
அருங்கலச்செப்பு 

அருகன் வாழ்த்து 

 

அணிமதிக் குடை அருகடைத் ததொழ 

அருவிடைப் பயன் அகலுமம.! 
1. நற்காட்ெி அதிகாரம் 

 

மங்கல வாழ்த்து 

 

முற்ற உணர்ந்தொடை ஏத்தி, தமொழிகுவன் 

குற்றம்ஒன்று இல்லொ அறம். 1 

அறம் 

 

நற்கொட்சி நன்ஞொைம் நல்தலொழுக்கம் இம்மூன்றும் 

ததொக்க அறச்தசொல் தபொருள். 2 
 

நற்காட்ெி 
 

தமய்ப்தபொருள் மதறுதல் நற்கொட்சி என்றுடைப்பர் 

எப்தபொருளும் கண்டுணர்ந் தொர். 3 

சமய்ப்ச ாருள் 

 

தடலமகனும் நூலும் முைியும் இம்மூன்றும் 

நிடலடமய தொகும் தபொருள். 4 

தலல மகன் இயல்பு 

 

குற்றதமொன்று இன்றிக் குடறயின்று உணர்ந்துஅறம் 

புற்ற உடைத்தொன் இடற. 5 

இருக்கத் தகாதலவ 

 

பசிமவர்ப்பு நீர்மவட்டக பற்றுஆர்வம் தசற்றம் 

கசிவிமைொடு இல்லொன் இடற. 6 

இருக்கத் தக்கலவ 

 

கடையில் அறிவு இன்பம் வரீியம் கொட்சி 
உடையொன் உலகுக்கு இடற. 7 

அறத்திலை உலரத்தல் 

 

ததறித்த படறயின் இைொகொதி இன்றி 
உடைத்தொன் இடறவன் அறம். 8 

நூல் இயல்பு 

 

என்றும்உண் ைொகி இடறயொல் தவளிப்பட்டு 

நின்றது நூதலன்பர் உணர். 9 



 

ஆகமத்தின்  யன் 

 

தமய்ப்தபொருள் கொட்டி உயிர்கட்கு அைணொகி 
துக்கம் தகடுப்பது நூல். 10 

முைி இயல்பு 

 

இந்தியத்டத தவன்றொன் ததொைர்ப்பொட்மைொடு ஆைம்பம் 

முந்து துறந்தொன் முைி. 11 

முைி மாண்பு 

 

தத்துவ ஞொை நிகழ்ச்சியும் சிந்டதயும் 

உய்த்தல் இருடிகள் மொண்பு. 12 
 

நற்காட்ெி உறுப்புகள் 

எட்டு வடகஉறுப்பிற் றொகி இயன்றது 

சுட்டிய நற்கொட்சி தொன். 13 

 

ஐயம் அவொமவ உவர்ப்பு மயக்கின்டம 

தமய்தபற இன்ைடவ நொன்கு. 14 

 

அறப்பழி நீக்கல், அழிந்தொடைத் தொங்கல் 

அறத்துக்கு அளவளொ மூன்று. 15 

 

அறத்டத விளக்கமலொடு எட்ைொகும் என்ப 

திறம்பை உள்ள உறுப்பு. 16 

 

ஐயம் இன்லம 

 

தமய்ந்தநறிக்கண் உள்ளம் துளக்கின்டம கொட்சிக்கண் 

ஐயம் இலொத உறுப்பு. 17 

அவா இன்லம 

 

தடுமொற்ற இன்பக்கு இவறொடம ஆகும் 

வடுமொற்று அவொ இன்டம நற்கு. 18 

உவர்ப்பு இன்லம 

 

பழிப்பில் அருங்கலம் தபய்த உைம்புஎன்று 

இழிப்பு இன்டம மூன்ற்றம் உறுப்பு. 19 

மயக்கு இன்லம 

 

பொவ தநறியொடைச் மசர்ந்த மதிப்பின்டம 

மமொவம் இலொத உறுப்பு. 20 
 
 



 
 

அறப் ழி நீக்கல் 

 

அறத்துக்கு அலர்கடளதல் எவ்வடக யொனும் 

திறத்தின் உவகூ வைம். 21 

அழிந்தாலரத் தாங்கல் 

 

அறத்தின் தளர்ந்தொடை ஆற்றின் நிறுத்தல் 

சிறப்புடை ஆறொம் உறுப்பு. 22 

அளவளாவல் 

 

ஏற்ற வடகயின் அறத்துள்ளொர்க் கண்டுவத்தல் 

சொற்றிய வச்சளத்தின் மொண்பு. 23 

அறம் விளக்கல் 

 

அறத்தின் தபருடமடய யொர்க்கும் உடைத்தல் 

அறத்டத விளக்குதல் நற்கு. 24 

 

எடுத்துக்காட்டுகள் 

 

அஞ்சை மசொைன் அைந்த மதிஉலகில் 

வஞ்சமில் ஒத்தொ யணன். 25 

 

இமைவடத யொரும் சிமநந்திை பத்தரும் 

மதொவடகயின் பொரிசரும் தசொல். 26 

 

வச்சிை மொமுைியும் வளர்தபரு விண்ணுவும் 

நிச்சயம் எட்டும் உடை. 27 

 

உறுப்புகளின் இன்றியலமயாலம 

 

உறுப்பின் குடறயின் பயைின்று கொட்சி 
மறுப்பொட்டின் மந்திைமம மபொன்று. 28 

 

நற்காட்ெியர் தன்லம 

 

மூவடக மூைமும் எட்டு மயங்களும் 

மதொவடகயில் கொட்சியொர்க்கு இல். 29 

 

உலக மூடம் 

 

வடைப்பொய்தல் தீப்புகுதல் ஆறொைல் இன்ை 

உடைப்பின் உலக மயக்கு. 30 

 



 
 
 

ததவ மூடம் 

 

வொழ்விப்பர் மதவர் எைமயங்கி வொழ்த்துதல் 

பொழ்பட்ை ததய்வ மயக்கு. 31 

 

இதுவும் அது 

 

மயக்கொர்வம் தசற்ற முடையொடை ஏத்தல் 

துயக்குடைத் ததய்வ மயக்கு. 32 

 

 ாெண்டி மூடம் 

 

மொசுண்ை மொர்க்கத்து நின்றொடைப் பூசித்தல் 

பொசண்டி மூைம் எைல். 33 

 

எட்டு மதங்கள் 

 

பிறப்புக் குலம்வலி தசல்வம் வைப்புச் 

சிறப்புத் தவமுணர்மவொடு எட்டு. 34 

 

மதத்தின் விலளவு 

 

இவற்றொல் தபரிமயம்யொம் என்மற எழுந்மத 

இகழ்க்கில் இறக்கும் அறம். 35 

 

நற்காட்ெியின் ெிறப்பு 

 

அறம் உண்மைல் யொவரும் எள்ளப்பைொஅர் 

பிறகுணத்தொல் என்ை பயன்? 36 

 

படறயன் மகதைைினும் கொட்சி உடையொன் 

இடறவன் எை உணைல் பொற்று. 37 

 

மதவனும் நொயொகும் தீக்கொட்சி யொல்நொயும் 

மதவைொம் நற்கொட்சி யொல். 38 

 

ஆறு அவிநயம் 

 

அவ்விநயம் ஆறும் அகன்றது நற்கொட்சி 
தசவ்விதின் கொப்பொர் இடை. 39 

 
 
 



அவிநயம் இலக்கணம் 

 

நல்லறத்தின் தீர்ந்த வணக்கத்டத நல்மலொர்கள் 

தசொல்வர் அவிநயம் என்று. 40 

 
 

அவிநயத்தின் வலக 

 

மிச்டச இலிங்கியர் நூல் ததய்வம் அவொவிமைொடு 

அச்சம் உமலொபிதத்மதொடு ஆறு. 41 

 

அவிநயம் நீக்கும் வழி 
 

இவ்வொறு மநொக்கி வணங்கொர் அவிநயம் 

எவ்வொறும் நீங்கல் அரிது. 42 

 

நற்காட்ெியின் இன்றியலமயாலம 

 

கொட்சி விமசைம் உணர்வும் ஒழுக்கமும் 

மொட்சி அதைில் தபறும். 43 

 

நற்கொட்சி இல்லொர் உணர்வும் ஒழுக்கமும் 

ஒற்கொ ஒசிந்து தகடும். 44 

 

அச்சிமலல் பண்டியும் இல்டல சுவரிமலல் 

சித்திைமும் இல்லமத மபொன்று. 45 

 

கொட்சிமயொடு ஒப்பதுயொம் கொமணொம் டவயத்து 

மொட்சி உடையது உயிருக்கு. 46 

 

நற்காட்ெியின்  யன் 

 

விைதம் இலர் எைினும் கொட்சி உடையொர் 

நைகம் புகுதல் இலர். 47 

 

கலங்கலில் கொட்சி உடையொர் உலகில் 

விலங்கொய்ப் பிறத்தல் இலர். 48 

 

தபண்டிர் நபுஞ்சகர் ஆகொர் பிடழப்பின்றிக் 

தகொண்ை நற்கொட்சி யவர். 49 

 

இழிகுலத்து என்றும் பிறவொர் இடறவன் 

பழியறு கொட்சி யவர். 50 

 



உறுப்பில் பிறர் பழிப்ப என்றும் பிறவொர் 

மறுப்பொடில் கொட்சி யவர். 51 

 

குறுவொழ்க்டக மநொமயொடு நல்குைவு கூைப் 

தபறுவொழ்க்டக யுள்பிறத்தல் இல். 52 

 

அைசர் இளவைசர் தசட்டியரும் ஆவர் 

புடைதீர்ந்த கொட்சி யவர். 53 

 

மூவடகக் கீழ்த்மதவர் ஆகொர்; முகடுயர்வர் 

மதொவடகயில் கொட்சி யவர். 54 

 

விச்சொ தைரும் பலமதவரும் ஆவர் 

தபொச்சொப்பில் கொட்சி யவர். 55 

 

முச்சக் கைத்மதொடு சித்தியும் எய்துவர் 

நச்சறு கொட்சி யவர். 56 
 

 
 


