அடங்கியி த்தல். தன் 
ேசர்ந்தார் - தம்ைமச் ேசர்ந்தவ ைடய. 'உைடயா ம் தன் ேசர்ந்தார்' என் ழிப் 
பன்ைமயிெனா ைம மயங்குதல் காண்க. 
    ------------- 
 

18 - ஆம் அதிகாரம் - நல் னஞ்ேசர்தல் 
 
        அறியாப் ப வத் தடங்காேரா ெடான்றி 
        ெநறியல்ல ெசய்ெதா கி யவ்  - ெநறியறிந்த 
        நற்சார்  சாரக் ெக ேம ெவயின் கப் 
        ற்பனிப் பற் விட் டாங்கு.          (171) 



 68

 
        அறிமி ன றெநறி ய ஞ்சுமின் கூற்றம் 
        ெபா மின் பிறர்க ஞ்ெசாற் ேபாற் மின் வஞ்சம் 
        ெவ மின் விைனதீயார் ேகண்ைமெயஞ் ஞான் ம் 
        ெப மின் ெபாியார்வாய்ச் ெசால்.          (172) 
 
        அைடந்தார்ப் பிாி  ம ம்பிணி ங் ேக  
        டங்குடம்  ெகாண்டார்க் குறலாற் - ெறாடங்கிப் 
        பிறப்பின்னா ெதன் ண ம் ேபரறிவி னாைர 
        றப் ணர்க வ ம்மாெவன் ெனஞ்ச          (173) 
 
        இறப்ப நிைன ங்கா ன்னா ெதனி ம் 
        பிறப்பிைன யா  னியார் - பிறப்பி ட் 
        பண்பாற்  ெநஞ்சத் தவர்கேளா ெடஞ்ஞான்  
        நண்பாற்றி நட்கப் ெபறின்.          (174) 
 
        ஊரங் கணநீ ர நீர்ச் ேசர்ந்தக்காற் 
        ேப ம் பிறிதாகித் தீர்த்தமா - ேமா ங் 
        குலமாட்சி யில்லா ங் குன் ேபா னிற்பர் 
        நலமாட்சி நல்லாைரச் சார்ந் .          (175) 
 
        ஒண்கதிர் வாண்மதிய ஞ் ேசர்தலா ேலாங்கிய 
        அங்கண் விசும்பின் ய ந் ெதாழப்ப உங் 
        குன்றிய சீர்ைமய ராயி ஞ் சீர்ெப வர் 
        குன்றன்னார் ேகண்ைம ெகாளின்.          (176) 
 
        பாேலா டளாயநீர் பாலாகு மல்ல  
        நீராய் நிறந்ெதாிந்  ேதான்றாதாந் - ேதாிற் 
        சிறியார் சி ைம ம் ேதான்றாதா நல்ல 
        ெபாியார் ெப ைமையச் சார்ந் .          (177) 
 
        ெகால்ைல யி ம் னத் க் குற்றி யைடந்த  
        ெலால்காேவ யாகு ழவ பைடக்கு 
        ெமல் யேர யாயி  நற்சார்  சார்ந்தார்ேமற் 
        ெசல்லாவாஞ் ெசற்றார் சினம்.          (178) 
 
        நிலநலத்தா ன ந்திய ெநல்ேலேபாற் ற த்தங் 
        குலநலத்தா லாகுவர் சான்ேறார் - கலநலத்ைதத் 
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        தீவளி ெசன்  சிைதத்தாங்குச் சான்றாண்ைம 
        தீயினஞ் ேசரக் ெக ம்.          (179) 
 
        மனத்தான் ம வில ேர ந்தாஞ் ேசர்ந்த 
        இனத்தா கழப் ப வர் - னத்  
        ெவறிகமழ் சந்தன ம் ேவங்ைக ம் ேவேம 
        எறிப னந் தீப்பட்டக் கால்.          (180) 
    ----------- 
 
    அ ம்ெபா ள் விளக்கம் 
 
    171. அறியா ப வத் -(ஆவன ஆகாதன) பகுத்தறியலாகாத இளைமப் ப வத்தில். 
அடங்காேரா  ஒன்றி-அடக்க மில்லாெரா  ேசர்ந் . ெநறியல்ல ெசய்  ஒ கிய ம்-

ைறயல்லாதனவற்ைறச் ெசய்  நடந்தைமயான் வந்த குற்றங்க ம் இவற்ைறச் 
'சகவாச ேதாஷங்கள்' என்ப வடெமாழிவாணர். 'ஒழிகியவ் ம்' என் ழி வகரெமய் 
விாிந்த  ெசய் ள் விகார ெமன்க. ெநறி அறிந்த நல் சார்  சார-நைட ைற அறிந்த 
நல் னஞ் சார்வதனால். ெவயில் க-ெவயிலான  மிக. ல் பனி- ல்ைலச் ேசர்ந்த 
பனித் ளி. பற் விட்  ஆங்கு-பற் தைல விட்டாற்ேபால; 'விட்  ஆங்கு' என் ழி 
'ஆல்' என் ம் விைன ெயச்ச விகுதி ணர்ந்  ெகட்டெதன்ப; ' ' என் ந் ெதாழிற் 
ெபயர் விகுதி ணர்ந்  ெகட்டெதனி  மைம ம். 
 
    172. கூற்றம்-யமைன. க ஞ்ெசால்-ெசவிக்கின்னாதனவாகிய ெசால். 
ேபாற் மின்.(வாராதப ) த ங்கள். விைன தீயார்- பாவச் ெசய்ைக ைடயார்; 
'விைனயில் தீயார்' என விாிக்க: அன்றி, தீ விைனயார் என விகுதி பிாித் க் 
கூட் த மாம். 'வாய்ச்ெசால்' ஆசீர்வாத மாம். 
 
    173. அைடந்தார் பிாி ம் - (தம்ெமா ) ேசர்ந்தாைர நீங்குத ம். ேக ம் - தீங்கும். 
உடம்  ெகாண்டார்க்கு – இவ் டம்ைப ெய த்த மனிதர்க க்கு. உடங்கு -ஒ ேசர. 
உறலால் - ேநர்தலால். ெதாடங்கி - (வந்தகாலந்) ெதாட் . இன்னா  - ன்பந் த வ . 
உற ணர்க-உ தியாகச் ேசர்க. அம்மா-அைச. 'உறலால் இன்னா ' என் றிையக்க. 
'உறலால் ணர்க' என ப்பின், அத் ைணச் சிறப்பில்ைல. 
 
    174. இறப்ப நிைன ங்கால் - மிக ஆராயின்; இனி 'நிைன ங்கால் இறப்ப 
இன்னா ' என த்த ெமான் . னியார்- ெவ க்கமாட்டார். பிறப்பி ள் - 
(ஒ வர்) பிறந்த பிறப்பில். பண்  ஆற் ம் ெநஞ்சத் தவர்கேளா  - நற்குண 

ைடயவற்ைறச் ெசய்யேவண்  ெமன் ம் எண்ண ைடய நல்ேலா டேன. எஞ் 
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ஞான் ம்-தம் ஆ ள் வ ம். நண்  ஆற்றி - அன் ெகாண் . நட்கப்ெபறின் - 
நட் க்ெகாள்ளப் ெப வராயின். 'ெபறின்' என்ப  ெப த ன் அ ைம 
குறித் நின்ற . 
 
    175. அங்கணம் நீர்-சலதாைர நீரான , உர நீர் ேசர்ந்தக் கால்-சிறப் ப் 
ப ந்தியேதார் (ஆ  அல்ல  குளத்தின்) நீைரச் ேசாின். பிறி  ஆகி-ேவறாய். 
தீர்த்தமாம் - ண்ணிய தீர்த்தமாம். 
 
    'ஒ ம்' 'என்பதைன எச்சமாகக் ெகாண்  '(யாவ ம் அறி ம்' என ம், ஏவல் விைன 

ற்றாகக்ெகாண் , 'அறி ராக' என ம் ெபா ள் கூ ப; 'அஞ்சுவேதா  மறேன' 
என் ழிப்ேபால அஃ தைசநிைல ெயன்பர் ஒ  சிலர். மாட்சி-ெப ைம. நல மாட்சி 
நல்லாைர -நற் குண ைடய உய ர்கு ப் பிறந்ேதாைர. குன் ேபால் – மைலேபாலப் 
ெப ைம ைடயாராய். இஃெத த் க் காட் வைமயணி. 
 
    176. ஒள் க திர் - விள க்க மாகிய  கிர ண ங்க ைள ைடய , வாள் ம திய ம் - ஒளி 
ெபா ந்திய  ச ந்திர ைன; 'அம்' என்ப  சாாிைய. அம்க ண் - அழ கிய  இட ம க ன்ற . 
விசும்பின் - ஆகாய த்தில். ய ம்- ச ந்திர ன் பா ள்ள  க ள ங்க த்ைத, ' ய ல்' என்ப  
ச ம்பிர தாய ம்; ச ந்திர க்கு ' ய ற்கூ ' என்கிற  ெபய  மி த்த ல் காண்க . ச ந்திர ைனத் 
ெதா ைகயிற் க ள ங்க த்ைத நீக்கித் ெதா வாாில்ைலயாக ன், ' ய ந் 
ெதாழ ப்ப உம்' என்றார். குன்றிய  சீர்ைமய ர்- குைறந்த  சிற ப் ைடயா ர்; இ  
வ ட ன் . சீர் - சிற ப் . குன்  அன்னார் - ம ைலைய ஒத்த  ெபாிேயார்க ள . 
ேகண்ைம- ந ட் . இ ம் எ த் க்காட் வ ைம. 
 
    177. அளாய  - க ல ந்த . அளா - ப குதி, 'ய்' இற  ந்த  கால இைடநிைல, 'அ' விகுதி. 
ேதாின் - ஆராயின். சி ைம ம்- கீழ்ைமத் தன் ைம ம். ெப ைமைய  சார்ந்  - 
ெப ந்தன்ைம ையச் ேசர்த ன். 'ஆம்' இர ண் ம் அைச. இ ம் எ த் க்காட் வ ைம. 
 
    178. ெகால்ைல-(காட் ன்க ட்) ெகால்ைலக ளி ம், இ ம் ன த்  - ெபாிய  
வ ய ல்க ளி ம். குற்றி-ம ர க்க ட்ைடைய; 'கு ைம' என்ப  ஒற்றிர ட்  'இ' என் ம் ெபய ர் 
விகுதி ெபற்ற ெதன்க . உ  ப ைடக்கு - க ல ப்ைபக்கு. ஒல்காேவ ஆகும்- 
அைசயாத ன ேவயாம். ெமல் ய ேர- வ யில்லாேர. ந ல்சார்  சார்ந்தார்ேமல்- 
ந ல் ன த்ைதச் ேசர்ந்தா ர்க ண்மீ . ெசற்றார் சின ம் - ப ைகவ ைடய  ேகாப ம், ெசல்லா 
ஆம்- ப ய ன்ப டாவாம். இ ம் ேமைலய ணி. 
 
    179. நில ம் நல த்தால் - விைளநில த்தின் வ ள த்தான். ந ந்திய - ெப கிய . த ம்த ம் குல ம் 
ந ல த்தால் - தாந்தாஞ் ேசர்கிற  கூட்ட த்தின் நன்ைமயான். கலம் நலத்ைத- 
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மரக்கலத்தின  திண்ைமைய. ஆகுவர்-(ஒ க்கம் குன்றா ) ெப குவர். தீ வளி-
சுழல்காற் . சிைதத் தாங்கு-அழிந்தாற்ேபால. சான்றாண்ைம-(கல்வி த யவற்றான்) 
நிைறந்  (அவற்ைற) ஆ ந்தன்ைம. 
 
    180. மனத்தான்-மனத்தின் நிைலைமயான்; இனி ேவற் ைம மயக்கமாகக்ெகாண்  
'ணனத்தின்கண்' எனப் ெபா ைரப்பி மாம். ம  இலர் எ ம்-
குற்றமில்லாதவர்களாயி ம். இனத்தால்- இனத்தின் தீைமயான். எறி னம்-ெவட் ய 

னமான . தீப்பட்டக்கால்-ெந ப் ப்பற்றின். னத் -அப் னத்தின்க ள்ள.ேவம்-
(பயனில்லா மரங்கேளா  ஒக்க) ேவகும். இஃெத த் க் காட் வைம. 
    -------------- 
 

19 - ஆம் அதிகாரம் - ெப ைம 
 
        ஈத ைசயா திளைமேச ணீங்குதலாற் 
        காத லவ ங் க த்தல்லர் - காத த் 
        தா நா ெமன்  மவாவிைனக் ைகவிட் ப் 
        ேபாவேத ேபா ம் ெபா ள்.          (181) 
 
        இற்சார்வி ேனமாந்ேத மீங்கைமந்ேத ெமன்ெறண்ணிப் 
        ெபாச்சாந் ெதா குவர் ேபைதயா - ர ச்சார்  
        நின்றன ேபான்  நிைலயா ெவன ணர்ந்தா 
        ெரன் ம் பாிவ திலர்.          (182) 
 
        ம ைமக்கு வித்  மய ன்றிச் ெசய்  
        சி ைமப் படாேதநீர் வாழ்மி - ன றிஞராய் 
        நின் ழி நின்ேற நிறம்ேவறாங் காரண 
        மின்றிப் பல  ள.          (183) 
 
        உைறப்ப ங் காலத்  ற் நீர்க் ேகணி 
        யிைறத் ணி  ராற்  ெமன்பர் - ெகாைடக்கட ஞ் 
        சாஅஅயக் கண் ம் ெபாியார்ேபான் மற்ைறயா 
        ராஅஅயக் கண்  ம ாி .          (184) 
 
        உ ன ற ந் ல கூட்  ய மிடத் ங் 
        கல் ற் ழி  மாேறேபாற் - ெசல்வம் 
        பலர்க்காற்றிக் ெகட் லந்தக் கண் ஞ் சிலர்க்காற்றிச் 
        ெசய்வர் ெசயற்பா லைவ.          (185) 
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        ெப வைர நாட ெபாிேயார்கட் டீைம 
        க நைரேமற் சூேடேபாற் ேறான் ங் - க நைரையக் 
        ெகான்றன்ன வின்னா ெசயி ஞ் சிறியார்ேம 
        ெலான்றா ந் ேதான்றாக் ெக ம்.          (186) 
 
        இைசந்த சி ைம யியல்பிலா தார்கட் 
        பைசந்த ைண ம் பாிவா - ம ைசந்த 
        நைகேய ம் ேவண்டாத நல்லறிவி னார்கட் 
        பைகேய ம் பா  ெப ம்.          (187) 
 
        ெமல் ய நல்லா ண் ெமன்ைம ய விறந் 
        ெதான்னா ட் கூற் ட்கு ட்குைடைம ெயல்லாஞ் 
        சலவ ட் சாலச் சலேம நலவ  
        ண ன்ைம வரம்பாய் விடல்.          (188) 
 
        க க்கி ெயா வன் க ங்குறைள ேபசி 
        மயக்கி வி  மனப்பிாிப்ெபான் றின்றித் 
        ளக்க மிலாதவர் ய மனத்தார் 
        விளக்கி  ெளாண்சுடேர ேபான் .          (189) 
 
        ற் த் ந் த்திைன நா  ம றஞ்ெசய்  
        பிற் த் த் த் வர் சான்றவ - ர த் த்  
        க்குற்ற நீக்கி  ம ளெவல்லாந் 
        க்கத்  ணீக்கி வி ம்.          (190) 
    --------------- 
 
    அ ம்ெபா ள் விளக்கம் 
 
    181. ஈதல் இைசயா -(வ ைமயாற் பிறர்க்குக்) ெகா த்த ம் யா . ேசண்-
ெந ந் ரத்தில். காதல் அவ ம்.( ன் ) வி ப்பங் காட் ய மகளி ம்: உம்ைம உயர்  
சிறப் . க த்  அல்லர்-(நம்ைம) நிைனத்த ம் இலராயினார்; 'க த் ' என்ப  

தனிைலதிாிந்த ெதாழிற்ெபயர். காத த் -(ஆக ன்) அம்மகளிைர வி ம்பி. ஆகும்-
ெப குேவாம். அவாவிைன-ஆைசைய. ைகவிட் - ற் ம் நீக்கி. ேபாவேத-
( றவிற்குச்)ெசல்வேத. ெபா ள் ேபா ம்-நற்காாியமாம்; 'ேபா ம்' என்ப  
உைரயைச. 
 
    182. இல் சார்வின்-இல்வாழ்க்ைகைய அைடந்ததனால். ஏமாந்ேதாம்-இன் ற்ேறாம்; 
'ஏமா' பகுதி; அலமா,இ மா, அல்லா, ேசாகா என்பன ேபால ஒ  ெசால். ஈங்கு-
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இவ் லகத்தில். அைமந்ேதம்-(எல்லாவற்றா ம்) நிைறந்ேதாம். ெபாச்சாந்  ஒ குவர்-
(எதிர்நின்ற) ன்பத்ைத மறந்  நடப்பர். ேபைதயார்-அறி வி கள். அ சார் - 
(இல்வாழ்க்ைகயாகிய) அப் பற் க்கள். நின்றன ேபான  நிைலயா-நிைல வனேபாற் 
ேறான்றி நில்லா ெதாழிவன. பாிவ -வ ந் வ ; 'வி ம் வ ' எனி மாம். 
 
    183. ம ைமக்கு வித் -ம ைம யின்பத்திற்ேக வாகிய க மத்ைத. மயல்-மயக்கம். 
சி ைமப்படா - ன்பமைடயாமல். 'அறிஞராய் வாழ்மின்' என மா க. நின் ழி 
நின்ேற காரணம். இன்றி நிறம் ேவறாம்- (உடம் ) நின்ற நிைலயினி ந்ேத (இளைம 

த ய (அதன்) தன்ைமகள் (ஒ ) காரண மின்றிேய ேவ ப ம். பல ம் உள- 
(அஃதன்றி ம் பிணி த ய) பல  ண்டாம். 
 
    184. 
    உைறப்  அ  காலத் ம் - மைழெபய்த ல்லாக் காலத் ம். ேகணி - குளம்; இ  
திைசச்ெசால். இைறத்  உணி ம் - இைறத் ப் ப கி ம்; இனி (பயிர்க க்கு) 
இைறத் த் (தா ம்) ப கி ம் எனி மாம். ஊர் ஆற் ம் - ஓ ர்க் கு க ைளத் தாங்கும், 
அஃதாவ  காப்பாற் ம்; 'ஊர்' என்ப  ஆகுெபய ர். ெகாைட க ட ம் - (இர ப்ேபார்க்கு) 
ஈத லாகிய  க ட ைம ம்; உம்ைம உய ர்  சிற ப் . சா அய க்க ண் ம் ெபாியார்ேபால  - 
(வ ைமயால்) தள  ர்ந்த விட த் ம் ெபாியார் (ஆற் வ )ேபால . ஈண்  உம்ைம 
பிாித் க் கூட் க. மற்ைறயார் - சிறியார்; 'மற் " என்ப  'மற்ைற' எனத் திாிந்த . 
'பிறி ' என் ம் ெபா ட்டாக ெனன்க. ஆ அய க் க ண் ம்- (ெசல்வ த்தாற்) ெப கிய  
கால த் ம். 'சாய க்க ண் ஆய க் க ண்' என் ழிக் 'கண்' விைனெயச்ச விகுதிெயன்க. அாி - 
(ஆற் வ ) இல்ைல. அளெபைடகள் ெசய் ேளாைச நிைறக்க வந்தன. 
 
    185. உ  ன ல் - மிக்க  நீைர. உல கு ஊட்  - உல கத்தாைர உண்பித் . அ ம் 
இட த் ம்- (நீர்) அற்ற  கால த் ம். க ல் ஊற்  உழி- ேதாண்ட ப்ப கிற  ஊற் க் குழியில்; 
'க ல் ஊற் ' என்ப  விைனத்ெதாைக நிைலத்ெதாட ர். ஊ ம்- (நீர்) சுர க்கின்ற . ஆேற 
ேபால்- ந திையப்ேபால . ஆற்றி- தான ஞ்ெசய் . ெகட்  உல ந்த க் க ண் ம் - அழிந்  
வ ந்தி ம்; ெசயற்பால ைவ - ெசய்யத்தக்கன வாகிய உப காரங்கைள. 
 
    186. வ ைர-ம ைல. தீைம- குற்ற ம். க ந ைரேமல்- ெபாிய  ெவள்ெள த்தின்ேமல்; 
'ந ைர' ெவண்ைமயாக ன் ஈண் ப் ப ண் பாகுெபய ர். சூ ேபால -(ேபாக ட்ட ) சூட் ன் 
வ ப்ேபால ; 'சூ ' என்ப  ' சுப் ' என்பா ள ர். ெகான்ற ன ன - ெகான்றாற் ேபான்ற  
அல்ல  ெகான்ற  ேபான்ற ; விைனெயச்ச  விகுதி ணர்ந்  ெகட்ட  அல்ல  
ெதாழிற்ெபயர் விகுதி ணர்ந்  ெகட்டெதன்க. இன்னா-தீய ெசய்ைககைள. 
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ஒன்றா ம்-ஒ  குற்றமாயி ம். ேதான்றா ெக ம்-விளங்கித் ேதான்றாம லழி ம்; 
'ேதான்றா' என்ப  ஈ ெகட்ட எதிர்மைற விைனெயச்சம். 
 
    187. சி ைம இைசந்த-இழிகுணம் ெபா ந்திய. இயல் பிலாதார்கண்- 
நற்குணமில்லாதாாிடத் . பைசந்த ைண ம்-நட் க் ெகாண்டவள ம், பாி  ஆம்- 

ன்பேமயாம். அைசந்த-ந ங்குதற்ேக வாகிய தீச்ெசயல்கைள; இ  ெபயர். 
நைகேய ம்-விைளயாட் ேல ம். பா ெப ம்-ெப ைமயைட ம். 
 
    188. ெமல் ய நல்லா ள்-வ ைமயில்லாத நண்பாிடத் . ெமன்ைம-ெமன்ைமக்கும். 
அஃ  இறந் - அம்ெமன்ைமயினீங்கி. ஒன்னா ள்-பைகவாிடத் ; 'ஒன்னார்' என்ப  
'ஒன்றார்' என்பதன் ம உ. கூற் (ம்) உட்கும் உட்கு உைடைம- யம ம் 
அஞ்சும்ப யான அச்ச ைடைமக்கும்; உயர்  சிறப் ம்ைம ெதாக்க ெதன்க. எல்லாம் 
சலவ ள்-எல்லாவைகயா ம் ெபாய்யாிடத் . சால சலேம-மிக ம் ெபாய்ேய 
ேபசுதற்கும். நலவ ள்-நல்ேலாாிடத் . நன்ைம-நன்ைம ெசய்தற்கும். வரம்  
ஆய்விடல்-(ஒ வன்) எல்ைலயாய் வி க; 'ஆய்விடல் ' என்ப  'அல்' ஈற்  
உடன்பாட்  வியங்ேகாள் விைன ற் ; 'வி ' என்ப  ணி ப்ெபா ள . 
இப்பா ன், 'வரம்பாய்விடல்' என்ப  கைடக்கணின்  பலவிடங்களிற் ெசன்றிையந்  
ெபா ள் விளக்க ன் கைடவிளக்கணி. இப்பாட் ற்குப் பிற  கூ வா  ளர். 
 
    189. க ்க்கி-(ஒ வன்) விைரந்  வந் ; 'க கி' என்ப  ககரெவாற்  விாிந்  
நின்ற ; இனி, 'க ைம' என் ம் பண்ப யாய்ப் பிறந்த விைனெயச்செமனக் ெகாண் , 
'( கத்ைதக்) க ைமயாக ைவத் க்ெகாண் ' எனப் ெபா ள் கூ வா  ளர். குறைள-

றங்கூற் ; அஃதாவ  பிறைனக் காணாதவழி இகழ்ந் ைரத்தல். மயக்கி வி ம்-
(தம்ைம) மயங்கும்ப  ெசய்யி ம், மனம் பிாிப் -மனத்தின்கண் பிாிதல் அஃதாவ  
ேவ . 
 
    ெசய் ள் 190 விளக்க ைர ல் பக்கம் கிைடக்கவில்ைல 
    ---------- 
 

20 - ஆம் அதிகாரம் - தாளாண்ைம 
 
        ேகாளாற்றக் ெகாள்ளாக் குளத்தின்கீழ்ப் ைபங்கூழ்ேபாற் 
        ேகளீவ ண்  கிைளகேளா ஞ்சுப 
        வாளா  கூ*ததியர் கண்ேபாற் ற மா ந் 
        தாளா*ரர்க் குண்ேடா தவ .          (191) 
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        ஆ ேகா டாகி ய தாிைட நின்ற உங் 
        காழ்ெகாண்ட கண்ேண களிறைணக்குங் கந்தாகும் 
        வாழ்த  ம ன்ன தைகத்ேத ெயா வன்றான் 
        றாழ்வின்றித் தன்ைனச் ெசயின்.          (192) 
 
        உ  னிைர யின்றி ெயா நாட் 
        சி ேதைர பற்றி ந் தின்  - ம றிவினாற் 
        காற்ெறாழி ெலன்  க தற்க ைகயினான் 
        ேமற்ெறாழி  மாங்ேக மிகும்.          (193) 
 
        இைசயா ெதனி  மியற்றிேயா ராற்றா 
        ல ைசயா  நிற்பதா மாண்ைம - யிைச ங்காற் 
        கண்டா றிைரயைலக்குங் கானலந் தண்ேசர்ப்ப 
        ெபண் ம் வாழாேரா மற் .          (194) 
 
        நல்ல குலெமன் ந் தீய குலெமன் ஞ் 
        ெசால்லள வல்லாற் ெபா ளில்ைல - ெதால்சிறப்பி 
        ெனாண்ெபா  ெளான்ேறா தவங்கல்வி யாள்விைன 
        என்றிவற்றா னாகுங் குலம்.          (195) 
 
        ஆற் ந் ைண  ம றிவிைன ள்ளடக்கி 
        ஊக்க ைரயா ணர் ைடயா - க்க 
        ப்பினா லாரா  ெமாண்ைம ைடயார் 
        குறிப்பின்கீழ்ப் பட்ட லகு.          (196) 
 
        சிதைல தினப்பட்ட வால மரத்ைத 
        மதைலயாய் மற்றதன் ன்றி யாங்குக் 
        குதைலைம தந்ைதகட் ேடான்றிற்றான் ெபற்ற 
        தல்வன் மைறப்பக் ெக ம்.          (197) 
 
        ஈனமா யில் ந் தின்றி விளியி  
        மானந் தைலவ வ ெசய்பேவா - யாைன 
        வாி கம் ண்ப க்கும் வள் கிர் ேநான்றா 
        ள ாிமா ம ைக யவர்.          (198) 
 
        தீங்க ம் பீன்ற  திரள்கா ைளயலாி 
        ேதங்கமழ் நாற்ற மிழந்தாஅங் - ேகாங்கு 
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        யர்கு  ட்பிறப்பி ெனன்னாம் ெபயர்ெபாறிக்கும் 
        ேபராண்ைம யில்லாக் கைட.          (199) 
 
        ெப த் தைரயர் ெபாி வந் தீ ங் 
        க ைனச்ேசா றார்வர் கயவர் - க ைனையப் 
        ேப  ம றியார் நனிவி ம்  தாளாண்ைம 
        நீ  ம மிழ்தாய் வி ம்.         (200) 
    -------------- 
 
    அ ம்ெபா ள் விளக்கம் 
 
    ல் பக்கம் ெசய் ள் 191 தல் 195 வைர விளக்க ைர டன் கிைடக்கவில்ைல 
 
    196. ஆற் ம் ைண ம்- (எ த்தெதா  க மத்ைத) க்குமள ம். உள் அடக்கி - 
(ெவளிப்ப த்தா ) மனத்திேலேய அடக்கிைவத் . ஊக்கம்- (தம ) யற்சிைய. 
ஊக்கம்-(பிறர்) உள்ளக் கிளர்ச்சிைய. உ ப்பினால் - கம் கண் த ய 
உ ப் க்களான். ஆரா ம்- ஆராய்ந்தறிகிற. ஒண்ைம ைடயார்- அறிஞர்க ள . 
குறிப்பின்கீழ்- மதி ட்பத் ள்; அன்றி, ' குறிப்பால் ஏ கின்ற குற்ேறவ ல்' என் மாம். 
உலகு பட்ட - உலகம் அடங்கியி க்கின்ற . இரண்டாம  ற் ேமாைன. 
அறிஞர்கள் எ த்த க ம மள ம் தாம் ேமற்ெகாண்ட யற்சிையப் பிறர றியா 
தடக்குவர்; பிறர் உள்ளக் குறிப்ைப அவர் கக்குறி த யவற்றாற் றாம் அறிவர். 
அத்தைகயர் நிைனத்தப  உலகத்தாைர நடத் ம் வன்ைம ைடயார் என்ப  க த் . 
 
    197. சிதைல- ெசல் னால். தினப்பட்ட - அாிக்கப்பட்ட. மதைலயாய் - தாங்குந் 

ணாய் நின் ; 'மதைல' என்  மிச் ெசால் ல் 'மகன்' என் ம் ெபா ந் 
ேதான் தல் காண்க. ழ்- வி . ஊன்றி ஆங்கு- தாங்கி நின்றாற்ேபால. குதைலைம- 
தளர்ச்சி. தான் ெபற்ற- அவன் ெபற்ற. 
 
    198. ஈனமாய் - தாழ்ந்த நிைலைம ைடயராய். இன்றி- (இன்றியைமயாப் 
ெபா ள்க ம்) இலராய். விளியி ம் - இறக்க ேநாி ம். மானம் தைல வ வ - 
இழிைவத் தரக்கூ ய காாியங்கைள; "அவமானம்' என்ப  'மானம்' எனக் குைறந்  
நின்ற . ெசய்பேவா-ெசய்வேரா? வாி - ள்ளிகைள ைடய. பண்ப க்கும் - 

ண்ெசய்கிற, வாள் உகிர் - கூாிய நகங்கைள ம். ேநான்றான்- வ ய  
கால்கைள ைடய. அாிமா - சிங்கத்தின். ம ைகயவர் - வ ைம ைடயார். 
ெபா ளில் 'இல்வி ந்தின்றி விளியி ம்' என்றி த்த ற்ேகற்ப  உவ ைமயில் 
'குைகயி ந்  உண வின்றி இற க்கி ேநாி ம்' என் ம்,; உவ ைமயில் 'யாைன 
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வ ாி க ம் ண்ப க்கும் வ ள் கிர் ேநான்றாள்' என்றி த்த ற்ேகற்ப ப் ெபா ளில் 'ெப  
ய ற்சி க ைடேபாக ச் ெசய்  க்கும் கூர றி ம் த க்க  உபாய  ைடயார்' என் ம் 

வ வித் ப் ெபா ைரக்க . 
 
    199. தீம்- இனிைமயாகிய . திர ள் தாள் - திர ண்ட  தாைள ைடய . உைள- (குதிைர 
சிங்க ம் த ய வ ற்றின்) பிட ாி ம யிர் ேபான்ற . அல ாி - வான . ேதன் க ம ழ் நாற்ற ம் - 
ேதேனா  கூ ப் ப ாிமளிக்கின்ற மணம். இழந்  ஆங்கு - இழந்தாற்ேபால. 
ெபாறிக்க்கும் ேபர் ஆண்ைம இல்லாக் கைட- தன் ெபயைர நிைல நி த்தற் 
ேக வாகிய ெபாிய யற்சித் திறைம இல்லாதவிடத் . பிறப்பின்- பிறப்பதனால்.என் 
ஆம் - என்ன ப்யன் உண்டாம்? ( ஒன் மில்ைல ெயன்றப .) 
 
    200. ெப த்தைரயர்- ெப த்தைரயர் என்பவர்; இத ற்குப் 'ெபாிய 

த் க்கைள ைடய பாண் யர்' என ம், ெபாிய  ன்  நா கைள ைடய ேசர ேசாழ 
பாண் யர் என ம் ெபா ள் கூ ப. த்தைரயெரன்பார் ஆசிாியர் காலத்தி ந்த 
ெகாைட வள்ள ெலா வ ெரனக் ேகாடேல சிறப் ைடத் ெதன்க. பிறாண் ம் 
'நல்கூர்ந்தார்க் கண் ம் ெப த் தைரயேர, ெசல்வைரச் ெசன்றிரவா தார்' 
என்றி த்தல் ெதாிக. ெபாி  உவந்  - மிக  வி ம்பி, க ைன ேசா  - 
ெபாாிக்கறிேயா  கூ ய ேசாற்ைற; 'க ைன' என்ப  பிறகறிக க்கும் உபலக்ஷனம். 
கயவர் ஆர்வர் - கீழ்மக்கள் உண்பர். க ைனைய ேப ம் அறியார் - ெபாறிக்கறி 
என்கிற ெபயைர ம் அறியாதவராய், நனி வி ம்  தாளாண்ைம- (தாம்) மிக 
வி ம் கின்ற யற்சியாற் ெபற்ற. நீ ம் அமிழ்ந்  ஆய்வி ம் - (ேசாற்ேறா  கூ ய) நீ 
ெரான் ேம அமிர்தத்ைத ெயாத்த சுைவ ைடத்தாம்; உம்ைம இழி  சிறப் . 
    ----------- 
 

2. நட்பியல் 
21 - ஆம் அதிகாரம்.- சுற்றந்தழால் 

 
        வயா ம் வ த்த  மீன்றக்கா ேனா ங் 
        கவாஅன் மகற்கண்  தாய்மறந் தாஅங் 
        க சாஅத்தா ற்ற வ த்த சாஅத்தன் 
        ேகளிைரக் காணக் ெக ம்.          (201) 
 
        அழன்மண்  ேபாழ்தி ன ைடந்தவர்கட் ெகல்லா 
        நிழன்மரம்ேபா ேனெராப்பத் தாங்கிப் - ப மரம்ேபாற் 
        பல்லார் பயன் ய்ப்பத் தான்வ ந்தி வாழ்வேத 
        நல்லாண் மகற்குக் கடன்.         (202) 
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        அ க்கன் மைலநாட தற்ேசர்ந* தவைர 
        ெய க்கல ெமன்னார் ெபாிேயா -ர த்த த்  
        வன்காய் பலபல காய்ப்பி  மில்ைலேய 
        தன்காய் ெபா க்கலாக் ெகாம் .          (203) 
 
        உலகறியத் தீரக் கலப்பி  நில்லா 
        சிலபகலாஞ் சிற்றினத்தார் ேகண்ைம - நிைலதிாியா 
        நிற்கும் ெபாிேயார் ெநறியைடய நின்றைனத்தா 
        ெலாற்கமி லாளர் ெதாடர் .          (204) 
 
        இன்ன ாிைனய ெரமர்பிற ெரன் ஞ்ெசா 
        ெலன்  மிலரா மியல்பினாற் - ன்னித் 
        ெதாைலமக்க ன்பந்தீர்ப் பாேரயார் மாட் ந் 
        தைலமக்க ளாகற்பா லார்.          (205) 
 
        ெபாற்கலத் ப் ெபய்த கிர் வான் க்க 
        ல க்காரம் பாேலா டமரார்ைகத் ண்ட  
        ப்பி ப் ற்ைக யிர்ேபாற் கிைளஞர்மாட் 
        ெடக்காலத் தா  மினி .          (206) 
 
        நாள்வாய்ப் ெபறி ந்தந் நள்ளாதா ாில்லத்  
        ேவளாண்ைம ெவங்க ைன ேவம்பாகுங் - ேகளா 
        அ பரான ப் ேபாழ்தி ன டகி வ ேர ந் 
        தமராயார் மாட்ேட யினி .          (207) 
 
        ட் ைக ேபால னியா  ைவக ங் 
        ெகாட் ண் பா ங் குற ேபாற் ைகவி வர் 
        சுட் க்ேகால் ேபால ெவாி ம் குவேர 
        நட்டா ெரனப்ப  வார்.          (208) 
 
        ந மலர்த் தண்ேகாதாய் நட்டார்க்கு நட்டார் 
        ம ைம ஞ் ெசய்வெதான் ண்ேடா - வி மள  
        மின் வ வின் ற் ெறழீஇ ய வேரா  
        ன் வ ன் றாக் கால்.          (209) 
 
        வி ப்பிலா ாில்லத்  ேவறி ந் ண் ம் 
        ெவ க்குக்கண் ெவங்க ைன ேவம்பாம் - வி ப் ைடத் 
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        தன்ேபால்வா ாில் ட் ட யங்குநீர்த் தண் ற்ைக 
        ெயன்ேபா ையந்த வ மிழ் .          (210) 
    ------------ 
 
    அ ம்ெபா ள் விளக்கம் 
 
    201. வயா ம் - க ப்பமைட ங் காலத்  உண்டாம் வ த்தத்ைத ம்; இதைன 
'மசக்ைக' என்பர் உலகர், 'வயாெவன் கிளவி ேவட்ைகப் ெப க்கம்' என் ந் 
ெதால்காப்பியச் சூத்திரத்தா ம் இப் ெபா ள் ெபறப்ப த ணர்க. வ த்த ம் - 
க ப்பம் திர அதைனப் ெபா த் த்திாி ங் காலத் ண்டாம் வ த்தத்ைத ம். 
ஈன்றக்கால் ேநா ம் - மகப்ெப ங் காலத் ண்டாம் வ தத்ைத ம்; இதைனப் 
'பிரசவேவதைன' என்ப வட லார். கவாஅன் - ைடேமற் கிடத்திய. மகன் கண்  - 
மகைன ேநாக்கி; சிறப் ைடைம ேநாக்கி 'மகன்' என ஆண்பாைலக் கூறினாேர ம் 
உபலக்ஷணத்தாற் ெபண்பாைல ங் ெகாள்க. அசா தான் உற்ற வ த்தம் (பல்வைகத்) 
தளர்ச்சியா ம் (ஒ வன்) அைடந்த ன்பெமல்லாம், உசா அ தன் ேகளிைர - நன்ைம 
ேகட்கும் தன் உறவினைர; 'உசா' என்ப  உாிச்ெசால்; 'உசாேவ சூழ்ச்சி' என்றார் 
ஆசிாியர் ெதால்காப்பியனார். ெக ம் - இ ந்த  ெதாியா  நீங்கும். 
 
    202. அழல் - ெவயில், ெவம்ைம. மண்  ேபாழ்தின் - மிக்க காலத் . நிழல் 
மரம்ேபால் - நிழைல ைடய மரம் (ஓரமின்றி ஒ  ப த்தாய் ஒ ங்குவார் யாவர்க்கும் 
உத வ ) ேபால. ேநர் ஒப்ப தாங்கி - (வ ந்தி வந்த உறவினைர எல்லாம்) ஒ  
ப த்தாய்க் காத் . ப மரம்ேபால் - ஆலமரம்ேபால; இதற்குப் 'ப த்தமரம்' என் ைர 
பகர்வா  ளர். ய்ப்ப - அ பவிக்க. 'வ ந்தி' என் ழி உம்ைம ெதாக்க ெதன்க. 
 
    203. அ க்கல்மைல - (கற்கைள ஒன்றின்ேம ெலான் ) அ க்கினாற் ேபான்ற 
மைல; 'ஒன்ெறா ெடான்  ெதாடச்சியான மைல' எனி மாம். எ க்கலம் - 
பா காக்கமாட்ேடாம். என்னார் ெபாிேயார் - எனப் ெபாிேயார் (ஒ ேபா ங்) கூறார். 
அ த்  அ த் - ெந ங்கி ெந ங்கி. ெப க்கலா - சுமக்கமாட்டாத. ெகாம்  - 
மரக்கிைள.'ெகாம்  இல்ைலேய' என்க. 'ெபாிேயார்' என்றைமக் ேகற்ப த் 'த ஞ் 
ேசர்ந்த வ ைர' என்னா  'த ன் ேசர்ந்த வ ைர' என்ற  ஒ ைமப் ப ன்ைம ம ய க்க ம். 
 
    204. உல கு அறிய - உல க த்தார் அறி ம்ப ; தீர  க ல ப்பி ம்- (ெதாட க்க த்தில்) மிக க் 
க ல ந்  நிற்பி ம். சி  இன த்தார் ேகண்ைம- அல்ப  குண ைடயார  ந ட் ; 
நிைலதிாியா நிற்கும்- தாம் ேமற்ெகாண்ட  ற  நிைல ெயா க்க ம் மா ப டா  அத ன் 
க ண் நிற்கின்ற . ெநறி அைடய  - ( ெடன் ம்) ந ற்க திையப் ெப த ற்கு. நின்ற  
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அைனத் (*checked with source) - த வ ய ற்சியிற் பிாியா  நிைலநின்ற  அத் 
த ன்ைமத் . ஒற்க ம் இல் ஆள ர் ெதாட ர் - (குண த்) த ள ர்ச்சியிலாத  ெபாிேயார   உற . 
 
    205. இன்ன ர்- இவ ர். இைனயர்- இத் த ன்ைமய ர். எம ர்- (இவ ர்) எம க்கு 
ேவண் ய வ ர். பிற ர்- (இவ ர்) எம க்கு ேவண்டாத வ ர். என் ம் ெசால் - என்  
ெசால் கின்ற  ெசால். என் ம்- மிக ச் சிறி ம். இய ல்பினால் - தன் ைமயினால்; 
'த ன்ைமேயா ' என் ைரத்த  ெமான் . ன்னி- ேசர்ந் . ெதாைலம க்க ள்- 
( ன்ப த்தால்) அழிகிற  ம னித ர . யார் மாட் ம் - யாவ ாிட த் ம். த ைல ம க்க ள் 
ஆக ற்பாலார்- ேமன்ம க்க ளாகுந் த குதி ைடேயார். ஏகார ம் பிாிநிைல. 
 
    206. ெபான் க ல த் - ெபான்னாற் ெசய்த  பாத்திர த்தில்.  உகிர் வால் க்க ல்- 

ந க ம்ேபால  ெவண்ைமயான  ேசாற்ைற. அக்கார ம்- ச ர்க்க ைர; இ  'இக்ஷூஸார ம்' 
என் ம் வ ட ெமாழிச் சிைதெவன் ம் அஃ  இல க்க ைணயாற் ச ர்க்க ைரக் காயிற் 
ெறன் ங் கூ வ ர் ஒ  சில ர். அம ரார்- உற வின ராக ப் ெபா ந்தாத வ ைடய . ைகத்  - 
ைகயால் வ ந்த ைத. உண்ட ன் - உண் த ைலக் காட் ம். உப்  இ  ற்ைக - 
உப்பில்லாததா ன  ல்ல ாிசிக் கூைழ. எ க லத்தா ம் - எந்த ப் பாத்திர த்திலாயி ம். 
இனி - (உண்ப ) இனிைம ைடய . 
 
    207. நாள்வாய்- கால த்தில். ந ள்ளாதார் - உற வின ர ல்லா த வ ர . ேவளாண்ைம - 
உப கார மாக க் ெகா க்க ப்ப ட்ட . ெவம் க ைன- சூ மாறாத  ெபாாிக்க றிச் ேசா ம்; 
சிற ப் ம்ைம ெதாக்க . 'வி ம்பப்ப கிற கறிய ம்' எனி மாம். 
அபாரனப்ேபாழ்தின்- பிற்பகற் ேபாதின்கண்; 'அபராந்ஹம்' என் ம் வடெமாழித் 
ெதாடர் ' ர்வாந்ஹம்' என்பதன் ம தைல. அடகு - இைலக்கறி. தமராயர் - 
உறவினரானவர். 
 
    208. ட் ைக - சம்மட் . னியா  - ெவ ப்பின்றி; அஃதாவ  ஓயா ; இனி, 
'அன்  காட் ' என்ப  ெமான் . ைவக ம் - நாேடா ம். ெகாட்  - (பிற ெபா ைள ) 
அ த்த த் ; 'இன்ன  ேவண் ெமன  வ த்தி' என்ப மாம். உண்பா ம்- உண்  
உயிர்வாழ்வா ம். குற  ேபால்- குற ட்ைடப் ேபால ; ெந ப்பின் ெவம்ைம 
ந குங்கால் ெந ப்பிற் ெபா ைள விட் ட் த் தான் நீங்கி ஒழி ம்; ைகவி வ ர் - 
(ஒ வ ர்க்குத் ன்பம வந்த காலத்  அவ ைரக்) ைகவிட்  நீங்குவ ர். ந ட்டார் - 
அன் ைட உற வின ர். சுட் க்ேகால்ேபால - உைலயாணிக் ேகாைலப்ேபால . எாி ம்- 
(அப் ெபா ட ன்) ெந ப்ைப  ம ைடவ ர். 
 
    209. ந மலர் - நல்லமணம் அைமந்த மலர்களாலாகிய. தண் ேகாதாய் - குளிர்ச்சி 
ெபா ந்திய மாைலைய ைடயவேள! நட்டார்க்கு- உறவினர்க்கு. நட்டார் - உறவினர். 
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ம ைமயி ம் ெசய்வ  ஒன்  உண்ேடா? ( இல்ைலெயன்றப ). இ மள ம்- இறந் 
ெதாழி ம் வைர ம்; உம்ைம இழி  சிறப் . அவெரா  இன்  உ வ  இன்  உற்  - 
அவ ர் இன் வனவற்றி ற்குத் தா ம் அவெரா  இன் ற் . எழீஇ- அவ ாிற் பிாியா  
ெசன் . அவ ெரா  ன்  உ வ  ன்  உறாக்கால் - அவ ர் ன் வ ன வ ற்றிற்குத் 
தா ம் அவ ெரா  ன் றாெரனின். இஃ  ம க உ ன்னிைல. 
 
    210. ேவ  இ ந் - த னிேய இ ந் . ெவ கு க ண் ெவம் க ைன- ைனயின் க ண் 
ேபான்ற  நிற ம் வாய்ந்த  சூடான  ெபாாிக் க றி ம்; உய ர்  சிற ப் ம்ைம ெதாக்க . த ன் 
ேபால்வார்- த ன்ைன ஒத்த  உற வின ர். த ய ங்கு நீர் த ண் ற்ைக - நீர் மிகுந்த  குளிர்ந்த  

ல்ல ாிசிக்கூ ம்; இழி  சிற ப் ம்ைம ெதாக்க . என்ேபா  இையந்த  அமிழ் - 
உட ம்ேபா  ஒன் ப ட்  நின்ற  அமிர்த மாம். 'என் ' என்ப  சிைனயாகுெபயர் 
'அமிழ் ' என்ப  'மரணத்ைத ெயாழிப்ப ' என் ம் ெபா ைளத் த ம் 'அமிர்தம்' 
என் ம் வடெசால் ன் சிைத . 
    ------------ 
 

22 - ஆம் அதி. - நட்பாராய்தல் 
 
        க த் ணர்ந்  கற்றறிந்தார் ேகண்ைமெயஞ் ஞான் ங் 
        கு த்திற் க ம் தின் றற்ேற - கு த்திற் 
        ெகதிர்ெசலத்தின் றன்ன தைகத்தேரா ெவன்  
        ம ரமி லாளர் ெதாடர் .          (211) 
 
        இற்பிறப் ெபண்ணி யிைடதிாியா ெரன்பேதார் 
        நற் ைட ெகாண்டைம யல்ல  - ெபாற்ேகழ் 
        னெலா கப் ள்ளிாி ம் ங்குன்ற நாட 
        மனமறியப் பட்டெதான் றன் .          (212) 
 
        யாைன யைனவர் நண்ெபாாீஇ நாயைனயார் 
        ேகண்ைம ெகழீஇக் ெகாளல்ேவண் ம் - யாைன 
        அறிந்தறிந் ம் பாகைனேய ெகால்  ெமறிந்தேவன் 
        ெமய்யதா வால்குைழக்கு நாய்.          (213) 
 
        பலநா ம் பக்கத்தா ராயி  ெநஞ்சிற் 
        சிலநா  ெமாட்டாேரா ெடாட்டார் - பலநா  
        நீத்தா ெரனக்ைக விட ண்ேடா தந்ெநஞ்சத் 
        தியாத்தாேரா யாத்த ெதாடர் .          (214) 
 



 82

        ேகாட் ப் ப் ேபால மலர்ந் பிற் கூம்பா  
        ேவட்டேத ேவட்டதா நட்பாட்சி - ேதாட்ட 
        கயப் ப்ேபான் ன்மலர்ந்  பிற்கூம்  வாைர 
        நயப்பா  நட்பா  மில்.          (215) 
 
        கைடயாயார் நட்பிற் க கைனய ேரைன 
        இைடயாயார் ெதங்கி னைனயர் - தைலயாயா 
        ெரண்ண ம் ெபண்ைணேபான் றிட்டஞான் றிட்டேத 
        ெதான்ைம ைடயார் ெதாடர் .          (216) 
 
        க நீ ட் காரட ேக  ெமா வன் 
        வி மிதாக் ெகாள்ளி ன மிழ்தாம் - வி மிய 
        குய்த் ைவயார் ெவண்ேசாேற யாயி  ேமவாதார் 
        ைகத் ண்டல் காஞ்சிரங் காய்.          (217) 
 
        நாய்க்காற் சி விரல்ேபா ன ன்கணிய ராயி  
        மீக்காற் ைண  தவாதார் நட்ெபன்னாஞ் 
        ேசய்த்தா ஞ் ெசன்  ெகாளல்ேவண் ஞ் ெசய்விைளக்கும் 
        வாய்க்கா ல ைனயார் ெதாடர் .          (218) 
 
        ெதளிவிலார் நட்பிற் பைகநன்  சாதல் 
        விளியா அ ேநாயி ன ன்றா - ல ளிய 
        இகழ்த ற் ேகாற னிேதமற் றில்ல 
        கழ்த ன் ைவதேல நன் .          (219) 
 
        மாீஇப் பலேரா  பன்னாண் யங்கிப் 
        ெபாாீஇப் ெபா ட்டக்கார்க் ேகாடேல ேவண் ம் 
        பாீஇ யிர்ெசகுக்கும் பாம்ெபா  மின்னா 
        ம ாீஇஇப் பின்ைனப் பிாி .          (220) 
    ---------- 
 
    அ ம்ெபா ள் விளக்கம் 
 
    211. க த்  உணர்ந் -க த்தினாற் கற்கப்ப ம் ல்கள் இன்னெவன்  அறிந் ; 
இனி '( ல்களின்) உட்ெபா ைள அறியா நின் ' என்பா  ளர், அவர் ' உணர்ந் ' 
என்ப ' உணர நின் ' என் ம் எச்சத்திாி  என்பர். கற்  அறிந்தார்-ப த் த் 
ேதர்ந்தவர . ேகண்ைம-நட் . எஞ்ஞான் ம்-எப்ெபா ம். கு த்தின் க ம்  நின்  
அற் - னிக்கு த்தி ந்  (அ  வைரயில்) க ம்ைபக் க த் த் தின்றாற் ேபா ம்; 
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அஃதாவ  வரவர இனிைம மிகும். ம ரம் இல்ஆளர் ெதாடர் -கல்வியறி வாகிய 
இனிய தன்ைம யில்லாதவர்கள  நட் . கு த்திற்கு எதிர்ெசல தின்  அன்னதைகத் -
(அக்க ம்ைபேய) கு த்திற்கு எதிேர ெசல் ம்ப  (அ யி ந்  னிவைரயில்) 
தின்றாற் ேபான்றதன்ைம ைடத் ; அஃதாவ  வரவர இனிைம குைற ம். 
 
    212. இல் பிறப்  எண்ணி-(தம ) உயர்கு ப் பிறப்ைப நிைனத் . இைடதிாியார்-
ந வில் (தம  நற்குணத்தினின் ம்) மா படார். என்ப  ஒர் நல் ைட-என்  
ெசால்லப்ப வெதா  நல்ல தன்ைமைய. ெகாண்டைம அல்ல -(தாம் நட் க் 
ெகாள் தற்கு ஒ  க்கிய காரணமாகக்) ெகாண்ட தன்றி. மனம் அறியப்பட்ட  
ஒன்  அன் -(பிறெரா வர்) மனநிைல ஒ வரால் அறியப்பட்ட ெதன்ப  ஒ  தன்ைம 
யன் . ஒ வர் மன நிைல ள்ளப  கண்  நட் க்ேகாடல் இைசயா ; ஆக ன், 
உயர்கு ப் பிறந்தாெரா  நட் க் ெகாள்ள ேவண் ம்' என்ப  க த் . 
 
    213. நண்  ஒாீஇ-நட்ைப நீக்கி. ேகண்ைம-நட் . ெகழீ இக் ெகாளல்-த விக் 
ெகாள்ளல். அறிந்  அறிந் ம்-பல காலம் பயின்றி ந் ம்; இவ் வ க்கு மிகுதி 
பற்றிய . எறி்ந்த ேவல் ேமய்ப்ப ஆ- (தன்ெனா  பழகினவர்) எறிந்த பைடயான  
தன் உடம்பில் ைதத்ததாயி க்ைகயில், வால் குைழக்கு நாய்- வாைலக் குைழயைவத்  
ஆட் க் ெகாண்  தன் எளிைமைய ம் அன் ைட ைம ம் காட்  நிற்கும். 'ஒாீஇ, 
ெகழீஇ' என்பன் ெசால் ைசயளெபைட. 
 
    214. பக்கத்தார் ஆயி ம் - பிாியா  பக்கத்தி ப்பவரா யி ம், ெநஞ்சில் 
ஒட்டாேரா  - மனத்திற்குப் ெபா ந்தாேரா . ஒட்டார் - ேசரார். நீத்தார் - பிாிந்தார். 
ைகவிடல் உண்ேடா-பிாித ண்ேடா? இல்ைலெயன்றப . யாத்தாேரா  - (அன்பாற்) 
கட் னவர்கெளா . யாத்த - உ தியாக்க் ெகாண்ட. ெதாடர்  - நட் . 
 
    215. ேகாட் ப் -மரக்ெகாம்பிற் க்கும் ; இ  ேகாட் ப் , ெகா ப் , நீர்ப் , 
நிலப்  என் ம் நால்வைகப் க்களி ெனான் . பின் கூம்பா  - பின்னர்க் குவியா . 
ேவட்டேத ேவட்ட -( த ல் ஒ வைர ெயா வர்) வி ம்பியேத (  வைர ம் 
மாறா ) வி ம்பிய . 'நட்பாட்ச்சி ஆம்' என் மா க. ேதாட்ட-ேதாண் ய; இதைனப் 

விற் கைடயாக்கித் 'ேதா  கைள ைடய' எனப் ெபா ைரத்த  ெமான் . கயப்  
ேபால் - குளத்திற் த்த ைவப்ேபால. பின் கூம்  வார் - நாள் ெசல்லச் ெசல்ல (அன் ) 
சு ங்குவாைர. நயப்பா ம்-வி ம் வா ம். நட்பா ம் - நட் ெகாள்வா ம். இல் - 
இல்ைல. 
 
    216. கைடயாயார் - கைடப்பட்டார். க கு அைனயர் - பாக்கு மரத்ைத ெயாப்பர்; 
இஃ  இைடவிடா  ேபாற்றி வளர்ப்பி னன்றிப் பயன் தாரா . ஏைன இைடயாயர் - 
மற்ைற இைடப்பட்டார். ெதங்கின் அைனயார் - ெதன்ைன மரத்ைத ெயாப்பர்; ஈண்  



 84

'இன்' என்ப  சாாிைய, இஃ  இைடவிட் ப் ேபாற்றி வளர்ப்பி ம் பயன் த வ . 
தைலயாயார் - தைலப்பட்டார். எண் அ ம் - (பயைன) அளவிடற்காிய. ெபண்ைண 
ேபான்  - பைனமரத்ைத ெயாத் ; இ  விைத நட்  அன்ெனா  நாேள நீர் 
வார்ப்பி ம் ெப ம் பயன் த வ . இட்டஞான் - நட் ச் ெசய்த நாளில். இட்டேத - 
ெசய்த உதவிேயயாம்; ஏகாரம் ேதற்றம். க கு, ெதன்ைன, பைன இைவ ைறேய 
ேவண் யவற்ைற இைடவிடா  த பவெரா  நட் ச் ெசய் ம் அதமர்க்கும், 
இைடவிட் த் த பவெரா  நட் ச் ெசய் ம் மத்திமர்க்கும், ஒ  கால் சிறி தவி 
ெசய்யின் ெப நட் க் ெகாள் ம் உத்தமர்க்கும் உவைம. 
 
    217. க நீ ள்-க நீாிற் சைமத்த; இ  'க நீர்' என்பதன் விகாரம். கார் 
அடேக ம்-பசுைமயாகிய கீைரயாயி ம். வி மி  ஆ ெகாள்ளின்-(ஒ வன் நட் ) 
சிறப் ைடயதாகக் க தின்; 'வி மஞ் சீர்ைம ம் சிறப்  மி ம்ைப ம்' (ெதால், 
உாியியல்-55) என்ப  காண்க. வி மிய-சிறந்த. குய்-தாளித்த கறிகேளா ம் ைவ-

ைவயல்கேளா ம். ஆர்-நிைறந்த, ேமவாதார்-(அன்ேபா ) ெபா ந்தாதவர். ைகத் -
ைகயி ள்ளைத. காஞ்சிரங்காய்-எட் க்காய் ேபால இன்னாதாம். 
 
    218. நாய் கால்- நாயின் கால்களி ள்ள. நன்கு அணியர்-மிக ெந ங்கினவர். ஈ கால் 

ைண ம்-ஈயின  கா னள ம், என்னாம்-என்ன பயைனச்ெசய் ம்? ேசய்த்  
ஆ ம்- ெந ந் ரத்தி ப்பி ம். ெசய்விைனக்கும்-கழனிையப் பயிர் விைள ம் 
ப ச் ெசய்கின்ற, வாய்க்கால் அைனயர் ெதாடர் -வாய்க்காைல ஒத்தவர  நட் . 
 
    219.ெதளிவிலார்-ெதளிந்த அறிவில்லாதவர்கள். நட்பின்-நட்ைப ங் காட் ல். 
விளியா- எவ் பாயத்தா ம் தீராமல், அளிய இகழ்த ன்-(ஒ வன் ெநஞ்சம்) மிகப் 

ண்ப ம்ப  பழித் தைல ங் காட் ல். ேகாறல் -ெசால் தல். இல்ல கழ்த ன்- 
(இல்லாத குணங்கைளச் ெசால் ப்) கழ்தைல ங் காட் ல். 
 
    220. மாீஇ-பழகி. யங்கி-கூ . ெபாாீஇ- (குணம்) ஒத் . ெபா ள் தக்கார்-நன்கு 
மதிக்கும் ெபா ளால் தக்கவர்கைள, ேகாடேல-நட் க்ெகாள் தேல. பாீஇ-விைரந் ; 
'வி ம்பி' எனி மாம். ெசகுக்கும்-அழிக்கின்ற. இன்னா- ன்பத்ைதத் த வதாம்; 
இன்னா  'என்ப  ஈ  ெதாக்க . மாீஇ-நட் க் ெகாண் . பின்ைன-(தீக்குணத்ைத 
அறிந்த) பின் . 
    ----------------- 
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23 - ஆம் அதிகாரம் - நட்பிற்பிைழெபா த்தல் 
 
        நல்லா ெரனத்தா நனிவி ம்பிக் ெகாண்டாைர 
        அல்லா ெரனி  ம டக்கிக் ெகாளல்ேவண்  
        ெநல் க் குமி ண்  நீர்க்கு ைர ண்  
        ல் தழ் விற்கு ண் .          (221) 
 
        ெச த்ேதா ைடப்பி ஞ் ெசம் னேலா டார் 
        ம த் ஞ் சிைறெசய்வர் நீர்நைசஇ வாழ்நர் 
        ெவ ப்ப ெவ ப்பச் ெசயி ம் ெபா ப்பேர 
        தாம்ேவண் க் ெகாண்டார் ெதாடர் .          (222) 
 
        இறப்பேவ தீய ெசயி ந்தன் னட்டார் 
        ெபா த்த ற குவெதான் றன்ேறா - நிறக்ேகாங் 
        கு வ வண்டார்க்கு யர்வைர நாட 
        ெவா வர் ெபாைறயி வர் நட் .          (223) 
 
        ம திைர தந்திட்ட வான்கதிர் த்தங் 
        க விைச நாவாய் கைரயைலக்குஞ் ேசர்ப்ப 
        வி தற் க ாியா ாியல்பிலேர ெனஞ்சஞ் 
        சு தற்கு ட் ய தீ.          (224) 
 
        இன்னா ெசயி ம் விடற்பால ரல்லாைரப் 
        ெபான்னாகப் ேபாற்றிக் ெகாளல்ேவண் ம் - ெபான்ெனா  
        நல் ற் சிைதத்ததீ நாெடா  நா த்த 
        மில்லத்தி லாக்குத லால்.          (225) 
 
        இன்னா ெசயி ம் வி தற் க ாியாைரத் 
        ன்னாத் றத்த ற குவேதா - ன்ன ஞ்சீர் 
        விண்குத்  நீள்வைர ெவற்ப கைளபேவா 
        கண்குத்திற் ெறன் தங் ைக.          (226) 
 
        இலங்குநீர்த் தண்ேசர்ப்ப வின்னா ெசயி ங் 
        கலந்  பழிகாணார் சான்ேறார் - கலந்தபின் 
        றீைம ெய த் ைரக்குந் திண்ணறி வில்லாதார் 
        தா  ம வாிற் கைட.          (227) 
 
        ஏதிலார் ெசய்த திறப்பேவ தீெதனி  
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        ேநாதக்க ெதன் ண்டா ேநாக்குங்காற் - காதல் 
        க மியார் ெசய்த கறங்க வி நாட 
        வி மிதா ெநஞ்சத்  ணின் .          (228) 
 
        தமெரன்  தாங்ெகாள்ளப் பட்டவர் தம்ைமத் 
        தமரன்ைம தாமறிந்தா ராயி ன வைரத் 
        தமாி  நன்கு மதித் த் தமரன்ைம 
        தம்  ள டக்கிக் ெகாளல்.          (229) 
 
        குற்ற  ேமைனக் குண  ெமா வைன 
        நட்டபி னா த் திாிேவேன - ன ட்டான் 
        மைறகாவா விட்டவன் ெசல் ழிச் ெசல்க 
        அைறகடல்சூழ் ைவய நக.          (230) 
    -------------   
 
    அ ம்ெபா ள் விளக்கம் 
 
    ல் பக்கம் ெசய் ள் 221 தல் 228 வைர விளக்க ைர டன் கிைடக்கவில்ைல 
 
    229. த ம ர் - த ம  ந ண்பின ர். த ம ர் அன்ைம - ந ன்பின ர ல்லாைமைய; த ம ாி ம் ந ன்கு 
ம தித்  - ந ண்ப ாி ம் மிக க் ெகௗர வித் . த ம் உள் அட க்கிக்ெகாள ல் - த ம  ம ன த் ள் 
அட க்கிக் ெகாள்க ; 'ெகாள ல்' என்ப  அல்லீற்  உட ன்பாட்  விய ங்ேகாள். 
 
    230. ஏைன- (அத ற்கு) மாறான . நா  திாிேவேனல்- ஆராய்ந்  திாிேவனானால். 
நட்டான் -- ந ண்ப ன . ம ைற - இர க சிய த்ைத; (பிற ர் அறியா ) ம ைறக்க ப்ப வ  
அல்ல  ம க்க த் த க்க  என்ப  ெசால் ன்ப  ெபா ள். காவா விட்ட வ ன்- ம ைறத்  
ைவயா  ெவளியிட்ட  மாபாவி. ெசல் ழி- ெசல் ம் ந ர க த்திற்கு. அைற - ஒ க்கின்ற . 
ைவய ம் - உல க த்தார்; இஃ தாகு ெபய ர். ந க - (என் ெசய்ைகையப்ப ற்றி) அவ ம தித் ச் 
சிாிக்கும்ப . 
    --------------- 
 



 87

24 - ஆம் அதிகாரம் - கூடாநட்  
 
        ெசறிப்பில் பழங்கூைர ேசறைண யாக 
        விைறத் நீ ேரற் ங் கிடப்பர் - கைறக்குன்றம் 
        ெபாங்க வி தா ம் னல்வைர நன்னாட 
        தங்க ம  ற் ந் ைண.          (231) 
 
        சீாியார் ேகண்ைம சிறந்த சிறப்பிற்றாய் 
        மாாிேபான் மாண்ட பயத்ததா - மாாி 
        வறந்தக்காற் ேபா ேம வால வி நாட 
        சிறந்தக்காற் சீாிலார் நட் .          (232) 
 
        ண் ணர்வி னாெரா  கூ  கர் ைடைம 
        விண் லேக ெயாக்கும் விைழவிற்றா - ண்  
        ணர்வில ராகிய திய மில்லார்ப் 
        ணர்த னிரயத்  ெளான் .          (233) 
 
        ெப குவ  ேபாலத் ேதான்றிைவத் தீப்ேபா 
        ெலா ெபா ஞ் ெசல்லாேத நந்  - ம ெகல்லாஞ் 
        சந்தனநீள் ேசாைலச் சாரன் மைலநாட 
        பந்தமி லாளர் ெதாடர் .          (234) 
 
        ெசய்யாத ெசய் நா ெமன்ற ஞ் ெசய்வதைனச் 
        ெசய்யா  தாழ்த் க்ெகாண் ேடாட்ட  - ெமய்யாக 
        இன் உம் ெபற்றி யிகழ்ந்தார்க்கு மந்நிைலேய 
        ன் உம் ெபற்றி த ம்.          (235) 
 
        ஒ நீர்ப் பிறந்ெதா ங்கு நீண்டக் கைடத் ம் 
        விாிநீர்க் குவைளைய யாம்ப ெலாக்கல்லா 
        ெப நீரார் ேகண்ைம ெகாளி நீ ரல்லார் 
        க மங்கள் ேவ  ப ம்.          (236) 
 
        ற்றற் சி மந்தி ற்பட்ட தந்ைதைய 
        ெநற் க்கண் டன்ன விரலான் ெஞமிர்த்திட்  
        குற்றிப் பறிக்கு மைலநாட வின்னாேத 
        ஒற் ைம ெகாள்ளாதார் நட் .          (237) 
 
        ட் ற்ற ேபாழ்தின் கிெயன் னா யிைர 
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        நட்டா ெனா வன்ைக நீட்ேடேன - னட்டான் 
        க மைன கட்டழித்தான் ெசல் ழிச் ெசல்க 
        ெந ெமாழி ைவய நக.          (238) 
 
        ஆன்ப  ெநய்ெபய் கல  ள கைளந்  
        ேவம்ப  ெநய்ெபய் தைனத்தேரா - ேதம்ப  
        நல்வைர நாட நய ணர்வார் நண்ெபாாீஇப் 
        ல்லறிவி னாெரா  நட் .          (239) 
 
        உ விற் கைமந்தான்க ராண்ைம யின்ைம 
        ப கற் கைமந்தபா னீரளா யற்ேற 
        ெதாி ைடயார் தீயினத்தா ராகுத னாகம் 
        விாிெபைடேயா டா விட் டற் .          (240) 
    ------------- 
 
    அ ம்ெபா ள் விளக்கம் 
 
    231. ெசறிப்  இல் - க ட் க்ேகாப்  இல்லாத ; ெசறிப்பாவ  அைமதி. கூைர - இஃ  
ஓைல, ைவக்ேகான் த ய வ ற்றான் ேவய்ந்த  சி . ேச  அைணயாக  - 
ேசற்றினால் அைண அைமய ச் ெசய் . நீர் இைறத் ம் - (உள்ேள குந்த ) நீைர 
(ெவளிேய) இைறத் ம்; நீர் ஏற் ம் - (ேமல் வி ம்) நீைரப் ( பாத்திர ங்க ளின்) ஏற் ம். 
க ைற குன்ற ம் - க ாிய  ம ைலக ளினின் ; 'அம்' என்ப  சாாிைய. ன ல் வ ைர - நீ 
ெர ல்ைல ைடய ; 'வ ைர' என்ப  'ம ைல'யாயின், 'குன்ற ம்' அத ன் சிக ர  ெமன்க . த ம் 
க ம ம் ற் ம் ைண- த ங்க ள் காாிய ம் ம் வ ைர. 
 
    232. சீாியார் - சிற ப் ைடயார். சிற ந்த  சிற ப்பிற்  ஆய்- மிக்க  சிற ப் ைடய தாய். மாாி 
ேபால் - ெபய் ம் ம ைழேபால . மாண்ட  - மாட்சிைமப்ப ட்ட ; 'மாண்' என்ப  ப குதி. 
ப ய த்த - ப ய ைடய . சிற ந்த க்கால் - மிகுந்தால். மாாி வ ற ந்த க்கால் ேபா ம் - ம ைழ 
(ெபய்யா ) வ ற ந் ேபானால் (அந்நிைலைம) ேபால ப் ப ய ன ற்ற தாம். ஏகார ம் ேதற்ற ம். 
 
    233. ண் உணர்வினாெரா  - ட்பமான அறி ைடயாெரா ; கர்  உைடைம - 
( அவர்கள் கூட்டரவால் ஆகும் இன்பத்ைத) அ பவித்தல். விண் உலேக ஒக்கும் 
விைழவிற் - சுவர்க்க  வின்பத்ைதேய ஒத்தி க்கும் வி ம்பத்ததக்க ேமன்ைம 

ைடய ; இனி, 'விண் உலேக ஒக்கும்,' 'விைழவிற் ' எனத் தனித்தனி த் ப் 
ெபா ள் கூ வா  ண் . ஊதியம் - பயன். ணர்தல்- ேசர்தல். நிரய த் ள் ஒன்  - 
நரகத் ன்பங்க ள் ஒன்றாகும். 'விண் ல கு, நிர ய ம்' என்பன  ஆகுெபய ர்க ள். 
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    234. ைவ தீ ேபால் - ைவக்ேகா ற் ப ற்றிய  ெந ப் ப் ேபால . ெசல்லாேத - 
நிைலத்திரா . நந் ம் - அழி ம். 'ம ைல' என்ற  ஈண்  ெபாதிய ம ைலைய. ப ந்த ம் - 
( அன்பின்) க ட் . ெதாட ர்  - ந ட் . 
 
    235. ெசய்யாத  - ெசய்ய  யாத  காாிய ங்க ைள; இ  ெபய ர். ெசய் ம் நாம் - யாம் 
ெசய்ேவாம். ெசய்வ த ைன - ெசய்ய  ந்த வ ற்ைற; 'ெசய்வ ' என்ப  சாதிெயா ைம. 
தாழ்த் க் ெகாண்  ஓட்ட ம் - தாம தித் க் ெகாண்  கால ங்க ழித்த ம். இன்  
உ உம் ெபற்றி இக ழ்ந்தார்க்கும் - (ஐம் ல ன்க ளான் க ம்) இன்ப ங்க ைள அைட ந் 
த ன்ைமைய இக ழ்ந்த  ற விக க்கும். ன்  உ உம் ெபற்றித ம்- ன்ப ங்க ைள 
அைட ந் த ன்ைமையக் ெகா க்கும். 
 
    236. ஒ  நீர் - ஒ  குள த்  நீாில். பிற ந்  ஒ ங்கு - ஒ  ேசர ப் பிற ந் . நீண்ட க் 
க ைடத் ம் - வ ள ாி ம். விாி நீர் குவ  ைளைய- மல ந் தன் ைம ைடய  நீல த்ைத. 
ஆம்ப ல் - அல் . ஒக் க ல்லா - ஒவ்வா. ெப நீரார் - ெப ந்த ன்ைம ைடயார். நீர் 
அல்லார் - ெப ந்த ன்ைம இல்லாதார். இஃ ெத த் க் காட் வ ைம. 
 
    237. ற்  அல் - திர்ச்சி யில்லாத ; ' ற் ' என்ப  த னிைலத் ெதாழிற்ெபய ர். 
சி  ம ந்தி - சிறிய  ெபண் குர ங்கு. ன்ப ட்ட  - த ன் எதிாின் வ ந்த . ெநற்  க ண்ட ன்ன  -
(ப ய ற்ற ங்காயின்) ெநற்ைறக் க ண்டாெலாத்த . குற்றி ெஞமிர்த்திட் - ெநாித் க் குத்தி. 
ப றிக்கும் - (அத ன் ைகயி ள்ள  க னி த ய வ ற்ைற) அபகாித்தற்கிடமாகிய, 
இன்னா - ன்பந் த வ . ஒற் ைம ெகாள்ளாதார் - தம  மனத்ெதா  ஒன்  
படாதவர். 
 
    238. ட்  உற்ற ேபாழ்தின் - (தன் டன் நட் ச் ெசய்தவ க்குத் ) ன்பம் 
ேநர்ந்தேபா . கி- விைரந் . நட்டான் ஒ வன் ைக நீட்டாேனல்- (அத் ன்பத்தின் 
அவைன நீக்குதற்கு) அந் நட் ச் ெசய்த ஒ வன் வசத்தின் ஒப்பிக்கவில்ைல ெயனின். 
க மைன- காவ ள்ள மைனவிைய. கட்டழித்தான் - உ தியான கற்ைப அழித்த 
பாவி. ெசல் ழி- ெசல ம் நரகத்திற்கு. ெந  ெமாழி ைவயம்- ெப ைமயாகிய 
ெமாழிையக் கூ கின்ற அறிஞர்கள்; ' கழ்ச் ெசால் ம் பழிச் ெசால் ம் அழியாமல் 
வழங்கும் இவ் லகத்தார்' என ம் , 'மிக்க பிரசித்தி ெபற்ற உலகம்' என ம் 
ெபா ைரப்ப மாம். நக- (கண் ) அவமதித் ச் சிாிக்கும்ப . 
 
    239. ஆன் ப  ெநய்- பசுவின் ெநய். கல ள்- பாத்திரத்தில். கைளந் - நீக்கி. ேவம்  
அ  ெநய் ெபய்  அைனத் - ேவப்ப ெநய்ையப் ெபய்  ைவத்தாற்ேபா ம். 'அேரா' 
என்ப  அைச. ேதம்ப - ேதன் கூ கள் நிைறந்த; 'ேதன்' என்ப  ஆகு ெபயர். நயம் 
உணர்வார் - நட்பின் நன்ைமைய அறிவார . ஒாீஇ- நீக்கி. ல் அறிவினாெரா - அற்ப 

த்தி ைடயவேரா . 
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    240. உ விற்கு அைமந்தான் கண்- ெப ைமக்குாிய சில நற்குணங்க ைடயா-
னிடத்ேத; இனி, 'வ வழகிற்கு ஓர் இடமாகப் ெபா ந்தினவ னிடத்ேத' எனப் 
ெபா ைரப்பா  ளர். ஊர் ஆண்ைம இன்ைம- ஊரார்க்கு உபகாரஞ் ெசய் ங் 
குணமில்லாைம. ப கற்கு- கு ப்பதற்கு. நீர் அளாயற் - நீர் கலந்தாற்ேபா ம். ெதாி  
உைடயார்- அறி ைடயார். தீ இனத்தார் ஆகல்- ெகா ய நண்பைர ைடயராதல். 
நாகம்- (உயர்ந்த) நாகப் பாம் . விாிெபைடேயா - ெபட்ைடவிாியன் பாம்பி டன். 
ஆ  விட்டற் - ணர்ந்தாற் ேபா ம். ; ெக வெரன்ப  க த் . நாகம் 
விாியன்ெபைட டன் ணாிற் சாகுெமன்பர். 
    ---------------  
 

3. இன்பவியல் 
25 - ஆம் அதிகாரம் - அறி ைடைம 

 
        பைகவர் பணிவிட ேநாக்கித் தக ைடயார் 
        தாேம  நாணித் தைலச்ெசல்லார் காணா 
        யிளம்பிைற யாயக்காற் றிங்கைளச் ேசரா 
        தணங்க ந் ப்பி னரா.          (241) 
 
        நளிகடற் றண்ேசர்ப்ப நல்கூர்ந்த மக்கட் 
        கணிகல மாவ தடக்கம் - பணிவில்சீர் 
        மாத்திைர யின்றி நடக்குேமல் வா ர் 
        ேகாத்திரங் கூறப் ப ம்.          (242) 
 
        எந்நிலத்  வித்தி ங் காஞ்சிரங்காழ் ெதங்காகா 
        ெதன்னாட் டவ ஞ் சுவர்க்கம் குதலாற் 
        றன்னாற்றா னாகு ம ைம வடதிைச ங் 
        ெகான்னாளர் சாலப் பலர்.         (243) 
 
        ேவம்பி னிைல ட் கனியி ம் வாைழதன் 
        றீஞ்சுைவ யா ந் திாியாதா - மாங்ேக 
        யினந்தீ ெதனி  மியல் ைடயார் ேகண்ைம 
        மனந்தீதாம் பக்க மாி .          (244) 
 
        கடல்சார்ந்  மின்னீர் பிறக்கு மைலசார்ந்  
        ப்பீண் வாி பிறத்தலாற் றத்த 
        மினத்தைனய ரல்ல ெரறிகடற்றண் ேசர்ப்ப 
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        மனத்தைனயர் மக்கெளன் பார்.          (245) 
 
        பராஅைரப் ன்ைன ப கடற்றண் ேசர்ப்ப 
        ஒராஅ  ெமாட்ட ஞ் ெசய்பேவா நல்ல 
        ம உச்ெசய்தி யார்மாட் ந் தங்கு மனத்தார் 
        விராஅஅய்ச் ெசய்யாைம நன் .          (246) 
 
        உணர ண  ணர் ைட யாைரப் 
        ணரப் ண மா மின்பம் - ணாின் 
        ெறாியத் ெதாி ந் ெதாிவிலா தாைரப் 
        பிாியப் பிாி மா ேநாய்.          (247) 
 
        நன்னிைலக்கட் டன்ைன நி ப்பா ந் தன்ைன 
        நிைலகலக்கிக் கீழி  வா  - நிைலயி  
        ேமன்ேம யர்த்  நி ப்பா ந் தன்ைனத் 
        தைலயாகச் ெசய்வா ந் தான்.          (248) 
 
        க ம வாிைசயாற் கல்லாதார் பின் ம் 
        ெப ைம ைடயா ஞ் ேசற - ல மரபி 
        ேனாத மாற்  ெமா கடற் றண்ேசர்ப்ப 
        ேபைதைம யன்ற தறி .          (249) 
 
        க ம  ள்படாப் ேபாக ந் வ்வாத் 
        த ம ந் தக்கார்க்ேக ெசய்யா - ெவா நிைலேய 
        ட் ன்றி ன்  ேம லஃெதன்ப 
        பட் னம் ெபற்ற கலம்.          (250) 
    ------------------ 
 
    அ ம்ெபா ள் விளக்கம் 
 
    241. பணி  இடம் ேநாக்கி - தாழ்ந்த நிைலைமைய யைடந் தி த்தைலக் கண் . 
தக  உைடயார் - ந நிைலைம ைடயார். தாேம ம் நாணி - தம்மில் தாேம 
ெவட்கமைடந் , தைலச்ெசல் ளார்- (அவைர ெவல் தல் குறித் )அச் சமயம் ேபாகார். 
'காணாய்' என்ப  ன்னிைல ெயா ைம யைச; இதற்குப் 'பாராய்' எனப் ெபா ள் 
கூ வா ண் . ஆயக்கால் - ஆனால். திங்கைள-சந்திரைன. அணங்கு அ  ப்பின் 
அரா- ன்பமில்லாத வ ைம ைடய பாம் ; 'அரா ேசரா ' என்றிையக்க. இஃ 
ெத த் க் காட் வைம. 
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    242. நளி கடல் - ெபாிய கட ன். ' தட ங் கா ம் நளி ம் ெப ைம' என்ப  
ெதால்காப்பியச் சூத்திரம். *நல்கூர்ந்த - வ ைமயைடந்த. அணி களம் - ஆபரணம். 
பணி  இல்சீர் - அடக்க மில்லாத தன்ைம டேன. மாத்திைரயின்றி - அளவின்றி 
அஃதாவ  வரம்  கடந் . நடக்குேமல் - நடப்பானானால். வா ம் ஊர் - இவன் 
வாழ்கின்ற ஊராரால். ேகாத்திரம் கூறப்ப  - (அவன் பிறந்த) குளம் (இழித் ப்) 
ேபசப்ப ம். 'ேகாத்ரம்' என்ப  வடெசால். 
 
    243. வித்தி ம் - விைதப்பி ம்; இஃெதா ெசால், 'வித்  இ ம்' எனப் 
பிாிப்பா ளர். காஞ்சிரம் காழ் - எட்  விைத. ெதங்கு ஆகா - ெதன்ைன மர மாகா . 
ெதன் நாட்டவ ம் - ெதன்றிைசயிற் பிறந்ேதா ம். சுவர்க்கம் குதலால்-( குண 
நலத்தாற்) சுவர்க்கேலாகஞ் ெசன்றைடதலான். தன்னால் தான் ஆகும் ம ைம - தன் 
குணத்திற்ெகாத்த ஒ க்கத்தான் ம ைமக் கதி ண்டாம். ெகான் ஆளர் - ண்காலங் 
கழிப்ேபார்; 'ெகான்' ஆவ  பயனின்ைம. சாலப் பலர் - மிகப் பல ண் . ெதன்னா  
மிேலச்ச ேதசெமன் ம், அங்குப் பிறந்தார்க்கு நற்கதியில்ைல ெயன் ங் கூ ம் 
வடநாட்டார் ெகாள்ைகைய ேமற்ெகாண்  ஓராற்றான் ம த்தவா றி . உம்ைமகைள 

ைறேய எதிர  இறந்த  த விய இச்சப் ெபா ளனவாகேவ ம், இழி  உயர்  
சிறப் ப் ெபா ளனவாகேவ ங் ெகாள்க. நற்கதி ெப தற்கு ஒ க்கேம கார ணம்; 
இடேவ பாட்டான் அ  ெப த ம் ெப த ன்ைம ங் கூ த லடா ெதன்ப  
க த் . 
 
    244. ேவம்பின் இைல ள்- ேவப்பிைலயில்; கனியி ம்- ப த்தா ம். வாைழ- 
வாைழப்பழம். இஃதாகு ெபயர். தீம் சுைவ-- இனிய உ சி. யா ம் திாியா - ஒ  
சிறி ம் மா படா . ஆங்ேக- அ  ேபாலேவ. இஃ  உவம . இனம்- ேசர்ந்த 
கூட்டம். இயல்  உைடயார்- நல் யற்ைக ைடயார . மனம்  ஆம் பக்கம் அ - 
மனங் ெகா தாகுந் தன்ைம யில்ைல' 
 
    245. கடல் சார்ந் ம் - (உப்  நீைர ைடய) கடைல ய த் ம். இன் நீர்- இனிய 
சுைவ ைடய நீர். மைல சார்ந் ம்- (இனிய அ விநீைர ைடய) மைலைய ய த் ம். 
உப்  ஈண்  உவாி- உப்  நிைறந்த உவர் நீர். தம் தம் இனத்  அைனயர் அல்லர்- 
தங்கள் தங்கள் இனத்தாைர ெயாத்தவ ரல்லர். 'என்பார்' என் ழிப் ப  விகுதி 
ெதாக்க . 
 
    246. ப  அைர - ப த்த அைரைய ைடய; 'பராைர' என் ம் பண் த் ெதாைக ம உ 

. ப - ெபா ந்தின. ஒராஅ ம்- (கூ ) நீங்குதைல ம். 'ஒரால்' என்ப  ,'அல்' 
ஈற் த் ெதாழிற்ெபயர். ஒட்ட ம்- (ம ப ) ேசர்தைல ம். ெசய்பேவா- ெசய்வேரா. 
ெசய்யாெரன்றப . நல்ல ம உ ெசய்தியார் மாட் ம்- நற்குணங்கள் ெபா ந்தின 
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ெசய்ைக ைடயா ாிடத் ம்; 'நல்ல ம உ ெசய்  யார் மாட் ம்' எனப் பிாித்  
யாவாிடத் ம் மிக்க நட்ைபச் ெசய்  எனப் ெபா ள் ேகாட மாம். தங்கு மனத்தார் -
உ தியாய் ஒ  நிைல நிற்கின்ற மன ைடயார். விராய்- ஆராயா  கலந் . 
ெசய்யாைம- நட் ச் ெசய்யாைம. 
 
    247. உணர உண ம்- ( ற்ெபா ைள) அறி ம்ப  ஆரா ம். ' ணர இன்பம் 

ண மாம்' என்க. ணாின்- கூ மாயின்; (ஆராய்ந்  ) ேசாின்' என்ப மாம். ெதாிய 
ெதாியம்- ( ற் ெபா ள்) விளங்கும்ப  ஆராய்ந்தறி ம். 'பிாிய ேநாய் பிாி மாம்' என்க. 
'ஆம்' இரண் ம் அைச. 'உணர, ெதாிய என்பன பிறவிைனப் ெபா ளில் வந்த தன் 
விைனெயனக் ெகாண்  'பிறர் உணர்த்த , பிறர் ெதாிவிக்க' எனப் ெபா ள் 
ெகாள்வா ளர். இதன்கண், ெசாற் ெபா ட் பின்வ நிைல யணி இ த்தல் காண்க. 
 
    248. நி ப்பா ம்- நி த்த வல்லவ ம். கீழ்- கீழான நிைலயில். தைலயாக- 

தன்ைம ள்ளவனாக. தான்- தாேன யாவன். ஒ வ ைடய உயர்  தாழ் க க்கு 
அவ ைடய அறி ைடைம ம் அறிவின்ைம ேம காரணங்களா ெமன்ப  க த் . 
 
    249 க மம் வாிைசயால் - காாியத்தின் ைறைமயால்; இனி '( ற் பிறப் க்களிற் 
ெசய்த) விைனகள  ைறைமயால்' என்ப  ெமான் . கல்லாதார் பின் ம்- கல்வியறி 
வில்லாதார் பின் ம். ெப ைம உைடயா ம்- ெப ைம ைடய அறிஞர்க ம். ேசறல்- 
ெசல் தல். அ  மரபின் -அ ைமயாகிய ைறைமயினால். ஓதம் அரற் ம்- அைலள் 
இைரகின்ற. ேபைதைம யன் - அறிவின்ைமயாகா . 'அ  அறி ' என்ற , அஃ  
அறிவின் காாியேமயாம்; 'ஆய்தம்' ெசய் ள் விகாரத்தாற் ெறாக்க . 'ேபைதைமயன் ' 
என்றதன் பின் 'அ  அறி ' என்ப  அ வாதம் (வழி 
    ெமாழிதல்). 
 
    250 க ம ம்- (ெபா ளைடதற்குக் காரணமான) ெதாழில் கைள ம். உள்படா- 
உடன்பட் ச் ெசய் . ேபாக ம்- (அப் ெபா ளா ெனய்தற்குாிய) இவ் லக 
வின்பங்கைள ம் . வ்வா- அ பவித் . த ம ம்- (அப் ெபா ளா ெனய்தற் குாிய) 
அறத்ைத ம் தக்கார்க்ேக- (கல்வி யறி ெவா க்கங்களால்) தகுதி ைடயார்க்ேக. 
ெசய்யா- ெசய் . ன் ம் ஒ நிைலேய ட்  இன்றி ேமல்- இம் ன்  
காாியங்க ம் ஒ ப த்தாகேவ தைடயின்றி மானால்; 'ஒ  நிைலேய' என்பதற்கு 
'ஒ  பிறப்பிேலேய' எனப் ெபா ள் ேகாட  ெமான் . அஃ  -அந் நிைலைம. 
பட் னம் ெபற்ற கலம்- பற்பல ேதயஞ் ெசன்  பண்டமாற்றி ஊதியங் ெகாண்  மீண்  
தன  பட் னத்ைத வந்தைடந்த மரக்கலத்ைத ஒக்கும். பட் ன ெமன்ப  
ெநய்தனிலத் ர். 'அ  கலம் என்ப' என்றிையக்க. 
    ---------- 
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26 - ஆம் அதிகாரம் - அறிவின்ைம 
 
        ண் ணர் வின்ைம வ ைம யஃ ைடைம 
        பண்ணப் பைணத்த ெப ஞ்ெசல்வம் - ெமண் ங்காற் 
        ெபண்ணவா யாணிழந்த ேப  யணியாேளா 
        கண்ணவாத் தக்க கலம்.          (251) 
 
        பல்லான்ற ேகள்விப் பய ணர்வார் பாடழிந் 
        தல்ல ழப்ப தறிதிேரற் - ெறால்சிறப்பி 
        னாவின் கிழத்தி ைறதலாற் ேசராேள 
        வின் கிழத்தி லந் .          (252) 
 
        கல்ெலன்  தந்ைத கழற வதைனேயார் 
        ெசால்ெலன்  ெகாள்ளா திகழ்ந்தவன் - ெமல்ல 
        எ த்ேதாைல பல்லார் ன் னீட்ட விளியா 
        வ க்ேகாைலக் ெகாண்  வி ம்.          (253) 
 
        கல்லா  நீண்ட ெவா வ லகத்  
        நல்லறி வாள ாிைடப் க்கு - ெமல்ல 
        வி ப்பி  நாயி ந் தற்ேற யிராஅ 
        ைரப்பி  நாய்குைரத் தற் .          (254) 
 
        ல்லாப் ன் ேகாட் ப் லவ ாிைடப் க்குக் 
        கல்லாத ெசால் ங் கைடெயல்லாங் கற்ற 
        கடாஅயி ம் சான்றவர் ெசால்லார் ெபா ண்ேமற் 
        படாஅ வி பாக் கறிந் .          (255) 
 
        கற்றறிந்த நாவினார் ெசால்லார்தஞ் ேசார்வஞ்சி 
        மற்ைறய ராவார் பகர்வர் பைனயின்ேமல் 
        வற்றிய ேவாைல கலகலக்கு ெமஞ்ஞான் ம் 
        *பச்ேசாைலக் கில்ைல ெயா .          (256) 
 
        பன்றிக் கூழ்ப் பத்தாில் ேதமா வ த்தற்றால், 
        நன்  அறியா மாந்தர்க்கு அறத்  ஆ  உைரக்குங்கால்; 
        குன்றின்ேமல் ெகாட் ம் தறிேபால் தைல தகர்ந்  
        ெசன்  இைசயா ஆகும், ெசவிக்கு.          257 
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        பாலால் கழீஇ, பல நாள் உணக்கி ம், 
        வா தாம் பக்கம் இ ந்ைதக்கு இ ந்தன் ;- 
        ேகாலால் கடாஅய்க் குறி ம், கல் ஒல்லா, 
        ேநாலா உடம்பிற்கு அறி .          258 
 
        ெபாழிந்  இனி  நாறி ம்,  மிைசதல் ெசல்லா , 
        இழிந்தைவ கா உம் ஈப்ேபால், இழிந்தைவ- 
        தாம் கலந்த ெநஞ்சினார்க்கு என் ஆகும், தக்கார் வாய்த் 
        ேதன் கலந்த ேதற்றச் ெசால் ேதர் ?          259 
 
        கற்றார் உைரக்கும் கச  அ  ண் ேகள்வி 
        பற்றா  தன் ெநஞ்சு உைதத்தலால், மற் ம் ஓர் 
        தன்ேபால் ஒ வன் கம் ேநாக்கி, தா ம் ஓர் 
        ன்ேகாட்  ெகாள் மாம், கீழ்.          260 
    -------------- 
 
    அ ம்ெபா ள் விளக்கம் 
 
    251. அஃ - அந் ண் ணர் . பண்ணப் பைணத்த- மிகவளர்ந்த. இ  'கன்னங் 
க த்த, சின்னஞ் சிறிய, ெபன்னம் ெபாிய' என்பன ேபான்றேதா ர க்ெகன்க. ெபண் 
அவாய்- ெபண் தன்ைமைய வி ம்பி. ஆண் இழந்த - ஆண் தன்ைமைய ஒழித்த; 
'ெபண்ைமவிட் டாணவா வேப டாண்பால், ஆண்ைம விட் டல்லத வா வ 
ெபண்பால், இ ைம  மஃறிைண யன்ன மாகும்' [நன் ல்] என்றார் பின்ேனா ம். 
கண் அவா தக்த- யாவர் கண்க ம் வி ம்பத் தக்க. கலம்- ஆபரணங்கைள. 'ெபண் 
அவாய் அணியாேளா' என  ெசய்க. 
 
    252. ஆன்ற -நிைறந்த. ேகள்வி பயன்- ற் ெபா ைளக் ேகட்டலன் வ ம் 
பயன்கைள. பா - ெப ைம. அல்லல் உழப்ப - ன்பங்களால் 
வ ந் வதன் .காரணத்ைத. அறிதிேரல்- ஆராய்ந்தறிய வி ம் ராயின். ெதால் 
சிறப்பின்- பைழைமயான சிறப் பிைன ைடய. நாவின் கிழத்தி- சரசுவதி. 
உைறதலால்- (அவர்களிடங் கூ ) பிணங்கி. இ  தற்குறிப் ேபற்ற வணி. 'தி மா ன் 
மைனவி இலக்குமி ம் அத் தி மா னிடந் ேதான்றிய பிரமன் மைனவி சரசுவதி  
மாக ன் மாமி ம் ம கி மாகிய இ  வ ம் உலக வியற்ைகப்ப  ஒத்  வாழ்த ல்ைல 
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என்பதாம்; அன்றி, இரண்  மகளிர் ஒ வனிடத் ப் ெபா ந்தி ஒத்  வாழ்தல் இல்ைல 
யாக ன், இங்ஙனங் கூறினா ெரன்ப மாம். 
 
    253. கல் என்  தந்ைத கழற- கல்வி கற்பா ெயன்  தந்ைத இ த் ப் த்தி கூற. 
இகழ்ந்தவன்- அவமதித்தவன். எ த்  ஓைல- எ த்ைத ைடய ஓைலைய. விளியா - 
ேகாபித் . 'இறந்தாற் ேபாலாகி' என்பத ெமான் ; அன்றி, 'இளியா' எனப் பிாித்  
'அவமதிப் ச் சிாிப் ச் சிாித் ' என் ைர பகர்வா  ண் . வ  ேகாைல ெகாண்  
வி ம்- குற்றத்ைதத் தரத் தக்க ெகாம்ைப (அ த்தற்கு) எ த் க் ெகாள்வான். இனி, 
'வ க்கு ஓைல' என ப் பிாித்  'த ப்பிப் ேபாத ற்குக் கார ண மான  ஒ ையக் ெகாள்வான்' 
என்பா  ள  ர். 
 
    254. நீண்ட  - வ ள ர்ந்த . ெமல்ல  இ ப்பி ம் - ேபசாம ந்தா ம்; 'அட க்க மாக  
இ ப்பி ம்' எனி மாம். இ ந்த ற் - இ ந்தாற் ேபான்ற தாம். இராஅ - ( அப்ப ப் 
ேபசா ) இரா . இஃ யிர ள ெபைட; ெசய் ேளாைச நிைறக்க  வ ந்த . நாைய 
உவ ைமயாக்கிய  இழிைவ ந ன்கு விள க்குத ற் காம். 
 
    255. ல்ல ர் ன்ேகாட்  ல வ ாிைட - அற்ப  வ றிெவா  ெபா ந்தாத  ச ைபயி ள்ள  

ல வ ர் ந வில்; ' ன்ைம ல்லா' என  மாற்றி நி த்திப் ெபா ள் ெகாள்க . க ல்லாத  - 
ப த்த றியாத வ ற்ைற. க ைட எல்லாம் - அத ம  ெரல்லா ம். 'க ைட ெயல்லாம் ெசால் ம்' 
என  விைன  ெசய்க . 'க ற்ற  - ப த்தறிந்த வ ற்ைற. க டாஅயி ம்- (பிறர்) 
ேகட்டா ம்; இஃ தின்னிைச அள ெபைட. சான்றவர்- (நற்குண நற்ெசய்ைக) நிைறந்த 
ெபாிேயார்; ெபா ள் ேமல்- அப் ெபா ளி னிடத் . படாஅ- (அவர  அறி ) 
ெபா ந்தாமல்; இ  ெசய் ளிைச நிைறக்க வந்த அளெபைட.வி  பாக்கு- நீக்குத ைல; 
இ  ெதாழிற் ெபய ர். அப் ெபா ள்ப ட  நின்ற  பாக்கீ . 
 
    256. நாவினார் - நாவ ன்ைம ைடயார். ேசார்  அஞ்சி. (என்ன ) குற்ற ம் (ேந ேமா 
ெவன் ) ப ய ந் . ம ற்ைறய  ராவார்- க ற்ற றி ம் நாவ ன்ைம  மில்லாத  சிறிேயார். 
ப க ர்வ ர்- (குற்ற த்திற்கு அஞ்சா  விஷ ய ங்க ைள ஆராயா  த ம க்குத் ேதான்றிய ப  
ெயல்லாம்) ெசால் வ ர். வ ற்றிய  ஓைல- உல ர்ந்த  ஓைலக ள். க ல க ல க்கும்- க ல க ல ெவன் 
ெறா க்கும்; இஃதிர ட்ைடக் கிள வி. 'ஒ  இல்ைல' என  மா க . இஃெத த் க் 
காட் வ ைம. 'க ற்ற றிந்த  நாவினார் ெசால்லார் த ஞ் ேசார்வ ஞ்சி' என்ப த ற்கு 
'எஞ்ஞான் ம் ப ச் ேசாைலக் கில்ைல ெயா ' என்ப ம், 'மற்ைறய  ராவார் ப க ர்வ ர்' 
என்ப த ற்கு 'ப ைனயின்ேமல் வ ற்றிய  ஓைல க ல க ல க்கும்' என்ப ம் உவ ைமயாக ன், 
இஃ ெததிர்நிர னிைறப் ெபா ள்ேகாள். 
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    257. கூழ் பத்தாில் - கூழ் வார்க்கின்ற ெதாட் யில். ேதமா வ த்தற் -ம ரமாகிய 
மாம்பழத்தின் இரசத்ைதப் பிழிந்தாற் ேபா ம். 'ேதமா' என்ப  இ ம  யாகுெபயர். 
மாந்தர்க்கு- மனிதர்க்கு; 'மாந்தர்' என்ப  எப்ெபா ம் பன்ைம; நித்ய பகுவ்சன 
ெமன்ப வட லார். அறத்  ஆ - த மத்தின் பயைன. ெகாட் ம் - அ க்கப்ப கிற. 
தறி ேபால் - ைள கூர் சிைதவ  ேபால. தைல நகர்ந்  - (அத்த மப் பயன்கள்) தைல 
சிதறி. ெசன்  இைசயா ஆகும்- ேபாய்ப் ெபா ந்தாதன வாம். ெசவிக்கு-ெசவியில். இ  
ேவற் ைம மயக்கம். 
 
    258. கழீஇ - க வி; இ  ெசால் ைச யளெபைட. உணக் கி ம்-உலர்த்தினா ம். 
வா  ஆம் பக்கம்- ெவண்ைம ைடய தாகின்ற தன்ைம. இ ந்ைதக்கு-காிக்கு. 
இ ந்தன் -இ ந்த தில்ைல; இஃெததிர்மைற இறந்தகால் ஒன்றன்பால் ற் . 
கடாஅய் - உட்ெச த்தி; (அவன் காதிற்) கடாவித் ெதாைள ெசய்  என்பர் சிலர். 
குறி ம்-குத்தினா ம்; கூறி ம் என்பதன் கு க்கல் எனக்ெகாண்  'ெசால் ம்' 
என்பர் சிலர். கழ் ஒல்லா-உட் க மாட்டா. ேநாலா உடம்பிற்கு - ( ற்பிறப்பிற்) 

ண்ணியஞ் ெசய்யாத (உயிைர ைடய) உடம்பிற்கு; 'நல்ல ஊழின்ைமயால் இயற்ைக 
யறிவில்லாத மனித க்கு' என்றப . 
 
    259. ெபாழிந் -(ேதைனச்) ெசாாிந் . இனி  நாறி ம்- நன்மணம் சி ம்.  
மிைசதல் ெசல்லா - வி ள்ள ேதைன ண் தற்குச் ெசல்லாமல். 'இழிந்தைவ' 
என்ப  இடக்கரடக் கல். கா ம்-வி ம் ம். ஈ ேபால்-ஈையப் ேபால. இழிந்தைவ- 
இழிவாகிய ெபா ள்கள். வாய்-வாயி ண்டாம். ேதற்றம் ெசால்- ெதளிைவத் த ஞ் 
ெசாற்களின். ேதர் - ணி . என் ஆகும்- என்ன பயைனச் ெசய் ம்? ஒ  பயைன ஞ் 
ெசய்யா ெதன்றப . 
 
    260. கச  அ  - குற்றமற்ற. பற்றா -உ தியாக உட் ெகாள்ளா . உைதத்தலான்-
இகழ்ந்  தள்ளி வி தலான். கீழ்- கீழ்மகன். தன்ேபால் ஒ வன்-தன்ைனப் ேபான்ற 
ேவ ெமா  கீழ் மகன . ஓர் ல் ேகாட்  ெகாள் ம்- தா ம் ஓர் இழிவான 
பிரசங்கத்ைதச் ெசய்வன்.. 'ேகாட் ' என்ப  அங்குச் ெசால் ஞ் ெசால் ற்கு இடவாகு 
ெபயர். 'மற் ேமார், ெகாள் மாம்' என் ழி 'ஓர்', 'ஆம்' என்பன அைசகள். 
    --------- 
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27 - ஆம் அதிகாரம் - நன்ெனறியில் ெசல்வம் 
 
        அ கல  ஆகிப் பல ப த்தக்கண் ம், 
        ெபாாி தாள் விளவிைன வாவல் கு கா;- 
        ெபாி  அணியர் ஆயி ம், பீ  இலார் ெசல்வம் 
        க ம் கடப்பாட்ட  அன் .          261 
 
        அள்ளிக்ெகாள்வன்ன கு  கிழ ஆயி ம், 
        கள்ளிேமல் ைகந் நீட்டார், சூ ம்  அன்ைமயால்;- 
        ெசல்வம் ெபாி  உைடயர் ஆயி ம், கீழ்கைள 
        நள்ளார், அறி ைடயார்.          262 
 
        மல்கு திைரய கடற் ேகாட்  இ ப்பி ம், 
        வல் ஊற்  உவர் இல் கிணற்றின்கண் ெசன்  உண்பர்;- 
        ெசல்வம் ெபாி  உைடயர் ஆயி ம், ேசண் ெசன் ம் 
        நல்குவார்கட்ேட நைச.          263 
 
        ணர் கடல் சூழ் ைவயத் ப் ண்ணியேமா ேவேற- 
        உணர்வ  உைடயார் இ ப்ப, உணர்  இலா 
        வட் ம் வ ைண ம் ேபால்வா ம் வாழ்பேவ, 
        பட் ம் கி ம் உ த் !          264 
 
        நல்லார் நயவர் இ ப்ப, நயம் இலாக் 
        கல்லார்க்கு ஒன்  ஆகிய காரணம், ெதால்ைல 
        விைனப் பயன் அல்ல ,-ேவல் ெந ங் கண்ணாய்!- 
        நிைனப்ப வ வ  ஒன்  இல்.          265 
 
        நாறாத் தகேட ேபால் நல் மலர்ேமல் ெபாற்பாவாய்!- 
        நீறாய் நிலத்  விளிஅேரா-ேவ  ஆய 
        ன்மக்கள் பக்கம் குவாய் நீ, ெபான் ேபா ம் 
        நன்மக்கள் பக்கம் றந் !  266 
 
        நயவார்கண் நல்குர  நாண் இன்  ெகால்ேலா? 
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        பயவார்கண் ெசல்வம் பரம்பப் பயின்ெகால்? 
        வியவாய்காண்,-ேவற் கண்ணாய்!-இவ் இரண் ம் ஆங்ேக 
        நயவா  நிற்கும் நிைல.          267 
 
        வலைவக ளல்லாதார் காலா  ெசன்  
        கலைவக ண்  கழிப்பர் - வலைவகள் 
        காலா ஞ் ெசல்லார் க ைனயாற் ய்ப்பேவ 
        ேமலா  பாய வி ந் .          (268) 
 
        ெபான்னிறச் ெசந்ெநற் ெபாதிெயா  பீள்வாட 
        மின்ெனாளிர் வானங் கட ள் ங் கான் குக்கும் 
        ெவண்ைம ைடயார் வி ச்ெசல்வ ெமய்தியக்கால் 
        வண்ைம  ம ன்ன தைகத் .          (269) 
 
        ஓதி  ேமாதா ணர்விலா ேராதா  
        ேமாதி யைனயா ணர் ைடயார் - ய்தாக 
        நல்கூர்ந் ஞ் ெசல்வ ாிரவாதார் ெசல்வ  
        நல்கூர்ந்தா ாீயா ெரனின்.          (270) 
    -------------- 
 
    அ ம்ெபா ள் விளக்கம் 
 
    261. அ கல - அ கி ள்ள ; 'அ கல்' என் ந் ெதாழிற் ெபயாின்ேமற் பிறந்த 
உடன்பாட்  ஒன்றற்பாற் குறிப்  விைனயாலைணந்த ெபயர். பல ப த்தக் கண் ம்- 
பல பழங்கைளப் ப த்தி ப்பி ம். ெபாாி தாள்- ெபாாிந்த அ ைய ைடய. விள 
விைன- விளா மரத்ைத. வாவல்- ெவௗவால்கள் . கு கா- ெந ங்கா. ெபாி  அணியர்- 
மிக ஞ் சமீபத்தி ள்ளவர். பீ  இலார்- ெப ைமக்குண மில்லாதவர . க ம் 
கடப்பாட்ட  அன் - (வறியர்களாற் றமக்குக் கிைடக்கு ெமன் ) நிைனக்கத்தக்க 

ைறைம ைடய தன் . இஃெத த் க்காட் வைம. 
 
    262. அள்ளிக் ெகாள்வ அன்ன - (ைககளால்) அள்ளிெய த் க் ெகாள்ளத் தக்கைவ 
ேபான்ற (அழகு நிைறந்த); 'ெகாள் வன்ன ' என்ப  'ெகாள்வ வன்ன' என்பதன் 
ெதாகுத்தல். கு  கிழ ஆயி ம் - சிறிய அ ம் கைள ைடயனவாயி ப்பி ம். 
கள்ளி ேமல்- கள்ளிச் ெச யின்ேமல் . நள்ளார் - வி ம்பிச் ேசரார். 
 
    263 மல்கு- மிகுந்த . திைரய- அைலகைள ைடய. ; இ  குறி.ப் ப் ெபயெரச்சம். 
ேகாட் - கைரயில். வல் ஊற் - வ ைமயான நீர்ச் சுரப்ைப ைடய, அஃதாவ  நீர் 
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ெமல்ெலன இைடவிட் ச் சுரக்கின்ற. 'விைரவில் நீர் சுரக்கும் ஊற் ' எனப் ெபா  
ைரப்பி  மாம். உவர் இல்- உப் ச் சுைவ யில்லாத. உண்பர் - (நீைரப்) ப குவர்;. 

ேசண் ெசன் - ெவகு ரத்திற் ேபாயாயி ம் . நல்குவர் கட்ேட நைச- ெகா க்கும் 
நன்மக்களிடத்ேத வி ப்பம் உண்டாம் . இ ம் எ த் க்காட் வைம. 
 
    264. ணர் கடல்- ெந ங்கிய ச த்திரம் ; 'அைலகேளா  கூ ய ச த்திரம்' 
எனி மாம். உணர்வ  உைடயார் - அறி ைடயார். 'அ ' என்ப  பகுதிப்ெபா ள் 
விகுதி. வட் ம்- சூதா  க வியம். 'வட் ' என்ப  ஒ வைகச்ெச  என்பா ளர். 
வ ைண ம் - வ ணஞ் ெச ம். ேபால்வா ம் - ேபான்ற கீழ்மக்க ம். 
அரங்கின்கண் நிற்கும் வட் ைன ெவட்  இறக்கி ம் அ  ம ப  அவ் வரங்கின்கண் 
வந்  நிற்குமா , சைபயின்கண் நின்  அவமானப்பட்  ெவளிவாி ம் ெவட்கமின்றி 
ம ப  அச் சைபயின்கண் வந்  நிற்பா ம், சுைவமிக்க இைல காய்கேளா  கூ ய 
வ ணஞ்ெச  மைறவிற் ெசழித் க் காய்த்  அழி மா  பயன்மிக்க ெசல்வத்ைதப் 
ெபற் ைவத் ம் அச் ெசல்வத்ைத மைறத் த் தாம் ெவளித்ேதான்றா தி ந்  
மாிப்பா ம் ஈண் க் குறிக்கப்பட்டா ெரன்ப. பட் ம் கி ம் உ த் வாழ்வார் என்க. 
வட் ப்ேபால்வார் (பகட்ட ேவண் த ன்) பட் த் ம், வ  ைண ேபால்வார் 
(தன்ைம மைறக்க ய த ன்) கி த் ம் வாழ்வார் என் ற வயித் , இ  
நிரனிைறப் ெபா ள்ேகாெனன்ப. 
 
    265.. நல்லார் நயவர் இ ப்ப-நற்குண ைடயரான நல்லறி ைடயார் வறியராய் 
இ க்க ம்; 'நயவர் நல்லார் இ ப்ப' என மாற் க. ஒன்  - ஒ  ெசல்வப்ெபா ள். 
ஆகிய காரணம் உண்டாகிய காரணம். ெதால்ைல விைனப்பயன் - ற்பிறப்பிற் ெசய்த 
நல்விைனப்பயன். நிைனப்ப - எண்ண. வ வ  ஒன்  இல் - (அவ்ெவண்ணத்தில்) 
வ வதாகிய காரணம் ேவெறான்றில்ைல. 
 
    266. நாறா - மணவாத. தகேட ேபால் - றவிதழ்ேபால; 'ெபாற் றக  ேபால' 
என்பா ளர். நல் மலர்ேமல் - சிறந்த தாமைரப் வின் ேம க்கிற. ெபான் பாவாய்-
ெபாற் பிரதிைம ேபா லழகிய இலக்குமிேய! 'தகேடேபால் பாவாய்' என இைய ம். நீ  
ஆய் விளி-சாம்பராய் அழிவாய். ேவ  ஆய-(நன்மக்களின்) ேவ பட்ட. ல் மக்கள் 
பக்கம்-கீழ்மக்களிடம். குவாய்-ேசர்வாய். ெபான்ேபா ம் - ெபான்ைனப்ேபாலப் 
ேபாற்றத்தக்க. நல்மக்கள் பக்கம் - ேமன்மக்களிடத்ைத. றந் -விட் . நாறாத தக  
என்ற உவைம - வின்ேம ந் ம் அப் வின் ந மணம் றவித க்கில்ைல யாதல் 
ேபால, சிறந்த தாமைர மலாில் இைடயறா  வாழ்ந் ம் அம் மல க்குாிய 
ெமன்ைமக்குணம் தி மகட்குச் சிறி மில்ைலெயன்பைத விளக்கி நின்ற . 
 
    267. நயவார்கண்-நற்குன ைடயாாிடத் . நல்குர - வ ைம. நாண் இன்  
ெகால்ேலா-ெவட்கமில்லாதேதா? பயவார் கண்-(ஒ வ க்கும்) பயன்படாதவாிடத்  
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அஃதாவ  உதவாதவ ாிடத் . பரம்ப பயின்ெகால்-விடாமற் பர வதற்குாிய பிசிேனா? 
வியவாய் காண்-நீ வியந்  காண். இ இரண் ம்-(நயவார்கண் நல்குர ம் பயவார்கண் 
ெசல்வ ம் ஆகிய) இந்த இரண் ம். நயவா  நிற்கு நிைல-நன்ைம தாரா  நிற்கின்ற 
நிைலைமைய, 'ெகால்' என் ம் இைடச்ெசால் ஈாிடத் ம் ஐயப்ெபா ளான . ஓகாரம் 
அைச. 
 
    268. வலைவதள்-நாணி கள். 'அல்லாதார்' என்ற  நாண ைடயாைர. கால் ஆ  
ெசன் -தாங்கள் கால்களால் ர வழி நடந்  ேபாய். கலைவகள்-(இரந்  ெபற்ற) 
கலப்பான உணைவ. கழிப்பார்-(வாழ்நாைளக்) கழிப்பார்கள். கால் ஆ ம் ெசல்லார்-
காலால் வழி நடத்த ஞ் ெசய்யாதவராய். இ ந் -(ஈயா  கதவைடத் ) இ ந் . 
க ைனயால் ய்ப்ப - ெபாாிக்கறிேயா  (தனியி ந் ) உண்பார்கள்; 'க ைனயால்' 
என்ப  உ  மய க்கம். ேமல் ஆ  பாய-ெநய்யா  பாலா  தயிரா கள் ேமன் ேமற் 
ெப க. 
 
    269. ெபாதிேயா  பீள்-(ெபாதிந்த) கதிர்கேளா  க  ம் வாடா நிற்க. ஒளிர்-
விளங்குகின்ற. வானம்-ேமகம்; 'அம்' என்ப  சாாிைய. கான்  உ க்கும்-நீைர 
ெவளிப்ப த்திச் ெசாாித  ண் . ெவன்ைம ைடயார்-அறிவி கள். 'வி ' என்ப  
'வி மம்' என் ம் உாிச்ெசால் ன் விகாரம். வண் ைம ம்-அவர்கள் ஈைக ம். 'உம்ைம' 
இறந்த  த விய எச்சம். அன்ன தைகத் -அ ேபா ந் தன்ைமய . 
 
    270. ஓதி ம் ஓதார்-(பல ல்கைளக்) கற் ம் கல்லாதவேர. ஒதா ம் ஓதிைனயர்-
கல்லாதாராயி ங் கற்றவைன ஒத்தவேர; 'கற்றாற் ேபான்றவர்கள்' என்ப மாம். 

ய்  ஆக-(மனம்) பாிசுத்தி ைடயதாயி க்க. இரவாதார்-யாசியாதவர். நல்கூர்ந் ம்- 
வ ைமயைடந் ம். ஈயார் எனின்- (தக்கார்க்குக்) ெகா க்கவில்ைல ெயன்றால். 
'ஓதி ம் ெசல்வ ம்' என்ற உம்ைமகள் உயர்  சிறப் . 'ஒதா ம், நல்கூர்ந் ம்' என்ற 
உம்ைமகள் இழி  சிறப் . இஃ ெததிர்நிரனிைறப் ெபா ள்ேகாள் 
    -----------   
 

4. ன்பவியல் 
28-ஆம் அதிகாரம் - ஈயாைம 

 
        நட்டார்க்கு நள்ளா தவர்க்கு ளவைரயா 
        ல ட்ட  பாத் ண்ட ல ட் ண்ட - ல ட்ட 
        த ைடத்தி ந் ண்ெடா கு மாவதின் மாக்கட் 
        க ைடக்குமா மாண்ைடக் கத .          (271) 
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        எத் ைண யா  மிையந்த வ ளவினாற் 
        சிற்றறஞ் ெசய்தார் தைலப்ப வர் - மற்ைறப் 
        ெப ஞ்ெசல்வ ெமய்தியக்கால் பின்னறி  ெமன்பா 
        ர ழிந்தார் பழிகடலத் ள்.          (272) 
 
        ய்த் க் கழியான் றேவார்க்ெகான் றீகலான் 
        ைவத் க் கழி  மடேவாைன - ைவத்த 
        ெபா  ம வைன நகுேம லகத் 
        த  ம வைன நகும்.          (273) 
 
        ெகா த்த ந் ய்த்த ந் ேதற்றா வி க்குைட 
        உள்ளத்தான் ெபற்ற ெப ஞ்ெசல்வ மில்லத் 
        ைடக் கன்னியைரப் ேபாலப் ப வத்தா 
        ேலதிலான் ய்க்கப் ப ம்.          (274) 
 
        எறிநீர்ப் ெப ங்கட ெலய்தி யி ந்  
        ம நீர்ச் சி கிணற் றல்பார்த் ண்பர் 
        ம ைம யறியாதா ராக்கத்திற் சான்ேறார் 
        கழிநல் குரேவ தைல.          (275) 
 
        எனெதன ெதன்றி க்கு ேமைழ ெபா ைள 
        எனெதன ெதன்றி ப்பன் யா ந் - தனதாயிற் 
        றா  ம தைன வழங்கான் பயன் வ்வான் 
        யா  ம தைன ய .          (276) 
 
        வழங்காத ெசல்வாி ன ல்கூர்ந்தா ய்ந்தா 
        ாிழந்தா ெரனப்ப த ய்ந்தா - ழந்ததைனக் 
        காப் ய்ந்தார் கல் த  ய்ந்தார்தங் ைகந்ேநாவ 
        யாப் ய்ந்தா ய்ந்த பல.          (277) 
 
        தனதாகத் தான்ெகாடான் றாயத் தவ ந் 
        தமதாய ேபாழ்ேத ெகாடாஅர் - தனதாக 
        ன்ேன ெகா ப்பி ன வர்க யார் தான்க யான் 
        பின்ைன ய வர்ெகா க்கும் ேபாழ் .          (278) 
 
        இரவலர் கன்றாக ஈவார்ஆ வாக 
        விரகிற் சுரப்பதாம் வண்ைம;- விரகின்றி 
        வல்லவர் ஊன்ற வ ஆேபால் வாய்ைவத் க் 
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        ெகால்லச் சுரப்பதாங் கீழ்.          279 
 
        ஈட்ட ந் ன்பமற் றீட் ய ெவாண்ெபா ைளக் 
        காத்த ம் ஆங்ேக க ந் ன்பம் - காத்தல் 
        குைறப ல் ன்பம் ெக ல் ன்பம் ன்பக்கு 
        உைறபதி மற்ைறப் ெபா ள்.          280 
    ------- 
 
    அ ம்ெபா ள் விளக்கம் 
 
    271. நட்டார்க்கும்-சுற்றத்தார்க்கும். நள்ளாதவர்க்கும்- வி ந்தினர்க்கும். 
உளவைரயால்-(தமக்கு) உள்ள அளவிற்கு ஏற்ப. அட்ட  பாத் -சைமத்த உணைவப் 
பங்கிட் க் ெகா த் ; 'அட்ட ' என்ப  சாதிெயா ைம. உண்டல்-(பின்  தா ம்) 
உண் தல். அட்  உண்டல்-சைமத்  உண்  வா ம் விதமாம். அைடத்  இ ந்  
உண் -(கதைவ) த் தாம் உள்ேள இ ந்  சித் . ஒ கும்-நடக்கின்ற. ஆவ  இல் 
மாக்கட்கு-பயனில்லாத மனிதர்க க்கு. ஆண்ைட கத -ேம லகத்தின் கத . அைடக் 
கும்-(உட் காதவா ) டப்ப ம்; ெசயப்பாட்  விைனப் ெபா ளின் வந்த 
ெசய்விைன. 
 
    272. எ ைணயா ம்-எவ்வளேவ ம். இையந்த அளவினால்-(தம்மாற்) கூ ய 
வளவினால். சி  அறம் ெசய்தார்- சிறிய த  மங்கைளச் ெசய்தவர். தைலப்ப வர்.-
ேமன்ைமயைடவார். மற்ைற ெப ஞ் ெசல்வம்-அறஞ் ெசய்தற்குதவாத ெப ஞ் 
ெசல்வத்ைத. 'மற்ைற' என் ம் இைடச் ெசால் 'பிறி  என் ம் ெபா ள . 
'அைசநிைல' ெயன்ப மாம். பின்- ப்பின்கண்; 'ெசல்வம் இன் ம் மிகின், அதன் பின்' 
என்பா  ளர். அறி ம்- அறஞ் ெசய்தைலப்பற்றி ேயாசிப்ேபாம். அழிந்தார்-
(நிச்சயமாக கி) அழிவார்கள்; இ  ணி பற்றி வந்த கால வ வைமதி. 
பழிகடலத் ள்-(யாவரா ம்) பழிக்கப்ப கிற ( ன்பக்) கட  ள்; 'பழிகடல்' என்ப  
விைனத்ெதாைக நிைலத்ெதாடர். இனி, 'பழியாகிய கட ள்' எனப் ெபா ைரத்  
ஓைசயின்பம் பற்றிப் 'பழிக்கடல்' என்றாகா  இயல்பாயிற்ெறன்ப. 
 
    273. ய்த்  கழியான்-தான் அ பவித் க் காலங் கழி யாம ம். றேவார்க்கு 
ஒன்  ஈகலான்- றவறத்தார்க்கு ஒ  ெபா ைளேய ங் ெகா த் தவாம ம் ைவத்  
கழி ம்- (ேத ன ெபா ைளச்) ேசகாித் ைவத் ப் (பயன்ெகாள்ளா ) இறக்கின்ற. 
மடேவாைன- அறிவி ைய. நகுேம- (கண் ) சிாிக்கும். 
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    274. ய்த்த ம்- அ பவித்த ம். ேதற்றா- அறிந்  ெசய்யாத; இ  தன்விைன 
பிறவிைனகட்குப் ெபா விைன; ஈண் த் தன் விைனயா ெமன்க. இ க்கு உைட- 
உேலாப குணத்ைத ைடய. இல்லத் - கு யிற் பிறந்த. உ  உைட- அழகுள்ள 
ப வத்தால்- (அ பவித்தற்குாிய) காலம் வந்த ெபா தில்; இ  ேவற் ைம மயக்கம். 
ஏதிலான்- அயலானல். 
 
    275. எறி- (அைலகைள) சுகிற. எய்தி இ ந் ம் - அைடந் தி ப்பி ம். அ  நீர் 
சி  கிணற்  ஊறல்- (இைடயிைடேய) அற்  அற் ச் சுரக்கிற நீைர ைடய சிறிய 
கிணற்றின் ஊற்ைற; 'ஊறல்' என்ப  ஆகுெபயர். பார்த் - ேத க்கண் . ஆக்கத்தின்- 
ெப ஞ் ெசல்வத்தி ம். சான்ேறார் கழி நல்குரேவ- நற்குண நிைறந்த ெபாிேயார  
மிக்க வ ைமேய தைல; சிறந்ததாம். ன்னிரண்ட யிற் 'பிறி  ெமாழிதலணி' ள . 
 
    276. என  என - என் ைடய , என் ைடய . என்  இ க்கும்- என்  (ெசல  
ெசய்யா ) இ க்கிற. ஏைழ- அறிவில்லாத ேலாபி. 'யா ம் ' என் ழி உம்ைம இறந்த  
த விய எச்சம். தன  ஆயின்- தன் ைடயதானால். வழங்கான்- பிறர்க்குக் ெகாடான். 
பயன் வ்வான்- இன்பப்பயைன அ பவியான். யா ம் அதைன அ - நா ம் அப் 
ெபா ைள அப்ப ேய பிறர்க்குக் ெகாேடன்; அ பவிேயன். 
 
    277. வழங்காத- (பிறர்க்கு ஒன் ங்) ெகாடாத. நல்கூர்ந்தார்- தாித்திரர். உய்ந்தார்-
( ன்பங்களிற்) பிைழத்தார். இழந்தார் எனப் ப தல் உய்ந்தார்- இழந்தார் எனப் 
பிறரால் இகழப்ப த ற் பிைழத்தார். உழந்  அதைன காப்  உய்த்தார் - 
அப்ெபா ைள காப்பாற் கிற உழப்பினின் ம் பிைழத்தார். கல் த ம் உய்ந்தார்- 
அப்ெபா ைளப் ைதத்தற்குப் மிையத் ேதாண் கிற வ த் தத்தினின் ம் 
பிைழத்தார். தம் ைக ேநாவ யாப்  உய்ந்தார்- தம  ைககள் ேநாகும்ப  இ கப் 
பி த்த னின் ம் பிைழத்தார். உய்ந்த பல -(இங்ஙனம் அவர்கள்) தப்பிப் பிைழத்தைவ 
இன் ம் பல ண் . 
 
    278. தன  ஆக-(ெபா ள்) தனக்குாியதாயி க்க. தான் ெகாடான்- தான் 
(அப்ெபா ைளப் பிறர்க்குக்) ெகாடான். தாயத் தவ ம்- ஞாதிக ம் தம  ஆய 
ேபாழ்ேத- தம் ைடய தாயி க்கும்ேபாேத. ெகா ப்பின்- (அதைனத் தான் பிறர்க்குக்) 
ெகா த்தால். அவர் க யார்- அஞ் ஞாதிகள் விலக்கார். தான் க யான்- (இறந் பட்ட 
அவன்) வந்  விலக்கான். 
 
    279. இரவலர்- யாசகர். கன்  ஆக- கன்ைற ஒப்ப. ஈவார்- ெகா ப்பவர். ஆ ஆக- 
பசுைவ ஒப்ப. விரசின் சுரப்ப - உற்சாகத்ேதா  பயன் த வேத. வண்ைம ஆம்- ஈைகக் 
குணமாம். வல்லவர் ஊன்ற வ  ஆ ேபால்- வ யவர் அ த்தி வ த்தப் பால் த கிற 
பசுப்ேபால. வாய் ைவத்  ெகால்ல- பல உபாயங்கைளச் ெசய்  வ த்த; 'நிந்தைன 
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ெசய்  வ த்த' என ம் , 'உ ப் க்களிற் க வி ெகாண்  வ த்த' என ம் ெபா ள் 
கூ ப. 'ெகால் தல்' ஈண்  மிக்க ன்பஞ் ெசய்தல். சுரப்ப  பயன் த வ . கீழ் ஆம்- 
கீழ்ைமக் குணமாம். 
 
    280. ஈட்ட ம் - ெபா ைளத் ேத த ம். ஒள் ெபா ைள- சிறந்த ெபா ைள. க  

ன்பம்- மிக்க ன்பம். ெக ன்- ( வ ம்) அழிந்தால். ன்பக்கு- ன்பத் க்கு; 
அத் ச் சாாிைய ெதாக்க . உைறபதி- தங்குமிடமாம். 'மற்  மற்ைற' என்பன 
அைசகள். 
    ------------ 
 

29-ஆம் அதிகாரம் இன்ைம 
(ெபா ளில்லாைமயின் இழிைவ உணர்த் வ .) 

 
        அத்திட்ட கூைற அைரச்சுற்றி வாழி ம் 
        பத்ெதட் ைடைம பல ள் ம் பாெடய் ம் 
        ஒத்த கு ப்பிறந்தக் கண் ெமான் றில்லாதார் 
        ெசத்த பிணத்திற் கைட.          281 
 
        நீாி ம் ண்ணி  ெநய்ெயன்பார், ெநய்பி ம் 
        யா ம் அறிவர் ைக ட்பம்;- ேதாின் 
        நிரப்பி ம்ைப யாளன் குேம, ைக ம் 
        கற்காிய ைழ ைழந் .          282 
 
        கல்ேலாங் குயர்வைரேமற் காந்தள் மலராக்கால் 
        ெசல்லாவாம் ெசம்ெபாறி வண் னம்; -ெகால்ைலக் 
        கலாஅற் கிளிக ங் கானக நாட! 
        இலாஅஅர்க் கல்ைல தமர்.          283 
 
        உண்டாய ேபாழ்தின் உைடந் ழிக் காகம்ேபால் 
        ெதாண்டா யிரவர் ெதாகுபேவ; -வண்டாய்த் 
        திாித ங் காலத் த் தீதி ேரா என்பார் 
        ஒ வ ம் இவ் லகத் தில்.          284 
 
        பிறந்த குலமா ம்; ேபராண்ைம மா ம் 
        சிறந்ததங் கல்வி ம் மா ம் - கறங்க வி 
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        கன்ேமற் க உங் கணமைல நன்னாட! 
        இன்ைம த வப்பட் டார்க்கு.          285 
 
        உள்கூர் பசியால் உைழநைசஇச் ெசன்றார்கட்கு 
        உள்  ாி ந் ெமான் றாற்றாதான்; உள் ர் 
        இ ந் யிர் ெகான்ேன கழியா  தான்ேபாய் 
        வி ந்தின னாதேல நன் .          286 
 
        நீர்ைமேய யன்றி நிரம்ப எ ந்ததங் 
        கூர்ைம ம் எல்லாம் ஒ ங்கிழப்பர்; -கூர்ைமயின் 
        ல்ைல அைலக்கும் எயிற்றாய்! நிரப்ெபன் ம் 
        அல்லல் அைடயப்பட் டார்.          287 
 
        இட்டாற் ப் பட்ெடான் றிரந்தவர்க் காற்றா  
        ட்டாற் ப் பட் ம் யன் ள் ர் வாழ்த ன் 
        ெநட்டாற் ச் ெசன்  நிைரமைனயிற் ைகந்நீட் ங் 
        ெகட்டாற்  வாழ்க்ைகேய நன் .          288 
 
        கடகஞ் ெசறிந்ததங் ைககளால் வாங்கி 
        அடகு பறித் க்ெகாண் டட் க்-குைடகலனா 
        உப்பி  ெவந்ைததின் ள்ளற்  வாழ்பேவ, 
        ப் ர  ெசன் லந்தக் கால்.          289 
        ---------- 
 
        ஆர்த்த ெபாறிய வ ணிகிளர் வண் னம் 
        த்ெதாழி ெகாம்பின்ேமற் ெசல்லாவா - நீர்த்த வி 
        தாழா யர்சிறப்பிற் ற ண்குன்ற நன்னாட 
        வாழாதார்க் கில்ைலத் தமர்.          (290) 
    ----------------- 
 
    அ ம்ெபா ள் விளக்கம் 
 
    281. அத்  இட்ட கூைற- ெசந்நிறம் ெபா ந்திய (கவி வஸ்திரத்ைத); 'ைதயல் 
நிைறந்த ணி' என்ப மாம். அைர- இைடயில். பத்  எட்  உைடைம- பத்தாயி ம் 
எட்டாயி ம் ெபா ைள ைடத்தாதல். 'பத் ' 'எட் ' என்பன ஆகுெபயர். பா  
எய் ம்- ெப ைமயைட ம். ஒன்  இல்லாதார்- சிறி ம் ெபா ளில்லாதவர். ெசத்த 
பிணத்தின் கைட- உயிர் நீங்கிய உடம்பாகிய பிணத்தி ங் கைடப்பட்டவ ராவர். 
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    282. நீாி ம்- (மற்ெறல்லாப் ெபா ள்களி ம, ட்பமான) நீைரக் காட் ம். 

ண்ணி - ட்பமான . 'ெநய்யி ம் ைக ட்பம் யா ம் அறிவர்' என மாற் க. 
ேதாின்- ஆராயின். இரப்  இ ம்ைப ஆளன்- யாசித்தலாகிய ன்பத்ைத யாள்பவன். 
ஈண் க் காரணத்ைதக் காாியமாக உபசாித்தார்.; அன்றி, 'யாசித்தலா லாகிய ன்பத்ைத 
யாள்பவன்' என்ப மாம். 'நிரப்  இ ம்ைப ஆளன்' எனப் பிாித் , 'வ ைமத் 

ன்பத்ைத யாள்பவன்' என்ப  ெமான் . ைழ- வாரத் ள். ' ைழந்  கும்' என்க. 
'உயர்  நவிற்சி யணி' காண்க. 
 
    283. கல் ஓங்கு உயர்வைரேமல்- கற்களால் வளர்ந் ள்ள உயர்ந்த மைலயின்ேமல். 
ெசம் ெபாறி- சிவந்த ள்ளிகைள ைடய. 'மலராக்கால் வண் னம் ெசல்லாவாம்' 
என்ப  . ெகால்ைல- திைனப் னத்தில். கலாஅல்- கற்கைளக்ெகாண் ; 
'இரத்தினங்களால்' என் மாம். கிளி க ம்- (திைனக் கதிைரக் கவர வ ம்) 
கிளிகைளக் (குறப்ெபண்கள்) ஓட் கின்ற . இலா அ அர்க்கு- வறியர்க்கு. தமர் இல்ைல- 
(வி ம்பி வ ம்) இனத்தவர் இலராவர்,. இஃ ெத த் க்காட் வைம. அளெபைட 
இரண் ம் ெசய் ேளாைச நிைறப்பன . 
 
    284. உண்டாய ேபாழ்தின்- ெசல்வம் உளதாங் காலத்தில். 'இன்' என்ப  சாாிைய. 
உைடந் ழி- (உடம்  உயிர் நீங்கிச்) சிைதந்த விடத் ; அகரந் ெதாக்க . காகம்ேபால்- 
(அதைனத் தின்பதற்கு) அளவில்லாத காக்ைககள் (வந்  ேசர்வ  ேபால). ெதாண்  
ஆயிரவர் ெதாகுப- ஆயிரம் ெபயர் அ ைமகளாய் (வந் ) ேசர்வர். வண்டாய் திாித ம் 
காலத் - (உண ேவண் ) வண்ைடப்ேபாலப் பலவிடத் ம் அைல ங் காலத்தில்; 
'ஆய்' என்ப  உவம . தீ  இ ேரா என்பார்- (அவைர ேநாக்கி நீர்) 

ன்பமில்லா  இ க்கிறீேரா' என்  ேக்ஷமம் விசாாிப்பார். இல்- 
 
    285. பிறந்த குலம் மா ம்- பிறந்த நற்கு யின் ெப ைம அழி ம். ஆண்ைம- (நிைற, 
ெபாைற. ஓர்ப் , கைடப்பி  என் ம்) ஆண்ைமக் குணங்கள்; ரகுணங்க 
ெளனி மாம். கல்வி ம் - கல்வித் திறைம ம். கறங்கு- ஒ க்கின்ற. கல்ேமல்- 
கற்களின் ேமல் (வி ந் ). க உம்- க கின்ற. இனி, 'கற்களின் ேமற் பிறத்ைதக் 
க கின்ற' என் ைர பகர்வா  ளர். கணம்- கூட்டமாகிய. இன்ைம த வப் 
பட்டார்க்கு- வ ைமயாற் சாரப்பட்டார்க்கு. 
 
    286. உள்- வயிற்றி ள். கூர்- மிகுந்த. உைழ- தன்னிடம். நைசஇ- (ஒன்ைறப் ெபற) 
வி ம்பி. இ  ெசால் ைச யளெபைட. உள் ஊர் இ ந் ம்- ஊர்க்குள் இ ந் ம்; 'உள் 
ஊர்' என்ப  இலக்கணப் ேபா . ஒன்  ஆற்றாதான்- ஓர் உதவி ஞ் ெசய்ய மாட்டாத 
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வறியவன். உயிர்- (தன ) வாழ்நாைள; இஃதாகுெபயர். ெகான்ேன- ணாக. ேபாய்- 
ேவற் ர்க்குப் ேபாய். வி ந்தினன் ஆவேத -(ஒ வ க்கு) வி ந்தினனாக 
உண் த்தேல; 'வி ந் ' என்பதன் ெசம்ெபா ள் ' ைம' என்பதாம். 
 
    287. நீர்ைமேய அன்றி- (தம ) நற்குணங்கைளேய யல்லா . நிரம்ப எ ந்த- 
குைறவின்றி யர்ந்த. கூர்ைம ம்- அறிவின் ட்பத்ைத ம். எல்லாம்- மற் ள்ள 
சிறப் க்க ெளல்லாவற்ைற ம். ஒ ங்கு இழப்பர்- ஒ ேசர இழந்  வி வர்;. 
கூர்ைமயின்- கூர்ைம ைடைமயால்; 'இன்' என்ப  ஏ ப் ெபா ளின் வந்த ஐந்த , 
'இன்' என்ப  சாாிைய எனக் ெகாள்வா ளர். அைலக்கும்- வ த் கின்ற . 
எயிற்றாய்- பற்கைள ைடயவேள! இ  மக உ ன்னிைல. நிரப் - வ ைம; 
(எல்லாப் ெபா ள்க ம்) நிரம்பி யி த்தைலக் குறிக்கும் 'நிரப் ' என் ம் தனிைல 
திாிந்த ெதாழிற் ெபயர், எதிர்மைற இலக்கைண (விபாீத லக்ஷைண)யால், 
ெபா ெளான்  மில்லாைமையக் குறிப்ப தாயிற் ெறன்க. அல்லல்- ன்பம். 
'நிரப்ெபன் ம் அல்லல்' எனக் காரணத்ைதக் காாியமாக உபசாித்தார். 
 
    288. இட் - அல்பமாகிய. இஃதிப் ெபா ட்டாதைல, 'ஆகா றளவிட்  தாயி ங் 
ேக ல்ைல' என் ந் தி க்குறளா ந் ெதாிக. ஆ பட்  -(வ ைமயின்) 
வழியினகப்பட் . ஆற்றா - ெகா க்க மாட்டா . ட்  ஆ பட்  - தைடபட்ட 
வழியிற் ெபா ந்தி. யன்  (தன் வயி  ஓம்  ெலான்றற்குேம) யற்சி ெசய் . ெந  
ஆ  ெசன் - ரமான வழியிற் ேபாய். நிைரமைனயில்-வாிைசயா ள்ள களில். 
ைக ஏற்கும்-(பிச்ைச வாங்கு தற்கு)ைகைய நீட் கிற. ெக  ஆ  வாழ்க்ைகேய-ெகட்ட 
வழியில் வாழ்தேல; 'ெகட்டவா ' என்ப  'ெகட்டா ' எனப் ெபெயெரச்ச  ெதாக்கு 
நின்ற ; இனி, 'ெக ' தனிைலத் ெதாழிற் ெபயர் எனி மாம். இப் பாட் ன் க த்  
இவ்வதிகாரத்தின் ஆறாம் பாட் ன் க த்ேத யாயி ம், இந்  ெளாவ்ெவா  
பாட ம் ஒவ்ெவா வராற் பாடப் ெபற்ற்ைமயிற் கூறிய  கூற ெலன் ங் குற்றமின்றா 
ெமன்க. 
 
    289. கடகம் - கடகெமன் ங் ைகவைளகள். ெசறிந்த- ெபா ந்திய. வாங்கி-(பல 

கைள) வைளத்தி த் த் தள்ளி. அடகு-கீைரகைள. அட் -சைமத் . குைட 
கலன்ஆ-பனங் குைட த யனேவ உண்கலனாகக் ெகாண் , 'குைட' என்ப  இப் 
ெபா ளாதாதைல 'ேதாணல ண்  றக்கப் பட்ேடார், ேவணீ ண்ட 
குைடேயாரன்னர்' என் ங் க த்ெதாைகயி ங் காண்க. உப்  இ  ெவந்ைத-
உப்பில்லாத (அந்த) ெவந்த கீைரைய; 'ெவந்ைத' எனபதன்கண் 'ேவ' எனப  பகுதி ம், 
'ஐ' என்ப  விைன தற் ெபா ள் விகுதி மாம். உள் அற் -ஊக்க மழிந் . ப் ர -
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அ பவிக்கப்ப ம் ெபா ள்கள். ெசன்  உலந்தக்கால்- அழிந்ெதாழி  மாயின்; 'கால்' 
என்ப  எதிர்கால விைனெயச்ச விகுதி. 
 
    290. ஆர்த்த -நிைறந்த . ெபாறிய - ள்ளிகைள ைடய . அணிகிள ர்-அழ கு மிக்க . த்  
ஒழி- ப் த்  மாறின . ெசல்லா ஆம்- ேபாகாவாம். நீர்த் -நீர்வ ள  ைடய தாகிய . 
தாழா-இைடய றா  பாய்கின்ற ; இஃ ெத த் க் காட் வ ைம. இப் பாட்  இவ்வ தி 
கார த்தின் ன்றாம் பாட்ேடா  ஒத்த  க த் ைடய . 
    ----------------- 
 

30 - ஆம் அதிகாரம் - மானம் 
 
        தி ம ைக யாகத் திறனிலார் ெசய் ம் 
        ெப மிதங் கண்டக் கைடத்  - ெமாிமண் க் 
        கானந் தைலப்பட்ட தீப்ேபாற் கன ேம 
        மான ைடயார் மனம்.          (291) 
 
        என்பா கி  மியல்பிலார் பின்ெசன்  
        தம்பா ைரப்பேரா தம் ைடயார் - தம்பா 
        ைரயாைம ன் ண  ெமாண்ைம ைடயார்க் 
        குைரயாேரா தா ற்ற ேநாய்.          (292) 
 
        யாமாயி ெனம்மில்லங் காட் ந் தாமாயிற் 
        காணேவ கற்பழி  ெமன்பார்ேபா - னாணிப் 
        றங்கைட ைவத்தீவர் ேசா  ம தனான் 
        மறந்தி க ெசல்வர் ெதாடர் .          (293) 
 
        இம்ைம  நன்றா மியெனறி ங் ைகவிடா 
        ம்ைம  நல்ல பயத்தலாற் - ெசம்ைமயி 
        னானங் கம ங் க ப்பினாய் நன்ேறகாண் 
        மான ைடயார் மதிப் .          (294) 
 
        பாவ  ேமைனப் பழி ம் படவ வ 
        சாயி ஞ் சான்றவர் ெசய்கலார் சாத 
        ெலா நா ெளா ெபா ைதத் ன்ப ம ைவேபா 
        ல நைவ யாற் த ன் .          (295) 
 
        மல்லன்மா ஞாலத்  வாழ்ப வ ெளல்லாஞ் 
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        ெசல்வ ெரனி ங் ெகாடாதவர் - நல்கூர்ந்தார் 
        நல்கூர்ந்தக் கண் ம் ெப த் தைரயேர 
        ெசல்வைரச் ெசன்றிரவா தார்.          (296) 
 
        கைடெயலாங் காய்பசி ய ஞ்சுமற் ேறைன 
        இைடெயலா மின்னாைம ய ஞ்சும் - ைடபரந்த 
        விற் வ ேவென ங் கண்ணாய் தைலெயல்லாஞ் 
        ெசாற்பழி ய ஞ்சி வி ம்.          (297) 
 
        நல்லர் ெபாிதளியர் நல்கூர்ந்தா ெரன்ெறள்ளிச் 
        ெசல்வர் சி ேநாக்கு ேநாக்குங்காற் - ெகால்ல 
        ைல ந் தீேயேபா ள்கன ங் ெகால்ேலா 
        தைலயாய சான்ேறார் மனம்.          (298) 
 
        நச்சியார்க் கீயாைம நாணன்  நாணா  
        ம ச்சத்தா னா த னாணன்றா - ெமச்சத்தின் 
        ெமல் ய ராகித்தம் ேமலாயார் ெசய்த  
        ெசால்லா தி ப்ப  நாண்.          (299) 
 
        கடமா ெதாைலச்சிய கா ைற ேவங்ைக 
        இடம் ழ்ந்த ண்ணா திறக்கு - மிட ைடய 
        வானகங் ைக றி ம் ேவண்டார் வி மிேயார் 
        மான ம ங்க வாின்.          (300) 
    --------------- 
 
    அ ம்ெபா ள் விளக்கம் 
 
    291. தி ம ைக ஆக- ெசல்வம் (தன்னிடம்) வ ைடத்தாக (அ  ெகாண்  
ெச க்கி). திறன் இலார்- தக்க நற்குணமில்லாதார். ெப மிதம்- வரம்  கடந்த 
ெசய்ைகைய. கண்டக் கைடத் ம்- காணி ம். ; இதன்கண் ' ' என்ப  பகுதிப்ெபா ள் 
விகுதி ெயன்ப; உம்ைம இழி  சிறப் . எாி மண் - எாிதெலா  ெபா ந்தி. 'எாி' என்ப  

தனிைலத் ெதாழிற்ெபயர். கானம்- காட் ல். தைலப்பட்ட- பற்றி ெய ந்த. கன ம்- 
ெகாதிக்கும். 'மானமாவ  தம் நிைலயிற் றாழாைம ந் ெதய்வத்தாற் றாழ்  வந் ழி 
உயிர் வாழாைம மாம்' என்றார் ெபாியார். 'மனம் கன ம்' என்க. 
 
    292. என்  ஆய் உகி ம் - (உணவின்ைமயால் தம  உடம் ) எ ம்பளவாகிச் 
சிைதயி ம். இயல்  இலார்- நற்குணமில்லாத ெசல்வர . 'பின்' என்ப  ஈண்  இடம். 
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தம்பா  உைரப்பேரா- தம  வ த்தத்ைதச் ெசால்  யிரப்பேரா; இரவாெரன்றப . தம் 
உைடயார்- தம  மானத்ைதக் காக்கும் இயல் ைடயார். ன் உண ம்- (உைரப்பதன்) 

ன் (குறிப்பினால்) அறிந்  உதவத்தக்க. ' ன்' என்ப  கால ன். ஒண்ைம- கூரறி . 
'தாம் உள்ள ேநாய் உைரயாேரா' என்க; உைரப்பர் என்றப . 
 
    293. யாம் ஆயின் - வறியவராகிய யாெமனின்; இ  கவி வறியைர உளப்ப த் க் 
கூறிய . எம் இல்லம் காட் ம்- (வி ந்தினர்க்கு உண  பாிமா ங்கால்) எம  
மைனயாைள (அவர்) காண இைசேவாம். தாம் ஆயின்- ெசல்வச் 
ெச க்குைடயாெரனின். காணேவ- காணி ம். நாணி- கூசி. ' றங்கைட' என்ப  ன் 
பின்னாக மாறிய ஆறாம்ேவற் ைமத் ெதாைகயாக ன் , இலக்கணப் ேபா  ெயன்க. 
'ேசா ம்' என் ழி உம்ைம இழி  சிறப் . ெதாடர் - நட்ைப. இனி, 'இல்லம்' என்பதற்கு 
' ' என் ம் 'கற் ' என்பதற்கு 'உ தி' என் ம் ெபா ள் கூ வா ளர். இ  
தற்குறிப்ேபற்றம். 
 
    294. இயல் ெநறி ங் ைகவிடா - நல்ெலா க்கத்ைத ஞ் சிறி ம் விடாமல். 
உம்ைம ம்- ம ைமயி ம். நல்ல- ண்ணியப் பயன்கைள ; இ  ெபயர். பயத்தலால்- 
த தலால். ெசம்ைமயின்- நன்றாக. நானம்- கஸ் ாி. க ப்பினாய்- கூந்தைல 

ைடயாேள! 'காண்' என்ப  அைச. மதிப் - ெகாள்ைக. ; 'பிறரால் நன்கு 
மதிக்கப்ப தல்' என்பா ளர். 
 
    295. பாவ ம்- (விடா  பின் ெசல்வதாகிய) பாவ ம். ஏைனபழி ம்- அஃதல்லாத 
(இவ் லகத்  நிைலப்பதாகிய) பழி ம். பட- உண்டாகும்ப . வ வ- 
ேந ங்காாியங்கைள; இ  ெபயர். சாவி ம்- மரணம் ேநர்வதாயி ம். சான்றவர்- 
(நற்குண நற் ெசய்ைக நிைறந்த) ெபாிேயார். ெசய்கலார்- ெசய்யமாட்டார். 'ெபா ைத' 
என்ப  ஐயீற் ைடக் குற் கரம். அ  நைவ- நீக்குதற்குாிய அப் பழிபாவமாகிய 
குற்றங்கைள. ஆற் தல்- ெசய்தல். 
 
    296. மல்லல்- 'மல்லல் வளேன' என்ப  சூத்திரம். 'வாழ்பவ ள்' என் ழி 'உள்' 
என் ம் ஏழ  கூட் ப்பிாித்தற் ெபா ட் . ெகாடாதவர்- ஈயாதார். நல்கூர்ந்தார்- 
வறியேரயாவர்., 'ெசல்வைர ெசன்  இரவாதார் ெப த்தைரயேர' என்க. 'ெசல்வைர' 
என் ழி இரண்ட ைப ஏழாவதாக்குக; இ  ேவற் ைம மயக்கம். 'ெப த்தைரயர் 
என ன் ம் வந்தைம காண்க; இவர் ஆசிாியர் காலத்தி ந்த ெகாைடக்குண மிக்க 
தி வாளராதல் ேவண் ம். 
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    297. கைட எலாம்- அதமர்கள் யாவ ம்; காய்- வ த் கின்ற. 'அஞ்சும்' என்பத 
ெசய் ெமன் ற் ; 'கைட' என்ப  ெசால்லளவிற் பால் பகா வஃறிைணப் 
ெபயராத ன் அ  ெகாண்  ந்த . இன்னாைம- ன்பத்திற்கு. ைட- 
பக்கங்களில், தைலெயல்லாம்- உத்தமர் யாவ ம். ெசால்பழி- (உலகத்தா ைடய) 
ெசால்லால் வ கின்ற பழிக்கு. 
 
    298. ெபாி  அளியர்- மிக்க க ைண ைடயவர். நல்கூர்ந்தார் -(இ ெபா ) 
வறியராயினர். எற்றி- இகழ்ந் . சி ேநாக்கு- அ கிய பார்ைவயால். ெகால்லன்- 
க மான . உைல ஊ ம்- உைலக்களத்தில் ஊ கின்ற. உள் கன ம்- 
மனங்ெகாதிக்கும் . ; 'ெகால், ஓ' என்பன அைச நிைலகள். 
 
    299. நச்சியார்க்கு- (ஒன்ைற) வி ம்பித் (தம்மிடம்) வந்தவர்க்கு. நாண் அன் - 
நாணம் ஆகா . நாள் நா ம்- தினந் ேதா ம். அச்சத்தால்- (அஞ்சேவண் ய 
காாியங்க க்கு) அஞ்சுதலால். நா தல்- ெவள்குத ம். எச்சத்தின்- (ெசல்வக்) குைற 
விைன ைடய. ெமல் யர் ஆகி- அற்பர்களா யி க்ைகயில். இஃ ெதச்சத் திாி . தம் 
ேமலாயார் ெசய்த - தம்மி ம் ேமலான ெசல்வர்கள் தமக்குச் ெசய்த எளிைமைய. 
ெசால்லா  இ ப்ப - ெவளிச் ெசால்லாதி த்தல். இனி, பின் வாக்கியத்திற்கு 'தாஞ் 
ெசல்வங் குன்றி யி க்ைகயில் தம்மி ம் ேமலான ெசல்வர் தமக்குச்ெசய்த 
உபகாரத்ைதப் பல ம் அறிய எ த் க்கூறி நன்றி பாராட்டாைம நாணத்திற் ேக வா 
ெமன்பா  ளர். 
 
    300. கடமா- யாைனைய. மத ைடைமயின் யாைனக்குக் 'கடமா' என்ப  
காரணப்ெபயராயிற் ெறன்க. இனி, 'கடம் ஆ' எனப் பிாித் க் 'காட் ப்பசு' என் ைர 
பகர்வா  ளர். ெதாைலச்சிய- ெகான்ற. கான் உைற- காட் ல் வசிக்கின்ற. ேவங்ைக- 
ெப ம் யான . இடம் ழ்ந்த - இடப்பக்கம் ழ்ந்தைத. உண்ணா  இறக்கும்- 
தின்னாமேல சாகும்.  மிகப் பசிப்பி ம் இடப்பக்கத்தின் ழ்ந்த 

ண்ணாைமைய ம் அ  யாைனையக் ெகால் ம் வ யினதாதைல ம் , அ  
மன தி ைடயார்க்கு உவைமயாதைல ம் 'க ங்கட் ேகழ டம்பட ழ்ந்ெதன, 
வன்றவ ண்ணா தாகி வழிநாட், ெப மைல விடரகம் லம்ப ேவட்ெட ந், 
தி ங்களிற் ெறா த்த னல்வலம் ப க்கும், பசித் தன்ன ெம வி ள்ளத் ர ைட 
யாளர் ேகண்ைமேயா, ையந்த ைவக ளவாகியேரா' என் ம் றப்பாட்டா ந் 
ெதாிந்  ெகாள்க. இடம் உைடய - ெசல்வ ைடய; 'இடம்' என்ப  
இப்ெபா ட்டாதைல 'இடனில் ப வத்  ெமாப் ரவிற் ெகால்கார்' 'இடமில்லாக்கா ம் 
' (தி க்குறள்) என் ம் பிரேயாகங்களா ந் ெதளிக . இத ற்கு 'விசால மான ' என ப் 
ெபா ைரப்பா ண் . வான் அக ம்- சுவ ர்க்க ம். ைக றி ம்-( ய ற்சியின்றிக்) 
கிைடப்பி ம். ேவண்டார் - (அச்சுவ ர்க்க த்ைத ம்) வி ம்பார். வி மிேயார்-சீாிேயார். 
அ ங்க-ெகட , வ ாின்-வ வ தாயின். 
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    ------------------- 
 

31-ஆம் அதிகாரம் - இரவச்சம் 
 
        நம்மாேல யாவாிந் நல்கூர்ந்தா ெரஞ்ஞான் ந் 
        தம்மாலா மாக்க மிலெரன்  - தம்ைம 
        ம ண்ட மனத்தார்பின் ெசல்பேவா தா ந் 
        ெத ண்ட வறிவி னவர்.          (301) 
 
        இழித்தக்க ெசய்ெதா வ னார ண ற் 
        பழித்தக்க ெசய்யான் பசித்த றவேறா 
        விழித்திைமக்கு மாத்திைர யன்ேறா ெவா வ 
        னழித் ப் பிறக்கும் பிறப் .          (302) 
 
        இல்லாைம கந்தா விர  ணிந்ெதா வர் 
        ெசல்லா  மல்லர் சி ெநறி - ல்லா 
        அகம் குமி ண் மி ெனன்பவர்மாட் டல்லான் 
        கம் குத லாற் ேமா ேமல்.          (303) 
 
        தி த்தன்ைன நீப்பி ந் ெதய்வம் ெசறி  
        த்த மனத்ேதா யர் ள்ளி னல்லா 
        ல த்தஞ் ெசறிக்கு மறிவிலார் பின்ெசன் 
        ெற த்திைறஞ்சி நில்லாதா ேமல்.          (304) 
 
        கரவாத திண்ணன்பிற் கண்ணன்னார் கண்  
        மிரவா  வாழ்வதாம் வாழ்க்ைக - யிரவிைன 
        உள் ங்கா ள்ள குமா ெலன்ெகாேலா 
        ெகாள் ங்காற் ெகாள்வார் குறிப் .          (305) 
 
        இன்னா விையக வினிய ெவாழிெகன்  
        தன்ைனேய தானிரப்பத் தீர்வதற் - ெகன்ைனெகால் 
        காதல் கவற் ம் மனத்தினாற் கண்பாழ்பட் 
        ேடதி லவைர யிர .          (306) 
 
        என் ம் தியார் பிறப்பி  மிவ் லகத் 
        ெதன்  மவேன பிறக்கலான்-குன்றின் 
        பரப்ெபலாம் ெபான்ெனா கும் பாய வி நாட 
        இரப்பாைர ெயள்ளா மகன்.          (307) 
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        றத் த்தன் னின்ைம ந ய வகத் த்தன் 
        னன்ஞான நீக்கி நிறீஇ ெயா வைன 
        ஈயா ெயனக்ெகன் றிரப்பாேன லந்நிைலேய 
        மாயாேனா மாற்றி வி ன்.          (308) 
 
        ஒ வ ெரா வைரச் சார்ந்ெதா க லாற்றி 
        வழிப தல் வல் த லல்லாற்-பாிசழிந்  
        ெசய்யீேரா ெவன்னா  ெமன் ஞ்ெசாற் கின்னாேத 
        ைபயத்தான் ெசல்  ெநறி.          (309) 
 
        பைழைமகந் தாகப் பைசந்த வழிேய 
        கிழைமதான் யாதா ஞ் ெசய்க-கிழைம 
        ெபாறாஅ ரவெரன்னிற் ெபாத்தித்தந் ெநஞ்சத் 
        தறாஅச் சு வேதார் தீ.          (310) 
    ---------- 
 
    அ ம்ெபா ள் விளக்கம் 
 
    301. ந ம்மாேல ஆவ ர்-ந ம்மாேலேய வாழ்வார்க ள்; ஏகார ம் பிாிநிைல. த ம்மால் ஆம் 
ஆக்க ம் இல ர் - த ம  ய ற்சியால் ேத ஞ் ெசல்வ ைடயர ல்ல ர். த ம்ைம ம ண்ட  - 
த ம்ைமத் தாேம(ம தித் ) ம ய ங்கின . ெத ண்ட  அறிவின வ ர்-ெதளிந்த  
அறி ள்ள வ ர்க ம்.ெசல்ப ேவா - ெசல்வார்க ேளா? ெசல்லாெரன்ற ப ; ஓகார ம் 
எதிர்ம ைற.'தாம்' என்ப  அைசநிைல. 
 
    302. இழித்த க்க  - இழித் க் கூற த்த க்க  ெசய ல்க ைள. ஆர -(வ யி ) நிர ம்ப . உண வின்-
உண் த ைல ங் காட் ல். ப ழித்த க்க -ப ழித்த க்க  ெசய ல்க ைள. 'ெசய்யான்' என்ப  

ற்ெறச்ச ம். த வ ேறா-குற்ற ைடத்ேதா? அழித் -அழிந்  எ ைக ேநாக்கி இ  
வ த்த ல் விகார ம் ெபற்ற . பிற க்கும் (ம ப ) பிற க்கின்ற . விழித்திைமக்கும் 
மாத்திைர ய ன்ேறா ( ன  க ண்ைணத்) திற ந்  இைம ெகாட் த லாகிய  அள ைடய  
த ன்ேறா? 'இய ல்ெப  மாந்த  ாிைம ெநா  மாத்திைர' என்றார் ந ன் லா ம். அன்றி, 
'இைமத்  விழிக்கின்ற  ெபா தாயி க்கு'ெமன  விகுதி பிாித் க் கூட் மாம்; இனி, 
'உற ங்கிக் க ண் விழிக்கும் அள வ ன்ேறா' என்ப  ெமான் ; 'உற ங்குவ  ேபா ஞ் 
சாக்கா ற ங்கி, விழிப்ப  ேபா ம் பிற ப் ' என த் தி  வ ள் வ னா ம், 'பிற ந்த வ ர் 
சாத  மிற ந்த வ ர் பிற த்த ம், உற ங்க ம் விழித்த ம் ேபான்ற  ண்ைமயின்' என ச் 
சீத்த ைலச் சாத்தனா ங் கூறியி த்த ல் காண்க . 
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    303. இல்லாைம-வ ைம. க ந் ஆ-கார ண மாக , 'க ந் ' என்ப  'கிழ ங்கு' இங்குக் 
கார ண த்திற்கு இல க்க ைண; 'ப ற் க் ேகாடாக ' என ப் ெபா ைரத்த மாம். இர  

ணிந் - இர த்த ற்கு (ம ன ந்) ணிந் . 'சி ெநறி ெசல்வா ம் அல்ல ர் என  மாற்றி, 
'அல்ப  வ ழியில் ேபாகாதிரார்'என ப் ெபா ைரக்க . ல்லா-த விக்ெகாண் . அக ம் 

குமின்-எம  ட் ற்கு வா ம். க ம் குத ல்- க ஞ் (சுளித் க்) காட் த ைல ம்; 
ஈண்  இழி  சிற ப் ம்ைம விகார த்தாற் ெறாக்க . ஆற் ேமா?-ெபா ப்பார்க ேளா? 
ெபாறாெரன்ற ப . ேமல்-ேமேலார்; இ  ப ண்பாகுெபய ர். 
 
    304. தி -இல க்குமி. நீப்பி ம்-ைகவி ம். ெசறி ம்- ேகாபித்  வ ந்தி ம். 
உ த்த  ம ன த்ெதா -ஊக்க ங்ெகாண்ட  ம ன த் ட ேன. உய ர்  உள்ளின் அல்லால் -(த ன்) 
ேமன்ைமைய நிைனத்த ேலய ன்றி. அ த்த ம் ெசறிக்கும்-(உேலாப த்தாற்) ெபா ைளச் 
ேசர்த்  ைவக்கும். எ த்  இைறஞ்சி-பிட ர் வ ைளந்  அஃதாவ  த ைல குனிந் . 
நில்லா -நில்லான். 'ஆம்' என்ப  அைச. ேமல்-ேமன்ைமக் குண ைடய வ ன். 
 
    305. க ர வாத -(யாச க ர்க க்குப் ெபா ைள) ஒளிக்காத . திண் அன்பின்-உ தியான  
அன்பிைன ைடய . க ண் அன்னார்- உ ப் களிற் சிற ந்த  க ண்ேபால  ம க்க ளிற் சிற ந்த  
ேமேலாாிட த் ம். இர விைன உள் ங்கால்-யாசித்த லாகிய  ெதாழிைல நிைனக்கும் 
ெபா ேத. உள்ள ம் உ கும்-ம ன ங் க ைரந்த ழிகின்ற . ெகாள் ங்கால்-(ஒ வ ர் ஒ  
ெபா ைளக் ெகா க்க த் தாம்) ஏற்கும்ேபா . ெகாள்வார் குறிப் -(அப்ப ) ஏற் க் 
ெகாள்வார  ம ன க் ெகாள்ைக. என் ெகாேலா-என்ன  ப த்தாகுேமா? ஓகார ம் 
இர க்க ப்ெபா ள , 'ெகால்' என்ப  அைச. 
 
    306. இன்னா- ன்ப ங்க ள். இையக -(ந ம்ைமப்) ெபா ந்த க் க ட வ ன .இனிய -
இன்ப ங்க ள். ஒழிக -(ந ம்மின் ) நீங்க க் க ட வ ன . தான் நிர ப்ப -தான் நிர ம்ப ச் 
ெசய்த னால்; அஃதாவ  தி ப்திப் ப த் வ த னால், இனி, 'இர ப்ப ' என ப் பிாித்  'த ன் 
ம ன த்ைதேய தான் ேவண் க் ெகாள் த னால்' என்ப மாம். தீர்வ த ற்கு-நீங்கிப் 
ேபாம் வ ைமக்கு. காத ல் க வ ற் ம் ம ன த்தினால்-ெபா ளாைசயான  வ த் கின்ற  
மன த்ேதா  கூ . க ண் பாழ்ப ட் -க ண்க ள் ெபா விழக்க ப் ெபற் ; 'அறிவிழிந் ' 
எனி மாம். ஏதிலைர இர - அயலாைர யாசித்தல். என்ைன ெகால்- எனன பயன் 
க திேயா? 
 
    307. தியார் பிறப்பி ம்- தியராய் மனிதர் பிறந்  ெகாண் ப்பி ம்; என் ம் 
அவேன பிறக்கலான்- அவேன எப் ெபா ம் பிறவாதவன். ஏகாரம் பிாிநிைல. 
இரப்பாைர எள்ளா மகன்- யாசகர்கைள இகழாத மனிதேன. 'மகன் அவேன என் ம் 
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பிறக்கலான்' என் றிையக்க. நற்கதி யைடதல் பற்றி ேய ம் அத் தன்ைமயைரக் 
காண்டல் கூடாைம பற்றி ேய ம் 'இரப்பாைர எள்ளா மகன் பிறக்கலான்' 
என்றாெரன்க. 
 
    308. றத் - ெவளியிேல அஃதாவ  உடம்பிேல. இன்ைம வ ைம. ந ய- வ ந்த. 
இ  பிறவிைனப் ெபா ள . அகத் - மனத்தில். நல் ஞானம் நீக்கி- நல்லறிைவ 
ஒழித் . நிறீஇ- (அறியாைமைய) நிைலநி த்தி. ஈயாய்- ெகா ப்பாய். இரப்பாேனல்- 
யாசிப்பானாயின்; அந் நிைலேய - அவ்விடத்திேலேய. அல்ல  அப் ெபா ேத. 
மாயாேனா- இறவாேனா. ஓகாரம் - இரக்க ம் வினா மாம். மாற்றி வி ன்- (ெசல்வன் 
இல்ைல ெயன் ) ம த்  வி வானாயின். 
 
    309. ஒ வர் - வறியெரா வர். ஒ வைர- ெசல்வ ெரா வைர. சார்ந்  ஒ கல்; 
ஆற்றி வழிப தல்- அைடந்  (அவர் க த்தின்ப ) நடத்தைலச் ெசய்  வணக்கத்ேதா 

த்தைல. வல் தல் அல்லால்- வல்லவராயி ப்ப  ைறேய யல்லா . பாிசு 
அழிந் - ெப ைம ெகட் . என்னா ம் ெசய்யீேரா என் ம் - யாதாயி ம் (உதவி) 
ெசய்ய மாட்டீேரா? என்  இரந்  ெசால்கின்ற. ெசாற்கு- ெசால்ைல ங் காட் ல். 
இன்னாேத - ன்பந் த வேதா? அஃதாவ  இனிைமயா யிராேதா? ைபய தான் 
ெசல் ம் ெநறி- தான் ன்ப ண்டாகப்ேபாகும் வழி; 'ைபய' என்ப  ன்பப் 
ெபா ைள. ணர்த் ம் 'ைப' என்பதன் அ யாகப் பிறந்த விைனெயச்சம். 'வறியன் 
ெசல்வன் மாட் த் தக்கப  நடந்  வணக்கத்ேதா த்தல் ெசய்யத் தக்கேத யன்றி, 
மானமிழந்  அவன்மாட்  ஒன் ம் இரத்தல் கூடா ; அங்ஙனம் இரந் ண்  இனி  
வாழ்த ம் வ ைமயால் வ ந்திக் காலங் கழித்தேல நலம்' என்ப  க த் . 
 
    310. பழைம கந்  ஆக- பைழய பயிற்சி காரணமாக. பைசந்த வழிேய - (ஒ வர் 
மற்ெறா வர்பால்) அன் ெகாண்டவிடத் . கிழைம தான் யாதா ம் ெசய்க- 
யாதாயி ம் தக்கேதா தவிையச் ெசய்வாராக. கிழைம ெபாறாஅர் அவர் என்னில்- 
அவர் (அப்ப த்) தக்கேதா தவிையச் ெசய்ய ஏற் க்ெகாள்ளா  ேபாவாராயின் . 
ெபாத்தி- பதிந் . அறா- நீங்காமல். சு வ  ஓர் தீ- எாிக்கும்ப யான ஒ  தீயாம். 
'ெபாறாஅர், அறாஅ' - என்பன ெசய் ேளாைச நிைறக்க வந்த உயிரளெபைடகள். 
பின்னிரண்ட களில் உபமான பேமயங்க க்கு ஒற் ைம கூ ங் 'காட்சியணி' 

ள . 
    ---------------   
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5. ெபா வியல் 
32-ஆம் அதிகாரம் -அைவயறிதல் 

 
        ெமய்ஞ்ஞானக் ேகாட்  றழ்வழி விட்டாங்ேகா 
        ரஞ்ஞானந் தந்திட் ட வாங் கறத் ழாய்க் 
        ைகஞ்ஞானங் ெகாண்ெடா குங் காரறி வாளர் ன் 
        ெசான்ஞானஞ் ேசார விடல்.          (311) 
 
        நாப்பாடஞ் ெசால்  நய ணர்வார் ேபாற்ெசறிக்குந் 
        தீப் லவற் ேசரார் ெசறி ைடயார் - தீப் லவன் 
        ேகாட் ட் குன்றக் கு பழிக்கு மல்லாக்காற் 
        ேறாட் ைடக் ெகாள்ளா ெவ ம்.          (312) 
 
        ெசாற்றாற் க் ெகாண்  சுைனத்ெத தல் கா வர் 
        கற்றாற்றல் வன்ைம ந் தாந்ேதறார்-கற்ற 
        ெசல ைரக்கு மாறறியார் ேதாற்ப தறியார் 
        பல ைரக்கு மாந்தர் பலர்.          (313) 
 
        கற்ற உ மின்றிக் கணக்காயர் பாடத்தாற் 
        ெபற்றதாம் ேபைதேயார் சூத்திர-மற்றதைன 
        நல்லா ாிைடப் க்கு நாணா  ெசால் த்தன் 
        ல்லறி  காட்  வி ம்.          (314) 
 
        ெவன்றிப் ெபா ட்டால் விலங்ெகாத்  ெமய்ெகாள்ளார் 
        கன்றிக் க த்ெத ந்  காய்வாேரா-ெடான்றி 
        உைரவித் தகெம வார் காண்பேவ ைக ட் 
        சுைரவித் ப் ேபா ந்தம் பல்.          (315) 
 
        பாடேம ேயாதிப் பயன்ெறாித ேறற்றாத 
        டர் னிதக்க ெசால் ங்காற்-ேகட ஞ்சீர்ச் 
        சான்ேறார் சமழ்த்தனர் நிற்பேவ மற்றவைர 
        யீன்றாட் கிறப்பப் பாிந் .          (316) 
 
        ெப வ  ெகாள்பவர் ேதாள்ேபா ெனறிபட் க் 
        கற்பவர்க் ெகல்லா ெமளிய ன்-மற்றம் 
        றி ைர ேமனிய ள்ளம்ேபான் றியார்க்கு 
        மறிதற் காிய ெபா ள்.          (317) 
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        த்தகேம சாலத் ெதாகுத் ம் ெபா ெடாியா 
        ய்த்தக ெமல்லா நிைறப்பி -மற்றவற்ைறப் 
        ேபாற் ம் லவ ம் ேவேற ெபா ெடாிந்  
        ேதற் ம் லவ ம் ேவ .          (318) 
 
        ெபாழிப்பகல ட்ப  ெலச்சமிந் நான்கிற் 
        ெகாழித்தகலங் காட்டாதார் ெசாற்கள்-பழிப்பி 
        னிைரயாமா ேசர்க்கு ெந ங்குன்ற நாட 
        உைரயாேமா ற்கு நன்கு.          (319) 
 
        இற்பிறப் பில்லா ெரைனத் ல் கற்பி ஞ் 
        ெசாற்பிறைரக் காக்குங் க வியேரா-விற்பிறந்த 
        நல்லறி வாளர் நவின்ற  ேறற்றாதார் 
        ல்லறி  தாமறிவ தில்.          (320) 
    -------- 
 
    அ ம்ெபா ள் விளக்கம் 
 
    311. ேகாட் - சைபயில். உறழ் வழி- ேச ம் ைறைமைய. ஓர் அஞ்ஞானம் 
தந்திட் - அறிவில்லாைமக் குாிய ெதா  வார்த்ைதைய எ த் ச் ெசால் . அ - அவ் 
வஞ்ஞான வார்த்ைதைய. அற- மிக. ழாய்- பரப்பி. ைக ஞானம் ெகாண்  ஒ கும் - 
அற்பவறிைவக்ெகாண்  நடக்கின்ற; (குற்ற ெமன்பாைர அைறதல் த ய 
ெதாழிலாகிய) ைகயின  லைமயால்' என்பா ளர்,. கார் அறி  ஆளர் ன்- மயக்க 
அறிைவ ஆ த ைடயார் ன் . ெசால் ஞானம்- (அறி ைட ெயா வன்) 
ெசால் தற்குாிய அறிவாகிய ெபா ைள. ேசாரவிடல்- தளர வி க. இஃ டன்பாட்  
'அல்லீற் ' வியங்ேகாள். 
 
    312. நா பாடம் ெசால்  - வாய்க்கு வந்த பாடங்கைள எ த் ச் ெசால் . நயம் 
உணர்வார்ேபால்- னயத்ைத அறிந்தவர் ேபால. ெசறிக்கும்- கூட்டஞ் ேசர்க்குந் 
தன்ைம ள்ள. இஃதீண் ப் பிறவிைனப் ெபா ள ., தீ லவன்- கல்வி யறிவில்லான். 
ெசறி ைடயார்- அடக்க ைடய நற் லவர்கள். ேகாட் ள்- சைபயில். குன்ற- 
(ேகட்பவர்) மனம் வ ந் ம்ப . கு பழிக்கும்- (நற் லவர்களின்) குலத்ைதப் 
பழித் ைரப்பான். அல்லாக்கால்- அ  ெசய்யாவி ன். ேதாள் ைடக் ெகாள்ளா- 
ேதாள்கைளத் தட் க்ெகாண்  . எ ம்- (சண்ைடக்கு) எ வான். 
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    313. ெசாற்ற ஆ ெகாண் - ( ன்) ெசால் ய வழியில் (நின் ) ெகாண்  
அஃதாவ  பி வாதமாய்., அகாரம் ெசய் ள் விகாரத்தாற் ெறாக்க ெதன்க. இனி, 
'ெசால் தா ெகாண் ' எனப் பிாித் ச் 'ெசாற்களாகிய ட்ேகால்கைளக் ெகாண் ' 
என ம் 'சுைனந்  எ தல் ெசாற்  ஆற் க்ெகாண் ' என்ற  வயித்  '(நாவில்) 
தின ண்டாதலால் (எவற்ைறேய ஞ்) ெசால் , (அத் தினைவத்) தணித் க்ெகாள்ள' 
என ம் ெபா ைரப்பா  ளர். சுைனத்  எ தல்- (நாத்) தின ெகாண்  (வாதஞ் 
ெசய்ய) எ ந்தி த்தைல. கா வர்- வி ம் வர்; இ  'கா வர்' என்பதன் விகாரம். 
கற்ற ஆற்றல்வன்ைமைய ம்.- (பிறர ) கல்வித் திறத்ைத ம் நாவன்ைமைய ம். தாம் 
ேதறார்- (தாம்) அறியாதவராய். கற்ற- (தாம்) அறிந்தவற்ைற. ெசல- (பிறர் மனத்திற்) 

கும்ப . உைரக்கும் ஆ  அறியார்- ெசால் கின்ற விதம் அறியாதவராய். ேதாற்ப  
அறியார்- (வாதப் ேபாாில் தாம்) ேதால்வி யைடதற் ேக வானவற்ைற ம் 
அறியாதவராய்; 'ேதாற்ப ' என்ப  ேதால்வித் தானத்ைத. பல உைரக்கும் மாந்தர்- பல 
( ணான) ெசாற்கைள எ த் ச் ெசால் ம் மனிதர்கள். 
 
    314. கற்ற உம்- இஃதின்னிைச யளெபைட; உம்ைம இழி  சிறப் . கணக்காயர் 
பாடத்தால்- உபாத்தியாயர் பிற மாணாக்கர்க க்குச் ெசால் க் ெகா க்கிற 
பாடத்தினால். ெபற்ற  ஆம்- மனப்பாடமாகப் ெபற்றதாகிய . ேபைத- அறிவி ; இ  
பண்பாகு ெபயர். ஓர் சூத்திரம் அதைன- ஒ  சூத்திரத்தின் ல பாடத்ைத. 'ேபைத 
ெபற்ற  ஆம்' என மா க. நல்லார்- நற் லவர். தன் ல் அறி  காட் வி ம்- தன  
இழிவான அறிைவப் லப்ப த் வன். இ  தன்ைம நவிற்சி யணி 
 
    315. ெவன்றிப் ெபா ட்டால் - ெவல்வ  காரணமாக. 'ெபா ட்டால்' என்ப  
நான்காம் ேவற் ைமச் ெசால் . விலங்கு ஒத் - மி கங்கள் ேபான் ; 'விலங்கு' 
என்பதற்குக் 'கு க்கு' என்ப  ெசம்ெபா ள். அ  கு க்ேக வள ம் மி கத்திற் 
காயிற்ெறன்க. ெமய் ெகாள்ளார்- உண்ைமப் ெபா ைள ஏற் க் ெகாள்ளாதவராய். 
கன்றி க த் - மிகக் ேகாபித் . காய்வேரா  ஒன்றி- மனங் ெகாதிப்பவர்கேளா  
ேசர்ந் . உைர வித்தகம் எ வார்-(தம ) ெசால்வன்ைமையக் காட்ட ய வார். 
சுைரவித்  ேபா ம்- சுைரக்காயின் விைதகள் ேபான்ற. ைக ள் காண்ப - (தம ) 
ைகயிற் காண்பார்கள். 'பல் உதிரக் கன்னத்தில க்கப்ப வ ெரன்ப  குறித்த 
ெபா ளாக ன், இ  பிறிதினவிற்சி யணி. ஏகாரம் ேதற்றம். 
 
    316. பாடேம- ல பாடத்ைதேய. ஏகாரம் பிாிநிைல. பயன்- ெபா ைள. ெதாிதல் 
ேதற்றாத- ஆராய்ந்தறிய மாட்டாத. னி தக்க- ேகாபிக்கத் தக்க குற்றமான 
ெசாற்கைள. ேக  அ ஞ் சீர் சான்ேறார்- அழித ல்லாத கைழ ைடய ெபாிேயார். 
சமழ்த்தனர் நிற்ப- (அவர்கைள அவமானப் ப த்தற்கு) ெவட்கங் ெகாண்டவராய் 
நிற்பார்கள். அவைர ஈன்றாட்கு இறப்ப பாிந் - அவர்கைளப் ெபற்ற தாய்க்கு 
(இப்ப ப்பட்ட பிள்ைளைய எப்ப ப் ெபற்றாேளாெவன) மிக இரங்கி. 'ெபண் பாவி- 
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ெபற்றாேள ெபற்றாள் பிறர் நைகக்கப் ெபற்றாேள, ெயற்ேறாமற் ெறற்ேறாமற் ெறற் ' 
எனப் பாிதல். இதன்கண் 'ஏ த் தற்குறிப்ேபற்ற வணி' ள . 
 
    317. ெப வ  ெகாள்பவர்- ெபற்ற ெபா ைளக் ைகக் ெகாள்கின்ற விைலமாதர ; 
'ெப வ ' என்ப  விைனயாலைணந்த ெபயர். சாதிெயா ைம. ெநறிபட் - (கற்கும்) 
வழியில் இறங்கி. எளிய- சுலபமாகக் கிரகிக்கத் தக்கனவாம். அம் றி ைர ேமனியர் 
உள்ளம்ேபால- மாந்தளிைர ஒத்த நிறத்ைத ைடய அவ் விைலமகளிர  மனம்ேபால. 
யார்க்கும் அறிதற்கு அாிய- எவர்க்கும் அறிவதற்கு அ ைமயானைவ. ெபா ள்- 
(அந் ற்) ெபா ள்கள். 'ேபான்றி யார்க்கும்' என் ழிக் குற்றிய கரம் அலகு 
ெபற்றில . 
 
    318. ' த்தகேம' என் ழி ஏகாரம் பிாிநிைல. சால- மிக ெதாகுத் ம்- ேசர்த்  
ைவத் ம். ெபா ள் ெதாியார்- அவற்றின் ெபா ள்கைள அறியாதவர்களாய், உய்த் - 
(அவற்ைறக்) ெகாண் வந் . அகம் எல்லாம் நிைறப்பி ம்-  ற் ம் 
நிைறத்தா ம். அவற்ைற ேபாற் ம் லவ ம் ேவேற- அப் த்தகங்கைளப் 
பா காக்கின்ற லவ ம் ேவறானவேர. ெபா ள் ெதாிந்  ேதற் ம் லவ ம் ேவ - 
(அவற்றின்) ெபா ள்கைள அறிந்  (பிறர்க்கும்) அறிவிக்கின்ற லவ ம் ேவறானவேர. 
ஏகாரத்ைத இவ்விடத் ங் கூட் ப் ெபா ைரக்க. 
 
    319. ெபாழிப்  அகலம் ட்பம் எச்சம் இ நான்கின்- ெபாழிப் ைர, அகல ைர, 

ட்ப ைர, எச்ச ைர ஆகிய இந் நால் வைக ைரகளி ம். ெகாழித் - நன்கு 
ஆராய்ந் . ல்அகலம்- ன் விாிந்த ெபா ைள. பழிப்  இல்- குற்றமில்லாத. நிைர 
ஆமா- கூட்டமாகிய காட் ப் பசுக்கைள. நன்கு உைர ஆேமா- சிறந்த ைரயாகுேமா? 
'ஆகா ' என்றப . ெபாழிப் ைரயாவ  லபாடங் காட் தல், பதப்ெபா ள் 
ெசால் தல், உதாரணங் கூறல் என்பன அகல ைரயாவ  தான் உைரயி கின்ற 

ம் பிற ல்களி ம் உள்ள ெபா ள்களின் ஒற் ைம ேவற் ைம நயங்கைளப் 
பற்றித் தாேன தைடவிைடகைளக் கூறிப் பல தைடகைள எ த் க் காட் தல். 

ட்ப ைரயாவ  காரணங்களால் தக்க விைட கூறி அந்தத் தைடகைள ெயாழித்தல். 
எச்ச ைரயாவ  இவ்வா  தைடவிைடகளான் ந்த ஒ  ெபா ைள ைரத்தல். 
இவற்றிற்குப் பிற விலக்கணங் கூ வா ளர். அகலம், ட்பம், எச்சம்' என்பன 
ஆகுெபயர்கள். 'ெபாழிப் , அகலம், ட்பம் , எச்சம்' என் ஞ் ெசவ்ெவண் ெதாைக 
ெபற்  வந்தைம காண்க. 
 
    320. இல் பிறப் - உயர்கு ப் பிறப் . 'எைனத் ' என்ப  'எத்தைனத் ' என்பதன் 
ம உெவன்ப. 'பிறர்ெசால்ைல' என  பிாித் க் கூட் க. ெசால் பிறைர காக்கும் 
க வியேரா- பிற ைடய ெசாற்கைள (இகழாமற்) காத்தற்குாிய (அடக்கம் த ய) 
சாதன ைடயவேரா? 'இலர்' என்றப . நல் அறிவாளர்- விேவகிகள். நவின்ற ல் 
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ேதற்றாதார் ல் அறி - (ெபாிேயார்கள்) ெசால் ய ல்கைள அறியாதவர்க ைடய 
அற்ப த்திைய. தாம் அறிவ இல்- தாம் கவனித்  அறிவ மில்ைல. (அறியாதவர் 
ேபால உேபைக்ஷயா யி ப்பாெரன்றப . ) 
    --------------   
 

6. பைகயியல் 
33 - ஆம் அதிகாரம் - ல்லறிவாண்ைம 

 
        அ ளி னற ைரக்கு மன் ைடயார் வாய்ச்ெசாற் 
        ெபா ளாகக் ெகாள்வர் லவர்-ெபா ளல்லா 
        ஏைழ யதைன யிகழ்ந் ைரக்கும் பாற்கூைழ 
        ைழ சுைவ ணரா தாங்கு.          (321) 
 
        அவ்விய மில்லா ரறத்தா ைரக்குங்காற் 
        ெசவ்விய ரல்லார் ெசவிெகா த் ங் ேகட்கலார் 
        கவ்வித்ேதா றின் ங் கு ங்கர்நாய் பாற்ேசாற்றின் 
        ெசவ்வி ெகாளேறற்றா தாங்கு.          (322) 
 
        இைமக்கு மளவிற்றம் மின் யிர்ேபா மார்க்க 
        ெமைனத்தா ங் தாங்கண் ந் ந்-திைனத் ைண  
        நன்றி ாிகல்லா நாணின் மடமாக்கள் 
        ெபான்றிெலன் ெபான்றாக்கா ெலன்.          (323) 
 
        உளநாள் சிலவா யிர்க்ேக* மின்றாற் 
        பலர்மன் ந் ற் ம் பழியாற் பல ள் ங் 
        கண்டாேரா ெடல்லா நகாஅ ெதவெனா வன் 
        றண் த் தனிப்பைக ேகாள்.          (324) 
 
        எய்தி யி ந்த வைவ ன்னர்ச் ெசன்ெறள்ளி 
        ைவதா ெனா வ ெனா வைன-ைவய 
        வயப்பட்டான் வாளா வி ப்பாேனல் ைவதான் 
        வியத்தக்கான் வா  ெமனின்.  (325) 
 
                ப் ேமல் வாராைம ன்ேன யறவிைனைய 
        ஊக்கி யதன்கண் யலாதா- க்கிப் 
        றத்தி  ேபாெகன்  மின்னாச்ெசா ல் ட் 
        ெடா த்ைதயாற் கூறப் ப ம்.          (326) 
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        தாேம  மின் றார் தக்கார்க்கு நன்றாற்றா 
        ேரமஞ்சார் நன்ெனறி ஞ் ேசர்கலார்-தாமயங்கி 
        ஆக்கத் ட் ங்கி யவத்தேம வாழ்நாைளப் 
        ேபாக்குவார் ல்லறிவி னார்.          (327) 
 
        சி காைல ேயதமக்குச் ெசல் ழி வல்சி 
        இ கி கத் ேதாட்ேகாப் க் ெகாள்ளா-ாி கி கிப் 
        பின்னறிவா ெமன்றி க்கும் ேபைதயார் ைககாட் ம் 
        ெபான் ம் ளிவிளங்கா யாம்.          (328) 
 
        ெவ ைம யிடத் ம் வி ப்பிணிப் ேபாழ்  
        ம ைம மனத்தாேர யாகி-ம ைமைய 
        ஐந்ைத யைனத்தா  மாற்றிய காலத் ச் 
        சிந் யார் சிற்றறிவி னார்.          (329) 
 
        என்ேனமற் றிவ் டம்  ெபற்  மறநிைனயார் 
        ெகான்ேன கழிப்பர்தம் வாழ்நாைள-யன்ேனா 
        அளவிறந்த காதற்றம் மா யி ரன்னார்க் 
        ெகாளவிைழக்குங் கூற்ற ங் கண் .          (330) 
    ----------- 
 
    அ ம்ெபா ள் விளக்கம் 
 
    321. அ ளின்- தையயினால். அறம்- த மத்ைத. லவர்- அறிஞர். ெபா ள் ஆக- 
பயன் த வதாக. ெகாள்வர்- ஏற் க் ெகாள்வர். ெபா ள் அல்லா ஏைழ- ஒ  
ெபா ளாக மதிக்கப் படாத அறிவி . பால் கூைழ ைழ சுைவ உணரா  ஆங்கு-பாற் 
ேசாற்றின  உ சிைய அகப்ைப அறியாத ேபால 'கூழ் சுைவைய' என  
பிாித் க் கூட் க. 'ஆங்கு' என்ப  உவம  ெபன்க. 
 
    322. அவ்வியம்- மனக்ேகாட்டம். ெபாறாைமெயனப் ெபா ள் கூறி ஏைனத் தீக் 
குணங்க க்கும் உபலக்ஷணெமனி மாம். ஆ - ெநறிைய. ெசவ்வியர் அல்லார்- 
நல்லறி ைடய ரல்லாதார், அதிகார ேநாக்கிச் 'ெசவ்வி' என்பதற்கு, 'நல்லறி ' எனப் 
ெபா ள் கூறப்பட்ட . கு ங்கர்- ைலயர்க ைடய. ெசவ்வி ெகாளல்- சுைவையக் 
ெகாள் தைல. ேதற்றா  ஆங்கு - அறியாதவிதம்ேபால. 
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    323. இைமக்கும் அளவில்- இைம ெகாட் ம் ேபாதி ள். மார்க்கம்- வழிைய. 
எைனத்தா ம்- எல்லா வைகயா ம். திைன ைண ம் -திைனயளவாயி ம். நன்றி 

ாிகல்லா- நல்ல காாியத்ைதச் ெசய்யாத; (பிறர்க்கு) உதவி ெசய்யாத எனி  மாம். 
மடம்- அறியாைம ைடய. ெபான்றில் என்- இறந்தால் வ ம் நஷ்ட ெமன்ன? 
ெபான்றாக்கால் என்- இறவாதி ந்தால் வ ம் இலாபம் என்ன? 
 
    324. உளநாள்- (உயிர் உடம்ேபா  கூ ) வாழ்கின்ற நாட்கள். எமம்- காவல். 
இன்ப மாம். 'பலர் ற் ம் பழி மன் ம்' என்க. மன் ம்- மிகுதியாம். கண்டாேரா  
எல்லாம்- தன்னால் காணப்பட்ட எல்லாாிடத் ம். நகாஅ - இனிய கத்தனாய் நட் க் 
ெகாள்ளாமல். எவன்- என்? தண் -(எவேரா ம் கூடாமல் ) விலகி. தனி பைக ேகாள்- 
தனியாயி ந்  (பிறேரா ) விேராதங் ெகாள் தல். 'தனித் ' என்பதிற் பகுதிேய 
விைனெயச்சத் தன்ைமப்பட்ட . இனி, 'தனியாதற் ேக வாகிய விேராதங் 
ெகாள் தல்' என்ப  ெமான் . 'ஆல்' ன்றாம் அைச. 
 
    325. எய்தி இ ந்த- (பலேபர்) கூ யி ந்த. எள்ளி- இகழ்ந் . ைவதான்- ஷித்தான். 
'ஒ வன் ெசன்  ஒ வைன எள்ளி ைவதான்' என் றிையக்க. ைவய- (அவ்வா ) 

ஷிக்ைகயில். வயப்பட்டான்- ஷிக்கப்பட்டவன். 'ைவயப்பட்டான்' என்ப தன் 
தற்ேபா . வாளா இ ப்பாேனல்- ஒன் ஞ் ெசால்லா  இ ப்பானானால் ைவதான் 

வா ம் எனின்- ஷித்தவன் (வாழான், ஒ கால்) வாழ்ந்தி ப்பனாயின். வியத்தக்கான் 
– அ சயிக்கத் தக்கவன்; 'விய' என்ப  தனிைலத் ெதாழிற்ெபயர். 
 
    326. ப் - கிழத்தனம். ேமல்வாராைம ன்ேன- ெந ங்கி வாராதி த்தற்கு 

ன்னேர. ஊக்கி- ெசய்யத்ெதாடங்கி. யலாதான்- யற்சி ெசய்யாதவன். க்கி- 
தள்ளப்பட் . றத்  இ - ெவளிேய இ . ேபாக - (இவ்விடம் விட் ப்) ேபா. இன்னா 
ெசால்- க ஞ்ெசாற்கைள. ெதா த்ைதயால் - ேவைலக்காாியா ம் இழி  சிறப் ம்ைம 
ெதாக்க . இ  'ெதா ம்பன்' என்பதன் ெபண்பால். கூறப்ப ம்- ெசால்லப்ப வான். 
 
    327. நன்  ஆற்றார்- தான ஞ் ெசய்யார். ஏமம் சார்- (உயிர்க்குப்) பா காப்பாகப் 
ெபா ந்திய. நல்ெநறி ம் - நல்ல த ம வழிைய ம். ேசர்கலார்- அைடயமாட்டார். தாம் 
மயங்கி- (யாக்ைக, ெசல்வம் த யவற்றின் நிைலயாைமைய அறியா ) தாம் 
மயக்கங்ெகாண்  ஆக்கத் ள் ங்கி- ெசல்வத்திேலேய ஒன் ந் ேதான்றாமல் இ ந் . 
அவத்தேம- ணாகேவ. ேபாக்குவார்- கழிப்பர். உம்ைமகள் ன் ம் எச்சப்ெபா ளன. 
 
    328. சி காைலேய- இளம்பிராயத்திேலேய, தமக்கு ெசல் உழி வல்சி- தமக்கு 
(இறந்த பின் ) ெசல் ம் ம ைமக்குாிய (த மமாகிய) ேசாற்ைற. இ க இ க- மிக ம் 
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அ த்தமாக. அகரந் ெதாக்க  விகாரம் ேதாள்ேகாப்  ெகாள்ளார் - ேதாளிற் கட் ய 
ட்ைடயாக அைமத் க் ெகாள்ளாதவர்களாய். இ கி இ கி- (ெபா ளின்) மிக ஞ் 

சிக்ெகனவாகி; இகரந் ெதாக்க  விகாரம். பின் அறிவாம்- (த ம விஷயத்ைதப்) பின்  
பார்த் க் ெகாள் ேவாம். ைககாட் ம்- (மரணகாலத்திற் ேபச நாெவழாைமயால் தங்) 
ைகயாற் குறித்  உ வங் காட் கிற ெபான் ம்- ெபான் ண்ைட ம். 

ளிவிளங்காய் ஆம்- ளிப் ச் சுைவ ள்ள விளங்காயாம். மரணதைசயில் வாயைடந்த 
பின் தானஞ்ெசய்தல் குறித் ப் ெபான் ண்ைட ேவண்  அதனளைவக் காட் ம் 
(மைனவி மக்கள் அறியாைம பற்றிேயா அல்ல  மனமின்ைம பற்றிேயா) 
காட் யவள  ளி விளங்காையக் ெகாண் வந்  த வராக ன், ல்லறிவாளர்க்குச் 
ெசல்வம் பயன்படாமற் ேபாம்' என்ப  க த் . இனி, 'பிறர்க்குப் பயன்படாமற் 
ேபாத ண் ' என் ங் க த் ள ெதன்பா  ண் . 'ைகயாற் ெபாதித் ைணேய 
காட்டக் கயற்கண்ணா ளதைனக்ம காட்டா, ைளயா விளாம் பழேம ெயன்கின்றீ 
ராங்கதற்குப் ப வெமன்ெறன், ெசய்ேகா ெவனச்சிறந்தாள் ேபாற்சிறவார் 
கட் ைரயாற் குறித்த ெவல்லாம்; ெபாய்ேய ெபா ைரயா ன்ேன ெகா த் ண்டல் 

ாிமின் கண்டீர்' என் ஞ் சீவக சிந்தாமணிச் ெசய் ள் ஈண்  அறியத் தக்க . 
 
    329. ெவ ைமயிடத் ம்- ெசல்வமில்லாத காலத்தி ம். வி பிணி ேபாழ் ம்- 

ன்பத்திற் ேக வாகிய வியாதி வந்த காலத்தி ம். ம ைம மனத்தேர ஆகி- 
ம ைமக்குாிய த மத்ைதச் ெசய் ங்க த்ைத ைடயவர்களாய். ம ைமைய- 
ம ைமக்குாிய த மத்ைத. ஐந்ைத அைனத்  ஆ ம்- சி க கி னளவாயி ம்; 
'ஐந்ைத' என்ப  சி ைமக்கு எ த் க் காட்டப்ப  வேதா ரளைவ. ஆற்றிய காலத் - 
(தாித்திர ம் ேநா மின்றி நிைனத்தைதச் ) ெசய்யக் கூ ய காலத்தில். சிந்தியார்- 
நிைனயார். 
 
    330. என்ேன- இஃெதன்ன அநீதி! ெகான்ேன- ணாக. அன்ேனா- ஐேயா.! அள  
இறந்த காதல்- வரம்  கடந்த அன்ைப ைடய. தம் ஆர் உயிர் அன்னார்- தம  
அ ைமயான உயிைர ெயாத்த உறவினைர. ெகாள இைழக்கும்- (தான்) 
எ த் க்ெகாண்  ேபாதற்கு (ேவண் ய யற்சிையச்) ெசய்கிற. கூற்றம்- யமன  
(ெசயைல). கண் ம்- (தாம்) பார்த்தி ந் ம்.; உம்ைம பிாித் க் கூட்டப்பட்ட ெதன்க. 
    ------------ 
 

34 - ஆம் அதிகாரம் - ேபைதைம 
 
        ெகாைலஞ ைலேயற்றித் தீம ப்ப வாைம 
        நிைலயறியா தந்நீர் ப ந்தா  யற்ேற 
        ெகாைலவல் ெப ங்கூற்றங் ேகாட்பார்ப்ப ண்ைட 
        வைலயகத் ச் ெசம்மாப்பார் மாண் .          (331) 
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        ெப ங்கட லா ய ெசன்றா ெரா ங்குட 
        ேனாைச யவிந்தபி னா  ெமன்றற்றா 
        ற்ெசய் குைறவிைன நீக்கி யறவிைன 
        மற்றறிவா ெமன்றி ப்பார் மாண் .          (332) 
 
        குலந்தவங் கல்வி கு ைம ப் ைபந் ம் 
        விலங்காம ெலய்தியக் கண் -நலஞ்சான்ற 
        ைமய  ெதால்சீ லக மறியாைம 
        ெநய்யிலாப் பாற்ேசாற்றி ேனர்.          (333) 
 
        கன்னனி நல்ல கைடயாய மாக்களிற் 
        ெசான்னனி தா ணரா வாயி  - மின்னினிேய 
        நிற்ற த்தல் கிடத்த யங்குதெலன் 
        ற்றவர்க்குத் தா தவ லான்.          (334) 
 
        ெப *வெதான் றின்றி ம் ெபற்றாேன ேபாலக் 
        க ெகாண் ேடலாதார் மாட் ம் - க வினாற் 
        ேகாத்தின்னா கூறி உைரயாக்காற் ேபைதக்கு 
        நாத்தின் ம் நல்ல சுைனத் .          (335) 
 
        தங்கண் மரபில்லார் பின்ெசன்  தாமவைர 
        எங்கண் வணக்கு  ெமன்பவர் - ன்ேகண்ைம 
        நற்றளிர்ப் ன்ைன மல ங் கடற்ேசர்ப்ப 
        கற்கிள்ளிக் ைகயிழந் தற் .          (336) 
 
        ஆகா ெதனி  மகத் ெநய் ண்டாகிற் 
        ேபாகா ெத ம்  றஞ்சுற் ம் - யா ங் 
        ெகாடாஅ ெரனி  ைடயாைரப் பற்றி 
        விடாஅ லகத் தவர்.          (337) 
 
        நல்லைவ நாெடா  ெமய்தா ரறஞ்ெசய்யா 
        ாில்லாதார்க் கியாெதான்  மீகலா - ெரல்லா 
        மினியார்ேதாள் ேசரா ாிைசபட வாழார் 
        னியார்ெகா றாம்வா  நாள்.          (338) 
 
        விைழந்ெதா வர் தம்ைம வியப்ப ெவா வர் 
        விைழந்திேல ெமன்றி க்குங் ேகண்ைம - தழங்குகுரற் 
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        பாய்திைரசூழ் ைவயம் பயப்பி  மின்னாேத 
        ஆய்நல மில்லாதார் மாட் .          (339) 
 
        கற்றன ங் கண்ணகன்ற சாய  மிற்பிறப் ம் 
        பக்கத்தார் பாராட்டப் பாெடய் ந் தா ைரப்பின் 
        ைமத் னர் பல்கி ம ந்திற் றணியாத 
        பித்தெனன் ெறள்ளப் ப ம்.          (340) 
    ----------- 
 
    அ ம்ெபா ள் விளக்கம் 
 
    331. ெகாைலஞர்- ெகாைல ெசய்பவர். உைல ஏற்றி தீம ப்ப- உைலநீர்ப் 
பாத்திரத்ைத அ ப்பின்ேம ேலற்றி ெந ப்ைப ட் . எாிக்ைகயில். ஆைம- 
(அப்பாத்திரத்தி டப்பட்ட) ஆைமயான . நிைல அறியா - (தனக்கு வந்தி க்கிற 
அபாய) நிைலைமையச் சிறி ம் உணராமல். அ நீர் ப ந்  ஆ  அற் - 
அவ் ைலநீாின் ழ்கி விைளயா னாற் ேபா ம்; 'ஆ ' என்ப  'ஆ னால்' என் ம் 
எச்சத்திாி . வல்- வல்ல. ேகாள்பார்க்க- (தம் உயிைரக்) ெகாண்  ேபாகும் சமயத்ைத 
எதிர்பார்த்தி க்க. ஈண்ைட வைலயிடத் - இவ் லக வாழ்க்ைகயாகிய 
வைலயினிடத்ேத. ெசம்மாப்பார்- மிகக் களித்தி ப்பவர். மாண் - தன்ைம. 'ெப ைம' 
என் ம் ெபா ள்த ம் இச்ெசால் இங்கு எதிர்மைற யிலக்கைணயாய், இழிவான 
தன்ைமக்;கு வந்த . 
 
    332. ஆ ய -நீரா தற்கு. ஒ ங்குடன் ஓைச அவிந்தபின்- (இக்கட ன்) 
ஒ வ ம் ஒ ேசர அடங்கின பின் . 'ஒ ங்கு, உடன்' இைவ ஒ  
ெபா ட்பன்ெமாழி. ஆ ம் என்  அற் - நீரா ேவாெமன்  காத்தி ந்தாற் ேபா ம்; 
'என் ' என்ப  'என்றால்' என் ம் எச்சத்திாி . இல் ெசய் குைறவிைன- கு ம் 
பத்திற்குச் ெசய்யேவண் ய காாியக் குைறகைளெயல்லாம். அறவிைன- 
த மகாாியத்ைத. மற்  அறிவாம்- பின் அறிேவாம். மாண் - தன்ைம. 
 
    333. குலம்- உயர்கு ப் பிறப் ம். தவம்- விரதெவா க்க ம். கு ைம- 
(ெசல்வத்தாலாகுங்) கு த்தன வள ம். ப் - பிராய திர்ச்சி ம். விலங்காமல்- 
தவறாமல். எய்தியக் கண் ம்- (ஒ வ க்கு) ேநர்ந்த விடத் ம்., நலம் சான்ற - 
ெப ைம மிக்க. ைம அ - குற்றமற்ற, ெதால் சீர்- பழைமயான சிறப்ைப ைடய. 
உலகம்- (ம ைமயில் அைடயத்தக்க சுவர்க்க ேமாக்ஷம் என் ம்) உலகங்களின் 
தகுதிைய. ெநய் இலா பால் ேசாற்றின் ேநர்- ெநய்யில்லாத ெவண்ணிறச் ேசாற்றிற்கு 
நிகர்; 'பால்ேசா ' என்ப  உவமத்ெதாைக. 
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    334. கல்- கற்கள். நளி நல்ல - மிக ம் நல்லைவ. கைடயாய மாக்களின்- அதம 
மனிதர்கைள ங் காட் ல். ெசால் நனி தாம் உணரா ஆயி ம்- ெசாற்கைள நன்சாகத் 
தாம் ேகட்  அறிந்  ெகாள்ள மாட்டாவானா ம். இன்னினிேய -அந்த 
அந்தப்ெபா திேல. 'இனி இனி' என்பதன் ெதாகுத்தல். இ த்தல்- உட்கா த ம். 
கிடத்தல்- ப த்த ம். இயங்குதல்- நடத்த ம். உற்ற வர்க்கு- (தம்ைம) அைடந்தவர்க்கு. 
தாம் உதவலான்- (தாம்) இடமாக பேயாகப்ப தலான். 
 
    335. ெப வ  ஒன்  இன்றி ம்- (தன்னாற்) ெபறப்ப ம் பயன் சிறி ம் 
இல்லாதி ந் ம். ெபற்றாேன ேபால - ஒ  பயைனப்ெபற்றவன் ேபாலேவ, ஏகாரம் 
ேதற்றம். க ெகாண் - ேகாபங்ெகாண் . ஏலாதார் மாட் ம்- தகாதவர்க 
ளிடத்தி ம். ேகாத் - ெதாடர்ச்சிப் ப த்தி. இன்னா- ன்பந்த ஞ் ெசாற்கைள. 
உைரயாக்கால்- (அச்ெசாற்களின் ெபா ைள) விளக்குத ஞ் ெசய்யாவிட்டால். நா 
தின் ம்- நாக்ைக வ த் வ  (ேபா ம்). நல்ல சுைனத் - நல்ல தினவாவ ; 
'சுைனத்  தின் ம்' என்ப  . 
 
    336. தம் கண் மர  இல்லார் பின்- தம்மிடத்  (அடக்கம் த ய ) நல்ெலா க்கம் 
இல்லாதாாிடத்ேத. அவைர எம் கண் வணங்கு ம் என்பார்- அவைர எம்மிடத்  
வணங்கி நடக்கச் ெசய்ேவாம் என்  ெசால்வார . ல் ேகண்ைம- இழிவான ேசர்க்ைக; 
அஃ தீண்  ஒ தைல நட்பிற்காம். கல் கிள்ளி ைக இழந்  அற் - க ங்கல்ைலக் 
கிள்ளித் தம் ைகைய இழந்தாற்ேபா ம். 'கற்கிள்ளிக் ைக ய்ந்தா ாில்' என்றார் 
பழெமாழியி ம். 
 
    337. ஆகா  எனி ம்- (தமக்குக்) கிட்டாதாயி ம். அகத் - ஒ  பாத்திரத்தி ள் . 
ெநய் உண்டாகின்- ெநய் இ க்குமானால். ேபாகா - அப் பாத்திரத்ைத விட் ப் 
ேபாகாமல். றஞ் சுற் ம்- ெவளியிற் சுற்றிக்ெகாண்ேட யி க்கும். யா ம்- ஒன் ம் 
உம்ைம ற் ப்ெபா ள . உைடயாைர- ெபா ைடயாைர. விடா அர் - விட்  
நீங்கார். அளெபைட இரண் ம் ெசய் ேளாைச நிைறக்க வந்தன. இஃெத த் க் 
காட் வைம. 
 
    338. நல்லைவ- நற்குண நற்ெசய்ைககைள; இனி 'நல் அைவ' எனப் பிாித் , 'நல்ல 
சைபைய' எனி மாம். எய்தார்- அைடயார்கள். இல்லாதார்க்கு -வறியர்க்கு. யா  
ஒன் ம்- எைத ம் ஈகலார்- ெகாடார். எல்லாம் இனியார்- குணஞ் ெசயல்களி 
ெலல்லாம் இனியரான தம  மைனவியர . இைசபட வாழார்- க ண்டாக 
வாழார்கள். னியார் ெகால்- ெவ க்கப்படமாட்டார்கேளா? தாம் வா ம் நாள்- 
தாங்கள் பிைழத்தி க்குங் காலங்கைளெயல்லாம். 'இல்லாதார்க் கியாெதான் ம் ' 
என் ழிக் குற்ற கரம் அலகு ெபற்றில . 
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    339. விைழந்  ஒ வர் தம்ைம வியப்ப- (யாவராயி ம்) ஒ வர் (வந் ) வி ம்பித் 
(தம்ைமப்) கழ்ந்  ேபசி ம். விைழந்  இேலம் என்  இ க்கும்- (நாம் அதைன) 
வி ம்ேபாெமன்  ஏற் க்ெகாள்ளாதி க்கும். தழங்கு குரல்- ழங்குகின்ற 
ஒ ைய ைடய; இ  'தழங் குரல்' என விகாரப்பட்ட  காண்க. பாய் திைர- 
பாய்ந் வ கின்ற அைலகைள ைடய கடல்; இஃ தன் ெமாழித் ெதாைக. ைவயம்- மி 

வைத ம் . பயப்பி ம்- த வதாயி ந்தா ம். இன்னா - (ெபாிேயார்க்கு) 
இனியதாகா ; ஏகாரந் ேதற்றம். ஆய் நலம் இல்லாதார் மாட் - ஆராய்தற்குாிய 
நல்லறி  இல்லாத டர்களிடத்ேத. 'ஆய் நலம் இல்லாதார் மாட்  ேகண்ைம' என 

 ெசய்க. ஆய் நலம் - சிறந்த நற்குணெமனி மாம். 'ேகண்ைம' என்ற  ஒ தைல 
நட்பிைன; எதிர்மைற இலக்கைணயால் 'ேபா  நட்பிைன' என்றவா மாம். 
 
    340. கண் அகன்ற - மிகப் பரந்த. சாய ம்- ெமன்ைமக் குண ம்; 'சாயன் ெமன்ைம' 
என்ப  சூத்திரம். இல்பிறப் ம்- உயர் கு ப்பிறப் ம். பக்கத்தார்- பிறர். பாராட்ட- 

கழ்ந் ேபச. பா  எய் ம்- ெப ைம யைட ம். தான் உைரப்பின்- (அவற்ைறத்) 
தாேன எ த் ப் ேபசுவானாயின். ைமத் னர் பல்கி- அவ க்கு ைமத் னர்கள் 
ஏற்பட் ; ஈண்  'ைமத் னர்' என்ற  பாிகாசஞ் ெசய்ேவாைர. ம ந்தில் தணியாத- 
ம ந்தினாற் பாிகாிக்க யாத. பித்தன் என் - பித்தேநாயாளெனன் . எள்ளப்ப ம்- 
இகழப்ப வன். 
    --------------   
 

35 - ஆம் அதிகாரம் -கீழ்ைம 
 
        கப்பி கடவதாக் காைலத்தன் வாய்ப்ெபயி ங் 
        குப்ைப கிைளப்ேபாவாக் ேகாழிேபான்-மிக்க 
        கனம்ெபாதிந்த ல்விாித் க் காட் ங் கீழ்தன் 
        மனம் ாிந்த வாேற மிகும்.          (341) 
 
        காழாய ெகாண்  கசடற்றார் தஞ்சாரற் 
        றாழா  ேபாவா ெமன ைரப்பிற்-கீழ்தா 
        றங்குவா ெமன்ெற ந்  ேபாமாமஃ தன்றி 
        மறங்குமா மற்ெறான் ைரத் .          (342) 
 
        ெப நைட தாம்ெபறி ம் ெபற்றி பிைழயா 
        ெதா நைடய ராகுவர் சான்ேறார்-ெப நைட 
        ெபற்றக் கைடத் ம பிறங்க வி நன்னாட 
        வற்றா ெமா நைட கீழ்.          (343) 
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        திைனயைனத்ேத யாயி ஞ் ெசய்தநன் ண்டாற் 
        பைனயைனத்தா ள் வர் சான்ேறார்-பைனயைனத் 
        ெதன் ஞ் ெசயி  மிலங்க வி நன்னாட 
        நன்றில நன்றறியார் மாட் .         (344) 
 
        ெபாற்கலத் ட் ப் றந்தாி ம் நாய்பிறர் 
        எச்சிற் கிைமயா  பார்த்தி க்கும்; - அச்சீர் 
        ெப ைம ைடத்தாக் ெகாளி ங்கீழ் ெசய் ங் 
        க மங்கள் ேவ  ப ம்.          345 
 
        சக்கரச் ெசல்வம்ெபறி ம் வி மிேயார் 
        எக்கா ஞ் ெசால்லார் மிகுதிச்ெசால்; - எக்கா ம் 
        ந்திாிேமற் காணி மிகுவேதற் கீழ்தன்ைன 
        இந்திரனா எண்ணி வி ம்.          346 
 
        ைமதீர் பசும்ெபான்ேமல் மாண்டமணிய த்திச் 
        ெசய்த ெதனி ஞ் ெச ப் த்தன் காற்ேகயாம்; 
        எய்திய ெசல்வத்த ராயி ம் கீழ்கைளச் 
        ெசய்ெதாழிலாற் காணப் ப ம்.          347 
 
        க க்ெகனச் ெசால்வற்றாம், கண்ேணாட்டம் இன்றாம் 
        இ க்கண் பிறர்மாட் வக்கும், - அ த்த த்  
        ேவகம் உைடத்தாம், விறன்மைல நன்னாட! 
        ஏகுமாம் எள் மாம் கீழ்.          348 
 
        பைழய ாிவெரன்  பன்னாட்பின் நிற்பின் 
        உைழயினிய ராகுவர் சான்ேறார்; - விைழயாேத 
        கள் யிர்க்கும் ெநய்தற் கைனகடல் தண்ேசர்ப்ப; 
        எள் வர் கீழா யவர்.          349 
 
        ெகாய் ல் ெகா த் க் குைறத்ெதன் ந் தீற்றி ம் 
        ைவயம் ண் கல்லா சி குண்ைட; - ஐயேகள், 
        எய்திய ெசல்வத்த ராயி ம் கீழ்கைளச் 
        ெசய்ெதாழிலாற் காணப் ப ம்.          350 
    ---------- 
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    அ ம்ெபா ள் விளக்கம் 
 
    341. கப்பி- ெநாய்ைய. கடவ  ஆ- ேபாதிய அளவினதாக, காைல- (இைர 
ேவண் ய) காலத்தில். தன் வாய் ெபயி ம்- தன  வாயிற் (பிறர் ெகாணர்ந் ) 
ேபாக ம். குப்ைப கிைளப்  ஓவா- (தனக்கு இயல்பாகிய) குப்ைப கிள ந் 
ெதாழி ன் நீங்காத. கனம் ெபாதிந்த- மிக உயர்ந்த ெபா ளடங்கிய. ல்- 

ற்ெபா ைள. விாித்  காட் ம்- விவரமாகத் ெதாிவித்தா ம். கீழ்- கீழ்மகன்; இ  
பண்பாகுெபயர். மனம் ாிந்த ஆேற- (தன்) மனம் வி ம்பியப ேய. மிகும்- வரம்  
கடந்  ெசல்வன். 
 
    342. காழ் ஆய ெகாண் - உ தியான ற்ெபா ைள அறிந் . கச  அற்றார் தம் 
சாரல் - குற்றம் நீங்கின ெபாிேயார் பக்கல். தாழா  ேபாவாம்- காலதாமதமில்லா  
ெசல்ேவாம். என உைரப்பின் - எனச் ெசால்  (ேமன்மகன் ஒ வன்) அைழப்பனாயின். 
உறங்குவாம்- நித்திைர ெசய்ேவாம். எ ந் ேபாம்- அவ்விடம் விட்  எ ந்  ேபாவன். 
அஃ  அன்றி- அ மல்லாவி ன். மற்  ஒன்  உைரத் - ேவ  யாதாயி ெமா  
காரணஞ் ெசால் ; 'ஒன் ' என்ப  ஈண்  ஆகுெபயராம். மறங்கும்- ம த் ச் 
ெசல்வன். ஆய்தம் ெமய்ேபால ஒ த்த ெதன்க. 'ஆம்' இரண் ம் 'தான்' என்ப ம் 
அைசகள். 
 
    343. ெப  நைட- மிக்க ெசல்வத்ைத; 'நைடவழி ெயா க்கஞ் ெசல்வம்' என்ப  
நிகண் . இனி, 'ெப  நைட' என்பதற்குப் 'ெபாிய சிறப் ' என் ைரப்பா  ளர். 
ெபற்றி பிைழயா - தம் இயல்பாகிய ெப ைமக்குணம் மாறா . ஒ  நைடயார் 
ஆகுவர்- (எப்ேபா ம்) ஒ வைகப்பட்ட நடக்ைக ைடயவராவர். ெபற்றக் கைடத் ம்- 
அைடந்தவிடத் ம்; உம்ைம எதிர்மைற. பிறங்கு- விளங்குகிற . வற்றாம் ஒ  நைட- 
( ன்ைனய நைடக்கு ேவறாகிய) ஒ  நடக்ைகயின் வல்லவனாவன்; 'வற் ' என்ப  
'வல்' என் ம் பண்ப யாகப் பிறந்த குறிப்  ற் . 
 
    344. திைன அைனத்ேத- திைன என் ம் சிறிய தானியத்தினளேவ. ெசய்த நன்  
ஒ வன் ெசய்த பகாரத்ைத. உண்டால்- (தாம்) அ பவித்தால். பைன அைனத்  ஆ 
உள் வர்- பைனமரத்தள  ெபாிதாக நிைனப்பர். நன்  இல- (அவ் பகாரங்கள்) 
சிறப் பிலவாம். நன்  அறியார் மாட் - ெசய்ந்நன்றி யறியாதாாிடத்ேத. 
'திைனத் ைண நன்றி ெசயி ம் பைனத் ைணயாக் ெகாள்வர் பயன்ெறாிவார்' 
என் ந் தி க்குறளிைன ம் 'திைன, பைன ெயன்பன சி ைம ெப ைமகட்குக் 
காட் வன சில அளைவ' என் ம் பாிேமலழகர் உைரக் குறிப்பிைன ங் காண்க. 
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    345. கலத் - பாத்திரத்தில். றந்தாி ம்- யா காத் வாி ம்; ' றந்தா' என்ப  
பகுதி. பிறர் எச்சிற்கு- அயலார் (உண்ெடறிந்த) எச்சிற் ேசாற்றிற்கு. இைமயா - 
கண்ணிைம ெகாட்டா . அ சீர்- அப்ப . 'ஆ' என்ப  'ஆக' என்பதன் ெதாகுத்தல். 
ேவ ப ம்- (ெப ைமக்கு) ேவ பட்டனவாம். 
 
    346. சக்கரம் ெசல்வம்- மண்டல வ ம் ஆ கின்ற ெப ஞ் சிறப்ைப. 'சக்கரம்' 
என்ற , 'ஆக்ஞாசக்கரத்ைத' என்ப மாம். வி மிேயார்- ேமேலார். மிகுதி ெசால்- 
வரம் கடந்த வார்த்ைதைய. ந்திாிேமல்- ந்திாி ெயன் ஞ் சிறிய அளவின்ேமல். 
காணி மிகுவேதல் - காணி ெயன் ஞ் சிறிய அள ெகாண்ட ெசல்வம் குவதானால். 
'காணி' ெயன்ப  அ பத்  நான்கிெனான் ம் ' ந்திாி' அதன் நான்கி ெனான் மாம். 
'காணிேமல் ந்திாி மிகுவேதல்' எனச் ெசாற்கைள மாற்றிப் ெபா ள் ேகாட மாம். 
இந்திரன் ஆ- ேதேவந்திரனாக. எண்ணிவி ம்- நிைனத் க் ெகாள்வன். 
 
    347. ைம தீர்- குற்றமற்ற. மாண்டமணி அ த்தி- மாட்சிைமப்பட்ட 
இரத்தினங்கைளப் பதித் . காற்ேக ஆம்- (ஒ வன்) கா ற் ெகாள் தற்ேக உாியதாம். 
ஏகாரம் பிாிநிைல. 'எய்திய ெசல்வத்தர்' என்ப  வட ன் . 'ெசல்வம் எய்தியவர்' 
என்க. ெசய் ெதாழிலால்- (அவர்கள்) ெசய் ம் இழிந்த ெசய்ைககளால். காணப்ப ம்- 
(இவர்கள் கீழ்மக்கெளன் ) அறியக்கூ ம். இஃெத த் க் காட் வைமயணி. 
 
    348. க க்ெகன-க ைமயாக. இ  குறிப்பிைடச்ெசால். ெசால் வற்  ஆம் -
ெசால் தல் வல்லவனாம். 'ெசால்' என்பதைனச் 'ெசால்ல' என்பதன் ெதாகுத்தலாகக் 
ேகாட மாம். கண்ேணாட்டம்- தாக்ஷிண்யம்; இ  கண்ஓ யவழி ளதாவ தாக ன், 
'கண்ேணாட்டம்' ஆயிற்ெறன்க. 'பிறர்மாட்  இ க்கண் உவக்கும்' என்க. இ க்கண்- 

ன்பத்திற்கு. உவக்கும் - மகிழ்வன். அ த்  அ த் - அ க்க . ேவகம்- 
ேகாபாேவசம். விறல்- ெப ைம ைடய. ஏகும்- (கண்டவிடம்) ெசல்வன். எள் ம்- 
(பிறைர) இகழ்வன். கீழ்- கீழ்மகன்; இ  தன்ைம நவிற்சியணி 
 
    349. 'பின் நிற்பின் இவர் பன்னாள் பைழயர் என் ' எனப் ெபா த் க. பைழயர் 
இவர் என்  பன்னாள்- இவர்கள் பல நாள் பழகியவெரன்  க தி; 'பைழயர்' என்ப  
'பைழைம' என் ம் பண்ப யாகப் பிறந்த பலர்பாற் ெபயர். பின் நிற்பின்- (ஒ வர் தம்) 
பின் நிற்பராயின் அஃதாவ  தமக்கு அடங்கி நடப்பராயின். உைழ இனியர் ஆகுவர்- 
அவர்களிடத்  வி ப்ப ைடயவராவர். விைழயாேத- (அப்ப த் தம் பின் 
நின்றவர்கைள) வி ம்பாமேல. கள்- ேதைன. உயிர்க்கும்- சிந் கின்ற. 'ெநய்தல் 
ேசர்ப்ப' என்க. எள் வர்- இகழ்வர், 
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    350. ெகாய் ல் குைறத்  ெகா த்  தீற்றி ம்- அ க்கத் தக்க ல்ைல அ த்  
வாயிற் ெகா த் த் தின்னச் ெசய்யி ம்; ெகாய் ல்லாவ  அ க்கத்தக்க பக்குவம் 
வாய்ந்த ல்ெலன்க. 'தீற் ' என்ப  'தின்' என்பதன் பிறவிைன. என் ம்- எக் 
காலத் ம். ைவயம்- ேதைர. ண்கல்லா- ண் க்கமாட்டா. சி குண்ைட- சிறிய 
எ கள். இஃெத த் க்காட் வைம. 
    -----------   
 

அதிகாரம் 36. கயைம 
[ெம ந்த உணர்வினார  இயல் ணர்த்திற் .] 

 
        ஆர்த்த அறிவினர் ஆண் ைளய ராயி ங் 
        காத்ேதாம்பித் தம்ைம அடங்குப; - த்ெதா உம் 
        தீத்ெதாழிேல கன்றித் திாிதந் ெத ைவேபால் 
        ேபாத்தறார் ல்லறிவி னார்.          351 
 
        ெச ம்ெப ம் ெபாய்ைக ள் வாழி ம் என் ம் 
        வ ம்ப க்க கில்லாவாந் ேதைர: - வ ம்பில்சீர் 
        ல்கற்றக் கண் ம் க்கெமான் றில்லாதார் 
        ேதர்கிற்கும் ெபற்றி அாி .          352 
 
        கணமைல நன்னாட! கண்ணின் ெறா வர் 
        குணேன ங் கூறற் காிதால், குணன ங்கக் 
        குற்றம் உைழநின்  கூ ஞ் சிறியவர்கட் 
        ெகற்றா யன்றேதா நா.          353 
 
        ேகாேடந் தகலல்குற் ெபண் ர்தம் ெபண்ணீர்ைம 
        ேச யர் ேபாலச் ெசயல்ேதற்றார்; - கூ ப் 
        ப் ெப க்கம் ேபாலத்தம் ெபண்ணீர்ைம காட்  
        மதித்திறப்பர் மற்ைற யவர்.          354 
 
        தளிர்ேமேல நிற்பி ந் தட்டமாற் ெசல்லா 
        உளிநீரார் மாேதா கயவர்; - அளிநீராக் 
        ெகன்னா ஞ் ெசய்யார் எைனத்தா ஞ் ெசய்பேவ 
        இன்னாங்கு ெசய்வார்ப் ெபறின்.          355 
 
        மைலநல ள் ங் குறவன் பயந்த 
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        விைளநில ள்  ழவன் சிறந்ெதா வர் 
        ெசய்தநன் ள் வர் சான்ேறார் கயந்தன்ைன 
        ைவதைத ள்ளி வி ம்.          (356) 
 
        ஒ நன்றி ெசய்தவர்க் ெகான்றி ெய ந்*த 
        பிைழ ஞ் சான்ேறார் ெபா ப்பர் - கயவர்க் 
        ெக  நன்றிெசய் ெதான் தீ தாயி 
        ென ந் தீதாய் வி ம்.          (357) 
 
        *ஏட்ைடப் ப வத்  மிற்பிறந்தார் ெசய்வன  
        ேமாட் டத் ஞ் ெசய்யார் மக்கள் - ேகாட்ைட 
        வயிரஞ் ெசறிப்பி ம் வாட்கண்ணாய் பன்றி 
        ெசயிர்ேவழ மாகுத ன் .          (358) 
 
        இன்றா  மிந்நிைலேய யா  மினிச்சிறி  
        நின்றா  ெமன்  நிைனத்தி ந் - ெதான்றி 
        உைரயின் மகிழ்ந் த ள்ளம்ேவ றாகி 
        மைரயிைலயின் மாய்ந்தார் பலர்.          (359) 
 
        நீ ட் பிறந்  நிறம்பசிய தாயி  
        மீரங் கிைடயகத் தில்லாகு - ேமா  
        நிைறப்ெப ஞ் ெசல்வத்  நின்றக் கைடத்  
        ம ைறப்ெப ங்க ல ன்னா ைடத் .          (360) 
    ----------- 
 
    அ ம்ெபா ள் விளக்கம் 
 
    351. ஆர்த்த - (கல்வி ேகள்விகளான்) நிைறந்த, ஆண்  இைளயர்- வயதிற் சிறியவர். 
காத் ஓம்பி- (ஐம்ெபாறிகைள ந் தீய லன்களின் வழிேய ெசல்லெவாட்டா ) 
த த் ப் பா காத் . அடக்குப- (தம்ைம அடங்கி நடக்கச் ெசய்வர். த்ெதா உம்- 
வய  தி ந்ேதா ம்; ' ' என்ப  தனிைலத் ெதாழிற்ெபயர்.; அளெபைட- 
இன்னிைச யளெபைட. தீ ெதாழிேல கன்றி- ெகட்ட ெசய்ைககளிேலேய உழன்  
வ ந்தி. திாிதந் - (ஒ  பய மின்றித்) திாிந் ; இதன்கண் 'திாிதா' என்ப  பகுதி. 
எ ைவ ேபால்- ெகா க்ைகேபால; 'க குேபால' என்ப ெமான் . ேபாத்  அறார்- 
உட் ைள நீங்கார் அஃதாவ  உள்ளீ  ெபறார்; குற்றம் நீங்காெரன்ப  ெமான் , 
இவ்வா  ெகாள்ளிற் 'ெபாத் ' என்ப  எ ைக ேநாக்கி நீ்ட்டல் விகாரம் 
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ெபற்றெதன்ேற ம், 'ெபாந் ' என்ப  வ த்த ம் நீட்ட ம் ெபற்றெதன்ேற ங் 
ெகாள்க. க கு கு ர குண ைடய பறைவயாக ன் 'எ ைவேபால்' என்றா ெரன்க. 
 
    352. ெப ம் ெபாய்ைக ள்- ெபாிய குளத்தில். வ ம்  அ க்க கில்லா ஆம்- (தம்; 
உடம்பின் ேம ள்ள) வ வ ப்பான அ க்ைக நீக்கிக் ெகாள்ள மாட்டாவாம். 

க்கம்- ட்ப த்தி. இஃதாகுெபயர். வ ம் - குற்றம். கற்றக்கண் ம்- கற் ப் 
பழகி ம். ேதர்கிற்கும் ெபற்றி- (அந் ல்களின் உண்ைமப் ெபா ள்கைள) 
ஆராய்ந்தறி ந் தன்ைம. அாி - இல்ைலயாம். இஃெத த் க்காட் வைமயணி. 
 
    353. கணம்- கூட்டமாகிய. கண் இன் - எதிாில் இன்றி, 'கண் நின் ' எனப் பிாித்தல் 
சிறவா ,. குணம் ஏ ம்- நற்குணத்ைத ம், கூறற்கு அாி  எ த் ச் ெசால்வதற்கு 
(நாெவ தல்) அாி . குணன் அ ங்க - (அவர ) நற்குணங்கள் அழி ம்ப . 'உைழ 
நின்  குற்றம் கூ ம்' என மாற் க. உைழ - பக்கல். எற்றால் இயன்றேதா - 
(தைசயினாலன்றி) ேவெறதனாற் ெசய்யப் பட்டேதா. நா - நாக்கு. 
 
    354. ேகா  ஏந்  - பக்கங்கள் உயர்ந்த. அகல் - அகன்ற. ெபண் ர் - குலமகளிர். தம் 
ெபண் நீர்ைம - தம  ெபண்ைமக்குாிய அலங்காரத்ைத.  ெப க்கம் ேபால - நீர் 
ெவள்ளம்ேபால. இறப்பர் - (அவர் ெசல்வத்ைத ற் ம் ெபற்  அவைர விட் ப்) 
பிாிவர். மற்ைறயவர் - ேவைசர். அறிஞர் தற் கழ்ச்சி ெசய்ய அறியாெரன்ப உம், 
அறிவிலார் தம்ைமப்பிறர் நன்கு மதிக்கும்ப  தம்ைமத்தாேம கழ்ந்  ேபசிப் ெபா ள் 
பறிப்பெரன்ப  உம்பட நின்றைமயின், இ  பிறி  ெமாழிதலணி. 
 
    355. தட்டாமல் - (ஒ வர்) தட் த்தள்ளாமல். ெசல்லா - உள் இறங்காத. உளி நீரார் - 
உளியின் தன்ைம ைடயவராவர். கயவர் - கீழ்மக்கள். அளி நீரார்க்கு- (பிறர் ன்பம் 
கண்  இரங்கும்) அ ைளேய இயற்ைகக் குணமாக ைடய ெபாியார்க்கு; அன்றி, 
பிறர் 'இரங்கும்ப யான இயல் ைடயார் ' எனி மாம். என்னா ம் - யாேதா 

பகாரத்ைத ம். எைனத்தா ம் - எவ்வள  ேப தவிைய ம். இன்னாங்கு ெசய்வார் 
ெபறின் - தமக்குத் ன்பஞ் ெசய்ேவாைரப் ெப வராயின். 'மா ; ஓ என்பன அைசகள். 
 
    356. நலம் - வளத்ைத. உள் ம் - நிைனத் க் ெகாண் ப்பன். பயந்த - (தனக்குப்) 
பயன் ெகா க்குந் தன்ைம ள்ள. ஒ வர் ெசய்த நன்  - (தமக்குப்) பிறெரா வர் ெசய்த 
உபகாரத்ைத. 'சிறந்  உள் வர்' என் ழிச் 'சிறந் ' என்ப  எச்சத் திாிபாம்; 'சிறந்த' 
என்ப  ெபா ள். கயம் - கயவன், அஃதாவ  கீழ்மகன். கயவைனக் 'கயம்' என 
அஃறிைணயாற் கூறிய  அவன  இழி  ேதான்றற் ெகன்க. தன்ைன ைவதைத - 
(பிறெனா வன்) தன்ைன இகழ்ந்  ேபசியைத. 
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    357. நன்றி - உதவி. 'ெசய்தவர்க்கு' என் ழி ேவற் ைம மயக்கம் இ த்தல் காண்க. 
ஒன்றி எ ந்த - இைடவிடா  ெதாடர்ச்சியாக ேநர்ந்த. பிைழ ம் -  
குற்றங்கைள ம். ெபா ப்பர் - (தமக்கு அவர் ெசய்த ேப தவிையக் க திப்) 
ெபா த் க்ெகாள்வர்,. ஒன்  தீ  ஆயின் - ஒன்  ெக தியாமாயின். தீதாய் வி ம் - 
ெக தியாகேவ ேதான் ம். ' , எ ' என்பன 'பல' 'மிகப்பல' என்பனவற்றிற்குக் 
காட் ய எண்களாம். 
 
    358. ஏட்ைட ப வத் ம் - (ெபா ளின்ைமயாற்) றளர்  வந்த காலத் ம். 
இற்பிறந்தார் - உயர்கு யிற் பிறந்தவர்கள். ெசய்வன - ெசய் ம் நற்காாியங்கைள. 
ேமாட்  இடத் ம் - (ெபா ைடைமயால்) உயர்ந்த நிைலயில் நின்ற காலத் ம்.  
மக்கள் - டர்கள். ேகாட்ைட - (தன ) தந்தங்களில்; இ  ேவற் ைம மயக்கம். வயிரம் 
ெசறிப்பி ம் - ண் கட் னா ம். வாள் - வாள்ேபான்ற. ெசயிர் ேவழம் - (ேபாாிற்) 
ேகாபிக்குந் தன்ைம ள்ள யாைன. ஆகுதல் - ஒத்தல். இஃெத த் க் காட் வைம. 
 
    359. இன்  ஆ ம் - இன்ைறேய ெசல்வராேவாம். பிாி நிைல ஏகாரந் ெதாக்க . 
இந்நிைலேய - இப்ேபாேத. இனி சிறி  நின்  - இனிச் சிலகாலங் கழித் . இ ந்  - 
(அறஞ்ெசய்யா ) இ ந் . உைரயின் ஒன்றி மகிழ்ந்  - (ேமல் நிைனத்தப ) வாயாற் 
ெசால்  மகிழ்ச்சி யைடந் . தம் உள்ளம் ேவ  ஆகி - (தாம் நிைனத்தப  
ேநராைமயால்) தம  மனம் மா பட் . மைர இைலயின் - தாமைர யிைலேபால. 
மாய்ந்தார் - (பயனின்றிேய) மாண்டார். ெசழிப் ற்  நின்  நாளைடவில் 
இ ந்தவிடத்ேத அழித ற் கயவர்க்குத் தாமைரயிைல உவைமமாயிற் ெறன்க. 
 
    360. கிைட அகத்  - ெநட் ள். 'ஈரம் இல் ஆகும்' என்க. 'ஓ ம்' என்ப  
அைசநிைல; ன்னிைலப் பன்ைம ற் ெறனக் ெகாண்  'நீர் அறி ம்' என்ப மாம்.. 
நிைற - நிைறதைல ைடய அஃதாவ  தி ப்திக்குக் காரணமாத ைடய; இனி 
'நிைறப்ெப ' என்பதைன விைனத்ெதாைக நிைலத்ெதாடெரனக் ெகாண்  வ மிக்க  
எ ைக நயம்பற்றி ெயன்பா ளர். நின்றக் கைடத் ம்- இ ந்தவிடத் ம். அைற 
ெப கல் அன்னார்- பாைறயாகிய ெப ங் கல்ேபால இளகுத ல்லாத கயவைர. 
உைடத் - இவ் லகம் உைடய . 
    --------------   
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7. பன்ெனறியியல் 
37 - ஆம் அதிகாரம் - பன்ெனறி 

 
        மைழதிைளக்கு மாடமாய் மாண்பைமந்த காப்பாய் 
        இைழவிளக்கு நின்றிைமப்பி ெனன்னாம் - விைழதக்க 
        மாண்ட மைனயாைள யில்லாதா னில்லகங் 
        காண்டற் காியேதார் கா .          (361) 
 
        வழக்ெகைனத்  மில்லாத வாள்வாய்க் கிடந்  
        மி க்கிைனத் தாம்ெபறா ராயி - னி க்ெகைனத் ஞ் 
        ெசய்குறாப் பாணி சிறிேதய ச் சின்ெமாழியார் 
        ைக றாப் பாணி ெபாி .          (362) 
 
        எறிெயன் ெறதிர்நிற்பாள் கூற்றஞ் சி காைல 
        அட் ல் காதா ள ம்பிணி - ய ட்டதைன 
        உண்  தவாதா ளில்வாழ்ேப யிம் வர் 
        ெகாண்டாைனக் ெகால் ம் பைட.          (363) 
 
        க ெயனக் ேகட் ங் க யான் ெவ பட 
        ஆர்ப்ப  ேகட்  ம ெதளியான் - ேபர்த் ேமா 
        ாிற்ெகாண் னிதி உ ேம த ெலன்பேவ 
        கற்ெகாண் ெடறி ந் தவ .          (364) 
 
        தைலேய தவ யன்  வாழ்த ெலா வர்க் 
        கிைடேய யினியார்கட் ட ங்கல் - கைடேய 
        ணராெதன் ெறண்ணிப் ெபா ண ைசயாற் ற ம்ைம 
        உணரார்பின் ெசன்  நிைல.          (365) 
 
        கல்லாக் கழிப்பர் தைலயாயார்; நல்லைவ 
        வ்வாக் கழிப்பர் இைடகள்; கைடகள் 
        இனி ண்ேணம் ஆரப் ெபேறமியாம்2என் ம் 
        னிவினாற் கண்பா லர்.          366 
 
        ெசந்ெநல்லா லாய ெச ைள மற் மச் 
        ெசந்ெநல்ேல யாகி விைளதலால் - அந்ெநல் 
        வயனிைறயக் காய்க்கும் வளவய ர! 
        மகனறி  தந்ைத யறி .          367 
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        உைடப்ெப ஞ் ெசல்வ ம் சான்ேறா ம் ெகட் ப் 
        ைடப்ெபண் ர் மக்க ம் கீ ம் ெப கிக் 
        கைடக்கால் தைலக்கண்ண தாகிக் குைடக்கால்ேபாற் 
        கீழ்ேமலாய் நிற்கும் உலகு.          368 
 
        இனியார்தம் ெநஞ்சத்  ேநா ைரப்ப அந்ேநாய் 
        தணியாத உள்ளம் உைடயார், - மணிவரன்றி 
        ம் அ வி விறன்மைல நன்னாட! 
        வாழ்வின் வைரபாய்தல் நன் .          369 
 
        ப் ன ம் ங்குைழயார் நட் ம் இரண் ம் 
        வி ப்பற நா ன்ேவ றல்ல; - ப் ன ம் 
        மாாி அறேவ அ ேம, அவரன் ம் 
        வாாி அறேவ அ ம்.          370 
    ----------- 
 
    அ ம்ெபா ள் விளக்கம் 
 
    361. மைழ திைளக்கும்- ேமகம் தவ ம்ப யான. மாடம் ஆய்- உபாிைக ைடயதாய். 
மாண் - சிறப் . காப்பாய்- காவைல ைடயதாய். இைழ விளக்கு நின்  இைமப்பின்- 
ஆபரணங்கள் விளக்குப்ேபால நிைலெபற்  விளங்கி ம்; சிறப் ம்ைம ெதாக்க , 
'விளக்கு நின்  இைமப்பின்' என்ப  'கு வி கூப்பிட்டான்' என்ப  ேபான்றெதா  

. என் ஆம்- என்ன பய ைடத்தாம். விைழ தக்க- வி ம் தற்குத் தக்க. மாண்ட- 
(குணங்களாற்) சிறந்த. மைனயாைள- மைனவிைய. இல்லகம்- டான . காண்டற்கு 
அாிய  ஓர் கா - கண்களாற் காண்பதற்குங் கூடாத மிகக் ெகா யெதா  
கா ேபா ம். 
 
    362. வ க்கு எைனத் ம் இல்லாத- குற்றம் ஒ  சிறி ம் இல்லாத. வாள்வாய் 
கிடந் ம்- வாளின் காவ ந் ம். வாட் காவலாவ  வாேளந்திய ரர்களால் 
காக்கப்ப தல். 'வாள் ேபான்ற ெகா ய காவ' ெலனி மாம். இ க்கிைன தாம் ெபறார் 
ஆயின்- (கற்ெபா க்கத்தினின் ) தவ தைலத் தாம் ெபறாதவராயி ம்; உம்ைமைய 
ஈண் ங் கூட் க. இ க்கு எைனத் ம் ெசய்குறா பாணி சிறிேத- சி  குற்றேம ஞ் 
ெசய்யா  தம்ைமப் பா காத்த காலஞ் சிறிேதயாம். ைக உறா பாணி ெபாி - 
நல்ெலா க்கத்ைதக் ைகக்ெகாள்ளாத காலம் ெபாிேதயாம். மகளிர் க ங்காவ ன் 
ைவகிக் குற்றஞ் ெசய்தற்குச் சிறி  மிடம் ெபறாராயி ம் அவர் மனந் தீவழிச் 
ெசல் தேல ெப ம்பான்ைம என்ப  க த் ; 'சிைறகாக்குங் காப்ெபவன் ெசய்  
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மகளிர், நிைற காக்குங் காப்ேப தைல' எனத் தி க்குறளி ம், 'நிைறயான் மிகு கல்லா 
ேநாிைழ யாைரச், சிைறயா னகப்ப த்த லாகா' எனப் பழெமாழியி ம் வ தல் காண்க. 
 
    363. எறி என் - (கணவன் சினந் ழி என்ைன) 'அ ' ெயன்  ெசால் . எதிர் 
நிற்பாள்- எதிர்த்  நிற்பவள். கூற்றம்- யம க்கு ேநர். சி காைல- உதயகாலத்தில். 
அட் ல்- மைடப் பள்ளியில். அ ம்பிணி- (ம ந்தாற் றணிக்க.) யாத ேநாய்க்கு ேநர். 
அட்டதைன- சைமத்த ெபா ள்கைள. உண்  உதவாதாள்- உணவாகக் (கணவ க்கு) 
இடா  தாேன உண்பவள்; அன்றி 'நீ உண், உண்' எனப் பாிந்  பாிமாறாதவள்' 
என்ப மாம். 
 
    இல் வாழ் ேபய் - ட் ல் வாழ்கின்ற ேபய்க்கு ேநர். ' வர்' என் ழி ற் ம்ைம 
வ வித் ைரக்க. ெகாண்டாைன- கணவைன. ெகால் ம்- உயிர் வாங்கும். பைட 
ஆ தத்திற்கு ேநராவர். 
 
    364. க  என ேகட் ம்- இல் வாழ்க்ைகைய 'நீக்கி வி ' எனப் ெபாிேயார் ெசால்லக் 
ேகட் ம்; 56 வ  பாட் ைன ேநாக்குக. க யான்- நீக்காதவனாய். ெவ பட- (தைல) 
ெவ க்கும்ப . ஆர்ப்ப - (சாப்பைற) ஒ ப்பைத; அ  ெதளியான்- இல்வாழ்க்ைக 
இத்தன்ைமத் ெதனத் ெதளியாதவனாய். ேபர்த் ம் ஓர் இல் ெகாண் - ம ப ம் ஒ  
மைனவிைய மணந் ெகாண் . இனி  இ உம்- இன்பமாக வி க்கின்ற. 'இ உம்' 
என்ப  'இ ம்' என் ம் ெபயெரச்சம் விகாரப்பட்ட ெசால் ைச யளெபைட. 
ஏ தல்- மயக்கனமான . கல் ெகாண்  எறி ந் தவ - கல்ைல எ த் த் தன்ேமல் 
தாேன எறிந்  ெகாள்வெதா  குற்றம் ேபால்வ . 'தவ  என்ப' என் றிையக்க. 
 
    365. தைல- உத்தமமாவ . தவம் யன் - தவத்திற் குாிய ஒ க்கங்களின் யற்சி 
ெசய் . வாழ்தல்- உயிர் வாழ்தேல; ஏகாரத்ைதப் பிாித்  ஈண் க் கூட் க. இைட- 
மத்திமமாவ . இனி யார்கண் தங்கல்- நற்குண நற்ெசய்ைக ைடய மைனவிய டன் 
கலந்  வாழ்தேல. கைட- அதமமாவ . ணரா  என்  எண்ணி- கிட்டாெதன்  
நிைனத் ம்; சிறப் ம்ைம விகாரத்தாற் ெறாக்க . ெபா ள் நைசயால்- 
ெசல்வத்தின்கண் (ைவத்த) ஆைசயால். தம்ைம உணரார் பின் - தம  கு ப்பிறப்  

த யவற்ைற அறியாதவர்களின்பின். ெசன்  நிைல- ேபாய் நிற்றேல. 
 
    366. கல்லா- (ஞான ல்கைளக் ) கற் . கழிப்பர்-காலங் கழிப்பர். தைலயாயர்- 
உத்தமர். நல்லைவ- அறெநறியாற்ெபற்ற ெபா ள்கைள. வ்வா- அ பவித் . 
இைடகள்- மத்திமர். கைடகள்- அதமர். இனி  உண்ேணாம்- இனிைமயான 
பண்டங்கைள உண்ணப் ெபற்ேறா மில்ைலேய! னிவினால்- ெவ ப்பினால். 
கண்பா - உறக்கம். இ  தனிைல திாிந்த ெதாழிற்ெபயர். 
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    367. ெசந்ெநல்லால்- சம்பாெநல் விைதகளினின் ; 'ெசந் ெநல்' என்ற  சா ைய. 
ஆய- உண்டாகிய. ' ைள' என்ப  ெதாழிலாகுெபயர். மற் ம்- பின் ம். 
'விைளதலால்' என் ழி 'ஆல்' உ  ஞாபகேவ ப் ெபா ள . அ ெநல்- அந்தச் சம்பா 
ெநல். நிைறய- நிரம்ப. ஊர- ஊர்கைள ைடய பாண் யேன! மகன் அறி  தந்ைத 
அறி த்ைதயின் அறிேவ ைமந்தன  அறிவாம்; 'மக ைரக்குந் தந்ைத நலத்ைத' 
என்றார் பிற ம். 
 
    368. உைட ெப ஞ் ெசல்வ ம்- ெதான்  ெதாட் வந்த ெப ஞ் ெசல்வ 

ைடயா ம். சான்ேறா ம்- (நற்குண நற்ெசய்ைக நிைறந்த) ெபாிேயா ம். ெகட் - 
(தத்தம் நிைல) மாறிப்ேபாய். ைட ெபண் ர் மக்க ம்- (இழிகுண ைடய) 
ைவப்பாட் கள் பிள்ைளக ம். கீ ம்- (தீக்குண ந் தீச் ெசய்ைக ைடய) கீழ் 
மக்க ம். ெப கி- (ெசல்வத்தால்) வி த்தியைடந் . கைடக்கால் தைலக் கண்ண  
ஆகி- காற் றம் இ க்கத்தக்க  தைலப் றம் இ ப்பதாய்; 'கான் மா  தைல மாடாய்' 
என்ப  இக்கால வழக்கு. குைடகால்ேபால்- குைடயின  காம் ேபால. கீழ் ேமலாய் 
நிற்கும்.- கீழ்ைம யைடயத் தக்க  ேமன்ைமயைடந்  நிற்குந் தன்ைமத் . 'ெகட் , 
ெப கி, ஆகி' என்பன காரணப் ெபா ட் ல் வந்த ெசயெவ ெனச்சத் திாி கள். 
 
    369. இனியார் - நல்ல நண்பர்கள். தம் ெநஞ்சத்  ேநாய் உைரப்ப- தங்கள் 
மனத்தி ள்ள வ த்தத்ைத எ த் ச் ெசால் ய பின் ம்; உம்ைம ெதாக்க  விகாரம். அ 
ேநாய் தணியாத உள்ளம் உைடயார் - அந்த வ த்தத்ைத நீக்க மாட்டாத (வ ய) 
மன ைடயார். மணி வரன்றி - இரத்தினங்கைள வாாிக்ெகாண் . விறல் - 
ெவற்றிெபற்ற அஃதாவ  மிகச் சிறந்த. வாழ்வின் - உயிர் வாழ்தைல ங் காட் ல். 
வைர பாய்தல் - மைலயின் மீேதறி வி ந்  உயிர் வி தல். 
 
    370.  ன ம் - திய நீர் ெவள்ள ம்.  குைழயார் - அழகிய காதணி ைடய 
ேவைசயர்கள . வி ப்  அற நா ன்- விைரவின்றி (நின் ) ஆராயின்; 'வி ப்பமின்றி 
ஆராயின்' என்பா  ளர். ேவ  அல்ல - ெவவ்ேவ  தன்ைம ைடயன வல்ல. மாாி 
அறேவ அ ம் - மைழ நீங்கின் ஒழி ம். வாாி அறேவ அ ம் - ெபா ள் வ வாய் 
நீங்கின் ஒழி ம். இஃெத த் க்காட் வைமயணி. 
    ------------   
 

38. ெபா மகளிர் 
[ெபா ள் ெகா ப்பார் பலர்க்கும் உாிய ெபா ப்  

ெபா ளாயி க்கும் வைரவில் மகளிாின் இயல் .] 
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        விளக்ெகாளி ம் ேவைசயர் நட் ம் இரண் ம் 
        ளக்கற நா ன்ேவ றல்ல; - விளக்ெகாளி ம் 
        ெநய்யற்ற கண்ேண அ ேம, அவரன் ம் 
        ைகயற்ற கண்ேண அ ம்.          371 
 
        அங்ேகாட் டகலல்குல் ஆயிைழயாள் நம்ேமா  
        ெசங்ேகா  பாய் ேம என்றாள்மன்; - ெசங்ேகாட் ன 
        ேமற்காணம் இன்ைமயான் ேமவா ெதாழிதாேள 
        காற்கால்ேநாய் காட் க் க ழ்ந் .          372 
 
        அங்கண் விசும்பின் அமரர் ெதாழப்ப ஞ் 
        ெசங்கண்மா லாயி ம் ஆகமன், - தங்ைகக் 
        ெகா ப்பெதான் றில்லாைரக் ெகாய்தளி ரன்னார் 
        வி ப்பர்தங் ைகயாற் ெறா .          373 
 
        ஆணமில் ெநஞ்சத் தணிநீலக் கண்ணார்க்குக் 
        காணமி லாதார் க வைனயர்; - காணேவ 
        ெசக்கூர்ந்  ெகாண்டா ம் ெசய்த ெபா ைடயார் 
        அக்காரம் அன்னார் அவர்க்கு.          374 
 
        பாம்பிற் ெகா தைல காட்  ெயா தைல 
        ேதம்ப  ெதண்கயத்  மீன்காட்  - மாங்கு 
        மலங்கன்ன ெசய்ைக மகளிர்ேதாள் ேசர்வர் 
        விலங்கன்ன ெவள்ளறி வினார்.          (375) 
 
        *ெபாத்த ற் கல் ம் ணர்பிாியா வ ன்றி ம்ேபா 
        னித்த  நம்ைமப் பிாியல ெமன் ைரத்த 
        ெபாற்ெறா ம் ேபார்த்தகர்க்ேகா டாயினா ண ன்ெனஞ்ேச 
        நிற்றிேயா ேபாதிேயா நீ.          (376) 
 
        ஆமாேபா ன க்கி ய வர்ைகப் ெபா ள்ெகாண்  
        ேசமாேபாற் குப் உஞ் சில்ைலக்க ண ன்பிைன 
        ஏமாந் ெதமெதன் றி ந்தார் ெப பேவ 
        தாமாம் பலரா ன ைக.          (377) 
 
        ஏமாந்த ேபாழ்தி னினியார்ேபான் றின்னாராய்த் 
        தாமார்ந்த ேபாேத தகர்க்ேகாடா - மாேனாக்கிற் 
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        றந்ெநறிப் ெபண் ர் தட ைல ேசராேர 
        ெசந்ெநறிச் ேசர் ெமன் பார்.          (378) 
 
        ஊ ெசய் ெநஞ்சந்தம் ள்ளடக்கி ெயாண் தலார் 
        ேதற  ெமாழிந்த ெமாழிேகட் த் - ேதறி 
        எமெரன்  ெகாள்வா ங் ெகாள்பேவ யார்க்குந் 
        தமரல்லர் தம் டம்பி னார்.          (379) 
 
        உள்ள ெமா வ ைழயதா ெயாண் தலார் 
        கள்ளத்தாற் ெசய் ங் க த்ெதல்லாந் - ெதள்ளி 
        அறிந்த விடத்  ம றியாராம் பாவஞ் 
        ெசறிந்த டம்பி னவர்.          (380) 
    ------------------ 
 
    அ ம்ெபா ள் விளக்கம் 
 
    371. ஒளி ம் - பிரகாச ம். ளக்கு அற - கலங்குத ன்றி. நா ன் - ஆராயின். ேவ  
அல்ல - ேவ பட்டனவல்ல. அற்ற கண்ேண - வற்றிய அப்ெபா ேத. அவர் 
அவ்ேவைசயர . ைக - ைகயிற் ெபா ள்; இஃதாகு ெபயர். 
 
    372. ேகா  - பக்கம். ஆய் இைழயாள் - ஆராய்ந் ெத த்த ஆபரணங்கைள 

ைடயாள். ெசம் ேகா  பாய் ம் - ெசம்ைமயாகிய மைல ச்சியிேனறி அதனின் (நாம் 
இ வ ம் ஒ ேசர) ழ்ேவாம். என்றான் மன் - என்  (எம்மிடத்திற் ெபா ள் 
ெப ம்ேபா  அன்  காட் ) உ தியாகக் கூறினாள்; 'மன்' என் ம் இைடச் ெசால் 
ஒழியிைசப் ெபா ள , அைச மாம். காணம் இன்ைமயால்-(எம்மிடத்திற்) 
ெபா ளின்ைமயால்; 'காணம்' என்ப  'ெபாற்காசு' 'ைகயிெலான் ங் காணமில்ைல' 
என்றார் ெபாியா ம். ெசம் ேகாட் ல்ேமல் ேமவா  - ெசம்ைமயான 
மைல ச்சியின்ேமல் (ஏறி ழ்தற்கு எம் ன்) கூட வாரா . கால் கால் ேநாய் காட்  - 
என  கா ன்கண் வாதேநாய்வந் ள  (ஆத ன் 'உடன் வர யவில்ைல' என்  
ெபாய்க் காரணஞ் ெசால் க்) காட் . 'கால் ேநாய்' என் ழிக் 'கால்' என்ப  
'லக்ஷைணயால்' வா விற்காக, அ  வாத ேநாய்க்காய ; இ  லக்ஷித லக்ஷைணயாம். 
இனி, 'கால் கால் ேநாய்' என் ழிக் 'கால்' என்ப  ஏழ  எனக் ெகாண்  
'கா ன்கண் ேநாய்' எனப் ெபா ள் கூற மாம். க ழ்ந் - (ெபாய்யாக) அ . 
ஒழிந்தாள்- எம் டன் வாரா ெதாழிந்தாள். 
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    373. அம்- அழகிய. கண்- இடமகன்ற. விசும்பின்- வானி ள்ள. அமரர்- 
ேதவர்களால்; 'மரணம் இல்லார்' என்ப  ெசால் ன்ப  ெபா ள். மால்- தி மால்; 
இந்திர மாம். 'மன்' என்ப  அைச. தம் ைக- தம  ைகயில். ஒன் - ஒ ெபா ம்.; 
உம்ைம ெதாக்க . ெகாய்தளி்ர் அன்ேனார்- ெகாய்தற்குாிய தளிர் ேபான்ற உடம்பின் 
நிறத்ைத ைடய ேவைசயர். ைகயால் ெதா - கும்பிட்  வணங்கி. வி ப்பர்-
ைகவி வார்கள் 
 
    374. ஆணம் இல்- அன்பில்லாத. அணி நீலம்- அழகிய நீல மலர் ேபான்ற. க  
அைனயர்- விஷம்ேபாலக் க யத்தக்கவர். காண- ஆராய்ந்தறியின்; 'காணேவ 
கண்ணார்க்கு காணமில்லாதார் க  வைனயர்' என்க. ெசக்கு ஊர்ந் ெகாண்டா ம்- 
ெசக்கு ஆ தலாகிய இழிெதாழி ைடயா ம். ெசய்த ெபா ைடயார்.- ேத ய 
ெசல்வ ைடயராயின். அக்கரம் அன்ேனார்- சர்க்கைர ேபால இனியராவர். 
'ெசக்கூர்ந்  கண்டா ம்' என்ப  பாடாந்தரம். 
 
    375. ஒ தைல- ஒ றத்ைத. ேதம்ப  ெதன்கயத் - இனிைம ெபா ந்திய ெதளிந்த 
நீைர ைடய குளத்தி ள்ள. ேமன்- மீ க்கு. மலங்கு அன்ன- மலங்கு மீைன ஒத்த; 
'மலங்கு' என்ப  'விலங்கு' என வழங்குதல் அறிக. மலங்கன்ன ெசய்ைகயாவ  
அவரவர் குணத்ெதா  மா படா  ஒத் ெதா கி நின்  அன்  காட் தல். விலங்கு 
அன்ன- மி கத்ைத ெயாத்த. ெவள் அறிவினார்- அறிவில்லாதவர். 
 
    376. ெபாத்த ல் கல் ம்- ைளத்த (உட் ைள ைடய) ற் ேகாத்த 
இரத்தினத்ைத ம் . ணர் பிாியா அன்றி ம்- கூ யி த்தல் நீங்காத அன்றிப் 
பறைவகைள ம். ஆ ம் ெபண் ம் இைணபிாியாத பறைவ அன்றில்; இதைன 
வட லார் 'க்ெரௗஞ்சம்' என்ப. நித்த ம் - எந்நா ம். பிாியலம் - பிாிேயாம். 'ெபான் 
ெதா ' என்ப  அன்ெமாழித்ெதாைக. ேபார் தகர் ேகா  - ேபார் ெசய் ம் ஆட் க் 
கிடாயின் ெகாம் ேபால. தகர்க் ேகாடாதலாவ  பின்  தி கி நிற்றல். ஆயினாள் - 
(மா பட்ட குண ைடயவளானாள். 'நல் ெநஞ்ேச' எனப் பிாிக்க. நிற்றிேயா - நீ 
(அத்தைகயவனிடம்) நிற்பாேயா? ேபாதிேயா - (என் டன்) வ வாேயா? 
 
    377. ஆமா - காட் ப் பசு. அஃ  உடம்ைப நக்குமாயின் அப்ேபா  இன்பமாயி ந்  
பின்  மரணம் விைளக்கு ெமன்பர். நாவின்பற நக்கிக், ெகால் ங் சவயமா ேபால்' 
என்றார் பிற ம் ஈண்  ஆமாேபால் நக்குதலாவ  ன்  இன்பஞ் ெசய்தல். 
ேசமாேபால் - எ ைதப்ேபால; இஃ தி ெபயெராட் . குப் உம் - கவிழ்ந்  
ப த் க்ெகாள் கிற. 'குதித்ேதா கிற' எனி மாம். சில்ைலக் கண் - இழிந்த 
குண ைடய ேவைசயினிடத்தில்; சில்ைலயாவ  இழி , அஃ தீண் ப் பண்பாகு 
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ெபயர். ஏமாந்  - மயங்கி. எம  என்  - எமக்ேக உாியெதன் . ெப ப - ெப வர். 
பலரால் நைக- பலரா ம் இகழ்ச்சிைய. 'நைக ெப ப' என்க. 'தாம், ஆம்' என்பன 
அைசகள். 
 
    378. ஏமாந்த - மயங்கிய. இனியார் - அன் ைடயார். இன்னார் ஆய் - 
அன்பில்லாதவராய். 'தாம் ஆர்ந்தேபாேத இன்னாராய்த் தகர்க் ேகாடாம்' என் 
ற வயிக்க. இன்னார் ஆய் - அன்பிலாதாராய். தாம் ஆர்ந்தேபா  - (வ ைமயைடந் ) 
தாேம வி ம்பிச் ெசன்ற ேபா . மான் ேநாக்கின் - மான் ேபான்ற ம ண்ட 
பார்ைவ ைடய,. தம் ெநறி ெபண் ர் - தமக்குாிய கள வழியில் தவறா  நடக்கின்ற 
ேவைசய ைடய; ஒ வ க்கும் வசப்படா  எப்ேபா ம் தம  நிைல நிற்கின்ற 
ேவைசய ைடய எனி மாம். தட - ெபாிய. இஃ ாிச்ெசால். ெசம் ெநறி - ெசவ்விய 
வழிைய ( த்திமார்க்கத்ைத)- ேசர் ம் என்பார்- ேசர்ேவாெமன்  க ேவார் 'என்பார் 
ேசரார்' என்க. 
 
    379. ஊ ெசய் ெநஞ்சம் - ன்பஞ் ெசய்தற்குாிய தம  எண்ணத்ைத. தம் உள் 
அடக்கி- (பிறர் அறிய ெவாட்டா ) தமக்குள் மைறத் . ஒள் தலார்- ஒளிெபா ந்திய 
ெநற்றிைய ைடய ேவைசயர். ேதற- உண்ைமெயன்  நம் ம்ப  ெமாழிந்த ெமாழி- 
ெசால் ய பசப்  ெமாழிகைள. ேதறி- நம்பி. எமர்- (அவ் ேவைசயைர) எமக்கானவர். 
ெகாள்வ- நிைனப்பர். யார்க்கும் தமர் அல்லர்- (அவ்ேவைசயர்) ஒ வ க்கும் 
உறவினராகார். தம் உடம்பினார் -தம  உடம்பிற்ேக உாியவராவர்; தம் உடம்பளேவ 
பற் ைடயராவர் என்றப . 
 
    380. உள்ளம் ஒ வன் உைழய  ஆ- (தம ) மனம் ஒ வன்பா க்க. கள்ளத்தால் 
ெசய் ம்- கபடமாகச் ெசய்கிற, க த்  எல்லாம்- நிைன  வைத ம். ெதள்ளி 
எறிந்த விடத் ம்- ெதளிவாக ஆராய்ந்தறிந்தேபா ம். அறியார்- (அவர் பாிகாிக்கத் 
தக்காெரன் ) உணரார்கள். 'ஆம்' என்ப  அைச. பாவம் ெசறிந்த உடம்பினவர்- 
தீவிைன குதிைய ைடய உடம்ைப ைடயவர் (பாவிகள்) 
    --------------  
 

3.2. இன்ப விய ல் 
39 - ஆம் அதிகாரம் - கற் ைடமகளிர் 

 
        அ ம்ெபறற் கற்பி ன யிராணி யன்ன 
        ெப ம்ெபயர்ப் ெபண்  ெரனி ம் - வி ம்பிப் 
        ெப நைசயாற் பின்னிற்பா ாின்ைமேய ேப  
        ந தலா ண ன்ைமத் ைண.          (381) 
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        குடநீரட் ண்  மி க்கட் ெபா ங் 
        கடனீ ரற ண் ங் ேகளிர் வாி ங் 
        கடனீர்ைம ைகயாறாக் ெகாள்  மடெமாழி 
        மாதர் மைனமாட்சி யாள்.          (382) 
 
        நாலா  மாறாய் நனிசிறிதா ெயப் ற  
        ேமலா  ேம ைற ேசாாி  - ேமலாய 
        வல்லாளாய் வா ர் தற் க  மாண்கற்பி 
        னில்லா ள மர்ந்தேத யில்.          (383) 
 
        கட்கினியாள் காதலன் காதல் வைக ைனவா 
        ட்குைடயா ர்நா ணியல்பினா - ட்கி 
        இடனறிந்  யினிதி ண  
        மடெமாழி மாதராள் ெபண்.          (384) 
 
        எஞ்ஞான்  ெமங்கணவ ெரந்ேதாண்ேமற் ேசர்ந்ெதழி  
        ம ஞ்ஞான்  கண்ேடம்ேபா னா மா - ெலஞ்ஞான்  
        ெமன்ைன ெகழீஇயினர் ெகால்ேலா ெபா ண ைசயாற் 
        பன்மார்  ேசர்ந்ெதா கு வார்.          (385) 
 
        உள்ளத் ணர் ைடயா ேனாதிய லற்றால் 
        வள்ளன்ைம ண்டான்க ெணாண்ெபா  - ெடள்ளிய 
        ஆண்மகன் ைகயி ல யில்வா ள ைனத்தேரா 
        நா ைடயாள் ெபற்ற நலம்.          (386) 
 
        க ங்ெகாள் ஞ் ெசங்ெகாள் ந் ணிப் பதக்ெகன் 
        ெறா ங்ெகாப்பக் ெகாண்டானா ர - ெனா ங்ெகாவ்வா 
        நன் தலார்த் ேதாய்ந்த வைரமார்ப னீராடா 
        ெதன்ைன ந் ேதாய வ ம்.          (387) 
 
        ெகா யைவ கூறாதி பாணநீ கூறி 
        ன ைபய விட்ெடா ங்கிச் ெசன்  - யி 
        னிடக்கண் ண ைனயம்யா ரற் கதனால் 
        வலக்கண் ண ைனயார்க் குைர.          (388) 
 
        சாய்ப்பறிக்க நீர்திக ந் தண்வய ரன்மீ 
        தீப்பறக்க ெநாந்ேத ம் யாேனமற் - றீப்பறக்கத் 
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        தாக்கி ைலெபா த தண்சாந் தணியகல 
        ேநாக்கி யி ந்ேத ம் யான்.          (389) 
 
        அ ம்பவிழ் தாாினா ெனம்ம  ெமன்  
        ெப ம்ெபாய் ைரயாதி பாண - க ம்பின் 
        கைடக்கண் ண ைனயநா ரற் கதனா 
        ைடக்க ண ைனயார்க் குைர.          (390) 
    ------------------- 
 
    அ ம்ெபா ள் விளக்கம் 
 
    381. அ ம்ெபறல் கற்பின்- ெப தற்காிய பதிவிரதா த  மத்தில்; இரண்டன் ெதாைக 
ெயனக்ெகாண்ட 'ெப தற் காிய பதிவிரதா த மத்ைத ைடய' என அயிராணிக்கு 
அைடயாக்குத மாம். அயிராணி அன்ன- இந்திராணிைய ெயாத்த; இவள் இந்திரன் 
மைனவி. ெப ம்ெபயர்- கீர்த்திைய ைடய. ெபண் ர் எனி ம்- ெபண்களாயி ம் 
(அவ ள்). ெபறம் நைசயால்- (தன்ைனப்) ெபற்  அ பவிக்க ேவண் ெமன்கிற 
ஆைசயால். பின் நிற்பார் இன்ைமேய- தன  பின்ேன நிற்கும் ஆண்மக்க ளில்லாைமக் 
ேக வாகிய நற்குணத்ைதேய. ேப ம்- வி ம்பிப் பா காக்கும். ந  தலாள்- அழகிய 
ெநற்றிைய ைடய ெபண்ேண. நன்ைம ைண- (தன் கணவ க்கு) நன்ைம 
ெபா ந்திய ைணயாவள்; 
 
    இனி, தான்பிறந்த குலத்தார்க்கும் குந்த குலத்தார்க்கும் (அவைர நற்கதி 
ேசர்த்த ன்) நன்ைம ெபா ந்திய ைணயாவெளன்ப  ெமான் . கணவைன யன்றிப் 
பிறெனா வைனத் தான் வி ம்பாத கற்  ஒ த்திக் குண்ெடனி ம் பிறெனா வன் 
தன்ைன வி ம்பாதப  நடந்  ெகாள் ம் ேவண் ம் என்ப  க த் . 'நிைற ைடப் 
ெபண் ர் தம்ேம ேபாலப், பிறர் ெநஞ்சு சு உம் ெபற்றி மில்ைல' என் ம் 
மணிேமகைல ய கள் கண்டறியத் தக்கன. தான் ஷன0 வி ம்பவில்ைலயாக ன் 
இந்திராணி கற் ைடய ெளன்றி ப்பி ம் அவைள அவன் வி ம்பினைமயின் அவள் 
நலஞ் சிறவாைம கூறியப  காண்க. 
 
    382. குட நீர் அட்  உண் ம் இ க்கண் ெபா ம்- ஒ  குடத்  நீைரக் காய்ச்சி 
உண் ம்ப யான (உண்  அகப் படாத) வ ைமத் ன்பம் வந்த காலத் ம். கடல் நீர் 
அற உண் ம் ேகளிர் வாி ம் - கடனீைர வற் ம்ப  உண்ணத்தக்க (அத்தைனச்) 
சுற்றத்தார் வந்தா ம். கடன் நீர்ைம- தன  கடைமயாகிய குணங்கைளேய. ைக ஆ  
ஆ ெகாள் ம்- ஒ க்க ெநறியாகக் ெகாள் கின்ற. மடெமாழி மாதர்- இனிய மதைலச் 
ெசாற்கைள ைடய ெபண்ேண. மைன மாட்சியாள்- இல்வாழ்க்ைகக்குாிய 
ெப ைம ைடயவ ளாவள் 
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    383. நால் ஆ ம் ஆறாய்- நான்கு பக்கங்களி ம் வழி ைடயதாய். நனி சிறிதாய்- 
மிகச் சிறிதாய். எ ற ம்- எல்லாப் பக்கங்களி ம். ேமல் ஆ - ேமல் வழியினின் ; 
அஃதாவ , கூைரப் ெபாற்றல்களினின் . ேமல்- (தன்) ேமல். உைற ேசாாி ம்- 
மைழநீர் ெப கி வழியி ம்.. ேமல் ஆய- சிறந்த த மங்கைள வல்லாளாய்- (ெசய்ய) 
வல்லவளாய். தன் க ம்- தன்ைனப் கழ்தற்ேகற்ற. மாண்- மாட்சிைமப்பட்ட. 
இல்லாள்- மைனவி. அமர்ந்தேத- ெபா ந்தப் ெபற்றேத: ஏகாரம் பிாிநிைல. இல்- 

டாம். பிற இல் காடா ெமன்றப . 
 
    384. கட்கு இனியாள் - கண்ணிற்கினிய வ ைடயவளா ம். காதலன் 
காதல்வைக ைனவாள் - (தன்) கணவன் வி ப்பத்திற்ேகற்பத் தன்ைன அலங்காித் க் 
ெகாள்பவளா ம். உட்கு உைடயாள் - (ெசய்யத் தகாதவற்ைறச் ெசய்ய) 
அஞ்சுத ைடயவளா ம். ஊர் நாண் இயல்பினாள் - ஊராைரக்கண்  
நாணங்ெகாள் ந் தன்ைம ைடயவளா ம்; இனி 'ஊரார் தன்ைனக் கண்  ெவட்க 
மைடதற் ேக வான சிறந்த நல்ெலா க்க ைடயவளா ம்' எனி மாம். உட்கி - 
(கணவ க்கு) அஞ்சி. இடன் அறிந்  ஊ  - சமயமறிந்  அவெனா  பிணங்கி. 
இனிதின் உண ம் - இன்ப ண்டாம்ப  உடேன அறிந்  ஊடல் தீர்கின்ற. 
ஊடலாவ  இன்ப நிைலயில் அவ்வின்பத்ைத மிகுவிக்குமா  ேகள்வர்மீ  மகளிர் 
ேகாபித்தல். உணர்தலாவ  பதங் கண்  அவ் டல் தீர்தல். ெபண் - மைனவியாம். 
 
    385. ேசர்ந்  எழி ம் - அைணந்  எ ந்தா ம். அ ஞான்  - ( திதாக 
மணஞ்ெசய் ெகாண்ட) அக்காலத்தில் கண்ேடம் ேபால் - யாங் கண்ட ேபால. 
நா தல் - (இன் ம்) நாணமைடகின்ேறாம். 'பல் மார்  ேசர்ந் ெதா குவார் 
எஞ்ஞான் ம் ெபா ள் நைசயால் ெகழீஇயினர் என்ைன ெகால்ேலா' எனக் கூட் க. 
பல் மார்  - பல ைடய மார் கைள. நைசயால்- ஆைசயால். ெகழீஇயினர் - அவர் 
(பலாிடத் ம்) உாியராயி க்கின்றனர்; இ  ெசால் ைச யளெபைட. என்ைன 
ெகால்ேலா - ஈ  என்ன தன்ைமேயா! 'ஆல்; ெகால்' என்பன அைசகள். 
 
    386. உள்ளத்  உணர் ைடயான் ஓதிய ல் அற் - மனதில் நல்லறி ைடயவன் 
கற்றறிந்த ற்ெபா ள் ேபா ம். ' ல்' என்ப  ஆகுெபயர். வள்ளன்ைம ண்டான் 
கண் ஒள் ெபா ள் - வைரயா  ெகா க்குந் தன்ைமைய ேமற்ெகாண்டவனிடத் ள்ள 
மிக்க ெசல்வமான . ெதள்ளிய - ேதர்ந்ெத க்கப்பட்ட, ஆண்மகன் - ரன். ைகயில் 
அயில்வாள் அைனத்  - ைகயி ள்ள கூாிய வாள்ேபா ம். நாண் உைடயாள் ெபற்ற 
நலம்- நாண ைடய குலமகள் அைடந் ள்ள அழகான . 'நாணம்' என்ப  மடம், 
அச்சம், பயிர்ப்  ஆகிய ம உக் குணங்க க்கும் உபலக்ஷணமா ெமன்க. 
'நல்லறிவாளன் கற்ற ற்ெபா ள் ேபாலக் ெகாைடயாளன் ெபா ம் யாவர்க்கும் 
பயன்ப ம்; அவ்வாறன்றி சுத்த ரன் ஏந்தியவாள் எதிேரற்  நிற்பாைர அழித்தல் 
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ேபாலக் குலமகளிர் ெபற்ற அழகு அவர் கணவ ெனாழிந்த பிறர் வி ம்பி நிற்பின் 
அவைர அழிக்கும் ; அஃதாவ  பிறெரா வர்க்கும் பயன் படா ' என்ப  க த் . 
 
    387. க ங்ெகாள் ம்- தாழ்ந்த க ப் க் ெகாள்ைள ம். ெசங்ெகாள் ம் - உயர்ந்த 
சிவப் க் ெகாள்ைள ம். ' ணி' என்ப  நான்கு மரக்கா ம் 'பதக்கு' என்ப  இரண்  
மரக்கா மாம்; இைவ கத்தலளைவப் ெபயர்கள்,. ஒ ங்கு ஒப்ப- அவற்றின் 
ேவ பா  க தா ) ஒ  நிகராக. ெகாண்டான் ஆம்- வாங்கிக் ெகாண்டானாம்; 'ஆம்' 
என்ப  ஈண்  இகழ்ச்சி குறித்  நின்றெதன்க. ஊரன்- கிராமத்தி ள்ளா ெனா வன். 
(அ  ேபால): ஒ ங்கு ஒவ்வா- ற் ம் ஒத்திராத. 'நன் தலார்' என்ற  'ேவைசயைர' 
ேதாய்ந்த - அ பவித்த. வைர மார்பன்- மைலேபான்ற மார் ைட என் கணவன். 
' ன்  ேரைககைள ைடய மார் டயான்' என்ப மாம். அஃ த்தம விலக்கண 
மாத ன், என்ைன ம்- (குலமகளாகிய) என்ைன ம். இஃ தநீதி ெயன்றப . 
குலமகளிராகிய தங்கள் ய்ைமையக் கூறிய  இ . 
 
    388. ெகா யைவ- ெகா ைமயான ெசாற்கைள.கூறாதி- ெசால்லாேத. பாண- 
பாணேன! பாணன் என்பவன் யா டன் பா ம் ஓர் இழிகுலத்தான். இவண் தைலமகன் 
தைலமக க்குத்  ெசல்வ ண் . 'இவன் மனத்ெதா  ஒன்றாத கழ்ச்சி 
ெமாழி ைடயான்.' என்பா  ளர். ைபயஅ  இட்  ஒ ங்கி ெசன் - ெமல்ெலன 
அ யிட் ெடா ங்கி அப்பாற்ேபாய். யின்- உ க்ைகயின  இடம் கண் அைனயம் 
யாம்- நாம் இடப் பக்கத்ைதப் ேபாலப் பயன்படா தி க்கின்ேறாம்; 'கண்' என்ற  
அ க்கு மிடத்ைத. ஊரற்கு- தைலவ க்கு. வலம் கண் அைனயார்க்கு-
(அவ் க்ைகயின்) வலப்பக்கத்ைதப் ேபாலப் பயன்ப ம் ேவைசயர்க்கு. உைர- 
ெசால்வாய். உ க்ைகயின் வலப்பக்கம் அ ப த ம் இடப்பக்கம் அ படாைம ம் 
க தி இவ் வைம கூறப்பட்ட ெதன்க. இ  தைலவி தன் தைலமகன் பரத்ைதபாற் 
ெசல்வைதப் பாணன் தன்பாற் கூறியவழி அைதக் ேகட்  ஆற்றா  ம த் க் கூறிய . 
 
    389. சாய்- ேகாைரைய. பறிக்க- பி ங்கி ெயறிந்த வளவில். ஊரன்மீ - 
ஊர்கைள ைடயவனான (என ) தைலவன் ேமல். ஈ பறக்க ெநாந்ேத ம் யாேன- 
ஈயான  பறக்கும்ேபா  ெபாறா  வ ந்தியவ ம் யாேன. 'மன்' என்ப  அைச. தீ 
பறக்க- ெந ப் ப் ெபாறி பறக்கும்ப  . தாக்கி ைல ெபா த- (ேவைசயர் தம ) 
ஸ்தனங்களால் தாக்கிப் ேபார் ெசய்த. தண் சாந்  அணி அகலம்- குளிர்ச்சி ெபா ந்திய 
கலைவச் சந்தனம் அணிந்த (அத்தைலவன்) மார்ைப. ேநாக்கி இ ந்ேத ம் யான்- 
கண்  ெபா த்தி ந்தவ ம் யாேன. 'என்ேனா  கூ யி ந்த ஞான்  தைலவன்ேமல் 
ஈப் பறக்க ம் ெபாறா  வ ந்தியவ ம் நான், என்னிற் பிாிந்  ேவைசயெரா  

ணர்ந்  வந்த அத்தைலவன் மார்ைபக்கண்  ெநாந்  நிற்பவ ம் நான்' என்  ஒ  
தைலவி வ ந்திக் கூறின ெளன்பதாம். 
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    390. அ ம்  அவிழ் தாாினான்- வ ம் கள் மலர்ந்த மாைலயணிந்த தைலவன். எம் 
அ ம் என் - எமக்கு அ ள் ெசய்வெனன் . உைரயாதி- ெசால்லாேத. க ம்பின் 
கைட கண் அைனயம் நாம்- க ம்பின  கைடக்க ள்ள க க்கைள 
ெயாத்தி க்கின்ேறாம் நாம். ஊரற்கு- தைலவ க்கு. இைட கண் அைனயார்க்கு- அக் 
க ம்பின  இைடக்க ள்ள க க்கைள ெயாத்த பரத்ைதயர்க்கு. உைர- 
ெசால் வாய். க ம்பின் கைடக் க க்களில் இனிப்பின்ைம ம் , இைடக்க க்களில் 
இனிப் ண்ைம ம் ெவளிப்பைட. இ  பரத்ைதயிற் பிாிந்த தைலவன் பின் 
தைலவிபால் வர அவள் சினங்ெகாண்  ஏற் க்ெகாள்ளா  ம க்க அதனால் வ ந்திய 
தைலவன், அவள் சினத்ைதத் தணிக்குமா  ஒ  பாணைன ஏவ, அவன் நயெமாழி பல 
கூறிப் க அவற்ைறக்ேகட்ட தைலவி அவைனப் பாிகசித்  ெவகுண்  கூறிய . 
    ------------------ 
 

40 - ஆம் அதி. - காம த யல் 
[தைலமகற்கு வாயில்ேநர்ந்த ேதாழி தைலமகள் லவிநீங்கச் ெசால் ய .] 

 
        யங்காக்காற் பா ம் பசைலமற்  
        உயங்காக்கா ப்பின்றாங் காமம் - வயங்ேகாத 
        நில்லாத் திைரயைலக்கு நீள்கழித் தண்ேசர்ப்ப 
        ல்லாப் லப்பேதா ரா .          (391) 
 
        தம்மமர் காதலர் தார்சூ ழ ணியகலம் 
        விம்ம யங்குந் ைணயில்லார்க் - கிம்ெமனப் 
        ெபய்ய ெவழி  ழங்குந் திைசெயல்லா 
        ெநய்த ல ைறந்தன்ன நீர்த் .          (392) 
 
        கம்மஞ்ெசய் மாக்கள் க வி ெயா ங்கிய 
        மம்மர்ெகாண் மாைல மலராய்ந்  த்ெதா ப்பாள் 
        ைகம்மாைல யிட் க் க* ழ்ந்தா ைணயில்லார்க் 
        கிம்மாைல ெயன்ெசய்வ ெதன் .          (393) 
 
        ெசல்சுடர் ேநாக்கிச் சிதராிக்கண் ெகாண்டநீர் 
        ெமல்விர ழ்ெதாியா விம்மித்தன் - ெமல்விர  
        னாள்ைவத்  நங்குற்ற ெமண் ங்ெகா ல ந்ேதாதன் 
        ேறாள்ைவத் தைணேமற் கிடந் .          (394) 
 
        கண்கய ெலன் ங் க த்தினாற் காத  
        பின்ெசன்ற த ம்ம சி சிரல் - பின்ெசன்  
        * க்கி ெய ந்  ெமறிகல்லா ெவாண் வங் 
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        ேகாட் ய வில்வாக் கறிந் .          (395) 
 
        அரக்காம்ப னா ம்வா ய ம்ம ங்கிற் கன்ேனா 
        பரற்கான மாற்றின ெகால்ேலா - வ ரக்கார்ந்த 
        பஞ்சிெகாண் ட் ம் ைபெயனப் ைபெயனெவன் 
        ற ஞ்சிப் பின்வாங்கு ம .          (396) 
 
        ஓைலக் கணக்க ெரா யடங்கு ன்ெசக்கர் 
        மாைலப் ெபா தின் மணந்தார் பிாி ள்ளி 
        மாைல பாிந்திட் ட தாள் வன ைலேமற் 
        ேகாலஞ்ெசய் சாந்தந் திமிர்ந் .          (397) 
 
        கடக்க ங் கானத் க் காைளபின் னாைள 
        நடக்க ம் வல்ைலேயா ெவன்றி - சுடர்த்ெதாடீஇ 
        ெபற்றா ெனா வன் ெப ங்குதிைர யந்நிைலேய 
        கற்றா னஃ  மா .          (398) 
 
        ைலக்கண்  த் ம் ெமய் ம் ல்  
        மிலக்கணம் யா  மறிேயன் - கைலக்கணம் 
        ேவங்ைக ெவ உ ெநறிெச ய ேபா ெமன் 
        ம்பாைவ ெசய்த குறி.          (399) 
 
        கண் ன் ைடயா ங் காக்ைக ம் ைபயர  
        ெமன்னீன்ற யா ம் பிைழத்தெதன் - ெபான்னீன்ற 
        ேகாங்க ம் பன்ன ைலயாய் ெபா ள்வயிற் 
        பாங்கனார் ெசன்ற ெநறி.          (400) 
    ---------   
 
    அ ம்ெபா ள் விளக்கம் 
 
    391. யங்காக்கால்- கூடாவி ன். பா ம் பசைல- பசைல நிறம் (உடம்பில்) பர ம்; 
'பசைல' என்ப  யி ன்ைம. உட ைளப்ப த ய மற்ைற விகாரங்கட்கும் 
உபலக்ஷணம். ஊ  உயங்காக்கால்- ஊடல்ெகாண்  வ ந்தாவி ன். உப்  இன்றாம் 
காமம்- காம கர்ச்சி இன்ப ைடத்தாகா ; ஈண்  'உப் ' என்ற  இனிைமைய. 
வயங்கு ஓதம் நில்லாத- விளங்குகின்ற கடலான  நிைலயாமல் திைர அைலக்கும்- 
அைலகளான் ேமா கின்ற. ேசர்ப்ப- கைரைய ைடய அரசேன! ல்லா லப்ப - 

த ற் கூ ப் பின் ஊ வ . ஓர் ஆ - (இன்ப மிகுதற்கு) ஒ  வழியாம். 'மற் ' 
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என்ப  அைச. வட லார் கூடைல 'ஸம்ேபாகம்' என ம் ஊடைல 'விப்ரளம்பம்' 
என ம், விப்ரளம்பத்ைத ' ம ரதரம்' (மிக்க இனிைம) என ங் கூ ப. 
 
    392. தம் அமர் காதலர்- தம்மிடம் வி ப்ப ைடய தைலவர . தார் குழ் அணி கலம்- 
மாைலசூழ்ந்த அழகிய மார்பிைன. விம்ம, யங்கும்- (மகிழ்ச்சியினாற்) ாிக்கும்ப  
த தற்குாிய. ைண இல்லார்க்கு- தைலவர் இல்லாத அஃதாவ  தைலவைரப் 
பிாிந்த மகளிர்க்கு. இம்ெமன- இம்ெமன்கின்ற ஓைசேயா ; இஃ ெதா க் குறிப் . 
எழி - ேமகங்கள். ழங்கும் திைச எல்லாம்- நீர்த் - (அம் ழக்கம் அவர்க்குச்) 
சாப்பைற ய த்தாற் ேபான்ற தன்ைம ைடத்தாம்; அஃதாவ  மிகுதி ம் 
வ த் ெமன்பதாம். கார்காலத்தின் மீண்  வ ேவெனன்  காலங்குறித் ச்ெசன்ற 
தைலமகன் அக்காலம் வந் ம் வாராைமயின், காலத்ைத ேநாக்கித் தைலமகள் 
ஆற்றா  வ ந்திக் கூறிய . 
 
    393. கம்மம் ெசய் மாக்கள்- ெதாழிைலச்ெசய்கின்ற மனிதர்; 'கர்மம்' என் ம் 
வடெசால் 'கம்மம்' எனத் தமிழில் வழங்கிற் ெறன்ப. க வி- (தம ) ஆ தங்கைள. 
ஒ க்கிய- (ேவைலயில்லா  ) அடங்கச்ெசய்த. மம்மர் ெகாள் மாைல- மயக்கத்ைதக் 
ெகாண்ட மாைலப்ெபா தில்- ஆய்ந் - ஆராய்ந்ெத த் .  ெதா ப்பாள்- மாைல 
ெதா ப்பவளாகிய தைலமகள். ைகமாைல இட் - (தன ) ைகயி ள்ள மாைலையப் 
ேபாட் . க ழ்ந்தாள்- மனங் கலங்கி அ தாள். ைண இலார்க்கு- தைலமகைனப் 
பிாிந்த மகளிர்க்கு. இ மாைல என் ெசய்வ  என் - இந்த மாைல யா  
பயன்ப ெமன்  (நிைனத் ). தைலமகன் பிாி ணர்ந்தவழித் தைலமகள் தான் 
ெதா த்த மாைலையப் ேபாகட்  அ தாெளனத் ேதாழி தைலமகற்குக் கூறிய . 
 
    394. ெசல்சுடர்- (ேமைலக்கடைல ேநாக்கிச்) ெசல்கின்ற சூாியைன; மைற ஞ் 
சூாியைன ைடய மாைலைய எனி மாம், இப்ெபா ட்குச் 'ெசல் சுடர்' என்ப  
அன்ெமாழித் ெதாைகயாம். சிதர் அாி- சிதறிய ெசவ்வாிகைள ைடய. கண்ெகாண்ட 
நீர்- (தன ) கண்களில் நிைறந்த நீைர. ெமல்விரல்- ெமல் ய விரல்களால். ஊழ் 
ெதறியா- ைறைமயாக (அ க்க ) எ த் ெதறிந் . விம்மி - ேதம்பி அ . 
நாள்ைவத் - (நாம்) பிாிந்  ெசன்ற நாட்கைளக் குறித் . நம்குற்றம்- நம  குற்றத்ைத. 
'அந்ேதா, என்ப  இரக்கக் குறிப்பிைடச்ெசால். ேதாள் ைவத் - தன  ேதாள்கைளேய 
தைலயைணயாகக் ெகாண் . அைணேமல் கிடந் - சயனத்தில் ப த் . இ  பிாிந்த 
தைலமகெனா வன் மீண்  வ ைகயிற் பாகெனா  கூறிய . 'வாளற் ப் ற்ெகன்ற 
கண்  மவர்ெசன்ற , நாெளாற்றித் ேதய்ந்த விரல்' என்றார் தி வள் வனா ம். 
 
    395. கண் கயல் என் ம் க த்தினால்- (என  தைலவியின்) கண்கைள கயல் 
மீன்கெளன் ெறண் கிற எண்ணத்தினால். காத  பின் ெசன்ற - என  தைலவியின் 
பின்ேன ெதாடர்ந்  ேபாயிற் . 'அம்ம' என்ப  வியப்பிைடச் ெசால்; இனி 'அம்ம 
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ேகட்பிக்கும்' என்றி த்த ன், 'பாங்கேன! நீ ேகள் என் மாம். சி  சிரல்- சிறிய 
சிச்சி ப் பறைவ அஃதாவ  மீன் குத்திப் பறைவ. பின் ெசன் ம்- (அப்ப ப்) பின் 
ெதாடர்ந்  ெசன் ம். ஊக்கி எ ந் ம் - யற்சி ெசய் ம். எறி கல்லா- (அஞ்சி 
அக்கண்கைளக்) குத்தித் தின்னமாட்டாதாயிற் ; வ்  ெதாக்க  ஒள் வம் 
ேகாட் ய வில் வாக்கு அறிந்  - (அவள ) ஒள்ளிய வம் வைளந்த வில் ன் 
வைள ேபால வி ந்தைத அறிந் ; 'வாக்கு' என்ப  தனிைல திாிந்த ெதாழிற் ெபயர், 
'வாங்குதல் - வைளதல்' இ  மயக்கவணி. தைலமகள  கண்ணழகி லீ பட்ட 
தைலமகன் அதைன வியந்  ேதாழேனா  ெசால் ய ைற இ . 
 
    396. அரக்கு ஆம்பல் நா ம் வாய் - சிவந்த ஆம்பல் மலைர ஒத்த வாைய ம்; 
ெசவ்வாம்பல் மலர்ேபால் மணம் சும் வாைய ம்' என்ப மாம். அம்ம ங்கிற்கு - 
அழகிய இைடைய ைடய என  மக க்கு. 'ம ங்குல்' என்ப  ஆகுெபயர். 'அன்னா' 
என்ப  இரக்கக் குறிப்பிைடச் ெசால். பரல் கானம் ஆற்றின ெகால்ேலா - ப க்ைகக் 
கற்கைள ைடய காட்ைடப் ெபா த்தனேவா? அரக்கு ஆர்ந்த பஞ்சிெகாண்  
ஊட் ம் - ( ன்ேன) ெசந்நிறம் ெபா ந்திய பஞ்சுக் குழம்ைபத் தடவினா ம். 
ைபெயனைபெயன என்  - ெமல்ல ெமல்ல ெவன் ; அ க்கு ஈண்  அச்சப் 
ெபா ள . அஞ்சி- (அதைன ம் ெபா க்க யா ) அச்சங் ெகாண் . பின் வாங்கும் 
- இைளத் ப் பின் வாங்கிய. அ - (அவள ) பாதங்கள். தைலவன் தைலவிைய 
இைடச்சுர ெநறியாக உடன் ெகாண் ேபான ெசய்திைய அறிந்த நற்றாய் அச்சுரத்தின் 
ெகா ைமைய ம் தன் மகள  ெமன்ைமைய ங் க திக் கவன்  கூறிய  இ . 
 
    397. ஓைல கணக்கர் - ஓைலயிெல ங் கணக்கர்க ைடய, இனி, 'ஒ  யடங்கு' 
என்றி த்த ன், ஓைலக் கணக்கர்' என்ப  ஓைலயிெல திப் ப க்கும் பள்ளியிற் 
பிள்ைளகள்' என்றேல ெபா ந்  ெமன்பா ளர். ஒ  அடங்கு- ஓைச 
ஒழி ம்ப யான. ல் ெசக்கர் மாைலப் ெபா தின் - அல்பமாகிய 
ெசவ்வானத்ைத ைடய மாைலக்காலத்தில். மணந்தார் பிாி  உள்ளி - (தைலமகள் 
தன ) தைலவன் பிாிந்  ெசல்வைத நிைனத் . மால- மாைல, த் மாைல 

த யவற்ைற. பாிந்திட்  - கழற்றி ெயறிந் . வனம்- அழகு மிக்க. ேகாலம் ெசய் 
சாந்தம் திமிர்ந் - ஒப்பைன ெசய்த கலைவச் சந்தனத்ைத ம் உதிர்த்  ஒழித் . 
தைலவன  பிாிவாற்றாத தைலவியின் நிைலைமையத் ேதாழி கூறிய ; அன்றி, 
தைலவி பிாி டன்படாைமையத் ேதாழி தைலவற்குக் கூறிய ைறயாக ங் ெகாள்ப. 
 
    398. கடக்க அ ம் கானத் - கடந்  ெசல்வதற்கு அ ைமயான காட் ல்; அகரந் 
ெதாக்க  விகாரம். காைள பின்- இள ெவ ேபான்ற தைலவன் பின்ேன; 'காைள' 
என்பத ஆகு ெபயர். நாைள- நாைளயதினம். நடக்க ம் வல்ைலேயா- நடந்  
ெசல்ல ம் மாட் வாேயா. என்றி- என் . (என்ைன ேநாக்கிக்) கூறினாய். இ  

ன்னிைல ெயா ைம ற் . சுடர்த் ெதாடீஇ- ஒளி யைமந்த வைளயல்கைள 
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ைடயவேள 'சுடர்த்ெதா ' என் ம் அன்ெமாழித் ெதாைக அளெப ந்  விளி  
ேபற்ற . ெபற்றான் ஒ வன் ெப ங் குதிைர- ெபாியெதா  குதிைரையப் 
ெபற்றவனாகிய ஒ த்தன். அ நிைலேய- ெபற்ற அப்ெபா ேத. கற்றான் அஃ  ஊ ம் 
ஆ - அதைன ஏறி நடத் ம் வைகயிைன ங் கற்றவேன யாவன்; ஆய்தம் ஈண்  
உயிர்ேபால ஒ த்தல் காண்க. பின்னிரண்ட களிற் 'பிறி  ெமாழிதலணி' ள . ஒ  
தைலவற்கு வாழ்க்ைகப்பட்ட யான் அவன் பின் ெசல்ல ம் வல்ேலெனன்  தைலவி 
தன  ேதாழிைய ேநாக்கிக் கூறிய ைற இ . 'கணவன் பின் ெசல்வ  அாிதன் ' 
என்ப  குறிப் . 
 
    399. ைல கண் ம்- ைலக்காம் க ம். த் - த்  மாைல ம். ெமய் ம் 

ல் ம்- என  உடம்  ற் ந் த விய. இலக்கணம்- அைடயாளத்ைத. யா ம் 
அறிேயன்- அப்ெபா ம் சிறி ம் அறிந்திேலன்,. கைல கணம் - மான் கூட்டம். 
ேவங்ைக ெவ உம்- ேவங்ைகப் க்கு அஞ்சித் திாிகின்ற; ேவங்ைகயின் ெவ உம்' 
என்ேற ம் , 'ேவங்ைகைய ெவ உம்' என்ேற ம் பிாிக்க. 'அச்சக் கிளவிக் 
ைகந் மிரண் , ெமச்ச மிலேவ ெபா ள் வயி னான' என்ப  ெதால்காப்பியம். ெநறி- 
காட்  வழியில். ெச ய ேபா ம்- ெசல் தற்குப் ேபா ம். 'ெச ய என்ப  ெசய்யிய 
ெவன் ம் வாய் பாட்  எதிர் கால விைனெயச்சம். 'ேபா ம்' என்ப  உைர யைச. 
அஃதீண் த் தற்குறிப்ேபற்ற பாத ணர்க. ம்பாைவ- அழகிய சித்திரப் 
பிரதிைமேபான்ற மகள்; தாமைரத் தவி சுகந்த இலக்குமி ேபான்ற மகெளனி மாம். 
ெசய்தகுறி- அப்ெபா  ெசய்த அைடயாளம் மகைளப் ேபாக்கிய நற்றாய் கவன்  
கூறிய  இ , 
 
    400. கண் ன் ைடயா ம்- ன்  கண்கைள ைடய சிவெப மா ம் ; கண் 

ன் ம் ச்சுடெரன்க . ைப அர ம்- படத்ைத ைடய (இராகு ெவன் ம்) சர்ப்ப ம். 
என் ஈன்றயா ம்- என்ைனப் ெபற்ற தா ம். பிைழத்த  என்- (எனக்குப்) பிைழெசய்த  
யா ? (ஒன்  மில்ைல) 'ெபான்' நின்ற- ெபான் ேபான்ற ேதமல் ெபா ந்திய ; 'ெபான்' 
என்ப  ஆகுெபயர். ேகாங்கு அ ம்ப அன்ன- ேகாங்க ம்  ேபான்ற. ெபா ள் வயின்- 
ெபா ளினிடத்  ஆைசயால். பாங்கனார்- (என ) தைலவர் ெசன்ற ெநறி- ேபாந்த 
ெநறிேய. (எனக்குப் பிைழ ெசய்த ). பயனிைல வ விக்கப்பட்ட . மன்மதைன 
உ வழித் ப் பின் ம் அவைன உளனாக்கிய சிவெப மா ம், தன் கூட் ற் ெபாாித்த 
குயி ன்; குஞ்ைசக் குத்திக் ெகால்லா விட்ட காக்ைக ம், சந்திரைன வி ங்கிப் பின்  
உமிழ்ந்திட்ட இராகு ம், தன்ைனப் ெபற்ற ேபாேத ெகால்லா  வளர்த்த தா ேம பிைழ 
ெசய்தனெரன்  க தற்குக் காரணம் , கணவைனப் பிாிந்த காலத்  மன்மத ங் 
குயி ஞ் சந்திர ம் வ த் த ம், தாய் பிறந்தேபாேத ெகால்லாைம இத்தைகய 

ன்பத்திற்ெகல்லாம் தன்ைன உள்ளாக்கினைமயமாம். 'என  தைலவர் பிாியா  
உடனி ப்பின், மன்மத ங் குயி ஞ் சந்திர ெமன்ைன வ த்தக் காரணமில்ைல, சிவ 



 153

ெப மான் த ேயார்மீ  பழிகூற வழியில்ைல யாக ன் அவர் ெசன்ற ெநறிேய 
எனக்குப் பிைழ ெசய்த ெதன்  கூறேவண் ய தாயிற் ' எனத் தைலவி ேதாழிக்குத் 
தன  பிாிவாற்றாைமையக் கூறிய  இ . 
    ---------- 
    காமத் ப்பால் ற் ம் - நால யார் ற் ம். 
    ***************** 
     

பாட்  தற்குறிப் பகராதி. 
 
    நால யார் - பாட்  தல் குறிப்  [ெசய் ள் எண்] 
    அக்ேகேபால் அங்ைக 123 / 13:3 
    அகத்  ஆேர வாழ்வார் 31 / 4:1 
    அச்சம் ெபாிதால் 81 / 9:1 
    அ க்கல் மைல நாட 203 / 21:3 
    அைடந்தார்ப் பிாி ம் 173 / 18:3 
    அத்  இட்ட கூைற 281 / 29:1 
    அம் கண் விசும்பின் அகல் 151 / 16:1 
    அம் கண் விசும்பின் அமரர் 373 / 38:3 
    அம் ேகாட்  அகல் 372 / 38:2 
    அம்பல் அயல் எ ப்ப 87 / 9:7 
    அம் ம் அழ ம் 89 / 9:9 
    அரக்கு ஆம்பல் நா ம் 396 / 40:6 
    அ கல  ஆகிப் 261 / 27:1 
    அ ம்  அவிழ் தாாினான் 390/ 39:10 
    அ ம் ெபறல் கற்பின் 381 / 39:1 
    அ ம் ெபறல் யாக்ைகையப் 34 / 4:4 
    அ ளின் அறம் 321 / 33:1 
    அலகு சால் கற்பின் 140 / 14:10 
    அவ்வியம் இல்லார் 322 / 33:2 
    அவமதிப் ம் ஆன்ற 163 / 17:3 
    அழல் மண்  ேபாழ்தின் 202 / 21:2 
    அள்ளிக் ெகாள்வன்ன 262 / 27:2 
    அறம் கழ் ேகண்ைம 82 / 9:2 
    அறிமின் அறெநறி 172 /18:2 
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    அறியாப் ப வத்  171 / 18:1 
    அறியா ம் அல்லர் 108 / 11:8 
    அறிவ  அறிந்  74 / 8:4 
    அ  சுைவ உண்  1 / 1:1 
 
    ஆகா  எனி ம் அகத்  337 / 34:7 
    ஆ  ேகா  ஆகி 192 / 20:2 
    ஆணம் இல் ெநஞ்சத்  374 / 38:4 
    ஆமாேபால் நக்கி 377 / 38:7 
    ஆர்த்த அறிவினர் 351 / 36:1 
    ஆர்த்த ெபாறிய 280 / 29:10 
    ஆவாம் நாம் ஆக்கம் 32 / 4:2 
    ஆ ேவ  உ வின 118 / 12:8 
    ஆள் பார்த்  உழ ம் 200 / 2:10 
    ஆற் ம் ைண ம் 196 / 20:6 
    ஆன் ப  ெநய் 239 / 24:9 
 
    இச் சார்வின் ஏமாந்ேதம் 182 / 19:2 
    இைசந்த சி ைம 187 / 19:7 
    இைசயா ஒ  ெபா ள் 111 / 12:1 
    இைசயா  எனி ம் இயற்றி 194 / 20:4 
    இைச ம் எனி ம் 152 / 16:2 
    இட்  ஆற் ப்பட்  288 / 29:8 
    இடம் பட ெமய்ஞ்ஞானம் 116 / 12:6 
    இ ம்ைப கூர் ெநஞ்சத்தார் 107 / 11:7 
    இம்மி அாிசித் ைணயா ம் 94 / 10:4 
    இம்ைம பயக்குமால் 132 / 14:2 
    இம்ைம ம் நன்  ஆம் 294 / 30:4 
    இைமக்கும் அளவில் 323 / 33:3 
    இரவலர் கன்  ஆக 279 / 28:9 
    இ க்ைக எழ ம் 143 / 15:3 
    இ ம்  ஆர்க்கும் காலர் 122 / 13:2 
    இல்லம் இளைம 53 / 6:3 



 155

    இல்லா இடத் ம் 91 / 10:1 
    இல்லாைம கந்தா 303 / 31:3 
    இலங்கு நீர்த் தண் ேசர்ப்ப 227 / 23:7 
    இழித்தக்க ெசய்  302 / 31:2 
    இைழத்த நாள் 6 / 1:6 
    இைளயான் அடக்கம் அடக்கம் 65 / 7:5 
    இற் பிறப்  இல்லார் 310 / 32:10 
    இற் பிறப்  எண்ணி 212 / 22:2 
    இறப்பச் சிறி  99 / 10:9 
    இறப்ப நிைன ங்கால் 174 / 18:4 
    இறப்பேவ தீய 223 / 23:3 
    இன்பம் பயங்தாங்கு 79 / 8:9 
    இன்  ஆ ம் இந்நிைலேய 359 / 36:9 
    இன் ெகால் அன் ெகால் 36 / 4:6 
    இன்னர் இைனயர் எமர் 205 / 21:5 
    இன்னா இையக 306 / 31:6 
    இன்னா ெசயி ம் இனிய 76 / 8:6 
    இன்னா ெசயி ம் விடற்பாலர் 225 / 23:5 
    இன்னா ெசயி ம் வி தற்கு 226 / 23:6 
    இன நன்ைம இன்ெசால் 146 / 15:6 
    இனியார் தம் ெநஞ்சத்  369 / 37:9 
 
    ஈட்ட ம் ன்பம் 270 / 28:10 
    ஈண்  நீர் ைவயத் ள் 109 / 11:9 
    ஈதல் இைசயா  181 / 19:1 
    ஈனமாய் இல் இ ந்  198 / 20:8 
 
    உடாஅ ம் உண்ணா ம் 10 / 1:10 
    உ க்ைக உலறி 141 / 15:1 
    உைடயார் இவர் என்  150 / 16:10 
    உண்டாய ேபாழ்தின் 284 / 29:4 
    உண்ணான் ஒளிநிறான் 9 / 1:9 
    உைடப் ெப ஞ் ெசல்வ ம் 368 / 37:8 
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    உணர உண ம் 247 / 25:7 
    உபகாரம் ெசய்ததைன 69 / 7:9 
    உயிர் ேபாயார் ெவண் தைல 40 / 5:10 
    உ விற்கு அைமந்தான்கண் 230 / 24:10 
    உ ம் இளைம ம் 102 / 11:2 
    உலகு அறியத் தீரக் 204 / 21:4 
    உள் கூர் பசியால் 286 / 29:6 
    உள்ளத்தால் நள்ளா  128 / 13:8 
    உள்ளத்  உணர் ைடயான் 386 / 39:6 
    உள்ளம் ஒ வன் உைழயதா 370 / 38:10 
    உளநாள் சிலவால் 324 / 33:4 
    உறக்கும் ைணய  38 / 4:8 
    உறற்பால நீக்கல் 104 / 11:4 
    உ   ஊன் 193 / 20:3 
    உ  னல் தந்  185 / 19:5 
    உைறப்  அ ங் காலத் ம் 184 / 19:4 
 
    ஊக்கிக் தாம் ெகாண்ட 57 / 6:7 
    ஊர் அங்கண நீர் 175 / 18:5 
    ஊ ள் எ ந்த 80 / 9:10 
    ஊறி உவர்த்தக்க 47 / 5:7 
    ஊ  ெசய் ெநஞ்சம் 379 / 38:9 
 
    எஞ்ஞான் ம் எம் கணவர் 385 / 39:5 
    எத் ைணயா ம் இையந்த 272 / 28:2 
    எந் நிலத்  வித்  243 / 25:3 
    எம்ைம அறிந்தி ர் 165 / 17:5 
    எய்தி இ ந்த அைவ 325 / 33:5 
    எற்  ஒன் ம் 140 / 15:10 
    எறி என்  எதிர் நிற்பாள் 363 / 37:3 
    எறி நீர்ப் ெப ங் கடல் 275 / 28:5 
    என்னா ம் ஒன்  5 / 1:5 
    என்பாய் உகி ம் 292 / 30:2 
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    என் ம் தியார் 307 / 31:7 
    என்ேன மற்  இவ் 320 / 33:10 
    எனக்குத் தாய் ஆகியாள் 15 / 2:5 
    என  என  என்  276 / 28:6 
 
    ஏட்ைடப் ப வத் ம் 358 / 36:8 
    ஏதிலார் ெசய்த  228 / 23:8 
    ஏமாந்த ேபாழ்தின் 378 / 38:8 
    ஏற்ற ைக மாற்றாைம 98 / 10:8 
 
    ஒண் கதிர் வாள் மதியம் 176 / 18:6 
    ஒ  நன்றி ெசய்தவர்க்கு 357 / 36:7 
    ஒ  நீர்ப் பிறந்  236 / 24:6 
    ஒ  ைட பாம்  148 / 15:8 
    ஒ வர் ஒ வைரச் சார்ந்  309 / 31:9 
 
    ஓக்கிய ஒள் வாள் 129 / 13:9 
    ஓதி ம் ஓதார் 260 / 27:10 
    ஓைலக் கணக்கர் ஒ  397 / 40:7 
 
    கட்கு இனியாள் 384 / 39:4 
    கடக்க அ ங் கானத்  398 / 40:8 
    கடகம் ெசறிந்த தம் 289 / 29:9 
    கடமா ெதாைலச்சிய 290 / 30:10 
    கடல் சார்ந் ம் இன் நீர் 245 / 25:5 
    க  எனக் ேகட் ம் 364 / 37:4 
    க த் க் க ம்பிைனக் 156 / 16:6 
    க ப்  இகு கண் ரசம் 90 / 10:10 
    க க்கி ஒ வன் 189 / 19:9 
    க க்ெகனச் ெசால்வற்  348 / 35:8 
    கைட எலாம் காய் பசி 297 / 30:7 
    கைடயாயார் நட்பில் 216 / 22:6 
    கண் கயல் என் ம் 395 / 40:5 
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    கண் ன்  உைடயா ம் 400 / 40:10 
    கணம் ெகாண்  சுற்றத்தார் 25 / 3:5 
    கண மைல நல் நாட 353 / 36:3 
    கப்பி கடவதாக் 341 / 35:1 
    கம்மம் ெசய் மாக்கள் 393 / 40:3 
    கரவாத திண் அன்பின் 305 / 31:5 
    க ங் ெகாள் ம் ெசங் 387 / 39:7 
    க த்  உணர்ந்  கற்  211 / 22:1 
    க ம்  ஆட் , கட்  35 / 4:5 
    க ம ம் உள்படா, 240 / 25:10 
    க ம வாிைசயால் 249 / 25:9 
    கல் எறிந்தன்ன 66 / 7:6 
    கல் என்  தந்ைத 253 / 26:3 
    கல் ஓங்கு உயர் வைரேமல் 283 / 29:3 
    கல் நனி நல்ல 334 / 34:4 
    கல்லாக் கழிப்பர் 366 / 37:6 
    கல்லா  நீண்ட ஒ வன் 254 / 26:4 
    கல்லா  ேபாகிய நா ம் 169 / 17:9 
    கல்லாைம அச்சம் 145 / 15:5 
    கல்லாேர ஆயி ம் 139 / 14:9 
    கல்வி கைர இல 135 / 14:5 
    கழிந்தார் இ  தைல 49 / 5:9 
    க நீ ள் கார் அடேக ம் 217 / 22:7 
    கள்ளார் கள் உண்ணார் 157 / 16:7 
    களர் நிலத் ப் பிறந்த 133 / 14:3 
    கற்ற உம் இன்றிக் 314 / 32:4 
    கற்ற ம் கண் அகன்ற 330 / 34:10 
    கற்றார் உைரக்கும் 250 / 26:10 
    கற்  அறிந்த நாவினார் 256 / 26:6 
    கைன கடல் தண் ேசர்ப்ப 138 / 14:8 
    காணின் கு ப் பழி ஆம் 84 / 9:4 
    காதலார் ெசால் ம் 73 / 8:3 
    கால் ஆ  ேபாழ்தில் 113 / 12:3 
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    காவா  ஒ வன் 63 / 7:3 
    காழ் ஆய ெகாண்  342 / 35:2 
    குஞ்சி அழகும் 131 / 14:1 
    குடநீர் அட்  382 / 39:2 
    குட ம் ெகா ம் 46 / 5:6 
    குலம் தவம் கல்வி 333 / 34:3 
    குற்ற ம் ஏைனக் 220 / 23:10 
    கூர்த்  நாய் ெகௗவிக் 60 / 7:10 
    ேகளாேத வந்  20 / 3:10 
    ெகா யைவ கூறாதி 388 / 39:8 
    ெகா த்த ம் ய்த்த ம் 274 / 28:4 
    ெகாய் ல் ெகா த் க் 340 / 35:10 
    ெகால்ைல இ ம் னத் க் 178 / 18:8 
    ெகாைலஞர் உைல ஏற்றித் 331 / 34:1 
    ெகான்ேன கழிந்தன்  55 / 6:5 
    ேகாட் ப் ப் ேபால 215 / 22:5 
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